BEELDHOUWWERKEN IN NIEUWPOORT
OP OPENBARE PLAATSEN

Paul De Coninck en Friede Lox
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Vredegerecht
1. Madonna met Kind (Pieter-Jan Braecke - Françoise Gutman)
Cultuurhuis
2. De Mensheid of Mensdom (Pieter-Jan Braecke)
Stadshalle
3. Vrouwenbeeld (Pieter-Jan Braecke)
4. Eva (Pieter-Jan Braecke)
5. Madonna met Kind (Pieter-Jan Braecke))
6. Allegorie (Pieter-Jan Braecke)
7. Sint-Anna-ten-Drieën
8. Prins Maurits (Patrick Steen)
9. Moederliefde – 3 geslachten (Pieter-Jan Braecke)
10.Koningin Elisabeth (Charles Samuel)
11.Koning Albert I (Thomas Vinçotte)
Stadhuis
12.Bas-Reliëf (Jozef Viérin)
13.Stadskeure 1163 (Willem Vermandere)
14.Jeanne Panne (bas-reliĕf Anton Najlepszy)
15.Weduwe (Pieter-Jan Braecke)
16.Bronzen Buste Désiré-Joseph Perpète (Pieter-Jan Braecke)
17.Marie en Esther Braecke (Pieter-Jan Braecke)
18.Twee zusjes (Koos Vander Kaaij)
19.Borstbeeld Louis Verbanck (Koos Vander Kaaij)
20.Jeanne Panne (Pierre-Paul Keters)
O.-L.-Vrouwekerk
21.Ode aan het Water (Fernand Vanderplancke)
22.Karel Romaan Berquin (Bart Steenkiste)
23.Arend (Leo Camps)
24.Oorlogsmonumunt voor de militaire en burgerlijke slachtoffers in Nieuwpoort
(Pieter-Jan Braecke)

Vredegerecht
1. MADONNA MET KIND
foto: paul de coninck

De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE
Het originele beeldhouwwerk van Pieter-Jan
BRAECKE bevindt zich in de stadshalle. Door
roestvorming diende het in 1988 vervangen te
worden door een replica in kunststeen vervaardigd door Françoise GUTMAN uit Soignies. Het
staat in een nis boven het portaal van het
Vredegerecht.
Beeldhouwster Françoise GUTMAN (° 1959
Ukkel –) kreeg opleidingen keramiek aan de
school “le 75” te Sint-Lambrechts-Woluwe o.l.v.
M. Smolders (1977-1985), beeldhouwen aan het
ESAPVE te Mons o.l.v. Christian Leroy (1980-1985) en aan de Academie Constantin
Meunier te Etterbeek.
Ze werkt vooral met klei, brons en smeedijzer. En toch durft ze andere materies te
bewerken (kunststeen). Haar stijl uit zich in de grootsheid en ook in details, in
kleuren, in het menselijke en architecturale aspect. In haar atelier mengt ze beeldhouwwerken met keramische voorwerpen telkens met klei als basis.

Cultuurhuis
2. DE MENSHEID of MENSDOM
foto: friede lox

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Erfgoeddag op zondag 26 april
2015 werd in Nieuwpoort de figuur Piert-Jan Braecke in de kijker
gezet.Tijdens een geleide wandeling ontdekte men in de straten
en in openbare gebouwen de beelden en gipsen van deze
Nieuwpoortse kunstenaar. Zo werd het beeld “De Mensheid of
Mensdom”, dat in het Vredegerecht stond, verplaatst naar het
Cultuurhuis (hoek Lange- en Hoogstraat). Het kreeg er sindsdien
een vaste stek.

