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Beste kunstvriend,
Namens de familieleden van onze vzw Joe English,
kunstschilder, wensen wij u een Zalig Kerstfeest en
voorspoedig 2018.
Als feestelijke wens-illustratie kiezen wij voor
een uniek goudborduurwerk vervaardigd door
Henry English, de stamvader van onze familie:
‘De boodschap van de Engel Gabriël aan Maria’
Onze boodschap voor 2018 is tweevoudig!
Op de eerste plaats herdenken wij het overlijden
van vader Henry en zijn zoon Joe, honderd jaar
geleden, tijdens WO I. Henry stierf in juni op straat
te Adegem, Joe in L’Océan II te Vinkem-Beauvoorde
eind augustus 1918.
Verdriet en Vreugde, herdenken en vieren liggen dicht bij elkaar. Onze familie-vzw die opgericht werd op 7
december 2007 bestaat 10 jaar. Dat willen wij met u en met vele vrienden van ‘Joe’s Kunst’ samen vieren.
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 17 maart, op St.-Patricksday, om samen met de familie de herdenkingsdienst bij te wonen om 16u in de Sint Salvators-kathedraal. Daarna vieren wij ons tweede lustrum in
het Meersenhuis met de publicatie van het levensverhaal over ‘Henry English, een Vlaamse Ier in Brugge’
(°Waterford 1853 - +Adegem 1918). In de komende weken sturen wij u de definitieve uitnodiging.
Piet De Baere, Co English

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Joe English, Kunstschilder vzw
Vuldersreitje 2
8000 Brugge
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Het levensverhaal van Henry-Patrick English
Joe English was de zoon van een Brits-Ierse inwijkeling Henry English, geboren in Slieveroe op 17 maart
1853, Saint-Patricksday (dicht bij Waterford, Ierland).
In het familieverhaal over de Ierse weesjongen maken wij kennis met Henry die emigreerde na de grote
hongersnood, ‘the Great Famine’. Zijn levensverhaal toont ons de verwevenheid met de geschiedenis van
Ierland en Brugge, vanaf midden negentiende eeuw tot tijdens de éérste Wereldoorlog.
De centrale vraag die wij ons stellen is:
welke factoren speelden een rol in het leven van de Ierse weesjongen Henry English zodat zijn integratie
in Brugge zou kunnen slagen?
Voor de reconstructie van leven en werk van Henry English gebruiken wij puzzelstukken van diverse oorsprong. Aan de hand van geschreven documenten, foto’s, tekeningen en objecten die in het bezit zijn van de
familie. Door de familieverhalen over de legendarisch geworden stamvader en uit enkele studies waarin Henry
aan bod komt. De masterscriptie van Paul C. De Baere (1972) en een onuitgegeven essay over de familie
English naar aanleiding van een themanummer in het tijdschrift ‘Vlaanderen’ over Joe English (1985).
De bijdrage van Hugo Notteboom in het jaarboek van de Heemkundige kring in Maldegem(2008) en de
tentoonstellingscatalogus over ‘Joe’s Kunst’ zijn een rijke bron aan informatie. In juni 2015 ondernamen wij
een rootsreis naar Ierland. (zie N.br.20)
Met dit levensverhaal van Henry leren wij enerzijds hoe hij als inwijkeling er in slaagde zich te integreren in
de Vlaamse samenleving. Anderzijds begrijpen wij ook beter de invloed van zijn Ierse afkomst en cultuur op
Joe’s leven en kunst.
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‘Henry English een Vlaamse Ier in Brugge’
°Waterford 1853 / +Adegem 1918

INHOUD
- VERANTWOORDING								
- VAN WATERFORD NAAR BRUGGE 							
1 Het gezin English-Halligan in Waterford
2 Henry emigreerde naar Brugge
- HET GEZIN ENGLISH- DINNEWET 							
1 Zeven kinderen en vier woningen
2 Van goud-borduurder tot leraar Engels
3 De “Republiek van de Vrijdagmarkt”
4 Jeugdherinneringen van Michiel, Willy en Patrick English
- VAN EEUWWENDE TOT WERELDOORLOG 				
1 Tien opgroeiende kinderen
2 Willy vertrekt naar Canada en Joe reist naar Ierland
3 Henry en de vlaggen van “Huis English”
4 Joe huwt, Michiel wordt priester gewijd, Marguerite kloosterzuster
5 De rootsreis van Henry naar Ierland (1913)
- HENRY ENGLISH IN BRUGGE TIJDENS 14-18				
1 Het gezin English werd verspreid
2 Henry overlijdt in Adegem
- HUIS ENGLISH NA WO I							
- DE IERSE ROOTS en een VOORSTEL VOOR 2018				
- BIJLAGEN (B. )
- TIJDLIJN
- BIBLIOGRAFIE EN AANTEKENINGEN ( . )
- ILLUSTRATIES (I.)

