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ACTIVITIEITEN 
 

donderdag 16 mei om 20.00 uur 
 

Uitzonderlijk gaat de voordracht niet door op de laatste donderdag van de maand( Hemelvaartdag ) 
 

DE INVLOED VAN DE ‘CONGÉ PAYÉ’ OP HET KUSTTOERISME 
 

door Michel De Wit 
 
Vandaag reizen we de wereld rond, we hebben immers tijd en een nooit 
eerder financiële mogelijkheid om onze drukke bezigheden eventjes achter 
ons te laten. Voor quality time betalen we graag. Dit is niet altijd zo 
geweest. In 1936 werd gelukkig het wettelijk betaald verlof, zeg maar 
gerust de congé payé ingevoerd. 
 

De wet had een fundamentele weerslag op de maatschappij, zowel op 
sociaal, economisch als op cultureel vlak. Tijdens deze geïllustreerde 
voordracht gaan we na waarom in 1936 de tijd rijp was voor deze wet en 
zoemen we in op de gevolgen voor de kust en het kusttoerisme. 
 

 

De heer Michel De Wit is Regionale Beleidsmedewerker Ouderenbeleidsparticipatie bij de 
Vlaamse Overheid en regiogids Kust Syntra West Oostende. We kennen hem van zijn voordracht 
vorig jaar: Oostende en zijn minister. 
 

Dit is de laatste voordracht van ons voorjaarprogramma, niet te missen dus vooraleer in congé te gaan. 
Zoals gewoonlijk kan er na de voordracht nagepraat worden in ons Visserscafé. 

Iedereen is welkom en de toegang is vrij. 
 
 
 
 

Maandag 03 juni, Paster-Pype-herdenking. 
 
 
 

Het Herdenkingscomité Paster Pype, die onder het patronaat van 
onze kring werkt, heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op 
de jaarlijkse huldiging van de vader der vissers. 
 
De plechtigheid gaat door op maandag 03 juni en start om 09.30 
uur aan zijn standbeeld neergezet in de plantsoenen van de Sint-
Petrus-en-Pauluskerk, kant Jozef II-straat. 
 
Daarna vervolgt de plechtigheid aan het graf van de aalmoezenier 
op de Begraafplaats Paster Pype, waar om 10.00 uur een 
afvaardiging van het Stadsbestuur, de visserij- en zeevaartmiddens, 
van onze kring en het Herdenkingscomité Paster Pype overgaan tot 
huldiging met bloemen neerlegging. 
 
De jaarlijkse Paster-Pype-herdenking betekent de herinnering 
levendig houden van de man die meer dan 40 jaar lang zich heeft 
ingezet en het beste van zichzelf gaf voor het welzijn van onze 
vissersgemeenschap. 
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DE PLATE GAAT OP REIS 

 

Zondag 16 juni om 8.30 uur 
 
 

Dit jaar bezoeken we Texture, het museum over Leie en Vlas en 
ontdekken verder de stad Kortrijk. 

 

   Programma:  
 

We vertrekken om 8.30 uur bij de bussenparking aan de Mercatorlaan tegenover het 
Maritiem Instituut Mercator ( vroeger visserijschool John Bauwens ). 
 
Na een uurtje rijden arriveren we zo aan het ‘Texture museum’; een unieke locatie in het 
vlasverzendhuis uit 1912 en waar de koffie in ‘Kaffee Damast’ klaar staat. Na de koffie 
bezoeken we met gidsen het moderne museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTURE 
Museum over Leie en Vlas 

 
 
 
 

Na ons bezoek brengt de bus ons over de Leie naar de Grote Markt waar we ‘Café Leffe ‘ 
binnenstappen en ontvangen worden met volgend menu: 
 

Cava aperitief aangeboden door de Kring 
 

Dagsoep 
 

Kortrijkse Kalfsbil ( typisch Kortrijks gerecht ) met seizoengroenten. 
 

koffie of thee met Kalletaart 
 
Na het tafelen nemen nieuwe gidsen ons mee voor een wandeling ‘Kortrijk Historisch’.  We 
maken kennis met het centrum van de stad, alles op wandelafstand, het stadhuis, het 
belfort, de Broeltorens, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het begijnhof en ander sites. 
 
Na deze ontdekkingsreis kunnen we uitrusten en genieten van een drankje op een van de 
vele terrasjes op de markt. Rond 18.30 uur vertrekken we richting onze Stad aan Zee. 
 
 
Inschrijven dus!  Dit doet je door 65 euro per persoon te storten op rekening: 

BE81 3800 0966 6224 van De Plate. 
Let op: betalen vóór  7 juni !! 
 
Voor deze prijs krijg je: koffie bij aankomst, inkom Texture museum, het middagmaal, de 
gidsen en de bus. Enkel de drank bij het middagmaal is voor eigen rekening. 
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U komt toch ook naar de nieuwe tentoonstelling in het Stadsmuseum:  
 

 “Oostendse vissersvaartuigen” van 25 mei tot 22 september 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
De ontplooiing van de scheepvaart was 
van groot belang voor onze gewesten. 
Door het ontstaan van visserssteden, 
vishandel en nieuwe visserij- en 
bewaarmethodes ontwikkelden zich vanaf 
de vroegste tijden tot heden verschillende 
scheepstypes; van zeilsloep, langbomer, 
schover, tweemastsloep tot stoom- en 
hektreiler. 
 
In Oostende waren sinds 1783 de meeste 
scheepswerven, zoals Panesi, Deweert, 
Borrey, Denye en Loy, gevestigd aan het 
centraal gelegen derde handelsdok. Tot 
kort na de Tweede Wereldoorlog werden 
er houten vissersvaartuigen gebouwd en 
hersteld. 
 
Wat is er te zien! De tentoonstelling die 
werd samengesteld door de Oostendse 
Heem- en Geschiedkundige Kring De 
Plate toont een selectie uit eigen collectie 
en omvat foto’s, schilderijen maquettes, 
scheepsplannen, en scheepsuitrustingen. 
 
 
 
 
 

 
 
Je ontdekt ‘Oostendse vissersvaartuigen’ vanaf 25 mei tot en met 22 september 2019 in het 
Stadsmuseum Oostende. De tentoonstelling is samen met de permanente opstelling van het 
Stadsmuseum elke eerste zondag van de maand gratis toegankelijk voor inwoners van Oostende. 
 
 
 
Stadsmuseum Oostende, Langestraat 69, 8400 Oostende 
10.00-12.30 uur en 14.00-18.00 uur 
Gesloten op dinsdag 
Toegangsprijs: 4 €, 2 € (reductie), 0,80 € (UiTPAS-kansentarief), 0 € (jonger dan 19 jaar en 
inwoners van Oostende op de eerste zondag van de maand) 
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Hier kun je je ei kwijt!  

 
 
Loop je al een tijdje rond met het idee om dat eigen geschreven stuk 
wereldkundig te maken in Oostende. Weet je van een waargebeurd verhaal of 
een overlevering die al vele generaties is doorgegeven en waarmee je graag 
voor de dag komt. Grijp nu uw kans! 
 
“De Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate” nodigt 
zijn leden uit om via ons maandblad uw redactioneel stuk met een onderwerp 
specifiek aan Oostende te publiceren. 
 
 

 
 

 Bij de criteria voor publicatie zijn volgende punten te onderscheiden: 
 
- deugdelijkheid en op waarheid gecontroleerd; de tekst is helder, inzichtelijk, redactioneel 
goed leesbaar en met duidelijke bronvermelding. Het is een word-document, lettertype en 
tekengrootte: Arial / 11. De redactie behoudt zich het recht de lay-out wat te wijzigen. 
 
- passend en geschikt; inhoudelijk gaat de tekst over kennis en onderzoek naar de 
Oostendse leefomgeving, de tekst weerspiegelt een perfect huwelijk tussen voorbije tijd en recent 
vandaag. Folkloristische geschiedenis, biografie en genealogie, sociale geografie, dialect, etc. zijn 
onderwerpen die kunnen aangesneden worden. Let op de ingediende stukken zijn niet eerder 
gepubliceerd. Teksten die het fatsoen en de maatschappelijke gedragscode overschrijden worden 
geweerd. 
 
- documentatie; we raden de auteurs aan om het onderwerp in zijn juiste context te plaatsen 
en de samenhang van het geheel te verbeteren door eventueel gebruik te maken van foto’s, 
plattegronden, etc. 
 
- de toegestuurde teksten worden door een redactie gelezen en beoordeeld, waardoor een 
eventuele bijsturing van inhoud en taalgebruik voor de hand ligt (= helpende hand). 
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Een sociale representatie via de uitvaartplechtigheid 
in de Sint-Petrus-en- Pauluskerk te Oostende tijdens de 18de eeuw 

 
 
Deel 2                        door Gregory Boite 
 
 
Inleiding 
 
 

De kerkrekeningen van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk bieden ons voor de 18de eeuw een 
onschatbare bron aan informatie. Zoals we reeds hebben gezien in deel 1 rond de analyse van de 
uitvaartplechtigheden, stelden we vast dat sociale positie, rijkdom en familiale banden 
doorslaggevende factoren waren in hoe de uitvaart werd ingevuld. Net de aanwezigheid van 
diverse rituelen in de bronnen, gaven ons de mogelijkheid om de sociaal-economische positie van 
de overledene binnen de maatschappij in kaart te brengen. Dit is meteen de leidraad doorheen 
deze verhandeling. Via de uitvaartplechtigheid zal duidelijk gemaakt worden tot welke sociale 
klasse de overledene behoorde.1 Daarnaast wordt de wisselwerking aangetoond tussen hoe de 
overledene zich sociaal representeerde en de keuze die men maakte in de begraafpraktijken. Het 
toebehoren tot een bepaalde klasse legde immers de verplichting op om de uitvaart te laten 
fungeren als weerspiegeling in hoe de overledene zich representeerde tijdens zijn of haar leven . 
 
