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De verborgen kanten van Oostende

Oostende, ook wel de Koningin der Badsteden genoemd, is een bruisende kuststad. Jullie
kennen Oostende waarschijnlijk vooral van het strand. Maar Oostende is veel meer dan dat.
Sommige elementen klinken jullie misschien bekend in de oren. Zoals de prachtige SintPetrus en Paulus kerk of het Kursaal waar veel beroemde namen mogen optreden. Maar
wisten jullie bijvoorbeeld al dat er een synagoge, een moskee, en een hindoetempel in
Oostende zijn? Vandaag gaan we eens een wandeling maken langs de minder bekende
aspecten van Oostende. We zullen natuurlijk ook enkele bekende zaken tegenkomen, maar
deze zullen we trachten te bekijken vanuit een ander licht. Vandaar de naam van deze
wandelzoektocht: “Oostende achter de gevels.” We zullen namelijk wat verder trachten te
kijken dan de façade, en de geschiedenis, verhalen of anekdotes ontluisteren die achter de
gevels schuilen.
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Wandelinstructies
Via onderstaande kaart geven we jullie een algemeen beeld van de wandeling. Tijdens de
wandeling staan echter voortdurend wandelinstructies vermeld die voldoende zouden
moeten zijn om de wandeling te voltooien. De wandelinstructies zijn aangegeven met
volgend symbool:

Deze kaart kan echter een steun zijn bij het oriënteren en kan jullie ook een beeld geven van
jullie vordering tijdens de wandeling.
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Daarnaast willen we jullie nog een aantal algemene instructies meegeven:

1. Wees een onderzoeker
Om de opdrachten tijdens de wandeling op te lossen is het niet voldoende
om gewoon ‘rond je te kijken’. Verschillende opdrachten houden in dat je
mensen aanspreekt om de vragen te kunnen oplossen (bv. de
zaakvoerders of het personeel van een winkel). Tracht daarbij de neutrale
objectieve houding van een onderzoeker aan te nemen die openstaat voor
verwondering:
 Neem een respectvolle houding aan tegenover de mensen die je
aanspreekt.
 Stel jezelf eerst voor en stel daarna pas de vragen om de opdrachten te vervullen.
 Vel geen oordeel over de antwoorden die je krijgt.
 Ga gerust dieper in op bepaalde antwoorden of stel wat extra vragen om een beter
beeld te krijgen van datgene dat je ‘onderzoekt’.
 Laat de persoon aan wie je vragen stelt steeds met een goed gevoel achterlaat.

2. Hou geen loopwedstrijd
Deze wandeling is geen strijd tegen de tijd. Neem dus de tijd
om je ogen de kost te geven en jaag de mensen aan wie je
vragen moet stellen niet op.

3. Teamspirit
Vorm een team met enkele andere klasgenoten (groepjes van 4-5)
en werk samen. Verdeel de taken: twee mensen lezen afwisselend
de uitleg voor, twee personen zijn navigators en zoeken de juiste
weg, één iemand is secretaris en noteert de juiste antwoorden.
Maar zoek samen naar de juiste antwoorden!

4. ***
Wanneer je *** ziet staan betekent dit dat dit een naam is die moet gezocht worden.

5. Kruiswoordraadsel
Wanneer je een
ziet staan betekent dit dat je een woord moet invullen in het
kruiswoordraadsel achteraan in deze bundel.

Veel wandel- en zoekplezier!
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1. Aziatische supermarkt Chow Chun – Van Iseghemlaan 50
Deze wandelzoektocht start aan de Aziatische supermarkt Chow Chun. Ga
de supermarkt binnen.

 OPDRACHT 1: Uit welke Aziatische landen zijn hier producten te verkrijgen?

 OPDRACHT 2: Waarvoor dient het namaak-geld dat hier verkocht wordt?

 OPDRACHT 3: Wat zijn fortune cookies?
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Fortune Cookies, ‘typisch’ Chinees?
Fortune cookies worden vaak gegeven als dessert in Chinese restaurants in de Verenigde
Staten en andere landen…dus niet in China. Velen beschouwen de koekjes als iets ‘typisch’
Chinees, maar in werkelijkheid zijn ze zo goed als afwezig in China. De exacte oorsprong van
fortune cookies is betwist. Verschillende immigrantengemeenschappen in Californië (VS)
beweren dat ze deze koekjes hebben gepopulariseerd in de vroege 20 ste eeuw, gebaseerd
op een recept van een traditionele Japanse cracker. In elk geval wordt het verhaal dat
fortune cookies afkomstig zijn uit China als vals beschouwd. In 1898 werden fortune cookies
enkele malen geïmporteerd in Hong Kong en verkocht als ‘Originele Amerikaanse fortune
cookies’ maar deze koekjes sloegen niet aan en verdwenen al weer snel. Er wordt vaak
gesteld dat fortune cookies zijn geïntroduceerd door Japanners (het recept),
gepopulariseerd door Chinezen (die immigreerden), en uiteindelijk geconsumeerd worden
door Amerikanen. Zo zien we dat migratie en de cultuurcontacten die daaruit volgen
kunnen leiden tot een herdefiniëring van culturele elementen: Chinese migranten creëren
een consumptiegoed op basis van een Japans recept. Dit koekje valt in de smaak in het
Amerikaanse immigratieland, waarop de Amerikanen het koekje beschouwen als iets
‘typisch Chinees’. Zowel de Amerikanen als de Chinese migranten dragen hier dus bij tot het
creëren van dit ‘typisch Chinese’ koekje.
 OPDRACHT 4: Zoek de krant ‘Capital’. Van welk land is deze krant? Waar wordt deze
krant gedrukt? Hoe kun je deze discrepantie verklaren?
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 OPDRACHT 5: Wat is een belangrijke techniek om eten klaar te maken? Je kunt hier
heel wat verschillende soorten ‘potten’ kopen om dit te doen. => N° 10.

