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Beste vriend(in)
Het schooljaar loopt op haar laatste beentjes en dat betekent drie zaken. Vooreerst dat de
leerlingen (eind)examens hebben af te leggen, een ritueel dat al zo oud is als de straat en
dat we allemaal hebben doorgemaakt. Sommigen pleiten ervoor om examens af te
schaffen en het diploma in de schoot te werpen, alsof in de echte wereld de gebraden
kippen ons in de mond vliegen… Pleitbezorgers van de afschaffing verwijzen graag naar
landen als Finland, maar vergeten er bij te vertellen dat de omkadering, de eisen gesteld
aan en het respect voor leerkrachten er véél groter is dan hier te lande.
Vervolgens betekent het ook dat de eindejaarsproblematiek weer in zicht komt: deliberaties
die als excuus dienen voor luxeverzuim. De inrichtende machten van het onderwijs
‘betreuren’ dat de minister deze keer zelf een deel van het verzuim organiseert, met name
toestaat dat een aantal scholieren met hun ouders naar Brazilië trekken om de Rode
Duivels aan het werk te zien. Hoe dan ook is luxeverzuim een gebrek aan respect voor de
leraars. Het illustreert dat waarden wijken voor centen, want een reis tijdens het schooljaar
is goedkoper dan daarbuiten.
En tenslotte, maar niet in het minst, betekent het dat het tijd wordt om het lidmaatschap
van uw geliefkoosde vereniging te hernieuwen.
In dit laatste nummer van de huidige jaargang hebben we weerom en pak artikels voor
jullie verzameld. De leerlingen hebben duidelijk niet stil gezeten en hebben tevens een
aantal prijzen en medailles in de wacht gesleept. Ook een aantal oud-leerlingen liep in de
kijker en dat op diverse maatschappelijke terreinen. Onze man in Kathmandu levert zijn
derde bijdrage en deze leest alweer als een sneltrein. In een ander artikel laat hij zijn licht
schijnen op wat Arno tot de muziek dreef. Onze vliegende reporter trok nogmaals zijn
vleugels aan en (be)landde bij een oud-bestuurslid van onze vereniging. Tenslotte trekken
we nog uw aandacht op ‘High Noon’, een innig mooi obituarium uit de pen van Knarf.
Er rest de redactie niets meer, behalve jullie een fijne zomervakantie toe te wensen.
De redacteur van dienst
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De klas van Odette Boddaert (midden, vlak achter de leraar) begin jaren 1950
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Het Woordje van de voorzitter
Beste lid
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Dat wil zeggen dat de zomer voor de
deur staat. Het wordt alvast in vele opzichten een drukke en zwoele zomer.
Vooreerst kijken we met z’n allen uit naar wat de Rode Duivels zullen presteren op
de Wereldbeker voetbal in Brazilië. Het is lang geleden dat het land zo in vervoering
raakte voor het nationale elftal. Zonder problemen krijgen ze het Koning
Boudewijnstadion tot aan de nok gevuld met supporters, die zich op alle mogelijke
manieren in de nationale driekleur tooien. Deze generatie voetballers heeft het
allemaal in huis om potten te breken. Of dit ook zo zal zijn, zal ik samen met u
moeten afwachten, weliswaar niet zonder te supporteren! Daarnaast zal het
uiteraard ook een politiek zwoele zomer worden. De verkiezingen zijn achter de rug,
de teerling is geworpen. Wellicht zijn er nog nooit zo veel — al dan niet
zelfverklaarde — overwinnaars geweest, terwijl weinigen malen om de grote
verliezer. Dat dit moeilijke onderhandelingen zal opleveren spreekt voor zich. Of
misschien toch ook niet, als je rekening houdt met de uitslag van de
regeringspartijen. Hoe men het hele dossier ‘Onderwijs’ zal benaderen, hangt in
grote mate van de coalitie af. Bij het ter perse gaan is er nog geen zicht op een
nieuwe regering. Zal men de grote hervorming eindelijk doorvoeren? Of wordt het
hele plan van tafel geveegd? Feit is dat er nu zeker voor vier jaar géén enkele
verkiezingen is en dat moed nu aan de dag kan worden gelegd.
Einde van een werkjaar betekent ook dat wij aan al onze leden de broodnodige
steun vragen. De ledenbijdrage is voor ons van groot belang om onze activiteiten te
kunnen verder zetten. Naast dit contactblad, is onze vereniging ook nog op andere
domeinen actief. Zo worden leerlingen van het KA die het financieel moeilijk hebben
ondersteund, komen we ook tussen bij de aankoop van didactisch materiaal en
organiseren we reünies. Dit jaar kan je ook je betaling regelen via domiciliëring
(SEPA-mandaat). Dit vraagt slechts éénmalig een administratieve regeling via een
formulier dat u in bijlage vindt. Het grote voordeel hiervan is dat je ledenbijdrage elk
jaar automatisch van de rekening gaat en je dit dan niet meer kan vergeten. Leden
die dit niet willen, kunnen nog steeds via de overschrijving betalen, maar dienen dan
rekening te houden met een verhoogde ledenbijdrage. Meer uitleg vindt u op de
brief in bijlage.
Rest mij u een fantastische zomer toe te wensen.
Rob Jonckheere
Voorzitter

Het personeel en de directie van het Koninklijk Atheneum Centrum nodigen u
vriendelijk uit op het afscheid van onze laatstejaars.
De proclamatie vindt plaats op vrijdag 27 juni in De Geuzetorre, Kazernelaan 1,
Oostende en vangt aan om 11uur.
Berlinda Willaert
directeur
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Bijeengesprokkeld
● Nooit gestopt met viool en piano

Gaël Laridon (KA1, 6MW 1997) woont al zo’n twee jaar in de
Tarwestraat. Ze heeft drie kindjes en is full-time mama. Gaël
verhuisde zo’n twee jaar geleden naar de Tarwestraat. Ook Gaël
is een geboren en getogen Oostendse. “Na twee jaar kan ik echt
wel zeggen dat de Tarwestraat een goede straat is,” zegt ze. “Ik
zie niet in wat er beter zou kunnen, dus dat is een goed teken,”
lacht ze.

manier wil aanpakken,” legt Peter Ampe uit. “Het filmpje wordt
goed opgepikt: het heeft al 2,8 miljoen hits op Youtube en er is
al aandacht uit de USA vanwege CNN, de online-televisie ATC
en de online krant Huffington Post. Het brengt een hele discussie
op gang over klassieke muziek bij jongeren. We trokken speciaal
naar Zuid-Korea om het filmpje te maken,” zegt Peter. “De
regisseur is Raf Reyntjes, die al een spot voor Stromae
regisseerde. We kozen voor Zuid-Korea om de link te leggen
met Dvorak, die in zijn tijd al enkele jaren in de USA ging
werken, toen de “nieuwe wereld”. Nu is dat meer Azië. De
keuze voor Zuid-Korea is ook een knipoog naar de hedendaagse
beeldcultuur bij jongeren. De website van B-Classic kreeg sinds
de lancering van de spot al 20.000 bezoekers, veel meer dan
anders.”
(De Zeewacht)

● Gemachtigde opzichters

De gemachtigde opzichters van alle Gistelse scholen ontvingen
van het stadsbestuur een nieuwe uitrusting. De uitrusting bestaat
uit een fluohesje met opdruk van het logo van Stad Gistel, een
driekleurige armband en een dubbelzijdig C3-bord. Op de foto
enkele gemachtigde opzichters, de directies van alle lagere en
middelbare scholen, leden van het schepencollege en de
burgemeester.

Gaël Laridon (Foto GLO)

Gaël heeft twee zoontjes en een dochter van respectievelijk 2, 8
en 11 jaar oud. “Ik ben dan ook voltijds mama. Hoe kan het ook
anders, met drie kinderen,” lacht ze. Wanneer Gaël even tijd
voor zichzelf heeft, speelt ze muziek, haar grootste hobby. “Toen
ik zeven jaar was, ging ik naar de muziekschool in de
Romestraat,” vertelt ze. “Daar leerde ik viool en piano. En dat
ben ik sindsdien eigenlijk niet meer gestopt.” Ambitie om in een
groep of orkest te spelen, heeft Gaël niet. “Dat heb ik vroeger
wel nog gedaan, maar daar heb ik nu eigenlijk veel te weinig tijd
voor,” lacht de jonge mama tot slot. Gaël Laridon is gehuwd met
dr. Bob Casteur
(De Zeewacht)

● Reclamebureau gaat klassiek

DDB Brussels, het reclamebureau waar de veel gelauwerde
Oostendse reclamemaker Peter Ampe (KA1, 6MTLA 1984)
creatief directeur is, pakt als eerste uit met een moderne
videoclip voor een klassiek muziekstuk. Op een Youtube-filmpje
wordt de negende symfonie van de Tsjechische componist
Dvorak ondersteund met beelden van enthousiast dansende,
eerder schaars geklede Zuid-Koreaanse meisjes.
“Het spotje is bedoeld als reclame voor B-Classic, een klassiek
muziekfestival van het Festival van Vlaanderen dat in juni
plaatsvond in Limburg en klassieke muziek op een niet-klassieke

Rechts Serge Kyndt (KLO, 6WBa 1980) en Davy De Decker
(KA1, 6MTWI 1993) (Foto AN)
(De Zeewacht)
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Nieuws uit de school

Geïntegreerde werkperiodes
GWP vierdes

Bij een geïntegreerde werkperiode
staan vaardigheden als samenwerken,
respect voor mens, natuur en
omgeving én het vertrouwen in eigen
kunnen centraal.

I

n het hart en de periferie van Parijs
puurden 64 leerlingen uit het vierde
middelbaar — onder begeleiding van de
dames Puystjens, Praet, Honoré, Verleye en
de heren Piolon en Verhaeghe — deze
vaardigheden uit.
Met een divers programma boordevol
musea zoals het Louvre en museé D’Orset,
een bezoek aan de belangrijkste wijken en
bouwwerken ter land en via het water, het
afnemen van interviews met echte Parisiens
én het uitwerken van een eigen PUF (Parijs
Uiteengezet in Folder) hadden de leerlingen
de handen meer dan vol.
De overnachting gebeurde op een gezellige
camping net buiten het drukke centrum.
Pedagogisch een belangrijke aanvulling
omdat hier de leerlingen zelf verant
woordelijk waren voor dagdagelijkse zaken
die anders voor hen maar al te vaak op een
dienblaadje worden aangeboden, zoals het
bereiden van bepaalde maaltijden, de
hygiëne in de bungalow garanderen en tijdig
klaar geraken voor aanvang van de
opdrachten terwijl je in de bungalow met
minstens vier samenleeft en er allemaal wel
wat goed wil uitzien. Tevens was er op de
camping de ruimte, net naast de Seine, om
aan de hand van actieve groepsspelen het
vertrouwen in de groep én het eigen
kunnen aan te wakkeren.

Leerlingen en begeleiders in Parijs

GWP Luik

O

p 17 maart tekenden zo’n 100 leerlingen van het tweede jaar van het
Atheneum Centrum present voor een vijfdaagse uitstap naar Luik. Deze
lesweek op locatie bevat zowel educatieve, sportieve als culturele activiteiten.
Tijdens deze werkperiode worden het groepsgevoel en de sociale vaardigheden van
de leerlingen ook aangescherpt.

Deze combinatie van de pracht en praal van
Parijs, overgoten met een rijkelijke saus
geschiedenis en afgewerkt met een vleugje
rust buiten de stad, maakte van deze GWP
opnieuw een méér dan leerrijke ervaring.

De groep met begeleidende leerkrachten voor hun vertrek
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Talenprijs Frans

Rotary Oostende vereerde ons Atheneum met zijn
jaarlijkse talenprijs Frans. Laureate was Marion
Vogeleere uit het 6e jaar Talen-Wetenschappen.

D

e prijsuitreiking had plaats in Doornik. Naast de vijf
Oostendse leerlingen die een onderscheiding kregen
voor hun inzet voor het Frans, werden ook vijf
Doornikse leerlingen gelauwerd voor hun studie van het het
Nederlands. De Rotaryclubs van Oostende en Doornik boden
hen een lunch aan en een geleid bezoek aan de studio’s van het
regionale televisiestation Notélé.

De leerlingen verbleven in Belgische gastgezinnen en werden zo
verplicht om hun Engels boven te halen; meestal was er geen
andere lingua franca om te communiceren. De leerlingen van het
vierde jaar humane wetenschappen en Latijn fristen de
mythologische beeldengang van het atheneum op. Daar hangen
replica’s van originele Griekse tempelfriezen. De leerlingen
creëerden een nieuw kunstwerk met als basis de getoonde
mythe, via film, animatie, tekenkunst, collagekunst en gingen ook
op zoek naar de historische locaties van deze tempelfriezen. Het
eindresultaat was een prachtige tentoonstelling die vrijdagavond
opende, gevolgd door een afscheidsdiner.

Het werd een zeer intense en vlot verlopen week van
samenwerking en groeiend Europees burgerschap. Brugge en
Brussel werden bezocht en leerkrachten van het atheneum
gaven hun lessen cultuurwetenschappen en Latijn voor die
gelegenheid in de Engelse taal.

Marion Vogeleere

Paterno, Sicilië

Griekse mythologische figuren kunnen nog wel
degelijk de schoolgaande jeugd boeien. En nog meer
wanneer dat in een Europese, internationale context
gebeurt.