In deze verhandeling wordt de focus gelegd op enkele prominente figuren binnen Oostende, van 
wie veelvuldig informatie werd opgenomen in de kerkrekeningen van de St.-Petrus-en-Pauluskerk. 
Deze zijn Thomas Ray, Pieter de Potter en Mattheus de Moor, dewelke belangrijke functies 
bekleedden in het Oostendse stadsbestuur en eveneens de lokale economie sterk hebben 
gestimuleerd in de 18de eeuw. Doordat deze personen het financieel voor de wind hadden, waren 
ze sterk aanwezig in het stedelijk leven en vertaalde zich dat in een streven naar een 
bestuursmandaat. Dit gaf hen sociaal prestige, financiële voordelen en een machtspositie binnen 
de stad. Als we denken aan invloedrijke figuren uit het 18de –eeuws Oostende komen we al snel 
terecht bij de kooplieden en aandeelhouders van de Oostendse Compagnie, dewelke voor de stad 
een economische voorspoedigheid betekende.2 
 
Deze figuren speelden tevens een belangrijke rol in het stadsbestuur. Om in de Raad van 
Aandeelhouders te kunnen zetelen moest men twaalf of meer aandelen bezitten. Hiertoe 
behoorden de Oostendse handelaars Pieter-François Woelaert, Louis Bernaert, maar eveneens de 
onderzochte personen Thomas Ray en Pieter de Potter. Allen gaven goederen en diensten aan de 
Compagnie en zetelden in het stadsbestuur. Bij Jan Parmentier komen we te weten waarom de 
functie van koopman in de 18de eeuw sterk nagestreefd werd. Hij is van overtuiging dat het 
koopmanschap nooit een uiteindelijk doel op zichzelf was, maar net een manier om bepaalde 
wensen en voorkeuren te realiseren. Deze doelstellingen waren voornamelijk welstand, macht en 
prestige.3 
 
Indien opgenomen in de kerkrekeningen wordt er enerzijds een uiteenzetting gedaan van de 
uitvaartplechtigheid van de drie prominente figuren. Anderzijds zal er ook summier ingegaan 
worden op het fenomeen van de donaties, dewelke ook een manier was om zich sociaal te gaan 
distantiëren. Thomas Ray en Pieter de Potter kwamen hieromtrent enkele terug in de bronnen. 
Daarom leek het me een interessante piste om aan te tonen welke betekenis het had als men aan 
giftschenking deed aan de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. 
 
 
                                                           
1 C. Vandenbroeke, “Parochieregisters als bron voor de studie van sociale stratificatie”, In: Studia Historica Gandensia, 
CCLVII, Gent, 1983, p. 60.   
2 J. Parmentier, De maritieme handel en visserij in Oostende tijdens de achttiende eeuw : een prosopografische analyse 
van de internationale Oostendse handelswereld, 1700-1794, Universiteit Gent, Proefschrift Gent, 2001, deel 1, p. 35. 
3 J. Parmentier, De maritieme handel en visserij, deel 1, p. 1. 
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Thomas Ray 
 
Thomas Ray was geboren te Youghal in 1681 en overleed te Oostende op 10 oktober 1749.4 
Tijdens de jaren 1715-1740 was hij de voornaamste handelaar in de stad. Sinds zijn vestiging 
participeerde hij in de zouthandel. Zijn Ierse afkomst leverde hem als voordeel op dat hij op die 
manier fungeerde als één van de vaste bevoorraders van de Zuid-Nederlandse markt met natte 
huiden en boter uit Cork, Youghal, Waterford en Dublin. Tevens, met de uitwijking van Ierse 
kooplieden naar het Europese vasteland en Engeland, beschikte hij al snel over een uitgebreid 
handelsnetwerk. In de periode 1710-1720 fungeerde hij op die manier als de belangrijkste 
bevrachter van Engelse en Franse Cadizvaarders in Oostende. Bovendien stelde het hem in de 
mogelijkheid om Gentse en Antwerpse kant uit te voeren naar Zuid-Spanje en de Nieuwe Wereld. 
Samen met de Maelcamps uit Gent was hij de pionier van de rechtstreekse Oost-Indiëvaart vanuit 
Oostende.5 
 
Ray begon na de Spaanse Successieoorlog schepen uit te rusten die naar Oost-Indië gingen 
varen. Hij was mededirecteur van een tiental expedities naar Oost-Indië vooraleer de Oostendse 
Compagnie opgericht werd. Vanaf dat moment werd hij als enige Oostendse vertegenwoordiger 
aangesteld binnen de directie, waardoor we hem in de eerste helft van de 18de eeuw kunnen 
beschouwen als een soort economisch boegbeeld van de stad. Verder vergaarde hij ook veel 
kapitaal door sterk te investeren in de Aziëvaarten. Al snel kwam hij in Oostende wonen waar hij er 
een uitgebreid netwerk van handelspartners op nahield, bestaande uit de Oostendenaren Pieter de 
Potter, Xavier Sarsfield, Mattheus de Moor en Pieter-François Woelaert.6 
 
De rol die Thomas Ray in de Oostendse economie speelde, kan niet onderschat worden. De 
overzeese handel was in de 18de eeuw onderworpen aan reglementen waaraan men zich moest 
houden om een goed verloop te verzekeren.7 Een voorbeeld van een dergelijke verkoopclausule 
betreft de geloste goederen van het schip ‘Le Marquis de Maillebois’, dat in 1718 in Oostende 
aanlegde. In de verkoopclausule stond aangegeven dat de kopers verplicht waren ‘een 
deugdelijke, voldoende en enkele borgtocht te storten bij het stadsbestuur, ter voldoening en 
tevredenstelling van de Heer Thomas Ray, commissionaris.’ Bovendien moesten de kopers een 
provisie van 10% betalen aan de commissionaris, binnen een termijn van veertien dagen na de 
verkoop in kwestie.8  
 
Een ander voorbeeld die we kunnen aanhalen om het belang van deze figuur voor Oostende aan 
te duiden, was bij de opstart van de Oostendse Compagnie. De inschrijvingen gingen door te 
Antwerpen op 11 augustus 1723 en waren een succes. Hierbij kon het ruime publiek zich 
aanmelden als kandidaat om aandeelhouder te zijn. Thomas Ray beschikte over zo’n 70 aandelen. 
Als men dit gaat vergelijken met de stad Antwerpen die in het bezit was van 30 aandelen of 
Oostende met 12 aandelen, kunnen we er zeker van zijn dat zijn financieel vermogen niet 
onaanzienlijk was geweest.9 Specifiek voor Oostende was Ray  ook actief in het politieke leven. Zo 
zetelde hij als zevende schepen in het stadsbestuur tijdens de jaren 1713-1717. De twee 
daaropvolgende jaren bekleedde hij de functie van vierde schepen om vervolgens vanaf 1728 
aangesteld te worden als burgemeester van de stad. Dit ambt oefende hij ongeveer tien jaar lang 
uit.10 
 
                                                           
4 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar: studie van de Oostendse kooplieden, reders en ondernemers 
actief in de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw, Stadsbestuur Oostende, Oostendse 
historische publicaties 11, 2004, p. 299. 
5 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, p. 300.   
6 J. Baquet, De Oostendse Compagnie, haar directeurs en de Oostenrijkse Bewindvoerders. Een casuïstische analyse van 
hun onderlinge interactie (1722-1721), Universiteit Gent, Letteren en Wijsbegeerte, Geschiedenis, 2013, (promotor 
Michael Limberger), p. 38.   
7 E. J. Baels, De generale keizerlijke en koninklijke Indische Compagnie gevestigd in de Oostenrijkse Nederlanden, 
genaamd De Oostendse Compagnie, Uitgeverij EREL, Oostende, 1972, p. 30.   
8 E. J. Baels, De generale keizerlijke en koninklijke Indische Compagnie, p. 31.   
9 E. J. Baels, De generale keizerlijke en koninklijke Indische Compagnie, p. 63. 
10 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, p. 302. 
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Verder speelde de zoon van Thomas Ray ook een niet onbelangrijke rol in het politieke leven in de 
stad. Via de familiepapieren van Ray, aanwezig in het Stadsarchief van Gent, kon er vastgesteld 
worden dat Thomas Ray junior eveneens voor een tiental jaar het burgemeesterschap op zich had 
genomen. Dit toont aan dat deze familie een gevestigde waarde bleek te zijn in Oostende. Dit 
wordt ook ondersteund doordat er in de familiepapieren vermeld stond dat Ray junior eigenaar was 
van verschillende stukken grond, dewelke gelegen waren in de parochie van Zandvoorde en ook 
van diverse huizen te Oostende, die hij verkocht.11 
 
