
Momentopname van de ambiance einde de jaren '50 :jazz en dlxie 
in de taveernen. (archief Leo Maertens) 

Privé-initiatief doorbreekt stadskernverkrotting 

Oostends Wiener C ée opent ini"ghtelub 
en volgend jaar "théâtre de pochel' 

De middleagers uit de regio 
herinneren zich voor eeuwig en 
drie dagen hoe het uitgangsleven 
in de Oostendse Van Iseghem-
laan, Langestraat en omliggende 
steegjes medio de jaren '50 flo-
reerde. Goed. geteld een drietal 
dancings, door jazz- en dixie ge-
kleurde clubs, vrolijk zwoele 
stamkroegen, familiale restau-
rants, een keten van pluchen ci-
nema's, afgeladen volle "English 
pub's", dat alles in de rug ge-
steund door een bruisend "Het 
Witte Paard" en een sjiek stads-
teater. 

Het is een lang verhaal hoe het 
ergens allemaal verloederde. Veel 
zoniet alles veranderde met de af-
braak van de stadsschouwburg. 
In de plaats kwam een torenge-
bouw dat de hele omgeving letter-
lijk en figuurlijk op de tocht zette. 
Dermate zelfs dat een brandend 
variétéhuis als "Het Witte Paard" 
mede door de gretigheid van de 
turbulente winden kompleet in de 
as werd gelegd. Het in '53 in be-
drijf gekomen nieuw casino heeft 
genoemde verliezen nooit meer 
kunnen kompenseren. De eens zq 
mondaine Van Iseghemlaan werd 
een beetje achterbuurt en de Lan- 

gestraat verwijderde onder druk 
van het overaanbod aan discote-
ken en dito bars. Het spontane 
verdween uit een door faillisse-
menten en wisselende exploitaties 
vertekend straatbeeld. De litte-
kens van het verval zijn door de 
vastgoedmakelaars met de fel 
oranje 'pleisters "te koop - ven-
dre" overplakt. 

Revival 
Toch hebben gevestigde exploi-

tanten eigenlijk nooit helemaal de 
oren laten hangen. Ze bleven 
overeind tussen de aanspoelende 
Italianen, Noordfransen, Tur-
ken, Algerijnen, Tunesiërs, Grie-
ken, Chinezen, Japanezen, Viet-
namezen, Indonezen, Spanjaar-
den, Hongaren, Polen, Waaltjes 
en Brusselaars. Men hield het 
niet voor mogelijk maar vanaf het 
Monacoplein fleurde de uitgangs-
buurt in de jaren '80 op en kreeg 
de Oosthelling en een stuk Van 
Iseghemlaan een meer aantrekke-
lijk aangezicht dank zij de initia-
tieven van autochtone onderne-
mers. Beter laat dan nooit was er 
ook enig initiatief van stadszijde 
door het heraanleggen van een  

gedeelte verkeersvrije Lange-
Straat in aansluiting met Vlaan-
deren- en Christinastraat, later 
gevolgd door het wegbreken van 
de dode Achturenhuisbiok en de 
opsmuk van het oostelijk gedeelte 
van de Langestraat. Straks moet 
het inplanten van het drie miljoen 
dollar kostende nieuw te bouwen 
toerismebureau tegenover het 
Kursaal de revival van de Oosten-
dse uitgangsbuurt bekrachtigen. 

Van's 
Het kan intussen niet onopge-

merkt zijn gebleven dat een 
nieuwbouw op de hoek Christina-
straat-Langestraat sinds juni vo-
rig jaar een gans andere dimensie 
gaf aan het middelpunt van wat 
eens de lichtstraat werd ge-
noemd. Op de plaats waar eens 
de "Pantoufle", later het kabaret 
"Capri" en tenslotte de nooit 
meer geëvenaarde dancing 
"Van's" tienduizenden bezoekers 
lokte, opende in juni 1990 het 
"Wiener Caffee". Vijftien jaar 
kon het eens zo pittoreske pand er 
midden de stad verkrotten, ten 
prooi aan ratten en vandalen. Tot 
de Oostendse horeca-onderne-
mers Nic Vanhoucke en Diane 
Sanctorum in maart '89 de toela-
ting kregen er de hamer in te zet-
ten om nadien samen met archi- 