E

Wereldwaterdag

B

ij ons stroomt het water uit de kraan, als vanzelf. Voor een
groot deel van de wereldbevolking is dat niet zo. Bijna 768
miljoen mensen beschikken niet over veilig, drinkbaar
water. Gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen zorgt dagelijks voor vele doden, vooral bij
kinderen onder de 5 jaar. Op school zetten we dit jaarlijks in de
kijker met onze waterbar in samenwerking met de leerlingen
raad van het Koninklijk Atheneum Centrum.

en delegatie van twaalf leerlingen en twee leerkrachten uit
het Siciliaanse Paterno (Italië) was een volle week te gast
in het Koninklijk Atheneum Centrum Oostende. Het
thema waarrond beide scholen ISIS Rapisardi en het Oostends
atheneum samenwerken is de Griekse mythologische verhalen.
Het project is in de eerste plaats bedoeld om het Engels
taalniveau en de spreekvaardigheid op te krikken. Scholen in
Zuid-Italië worden door de Europese Unie gestimuleerd om hun
taalachterstand in het Engels weg te werken. Het atheneum
zocht en vond subsidies voor dit project bij de dienst
grensoverschrijdende samenwerking van de Provincie WestVlaanderen. Zonder die steun zou het tegenbezoek dat de
leerlingen in september 2014 aan Paterno brengen, niet mogelijk
zijn. Paterno ligt aan de voet van de vulkaan de Etna op Sicilië.

De “waterbar”
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Onderwijs algemeen

Oud-leerlingenbond “Koninklijke” vereniging

D

e Vereniging van Oud-Leerlingen en
Vrienden van het Koninklijk
Atheneum 1 Oostende Centrum
werd op woensdag 7 mei op het Brugse
provinciaal hof ontvangen. Gouverneur Carl
Decaluwé overhandigde een ereplaket aan
voorzitter Rob Jonckheere. De vereniging
bestaat sinds 1891 en diende recent de
aanvraag in om ‘koninklijke maatschappij’ te
worden. Daardoor mag de Vereniging van
Oud-Leerlingen en Vrienden van het
Koninklijk Atheneum 1 Oostende Centrum,
zich voortaan, net als de school zelf,
“koninklijk” noemen.
(De Zeewacht)

Carl Decaluwé, Rob Jonckheere, Guido Decorte, Nicky Bergé, Franky Deblock,
Gilbert de Block en Carl Vereecke (Foto Jan)

Prijs Frank Zanders
Het Humanistisch Verbond Oostende
organiseerde dit jaar voor de
eenentwintigste keer de stelwedstrijd
“Prijs Frank Zanders” voor alle
leerlingen niet-confessionele zedenleer
uit de zesdes van de Oostendse
officiële scholen.

D

e opdracht bestond erin een
opiniestukje van ongeveer 500
woorden te schrijven bij een
persknipsel naar keuze “Omdat liefde geen
misdaad is” uit De Morgen of “Nazilla: in
Afghanistan slaan ze je - Arzo: ja, met een
keiharde stok” uit De Standaard en dit werk
dan mondeling te verdedigen voor een
onafhankelijke jury. De eerste prijs ASO
ging naar Marion Vogeleere (6TWE), de
tweede prijs ASO naar Jasse Saelens
(6WWI).
(De Zeewacht)

De winnaars midden op de foto (Foto NN)
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Verdienstelijke leerlingen Overheveling
De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs
Oostende (GO ! Oostende) kenden op zondag 30 maart
de prijzen toe voor de sociaal verdienstelijke leerling.

D

it jaar kwamen enkel jongeren uit de eerste graad van
het secundair onderwijs in aanmerking. De scholen van
de Scholengroep aan Zee duidden volgende laureaten
aan: Roan Gevaert (Ensorinstituut), Tim Devaere (Atheneum
Centrum Oostende), Chinouk Lepeire (Atheneum Pegasus
Stene), Chelsy Florens (Middenschool Bredene), Nick
Vanstechelman (Atlas Atheneum Gistel), Caro en Zoë
Eeckeleers (Da Vinci Atheneum Koekelare) en Niels Depaepe
(Maritiem Instituut Mercator Oostende) en het tweede jaar
groepskoken van de school voor Buitengewoon Secundair
onderwijs Ter Zee Oostende. In het kader van het project “GO!
Leest aan Zee” poogt jeugdschrijfster Katrien Seynaeve jongeren
warm te maken voor het lezen. Haar lezing was opgebouwd
rond haar recentste boek Zeepbellen voor Noa over de
vriendschap tussen een joodse jongen uit een kibboets en een
Palestijnse jongen uit het aangrenzende dorp.

Er is een protocolakkoord over de overheveling van het
stedelijk onderwijs naar het gemeenschapsonderwijs
GO! Dat maakte Oostends schepen van Onderwijs
Tom Germonpré bekend.

O

p een algemene ledenvergadering van de SP.a werden
extra voorwaarden gesteld aan de overheveling, maar
daar is nu volgens de schepen aan tegemoet gekomen.
Op Valentijnsdag 2014 stuurde Tom Germonpré (KAO, 4 LWI
1989) een persbericht rond waarin hij de overheveling van het
stedelijk onderwijs naar het GO! op losse schroeven zette.
Volgens de schepen kon hij geen garanties krijgen op enkele
voor de stad belangrijke punten: het laag houden van de
schoolkosten, in het bijzonder de prijs van de schoolmaaltijden,
het lot van het poetspersoneel en het behoud van de CLBbegeleiding met dezelfde omkadering. Tom Germonpré kreeg
kritiek van meerderheidspartners en oppositiepartijen. Op de
gemeenteraad van 21 februari haalden zij zwaar uit, maar toen
beperkte de schepen zich nog tot het antwoord dat alle pistes
onderzocht zouden worden. Nu is er dan toch een akkoord
waarin de garanties die hij vroeg vervat zitten. “De
overeenkomst wordt nu zo vlug mogelijk geagendeerd op de
gemeenteraad. Dat zal nog in maart of in april zijn,” aldus Tom
Germonpré. “Het GO! garandeert dat de prijs van de
schoolmaaltijden tot 2018 behouden blijft op 2,60 euro. De stad
legt daarvoor niets bij,” overloopt schepen Germonpré de
belangrijkste punten uit het akkoord. “Verder krijgen we
garanties voor het wijkgebonden onderwijs. Voor 2020 worden
er geen scholen gesloten. Er zal dus echt wel gewerkt worden
aan de exploitatie van de scholen. De huidige leerlingen krijgen
ook de zekerheid dat ze hun lager onderwijs in dezelfde school
zullen kunnen afmaken.”

De sociaal verdienstelijke leerlingen met Monique Devisscher
(KLO, 1 LWI 1967), voorzitter van het GO! Oostende (Foto BVO)
(De Zeewacht)

Schepen Tom Germonpré (Foto EFO)

“Het stadsbestuur garandeert dat de CLB-omkadering van de
stedelijke basisscholen dezelfde blijft als nu. De minister van
Onderwijs zal daartoe een initiatief nemen, maar in afwachting
stelt de stad de nodige financiële middelen ter beschikking. Het
initiatief van de minister zal normaal niet lang op zich laten
wachten. Voor de schoonmaaksters die overgaan, is in de
overeenkomst tussen GO! en stad gegarandeerd dat hun
rechten behouden blijven.”
(De Zeewacht)
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Oud-leerlingen in de kijker

Didier Ramoudt, Oekraïnekenner
Geen enkele West-Vlaming heeft
zoveel expertise, kennis en ervaring
met Oekraïne en de Krim als Didier
Ramoudt (KAO, 1 EC 1967). Hij
heeft er al ruim honderd reizen op
zitten naar Kiev en/of Sebastopol,
doet er al een kwarteeuw zaken en
blijft er tot op vandaag actief in de
reisbusiness met een eigen
busmaatschappij.

M

aar zijn visie op het Oekraïense
schouwspel is ontnuchterend. “Na
25 jaar kun je niets anders dan
concluderen: het land is er met geen
millimeter op vooruitgegaan en de
toekomst ziet er al evenmin rooskleurig
uit.”

Didier Ramoudt (Foto GF)

Wekenlang al zit Didier Ramoudt ge
kluisterd aan zijn televisietoestel en leest hij
alle media en fora over de evolutie in
Oekraïne. Bijna dagelijks komt de
Oostendse zakenman via Skype ook in
contact met Oekraïense of Vlaamse
kennissen ter plaatse. “Het begon allemaal in
de jaren tachtig, toen Oekraïne nog be
hoorde tot de toenmalige Sovjetunie. Een
bevriende Vlaamse zakenman overtuigde me
om ook eens die richting op te kijken. Ik had
toen nog mijn eigen busbedrijf in Oostende
en heb, als eerste stap, twee tweedehands
bussen ingebracht in een joint venture met
een lokale partner. Een ex-KGB mede
werker trouwens, maar zo gaat dat nu
eenmaal daar… De bedoeling van de joint
venture Ramoudt Sevastopol Tours was
eenvoudig: toeristen vervoeren op de Krim
en sightseeing tours organiseren. Het was
vooral de eerste jaren een harde leerschool,
want vrij vlug kwam ik er achter dat mijn
bussen niet alleen actief waren op de Krim,

maar ook heen- en terugreizen deden naar Italië. Het was de eerste maal dat ik met
de lokale praktijken — zeg maar corruptie — in contact kwam, maar helaas ook niet
de laatste keer,” aldus Didier Ramoudt.
De nu door de Russen geannexeerde Krim is — afgezien van het grote strategische
belang met onder meer 6 militaire luchthavens — al altijd een uitgesproken
toeristische bestemming geweest, niet alleen voor Russen en Oekraïners maar ook
voor West-Europeanen of Japanners. Ruim twintig jaar na de oprichting van Ramoudt
Sevastopol Tours, bezint Didier Ramoudt zich volop over de nabije toekomst. De
hele regio mag dan wel erg mooi zijn en over een gunstig klimaat beschikken, op
toeristisch vlak is de Krim er hoegenaamd niet op vooruitgegaan. Er is geen
opleiding, de infrastructuur is er verouderd en er gebeurt gewoon niets. Nu Rusland
de Krim ook heeft afgesloten van de rest van Oekraïne, zullen de West-Europese
toeristen er massaal wegblijven. Gezien de politieke situatie is het misschien ook
voor mij hét moment om er helemaal uit te stappen en de aandelen in Ramoudt
Sevastopol Tours te verkopen.”
Didier Ramoudt : “Na de zogenaamde oranjerevolutie (waarbij de bevolking opkwam
tegen de meestal door de Russen georchestreerde corruptie, Red.) kwam er een
pro-Oekraïnebeweging op gang in het hele land, ook op de Krim. Alles wat Russisch
was, kwam in de verdrukking. Wat zich nu voordoet, lijkt sterk op een door Vladimir
Poetin geleide revanche. Als alles nu zo snel Russisch wordt, kan dat geen toeval zijn.
In Moskou wordt officieel gezegd dat dit nodig is om de Russische belangen te
beschermen, maar ook omwille van respect voor de geschiedenis. De Krim
bijvoorbeeld is de laatste eeuwen feitelijk Russisch geweest. Maar wie gebruik maakt
van historische argumenten, moet beseffen dat je dan ook de deur openzet voor een
hele omwenteling in vele landen.”
Na een kwarteeuw reizen naar en zaken doen in Oekraïne mag Didier Ramoudt zich
met recht en reden een expert noemen van het veelbesproken land. Aan straffe
verhalen alvast geen gebrek. Zoals die anekdote begin de jaren negentig toen hij een
West-Vlaams frietkot via de weg tot in Sebastopol bracht. Een stunt die toen
uitgebreid in zowel de Vlaams als de plaatselijke media werd uitgesmeerd. “Oekraïne
heeft een echte aardappelcultuur, maar onze Vlaamse frieten waren onbekend,”
vertelt Ramoudt geamuseerd. “Om ons project te beveiligen, mochten de leden van
de lokale politie aanvankelijk gratis frieten komen eten in de tent. Het mocht
allemaal niet baten, want de inboedel werd binnen de kortste keren opgeblazen door
personen die ons initiatief blijkbaar niet goed gezind waren. Na drie jaren hield ik dat
project voor bekeken.” En dat is maar een van de vele verhalen van Didier.
“Sebastopol is corruptie in het kwadraat,” zegt Ramoudt. “Het zit gewoon in de
genen!”
(De Zeewacht)
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Leven na de politiek

Onze regio kende de afgelopen decennia heel wat
toppolitici. Een daarvan is Julien Demeulenaere (KAO,
1WA 1957), een liberaal in hart en nieren en een
doorzetter die niet enkel op plaatselijk niveau maar
vooral ook op nationaal vlak heel wat wist te
realiseren.

overtuiging dat deze doortrekking zou leiden tot meer
tewerkstelling in de Westhoek, immers 1 miljoen potentiële
toeristen in en rond Rijsel en waar autostrades elkaar kruisen
komt altijd industrie, dus werk voor de jeugd uit de Westhoek,
die nu echter genoodzaakt is te pendelen naar of te wonen in de
driehoek Gent-Brussel-Antwerpen.”