Als we nu kijken naar hoe Thomas Ray zich sociaal representeerde via de uitvaartplechtigheid, 
merken we op dat er heel wat pracht en praal aan te pas kwam tijdens zijn begrafenis. Zo lezen we 
in de kerkrekening van 1749 tot 1758 het volgende: 
 

“Ontvangen voor de begrafenis van de heer Thomas Ray, man van juffrouw Isabella de Duenas, 
met grooten dienst de groote clock half recht in de hooge choor gemeijne sepulture, beste pelder 
en cruijs voor een bedrag van 48 gulden en 12 stuivers.”12 
 
Deze uitvaart die plaatsvond in 1749 toont meteen een aantal bijzonderheden aan. Zo merken we 
op dat deze uitvaartdienst in vergelijking met andere plechtigheden uit de bronnen omschreven 
wordt als een ‘grooten dienst’, wat wijst op het belang van de overledene binnen de parochiale 
gemeenschap. Een ander aspect die in het oog springt, is de kostprijs van de begrafenis. Deze 
bedraagt 48 gulden en 12 stuivers. Als men de vergelijking maakt met de gemiddelde kostprijs van 
een begrafenis voor het jaar 1749, dat 15 gulden bedraagt, zien we dat dit bedrag ruimschoots het 
gemiddelde overtreft. Verder tonen de gehuurde klok en pelder aan dat deze uitvaart een meer 
plechtstatig karakter had. Zo werd de groote klok voor 15 gulden gehuurd, wat met deze vaste prijs 
meteen de duurste klok was. Dit komt ook terug in het gebruik van een pelder of doodskleed. Voor 
5 gulden werd de beste pelder gehuurd. Het feit dat Thomas Ray een prominente begrafenis had, 
was het gevolg dat hij een welgesteld persoon was. Men verwachtte dat de begrafenis met keuze 
van religieuze rituelen in overeenstemming moest zijn met de maatschappelijke status die hij 
had.13 
 
Ook de begrafenis van zijn echtgenote Isabella Clara de Duenas kwam in de kerkrekeningen aan 
bod. Deze werd genoteerd als volgt: ‘Ontfanck voor de begrafenis van mevrouw Isabella Clara de 
Duenas met den grooten dienst beste pelder en cruijs in den hoogen koor vrij sepulture groote 
klok, 36,6 gulden.’14 Opnieuw ligt de kostprijs veel hoger dan de gemiddelde kostprijs voor een 
begrafenis in 1771, wat toen 16 gulden bedroeg. Ook het feit dat ze in de kerk werd begraven en 
ze zowel de duurste klok als pelder huurde, toonde aan dat ze als vrouw via het huwelijk haar 
status verbond met haar man. 
 
In de 18de eeuw was een uitvaart met de nodige pracht en praal zelden een onbesproken 
gebeurtenis, aangezien deze begrafenisrituelen net het maatschappelijk netwerk tot uitdrukking 
wensten te brengen.15 Daarenboven toonde het de invloed die iemand had uitgeoefend op de 
nabestaanden. Het netwerk van de overledene wordt tot uitdrukking gebracht in die zin dat de 
aanwezige mensen op de uitvaartplechtigheid ons een beeld geven over de sociale klasse waartoe 
de overledene behoorde.16 Niet alleen via de uitvaart kon Thomas Ray zich sociaal gaan 
representeren, maar ook via het fenomeen van de donaties of giftschenking toonde hij zich als een 
betekenisvol persoon voor zowel stad als de parochiale gemeenschap van de Sint-Petrus-en-
Pauluskerk. 
Het schenken van donaties aan de parochie deed zich voor van de 13de eeuw tot de 18de eeuw. De 
vermelding van de schenking werd steeds zorgvuldig genoteerd. Hiermee kon men de identiteit 

                                                           
11 SAG: Familiepapieren Ray, nr. 5005.   
12 RB, Kerkrekeningen St.-Petrus- en- Pauluskerk Oostende INV 39/25, 22.   
13 R. Nowé, Begrafenisrituelen te Brugge (1670-1820) : statistische studie over de testamentaire beschikking, RUG, 
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, licentiaatsverhandeling, 1979-1980, p. 84-85. 
14 RB, Kerkrekeningen St. Petrus en Pauluskerk Oostende INV 39/25, 25.   
15 C. Vandenbroeke, “Parochieregisters als bron”, p. 63. 
16 D. van den Bosch, “De laatste eer aan de eerste stand: aristocratische begrafenisrituelen in Limburg van de 18e tot 
de 20e eeuw”, In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 6-2, 1980, pp. 192-193.   
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van de overledene bewaren en werd de herinnering aan deze persoon levendig gehouden.17 In het 
werk van Joel Rosenthal lezen we hieromtrent dat er al in de Middeleeuwen verwacht werd dat 
mensen met eigendom donaties schonken aan de kerk en aan de armen, zowel gedurende hun 
leven als na hun dood. De voornaamste redenen hiervoor waren dat de donateur zijn 
onrechtvaardige status in de sociale hiërarchie kon legitimeren en zo gebeden kon kopen voor hun 
zielenheil.18 Deze weldoeners waren in feite moreel verplicht om donaties te schenken aan de 
kerk, waardoor hun status en identiteit kon gerechtvaardigd worden. 
 
We kunnen ons de vraag stellen welke betekenis het had als Thomas Ray meerdere malen 
donaties schonk aan de kerk. Zoals aangegeven, diende hij zijn positie als schepen en later als 
burgemeester te rechtvaardigen door zichzelf als donateur te representeren. Doordat Ray zich op 
die manier kon voorstellen als een goede katholiek, stelde dit hem in de mogelijkheid om sociale 
controle uit te oefenen op de kerk en de parochianen. In de studie van Hilde Vansteenkiste over de 
Sint-Petrus-en-Pauluskerk lezen we eveneens dat er individuen waren die geld doneerden aan de 
kerk en zelfs leenden aan de kerk.19  
 
De voornaamste reden voor deze giftschenking was dat men de kerk diende te herstellen. In ons 
verhaal bleek het doneren aan de kerk een interessante manier te zijn om het aanzien van de 
donateur en zijn familie te verhogen.20 Specifiek voor Thomas Ray kwamen we in het 
bronnenmateriaal tegen dat hij meermaals donaties schonk aan de kerk. Hiervoor werd er zelfs 
een aparte kerkpost voorzien die zich toespitste op de inkomsten die de kerkmeester had 
opgehaald tijdens de mis en die werd geschonken door de aanwezige parochianen. Ray doneerde 
twee keer in de kerkrekening van 1712-1715 met een bedrag van 7 gulden en 3 gulden.  
 
Pieter de Potter 
 
Een tweede prominente figuur binnen Oostende, die veelvuldig aan bod kwam in de bronnen is 
Pieter de Potter. In tegenstelling tot Thomas Ray was hij wel in Oostende geboren in 1670 en 
kwam hij er ook te overlijden in 1724. Gedurende zijn leven investeerde hij in het verkopen van 
Noorse houtwaren in Frans-Atlantische havens en kocht hij regelmatig zout op uit buitgemaakte 
ladingen.21 Samen met Ray was hij één van de pioniers van de Oostendse Oost-Indiëvaart. Naast 
een groot afnemer van Oost-Indische goederen bij de verkopingen, was hij ook een leverancier 
van ijzeren kogels, vlaggen en zout uit Cadix die hij invoerde naar Oostende en Brugge.22 
 
In Oostende oefende de Potter een aantal bestuurlijke ambten uit. De functie van zevende 
schepen oefende hij uit tijdens de periode 1712-1715. Later klom hij op tot vijfde schepen tijdens 
de periode 1716-1721. De twee daaropvolgende jaren bekleedde hij het tweede schepenambt.23 
Als koopvaarder en reder-investeerder kon hij samen met Thomas Ray gerekend worden tot de 
invloedrijkste en belangrijkste Oostendse reders uit de Spaanse Successieoorlog. Om zijn 
overzeese expedities te financieren, kon hij een beroep doen op enkele kapitaalkrachtige figuren.24  
Wat betreft de opname van de begrafenis van Pieter de Potter, konden er in de kerkrekeningen 
helaas geen gegevens gevonden worden. Dit te wijten aan de grote overstroming van Oostende in 
1953, waardoor de kerkrekening van 1721-1725 grote waterschade had opgelopen. Toch kan er 
                                                           