Wandel verder op de Van Iseghemlaan tot je aan een fontein komt die
op het kruispunt met de Leopold II-laan ligt. Steek de Leopold II-laan
over aan het zebrapad langs de fontein en sla de laan vervolgens links
in. Volg de Leopold II-laan tot je een vrouw, in de volksmond “Dikke
Mathilde” genaamd, in het water ziet liggen.

2. Standbeeld ‘Dikke Mathilde’- Leopold II-laan

Dit sculptuur is gemaakt door Georges Grad en heet officieel ‘***’. In de volksmond wordt
ze echter ‘dikke Mathilde’ genoemd. Het sculptuur verbeeldt de weelderigheid en de
sensualiteit van de zee door middel van een volumineus vrouwenlichaam. Dit beeld is sinds
2005 een beschermd monument. In 2002 was er heel wat commotie toen een brouwer de
figuur wou gebruiken voor een Oostends bier. Hij werd echter veroordeeld en mocht enkel
de naam en niet de figuur gebruiken. Dit beeld is één van de bekendste beelden in
Oostende. Hugo claus heeft ook een gedicht over (of voor) haar geschreven:
Gereed met haar goddelijke reet.
Jeugdgroeperingen gooiden stenen naar haar ogen
of verfden haar buik in de menie.
Heren der gemeente interpelleerden want zij beefden
omdat haar - en hun - schaamte zichtbaar was.
"Want is dit, heren, tegenover de vele vreemden
die in onze stad roulette komen spelen
het beeld van onze vrouwen,
dit krolse vlees, deze kronkelende wilde?"
Mondgemeen noemt men haar de dikke Mathilde.
Zij ligt nu lager, in een plantsoen,
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en wordt niet meer aangeraakt.
Alsof de verblufte weerzin door haar nabijheid stokt,
alsof de glans van haar flanken verschrikt.
Zij ligt schotvrij voor de gapers,
zij wekt de kei in hun kruis
en in hun blik het gebed : "O, gebenedijde, o mocht ik u
ongestraft berijden
 OPDRACHT 6: Hoe heet dit standbeeld officieel? => N° 2

 OPDRACHT 7: Stel dat jij een beeldende kunstenaar bent en een beeld moet maken over

de zee. Hoe zou jij de zee dan uitbeelden?

Ga nu het park binnen.

3. Het park
 OPDRACHT 8: Naar welke koning is dit park vernoemd? (Vraag dit aan één van de
voorbijgangers in het park). => N° 6.
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Wandel nu (evenwijdig met de Leopold II-laan) naar de overkant van
het park tot aan de Euphrosina Beernaertstraat. Sla vervolgens linksaf
bij de Kannunik Dokter Louis Collenstraat, steek de Alfons Pieterslaan
over en blijf rechtdoor wandelen langs de Stockholmstraat tot aan het
kruispunt met de Amsterdamstraat. Bij Amsterdamstraat 1 ben je aan
een huis waar de schilder *** Spilliaert nog heeft gewoond.

4. De woonst van *** Spilliaert – Amsterdamstraat 1
Dit is één van de vele huizen waar de kunstenaar *** Spilliaert nog heeft gewoond. ***
Spilliaert (1881-1946) is een geboren en getogen Oostendenaar net zoals zijn collegakunstenaar James Ensor. Op het einde van zijn leven verhuisde hij pas naar Brussel waar hij
stierf.
Spilliaerts vader hield een kapperszaak/parfumerie in de Kapellestraat en creëerde eigen
parfums waaronder ‘Brise d’Ostende’. Zijn moeder, die streng katholiek was opgevoed,
hield zich eerder op de achtergrond.
Spilliaert wordt als één van de voornaamste Vlaamse symbolistische en surrealistische
kunstenaars beschouwd. Onherkenbare zeelandschappen, zelfportretten waarin de
kunstenaar de beschouwer met holle ogen aankijkt en tekeningen waarin zwart overheerst
tonen een wereld van stilte en eenzaamheid, mysterie en spiritualiteit en onthullen vaak
een problematische verhouding van de mens met de wereld. Hieronder zie je een
zelfportret van de schilder:

8

 OPDRACHT 9: Wat is de voornaam van Spilliaert? => N° 7.

