
GELEZEN 

DANNY MESEURE, De oude troon van een nieuwe koningin... of een toe-
komstplan voor de Oostendse Belle Epoque architectuur (1875-1914), 
eindverhandeling architectuur, o.l.v. P. KONGS, 1984. 

In een eerste deel, het "kultureel-historisch kader" behandelt 1E-
SEURE de urbanisatarische en architecturale evolutie van Oostende 
tijdens de "Belle Epoque", d.i. de jaren ná 1875 (ontmanteling en 
verkaveling) tot 1914, het begin van W.0.1 en meteen het einde van 
de 19de eeuwse levenssfeer. 
Hij bespreekt er het tijdskader, de architecturale stijluitingen en 
de levensloop van de meest vooraanstaande Belle-Epoquearchitecten 
uit Oostende. 
Deel 2 behandelt het lot van dezelfde architectuur in de periode 
1914-1980 : vernieling door 2 oorlogen, kortzichtige afbraakwoede 
in de decennia riL 1945. 
Deel 3 tenslotte omvat prachtische en realistische voorstellen voor 

• 	een herwaardering van de nog bestaande belle-epoquearchitectuur, alsmede een inventaris van hetzelfde. 
Niet ten onrechte besluite IESEURE zijn verhandeling met de zin "Het 
is vijf voor twaalf" 

N.H. 

ONZE BELLE-EPOQUE ARCHITECTUUR WORDT NOG STEEDS AANGETAST... 

Wie dacht dat monumentenjaren, krantenartikels en tv-programma's 
bijdrágen tot het bewustzijn dat 19de eeuwse architectuur ook waar-
devol is, heeft het verkeerd voor in 1983 sneuvelden nog 2 prach-
tige Dujardin-villa's in de Parijsstraat. In de week van 19-24 maart 
1984 moest een prachtige belle-epoquegevel, Brusselstraat 1 er aan 
geloven. 
Anderzijds zijn er dan mensen die wél de waarde ervan inzien en met 
eigen middelen een 19de eeuwse villa opknappen : we denken aan de 
jarenlang verwaardeosde "Villa Louisa" op de Ijzerstraat"ramp", 
(restauratie lente 1983). 

• 	
BRIEF AAN HET STJDSBESTUUR 
	 N.H. 

Op 9 juli j.l. stuurde "De Plate" een brief aan het Stadsbestuur van 
Oostende i.v.m. de plannen die in de pers bekelid gemaakt waren om 
op het Marie-Joseplein een nieuw Stedelijk Bureau voor Toerisme in 
te planten. "De Plate" heeft; gemeend dat het haar plicht was hier-
tegen te protesteren en brengt haar leden op p. 25 een afschrift 
van de brief. 
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