17 P. Ariès, Essais sur I'histoire de la mort en Occident: du Moyen Age à nos jours. Paris, Seuil, 1977, p. 43. 
18 J. T. Rosenthal, The purchase of paradise : gift giving and the aristocracy, 1307-1485, London, Routledge, 1972, p. 8.   
19 H. Vansteenkiste, “Het kerkelijk leven te Oostende in de 17de-18de eeuw”, In: Jaarboek Heemkring Ter Cuere 
Bredene, 1991, p. 80. (licentiaatsverhandeling katholieke universiteit Leuven).   
20 V. Despodt, Dat du best, was ic ende wat ic bem, dat sal tu werden... : Gentse grafmonumenten en grafschriften tot 
het einde van de Calvinistische Republiek (1584), deel 1, licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, 2000-2001, p. 57. 
21 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, p. 138. 
22 M. W. Serruys, Oostende en de Oostendse Compagnie, het economisch effect van de koloniale zeehandel op een 
Zuid-Nederlandse havenstad tussen de Spaanse en de Oostenrijkse successieoorlog (1713-1745), katholieke universiteit 
Leuven, faculteit van de Letteren, geschiedenis, 1999, promotor prof. dr. E. Buyst, p. 154. 
23 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, p. 138. 
24 R. Magosse, Al die willen te kap’ren varen: de Oostendse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), 
Stadsarchief Oostende, Oostendse historische publicaties, Oostende, 1999, p. 192. 
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vanuit gegaan worden dat zijn uitvaart voorzien was van de nodige rijkdom. Enige indicatie biedt 
de begrafenis van Isabelle de Grave, weduwe van Pieter de Potter. Deze werd als volgt genoteerd:  
 

“Joffrouw Isabella de Grave weduwe van dheer Pieter de Potter grootsen dienst beste pelder ende 
beste silveren cruijs in St. Rochus choor vrij sepulture half reght de clocke voor een bedrag van 30 
gulden.”25 
 

In het jaar dat zijn weduwe werd begraven, lag de gemiddelde kostprijs voor een uitvaart net iets 
onder de 15 gulden. Met een bedrag dat dubbel zo hoog ligt als de gemiddelde prijs, merken we 
net zoals bij Thomas Ray dat de echtgenote zich via het huwelijk sociaal representeerde via haar 
status. Het huren van duurdere religieuze rituelen, waaronder de beste pelder en beste zilveren 
kruis, is hiervan een afgeleide. 
 
Net zoals Thomas Ray was de Potter ook meermaals als donateur bekend in het 
bronnenmateriaal. Zo kwamen we in de kerkrekening van 1704-1708 tegen dat hij een bedrag van 
50 gulden doneerde aan de Sint-Petrus-en-Pauluskerk. Frappant hierbij was dat hij op dat moment 
nog geen ambt vervulde in het Oostends stadsbestuur. Een mogelijke verklaring voor deze 
giftschenking was dat hij zichzelf, net zoals Ray, wou representeren als een goede katholiek. 
Mogelijks ambieerde hij op dat moment een functie in het stadsbestuur en wou hij hiermee zichzelf 
binnen de parochiale gemeenschap op een positieve manier voorstellen. 
 
 
Mattheus de Moor 
 
Een laatste figuur die meermaals aan bod kwam in de bronnen was Mattheus de Moor. Geboren te 
Oostende in 1655 bleef hij er permanent wonen tot aan zijn overlijden in 1723. Sinds 1687 stond 
hij bekend als wijn- en brandewijnkoopman. Hij behoorde samen met Thomas Ray tijdens de 
eerste twee decennia van de 18de eeuw tot de top drie van de Oostendse internationale handel. 
Aan het begin van deze eeuw vestigde de Moor zijn aandacht op de invoer van Franse wijn, Ierse 
boter en huiden. Dit bleek toen een lucratieve handel te zijn. Verder had hij ook belangstelling voor 
handel in houtwaren uit Noorwegen. Net doordat hij actief was in diverse handelsactiviteiten kan 
men hem beschouwen als een handelaar die van alle markten thuis was. Wel vertoonde hij minder 
interesse in de kaapvaart, aangezien dit weinig rendabel bleek te zijn en er hierin een grote 
onzekerheid heerste. Hij werkte verder ook samen met Ray voor de Oost-Indiëvaart.26  
 
Tot 1722 bleef de Moor investeren in de handelsvaart. Vóór het uitbreken van de Spaanse 
Successieoorlog bleek hij te beschikken over vier schepen onder zeil, waarin hij een aandeel had 
dat schipperde van 1/8e tot de helft, wat meteen zijn kapitaalkrachtig vermogen aantoont. Verder 
was hij ook kaderlid van verschillende koopvaardijschepen.27 In Oostende zelf oefende de Moor in 
1711 de functie van schepen uit om vervolgens in 1718 aangesteld te worden als stadsthesaurier 
of bewaarder van de schatkist van de stad. Niet onbelangrijk te vermelden was dat hij tijdens de 
jaren 1720-1722 de rol van burgemeester op zich heeft genomen.28 
 
De notering van de uitvaart van Mattheus de Moor laat meteen duidelijk blijken dat hij binnen de 
stad een prominent figuur was: “Dheer Mattheus de Moor gewesen burgemeester groote clocke 
beste pelder in de choor van St. Rochus vrij sepulture half recht de clock voor een bedrag van 30 
gulden.”29 Voor zowel het gebruik van de klok als de pelder werd er gekozen voor het duurste 
exemplaar. Vóór het jaar 1723 waarin hij begraven was, kende men een gemiddelde kostprijs van 
16 gulden. De kostprijs van zijn begrafenis overstijgt dit ruimschoots.  
 
De reden waarom de Moor in dit artikel niet achterwege kon blijven, is dat hij één van de weinige 
personen was in de kerkrekeningen, voor wie er enkele jaargetijden werden vastgelegd. Een 

                                                           
25 RB, Kerkrekeningen Sint-Petrus-en-Pauluskerk Oostende INV 39/25, 18. 
26 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, p. 131. 
27 R. Magosse, Al die willen te kap’ren varen, p. 188. 
28 J. Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar, p. 132. 
29 RB, Kerkrekeningen Sint-Petrus-en-Pauluskerk Oostende INV 39/25, 17. 
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jaargetijde of memorie is de naam van een jaarlijks terugkerende kerkdienst die voor het zielenheil 
van een overledene werd vastgelegd. Door hemzelf bij testament of door zijn nabestaanden. Om 
de sociale positie van de overledene te etaleren werd er gebruik gemaakt van jaargetijden. Hierin 
bestond er een grote verscheidenheid aan wat betreft omvang en kostprijs. Het voordeel van een 
dergelijke kerkdienst was dat het een blijvend karakter had. Niet enkel het zielenheil van de 
overledene werd bewaard, maar tevens ook de naam van de overledene en de familie werd in 
memoriam gebracht. Het was logischerwijze een aanspraak die werd gemaakt om zich sociaal te 
distantiëren van de minder welstellende parochianen.30 
 
Voor Mattheus de Moor troffen we de volgende jaargetijde  aan: “Over het jaerghetijde van d’heer 
Mattheus de Moor geschiet den 2 meij 1741.”31 Verder waren er in de kerkrekening van 1749-1758 
drie jaargetijden voor de Moor opgenomen, dewelke telkens een kostprijs had van 9 gulden. 
Slechts enkele jaargetijden kwamen ook terug in de bronnen met een kostprijs van 12 gulden, 
dewelke altijd een kerkdienst ter herdenking was voor hem en zijn echtgenote.32 Zelfs na zijn 
overlijden kon de Moor zich via een herdenkingsdienst blijvend gaan representeren. 
 
 
Conclusie 
 
Met Thomas Ray, Pieter de Potter en Mattheus de Moor als prominente figuren in het 18de-eeuwse 
Oostende werd aangetoond dat de Sint-Petrus-en-Pauluskerk niet alleen een plaats was waar een 
geloof werd uitgedragen. De parochiale gemeenschap bleek overigens ook een religieus platform 
te zijn waar men zich op een positieve manier kon representeren: binnen enerzijds het kerkelijk 
leven en bij uitbreiding binnen de stad Oostende. Dit gebeurde o.a. via de uitvaartplechtigheid die 
kan beschouwd worden als een extensie van hoe de overledene zich tijdens zijn of haar leven 
sociaal representeerde. De begrafenis was immers een manier om de herinnering aan de 
overledene vast te leggen en levendig te houden. Ook de functie van giftschenking bleek een 
belangrijke rol gespeeld te hebben in hoe men zich voorstelde. Via het schenken van donaties kon 
men zich tonen als een goede katholiek. Ten slotte was dit een manier om de status en identiteit 
van de donateur te legitimeren. 
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HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNSTENAARS IN OOSTENDE 

door Norbert HOSTYN 
 
 
pro memorie : 
-We behandelen in deze reeks zowel professionele, semi-professionele als dilettante kunstenaars, 
geboren in Oostende (ook als ze hier niet meer verblijven), deze wonend en werkend in Oostende 
(ook indien van elders afkomstig), docenten Kunstacademie (ook indien niet van Oostende). 
-Het eerder vaak gebruikte sigel SAOBB staat voor Stadsarchief Oostende/Beeldbank. Deze is 
sedert 25 juni 2018 opgenomen in de Beeldbank Erfgoedcel Kusterfgoed  (hiervoor gebruiken we 
het sigel "BBKE"). 
-Na het doorlopen van het alfabet volgt een herneming met niet eerder besproken en met recent 
bijgekomen kunstenaars alsook een aantal aanvullingen bij de vroegste lemmas uit deze reeks 
(Abel-Kodaz; gepubliceerd in 1993-1995). 
-Een handig overzicht van wat reeds gepubliceerd is vindt u in de cumulatieve inhoudstafel op de 
website van “de Plate”. 
 