Volg de Amsterdamstraat tot je aan een pleintje komt. Dit is het Filip Van
Maestrichtplein. Je ziet hier twee godsdienstige gebouwen. Op je
rechterkant zie je de Sint-Jozefkerk. Op je linkerkant zie je de synagoge.
Neem even een kijkje van dichtbij.

5. De synagoge – Filip Van Maestrichtplein
De synagoge in Oostende is tevens de enige synagoge in West-Vlaanderen. Het woord
synagoge betekent: ‘Huis voor samenkomst’. Het is dan ook de plaats waar mensen die
het jodendom aanhangen samenkomen om hun godsdienst te beleven. In tegenstelling
tot sommige andere godsdiensten wordt de joodse religie van moeder op kind
doorgegeven. De joodse synagoge in Oostende werd gebouwd van 1910 tot 1911. De stijl
is overwegend Romaans, gebaseerd op synagogen in Duitsland.
Men vermoedt dat er al gedurende vele eeuwen een Joodse gemeenschap is in
Oostende, maar men heeft hier geen tastbare bewijzen van. Bekend is wel dat in 18e E
enkele joden het Oostendse burgerschap verkregen. Bij het ontstaan van België werd in
de grondwet het jodendom als religie erkend. Joodse gemeenschappen in andere steden
(zoals Antwerpen en Luik) werden al heel snel erkend. De Oostendse joden moesten
echter wachten tot 1904. Net voor de tweede wereldoorlog sloegen heel wat joden op
de vlucht. Zo ontvluchtte ook de beroemde wetenschapper Albert Einstein Duitsland en
verbleef hij gedurende korte tijd in Oostende. Tijdens de vervolgingen van de tweede
wereldoorlog werden de joden naar een kazerne in Mechelen gebracht, de laatste poort
voor ze naar de concentratiekampen in polen gezonden werden. Na de oorlog keerden
slechts enkele gezinnen terug. De joodse gemeenschap in Oostende is lang niet meer zo
groot als ze ooit geweest was. Maar dankzij de toewijding van enkele families wordt de
traditie in ere gehouden.
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Op deze afbeelding krijg je een beeld van het interieur van de synagoge:

Op onderstaande afbeelding zie je een pasgetrouwde paar voor de synagoge:
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 OPDRACHT 10: Op de gevel kunnen jullie meerder malen een joods symbool zien. Weet
je welk symbool dat is? => N° 14.

Wanneer je met je gezicht voor de synagoge staat heb je op je
rechterkant de Edith Cavelstraat. Sla de Edith Cavelstraat in en
wandel tot het eerstvolgende kruispunt met de Kaïrostraat.
Sla de Kaïrostraat rechts in en volg het voetpad langs de
linkerkant. Je wandelt voorbij het Woon en Zorgcentrum de
Boarebreker en het ziekenhuis AZ-Sint-Jan. Je bent nu aan het
kruispunt met de Koninginnelaan. Steek deze laan over langs
het zebrapad en wandel door de parking van de Ostend
Tennisclub tot je op de Prinsenlaan komt. Steek terug het
zebrapad over en wandel naar links in de Prinsenlaan.

6. Eclectische burgerhuizen in de Prinsenlaan
In deze laan zie je een reeks herenhuizen die gebouwd zijn tijdens het Interbellum. De gevels
van deze huizen (N° 2-11 & 13-45) zijn sinds 2005 beschermde monumenten en worden
gegroepeerd onder de naam ‘Interbellum-ensemble’. In deze gevels herkennen we twee
bouwstijlen. Huisnummers 2, 3-4, 22, 27, 29 zijn gebouwd in Art-Deco stijl. Dit was een
decoratieve stijl die hoogvierde tijdens het interbellum. Over het algemeen was dit een
mengelmoes van stijlen van de jaren daarvoor. Op de afbeelding hieronder zie je enkele
motieven die vaak in de Art-Deco terugkomen:
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De andere huizen vallen onder de stijl ‘Nieuwe zakelijkheid’ die ook tijdens het interbellum
zijn hoogtepunt kende. Dit was een modernistische en functionalistische stijl die als reactie
was ontstaan tegen het expressionisme. Men geeft de voorkeur aan moderne materialen
(beton, staal en glas) en elementaire geometrische vormen. Al deze huizen vallen onder de
gemeenschappelijke noemer ‘Eclectische burgerhuizen’ in de inventaris van het
‘Bouwkundig Erfgoed’. Eclectisch betekent dat er twee of meerdere historische stijlen
worden gecombineerd.
Wandel verder tot je aan een rotonde met een fontein komt. Volg
de rotonde en sla de Leffingestraat in. Volg de Leffingestraat tot aan
het kruispunt met de Torhoutsesteenweg. Steek de
Torhoutsesteenweg over en blijf de Leffingestraat volgen tot aan
het Catharinaplein. Ga hier naar links en blijf wandelen tot je aan de
Vrijheidstraat komt. In deze straat is het Hindoegebedshuis gelegen
in n°38. Bel aan en wacht tot je wordt ontvangen.