De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE
Pieter-Jan Braecke werd in 1858 te Nieuwpoort geboren. Als zoon van een
Vlaamse timmerman, bleek reeds op jonge leeftijd zijn begaafdheid voor de
tekenkunst en op zestienjarige leeftijd trad hij binnen in het atelier van beeldhouwer
Henri Pickery te Brugge. Van 1879 tot 1883 zette hij zijn opleiding aan de Academie
van Leuven verder. Hij nam in 1882 deel aan de Prijs van Rome. Hij werd samen met
Isidore De Rudder tweede geklasseerd, terwijl Guillaume Charlier de eerste prijs in
de wacht sleepte. Zijn bescheiden afkomst leidde hem naar het expressionisme en
het voedde zijn verlangen om armoede, leed en zware arbeid aan de kaak te stellen
in een eerst door Constantin Meunier en later door Rodin geïnspireerde stijl. Zijn
liefde voor de Klassieken en zijn bewondering voor de Italiaanse meesters, brachten
hem dichter bij het Idealisme of bij de cultus van de schoonheid. Toen hij omstreeks
1884 in Brussel aankwam, werkte hij eerst in het atelier van de ornamentele
beeldhouwer Houtstont, alvorens bij Paul de Vigne te gaan werken. Het was
waarschijnlijk in het atelier van Houstont dat hij Victor Horta ontmoette. Reeds in
1885 stelde hij zijn eerste oorspronkelijk werk tentoon in het Salon van "L'Essor".
In 1892 stichtte hij met Emile Fabry, Ciamberlani, Victor Rousseau en anderen het
eerste Salon "Pour l'Art". Gedurende tien jaar nam hij ook deel aan de voornaamste
Belgische en Europese Salons, waaronder die van de Champ de Mars in Parijs. Hij
ontwierp ook talrijke buitenbeelden, zoals "La Bûcheronne" (Kruidtuin) naar een klein
bronzen model van Meunier, het Monument van Edouard Rémy (Ladeuzeplein te
Leuven) of het Monument van Camille.(Tuinen van de Ter Kameren Abdij).
Als Groot officier van de Leopoldsorde en later van de Kroonorde, verzamelde hij
een groot aantal medailles en Eerste Prijzen (o.a. Brussel 1889, Chicago 1893,
München 1896, Venetië 1897, Barcelona 1898, Dresden 1901, Saint-Louis 1904).
Tijdens de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 kreeg hij de Gouden Medaille
voor "Fleur de Serre". In 1901 werd zijn "Femmes de Pêcheurs" met geestdrift door
de Nationale Maatschappij ontvangen. Dit werk ontwierp hij twintig jaar later in
marmer voor het Zeevaartmuseum van Glasgow.
In 1903 trouwde hij met zijn jong Italiaans model, Elodea Romeo. Deze gebeurtenis
betekende een keerpunt in zijn leven. Hij werd leraar tekenkunst en later directeur
van de Academie van Sint Joost-ten-Noode. Zijn samenwerking met Victor Horta
werd verdergezet en mondde uit in gezamenlijke inzendingen voor internationale
tentoonstellingen waarvoor hij nog talrijke Grote Prijzen kreeg: Turijn 1902, Milaan
1906, Parijs 1925. Na de Eerste Wereldoorlog werd er op hem beroep gedaan voor
allerlei gedenkmonumenten. Hij was lid van de Academies van Antwerpen en Milaan
en trad in 1925 toe tot de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Op het einde
van zijn leven wijdde hij zich aan de teken- en schilderkunst waarin hij dezelfde
gevoelens trachtte te leggen als in zijn beeldhouwkunst. Pieter-Jan Braecke stierf
op 10 november 1938. Hij tekende zelf zijn grafmonument dat in 1943 door Victor
Horta, in samenwerking met beeldhouwer de Jonckheere, werd opgericht.

Een prachtige monografie werd door de Vlaamse Overheid Agentschap Ruimte en
Erfgoed - Onroerend Erfgoed over deze kunstenaar uit Nieuwpoort uitgegeven.

Stadshalle
3. VROUWENBEELD
foto: paul de coninck

Het niet geïdentificeerde gipsen beeld staat in de Stadshalle op de eerste verdieping. Het attribuut (boog?) is
verdwenen, maar herschilderd.
.
De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE
foto: paul de coninck

4. EVA
Dit gipsen beeld staat in de Stadshalle, op de eerste
verdieping.
De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE

5. MADONNA MET KIND
foto: paul de coninck

De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE
Origineel werk - groep, hol gegoten beton – gesigneerd Pieter-Jan BRAECKE. Speciaal vervaardigd
voor de nis van het Vredegerecht te Nieuwpoort.

6. ALLEGORIE
foto: paul de coninck

De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE
Dit werk van Pieter-Jan BRAECKE hangt in
de Stadshalle op het gelijkvloers. Dit allegorisch tafereel lag tot 2010 in de kelder van
het Kasteeltje in Nieuwpoort. De identificatie
staat nog niet vast. Wel vertoont het affiniteiten met de beschrijving die Sander Pierron
geeft in zijn verslag over het salon van Pour l’ Art in 1914: “Voici l’envoi de Pierre
Braecke. “Avril” est un bas-relief où une jeune fille vêtue d’une tunique joue avec trois
espiègles enfant. La composition a de l’équilibre, la signification est claire, la facture
est solide”
Nog vrij gaaf ca 1988, verkeerde het nog in begin 2010 in erbarmelijke staat. Door
vocht was de ijzeren armatuur gaan roesten en was het gips op vele plaatsen
gebroken of verbrijzeld. Alleen het bovenlichaam van het jonge meisje was nog
duidelijk herkenbaar. Het reliëf kon onlangs door de conservatieploeg van het
Vlaamse Instituut voor het Onroerend Erfgoed buiten alle verwachting worden
gerestaureerd. Het reliëf is wel gekend van een oude contemporaine foto en een foto
ca. 1988 toen het zich reeds in de kelder bevond. Het meisje danst er te midden van
korenaren en wordt omringd door spelende kinderen; eentje speelt met een geit of
een ram als symbool van de maand april; een meisje pakt haar broertje langs achter
bij de schouders vast.
Pieter Praecke Beeldhouwer “Als de ziele luistert” -Catheline Metdepenninghen en Marcel M. Celis - uitg:
Vlaamse Overheid Agentschap Ruimte en Erfgoed - Onroerend Erfgoed - pag.183

7. SINT - ANNA - TEN – DRIEEN
foto: paul de coninck

Dit beeld van een onbekend kunstenaar staat onder een
glazen stolp in de Stadshalle.
Het dateert uit de XV de eeuw en is gemaakt uit gepolychromeerd eikenhout.