 
 
387. VANDIERENDONCK Steve 
Amateurkunstschilder 
Deelname 7de Biënnale voor amateurschilders te Oostende 1989 (Org. Tevewest-Ebes) met : 
“Arendsoog”, “Iron muscle” en “Zonsondergang” 
Woonde in 1989 : Zandvoordedorpstraat 44 
 
388. VAN DUYVENBODEN Georges 
Oostende, 1947 
Amateurkunstschilder; 
deelname 7de Biënnale voor amateurschilders te Oostende 1989 (Org. Tevewest-Ebes) met : 
“C. Hawkins”, “H. McGhee” en “E. Hunter”; woonde in 1989 : Blauwvoetstraat 7 
 
389. VAN DUYVENBODEN Redgy 
Kunstschilder; leerling Academies van Oostende en Brugge 
Tentoonstellingen : 
-1962, Oostende, Galerie Toulouse-Lautrec 
Literatuur : 
De Zeewacht, 29 maart 1962 
De Plate, 85/165 
 
390. VAN EENO Nelly 
Amateurkunstschilder; aquarellist; 
Deelname 7de Biënnale voor amateurschilders te Oostende 1989 (Org. Tevewest-Ebes) met: 
“Zonnig terras”; leidt de hobbyclub aquarel schilderen “'t Penseeltje” (OC. De Schelpe) 
Woonde in 1989 : Steense Dijk 661 
 
391. VAN GELDEREN Simon 
Brussel, 1905 – Oostende, 1986 
Kunstschilder; leerling  van Sint-Lucasinstituut in Brussel en van de Kunstacademie aldaar. 
Landschappen, interieurs, stillevens, bloemen, portretten; alles in een elegante, virtuoze 
schilderstijl met oog voor eigentijdse accenten. Portretteerde o.a. de Nederlandse koningin Juliana 
en de Sjah van Perzië. 
 
392. VAN GENT J. 
Zie : 440. Jef Van Tuerenhout 
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393. VANHAVERBEKE Heidi 
Oostende, 1963 
Opleiding scenografie aan het Vormingsinstituut Brugge (1983-1984; olv. Andreï Ivaneanu); 
opleiding beeldhouwen aan de Academie Antwerpen (1992-1995; bij Pieter Vanneste); creëerde 
containerinstallaties voor “Black-Box” (Zuiderpershuis, Antwerpen; 1989), “Paulusfeesten” 
(Oostende; 1989) en “De Cultuurmarkt” (Antwerpen; 1989); decorontwerpen voor “Het Bordeel” 
(naar P. Van Ostaijen; Le Mal du Siècle; 1995), “De meeuw van Tjekof” (Theater Stap; 1999), 
“Voel!” (G. Van Ourti; Ultima Thule; 2002). 
N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993. 
Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, 3, Brugge, 1994. 
Iconografie : 
SAOBB FT/C6411, FT/C6421, DF/D00154 
 
394. VANHEE Annie 
Oostende, 1950 
Vormde een tijdlang samen met Flor Vandekerckhove het kunstenaarsduo PIAS; deelname 5de 
Salon van Oostendse Kunstenaars (2005, Feest- en Kultuurpaleis); 
Tal van muurschilderingen op panden in Bredene-dorp; 
volgde de tekensessies naar levend model bij kunstenaar Robert Verheyen in Oostende; 
Begeleidster yoga-sessies; 
Woont in Bredene, Dorpsstraat 121 
Tentoonstellingen : 
-1995, Oostende, Galerie De Peperbusse (kunstenaarsduo Pias) 
-2018, Oostende, OC. De Schaperije 
Literatuur : 
Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, 5, Brugge 1996. 
40 Oostendse kunstenaars (tentoonstellingscat.), Oostende, 2008. 
 
395. VANHEE Serge 
Nonfiguratief kunstschilder 
 
396. VAN HELLEMONT Sonja (Sonja Helmont) 
Kunstschilderes; autodidacte 
Mensen, gezichten, ogen, expressies 
Woont Zeedijk 366 
Tentoonstellingen : 
-1979, Oostende, De Peperbusse (samen met Marc Oorlynck, Tone Devisscher en Luc Martinsen) 
-2011, Oostende, Molen van Stene 
-2012, Oostende, Molen van Stene 
-2014, Oostende, Molen van Stene 
-2017, Oostende voor Anker 
-2018, Oostende, Molen van Stene 
 
397. VAN HERSEELE Peter 
zie : Herr Seele 
 
398. VAN HESE Aimée 
Amateurkunstschilder 
Deelname 7de Biënnale voor amateurschilders te Oostende 1989 (Org. Tevewest-Ebes) met : “De 
boer met kinderen”, “Het kind” en “De paarden” 
Woonde in 1989 : Van Iseghemlaan 18 
 
399. VANHESTE Arthur Georges (Jorge) 
Oostende, 1909 - 1996 
Kunstschilder; Zoon van kunstschilder Gustaaf Vanheste; verloor als kind een arm tijdens W.O.I; 
marines en strandgezichten in aquarel of viltstift. 
Verbleef in de jaren '70 langere tijd in Spanje (vandaar zijn zelfgekozen voornaam “Jorge”). 
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Kende meerdere adressen in Oostende :  Schippersstraat, Mijnplein... 
Tentoonstellingen : 
-197?, Oostende, Europacentrum 
-197?, Oostende, Galerie Poseidoon (groepstentoonstelling) 
-1974, Oostende, Restaurant Beau-Site 
-19??, Oostende, A.S.L.K. (Kapellestraat) 
-1978, Galerie Watteau (groepstentoonstelling) 
Verzamelingen : 
-Oostende Mu.ZEE 
Literatuur : 
Groepstentoonstelling (tentoonstellingscatalogus), Oostende (Galerie Poseidon), s.d. 
N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993. 
Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, 3, Brugge, 1994. 
Iconografie : 
SAOBB FT/C6411, FT/C6421, DF/D00154 
 
400. VANHESTE Jerome 
Oostende, 1931 
Amateurkunstschilder en -tekenaar; voornamelijk houtskool en potlood 
Deelname aan “Westvlaamse Willemsfondskunstenaars stellen ten toon”, Casino-Kursaal, 1983; 
Deelname aan de 5de Biënnale voor amateurschilders TEVEO te Oostende, Feest- en 
Kultuurpaleis 1985 met : “Straathoeken Oostende 1923”, “Oude hoeve” en “Kleine hoeve met 
bootje” 
Woonde in 1985 : Kroonlaan 69 
Literatuur : 
Westvlaamse Willemsfondskunstenaars stellen ten toon (tentoonstellingscat.), Oostende (Casino-
Kursaal), 1983. 
 
401. VANHESTE Robert (Bert, Bob) 
Oostende, 1913 – 2002 
Kunstschilder; Zoon van kunstschilder Gustaaf Vanheste; voornamelijk taferelen met vissen en 
andere zeedieren en vissers in aquarel. Realiseerde een reeks muurschilderingen rond het thema 
"Oostendse visserij" in de refter van de firma Crops (Hendrik Baelskaai) (verdwenen). In juni 2001 
was er een retrospectieve in het Feest- en Kultuurpaleis met officiële huldiging; Woonde eerst Dr. 
Verhaeghestraat 111; Zijn latere woning in de Anjelierenlaan op Mariakerke, tegelijk atelier en 
toonzaal, had de allures van een klein maritiem museum; was een tijdlang decorateur in “A 
l'Innovation”; was ook etalagist en letterschilder. 
Tentoonstellingen : 
-1956, Oostende, A l'Innovation (groepstentoonstelling) 
-1961, Oostende, Toulouse Lautrec (groepstentoonstelling) 
-1972, Oostende, Galerie Forum (groepstentoonstelling) 
-1974, Oostende, Garnaalmijn (met Gust Michiels) 
-1975, Oostende, Galerie Forum (groepstentoonstelling) 
-197?, Oostende, Galerie Forum (solotentoonstelling) 
-1977, Oostende, Hotel Ensor 
-1981, Oostende, Galerie De Peperbusse 
-1984, Oostende, Galerie De Peperbusse 
-1997, Oostende, Galerie De Peperbusse (groepstentoonstelling) 
-2001, Oostende, Feest- en Kultuurpaleis 
Verzamelingen : 
-Oostende, MU.ZEE (Ex verz. M.S.K.O) 
-Brussel, U.L.B. 
Literatuur : 
N. Hostyn, De zee en de kunst. Robert Vanheste, in Neptunus. Info-Marine, 1984 
N. Hostyn, Beeldend Oostende, Brugge, 1993. 
Lexicon van Westvlaamse beeldende kunstenaars, 3, Kortrijk, 1994. 
Iconografie : SAOBB AF/F5811, AF/G2833, FT/B3818, DF/D00305, DF/D00422 
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Ontwikkelingsplannen voor 
“Ostend-Bruges International Airport” 

 
winnen aan gestalte: een kroniek 
(van 06/01/2018 t/m 25/01/2019) 

 
 

opgetekend door Emile SMISSAERT 
  
 
 
 
 
 
GEBRUIKTE KRANTEN EN AFKORTINGEN: 

 

D.M.= dagblad “De Morgen” 
DM-magazine= weekendbijlage “De Morgen” 
D.W.= Deze Week, ed. middenkust =  

              week- en reclameblad 
D.Z. = weekblad “De Zeewacht” Kust 
HLN= dagblad “Het Laatste Nieuws” 
H.N.= dagblad Het Nieuwsblad 
KW= Krant van West-Vlaanderen= weekblad  
Tips = week- en reclameblad “Tips, ed. Kust” 

 
 
 
JANUARI 2018 
 

05 januari 2018: Vier nieuwe bestemmingen op luchthaven 
 

Sharm el Sheikh, Hurghada, Corfu en Djerba.TUI heeft dan in totaal 25 bestemmingen vanuit 
Oostende. Passagiers 2017: + 15 %; cargo 2017: + 5 %. 
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek;  06/01/2018, p. 2. / D.Z., West-Vlaanderen; 12/01/2018 
(geen paginering). 
 