7. De hindoetempel – Vrijheidstraat 38

De Indische gemeenschap van Oostende telt zo’n vijftien families, zowel hindoes als
sikhs. Samen zijn dat ongeveer vijftig gelovigen. Sikhs en hindoes ontmoeten elkaar in
Oostende in deze hindoetempel. Deze tempel heeft geen hindoepriester; daarvoor is de
gemeenschap te klein. Maar soms wordt er wel eens een hindoe- of sikhpriester
uitgenodigd. Meestal bidden hindoes en sikhs thuis aan een huisaltaartje.
De hindoetempel bevindt zich in dit gewone rijtjeshuis. Het huis staat open voor hindoes
en Sikhs die er komen bidden en hun feesten er vieren, maar ook mensen van een ander
geloof zijn er welkom. Op de benedenverdieping is er een multifunctionele ruimte met
keuken, die tijdens speciale gelegenheden wordt gebruikt om samen een hapje te eten.
De gebedsruimte is op de eerste verdieping. Daar prijkt een altaar met foto’s en beelden
van hindoegoden. Ook aan de muur hangen prenten en wandtapijten van diezelfde
goden. Hier en daar zijn offergaven voor de goden neergezet.
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 OPDRACHT 11: Geef een andere naam voor het gebedshuis/tempel waar hindoes en
sikhs samenkomen om te bidden => N° 4.

 OPDRACHT 12: Karma is een begrip dat centraal staat in het hindoeïsme en het sikhisme,
maar ook in het boeddhisme. Wat betekent dit begrip precies voor deze gelovigen?

 OPDRACHT 13: Hoeveel goden zijn er in het hindoeïsme, en zijn alle goden even
belangrijk?

 OPDRACHT 14: Wat is het belangrijkste hindoe-feest, wat is de betekenis van dit feest en
hoe wordt dit feest gevierd?

8. Internationale voedingswinkel ‘Diwan’ – Torhoutsesteenweg 89
Neem dezelfde weg terug: ga terug naar het Catharinaplein en sla de
Leffingestraat in. Wandel tot je aan het kruispunt komt met de
Torhoutsesteenweg. Sla de Torhoutsesteenweg langs links in. Wandel
langs de linkerkant van deze straat tot N° 89. Je bent nu aan de
internationale voedingswinkel ‘Diwan’.
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Diwan’s shop is een internationale voedingswinkel uitgebaat door Mevr. Zahida en haar
man, Mhr. Diwan. De winkel bestaat intussen al meer dan tien jaar. Mevrouw Zahida is heel
behulpzaam en geeft graag uitleg rond de verschillende producten. Vroeger kwamen hier
vooral allochtone klanten, maar er zijn ook steeds meer autochtonen die de weg naar de
winkel gevonden hebben. De uitbaters leren hen graag hoe ze met bepaalde, voor hen
‘onbekende’ producten, aan de slag moeten.
 OPDRACHT 15: Kijk eerst maar even rond in de winkel. Kan je soms zien van welke
landen de producten afkomstig zijn? Waaraan kan je dat zien?

 OPDRACHT 16: Uit welk land zijn de uitbaters afkomstig ? => N°11

 OPDRACHT 17: Wacht even tot het niet te druk is en vraag aan een van de uitbaters naar
een typisch gerecht uit hun streek. Hoe noemt het? Hoe maak je het? Zijn alle producten
in de winkel te koop?

Volg de Torhoutsesteenweg verder tot je aan het kruispunt Petit
Paris komt. Sla links de Koninginnelaan in. Steek de
Nieuwpoortsesteenweg over aan het zebrapad en volg verder de
Koninginnelaan. Op de volgende afbeelding zie je hoe deze laan er
vroeger (1865-1915) uitzag:
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Op een gegeven moment kom je aan het kruispunt met de Koningin
Astridlaan. Blijf even op het voetpad staan. Op je linkerkant zie je
iets verder het Hotel Thermae Palace.