Hoe Bestellen?
Publicatie in eigen beheer door Piet De Baere en Co English naar aanleiding van 10 jaar VZW Joe English,
kunstschilder. Met kleurillustraties, A5 formaat, +- 72 pagina’s.
Te bekomen door overschrijving van 15 € (+ 3€ portkost) op rek. BE03 1210 4055 6384 van vzw Joe
English, kunstschilder, of af te halen op 17/03/2018
Voor onze vrienden-sponsors en bibliofielen:
van deze uitgave wordt een beperkt aantal exemplaren genummerd van 1 tot 30, ingebonden met harde kaft.
Te bekomen door storting van 50 €, gelieve in te schrijven voor 15 februari 2018. Uw naam wordt vermeld
in onze volgende Nieuwsbrief. Eveneens mogelijk af te halen op 17 maart.
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Kalender 2018
‘In Memoriam Joe English, 1918-2018’
- zaterdag 17/03/18 Saint-Patricksday om 16u. in de Sint Salvators-kathedraal, Brugge. Gedachtenisviering voor Henry en Joe English en overleden familie. ‘St.-Donaaskoor’. Contact: co.english2@gmail.com
- zaterdag 14/04/18 Stad Veurne, opening tentoonstelling ‘Joe English, frontsoldaat en kunstschilder in
Veurne’, Landhuis, Markt. Loopt tot 31 dec. 2018. Contact: cultuur@veurne.be.
- zaterdag 21 & zondag 22/04/18 Brugge, Erfgoeddag thema ‘Kiezen’, lezing: ‘Joe’s kunst is Joe’s keuze’.
Contact: erfgoeddag@brugge.be.
- Mei/Juni Diksmuide, Museum aan de IJzer: tentoonstelling met werk van ‘Joe English als frontsoldaat en
kunstschilder’ loopt tot eind 2018. Contact: info@aandeijzer.be
- Maandag 27/08/18 Veurne om 19u30 in de Sint-Walburgakerk:‘Zomervariaties’ Herdenkingsconcert ‘Requiem voor Joe English en de IJzerfrontsoldaten’. Koor ‘Audite Silete’. Contact: cultuur@veurne.be.
- Zaterdag 01/09/18 Diksmuide om 14:30 aan de Paxpoort en IJzermemoriaal: Bloemenhulde voor Joe
English en IJzerfrontsoldaten. St.-Niklaaskoor. Contact: info@vosnet.org
> Educatieve wandeling in de stad Veurne, info bij michael.lemenu@veurne.be cultuur@veurne.be.
> Lezingen: rond ‘Leven en Werk van Joe English’, tussen maart en november 2018 op diverse locaties.
Info www.joe-english-kunstschilder.be
Naast onze hierboven vermelde partners, bedanken wij tevens VOS Vlaamse
Vredesvereniging Nationaal, VOS W.-VL. en VOS regio Brugge voor de ondersteuning van het herdenkingsproject.

Vriend worden?

Ook vriend worden kan door storten van 15€ per jaar / Steunend Vriend door gift van 50€ op rek. 1210405563-84 van vzw Joe English,kunstschilder. Uw bijdrage is een financiële steun om verder te werken aan
het A.B.C.D.E... van Joe’s kunst, met de doelstelling een uitgebreide biografie te kunnen uitgeven over Leven
en Werk van Joe English & Elisa Goedemé. Zo werken we samen aan het bewaren van hun kunst.

Kunstkaarten en catalogus bestellen
Ondergetekende (naam, voornaam, adres en handtekening):

Bestelt hierbij ............ reeks(en) 7 kunstkaarten (K 1 tot 7) = 14€ per reeks
Bestelt hierbij ............ reeks(en) 5 postkaarten (P 1 tot 5) = 10€ per reeks
(2 € per kaart) verzendingskosten inclusief vanaf minimum bestelling van 1 reeks
En schrijft € ............. over op rekening 121-0405563-84 van de vzw Joe English, kunstschilder,
met vermelding: ............ ex. kunstkaarten J.E.
Bestelt hierbij ............. ex Catalogus ”Joe’s Kunst” aan 20 € per boek.
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