8. PRINS MAURITS
foto: paul de coninck

Het kunstwerk staat op de benedenverdieping van de
stadshalle.
De kunstenaar: PATRICK STEEN
Patrick STEEN deed zijn kunststudies in het regentaat
Plastische Opvoeding Brugge. Behaalde zijn Meestergraad Beeldhouwkunst in het St. Lucas Instituut Gent.
Prijzen & selecties:
-1991: 2de laureaat Hoger Kunstonderwijs Kortrijk
-1993: l0de prijs Nationale Wedstrijd Beeldhouwkunst,
Vermeylenfonds Oostende.
-1995: 2de prijs Nationale Wedstrijd Beeldhouwkunst, Vermeylenfonds Oostende.
-1997: Laureaat Nationale Wedstrijd Beeld-houwkunst Vermeylenfonds Oostende.
Plaatsing van ‘Esdoornblad’ in het park te Diksmuide.
-1999: Opdracht gemeente Middelkerke ‘Ezelmonument' voor Lombardsijde.
Patrick Steen is een persoonlijkheid met een Eigen stijl. Wat mij meteen is
opgevallen is het merkwaardige feit dat in vele gevallen de herkiesbaarheid van het
oorspronkelijke bestaan van zijn objecten blijft en toch meteen iets anders wordt
gelezen. Patrick Steen is duidelijk een ziener in meer dan één betekenis van het
woord. Hij moet het echt niet hebben van een complex structuren van stukjes stof en
papier van vleugjes nostalgie die naast elkaar werden geplaatst en zo de nostalgie
vergroten. Hij haalt iets tevoorschijn wat wij vrij gemakkelijk herkennen en laat het
gewoon iets anders worden door het te reduceren, te isoleren, te vergezellen van
een aanhangsel of een tegenstelling. In dat soort werk speelt het vormelijke gegeven
een voorname rol. We voelen een Aha-erlebnis een besef dat iets banaals iets
subtiels wordt wanneer het op een andere manier de aandacht krijgt.
Vorm is een eerste contact, maar ook de huid van de dingen speelt een rol. Het
pokdalige van het verweerde ijzer, de kleur van de roest en de weg geknaagde
verticaal van een stuk ijzer zijn hun oorspronkelijke contour kwijtgeraakt. Plots
verschijnt een andere dimensie en maakt het element “verrassing'' plaats voor een
puur “ruimtelijke sensatie'' wanneer modules verschijnen die genoeg hebben aan hun
vorm in samenspraak met een andere vorm.
Vanuit die ervaring bij de toeschouwer groeit het besef dat Patrick Steen lang niet
alleen een “assemblagekunstenaar'' maar een volwaardig “ruimtelijk kunstenaar” is.
Een beeldhouwer, die modules, vormen creëert of herwaardeert en ze in verband
brengt met andere vormen of modules. Zo ontstaan beelden die niet meer concreet
naar mens of dier verwijzen, maar die een ritme onderstrepen en daar de gevoe-

ligheid van de materie aan toevoegen. Deze gedurfde sculpturen bezitten een
actuele uitstraling. Het lijkt wel alsof de kunstenaar via het manipuleren van brokstukken toegang heeft gekregen tot het onzegbare. Dat onzegbare van “geroeste''
vormen “ontroerende beelden” die geladen zijn met emoties allerhande.
Bron: Hugo Brutin

Patrick STEEN (°1961) woont in Diksmuide (Keiem). Hij studeerde in het SintLucasinstituut in Gent en behaalde er het diploma van meester in de beeldende
kunst, optie vrije kunsten, richting beeldhouwkunst. Hij is een assemblagekunstenaar. De verschillende onderdelen zijn meestal oude werktuigen of stukken daarvan,
hij haalt ze uit hun context en creëert er een nieuwe vorm mee.
Naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de Slag bij Nieuwpoort (2 juli 1600)
schreef de stad Nieuwpoort in 1998 een wedstrijd uit voor het ontwerpen en
uitvoeren van een werk over deze historische gebeurtenis. Van de dertien kunstenaars die hiervoor hun kandidatuur indienden door middel van een maquette in
klei, was hij de laureaat. Hij vervaardigde een metaalconstructie “Prins Maurits”. De
stad Nieuwpoort kocht het beeld aan. Het staat momenteel (2013) in de benedenzaal
van de Stadshalle te Nieuwpoort.

9. MOEDERLIEFDE - 3 GESLACHTEN
foto: paul de coninck

De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE
De gipsen beeldengroep gesigneerd P. BRAECKE en gedateerd
1933 op sokkel rechts staat in de stadshalle op de 1steverdieping.