9. Het Thermae Palace
Het Thermae Palace, dat gebouwd werd in 1933, is een late erfenis van koning Leopold II.
Het zwembad en de thermale1 inrichting werden gebruikt voor diverse kuren met het
zoutrijke water van de bron. De decoratie was zuivere art-deco. Na de sluiting was er even
de dreiging met afbraak, maar uiteindelijk werd het gebouw een viersterren hotel. Dit hotel
staat er om bekend om grote internationale artiesten over de vloer te krijgen. Tina Turner,
Bon Jovi (die een exclusief pianoconcert gaf in het hotel), Natalie Imbruglia, Zinedine Zidane
en prins Albert van Monaco zijn zo enkele die op het lijstje prijken. Velen nemen aan dat
ook Michael Jackson tijdens zijn History-Tour in het hotel verbleef, maar dit klopt niet. De
manager van het hotel had wel een look-a-like opgetrommeld om in te vallen tijdens het
concert, maar Michael zelf sliep na afloop van het optreden in Oostende in Disneyland
Parijs. In 2000 was het Thermae Palace de achtergrond van de Vlaamse TV-reeks ‘Het leven
zoals het is’.

1

Thermaal: “Warme bronnen of baden betreffend” (Van Daele).
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 OPDRACHT 18: Wat was vroeger de functie van het Thermae Palace? ? => N° 1.

10. Het ruiterstandbeeld van Leopold II – Albert I
Promenade
Steek nu de Koningin Astridlaan over aan het zebrapad en loop over
het plein naar de dijk, ofte Albert I Promenade. Je ziet de zee al door
de ‘Drie Gapers2’. Loop door de Drie Gapers en bekijk even de
beelden die je er ziet staan.

 OPDRACHT 19: Kijk naar het ruitersbeeld van Leopold op zijn paard. Valt het je op dat er
iets ontbreekt? Ook bij de beeldengroep van de Afrikanen (aan de linkerkant onder het
standbeeld) ontbreekt hetzelfde. Weet je hoe dit komt?

 OPDRACHT 20: Wanneer je je focust op de beelden van de Afrikanen en de
Oostendenaren, en deze twee groepen met elkaar vergelijkt, welke post-koloniale kritiek
kan er dan geleverd worden op de verschillende wijze waarop deze twee groepen
worden afgebeeld?

2

De Drie Gapers is de naam van een brugconstructie die de Koninklijke Villa (rechts) verbindt met het dak van
de Koninklijke Gaanderijen (links). Oorspronkelijk waren er drie doorgangen, maar de middelste werd
dichtgemaakt om het ruiterstandbeeld van Leopold II te kunnen bouwen. Wanneer mensen vragen waar de
derde gaper is, antwoordt men in de Oostendse volksmond: “De derde gaper, dat ben jij.”
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 OPDRACHT 21: Weet je ook van wie Leopold II De Congolezen zou bevrijd hebben? =>
N° 8.

Leopold en ‘de Stoete Ostendenoare’
Artikel van 23/12/2009 uit de Gazet van Antwerpen:
De Stoete Ostendenoare is bereid om de afgezaagde hand van het standbeeld van koning
Leopold II, dat op de Zeedijk staat, terug te geven. Dan moet de kuststad wel de misdaden
van de man erkennen.
De actiegroep hakte de hand vijf jaar geleden af. De politie weet nog altijd niet wie achter
de groepering schuilgaat.
De Stoete Ostendenoare meent dat alles wat er in Oostende is gebouwd, betaald is met
bloedgeld dat Leopold II verdiende in Congo.
De Stoete Ostendenoare (stoet is Oostends voor stout) is de naam van een onafhankelijk
tijdschrift in Oostende dat gepubliceerd werd van 1976 tot begin jaren ’90. De naam dook
in 2004 plots weer op als pseudoniem van een actiegroep die de hand afzaagde van een
beeld uit de beeldengroep aan het ruiterstandbeeld van Leopold II. Ook werden het
standbeeld van koning Boudewijn en het graf van James Ensor aangepakt. Via deze acties
klaagt de Stoete Ostendenoare het koloniale verleden van België aan, maar ook het
koningshuis in het algemeen.
Leopold II is internationaal bekend omwille van zijn privékolonie Kongo-Vrijstaat
(internationaal erkend vanaf 1984). In 1908 nam de Belgische regering Kongo, voortaan
Belgisch-Kongo, formeel over van de koning. Dit na protesten uit het buitenland over het
wanbeheer dat Leopold over de kolonie had gevoerd. De 23 jaar durende kolonisatie onder
Leopold II waren gekenmerkt door volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelingen,
verkrachtingen, onthoofdingen en het afhakken van handen.
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Wanneer niet werd beantwoord aan de werkeisen van de kolonisator werd als straf een hand
afgehakt