06 januari 2018: Reclame van reisorganisatie “De Blauwe Vogel” voor Torremolinos 
 

“Nieuw is dat je daarbij zelf kiest vanaf welke luchthaven je vertrekt: Antwerpen, Zaventem  
Of Oostende”. 8 afreisdata voorzien. 
 

BRON: De Zondag (weekblad); 07/01/2018 
 

08 januari 2018: 600 nieuwe jobs in Belgische luchtvaart 
 

Brussels Airlines: 350 personen 
TUIfly: bijna 250 extra mensen, etc. In 2017 al 330 medewerkers meer aangeworven. In 
Oostende gaan ze op zoek naar 81 nieuwe werknemers. 
 

BRON: HLN;  09/01/2018, p. 1 en 15 (regio west- en middenkust) 
 

11 januari 2018: luchthaven Oostende legt mooie jaarresultaten 2017 voor + planning voor 
2018= CEO M. Buelens aan het woord: “vrachthandelaar Fenair, nieuwe family room, aan- passen 
van de voorgevel en wegwerken van het betonrot, de  aankomsthal wordt vergroot en er komt een 
tweede bagageband (‘we willen niet riskeren dat in het drukke zomerseizoen onze enige 
bagageband uitvalt’), een facelift loods van MK Airlines en het openen van het nieuwe restaurant.   
 

BRON: D.Z.; 12/01/2018, p. 20. 
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12 januari 2018: “Concrete plannen voor vluchten naar Engeland” 
 

BRON: D.Z.; 12/01/2018, p. 20. 
 
12 januari 2018: Meer Belgen boeken opnieuw bij de reisagent. 

 

BRON: HLN; 13/01/2018, p. 65: ill. en Tips, ed. Kust; 18/01//2018, p. 28. 
 
17 januari 2018: “Runway 26-08” opent in april: voormalige “Charles Lindbergh” wordt 

nieuw restaurant en catering voor de bevoorrading van vliegtuigen. 
Cateringbedrijf “Erasmus”: we hebben het volledige gebouw gestript en werkelijk alles vernieuwd. 
O.m. ook een nieuwe keuken (7 op 20 meter groot). C.E.O. M. Buelens: “Erasmus” investeert 1 
miljoen euro in het nieuwe project, met een concessieovereenkomst van 20 jaar”. 
 

BRON: HLN, regio west- en middenkust; 18/01/2018, p. 15: ill. en 20/04/2018, p. 41: ill. en D.Z.; 
19/ 01/2018, p. 12: ill. en Tips, ed. Kust; 14/06/2018, p. 47 (reclamefoto) en Deze Week, ed. 
middenkust; 04/07/2018, p. 8 ( ‘”De Gouden Vork”) 
 

30 januari 2018: Nieuw TUI-vliegtuig vermijdt geluidboetes 
 

T.w. de “Boeing 737 MAX= 40 % minder lawaai, 14 % minder verbruik, 50 miljoen euro aanschaf 
per vliegtuig. 
 

BRON: H.N.. 31/01/2018, p. 19; D.M.; 31-01-2018, p. 7; D.Z.; 02/02/2018, p. ”W.-Vl.”. 
 
 
FEBRUARI 2018 
 

01 februari 2018: Alicante: zon, zee, strand én stad 
 

Op een halfuurtje van de luchthaven ben je in het echte Alicante. Vanuit Oostende ben je in amper 
3 uur tijd in Alicante-stad. Het is de toegangspoort naar de badplaatsen aan de Costa Blanca.  
 

BRON: KW-weekend; 02/02/2018, p. 27 
 

01 februari 2018: “Noordzee Vliegclub” breidt vloot uit 
 

Opening nieuw clubhuis in juni 2017; 2 lestoestellen “Sonaca 200” aangekocht voor de opleiding 
tot privaat piloot; heden 120 vliegende leden en 20 leerlingen.  
 

BRON: D.Z.; 02/02/2018, p. 17: ill. 
 

06 februari 2018: Nieuwe windmolen in haven wordt ‘s winters stilgelegd voor meeuwen: 
haven van Oostende bouwt turbine in Esplanadestraat. De tribune is het allereerste exemplaar op 
grondgebied Oostende. Dat komt door de aanwezigheid van de luchthaven alsmede door de 
passage van meeuwen. 
 

BRON: H.N.. katern Oostende Westhoek; 07/02/2018, p. 10: ill. 
 

16 februari 2018: Bijna-botsing: piloot ging in de fout 
 

Het betrof een incident met een passagierstoestel van Air France en een vrachtvliegtuig van 
EgytAir, opgestegen van Oostende richting Kaïro. De rechtbank concludeerde dat het toestel van 
EgytAir de instructies verkeerd begrepen en uitgevoerd had. 
 

BRON; De Zondag (weekblad); 18/02/2018, p. 2: ill. 
 
MAART 2018 
 

01 maart 2018: Leren vliegen wordt goedkoper 
 

Gemiddeld kost een opleiding voor lijnvluchtpiloot … € 90.000 euro. De belgische TUI bidet nu een 
tweede type pilotenopleiding aan dat goedkoper uitvalt: € 30.000 tot € 50.000; voltijds: € 50.000. 
 

BRON: D.Z.; 02/03]/2018 (W.-Vlaanderen) en HLN; 17/03/2018, p. 58. 
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15 maart 2018: Betere busverbinding met luchthaven 
 

- vanaf september geen rustpauze meer voor de chauffeurs van De Lijn” aan de luchthaven; 
- is een shuttlebus mogelijk tussen de luchthaven en Oostende, Brugge en Gent? 
- Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken: “De aansluiting met de kusttram ligt nog  
moeilijk , omdat dit een hoge kost met zich brengt én omdat er nog te weinig toeristen aankomen 
op de luchthaven”. 
 

BRON: D.Z.; 16/03/2018, p. 20 
 

16 maart 2018: “HEMA België” ziet toekomst door (fel)roze bril. 
 

“(…) En HEMA wil weer uitbreiden: een keten als HEMA heeft immers trafiek nodig (…) We  
 willen filialen openen op “doorgangsplekken”: luchthavens of treinstations, net als in andere 
 landen, maar evengoed ziekenhuizen”. 
 

BRON:HLN; 17/03/2018, p. 47 
 

25 maart 2018: Eerste jobbeurs voor luchtvaarttechnici: 200 studenten en werkzoekenden  
 ontdekken bedrijven. Waar? In het “Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum” (VLOC). “Deze 
jobbeurs is uniek, maar ook belangrijk. Een mooi initiatief. Als de beurs positief wordt geëvalueerd, 
krijgt ze een vervolg”. 
 

BRON: HLN, regio west- en middenkust; 27/03/2018: Ill. 
 

31 maart 2018:het aantal Belgische boekingen voor Turkije stijgt in 2018 met maar liefst 
58%. Een enorme heropleving voor dit vakantieland (bron: TUI)  
 

BRON: DM-magazine; nr. 291, 31/03/2018, p. 64-65  
 
 
APRIL 2018 
 
 

05 april 2018: Kinderen aan de macht in unieke “Junior Club”: Opening van Hall B is 
nieuwe stap in metamorfose van Oostendse luchthaven. “Junior Club”: Een ruime speelzone voor 
kinderen, met ook een bar en relaxruimte voor de ouders. “Uniek  in België”, klinkt het. “Hall B”: de 
nieuwe vertrekhal van zo’n 480 vierkante meter … 
 

BRON: 
- HLN, regio Oostende: 05/04/2018  
- H.N., katern Oostende Westhoek; 06/04/2018, p. 1  
- Tips, ed. Kust; 12/04/2018, p.10 
 

05 april 2018: Paul Van Laer en het “Jet Center” (reeks “Oostende, vroeger en nu”): P.V.L.: 
“De eerste steenlegging vond plaats op 11 maart 1994. De tweede fase dateert van 1995-1996”.  
 

BRON: D.Z.; 06/04/2018, p. 13: ill. 
 