H

oewel al 76 jaar, volgt hij nog steeds de politiek op de
voet, soms knarsetandend zoals hij het zelf zegt. “Je
ervaart dat het er niet altijd even proper aan toe gaat.
De mensen zijn ook steeds minder tevreden, hoewel we nog
altijd in het beste land leven.”
— Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?
“Mijn vader trok zich zogezegd niks aan van politiek, maar
tijdens WO II was hij toch gewapend weerstander en werd hij
opgepakt. Onlangs pas, na het lezen van Karel Poma’s boek
Student in het Verzet, besefte ik dat mijn vader feitelijk een
liberaal was. Als kleine jongen, geboren in 1937, maakte ik de
aanhouding en terugkeer mee van mijn vader, alsook de
bevrijding van Roeselare door de Polen, gevolgd door de
Canadezen en de Schotten, de terugkeer uit de concentratie
kampen van een paar vrienden van mijn pa… De drang naar
vrijheid koesterde ik toen al. Ik werd intern aan het Koninklijk
Atheneum in Oostende. Die stad werd voor mij een openbaring:
Exploration du Monde en klassieke concerten bijwonen waren
voor mij totaal nieuwe zaken. Mijn vrienden waren voornamelijk
van liberale huize en hun zienswijze lag mij. Veel later, in 1966,
werd ik lid van de toenmalige PVV en werd bevriend met
volksvertegenwoordiger Raoul Bonnel, die me aanspoorde om
actief deel te nemen aan het politieke leven.”
— Hoe is
verlopen?

je

politieke

loopbaan

dan

verder

“Ik werd kantonnaal schatbewaarder, kantonnaal voorzitter en
zelfs arrondissementsvoorzitter. Mijn grote voorbeeld was de
grote, helaas overleden, Willy De Clercq, die toen nationaal
voorzitter was, naast de bekende liberale tenoren. Ik nam voor
het eerste deel aan gemeenteraadsverkiezingen in 1976 in
Diksmuide en werd onmiddellijk verkozen. Na mijn verhuis naar
Oudenburg was ik ook daar kandidaat en werd in 1982 ook
onmiddellijk verkozen. Ik bleef 22 jaar onafgebroken zetelen in
Oudenburg. Wat nationale politiek betreft, werd ik diverse keren
opvolger voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 23
november 1991 werd ik verkozen tot federaal volksvertegen
woordiger. Later kwam ik terecht in de federale commissie
Landsverdediging waar ik er minister Delcroix kon van
overtuigen om de basissen van Lombardsijde en Koksijde te
behouden. Dat was de tijd van het dubbel petje: de ene week
waren we federaal volksvertegenwoordiger, de andere week
waren we lid van de Vlaamse Raad. In die raad werkte ik in de
commissie Cultuur. Later werd ik, telkens als lijsttrekker,
verkozen voor het Vlaamse Parlement.”
— Wat is je slechtste herinnering uit je politieke
loopbaan?
“Mijn grootste teleurstelling in die periode kwam er toen de
commissie Infrastructuur er niet mee instemde om de A19
Ieper-Veurne door te trekken. Het was en is nog steeds mijn

Julien Demeulenaere en echtgenote Ingrid Vantyghem (Foto Ilse)

— Welke is je mooiste herinnering?
“Grote vreugde was er toen mijn dochter Stern eveneens
parlementair werd, gevolgd door verdriet toen ze door een
politiek spelletje werd genekt en niet meer opkwam.”
— Nog hobby’s, liefhebberijen en dromen?
“Ik ben bestuurslid van de Bond van het Koninklijk Atheneum
Veurne, straks bestuurslid van het Willemsfonds Veurne-De
Panne, alles onbezoldigd uiteraard, lid van NSB Westkerke, van
de Oudenburgse Postzegelclub, lid van Kings Club Koekelare en
van nog enkele organisaties en verenigingen. Naast de
regelmatige partijtjes poolbiljart willen Ingrid en ikzelf zoveel
mogelijk reizen. Zo bezoeken we regelmatig Tenerife en Turkije
maar toch wil ik direct terug naar de Verenigde Staten, hoewel
we daar al rondtoerden. Straks volgen nogmaals Turkije, Tenerife
en Jordanië. Ik droom nog van de Noorse fjorden, IJsland en
Canada, maar geniet evenzeer van een zomers terrasje aan onze
Belgische kust.”
(De Zeewacht)
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Erwin Mahieu, strandcultuur in de “Groote Oorlog”
Geschiedkundig verzamelaar en
heemkundige Erwin Mahieu (KAO,
1WB 1977) schetst de strandcultuur
tijdens de Groote Oorlog.

D

e havens aan de Belgische kust
waren voor de Duitse bezetter
strategisch erg belangrijk. De
beschietingen van op zee brachten met zich
mee dat de zeedijk, de duinen en het strand
een militaire functie vervulden door het
plaatsen van afweergeschut. Maar vanaf het
voorjaar 1915 kreeg het strand in Oostende
er nog een dimensie bij: badstrand voor
Duitse soldaten, een ‘militair toeristisch
front’ als het ware.

“Na de val van Antwerpen, op 10 oktober
1914, lag de weg naar de Belgische kust
voor de Duitsers open. Vier dagen later
marcheerden de troepen van von Beseler
Brugge binnen en een dag later waren
Zeebrugge, Blankenberge en Oostende al in
vijandelijk bezit. Zo kreeg de Duitse marine
de controle over het zuidelijke Noordzee,
het Kanaal en de Westelijke Atlantische
Oceaan in zicht. Vanuit Oostende,
Zeebrugge en Brugge (Fort Lapin) konden
ze hun duik- en torpedoboten inzetten,” zo
schetst Erwin Mahieu de situatie.
Vanaf oktober 1914 was de Belgische kust
opgesplitst in een door de Duitsers bezet
deel vanaf de IJzermonding tot de
Nederlandse grens en de geallieerden die
controle hadden over de kust vanaf
Nieuwpoort richting Franse grens. Al snel
werd de toegang tot strand en zeedijk
verboden terrein voor de lokale bevolking.
En wie op de zeedijk woonde, moest een
toegangsbewijs hebben. Daarbij diende alle
verlichting zeewaarts geblindeerd te worden
van zodra het donker was. De Duitsers
waren niet alleen beducht voor be
schietingen maar ze vreesden vooral dat de
burgers wel eens seinen zouden kunnen
geven aan de vijandelijke oorlogsschepen.
Maar Oostende had tijdens de Belle Époque
ook bij een welstellend Duits cliënteel naam
verworven als mondain kuuroord. En toen
ze hier baas waren, wilden de bezetters ook

van die troef genieten. Waar nu strandhanddoeken en windschermen het erg
tijdelijke territorium van badgasten afbakenen, gebeurde de zone-indeling toen met
prikkeldraad: “Officieren waren ‘welkom’ tussen kursaalhelling en de huidige
Kemmelbergstraat, inclusief de luxe cabines op wielen. Burgers waren hun buren tot
aan de Koninginnelaan en onderofficieren kregen de strook tot aan de strandtrappen
voor de zuilengalerij met gewone cabines voor hun vestimentaire wissel. De soldaten
kregen de resterende strandstrook tot aan het Palace Hotel. Zich omkleden, lees
ontkleden, want een zwembroek hoorde niet tot hun basistenue, konden die laatsten
onder de zuilengalerij, op het strand of een strandhoofd. In hun blootje zwemmen
was officieel wel verboden en veel preutse Oostendenaars spraken er meermaals
tevergeefs de burgermeester en politiecommissaris over aan”.

Duitse soldaten aan het “pootje baden” (Archief Erwin Mahieu)

Zoals ook in de tv-reeks ‘In Vlaamse Velden’ te zien was, mochten de frontsoldaten
na enkele maanden hun gevechtsstellingen ruilen voor enige rust en… vertier. Erwin
Mahieu: “Regimenten die zich voorbeeldig in de strijd hadden gedragen, mochten
voor een kort verblijf naar de kust. Met de trein kwamen ze dan naar het kuuroord
Oostende. Voor veel soldaten was het de eerste keer dat ze de zee in het echt zagen.
In het Royal Palace Hotel was een Desinfektionsbad ingericht. Een verplichte passage
voor alle soldaten die hier arriveerden om zich van luizen en ander ongedierte te
ontdoen.”
De Duitsers mochten niet verder dan tot borsthoogte het water in omwille van de
sterke stroming en zwemmen mocht alleen bij dood tij en vloedstroom. Verder
bepaalde een geafficheerd reglement dat bij een vliegtuigaanval
het strand direct ontruimd moest worden.
“Voor de veiligheid van de Duitse officieren en onder
officieren draafde een ervaren Oostendse reddingsploeg op
met eigen, overigens erg fotogenieke, reddingssloep. De
soldaten konden enkel rekenen op eigen onervaren
Duitse redders en een reddingsboot van de eigen
Marine,” aldus Erwin.
(De Zeewacht)
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Réjane Gyssens, MRCC

Het Belgische gedeelte van de Noordzee is niet veel
groter dan de provincie West-Vlaanderen, maar net
zoals op onze wegen is het er wel erg druk. In het
gebied zijn er containerschepen aanwezig,
pijpleidingen, vissersboten, windmolenparken,
pleziervaartuigen en nog veel meer.

O

ver hun veiligheid wordt gewaakt door het MRCC —
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum — op het
Maritiem Plein (Vismijn) in Oostende. Daar wordt
constant uitgeluisterd naar wat er op zee gebeurt en beslist
over de te volgen procedures als er wat misloopt. “Wij zijn het
centrale meldpunt voor incidenten op zee,” verduidelijkt
diensthoofd kapitein Réjane Gyssens (KA1, 6LWE 1982). “En dat
kan van alles zijn. Je zit op je terras een aperitiefje te drinken, je
ziet iemand van zijn surfplank vallen en denkt dat die in de
problemen raakt: dat dus ook. We zijn er zeker niet enkel voor
mensen die beroepsmatig met de zee te maken hebben.”
“Bij ons komt dus de eerste oproep binnen. Maar wij zijn meer
dan een dispatching, wij definiëren het zoekgebied, gaan
eenheden aansturen en de reddingsacties coördineren. Hier
wordt bepaald welke partners en middelen er ingeschakeld
moeten worden.” De bekendste daarbij is wellicht de basis
Koksijde met de Sea King, maar er zijn ook stations met
reddingsboten in Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge. Er is
het Maritiem Informatie Kruispunt in Zeebrugge en indien nodig
wordt er samengewerkt met de Kustwacht Den Helder, Cross
Gris Nez of de Dover Coastguard.” stelt de kapitein.

Het blijkt al een hele dag stil, maar net wanneer we willen
vertrekken rinkelt de telefoon. In tegenstelling tot de
verwachtingen blijven de sirenes en rode zwaailichten
achterwege en wordt de oproep beantwoord met ‘eentje met
kaas’… “Ja, we hebben ook een tweede telefoon met een ander
nummer voor niet-dringende zaken. Maar die horen we liefst zo
weinig mogelijk.”
(Het Wekelijks Nieuws Kust extra editie)

Arno 65

Op 21 mei werd Arno Hintjens 65 en dat zal men in
Oostende geweten hebben. De rockster gaf in de
Kursaal twee concerten en gedurende de hele
meimaand kon je hem in het pand van de voormalige
Cinema Capitole beter leren kennen via CinemArno,
een installatie rond zijn leven en werk.

S

choon getal,” grijnst Arno (KAO, 6Vb C 1961), “maar jaren
vind ik niet belangrijk. Ik leef met zondagen. Maandagen ook
trouwens… Ik ben als oude man geboren en ik zal als
jongeling sterven.” Hij zag het levenslicht in Oostende op 21 mei
1949 als Arnaud Charles Ernest Hintjens en startte zijn
beroepsloopbaan als kok. Dat duurde niet zo lang, want de
rebelse kerel vond meer zijn gading in de uit Engeland
overwaaiende bluesrock. Aanvankelijk zong hij niet zoveel, maar
speelde eerder solonummers op zijn mondharmonica. Voor het
eerst echt professioneel bij de groep Freckle Face, vanaf 1972 bij
Tjens Couter in duo met gitarist Paul Decoutere. In 1980 kwam
dan de grote doorbraak met T. C. Matic en zes jaar later ging hij
solo als Arno. In zijn begeleidende band was toetsenist Serge
Feys zijn steunpilaar en producer van de uitgebrachte nummers.
De eigenzinnige rocker dook ook een aantal keren op in films.
Zo speelde hij onder meer een homoseksuele redder in
‘Camping Cosmos’ waarbij hij ongegeneerd aan het tongzoenen
sloeg met acteur Jan Decleir…

Kapitein Réjane Gyssens (Foto GF)

Gemiddeld komen er bij het MRCC een goede 400
noodoproepen per jaar binnen. “Drie vierden daarvan komt van
recreanten, met een duidelijke piek in de zomer en als het mooi
weer is.” In het operationeel centrum van het MRCC wordt
actief geluisterd of er noodoproepen zijn. “We houden de nood
frequenties van de radio in het oog — die zijn bekend bij
iedereen die professioneel op zee vaart — en luisteren naar de
noodtelefoon.” Het nummer daarvan, 059/70.10.00, is bij het
grote publiek misschien minder bekend, maar daar wordt aan
gewerkt.” Zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, houden twee
operatoren de oren gespitst. “We draaien een luisterwacht van
twaalf uur,” zegt een van de operatoren, “daar komt inderdaad
nogal wat koffie bij kijken.”