10. KONINGIN ELISABETH
foto: paul de coninck

Dit borstbeeld staat in de Stadshalle.
Geschonken door dhr. Christian BOUTE aan Nieuwpoort.
De kunstenaar: CHARLES SAMUEL
(Brussel 29/12/1862 - 1938 Cannes / Frankrijk)
Charles Samuel leerde het vak van een vriend van zijn vader,
de juwelier Philippe Wolfers. Hij werkte ook bij de medailleur
Charles Wiener, die hem leert te modelleren. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de
Academie van Brussel met docenten Lefebvre, Jacquet en Van Der Stappen (1878-

1888). Hij was lid van 'The Rise' en exposeerde voor het eerst op de Salon van Gent
(1883). Met het standbeeld behaalde hij de prijs Godecharle (1886) in de avond
waar hij ook op de Wereldtentoonstelling in Parijs een medaille kreeg. Na een reis
naar Italië (1890) begon hij aan een monument voor de glorie van Uylenspiegel,
gesponsord door de gemeente Elsene. Het zal uitgevoerd worden in de buurt van de
vijvers van Elsene in nagedachtenis van Charles De Coster. Van dit standbeeld
zullen replica’s in een verkleind formaat gemaakt worden, waarvoor Samuel verschillende medailles krijgt, in het bijzonder op het Antwerps salon.
Bron: wikipedia, vertaling : paul de coninck

11. KONING ALBERT I
foto: paul de coninck

Dit borstbeeld staat op het gelijkvloers in de Stadshalle.
De kunstenaar: THOMAS VINCOTTE
(Borgerhout 1850 - Schaarbeek 1925)
Geschonken door Dhr. Christian BOUTE aan Nieuwpoort.
In 1866 studeerde Thomas Vinçotte bij Joseph Eugène en
Simonis Jaquet aan de Academie van Brussel. In 1872
werd hij tweede in de Prix de Rome. Gedurende meerdere jaren, studeerde hij aan
de Ecole des Beaux-Arts in Parijs. Van 1886-1921 was hij hoogleraar beeldhouwkunst aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. Thomas
Vinçotte geniet van een briljante carrière. Het produceert decoratieve werken, een
groot aantal bustes, en diverse openbare gebouwen. Een van zijn favoriete thema's
is het paard. Hij ondertekent met Jules Lagae het vierspan op de triomfboog in het
Jubelpark. Hij is ook de auteur van het ruiterstandbeeld van Leopold II in Brussel.
Bron: wikipedia, vertaling : paul de coninck

Stadhuis
12. BAS-RELIEF
foto’s: paul de coninck

Het wapenschild
Het bas-reliëf bevindt
zich aan de voorgevel
van het Stadhuis. Dit is
een werk van Joseph
(Jos) Viérin (1922).

De kunstenaar: JOSEPH VIERIN
Joseph (Jos) Viérin (Kortrijk, 10 mei 1872 - Brugge, 23 februari 1949) was architect
in Kortrijk en Brugge, alsook gemeenteraadslid en schepen van de stad Brugge.
Viérin was ook lid van de Kortrijkse Kunstgilde.
Levensloop.
Na zijn studies aan de architectuurschool Sint-Lucas in Gent vestigde hij zich eerst in
Kortrijk en vanaf 1904 in Brugge. Van 1904 tot 1912 was hij provinciaal architectinspecteur. Nadien vestigde hij zich zelfstandig en interesseerde zich aan de Brugse
gemeentepolitiek. Hij werd gemeenteraadslid in 1903 en van 1921 tot 1938 was hij
schepen van openbare werken.
Jos Viérin bouwde veel villa's, vooral aan de kust (De Panne, Westende,
Duinbergen en Knokke) maar ook in Brugge en Kortrijk. Hij spande zich in om
kenmerken van de traditionele lokale architectuur in zijn ontwerpen te verwerken.
'Het Lijsternest', voor Stijn Streuvels gebouwd in 1905, 'Hove ter Wilgen', in Brugge
gebouwd in 1930 voor dokter Rafaël Rubbrecht, de koninklijke villa voor Leopold III
en de villa voor baron Snoy, beide in Het Zoute, zijn er voorbeelden van. Voor 1914
ontwierp hij het Palace Hotel in Zeebrugge en na de oorlog het Memling Hotel in
Knokke. Hij ontwierp na 1920 het neogotische gebouw van de Bank van Brugge,
later Bank Brussel Lambert (ING) op de Markt in Brugge en een schoolgebouw in
Sint-Pieters. Ook heel wat restauraties werden uitgevoerd zoals in Brugge: het
Brugse Vrije en de eigendom de Pelichy Wollestraat.
Na de Eerste Wereldoorlog ontwierp Jos Viérin veel gebouwen in neo-Brugse stijl in
de 'verwoeste gewesten', onder meer in Diksmuide en Nieuwpoort. Zo ontwierp hij
het stadhuis van Nieuwpoort en dat van Diksmuide. Hij was ook betrokken bij de
restauratie of wederopbouw van talrijke kerken in deze gebieden. Wat betreft
religieuze architectuur bouwde of herstelde hij: de kerk van de paters dominicanen in
Het Zoute, de Sint-Baafskerk in Sint-Andries, de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide, de
hoofdkerk van Nieuwpoort, de kerken van Houthulst, Lampernisse en Klerken.
In Brugge was Viérin promotor van talrijke restauraties en van nieuwbouw in Brugse
stijl. Zo maakte hij in 1912 het ontwerp voor de Bonifaciusbrug, waarnaast hij later
het bekende huis Van der Elst in exacte middeleeuwse stijl en proporties bouwde.
Een uitschieter in zijn werk is het gebouw van het Groeningemuseum, met zijn merkwaardige zin voor zakelijke functionaliteit (1930).
Viérin was van 1907 tot 1920 bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te
Brugge, en was tijdens die periode ook penningmeester. Hij werd opnieuw bestuurslid in 1925, tot aan zijn dood.
Jos Viérin werkte vanaf de jaren 1930 samen met zijn zoon architect Luc Viérin
(1903-1979) die werd opgevolgd door architect Piet Viérin, die op zijn beurt werd
opgevolgd door architect Philippe Viérin.