05 april 2018: Vliegtuigkok: gerechten van chef Gilles Joye op hoge hoogte proeven 

 

BRON: KW - West-Vlaanderen; 13/04/2018, p. 82 (“Mijn job”) 
 

12 april 2018: Gilbert [Maho] klaagt over stiptheid bij TUI 
 

Wederwoord van TUI: “We proberen dit te vermijden maar, als het op veiligheid aankomt,  doen we 
geen enkele toegeving. Als iets technisch niet in orde is met een toestel, dan vertrekt het pas als 
dat is opgelost”. 
 

BRON: D.Z.; 13/04/2018, p. 30. 
 

22 april 2018: … vliegtuigpanne en eis tot schadevergoeding 
 

BRON: HLN; regio west- en middenkust; 23/04/2018, p. 13 
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24 april 2018: “Hotel Ibis Budget Oostende” officieel open vanaf 30 april: 102 kamers 
 

BRON: D.Z., regio Oostende; 27/04/2018 en H.L.N.; regio west- en middenkust; 30/04/2018, p. 17 
 

24 april 2018: VLM Airlines vliegt vanaf oktober elke dag naar Manchester 
 

CEO M. Buelens: “De vluchten naar Manchester zijn een voortzetting van onze intentie om  
 zoveel mogelijk zakenbestemmingen aan te bieden vanuit Oostende”. 
 

BRON: 
- H.N., katern Oostende Westhoek; 25/04/2018, p. 3 
- D.Z., regio Oostende; 27/04/2018, p. 5: ill. Alsook K.W. West-Vlaanderen. 
- HLN, regio west- en middenkust; 25/04/2018, p. 17 
 
 
MEI 2018 

 
 

08 mei 2018: Vanaf 500 km is vliegtuig koning. We vliegen ons te pletter … 
 

De toeristenindustrie draagt voor 8 % bij aan de opwarming van de aarde. Dit blijkt uit een nieuwe 
Australische studie. Het toerisme groeit veel sneller dan andere economische sectoren. Vliegen is 
te goedkoop en we vliegen te veel. Cruiseschepen hebben insgelijks een zware impact op het 
milieu. 
 

BRON: D.M.; 09/05/2018, p.17 en D.M.-magazine; 12/05/2018, p. 63 
 

15 mei 2018: “Eindhoven Airport” mikt op Vlaamse reizigers 
 

Buitenlandse luchthavens proberen Vlamingen over de grens te lokken, en vice versa. De Tijd dat 
iedereen braafjes via de nationale luchthaven vloog is allang voorbij. Reisexpert R. Willaert: “Na 
Charleroi begonnen ook de regionale luchthavens van Oostende, Antwerpen en Luik te groeien, 
door de sterke aanwezigheid van TUI. Nu zijn ook de vliegvelden van net over de grens erbij 
gekomen”. Omgekeerd gebeurt trouwens hetzelfde: Fransen en Nederlanders vliegen vaak via ons 
land. Anke Fransen(Brussels Airport) voegt eraan toe: “We zitten in het drukste luchthavengebied 
van Europa en iedereen vist in dezelfde poel. Net zoals Eindhoven hier campagne voert, doen wij 
dat ook in Nederland en Noord-Frankrijk”. 
 

BRON: D.M.; 16/05/2018, p. 4 
 

15 mei 2018: Oostendse luchthaven decor voor nieuwste videoclip zanger Paul Bruna. 
 

BRON: H.L.N., katern west- en middenkust; 16/05/2018, p. 14 : ill. 
 
24 mei 2018: Steeds meer toeristen vinden weg naar “Ibis Budget Hotel”. 
 

Hotelmanager B. Degryse: “Deze maand mei zaten we elk weekend vol. Algemeen spreken we 
van een bezettingsgraad van 70 %”. Opvallend: vooral toeristen vinden de weg naar het hotel, en 
niet zozeer vliegtuigpassagiers, ook al is het een luchthavenhotel. “80 % van de bezoekers zijn 
verblijfstoeristen”, beaamt Degryse, “de rest zijn arbeiders, actief in o.m. de haven, en 
luchthavenpassagiers” en besluit met de diverse verbindingen. 
 

BRON: HLN, regio west- en middenkust; 25/05/2018, p. 17: ill. 
 
JUNI 2018 
 
 

07 juni 2018: Nieuwe windturbine in gebruik genomen in de haven (van schepen) 35 m 
hoog, wieken 10 m lang. Naast productie van elektriciteit is het ook een promotiemiddel om 
Oostende in de kijker te zetten als “windmolen-haven”. Een grotere turbine was  gewenst, maar 
was niet mogelijk door de nabijheid van de luchthaven. 
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 08/06/2018, p.3 en D.Z.; 08/06/2018, p. 20 
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22 juni 2018: Vlaams Parlement. Schriftelijke vraag nr. 1287 van Mevr. C. Coudyser aan 
dhr. Minister B. Weyts betreffende “Luchthaven Oostende-Brugge: ontsluiting”. 
 

22 juni 2018: Schatrijke Arabieren zetten hun zinnen op Oostende: Thermae Palace-hotel, 
de luchthaven en de Wellingtonrenbaan mogelijke doelwitten. Burgemeester J. Vande Lanotte 
repliceert: “… Maar over het kopen van de luchthaven en de renbaan is er nooit iets gezegd. Het 
ligt niet op tafel en bovendien: ze zijn beiden in handen van privé-eigenaars. We hebben daar dus 
strikt genomen niets in te zeggen”.(D.M.; 23/06/2018, p. 11). C.E.O. M. Buelens: “De luchthaven is 
eigendom van de Vlaamse overheid en zal, vanwege het strategisch belang, niet verkocht worden. 
Voor de exploitatie loopt een contract van 25 jaar met de groep “Egis”. (D.Z.; 29/06/2018, p. 3: ill.) 
 

26 juni 2018: “Flight 90” viert/blaast kaarsje uit met pop-up zomerterras: 3-daags 
feestweekend. De club is een party luchthaven waar elke zaterdag naar een andere bestemming 
wordt gevlogen. Manager C. Van Heuverzwyn: “Een succesconcept dat zowel Oostendenaars als 
nieuwsgierigen van buiten de badstad aantrekt”. 
 

BRON: H.N., katern Oostende-Westhoek; 27/06/2018, p. 4: ill. 
 

29 juni 2018: Veranderen van luchthaven voor goedkopere parking? 
Vliegen mag dan goedkoper worden, tegenwoordig ben je soms evenveel kwijt aan een duur 
parkeerticket als aan je vliegtuigticket zelf. Wat Oostende qua parkeertarief op de luchthaven 
betreft: tussen de 9 en 12 euro per dag, en parkeren is dus niet goedkoper. 
 

BRON: HLN; 30/06/2018, p. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULI 2018 
 

04 juli 2018: Mag de trein opnieuw een beetje reizen worden? [een opiniebrief]. 
 

S. Van Hecke, federaal parlementslid voor GROEN: “…Wil België echt serieus nadenken over de 
rol van de luchtvaart bij de klimaatdoelstellingen, dan moet de overheid ook actief promotie voeren 
voor de trein als reis middel. Nu gebeurt helaas het tegenovergestelde: de trein wordt belast, terwijl 
vliegen en de bijhorende vervuilende kerosine belastingvrij zijn”. “…De bestaande Europese 
hogesnelheidsnetten moeten veel meer integreren. Enkele barrières voor internationale treinen 
moeten worden weggewerkt, zoals grenspassages, techniek en beveiliging. Op termijn kan zo 
zelfs mijn geliefde nachttrein voor lange internationale reizen een comeback maken, zoals nu 
gebeurt in Nederland. Eén van de opdrachten is dat we met zijn allen minder moeten vliegen. Het 
goede nieuws? De mensen zijn er klaar voor!”. 
 
 

BRON: D.M.; 05/07/2018, p. 24 
 
05 juli 2018: De Britse cargomaatschappij “ANA Aviation” terug naar Oostende 
 

Wekelijks drie vluchten gepland, samen goed voor een bijkomende tewerkstelling van 30 mensen. 
CEO M. Buelens: “ANA verliet in 2014, na 7 jaren, Oostende voor Luik; ze vliegt vooral op Afrika”. 
 

BRON: D.Z.. 06/07/2018, p. 22 
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Resp. 23 en 29 juli 2018: zigeuners nabij de luchthaven. 
 

23/07: “Roma’s” vestigen zich aan luchthaven, op een terrein in de Rolbaanstraat, zonder 
toestemming van de eigenaar. De “Roma’s” krijgen drie dagen de tijd om weer te vertrekken. 
29/07: Zigeuners verlaten terrein. Het terrein werd proper achtergelaten de facturen zijn betaald. 
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 24/07, p. 2 en 30/07, p. 3 
 
 
AUGUSTUS 2018 
 
 

06 augustus 2018: VLM Airlines schrapt bijna alle lijnvluchten 
 

De geplande vluchten vanuit Antwerpen en Oostende-Brugge naar Manchester worden voorlopig 
in de koelkast gezet. Een aantal routes heeft niet zo snel als verhoopt gepresteerd. Het aantal 
boekingen in september en daarna was zeer beperkt. Topman J. Maertens: “De huidige 
luchtvaartsector is zo dynamisch, dat het gebruikelijk is dat bestemmingen en vliegfrequenties 
voortdurend geëvalueerd en aangepast worden naargelang het seizoen, de prestaties van 
bestaande routes en nieuwe opportuniteiten die zich op de markt voordoen. 
 