Op het bijschrift van de beeldengroep van de Congolezen staat: “Dank van de Congolozen
aan Leopold II om hen te hebben bevrijd van de slavernij van de Arabieren”. Zo zou dit
monument de rol van Leopold II in Congo verbloemen. Via hun actie, het afhakken van de
handen van de standbeelden, verwijst de Stoete Ostendenoare naar de gruweldaden tijdens
de koloniale periode in voormalig Belgisch-Kongo. Het stadsbestuur van Oostende heeft
ondertussen beslist om het beeld niet te laten herstellen, omdat het beeld nu beter
beantwoordt aan de historische werkelijkheid. De Stoete Ostendenoaere liet later in een email aan het Oostendse stadsbestuur weten dat ze de hand willen teruggeven, op
voorwaarde dat het bijschrift wordt vervangen door de in de New York American
gepubliceerde foto’s (1906) van Congolezen met afgehakte handen. Leopold zelf was zeer
trots op zijn kolonie. Hij liet er speciaal serres voor bouwen, het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren(waar de ‘Afrikaan’ werd tentoongesteld) en zelfs een zaal in het
Koninklijk Paleis, de ‘Kongo-Zaal’. Opmerkelijk is wel dat Leopold II zelf nooit een voet in
‘zijn Kongo’ heeft gezet.
Vandaag is Leopold nog steeds een controversieel figuur in de Democratische Republiek
Congo. Zijn standbeeld in de hoofdstad Kinshasha is verwijderd na de onafhankelijkheid. In
2005 besliste de Congolese minister van cultuur Christoph Muzungu echter om het
standbeeld terug te plaatsen. Dit deed hij om te verwijzen naar het bevrijdingsproces dat
het begin van de Vrijstaat had gekenmerkt en om te stellen dat de mensen zowel de
positieve als negatieve aspecten van de koning in acht moeten nemen. Het standbeeld is
echter weer weggehaald zonder verklaring.
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11. Op de Albert I promenade: 2 odes aan de zee
Vanaf nu loopt de wandeling voor het grootste deel verder langs de Albert I
Promenade (tot aan het Casino-Kursaal dat je in de verte al ziet staan).

 OPDRACHT 22: Ga tijdens het wandelen op de Albert I Promenade op zoek naar 2 odes

aan de zee. Wie brengt deze odes? => N° 9

12. De Koninklijke Villa
Links van de 3 gapers zie je de Koninklijke Villa.

Op de plaats van de Koninklijke Villa stond vroeger een houten Koninklijke Chalet die in is
1984 gebouwd in opdracht van Leopold II. Op de afbeelding hieronder zie je de
oorspronkelijke Koninklijke Chalet:
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De chalet had tijdens de tweede wereldoorlog te veel te verduren waardoor er in 1954 een
villa werd gebouwd. Vanaf de jaren ’70 ging de Koninklijke familie liever naar het buiteland
op vakantie en raakte de villa verlaten. Vanaf 1973 werd het gebouw gebruikt als hotel en
later als restaurant (“Au Vigneron”).

Pikant detail: Leopold II bouwde in de Parijsstraat (een zijstraat van de Albert I Promenade)
de ‘Villa Caroline’ voor zijn maîtresse Blanche Delacroix. Een onderaardse gang verbond die
villa met de Koninklijke residentie.
Eind 2004 werd het restaurant gesloten. Het gebouw raakte in verval. Meerdere malen
kwamen er ook krakers over de vloer. Het Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie staat nu in
voor de renovatie en herinrichting van het pand tot revalidatiecentrum voor
kankerpatiënten.

Revalidatiecentrum in Koninklijke Villa in Oostende opent in voorjaar 2011
Uit: Knack 19/08/2010
(Belga) In het voorjaar van 2011 zal in de voormalige Koninklijke Villa in Oostende een oncologisch
revalidatiecentrum openen. De ruwbouwwerken, die startten in april 2009, zijn nu afgerond en de
initiatiefnemer, het Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie (BZIO), gaf donderdag een stand van
zaken.
Dokter Georges Casteur (BZIO): "Er komen negentien kamers, maar we zullen er ook ambulante
patiënten behandelen. We geven ook de villa na 150 jaar terug aan de Oostendenaars want we
stellen de omgeving open voor het publiek en in het gebouw komt een restaurant dat voor iedereen
toegankelijk zal zijn. In de ombouw van de villa investeren we acht miljoen euro." Op de gelijkvloerse
verdieping en in de kelder komen revalidatieruimtes, de keuken en een zwembad terwijl op de eerste
en tweede verdieping kamers voor patiënten komen. "Niettegenstaande het RIZIV geen
terugbetaling doet voor oncologische revalidatie gaan we toch de uitdaging aan", aldus Casteur. Het
BZIO heeft nu al een revalidatiecentrum op de zeedijk in Mariakerke. (OSN)
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 OPDRACHT 23: Wat komt er binnenkort op het gelijkvloers of in de kelder? => N° 3.

13. De gevel van ‘Villa ***’ – Albert I promenade
Wandel verder op de Albert I Promenade langs de Venetiaanse
gaanderijen. Dit was tevens een bouwwerk in opdracht van Leopold II.
Daarna passeer je langs enkele restaurants en appartementsblokken. Eén
villa doorbreekt echter de modernistische bouwstijl die de Albert I
promenade vanaf hier karakteriseert.

 OPDRACHT 24: Wat is de naam van deze villa? => N° 12.