13. STADSKEURE 1163
In het midden van het
Marktplein bevindt zich,
sinds 1999, een arduinen
steen met de aanhef van
de Stadskeure van Nieuwpoort, uitgekapt door WILLEM VERMANDERE.
Deze Vrijheidskeure werd
aan de bewoners van de
nieuwe nederzetting , Novum Opidum (Neoportus,
Novus Portus), in 1163 verleend door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen. De
toekenning van een Stadskeure betekende voor Nieuwpoort een volledige autonomie
op bestuurlijk, fiscaal en juridisch vlak. Deze Keure is het bewijs van het belang van
Nieuwpoort door de eeuwen heen.
De eigenheid van Nieuwpoort werd nog
duidelijker benadrukt in een keur van dezelfde
graaf Filips van de Elzas, vijf jaar later (1168).
Alle de burgers van Sandeshoved zijn voortaan ontslagen om overal in dit graafschap
Vlaanderen ook maar iets te moeten betalen – ten eeuwigen dage - bij verschillende
'overgangen' (bruggen, poorten, waterloopdoorgangen). Geen enkele andere overeenkomst mag dit beletten.
De kunstenaar: WILLEM VERMANDERE
Willem VERMANDERE (Lauwe, 9 februari 1940) is een Vlaams kleinkunstenaar,
schrijver, dichter, beeldhouwer, levensfilosoof, zanger, gitarist en schilder. Op latere
leeftijd studeerde Vermandere godsdienstwetenschappen te Gent en gaf hij drie jaar
les in Nieuwpoort. In de jaren zestig werd Vermandere vooral bekend door zijn kleinkunstliedjes in het West-Vlaams over de dagelijkse dingen, zijn Westhoek en de verschrikkingen van de Grote Oorlog. Hij beschouwt zichzelf eerder beeldend kunstenaar dan muzikant. In 2000 werd hij omwille van zijn diverse kunstactiviteiten ereburger van Veurne; hij woont er in de deelgemeente Steenkerke. Vermandere
eindigde in 2005 op nr. 115 tijdens de Vlaamse versie van de verkiezing van De
Grootste Belg.

14. JEANNE PANNE
foto: paul de coninck

Kunstenaar: ANTON NAJLEPSZY
Bas-reliëf is terug te vinden op de klapdeur van het
infokantoor toerisme in het Stadhuis.
De biografie staat verderop beschreven
De kunstenaar: ANTON NAJLEPSZY
Beeldhouwer-kunstkoperdrijver Anton
NAJLEPSZY werd op 11
oktober 1928 uit Poolse ouders in Genk
geboren. Vergroeid met de
Limburgse zeden en gewoonten 'meent'
hij zich enkel op cultureel
vlak met zijn Poolse voorouders
verbonden. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en van een eerste reis
naar het land van zijn voorzaten, in 1975, kwam hij moreel ontdaan terug.
Melancholisch van natuur - wat hij een typisch Poolse trek noemt - volgden enkele
zeer droeve werken.
Zijn opleiding kan men in één zin samenvatten: naast wat avondcursussen volgde hij
een stage in de abdij van Maredsous. Maar het was meer dan toereikend om - als
grote bewonderaar van de Engelse beeldhouwer Henri Moore - met ingeboren
Poolse kei koppigheid en een weergaloos doorzettingsvermogen (aangemoedigd bovendien door de Genkse dichter Piet Vandeloo) een techniek te veroveren en een
stijl te ontwikkelen die velen hem benijden mogen. Van beroep destijds hoogdruklasser, bekende hij zich als kunstenaar spontaan voor de kopermaterie, die hij
zondermeer fascinerend noemt en waarin de donkere slag van de hamer een
speelse gloeiing tovert. De techniek die hij toepast is in ons land enig. Zonder hulp
van matrijzen met geen andere werktuigen dan hamer en beitel drijft hij zijn
beeldhouwwerken rechtstreeks uit de koperen plaat, wat t.g.v. een tentoonstelling te
Dinant (de regio van de koperbewerkers) de zeldzaam geworden beoefenaars van
deze edele ambacht perplex deed staan. Technisch gaaf en origineel van vinding
kan men in zijn vroegere oeuvre evenwel de invloeden van Henri Moore en van Jo
Verwilghen, zijn belangrijkste leermeester, nawijzen. Doch zulks is veeleer een
verdienste dan een verwijt. De officiële kritiek kent hem ongetwijfeld talent toe. Dat hij
ambachtelijk veel in zijn mars heeft, beaamt men ook. De 'grote' kritiek benaderde
zijn werk evenwel weifelend, omdat Anton Najlepszy zich bewust distantieert van de
officiële orthodoxie. De grote, vranke, vrije explosie van spontane, ongenuanceerde
bewoordingen moet in eigen land nog gedeeltelijk komen. Daarom onthaalden wij het
bericht, dat aan Najlepszy door de 'Vereniging der Vrienden van de Schone Kunsten'
te Warschau een erediploma werd toegekend voor de hoge kwaliteit en de artistieke