Arno, Danny Willems en Claude Blondeel (Foto Rio)

In 2002 weigerde Arno nog het ereburgerschap dat hem
aangeboden werd door de stad Oostende, maar voor het vieren
van zijn 65e verjaardag ging hij zelf aankloppen bij zijn Brusselse
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vriend Claude Blondeel! “Hij wou dat per se
in zijn geboortestad doen, met een concert
ter ere van zijn onlangs overleden vader. Op
dat idee hebben we verder geborduurd om
het feest open te trekken naar een breder
publiek en het resultaat was CinemArno, een
soort van tentoonstelling, een installatie
eigenlijk, een beleving… Als locatie zochten
we iets dat aanleunt bij de persoonlijkheid
van Arno en in het gestripte gebouw van de
vroegere Cinema Capitole in de Langestraat
vonden we de ideale ruimte. ”
Middenin een soundscape van de zee, een
compositie van Serge Feys, hoorde je een
gedicht van Hugo Claus, voorgelezen door
Arno zelf. Sprekende foto’s van Danny
Willems voerden je mee naar de diepte in
de ziel van de vaak controversiële rockstar.
Op 50 televisieschermen doorliep je de
selectie foto’s en filmpassages die Arno
maakte – onder andere van James Ensor,
Raoul Servais, Henri Storck en Léon
Spilliaert. Die liet duidelijk zien welke
mensen er van belang geweest zijn voor de
leefwereld van de 65-jarige zanger.
“Oostende is een fantastische stad; ik heb
hier alles geleerd. Wist je overigens dat Karl
Marx hier zijn opzienbarend manifest heeft
geschreven?! Ja, in Oostende werd en wordt
dikwijls geschiedenis geschreven,” besluit
het feestvarken bloedserieus.
(De Zeewacht)

De mézjebete…

In het zesde voorbereidende van de
“Natte Nez” was Arno nog een lieve,
gevoelige en vooral stotterende
jongeling die niet kon aarden in het
toen nog paternalistische Atheneum.

H

et latere ruige podiumbeest
verkaste dan ook naar de
Oostendse hotelschool waar hij in
contact kwam met Hubert Decleer (KAO, 1
LaGr 1958), de mug die hem met de muziek
zou hebben gestoken. Hieronder hun beider
versies van de historische feiten.
In een interview in de landelijke pers werd
Arno de vraag gesteld:
— Weet je nog wanneer je voor het
eerst dacht “later ga ik muziek
maken”?
“Toen ik op mijn 8e ‘One Night With You’ van
Elvis Presley hoorde. Dat was een schok.
Enkele jaren later, als puber, zag ik de
beatniks van de trein stappen in Oostende.
Vanaf dan wist ik: dàt ga ik ook doen. Niéts
dus!”
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“Ik had een fantastische leraar moraal in die tijd, Hubert Decleer. Hij woont nu in
Kathmandu en is af en toe tolk voor de Dalai Lama. Ik was 15 en grote fan van The
Kinks en The Small Faces. Hubert gaf me vijf platen en zei: ‘Alles waar je nu naar
luistert, is eigenlijk uitgevonden door deze heren: Sonny Boy Williamson, Muddy
Waters, Fred McDowell, Lightning Hopkins en Robert Johnson.’ Door dat éné
bepalende moment zit ik hier nu voor je.”

… en de mézje
Vanuit Kathmandu kregen we een reactie van Hubert Decleer.
Wat die episode met Arno betreft — ik hoop dat huidig postscriptum niet te laat
komt! — Arno overdrijft een beetje:
(1) Ik ben nooit als tolk voor de Dalai Lama opgetreden, maar was wel aanwezig bij
tenminste een dozijn audiënties aan mijn Amerikaanse universiteitsstudenten
verleend, als deel van hun Study Abroad semester in Nepal en Indië; vroeger ook
Tibet (China), thans vervangen door Bhoetan.
(2) Ik woon wel degelijk in Nepal — al sinds 1980 — en bezocht het land talloze
keren voordien, met mijn Overland Tours toeristen; de allereerste keer in 1967.
(3) De anekdote met die LP(-s) zoals ik mij die herinner was enigszins anders. Ik
citeer hier de versie die ik neerschreef als antwoord op de vragen aan mij gesteld
door auteur Gilles Deleux en zoals later geciteerd in diens Arno, un rire, une larme
(Paris: Editions Ramsay 2004). Ik kan die passage alleen aanhalen in de Nederlandse
vertaling ervan door Wim de Neuter, Arno, een lach en een traan (Berchem: Uitgeverij
EPO 2007), p. 42:
Bij de algemene vakken die hij [= Arno Tjens] in het STIO [= Stedelijk Technisch Instituut
(& Hotelschool), Oostende] volgt, is er tenminste één dat hij met veel belangstelling volgt. Er
is een jonge leraar met veel aandacht voor zijn scholieren. Hij brengt nieuwe dingen, tracht
de routine te doorbreken. Hij geeft zedenleer, maar ook Nederlandse literatuur. Voor zijn tijd
is hij een heel speciale leraar. Hubert Decleer doet zijn best om zijn klanten iets meer
kennis bij te brengen dan wat er in de handboeken te rapen valt. “Op een dag liet ik hen
een opname beluisteren van Lightnin' Hopkins & Sonny Terry. Ik had de teksten naar het
Nederlands vertaald in de hoop zo een minimum aan interesse te wekken bij mijn
leerlingen. Voor mij was dat een gelegenheid om eens over de blues en zijn oorsprong te
praten. Na de les kwam de jonge Arno naar me toe en zei zonder verpinken dat de blues
voor hem jé van hét was. Hij wou zijn leven gaan wijden aan de blues. Niet meer of niet
minder! Hij was echt ‘bekeerd’ en als het van hem had afgehangen, was hij dezelfde dag
nog gestopt met schoollopen. Ik legde hem uit dat er in die wereld heel wat concurrentie
bestond en dat hij beter de hotelschool kon afmaken om een broodwinning te hebben en
later zijn muziek te gaan maken. ‘s Anderendaags heb ik hem die elpee cadeau gedaan.”
Deze getuigenis dateert van het schooljaar 1962-1963. Arno is dertien…
In het oorspronkelijk citaat stond er Big Bill Broonzy in plaats van Lightnin' Hopkins.
Dit was mijn vergissing (Lightning Hopkins wordt echter wel elders in de biografie
vernoemd, op p. 133).
Intussen, dank zij YouTube, heb ik nu ook de titel van die elpee kunnen opsporen: het
is Rocky Mountain. Het belangrijke punt van die opname ligt in de indrukwekkende
mondharmonica solo’s door Sonny Terry. Het moet Arno plots duidelijk geworden
zijn dat dit wel degelijk een volwaardig instrument was in een blues context en dat
hij dit beslist kon meester worden door systematische praxis. Waar hij dan ook in
slaagde (pp. 60-61):
“Arno legt zich met veel ijver toe op het harmonicaspel… Hij oefent en blijft oefenen om
het instrument onder de knie te krijgen… Zijn eerste harmonica (een Hohner) zou hij van
Sonja [Van Hee] hebben gekregen in de tweede helft van de jaren '60… Met ontzettend
gemak speelt hij al vlug de solo’s na van Bob Dylan, Sonny Boy Williamson en anderen…
Op 15 augustus staat Roland (‘Rolle’) Robaeys met een akoestische gitaar Arno bij, wat het
duo een vleugje Sonny Terry en Brownie Mc Ghee geeft.”
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Kunst & Cultuur

Karel Jonckheere

De visserij heeft veel schrijvers geïnspireerd. Voor wat
Karel Jonckheere (1906-1993) betreft is dat ook
logisch, want hij was een telg van het Oostendse
visserskwartier.

D

e titel van zijn eerste toneelstuk liegt er niet om: De
waarachtige en stichtelijke historie van Tone de Stierman.
Het drama, dat zich afspeelt tijdens een vissersstaking in
de 15e eeuw, wordt echter nooit opgevoerd. In 1932 schrijft hij
Brozens Anny, een novelle uit het vissersmilieu. Het verschijnt als
feuilleton in Het Visscherijblad.
Karel (KAO, 1 WET 1924) deed meer. Hij stichtte de Bibliotheek
der Zeelieden die in de Vismijn gevestigd was. Vissers konden er
lectuur ophalen en dat deden ze ook. Ik herinner me die plek en
vooral de ijzeren kisten waarop scheepsnummers geschilderd
waren. Aan boord moesten ze het leesvoer tegen het zeewater
beschermen.
In 1947 vraagt schipper Frans Hallemeersch of Karel geen zin
heeft om eens mee naar IJsland te varen. En zo komt het dat we
de auteur aan boord vinden van de O.318 Belgian Sailor.
Jonckheere, die op ’t schip de bijnaam Pijpje krijgt, heeft er ook
een taak: “Ik moest de lever van de gegutte vis in een grote ketel
koken en van de vrijgekomen olie werd dan traan gewonnen.”
Over die reis schrijft hij een dagboek dat als feuilleton in Het
Laatste Nieuws verschijnt en in De Groene Amsterdammer.
Wanneer journalist Marc Loy de schrijver in 1992 gaat
interviewen, krijgt hij dat dagboek mee om het in Het
Visserijblad te publiceren, wat we uiteraard ook gedaan hebben,
zeventien afleveringen lang. Daarin vertelt Jonckheere niet wat
een oude visser me later wel verteld heeft. Al na enkele dagen
verveelt Karel zich dermate dat hij eist dat het schip
rechtsomkeer maakt om hem thuis weer af te zetten. Daar
hebben ze aan boord eens goed om gelachen, waarna de reis
uiteraard verder gezet werd.
(De Zeewacht)

zoals ‘Walking on the Sun’, ‘Just the Same’ en het ietwat
zwaarmoedige ‘Snow & Ice’. Maar er vallen ook enkele sfeerrijke
instrumentals te degusteren. En dat zijn lang niet de enige tracks
waarop de artiest zijn behendigheid als fingerpicker etaleert.
Tot de piekmomenten van de cd behoren ‘Four’ — de reprise
van een nummer dat in 2006 al voorkwam op ‘Attitudes’ — en
het al even gedreven ‘15 Track Blues’ waarin Bherman,
onbevreesd voor een venijnige hernia, “fifteen tons of misery”
op zijn rug blijkt te torsen. Toeval of niet, in beide gevallen is
gitarist Wowo Spaens als enige gastmuzikant te horen.
Met ‘Acoustic Movies’ brengt Bruce Bherman een hommage aan
twee snarenvirtuozen die voor hem, lang geleden, als wegwijzers
dienst hebben gedaan. Dat gebeurt middels covers van ‘Tell Me
What is True Love’, getekend Bert Jansch en ‘You Can Discover’
van John Martyn, waarbij onze persoonlijke voorkeur uitgaat
naar het laatste. Een andere sleutelfiguur van de Britse folkscene,
Nick Drake, is enkel in de geest aanwezig, al duikt zijn naam wél
ook op in een van de songtitels. Met zijn zevende langspeler
kiest Bruce Bherman voor een tijdloze sound die geknipt lijkt
voor kleine, intieme clubs waar mensen nog naartoe komen om
écht naar muziek te luisteren.
www.cobra.be

L’étage d’Euphrosine

Op zondag 27 april opende een nieuwe kunstgalerie in
het belle epoque-gebouw La Tourelle aan de
Euphrosina Beernaertstraat.

L

’étage d’Euphrosine vindt er een plek in de sous-sol en zal
twee keer per jaar twee zondagen de deuren openen.
Bezieler is Emily Rammant (34), de partner van de
gelauwerde reclamemaker Peter Ampe. Het huis, dat uit 1908
dateert en ook een blikvanger is vanuit de Chaletstraat, stond
vijf jaar leeg toen we het kochten en was volledig in verval. We
hebben het helemaal gerestaureerd in nauwe samenwerking met
Erfgoed Vlaanderen. De voorgevel is in zijn oude staat hersteld,
de achterkant hebben we afgebroken en heropgebouwd” vertelt
Emily.

Bruce Bherman

Fijnbesnaarde folk volgens een tijdloos recept.