Villa *** werd in 1885 gebouwd onder architect A. Dujardin. Origineel heette ze 'Villa
Rosendas', maar over de reden van de naamverandering is niets bekend. Deze villa werd in
opdracht van een Russische familie gebouwd en stond als één van de eerste villa's in het
duinlandschap, dat toen de dijk van het vissersdorp Oostende vormde.
De villa is één van de zeldzame restanten die de jaren 1960 overleefde. Toen werden vele
gebouwen vervangen door appartementsgebouwen. Nochtans zag het er ook een poosje
slecht uit, en dreigde de sloop. In 1945 stond de villa te koop en pas in 1953 werd ze
gekocht en gerenoveerd door de familie Lacourt. Toerisme Vlaanderen werd in 1986 de
eigenaar, waarna er een toprestaurant werd gevestigd. Eén van de eerste bezoekers was
koning Boudewijn. De bezoekers van het restaurant kunnen nog steeds genieten van het
originele neo-Vlaamse Renaissance interieur.
Wandel verder langs de Albert I promenade. Je passeert voorbij het
Casino-Kursaal. Hieronder zie je een afbeelding van hoe het CasinoKursaal en de Albert I Promenade er tijdens de Belle Epoque van
Oostende uitzagen (van eind 19e eeuw tot WOI ofwel de periode waarin
Leopold II in Oostende vertoefde).

21

 OPDRACHT 25: Van ver af zie je reeds een groot kunstwerk op de dijk die rond het
Casino-Kursaal krult. Ga eens dichterbij kijken. Hoe heet dit kunstwerk ? => N° 13.

14. Lafayette Music Bar – Langestraat 12
Wandel langs het standbeeld rond het Casino-Kursaal en volg het
Casino-Kursaal tot aan de Van Iseghemlaan. Steek de Van Iseghemlaan
over. Je bent nu aan het toerismebureau dat op de hoek ligt van de
Langestraat. Sla de Langestraat links in. Wandel tot aan de Lafayette
Music Bar (aan de linkerkant) en ga naar binnen. Na het invullen van de
laatste opdrachten kun je hier eventjes bekomen van de wandeling.

 OPDRACHT 26: Herken je de man op de twee foto’s aan de muur rechts van de bar? Wie
is deze man? => N° 5.
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 OPDRACHT 27: Waar zijn deze foto’s genomen en wat is de link van deze man met de bar
waarin je je bevindt?

 OPDRACHT 28: Vraag eens aan de barman/barvrouw om één van zijn nummers te
draaien? Naar welk nummer hebben jullie geluisterd?