waarde van zijn koperdrijfwerk, met des te meer vreugde. Niet minder gelukkig
maakte ons de persmededeling dat hij door de Zwitserse Sankt-Georg-Academie
werd uitgenodigd om er regelmatig als gastleraar-kunstkoperdrijver colleges te
komen geven. Ongenuanceerd in alle opzichten was de recensie van H.N. in 'Het
Laatste Nieuws' t.g.v. een expositie van Najlepszy in de 'Antiqua' te Genk in 1971:
"Het is de tentoongestelde werken aan te zien dat de kunstenaar het wil hebben van
in alle schoonheid gedreven koper, dat overigens alleen maar kan ontsierd door
overdadige bewerking en verarmende belading. In het werk van deze kunstenaar
raadt men nog de tekening die aan de oorsprong zat en men ziet hoe handig het
materiaal werd opgehaald, gedreven door de hand van een vakman, die in dit
kunstambacht de kunstzinnige inspiratie naar onberispelijke ambachtelijke werkvormen veruitwendigt. Even oprecht klinkt de toon van René Veestraeten n.a.v. een
tentoonstelling in 1976: "Anton Najlepszy is met dit werk ergens gekomen, maar
toch is dit het einddoel niet. Het is de man moeilijk nog aan te zien dat hij als
eenvoudige gastarbeider begonnen is, met taaie volhoudendheid zijn hobby heeft
doorgezet en nu een peil heeft bereikt dat ik bijna professioneel zou durven noemen.
Hij zoekt en experimenteert, drijft de halve - millimeter - dikke plaat bijna rond, de
figuren zwellen naar buiten. Ik zie hem nog eindigen bij de volledig gedreven vrije
figuur. En dat voor een kunstenaar die van zijn eerste liefde (de terra cotta) langs het
kopergieten tot deze uitermate verfijnde vorm van kunstambacht opklom. Letterlijk
vertaald betekent Najlepszy 'Het Beste'. Niemand zal dit in verband met zijn
prachtige koperfiguren in twijfel kunnen trekken. "Koper is aangewezen op kleuren"
vertelt de kunstenaar. "De hittegraad van het lasvuur geeft de gewenste kleurschakeringen. Maar dat is een technische kwestie". Dat zijn stijl in de loop der
achttien voorbije jaren evolueerde, ligt voor de hand. Figuratief of abstract, religieus
of profaan, op elke nieuwe tentoonstelling erkennen we in hem de ambassadeur van
een kunst, waarvan hij één der meest sublieme vertegenwoordigers is. Een kunstenaar van formaat, die leeft door en voor zijn werk. Groeps- en/of individuele
tentoonstellingen in Genk, Mol, Hasselt Lommel, Brussel , Kapelle-op-den-Bosch,
Peer, Kortrijk, Waregem, Tongeren, Dinant, Wezel, Haasrode, Sint-Truiden, Zolder, e
.a.; Individuele tentoonstellingen in de Stara-Kordegarda-galerij in Warschau (herfst
1975); Werken in privéverzamelingen in België (Genk, Lanaken, Hasselt, Brussel,
Brugge, Kortrijk), Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Verenigde Staten en Australië.
Bron: www.hasel.be

15. WEDUWE
foto: paul de coninck

Dit gipsen beeldhouwwerk met donkere patina is
van PIETER-JAN BRAECKE.
Het werk staat in het Stadhuis op de 1ste verdieping.
“Agenouillée sur la tombe de son mari, elle serre
ses enfant contre elle et cherche dans leur

affection un refuge et une consolation à son malheur. L’exécution un peu raide,
s’harmonise, à mon avis, parfaitement avec le sujet.”
(H…Jean, 1892, p. 548-549)
Bron: Pieter Braecke - beeldhouwer - 1858-1938 - Als de ziele luistert

16. BRONZEN BUSTE DESIRE PERPÈTE
foto: paul de coninck

Deze buste staat in de raadzaal van het Stadhuis.
De kop van Désiré-Joseph PERPETE (1848 1921 ).
Hij was 'Administrateur-Délégué de l'Asso-ciation
Belge des Comptables du Département des
Finances'
datum 1921; door PIETER-JAN
BRAECKE gemonteerd op een sokkel in rood
marmer van 16 cm hoog werd aangekocht van
Mevr. Sylvie PAGNA op 14/03/1988 voor de prijs
van 15.000 Bef.

17. MARIE EN ESTHER BRAECKE
foto: paul de coninck

De buste, een beeld van PIETER-JAN
BRAECKE, staat in de raadszaal van het
Stadhuis.
Marie en Esther waren de dochters van Léon
Braecke (° Nieuw-poort 1861) en Alice Demeulenaere (°Nieuwpoort 1868), gehuwd in
Veurne op 23 februari 1889.