B

ruce Bherman (echte naam: Bruce Elliott, KAO, 3LGR
1969) is een singer-songwriter van Brits-Oostendse
afkomst, die zijn wortels vele jaren geleden al in de
Gentse bodem heeft geplant. Maar af en toe wipt hij ook de
Atlantische oceaan over om er in, pakweg Nashville, te gaan
verbroederen met muzikanten die zich doorgaans roeren in de
schaduw van M. Ward, Bonnie ‘Prince’ Billy of Lambchop. Het
resultaat van die sessies viel al te horen op de dubbelaar
‘Untagged Friends’ uit 2010.
Maar Bherman is ook al sinds jaar en dag verlekkerd op
akoestische gitaren — vintage is geenszins een bezwaar — en
een fan van de Britse folkboom uit de jaren zestig. Het stond dus
in de sterren geschreven dat die twee voorliefdes vroeg of laat
zouden samenvloeien op een soloplaat. Die heeft zopas het licht
gezien en heet Acoustic Movies. Acht van de twaalf tracks op dat
schijfje zijn bespiegelende en elegante maar afgekloven folksongs,

Emily Rammant (Foto HH)
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“Een half jaar terug ontstond de idee om
hier een kunstgalerij te beginnen. Voor mij
een logisch verhaal, want kunst zit in de
familie. Mijn grootvader van 95, die in
Brugge woont, koopt al kunst sinds de jaren
1960 tot op vandaag. Als kind liep ik er
tussen de Warhols en de Broothaersen.
Mijn ma baat ook een kunstgalerie uit in
Brussel. Ook het huis van mijn ouders hangt
vol experimentele kunst,” aldus Emily, die in
Torhout geboren werd.
“De naam L’étage d’Euphrosine is een
eerbetoon aan Euphrosina Beernaert, die
haar naam aan deze straat gaf en in deze
straat niet in dit huis geboren werd,” legt
Emily uit. “Ze was de zus van eerste
minister en Nobelprijswinnaar Auguste
Beernaert en een atypische vrouw voor
haar tijd. Ze koos om niet te trouwen, maar
carrière te maken in de kunstwereld. Ze
was een verdienstelijk landschapsschilderes,
maar veel van haar werk ging verloren door
het bombardement van Oostende in de
Tweede Wereldoorlog. ”
“Met mijn eerste artieste zit ik meteen op
de juiste toon. De Française Félicia Atkinson
is jong en heeft al een internationale
uitstraling. Vorig jaar was ze finalist van de
Young Belgian Art Prize en onlangs stelde ze
tentoon in Hamburg en Oslo. Ik zie haar
werk heel graag en ik heb een persoonlijke
link met de kunstenares. Atkinson is bekend
voor haar gevoelige kleurcomposities en de
prozaïsche titels die een extra dimensie
geven aan elk werk. Ze maakt installatie
kunstwerken en muziek.”
Speciaal voor de opening van de galerie
maakte Félicia Atkinson een tiental nieuwe
werken, bestaande uit abstracte aquarellen
en geverfde zijden doeken. “De tentoon
stelling is heel kort en krachtig: enkel
gedurende twee zondagen! We creëren een
sense of urgency, je moet erbij zijn of je hebt
iets gemist.”
Emily Rammant werkt als producent van
3D-tekenfilms in een animatiestudio in
Gent. Zij en Peter hebben samen drie
kinderen. “Door mijn werk is het niet
mogelijk de kunstgalerij nog meer open te
stellen. Maar de rode draad tussen mijn
werk en hier is dat ik energie haal uit de
samenwerking met creatievelingen, uit hun
grenzeloze open denken. Peter is ook een
creatieveling. Kunstenaars die hier willen
exposeren, mogen mij ook contacteren. Ik
sta er zeker voor open.”
Euphrosina Beernaertstraat 148
www.facebook.com/letagedeuphrosine.
(De Zeewacht)
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Gepassioneerd fotograaf
In Exposure Value in de Jules Peurquaetstraat liep een tentoonstelling
met foto’s van Lieven Geuns. Het fotografiehuis van Yvon Poncelet is
evenwel veel meer dan zomaar een expositieruimte.

A

lles heeft hier zijn verhaal,” zegt fotograaf Yvon Poncelet (KLO, 6PO 1984).
De massieve antieke toonbank, het uithangbord ‘L’Auberge de la photo’, de
vitrinekasten met fototoestellen, de fotokaders… het zijn nog maar enkele
van de vele elementen die je meteen onderdompelen in een heel bijzondere sfeer. “Is
ook de bedoeling,” lacht Yvon. “De wereld van de fotografie is zo boeiend en niet
alleen voor wie er als professioneel of gepassioneerd amateur mee bezig is. Ik wil er
een ontmoetingsplaats voor een zo breed mogelijk publiek. Onder meer door het
concept van de tentoonstellingsruimte.”

Yvon Poncelet met zijn indrukwekkende verzameling (Foto Rio)

Minstens even interessant is zijn verzameling fotomateriaal. De indrukwekkende
collectie bevat zowat alles wat bij fotograferen komt kijken: van instamatic
cameraatjes uit de jaren zestig tot vergrotingsapparaten en analoge toestellen…
“Allemaal gekregen,” zegt Yvon, “en ik koester zoals de vroegere eigenaar
ongetwijfeld deed. Voor mij is alles even veel waard, van het kleinste
wegwerptoestelletje tot het meest impressionante stuk.” Exposure Value is tijdens
de tentoonstellingen open op vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 20 uur, de zondag
van 13 uur tot 17 uur. Info: exposurevalue@yvon.be
● Van Oostende naar Banjul

Als toeschouwer wandel je in de fototentoonstelling ‘Van Oostende naar Banjul –
Jogay Ostend dem Banjul’ in het 7000 kilometer lange wielspoor van motard
Touhami Jaidane van de Stad aan Zee naar onze West-Afrikaanse zusterstad. Met
helmcamera en fototoestel registreerde hij een visueel dagboek. Fotograaf Yvon
Poncelet selecteerde de beelden voor dit chronologisch reisverhaal.
Touhami’s reisdagboek kan je lezen op hetdoelisbanjul.blogspot.com
(De Zeewacht)
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Erfgoed / Heemkunde

Sloopgevaar

Met een ludieke actie stelt actiegroep Dement dat
Oostends erfgoedbeleid nog altijd fragiel is.

A

ctiegroep Dement voert een nieuwe, ludieke actie voor
het behoud van het Oostendse erfgoed. Her en der in de
stad verschenen gele borden, gebaseerd op de officiële
borden voor aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen,
met de vermelding ‘mogelijkheid tot sloop’. “Met deze actie
wilden we duidelijk maken dat het erfgoedbeleid nog steeds
fragiel en niet consequent is,” zegt voorzitter Guy Servaes (KA1,
6LWE 1984).
“We plaatsten 20 borden bij markante Oostendse panden en
monumenten waar je niet direct een stedenbouwkundige
bekendmaking verwacht, zoals het stadhuis, de Kursaal, de Grote
Post, het Zeeliedenmonument… De borden werden in de nacht
geplaatst. Na een week werden de borden weer verwijderd. Het
stadsbestuur kan nog altijd zonder probleem een sloop
vergunning afleveren voor panden met een hoge locuswaarde.
We wilden opnieuw een signaal geven aan de politici dat erfgoed
niet ons verleden is, maar wel degelijk de toekomst van onze
stad. Erfgoed maakt de ziel van onze stad uit en oefent naast zee,
haven en strand een belangrijke aantrekkingskracht uit. Daar
mogen we niet lichtzinnig mee omgaan. Panden met een hoge
locuswaarde werden opgenomen in de lijst van het bouwkundig
erfgoed die in november 2009 door de gemeenteraad werd
aangenomen. In de vorige legislatuur werd afgesproken dat voor
panden met een hoge locuswaarde in principe geen bouw
vergunning wordt afgeleverd. Toch zien we voorbeelden van het
tegendeel – zie de afbraak van de vismijn…”

Heylen & Servaes

Martin Heylen heeft een boontje voor het
modernistische Postgebouw als beeldbepalende
schepping van Gaston Eysselinck.

M

et zijn blik op verwondering bezocht hij met voorzitter
van Dement Guy Servaes het Cultureel Centrum De
Grote Post. De aangespoelde BV is onder de indruk
van de mozaïeken van Jo Maes (KAO, 4LAT 1938) in de
lokettenzaal en van het monumentale beeldhouwwerk op de
voorgevel van Jozef Cantré: “Samen met Eysselinck waren dat
kunstenaars die niet voor het compromis kozen, maar een
duidelijke visie hadden en die ook wilden uiten in hun creaties.
Zij zetten de toon die voor de verandering zorgt. Eysselinck is
er zelfs aan kapot gegaan,” weet Martin Heylen.
Martin Heylen over Dement dan “Ik ervaar de vzw als een
actiegroep die zich inzet tegen de teloorgang van de oude glorie
van de stad. En geef toe: de ziel van Oostende zit ook gevat in
haar zieltogende visserij en ferryverkeer en hun weerslag op het
sociale weefsel in de stad. Opvallend ook is de oprukkende
commercialisering in het stadscentrum.”
Guy Servaes reageert: “Ik ga akkoord, maar ik verzoen me
ermee, anders raak je verbitterd. En ik ben blij met realisaties als
de Grote Post die de bouwkundige grandeur binnen het
stadsweefsel wel weten te bewaren.”

“Wees daar blij om,” zegt Martin. “Zij vormen het kloppend hart
van het cultureel centrum. Ik ervaar een bastion van cultuur als
De Grote Post als een fundamenteel stuk van de ziel van deze
stad, een zachte golfbreker in de branding van het shopping
gewoel. ”

Martin Heylen en Guy Servaes (Foto ML)

Guy Servaes: “Ook Dement wil niet puriteins doen; we willen
ook niet koste wat kost elk oud pand bewaren in de stad. Ik ga
akkoord met Martin: bepaalde evoluties in de stadsontwikkeling
kun je niet tegenhouden.”
“Ik treed je volledig bij, het is toch zot om tegen elkaar te
strijden, we moeten met zijn allen trots zijn op deze stad,” zegt
Martin. “Neem nu de brasserie van Hotel du Parc, die is van een
unieke maar ook kwetsbare schoonheid. Maar evengoed geniet
ik van een zaak als café Mosselhuis in de Nieuwstraat. Maar ik ga
even graag naar het voetbal kijken. Daar tref ik weer een totaal
andere Oostendenaar aan.”
(De Zeewacht)

Koloniaal verleden

Sofie Cloet en Michael Meeuwis willen dat Oostende
nadenkt over koloniaal verleden.

P

recies tien jaar geleden werd de hand van een van de
Afrikanen op het Ruiterstandbeeld van Leopold II aan de
Drie Gapers afgezaagd. De polemiek daar rond tussen de
Stoeten Ostendenoare, het stadsbestuur en de publieke opinie
blijft duren. Professor Michael Meeuwis wikt en weegt de jarige
provocatie en Sofie Cloet (KA1, 6LMT 1996) formuleert
voorstellen om uit de impasse te geraken. Sofie Cloet wil vooral
het immobilisme rond de hele problematiek doorbreken, zonder
weer te moeten stranden in de ‘grote-gelijk-debatten’ van het
verleden. “Toen we met vzw Dement de inzet voor de
Monumentenstrijd wegkaapten van het stadsbestuur, verweet
schrijver Tom Lanoye ons dat we de schaduwzijde van Leopold II
onderbelichtten en achteraf beschouwd moet ik hem daar gelijk
in geven. Oostende is er snel bij om wereldfiguren met hun
naam te vereeuwigen in het openbare stadspatrimonium, denken
we maar aan Marvin Gaye en de Mandelabrug, maar ziet zich
liever niet geconfronteerd met het eigen koloniale verleden…”
(De Zeewacht)
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Van onze correspondent ter plaatse

‘Met God aan onze Zijde/ Met God aan onze Kant’
In deze rubriek brengen we een
vierdelige bijdrage van onze man in
Kathmandoe, om ‘Our Man in
Havana’ van Graham Greene te
parafraseren. Onze man hoopt u aan
het denken te zetten door tijd en
ruimte te doorbreken. In dit nummer
deel 3.

Onze man

Z

ekere avond liet ik Yuri With God
On Our Side beluisteren (Bob
Dylan’s ‘Met God aan onze Zijde/
Met God aan onze Kant’), schreef toen de
tekst voor hem uit, in duidelijk leesbare
letters en speelde het opnieuw voor hem,
met mijn wijsvinger telkens de corres
ponderende lijn aanwijzend. Het kostte heel
wat inspanning om hem te overtuigen van
de bittere ironie in dit lied, vooral het vers
I learned to hate the Russians / All through
my whole life/…
(‘Mijn ganse leven lang werd het mij
ingepompt / De Russen te haten’/ …),
maar tenslotte had hij het beet — op grond
van analogieën zoals Gott mit Uns en God
Bless America1 — en ging thans volledig op in
mijn interpretatie. We schudden allebei het
hoofd betreffende al dat manipuleren, nu het
hem voor de allereerste keer duidelijk was
geworden dat zulks wel degelijk gebeurde
aan beide zijden van het Ijzeren Gordijn.
Later, vaak tijdens een nachtelijke terugtocht
naar het hotel en verre van nuchter, zongen
we soms ganse strofen uit With God On Our
Side samen (in een paar dagen tijd had hij de
tekst van buiten geleerd) — voor die tijd
iets praktisch onvoorstelbaars.
Het was de voorlaatste reis van het seizoen
en zekere avond, toen hij er iets minder
hard op aandrong om weer aan het drinken
te slaan — ik ontnuchterde bijna niet
gedurende elk van die drie weken durende
reizen door de Sovjetunie — bedankte ik
hem vurig voor de vele dingen die hij voor
ons had gearrangeerd. Hij was er in geslaagd
tenminste een derde van het reisprogramma
te veranderen, er alle idiote bezoeken aan