Van ellende naar Oostende
Uit: Humo 14/03/1994
Begin jaren tachtig strandde ***, berooid
en aan cocaïne verslaafd, in Londen. De
Oostendenaar Freddy Cousaert, een parttime concertpromotor, nam *** onder zijn
hoede, hield hem van de drugs weg en
zette hem opnieuw op het juiste spoor.
Anderhalf jaar later zou *** vanuit
Oostende, met de in België opgenomen
elpee 'Midnight love' en vooral met de
single 'Sexual Healing' een weergaloze
comeback maken.
'Freddy's the best thing that ever
happened to ***, zegt ***’s vriend en advocaat Curtis Shaw in 'Trouble Man', een BBCdocumentaire waarin de laatste jaren van *** aan de hand van interviews gereconstrueerd
worden.
COUSAERT: In de jaren zestig had ik een r&b-club, en ging regelmatig naar Londen, op jacht
naar nieuwe platen. In Londen kwam ik vaak in de Q Club, die voornamelijk door zwarten
werd bezocht. Daar leerde ik veel mensen uit de muziekwereld kennen. Je kon er iedere
week zowel Jagger als Rod Stewart aantreffen. Die kwamen er inspiratie zoeken (lacht).
Gaandeweg werd ik in het 'zwarte' Londense milieu aanvaard. Op een dag belt de baas van
de Q me op: *** zou op kerstavond in de Q optreden. Ik viel bijna achterover, ik vroeg of hij
mij aan *** kon voorstellen. Ik had nooit durven dromen dat *** twee maanden later aan
mijn keukentafel zou zitten.
HUMO: Hoe was hij eraan toe, toen je hem voor het eerst ontmoette?
COUSAERT: Hij verbleef eerst in een sjiek appartement, later in een goedkoop flathotel. Hij
snoof onrustwekkend veel cocaïne en was voortdurend omringd door discutabele lieden:
dealers en hangers-on. Een Britse toerpromotor had hem een paar weken voordien, na een
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desastreuze tournee, met amper 5.000 dollar in Londen achtergelaten. Daarmee had hij
nipt de retourtickets voor zijn groep kunnen betalen. Hij was volledig blut.
HUMO: Hoe kwam hij uiteindelijk bij jou in Oostende terecht?
COUSAERT: Een week na die eerste ontmoeting probeerde hij mij thuis op te bellen. Ik was
er niet, maar mijn vrouw heeft toen een half uur met hem gesproken. Hij klonk depressief,
zei ze. Toen ik terugbelde, bleek hij in Brighton te zitten. *** hield van regen en wind, van
de eerlijkheid van de zee. Soms ging hij naar de kust, om er op de golfbrekers te zitten. Toen
ik hem vertelde dat hij al die dingen à volonté in Oostende kon vinden, besloot hij meteen
twee weken op bezoek te komen. We hebben hier toen een appartement voor hem
ingericht en voor hem gezorgd als was hij een lid van de familie. Die twee weken werden
een maand. We werden vrienden, later zakenpartners. Toen hij zoetjes aan weer de oude
werd, heb ik een succesvolle tournee voor hem georganiseerd, met als orgelpunt een
concert in het casino van Oostende, dat rechtstreeks door de BRT werd uitgezonden. Hij
hield er persoonlijk 55.000 pond aan over en kon het nauwelijks geloven. Daarna heb ik
voor hem een contract met CBS Records versierd. Larkin Arnold, een hoge executive van
CBS die toen net met Michael Jacksons 'Thriller' in de weer was, kwam persoonlijk naar
Oostende. Hij wou zekerheid over de fysieke en mentale toestand van ***. Nu, hij was snel
overtuigd. 'I can see he is in very good hands', zei hij, en het project werd gefinancierd.
HUMO: Toen begon de ellende.
COUSAERT: Vanuit de States werd veel druk op hem uitgeoefend. Hij zat weer in het zadel,
dus was hij voor de zakenlui in Los Angeles opnieuw 'interessant'. Van overal kwamen
figuren opduiken die hoopten een graantje mee te pikken.
HUMO: Zoals?
COUSAERT: De Newyorker David Ritz, die hier plotseling stond, naar eigen zeggen voor een
interview dat in Rolling Stone zou verschijnen. Halfweg dat interview laat Ritz het begrip
'sexual healing' vallen. *** zegt dat hij dat een niet onaardige titel voor een song vindt. Na
het interview gaan we eten, en Ritz zegt langs zijn neus weg dat hij 10.000 dollar wil, als we
'zijn' titel gebruiken. *** en ik vallen bijna van onze stoel. We vertellen Ritz dat we hem zo
nodig op de hoes zullen vermelden, en dat is ook gebeurd. Maar in de States is Ritz naar de
rechter gelopen, wijzend op die hoesvermelding, én met het verhaal dat hij aan de song
'Sexual Healing' zou hebben meegeschreven. De rechter gaf hem nog gelijk ook, en
sindsdien krijgt hij er royalties voor! Ik was er verdorie bij, toen 'Sexual Healing' werd
geschreven. Odell Brown en *** hebben die song geschreven. Niemand anders.
HUMO: Waardoor is jullie samenwerking afgesprongen?
COUSAERT: In Zwitserland hadden we een rekening op ***’s naam geopend, waar zijn geld
op werd gestort. Het probleem was, dat *** afwezig was toen de bankformulieren moesten
ondertekend worden. Alles was bovendien in het Frans opgesteld, en de bank kon ons niet
meteen een Engelstalig document bezorgen. *** stelde voor, dat ik als titularis zou
optreden. Ik wou dat absoluut niet doen, dus tekende de boekhouder. Een voorlopige
regeling. Maar dat probleem bleef maar aanslepen omdat *** de zaak altijd maar uitstelde.
Enkele maanden later krijgen we een telefoontje: een ziedende ***, die vergeefs had
geprobeerd geld van zijn eigen rekening af te halen. De bank aanvaardde zijn handtekening
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uiteraard niet. Hij dacht dat we hem probeerden te belazeren en schakelde zelfs een
advocaat in.
Toen werd ik kwaad. Ik trok naar Zwitserland en bewees zijn ongelijk. Hij draaide bij, maar
onze relatie verkilde zienderogen. Uiteindelijk hebben ze hem met een smoes naar de
States gelokt: zijn moeder was zogenaamd ziek geworden en wou hem zien. In oktober
1982 is hij naar de States vertrokken. Hij zou twee weken later terugkomen, maar we
hebben elkaar nooit meer gezien of gesproken.
HUMO: In de documentaire zegt een vriend van vader Gaye, óók een dominee, dat het
hem niets verbaasde toen hij het nieuws van de schietpartij vernam3. 'He showed me the
gun', zegt hij veelbetekenend.
COUSAERT: Sterker nog: een artiest wiens naam ik niet zal noemen, maar neem van mij aan
dat het een hoogst betrouwbaar persoon is, vertelde me dat hij een paar weken vóór ***’s
dood nog met diens vader heeft gesproken. Ook hij had het wapen te zien gekregen en
vader *** had er zelfs aan toegevoegd: 'I'm gonna take him out before some white man
does it.
Patrick De Witte

3

Marvin Gaye is op 1 april 1984 doodgeschoten door zijn vader.
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