18. TWEE ZUSJES
foto’s: paul de coninck

De buste van de twee meisjeshoofden
1949 staat in de raadszaal van het
Stadhuis (klei).
Kunstenaar: KOOS VANDER KAAIJ,
twee Kortrijkse zusjes uit de periode
dat hij daar gewoond en gewerkt heeft.

De kunstenaar: KOOS VANDER KAAIJ
Kunstenaar Koos Vander Kaaij boetseerde de hoofden van het echtpaar met de klei
van de streek. Ze werden dan gebakken in de Steenbakkerij te Nieuwpoort.
Hij studeerde aan de academie in Haarlem en van 1921 tot 1924 privé bij Hans
Schwegerie in München privé. Hij werkte daar bij de Haarlemse beeldhouwer
Vreugde. Vander Kaaij verlegde zijn activiteiten naar Vlaanderen: eerst in Kortrijk en
vervolgens in Nieuwpoort (waar hij in 1954 de Kunstkring Wassend Getij oprichtte),
De Haan en Knokke (waar hij een galerie openhield) en tenslotte rond 1972 naar
Brugge.
.
Tekst: Friede Lox

19. BORSTBEELD LOUIS VERBANCK
foto’s: paul de coninck

Kunstenaar: KOOS VANDER KAAIJ
Buste van Louis VERBANCK werd geboetseerd door kunstenaar Koos VANDER KAAIJ. Het werk staat in de raadszaal van het stadhuis.
In januari 1963 overleed te Nieuwpoort
de hr. Louis VERBANCK, gewezen lid van de Raad van beheer, die gedurende een
twintigtal jaren, de zitting van deze Raad heeft bijgewoond.

20. JEANNE PANNE
foto: paul de coninck

De kunstenaar: PIERRE-PAUL KETERS
Woensdagnamiddag moest de van Stene afkomstige
Veurnaar Pierre-Paul KETERS één van zijn jongste
kunstwerkjes - hij noemt ze lassculpturen - afleveren
in Nieuwpoort. De sculptuur stelt de legendarische
heks Jeanne Panne voor. In de lasconstructie herken
je de op een bezemsteel gezeten en met punthoed
getooide “tovervrouw” die door de halve cirkel van
een maansikkel vliegt. Nieuwpoorts tweede Jeanne
Panne zal voortaan achter de balie staan in de
toeristische dienst van de heksenstad.
“Mijn passie voor kunst is in feite omstreeks 1960 als een “toevallisme” begonnen. In
kunststromingen spreken kenners van zoveel -ismen, waarmee ik me niet echt kan
vereenzelvigen. Met mijn eigen omschrijving wil ik erop wijzen dat ik start van een

metalen voorwerp - dat kan zelfs het dekseltje van een suikerpotje zijn - en daar
verder zaken aan toevoeg. Het gaat in de regel om de uitwerking van een plots idee,
een ingeving, die zowel in een abstract als een figuratief kan eindigen. Doorgaans
dringt de tijd wel. De uitwerking van een idee moet snel gebeuren, want je moet
opletten van niet plots door iets anders te worden afgeleid”, aldus de man die sinds
1957 leraar metaalconstructie is aan het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Veurne en in
dezelfde stad ook een oude bekende is in het lerarenkorps van het Vormingsinstituut.
De 60-jarige kunstenaar, die al nationale en internationale ereprijzen in de wacht
sleepte, werkt met geoxideerd staal, chroom, koper en messing. Zijn sculpturen
hebben soms een speciale bruine kleur, als gevolg van een versneld oxydatie
proces. Alle werken bestaan uit een aaneenschakeling van losse (machine)
onderdelen, ringen, stukjes ketting of draad, ijzersplinters, brokstukken van staven,
veren, stalen borstels, teveel om op te noemen. De tuin en de woonkamer van de
familie Keters zijn bezaaid met de meest uiteenlopende, soms geraffineerde, dan
weer ruwere sculpturen. Zo staat voor het raam van de leefkamer een samengelast
schaap, gemaakt van een expansievat van een centrale verwarming en oude
beddeveren. Ook de streekgebonden symboliek ontbreekt niet in de leefkamer : een
gelaste paardevisser in actie, de walvis-Valentijn-trofee van Koksijde en een werkje
voor de ezelparochie Kuurne.
Over zijn werkritme zegt Pierre-Paul Keters : “Elke dag ben ik ermee bezig na de
uitoefening van mijn beroep. Normaal - al is de nu afgeleverde heks hier wel een
uitzondering op - werk ik niet op bestelling. Ik maak dingen waarvan ik denk dat ze
bepaalde personen, organisaties of bedrijven zullen interesseren. Mijn sculpturen
verkoop ik niet. Ik hoef er ook helemaal niet van te leven”.
Samen met de esthetiek, de verbeelding, fantasie en het vereiste totale vrijheidsgevoel, betekent die stielkennis de belangrijkste component van mijn kunst.
Naast de koperen Jeanne Panne aan de Duvetorre is het gelaste exemplaar in de
toeristische dienst een tweede kunstzinnige herinnering aan de vrouw die in 1650 in
Nieuwpoort werd verbrand.
Bron: dagblad het volk 24-25-26 december 1993.