Lenin’s dit en Stalin’s dat uit te schrappen en door andere te vervangen. In Novgorod
was het de sublieme Russisch-Orthodoxe zang door een spontaan-vierstemmig koor,
in een kathedraal. In Smolensk, tijdens het avondmaal in het hotel-restaurant, greep
een spontane verzustering/ verbroedering plaats met een groep Russische toeristen;
eerst met wat heen-en-weer gestuur, naar de naburige tafel, van een fles champagne
als antwoord op een fles wodka en iets later met daadwerkelijk gaan zitten aan die
tafel, tot beide tafels uit een gemengd gezelschap bestonden (met Duits vaak de
enige taal die enkelen onder hen gemeen hadden). 2 Ik heb ook een vage herinnering
aan een picnic op de oever van een meertje midden een eindeloos sparrenwoud (of
was dat in Hongarije gebeurd?) en aan ons bezoek, ergens, van een ethnografische
museumafdeling met het oudste tapijt ter wereld: de Pazyriek (met ondermeer een
processie van stieren, stilistisch identiek aan het offerdier gedood door een leeuw, als
afgebeeld te Persepolis, in Zuid Iran). Onze voorraad geschenkjes voor
onderhandelingen onder-de-tafel was hier opnieuw goed van pas gekomen. Mij naar
onze gids wendend vroeg ik thans:
— “Yuri, we zijn u zo veel verschuldigd. Laat me horen wat je zou willen dat ik
meebreng, volgende keer. Zeg het vlakaf! Ik zal mijn uiterste best doen!” Het vergde
wel enig aandringen, maar tenslotte kwam ik het te weten. Zijn echtgenote was
lerares Engels. Ze droomde van een mooie uitgave van de volledige Shakespeare, het
liefst in de driedelige Oxford editie. Zijn dochter was vroeg begonnen Engels te
leren; het ultieme cadeau voor haar was de volledige Winnie the Pooh. En hij zelf? Een
Samsonite diplomatiek valiesje met een bandopnemer die erin paste, samen met de
(tot op dat moment) volledige Bob Dylan collectie en het erbij horende langwerpige
boekje met alle lyrics erin. Wat een ongelooflijk poëtische keuze voor een
atoomgeleerde! De volgende (= deze laatste) keer had ik dat allemaal mee voor
hem.
Het afscheid viel zwaar. We hadden onze laatste maaltijd in een dom-lelijk restaurant
langs de baan, speciaal ontworpen voor groepen zoals de onze, toen hij me plots een
trap tegen mijn scheenbeen gaf en siste, op een dreigend-klinkende toon:
—“Hou je muil en eet je soep!”
Ik kon mijn oren niet geloven: wat was dàt voor iets? Zo opeens, als een donderslag
bij klare hemel en zonder ook maar de minste aanleiding? Ik moest niet lang op een
uitleg wachten. De serveerster had eerder, ongevraagd, geprobeerd ons een fles
champagne op te dienen die ik met man en macht geweigerd had:
—“Yuri, niks van! Morgen heb ik een zware dag voor de boeg. Minstens zeven uur
beleefd doen en geduld uitoefenen tijdens de eindeloze grens-formaliteiten. Ik moet
tenminste één volle nachtrust hebben, anders stort ik ineen!”
Diezelfde dienstmaagd kwam thans plots melden dat een paar gentlemen hem
wensten te spreken. Het was verdomme de KGB alweer — Yuri’s derde confrontatie
van het seizoen. Hij gebood me aan tafel te blijven en verdween. Toen hij een half uur
later terug opdook was alle eetlust hem vergaan. Het waren dezelfde eentonige
vragen geweest: “Wat deed hij daar aan een tafeltje apart, met de buitenlandse gids?
Waarom niet samen met de groep?”
Yuri was natuurlijk een heel intelligente man en beheerste, zoals vermeld, de
spelregels als geen ander. Hij wachtte nu tot we hun wagen zagen verdwijnen in de
verte, greep plots ruw mijn linkermouw beet, schudde mij even heen en weer en
stelde mij de oratorische vraag: “Oe-birt (zijn uitspraak van mijn voornaam), kan je je
zoiets voorstellen, Oe-birt? Ik die hard hard gestudeerd heb tot op mijn zes en
twintigste — de eerste de beste knul, zoals die twee clowns die op twaalfjarige
leeftijd afgestudeerd waren, kan beslissen wat ik wel en wat ik niet mag lezen!” en hij
perste zijn lippen samen uit onmacht, mogelijk ook om de tranen te weerhouden.
Dit vervloeken van de censuur was zijn verwijzing naar een voorval op de eerste dag
van ons terugzien, daar waar de ferryboot uit Helsinki aanlegde, niet ver van St.
Petersburg.3 Tijdens de vorige reis had ik hem eindelijk durven vragen:
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—“Yuri, heb je ooit van het Sakharov interview gehoord?” Hij
keek mij diep-ernstig aan en fluisterde terug (onhoorbaar voor
anderen onder het gedreun van ik weet niet meer wat):
—“We hebben allen gehoord over dit interview welke onze
meest vooraanstaande atoomgeleerde verleend heeft aan een
buitenlandse journalist, maar niemand heeft ooit de tekst onder
ogen gehad.”
Ik vertrouwde hem toe dat ik er het volledige transcript van
bezat, thuis, in België, in twee vervolgnummers van het Duitse
magazine Stern; en dat ik ze de volgende maal zou meebrengen.
Wat ik dan ook gedaan had. Ik had gewoon een pak tijdschriften
allerhande zo slordig mogelijk in een tweede boekentas
samengeperst, deze schijnbaar achteloos op de zetel laten
slingeren, zichtbaar bij de eerste blik van iemand die de bus
binnenklom ter controle. Maar net op magazines hadden de
beambten het gemunt en het viel niet in al te goede aarde toen
ik hun beleefd informeerde dat:
—“Nee, Playboy is er niet bij, sorry”.
Ze hadden namelijk de twee Stern nummers met het Sakharov
interview onmiddellijk in de gaten. Deze werden prompt
aangeslagen en ik moest mee voor een speciale ondervraging
(gans uitkleden en zelfs… — hm, ik spaar u de details).
Nauwelijks was ik terug aan boord toen Yuri, bijna ademloos,
vroeg:
—“Heb je ze bij?”
—“Ik had ze mee, dat wel. Maar de douane heeft ze
geconfisqueerd. Ik had het slimmer aan boord moeten leggen.”
Dit was waar hij het thans over had, net voor ons afscheid. Zijn
reactie was ook een praktische demonstratie geweest
betreffende de diepere oorzaak van al dat drinken.
We hadden elkaar niets te beloven. Het was duidelijk dat er
geen kans op weerzien bestond. Ik zou terug mijn Azië-tochten
vervoegen en hij zijn carrière als atoomgeleerde. Deze series
van ontmoetingen waren niets minder dan een mirakel geweest.
We hadden zo ontzettend veel van elkaar geleerd, in volle
vertrouwen. Er thans aan terugdenkend gelijken zoveel van die
gebeurtenissen op scènes uit John le Carré’s Russia House en de
gelijknamige verfilming ervan.
Zoals iedere keer na onze aankomst in Polen vroegen
verschillende van mijn passagiers:
—“Er is iets zo anders hier, maar ik kan er mijn vinger niet op
plaatsen. Wat is het?”
Er bestond een doodeenvoudig antwoord op die vraag:
—“De mensen glimlachen hier, zonder ertoe gedwongen te zijn,
of in de hoop er winst uit te slaan! Er staan bloemen aan de
vensters. Er is een zin voor humor, hoe moeilijk ze het ook
hebben.”
(à suivre / wordt vervolgd)
H.D., Kathmandoe

(een colofon volgt op de vierde aflevering — omme ‘t nog zoe
lange trekken).
© Gilbert de Block & het tijdschrift Den Athenee; met
uitzondering van de vertalingsrechten: © Hubert Decleer.

Eindnoten
1) De, bij mijn weten, enige bestaande parodie op
laatstgenoemd lied is de versie van Frank Zappa & the Mothers
of Invention. Ze vertolken het alsof gespeeld door een
derderangse schoolband en het klinkt afschuwelijk vals,
nauwelijks gerepeteerd, ‘dubbellinkshandig’, en juist daarom bijna
even onuitstaanbaar komisch als wijlen de Deense komediant
Victor Börge, wanneer hij aan de piano, op de meest ontroerende
manier, de eerste maten van Beethoven’s “Maanlichtserenade”
speelt, en het dan plots laat overgaan in Night & Day (/ Your Are
The One).
De spot drijven met een hymne als God Bless America is in
de States geen lacheding. Deze opname is zonder twijfel de
reden waarom de toenmalige Staatssecretaris van de Verenigde
Staten pressie uitvoerde op President Vaclav Havel: hij moest er
stante pede aan verzaken om de heer Zappa in dienst te houden
als Cultureel Ambassadeur voor zijn land, zoniet… (sic !).
Jongere lezers zijn misschien iets minder vertrouwd met het
feit dat Gott mit Uns op de riem van elke Duitse militair
gegraveerd stond tijdens de Eerste Wereldoorlog.
2) Dit was ook de gelegenheid waarbij twee KGB agenten een
Russische dame van die groep interpelleerden — Yuri’s eerste
ambras van het seizoen. Hij kwam mij wekken om 11.30 uur
pm. De arme toeriste — tijdens wat duidelijk de eerste
vakantiereis van haar leven was — had reeds een ondervraging
vol dreigementen ondergaan gedurende de laatste twee uren.
Ze wilden weten hoe ze “aan die dollars was geraakt” waarmee
ze dit opvouwbaar parapluutje van deze buitenlandse toeriste
had afgekocht. En wie de tweetalige onderhandelingen daartoe
had geleid. Dit was de versie waarmee een van de
receptionisten (er was zo’n ‘sleuteldame’ op elke verdieping
van het hotel) hen had opgebeld en haar dusdanig had verklikt—
gewoon uit jaloersheid en misschien ook in de hoop op een
beloning.
—“Zouden een fles of twee alcoholisch vocht haar kunnen
vrijkopen?” vroeg ik Yuri. Hoogstwaarschijnlijk wel, dacht hij;
en ik smeekte hem: “Ga je gang. Wat het ook mag kosten!
Please!”
Ik was namelijk op de hoogte van wat er zich werkelijk had
afgespeeld. De Russische toeriste, in een moment van diepe
ontroering omwille van dit uniek contact met iemand uit het
buitenland, had een gouden halskettinkje van haar nek
losgemaakt en het aan de hals van ‘haar nieuwe vriendin’
bevestigd. Ze waren niet in staat met elkaar te communiceren,
behalve door een omhelzing met de tranen in de ogen. Mijn
toeriste kwam daarop naar mij toegesneld: ze wilde zo graag
een tegen-cadeau schenken, maar kon maar niet denken hoe of
wat. Ik vroeg haar of ze allicht zo’n opvouwbaar miniparapluutje bezat; ze had er een bij zich, hier in haar handtas,
“Maar dit is niks waard,” zei ze, “het heeft me nauwelijks 1 £
en x shilling gekost!” Ik verzekerde haar dat dit hier het
allerlaatste snufje was; “Je zult er haar enorm plezier mee
doen!” Ze vervoegde haar nieuwe vriendin aan tafel, en schonk
het haar met een korte, waardige buiging.
Dit was de misdaad geweest waarvan iemand de
receptioniste op de hoogte had gesteld. Een fles cognac en een
paar Côte d’Or chocolades bewerkten de onmiddellijke
vrijstelling van de Russische toeriste, “gegarandeerd zonder
verdere gevolgen”.
3) Van de passagiers der andere bussen moest een half dozijn
aan boord gedragen of gesleept worden, ziek gevreten en ziek
bezopen van hun laatste avondmaal aan boord. Ik had de mijne
beleefd hun lesje gespeld: “Tracht aub niet 80 verschillende
dingen te eten. Wandel even rond die lange tafel en kies er
mentaal een vijf- of zestal gerechten uit. Idem voor de drank.
Morgen begint ons ware avontuur, waar ge voor gekomen zijt.
Beter als ge een goede nacht doorbrengt — ondanks het luide
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Regionaal
gekraak door het breken van het ijs in de
Golf van Finland — en u een beetje fris
voelt voor ons verblijf in Leningrad.” Het
was bijna aandoenlijk om te zien hoe onze
passagiers gaandeweg echt hun best deden
om te reizen met een zekere waardigheid
en decorum.

Containerpark

Bredenaars maken meer en meer
gebruik van het intercommunaal
containerpark aan de IVOOverbrandingsoven in Oostende.

I

n tegenstelling tot het gemeentelijke
containerpark van Bredene is het IVOOcontainerpark immers nog altijd volledig
gratis, net zoals de stedelijke container
parken van Oostende. Het nieuw
materialendecreet (VLAREMA) van de
Vlaamse overheid verplicht steden en
gemeenten nochtans sinds 1 juli 2013 om
voor bepaalde fracties een minimumtarief te
vragen, maar volgens burgemeester Jean
Vandecasteele kan Oostende daar niet toe
verplicht worden.

Jens Vanhooren (Foto HH)

Hoe zit de vork aan de steel ? “De
intercommunale IVOO hangt af van de
besluiten van de gemeenteraden van zijn
deelvennoten
Oostende,
Bredene,
Middelkerke, Oudenburg, Gistel
en
Ichtegem,” legt IVOO-voorzitter Michel
Landuyt (KAO, 1 EC 1977) uit. “IVOO kan
zelf geen politiereglement stemmen en
Oostende wil het niet. Daardoor blijft het
intercommunaal containerpark gratis zolang
Oostende zijn beleid niet aanpast. De
Vlaamse afvalintercommunale OVAM is wel
met Oostende aan het onderhandelen over

een oplossing.”
“Ik vind het verstandiger om containerparken gratis te houden,” zegt de Oostendse
burgemeester Jean Vandecasteele. “Als we de mensen laten betalen voor bepaalde
fracties op de containerparken, zal het sluikstorten weer toenemen. Het opruimen
daarvan zal ons meer kosten dan wat we door het betalend maken van de
containerparken kunnen winnen. Daarom willen wij de verwerking van het afval op
de containerparken uit de algemene middelen blijven financieren en gratis houden
voor de mensen.”
Heeft Bredene nog niet overwogen om, zoals Gistel, Oudenburg en straks
Middelkerke, Bredense particulieren te verbieden hun afval op het IVOOcontainerpark aan te bieden? “Wij hebben die beslissing nog niet genomen omdat
we hopen dat Oostende, vrijwillig of onder druk, zal bijdraaien,” zegt Bredens
schepen van Milieu Jens Vanhooren (KA1, 6EWI 1995), overigens een partijgenoot
van de Oostendse burgemeester Vandecasteele.
(De Zeewacht)

De strijd tegen racisme
De Oostendse Shaireen Aftab wordt het jongste lid van de raad van
bestuur van het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en
Bestrijding van Discriminatie en Racisme.