goede bedoelingen ten spijt kre-
gen we van stadswege geen enkele 
toegeving. Na het, verwerven van 
het pand betaalden we integen-
deel het volle pond omdat er een 
krotwoning overeind werd ge-
houden en toen uit de plannen 
bleek dat onder het café geen 
ruimte voor het graven van gara-
ges was voorzien, mocht er nog 
eens eeii halfmiljoen fr. bijgepast 
vooraleer er één plank was weg-
gebroken. Aanmoediging is wat 
anders maar de reglementering 
ter zake moet men er bijnemen. 
Toch maar schoon dat we mid-
den vorig jaar konden openen om 
tijdens het seizoen via chantant,  

tekt Duchateau meer dan een ge-
woon café te verwezenlijken. 

- - 	Overtuiging 
Dhr en mevr. Vanhoucke-

Sanctorum zijn gewassen in de 
horecabranche. De ouders van 
Diane Sanctorum zijn sinds '47 in 
bedrijf met hun hotel "Ensor" 
aan de Koerswijk in Bredene en 
vanaf '75 werd wat men de "En-
sorketen" is gaan noemen opge-
start in Oostende. Een dancing 
onder het Europacentrum, een 
taverne en een restaurant in de 
Christinastraat en het Wiener 
Caffee maken vandaag deeluit 
van de bvba die in het seizoen aan 
een 30-tal personeelsleden werk 
verschaft. Voor het creëeren van' 
het Wiener Caffee gingen de 
zaakvoerders niet over één nacht 
ijs. "We waren er van overtuigd 
dat er hier iets moest gebeuren", 
verduidelijkt Nic Vanhoucke. 
"We hebben in de middenstad zo-
wat alles meegemaakt, konden 
zien hoe de kliëntele evolueerde 
en tenslotte nieuwe behoeften aan 
de oppervlakte kwamen te liggen. 
Bij het bouwen van de nieuwe 
zaak werd veel in overweging ge-
nomen. Het café moest een rust-
punt worden in een als wild ge-
kende buurt. In die eerste fase 
zijn we alvast geslaagd.. Onze 

Dhr en mevr. Nic Vanhoucke 
- Diane Sanctorum 
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Het Wiener Caffee anno '91 : straks ook "théâtre de poche". 

clans en korte sketches ook al een 
gedegen en trouw publiek op te 
bouwen. Zowel voor tearoom als 
het gastronomisch gedeelte." 

Keurige nightclub 
- "Als alles verder blijft meezit-

ten", aldus dhr Vanhoucker, 
"openen we vrijdag van volgende 
week onder het Wiener Caffee de 
nightclub "Cocoon". Het is een 
diskreet afgeschermde ruimte met 
een rustig afgemeten interieur. 
Een, centrale vanuit de vloer ver-
lichte danspiste met een paar ta-
feltjes er omheen en de bar in 
handbereik. Een club op mensen-
maat voor de beter geklede man  

of vrouw die in een serene sfeer 
van het nachtleven wil proeven. 
Moet mogelijk zijn." 

Teater 
"De" verrassing binnen de mu-

ren van het Wiener Caffee (totale 
investering 60 miljoen ?), bevindt 
zich op de onafgewerkte boven-
verdieping. Daar staat in onaan-
gekleed beton het skelet van wat 
tot een soort "théâtre de poche" 
kan worden omgebouw. Het is te 
zeggen een kleine scène gedomi-
neerd door een auditorium in am-
fibievorm die plaats bieden kan 
aan 180 kijkers of toehoorders. 
Nic Van Houcke: 

- "In mijn gezin dragen we kul-
tuur met ons en de kinderen ge-
nieten o.m. van een klassieke mu-
zikale opleiding. De interesse 
voor recitals, koncerten en toneel 
deed ons aanvoelen dat Oostende 
zo'n pocketteater ontbeert. Het 
realiseren daarvan is een beetje 
droom. Meteen de derde fase ook 
van 't Wiener Caffee. Een mens 
weet nooit watje boven het hoofd 
hangt, maar '92 is een streefda-
tum om het auditorium open te 
stellen. Tegen die tijd zal het ini-
tiatief bij verenigingen en kandi-
daat-performers wel bekend zijn. 
Hoop ik toch". 

Willy Helsmoortel 

De dancing "Van's" zaliger: ongeëvenaard in Oostende en omliggende. (foto archief Leo Maertens) 