Onze-Lieve-Vrouwekerk
21. ODE AAN HET WATER (Kerkplein)
foto: paul de coninck

Het beeld staat op het Kerkplein sinds 1997
De kunstenaar: FERNAND VANDERPLANCKE
Sinds 1995 vind je in het kleine parkje op het kerkplein dit

kunstwerk van Fernand VANDERPLANCKE. Het is een abstract werk, gemaakt in
brons. Vanderplancke haalde hiervoor zijn inspiratie uit de natuur: het stelt een
waterplant voor die open bloeit.
Fernand Vanderplancke (° 12/08/1938) volgde de Academie voor Schone Kunsten
in zijn geboortestad Brugge en was ooit leerling van de Poolse Joseph Petruk. Hij
bekwaamde zich in alle disciplines van de beeldhouwkunst. Hij
kapt in hout, last in metaal, boetseert en modelleert in gips. Zijn
houten kunstwerken zijn zeer imposant. Het laatste groot houten
kunstwerk kreeg een centrale plaats tijdens de tijdelijke tentoonstelling van de Gentse Floraliën. Vanderplancke ontwerpt
ook medailles, gedenkpenningen en plaketten. Voor de 15de
keer mocht hij in 2010 de trofee voor de Ronde van Vlaanderen
maken. Maar hij schildert ook ontwerpen voor menukaarten en
wijnflessen. Hij kwam tot een eigen discipline: wood-scillel art.
Bron: Friede Lox

22. KAREL-ROMAAN BERQUIN
foto’s: paul de coninck

De kunstenaar: BART STEENKISTE
Bart Steenkiste studeerde aan de Koninklijke
Academie voor Schone kunsten te Gent in 1980. Hij
woont en werkt in Lampernisse.
Het borstbeeld werd gemaakt door kunstenaar Bart
STEENKISTE en dateert uit 1994.
Het beeld staat aan de voet van de beiaardtoren,
vlakbij het huis waar Karel-Romaan Berquin altijd
gewoond heeft.
Vroeger was de horlogewinkel "Berquin" er gevestigd, met een
groot uurwerk aan de gevel. De zaak werd na zijn dood verder
gezet door zijn zoon Paul en later door zijn kleinzoon Karel.
Karel-Romaan Berquin was één van de belangrijkste historici
die Nieuwpoort rijk was. Hij was een groot voorstander van het
oprichten van een "museum van geschiedenis en folklore" in
de stadshallen.

23. DE AREND
foto’s: paul de coninck

Dit beeld prijkt sinds 1996 op een stenen
sokkel in het gazon tegenover het hoofdportaal van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Het bronzen kunstwerk werd in 1996 gemaakt voor de Nieuwpoortse openluchttentoonstelling Kunst rond de Torens.
Het beeld stelt een arend voor die klaar staat
om weg te vliegen naar zijn nest. De enorme vleugels, met een spanwijdte van 3,5
m, suggereren draag- en slagkracht en komen tegelijk toch zo elegant en licht over.
Het beeld roept een Icarus-gevoel op.
Leo Camps heeft een opvallende, eigen
stijl. Hij maakt plaatjes van brons door
vloeibaar brons op een vuurvaste ondergrond te gieten. Het resultaat is dan een
grillig gevormde plaat brons. Deze wordt
vervolgens in de juiste driedimensionale
vorm geklopt. De plaatjes worden tot een
beeld aaneen gelast. Door deze manier van
werken is het hem mogelijk om heel
luchtige beelden te maken, letterlijk en
figuurlijk; de beelden zijn niet log en
massief, en belangrijker, door de vele openingen in de huid, ademen de beelden als
het ware vrijheid en openheid in (en uit).
De kunstenaar: LEO CAMPS
De Limburger, Leo CAMPS, woont en werkt in Ellikom, deelgemeente van Meeuwen-Gruitrode.
De beeldhouwer, gespecialiseerd in bronzen smeedwerk, is al meer dan 25 jaar
actief als kunstenaar. Zijn werk is intussen in heel Vlaanderen en ook in het buitenland terug te vinden.
De beeldhouwer haalt de idee voor zijn sculpturen uit zijn directe omgeving. Het zijn
kleine fragmenten die hij dagelijks ziet, ontmoet, beleeft of verdringt en die dan een
uitweg vinden via een beeldentaal waarmee hij zijn eigen ‘ik’ kenbaar maakt. Elk
werk krijgt een stukje van dat ‘ik’ mee. Elk beeld krijgt op die manier zijn levensadem
en drie basistrekken van zijn werk: emotie, kracht en eenvoud.
Zijn woning staat te midden van een 3 ha groot bos, Het Boenderbos. Met de
opening van een beeldentuin waarin honderdvijftig kunstwerken van veelbelovende
kunstenaars geëxposeerd staan, realiseerde hij nog een droom die al jaren

sluimerde. De meeste zijn ruimtelijke werken in brons, natuursteen, koper, hout,
polyester en staal.
Bron: Friede Lox

24. OORLOGSMONUMENT
foto: paul de coninck

De kunstenaar: PIETER-JAN BRAECKE

Het beeld staat in het plantsoen op de hoek van de Willem De Roolaan en de OnzeLieve-Vrouwstraat. Dit is een herdenkingsteken voor de militaire en burgerslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.
In de volksmond gekend als “Treze Blèters”.