H

et nieuwe Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van
Discriminatie en Racisme werd in het leven geroepen door de federale
regering en zal zowel klachten behandelen, gerechtelijke procedures
opstarten, onderzoek voeren en adviezen formuleren. Het huidige federale Centrum
voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding wordt enkel nog bevoegd voor
migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de
strijd tegen de mensenhandel.
Shaireen Aftab (KA1, 6MW 2002) werd nu
door het federaal parlement benoemd tot lid
van de raad van bestuur van het centrum.
“Als lesgever aan de politieschool in
antidiscriminatiewetgeving en actualiteits
fenomenen ben ik ‘gepokt en gemazeld’ in
het maatschappelijk debat over discriminatie
en racisme,” aldus Shaireen, die criminologe
van opleiding is en voor SP.A zetelt in de
gemeenteraad van Oostende. Shaireen zal
haar mandaat combineren met haar werk als
interne auditor bij de RVA. “Als geboren
Oostendse met Pakistaanse roots wil ik niet
aan de zijlijn blijven staan. Ik wil een
realistische strijd tegen racisme, flower
power heeft geen zin.”
(KW)

Shaireen Aftab (Foto EFO)
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Obituaria

‘High Noon’
(voor Serge Bens)
e zon stond op zijn hoogste punt, die eerste
zaterdagmiddag in april. De Kadzand- en Bonenstraat
baadde in het zonlicht en Serge moest zijn ogen tot
spleetjes sluiten om niet verblind te worden. Hij stond voor
Café Marabou en verwonderde zich dat het café niet open was,
maar dan bedacht hij dat het nog maar middag was en hij
normaal nooit op dit ontiegelijke uur de zaak opendeed. Het
was tijd om te aperitieven, maar dat deed hij nooit in zijn eigen
zaak. Hij keek naar de Switch, maar Yves was nergens te
bekennen. Ook in de Crayon brandde geen licht. Hij tuurde naar
binnen, maar Heidi of Lynn waren nog niet gearriveerd. Bens
zuchtte. Zelfs Steven was er niet om een aperitiefje mee te
drinken.

D

‘Vrienden!’ bromde Serge, ‘waar zijn ze als je ze nodig hebt?’ Hij
stapte verder naar de Groentemarkt, maar groot was zijn
ontgoocheling toen ook Chantal de deuren van de Soep.Kom
nog niet had geopend. Zelfs Mano zat nog niet op de stoep. De
irritatie kroop langs zijn kuiten omhoog. Dit was de eerste keer
dat hij ’s middags wakker was en zich kiplekker voelde, en nu
kon hij dat gevoel met niemand delen. Waar was iedereen? Hij
herinnerde zich de keren dat hij langs de Soep.Kom was
gepasseerd en het rosse meisje van VPC had gezien, dat op het
terrasje haar Griekse lessen instudeerde. Hij had haar altijd een
prettig plaatje gevonden. Dat had hij trouwens verschillende
keren aan VPC gezegd. ‘Frankje,’ zei hij dan, ‘ dat meisje van jou
zou mij nog van gedacht doen veranderen.’ Hij grijnsde voluit en
keek VPC toen vrolijk spottend aan en liet daar direct op volgen:
‘Maar jouw blauwe oogjes hebben me al weer helemaal van
gedacht doen veranderen.’
Maar nu was het terras leeg en de deur gesloten. Binnen was het
donker, geen habitué te bekennen. Geen Jean-Jacques, geen Elsje,
geen Bertje of Mieke… Niemand. En op de koop toe was de
Jackary ook dicht! De irritatie begon een lichte vorm van
boosheid aan te nemen. Zoveel maten en niemand te zien, dacht
hij. Waar zitten die verdomme? Hij stapte snel door de
Brabantstraat en sloeg de Louisastraat in. Het Galjoen zal zeker
open zijn, bedacht hij. Als Albina en Urbain de keet zouden
dichthouden dan kregen ze gegarandeerd Leo Madelein en
Gilbert Voeten op hun dak, dus hij was redelijk zeker dat.… Hij
stond stil aan de deur van het Galjoen en hield de adem in.
Niemand! ‘Fermé- Gesloten’ stond er op het groezelig bordje
aan de deur. ‘Hoe is dit mogelijk!?’, gromde hij. Zelfs Serge werd
er even moedeloos van, iets wat hem niet snel overkwam, maar
nog geen seconde later richtte hij zich terug op en stapte
onvervaard door de Adolf Buylstraat naar de Bruxelles op de
Place Marie-Josée. Maar ter hoogte van de Christinastraat hield
hij de pas in. Ze zitten in De Tube, dacht hij. Ze denken
verdomme dat ik hen niet ga vinden, maar dan kennen ze Bens
nog niet goed. De Tube bood echter een troosteloze aanblik. De
Apache op de muur leek Serge een beetje uit te lachen terwijl
hij cool verder danste. Serges ogen werden terug spleetjes, maar
dit keer was het zonlicht niet de oorzaak. Hij brieste en besloot
dan toch maar naar de Bruxelles te gaan. Maar ook daar ving hij
bot.
‘Jules!’, riep hij luid, ‘Waar zit je?!’ Waar zit iederéén,
verdomme?!’ Hij ging zuchtend op de drempel van de Bruxelles
zitten en keek fronsend rond terwijl hij het zweet van zijn kale

knikker veegde. Deze buurt kende hij als zijn binnenzak. In de
Sint Sebastiaanstraat en in de Aartshertoginnestraat had hij jaren
gewoond. Hij was er zelfs gelukkig geweest, voor zover Serge dat
kon zijn, want de muizenissen bleven natuurlijk altijd aanwezig.
Hij dacht aan Pascale, dé vrouw in zijn leven, geen enkele vrouw
had hij liever gezien, dat had hij VPC ooit toevertrouwd. ‘Als zij
een vent geweest was…’ placht hij te zeggen, maar schudde
daarop meteen van neen. ‘Als zij een vent was geweest, dan was
Pascal Pascale niet geweest.’ Hij zuchtte. Waarom moest het
leven zo ingewikkeld zijn?
Hij stond op en wandelde richting Leopoldpark. Het was een
rare gewaarwording. Normaal verliet hij de buurt rond de
Kerkstraat nooit meer, tenzij om te gaan werken. Zijn wereld
was heel klein geworden. Dat had Chantal hem onlangs nog
gezegd, en hij had het na enig tegenstribbelen tenslotte beaamd.
Maar nu! Nu voelde hij zich honderd man sterk! En net nu kon
hij niemand vinden om dat aan te etaleren. Hij snapte het niet.
Intussen had de boosheid een bittere bijklank gekregen. ‘Ik heb
ze godverdomme álles geleerd,’ bromde hij. ‘Zonder mij was
Captain Beefheart een onbekende geweest in Oostende. Van
Kevin Coyne of John Cooper Clark zouden ze nooit gehoord
hebben. Tom Waits was nooit een grote geworden zonder mij!
VPC zou nooit 10cc hebben leren kennen!’ Onwillekeurig begon
hij te zingen. ‘One night in Paris, is like a year in any other place…’
Ze hadden het honderden keren samen gezongen. Serge was
ermee gestopt toen de bekende blonde hoteldel de connotatie
compleet had veranderd. En dat maakte hem nu terug boos. ‘Ik
heb café’s rechtgehouden,’ ging hij onvervaard voort. ‘Monty
Python toegankelijk gemaakt, de onwetenden het licht laten
zien… En steeds ben ik bescheiden gebleven.’ Hij riep het uit en
moest zelf lachen met de absurditeit van die laatste bewering.
Hij was net de Sportstraat gepasseerd toen het klokkengelui van
de Heilig Hartkerk hem terug bij de realiteit bracht. Het
Westerkwartier lonkte. Hier had hij zijn kindertijd gesleten. Hier
woonde Guy Gobin over de kerk, Johan Lingier in de
Metselaarstraat en VPC in de Nijverheidstraat. Samen waren ze
indertijd SPIMADOVA geweest, een geheim genootschap dat ze
hadden opgericht. SPI stond voor spioneren, MA voor martelen,
DO voor doden, en VA voor vangen. Niet dat ze ooit iets van
die dingen ten uitvoer hadden gebracht, maar het gevoel van
geheimzinnigheid was voldoende geweest om zich verbonden te
voelen. Maar dat was lang geleden. Net zoals de tijd toen hij de
deur van Alain Clauwaert plat liep in de Sportstraat, om er tv te
kijken op een oude zwartwittelevisie waar een transparante film
over het scherm gespannen was die vanonder groen en
vanboven blauw gekleurd was. Bij sommige buitenscènes leek
het wel echt kleurentelevisie. Maar die tijden waren lang
vervlogen. De volwassenheid had hen allen van elkaar
verwijderd. En nu waren die mannen zelfs verdwenen! Wég!
Waar was iedereen?! Die vraag had hij het laatste kwartier al
talloze keren uitgeroepen.
‘Serge! Wat doe jij hier nog?!’ Serge schrok op van de schelle
stem en draaide zich meteen om en merkte dat hij intussen in
de Vrijheidstraat was aanbeland. Hij keek recht in de gezichten
van zijn Marraine en zijn Bobonne. Het was zijn Marraine die
hem had geïnterpelleerd. Ze herhaalde haar vraag. ‘Wat doe jij
hier nog? ’t Is bijna half een. Je moest al lang in de Stuiverstraat
zijn, iedereen zit op je te wachten.’
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Serge was heel even sprakeloos, maar
herpakte zich razendsnel. ‘Is iedereen dáár?
In de Stuiverstraat?’ ‘Ja, natuurlijk, ze
wachten op je. Haast je maar. Déze keer ga
je toch niet te laat komen op je eigen
feestje?’ ‘Nee nee, ik ben al weg.’ Hij wilde
vertrekken, maar werd nog even tegen
gehouden door het gekef van Pernod, een
dikke teckel met een witte snuit van
ouderdom. Het beestje leek op een
zeehond en had een verschroeide buik
omdat zijn pootjes nog amper de grond
raakten, en dat was Marraine nog niet echt
opgevallen. Serge krabde het beest op zijn
kopje en stapte weg.

SP
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Skiën
Ski-medailles

D

ertien leerlingen van het Koninklijk Atheneum Centrum trokken naar het
allereerste West-Vlaams skikampioenschap in Komen. Alle leerlingen
kwamen uit in de categorie voor niet-aangesloten skiërs. Behalve een leuke
namiddag, leverde dit de school ook drie medailles op: goud voor Aaron Verstraete
(2e graad), zilver voor Leon De Jonghe (1e graad) en brons voor Sarah Molkens (3e
graad).

‘En gedraag je daar een beetje!’, riep
Marraine hem streng na. ‘Ooit al anders
geweten?’ Serge grijnsde. ‘Doe de groeten
aan je maten,’ zei Bobonne nog. Ze keek
naar Marraine. ‘Die hebben toch altijd goed
voor hem gezorgd, hé?’ Marraine beaamde.
Ze zuchtte terwijl ze hem nakeek. ‘Daar
gaat hij. Naar zijn laatste optreden.’
Bobonne knikte verdrietig. ‘En nog zo jong.’
Knarf Van Pellecom – 3 april 2013

Odette Boddaert
BODDAERT ODETTE (geb, 01 juli 1933)
economische afdeling van 1947 tot 1952.
Na een periode als bediende bij VALCKE in
de Kapellestraat, bij TRANSEUROP St
Petrus en Paulusplein, bij SUNAIR
OOSTENDE in de Koningstraat, werd zij
samen met mij, haar man VANDEWIELE
HERMAN, uitbaatster van HOTEL MARION
in de Louisastraat te Oostende (van 1969
tot 1977). In 1977 namen wij het HOTEL
PRADO in uitbating over van de heer
Marcel FRIEDRICHS tot 1997. Daarna
hebben wij genoten van ons welverdiend
pensioen.
In 2009 werd zij geconfronteerd met
bloedkanker. Met al haar krachten en
energie heeft zij gedurende 5 jaren
gestreden tegen het noodlot. Zij verloor
haar strijd op 1 februari 2014 en overleed
te Brugge in het AZ, St Jan.

De leerlingen en begeleidende leerkrachten (Foto Timmy Van Assche)

Zwemmen
Matisse en Héloise Miroir naar WK zwemmen in Israël.

T

ot 14 mei vertoefden en Héloise en Matisse Miroir in Israël om er hun land te
vertegenwoordigen tijdens het WK zwemmen voor de jeugd. Broer en zus
Matisse (KA1, 1 LAT) en Héloise (KA1, 3 LW) Miroir zijn veelbelovende
Oostendse zwemtalenten, aangesloten bij de Vrije Zwemmers. Matisse komt uit bij
de miniemen en is specialist vlinderslag en rugslag. In deze discipline werd de tiener
in 2013 Belgisch kampioen. Zus Héloise behoort tot de kadetten, is al twee jaar op
rij Belgisch kampioene vlinderslag en nu ook kampioene wisselslag. Ze kroonde zich
onlangs tot overkoepelende kampioene vlinderslag bij de jeugd tot 21 jaar.

Héloise en Matisse Miroir
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“Enkele maanden geleden zwommen we de limiettijden en
sindsdien behoren we bij het kernteam van de Federatie voor
Recreatie en Omnisport FROS,” zeggen broer en zus in koor.
“De Belgische selectie voor de wereldkampioenschappen,
georganiseerd door het internationale comité CSIT, is het
resultaat van heel intensief trainen: drie keer per week en
dikwijls een wedstrijd. De temperatuur in de kuststad Eilat liep
op tot + dertig graden en het WK werd in een buitenbad
gezwommen.”
“Dergelijke reis kunnen combineren met het zwemmen was
super, want we doen niets liever.” Toch is er nog een leven naast
het zwemmen: Héloise houdt van dansen en Matisse voetbalt
graag met vrienden. “Ook de schoolresultaten in het Koninklijk
Atheneum Centrum vallen heel goed mee. Verre toekomst
plannen maken is uit den boze. Natuurlijk hopen we door te
blijven trainen uit te groeien tot een betere en completere
zwemmer” besluiten ze… Hun medaille-oogst is indrukwekkend:
10 voor Matisse (waaronder 4x goud) en 3 voor Héloise.

Voetbal
De familie Michils, een leven vol voetbal.

G

uy Michils (KAO, 1 LWIS 1967) is gehuwd met Lucrèce
Van Laer en hij is de fiere vader van Anthony (KA1, 6
WEWI 1993) en de tweeling Francis en Alex (KA1, 6
LWIS 1995). Guy heeft een mooie loopbaan in het onderwijs
achter de rug als leraar wiskunde. Hij probeert op de hoogte te
blijven van de evolutie van de taal van de cijfers, maar als
gewezen sportman en jeugdtrainer bij KVO gaat er ook veel
aandacht naar het voetbal. Anderlecht komt op de eerste plaats
voor Guy, Anthony, Francis, Alex en kleinzoon Janice, die bij
Davo Westende speelt. “Ik ben ook heel jong gestart als
jeugdtrainer bij ASO. Ik heb trainersschool gedaan en ben na de
fusie jeugdtrainer gebleven bij KVO.”

(De Zeewacht)

Squash

Anouck Feys, Ostend Squash Rackets
Geboren op 11 mei 1998 en woonachtig te Oostende. Ouders
zijn Nancy Gouwy en Olivier Feys.
Studies: vijfde jaar Latijn-Talen in Koninklijk Atheneum 1
Oostende.

Guy Michils geflankeerd door Alex en Francis (Foto FRO)

Francis Michils is vader van twee dochtertjes. “Ik heb bij KVO,
VGO en SK Voorwaarts gespeeld het laatste jaar voor de fusie.
Nadien volgden nog twee jaar SK Wenduine en SK Spermalie
waar ik als verdediger acht keer scoorde. Ik werd ook tijdelijk
voorzitter van SK Spermalie. Ik heb een sportcentrum uitgebaat
in Brussel en was kind aan huis in Anderlecht. Na zes jaar
werken in de bank, ben ik nu sportmentor bij Masita Sport. Ik
organiseer ook al zes jaar voetbalkampen, Foot-O-Polis, in
Oostenrijk en Italië. We zijn samen ook al 20 jaar abonnee en
fan van Anderlecht.”

Anouck Feys (Foto FR)

Training: twee- of driemaal per week en competitie in het
weekend met trainers Olivier Feys en Andy Deputter.
Prestaties: vierde plaats op BK in 2007, goud in 2009, zilver in
2010, opnieuw goud in 2011, halve finale in 2012, BK-zilver in
2013 en brons op BK-juniores in 2014. Geselecteerd voor de
nationale junioresploeg die in Herentals traint.
Ambities: stijgen van een B1 naar een A-ranking, ooit nationaal
kampioen worden bij de dames en deelnemen aan internationale
squashtoernooien.
(De Zeewacht)

Kinesist Alex, actief in de medische wereld, legde hetzelfde
parcours af als tweelingbroer Francis. “Toen we bij SK Wenduine
speelden, werd ik na de wedstrijd Anderlecht-Bologna
slachtoffer van een zwaar verkeersongeval en dan heb ik moeten
afhaken. Na lange revalidatie kon ik weer functioneren als
kinesist bij KEG, waar ik mooie tijden heb meegemaakt. Vijf jaar
geleden werd ik, via de sportraad, betrokken bij de jeugdwerking
van Groot-Middelkerke. Dat lukte niet zo goed en daarom heb
ik mij geëngageerd bij Davo Westende om een jeugdploeg te
leiden en te participeren aan het jeugdbestuur. We zijn goed
bezig, hebben al meer dan 100 jeugdspelers en maken werk van
een gezonde, familiale club in derde provinciale.”
(De Zeewacht)
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Tennis
Bart Wallaeys, lid van TC Oswherlu

E

én van de bekendste leden van TC
Oswherlu
is
ongetwijfeld
exvoetballer Bart Wallaeys (KAO, 3WB
1972). Na zijn voetbalcarrière, bij onder
meer VG Oostende, lanceerde hij in de
jaren 1980 de Sun tennis Club, die gelegen
was waar nu de Mister V-arena is. “Onze
hoofdsponsor bij VGO was het toenmalige
Sunair. Ik kreeg als werknemer de kans om
het management van die club op mij te
nemen. Het was meteen een groot succes.
We waren onder andere de eerste club in
België die de Sun cup inrichtte. Dit was het
internationaal tornooi voor opkomend
talent als Sabine Appelmans, Dominique
Monami en Caroline Van Renterghem. We
organiseerden ook als eerste een ATPtornooi in Oostende. Het leuke aan alles is
het feit dat ik met al die gasten eens een
balletje mocht slaan. Het was voor mij het
begin van de tennismicrobe.”
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uit de oude doos

Bij het rondneuzen in onze oude dozen vonden we een foto van het
bestuur van onze vereniging in september 1990.

M

eteen drong het tot ons door dat heel wat van de toenmalige bestuursleden
inmiddels overleden zijn. Daarop besloot de redactie om de ‘overlevenden’
eens op te sporen en aan de tand te voelen. Onze vliegende reporter trok
er op uit en belde aan bij Claude Barbier. Zijn verslag volgt hierna.

Van links naar rechts, staand: Guy-Paul Libin, Dirk tytgat, Omer Vilain +, Carlos
Soete, Philip Quaghebeur +, Georges De Decker+, Raf Clauw, Patrick
Vanslambrouck. Zittend: Claude Barbier, Hubert Caenen +, Jacques Vanbergen +,
André Bousse +, Gilbert de Block

Gesprek met Claude Barbier
— Vertel eens wat over jezelf?

Bart Wallaeys (Foto JLO)

Bart Wallaeys speelde toen heel wat
tornooien en won er ook verschillende van.
“Als voetballer kon ik gemakkelijk anti
ciperen. Het was een mooie tijd. Toen ik
voor Sun Parks ging werken, verwaterde
mijn tennisspel en bleef de racket tien jaar
aan de kant. Voetbalvrienden namen me
terug op sleeptouw.”
“Zes jaar geleden ben ik bij TC Oswherlu
terechtgekomen. Na een knieblessure ben ik
zes maanden buiten strijd geweest. Ik speel
enkel dubbels. Voor tornooitjes beperk ik
me tot OTC, Oswherlu, Loppem en TC
Logan. Ook de jonge gasten slaan graag nog
eens een balletje met mij. Dit geeft me een
gevoel van voldoening.”
(De Zeewacht)

“Ik ben geboren te Oostende op 12 juli 1950. Mijn vader was Jacques Barbier en
mijn moeder Josine Barbier-De Cock, germaniste in het Koninklijk Lyceum en
dochter van onderwijzer De Cock, Conscienceschool (Oostende). Opleiding:
Albertschool Oostende, Koninklijk Atheneum KA1 Economie, A1 biomedische en
klinische chemie aan het HRTI Brugge en onderzoek op lipiden bij prof. dr. Fabrice
Barbier, hoofd Interne Geneeskunde UZGent. Ik ben gehuwd (1973) met Nelly Neyt,
oud-leerlinge van het Koninklijk Lyceum. We hebben twee kinderen: Benoit Barbier
(39) woont en werkt te Parijs en dr. Justine Barbier (27) Assistente Orthopedisch en
Trauma Chirurg.”
— Goed bezig, doe maar verder!
“In het laatste jaar van mijn middelbare studies verloor ik mijn vader (49 jaar),
toenmalig lid van de vriendenkring van het Atheneum, een schok die tot op vandaag
nog zijn gevolgen heeft! Na mijn hogere studies werd ik benaderd door een van de
bestuursleden van onze vriendenkring om mijn vader te vervangen. Ik beleefde er
fantastische momenten met de toenmalige ploeg, waarvoor mijn beste dank (aan o.a.
Gilbert de Block) In deze hectische periode werd ik tevens voorzitter van de
toenmalige Jong Economische Kamer Jaycees en daarnaast was ik gedurende 11 jaar
voorzitter van de Oudervereniging van het Koninklijk Atheneum Stene. Als
ondervoorzitter van de eerstgenoemde vriendenkring kon ik mijn taak niet meer
naar behoren uitvoeren en vroeg ik mijn ontslag aan.”
— Hoe verging het je professioneel?
“Na mijn studies nam ik een vacature aan van de firma Delagrange, een
farmaceutisch bedrijf uit Parijs dat toen het nog steeds gekende product Primperan
op de markt bracht. Na een drietal jaren kreeg ik de kans de familiezaak
Automobielbedrijf P. Barbier te vervoegen te Veurne, officieel Mercedes Benz
Concessionaris. Daar kreeg ik de skills van het management onder de knie. Begin
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jaren ‘80 werd het algemeen beleid voor mij een dagelijkse taak
gezien de toenmalige zwakke toestand van mijn oom. In 1982
werd Barbier Belcomat opgericht, al kreeg mijn project toen niet
veel geloofwaardigheid van mijn naaste omgeving en vrienden.
Mijn echtgenote daarentegen steunde mij volledig.”
— Hoe kwam je tot de elektrozaak?
“Toegangsautomatisering was voor mij al een evidentie, maar het
afzetgebied was te klein om daar een firma rond te bouwen. De
strategie bestond erin daarnaast een elektrozaak op te richten
Barbier Electro met alle toenmalige topmerken zoals o.a. Sony
en Miele. Al vlug kregen we naambekendheid en zo kon ik stilaan
Barbier Belcomat echt leven inblazen (Crawford verdeler- Faac
Professionals Center voor alle toegangsautomatisering met een
vaste technieker in dienst). Verdere automatiseringstoepassingen
staken de kop op: automatische schuifdeuren, slagbomen,
proximity, sectionale poorten, automatische rolluiken,
automatische hekkens…”

Nieuw boek
Geachte Heer,
Als zes en tachtigjarige (KAO, 1 Lat.Gr. 1946) ben ik door de
jaren mijn lidmaatschap van Den Athenee uit het oog verloren.
Mijn zoon Alex VandenBerghe, thans MD & PhD, consulent aan
de universiteit van Gent, was ook afgestudeerde van KAO (1
Wet. A, 1975) en is nog steeds lid van Den Athenee.
Ik was genoodzaakt de Universiteit van Gent te verlaten bij
gebrek aan gehomologeerd getuigschrift van gedane studies. Ik
had tijdens de oorlog in Engeland verbleven. Daarop heb ik een
loopbaan aangevat bij het ministerie van Financiën. In 1993 werd
ik gepensioneerd als directeur van de BTW van WestVlaanderen. Mijn laatste jaren heb ik mij gewijd aan de studie van
het godsprobleem. Misschien interesseert het U te vernemen
dat ik daarover nu een boek gepubliceerd heb bij de uitgeverij
Erasmus, Rotterdam, met als titel “God, feit & fictie”. In juni
wordt het boek gepubliceerd in Engeland.
Nog een wetenswaardigheid is dat mijn vader Alfons en zijn
twee broers Valère en François oud-leerlingen van het KAO
waren vóór de eerste wereldoorlog (de studies waren toen nog
in het Frans) en mijn broer Gilbert vóór de tweede
wereldoorlog.
Met vriendelijke groeten,
Lucien VandenBerghe

Claude Barbier

— Heb je nog tijd om je te ontspannen?
“Naast mijn passie voor het ondernemerschap heb ik bijna 28
jaar geleden een andere passie ontdekt… golf. We werden op
aandringen van een vriend lid van de Koninklijke Golf Club
Oostende gelegen in De Haan. Als sportieveling, met 10 jaar
zeilen, skiën en tennis was dit op het eerste gezicht misschien
een afknapper. Maar al vlug moest ik ondervinden dat dit tot op
vandaag misschien wel de mooiste en meest uitdagende sport is.
Voor kenners: vandaag behaal ik Hcp 10,8 en heeft mijn beste
vriend Johnny Verkempinck dezelfde Hcp! Drie jaar geleden
werd mij gevraagd om deel uit te maken van de raad van bestuur,
en vorig jaar werd ik de 15e voorzitter van de Koninklijke
Golfclub van Oostende (De Haan) - gesticht in 1903 door
Leopold II, met maximaal 520 spelende leden en deel uitmakend
van de Koninklijk Schenking.”

Necrologie
We vernamen het overlijden van
Odette Boddaert
(KAO, 1 Ec 1952)
° Oostende,
1 juli 1933,
† Brugge,
1 februari 2014.

Alfred Zonnekeyn
(KAO, 3 Handel 1938)
º Oostende,
15 oktober 1919,
† Oostende,
18 februari 2014.

Hiermee betuigen we onze oprechte deelneming
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EETKAFFEE
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8400 Oostende
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POSEIDON

Willy Verdonck en zijn team van
“Le Grillon”
danken hun trouwe klanten voor
het jarenlange vertrouwen.