BRON: HLN; 07/08/2018, p. 34 
 

09 augustus 2018: Recordmaand voor luchthaven Oostende 
 

In 2017: 365.345 passagiers, 22.708 bewegingen en 23.369 ton vrachtvervoer;                                            
In juli 2018: 59.827 passagiers (+ 15,7 % i.v.m. juli 2017), 2893 bewegingen (+ 15,5 %) en 1.835 
ton vrachtvervoer (+ 79,2 % !) 
 

BRON: D.Z.; 10/08/2018 (rubriek West-Vlaanderen) 
 
09 augustus 2018: Luchthavenparkeerders 
 

Dit zijn voor de vlakbij gelegen luchthaven passagiers die gedurende hun reis hun auto in de Emiel 
De Smitlaan voor lange tijd parkeren. Het stadsbestuur organiseert een enquête en stelt nu 2 
opties voor: ófwel de huidige toestand behouden, ófwel kiezen voor een bewoners-kaart, 
gecombineerd met een blauwe zone. 
 

BRON: D.Z.; 10/08/2018, p. 28 
 

22 augustus 2018: Voortaan een betere busverbinding met Raversijde 
 

Voortaan zonder onderbreking aan de luchthaven; aldaar hielden de chauffeurs een pauze, 
waardoor de passagiers ook een tiental minuten dienden te wachten. Vanaf nu is de pauze voor de 
chauffeurs aan het nieuwe busstation [t.h.v. de Churchillkaai] gesitueerd. De halte aan de 
luchthaven blijft behouden. De bus blijft ook rijden door de wijk Raversijde. 
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 23/08/2018, p. 3 en D.Z.; 24/08/2018, p. 21 
 

23 augustus 2018: Unizo: “Luchthaven onvoldoende benut” 
 

F. Serruys: “In de zomervakantie zien velen de regionale luchthaven als een gebruiksvrien-delijk 
vertrekpunt. Dat is positief. Maar het toerisme en de economie zouden baat hebben bij nieuwe 
vliegverbindingen met het oog op inkomend toerisme en een uitbreiding van de cargovluchten. De 
luchthaven van Oostende kan een grotere toevloed van passagiers zeker aan. Vlaanderen moet 
investeren in de infrastructuur en in een vlotte bereikbaarheid” 
 

BRON: D.Z.; 24/08/2018, p. 22 
 
29 augustus 2018: Meer bezoekers, meer shoppers: beste zomer in 42 jaar, 

 bezettingsgraad hotels ruim 85 %. 
 

J. Vande Lanotte, burgemeester: “Dit is geen toevalstreffer. Er is meer van belang dan het weer”. 
De stad, Toerisme, het Centrummanagement, Horeca Middenkust en andere partners werken 
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nauw samen en brengen een attractief zomerprogramma uit. We zetten hierbij niet alleen in op 
grote publiekstrekkers als “Theater aan Zee” of “Disney Sand Magic”, maar investeren ook heel 
wat in de ontvangst en beleving van onze bezoekers. Denk hierbij aan het “Beach en Shopping 
Team” en de tijdelijke beachbars op ons strand. Anderzijds, “toch moeten we blijven onze 
bezorgdheid uiten over en werken aan de netheid en mobiliteit van de stad”, aldus K. Lenoir.  
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 30/08/2018, p. 2: ill. 
 

31 augustus 2018: Moederbedrijf “VLM Airlines” [= SHS Antwerp Aviation] zet activiteiten 
stop. De vereffening treedt onmiddellijk in werking. Bij VLM werken 85 mensen. VLM trok vooral 
zakenlui aan. 
 

BRON: D.M.; 01/09/2018, p. 15 en HLN; 01/09/2018, p. 46 en De Zondag; 02/09/2018, p. 2 
 
 

SEPTEMBER 2018 
 
 

06 september 2018: “North Sea Aviation Center” vat bouw nieuwe hangar aan 
 

Deze nieuwe “business terminal” telt – naast ruimte voor 22 vliegtuigen – drie verdiepingen met 
vergader- en ontvangstruimten. Het project, gelegen langs de Nieuwpoortsteenweg naast de 
nieuwe horecazaak “Runway 2608”,  kost 1,8 miljoen euro en moet in de lente van 2019 klaar zijn. 
De nieuwe terminal moet ook meer privacy bieden aan wie privé- en zakenvluchten naar Oostende 
aflegt. 
 

BRON: HLN, west- en middenkust; 08/09/2018, p. 39: ill. alsmede D.Z., 07/09/2018, p. 19 en 
14/09/2018, p. 21: ill. 

 
14 september 2018: TUI-vlucht maakt noodlanding door meeuw in motor. 
 

Opgestegen uit Oostende met bestemming Ibiza (Spanje) heeft dit vliegtuig op de luchthaven van 
Zaventem een noodlanding moeten maken om reden van veiligheid. 110 reizigers vertrokken 
verder met een reservetoestel. P. Demeyere, TUI-woordvoerder: “Per jaar hebben we zo’n tiental 
“bird-fly”’s, net als elke maatschappij”. 
 

BRON: HLN, 17/09/2018, p. 6. 
 

17 september 2018: Helft meer passagiers op gemiddeld vliegtuig. 
 

In Zaventem in 2017 gemiddeld 110 passagiers: de helft meer dan 10 jaar geleden; in Charleroi 
gemiddeld 164, in Oostende 46 en in Antwerpen 19. E. Van de Voorde: “Luchthavens kunnen op 
piekmomenten geen extra vliegtuigen meer aan, dus zijn grote vliegtuigen een oplossing. Maar 
daar staat wel een limiet op. Zaventem kan wel één Airbus 380 met 580 passagiers aan, maar 
geen drie tegelijk”.  
 

BRON: H.N.; 18/09/2018, p. 18              
 

20 september 2018: Cargospecialist “Zeus.aero” vestigt zich op luchthaven. 
 

Deze nieuwe speler op de Europese luchtvrachtmarkt [sic] vestigde zich op onze luchthaven en 
richt zich op de steeds groter wordende vraag naar “tijdskritiek” [sic] vrachtvervoer en een 
oplossing bieden, etc. 
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 21/09/2018, p. 8 
 
OKTOBER 2018 

 
Oktober-november 2018: toekomstplannen luchthaven O.-B., ontvouwd door manager 

CEO M. Buelens = Sommige zaken hier, hopeloos verouderd en niet beantwoordend aan de 
huidige normen, nopen tot een grondige herschikking van de luchthavensite. We voorzien hiertoe 
in een masterplan dat inmiddels goedgekeurd werd. 
Qua vrachtvervoer alles naar site “Apron 1” (= Torhoutsestwg). Qua vertrekkende passagiers  
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alles naar “Apron 2” (= het tegenwoordige centrale luchthavengebouw). Qua aankomende 
passagiers voorzien in een nieuw te bouwen building: enkel en alleen voor arriverende, inclusief 
een gemakkelijke scheiding tussen inkomende “Schengen”- en “niet-Schengen”-vluchten. Qua 
“kleine vliegerij”, opleidingen, privé-jets en –helikopters = “Apron 3” genaamd en gelegen aan de 
kant van de Nieuwpoortsesteenweg, dat een nieuwe bestemming krijgt voor “General & Business 
Aviation”. CEO Buelens vervolgt: 1) al onze voorgenomen plannen zijn onontbeerlijk, ten einde de 
tegenwoordige operatoren te behouden en om nieuwe luchtvaartmaatschappijen aan te trekken; 2) 
de vooruitzichten zijn zeer gunstig te noemen; 3) “North Sea Aviation Center” (NSAC) = 
bouwwerk (aan “Apron 3” gelegen) van een complex bestemd voor meer gefortu-neerden die met 
hun privé- of business-jet Oostende aandoen. E. Vermeersch: “dit is inderdaad nieuw voor Ostend 
Airport … in zijn geheel, een privé-investering van wat meer dan 3,50 miljoen euro”. 
 

BRON: www.luchthaven-oostendebrugge.com; www.nsac.aero; W Ego: Oostende ziet ze vliegen, 
in: OMAG (magazine); jrg. 1, november 2018, p. 78-82 : ill. 

 
02 oktober 2018: “Vreemd dat lucht- en scheepvaart niet ter sprake komen in debat rond 

luchtvervuiling”. M. Talloen, Oostende, in een lezersbrief: “Maar de vraag die me vooral op de 
lippen ligt: kan de luchtvaart niet ook inzetten op technologische vooruitgang en duurzame 
oplossingen, zoals de auto-industrie dat al een tijdje doet?”. 
 

BRON: H.N.; 03/10/2018, p. 12 
 
14 oktober 2018: Parkeren op regionale luchthavens pak duurder. 
 

Reizigers betalen op de Belgische luchthavens meer voor een week parkeren dan in buurlanden. 
Bij ons zijn ze gemiddeld bijna 75 euro kwijt (…). Vooral de regionale luchthavens (Antwerpen, 
Oostende en Luik) zijn duur. G. Wantia, “vliegveldinfo.nl”: “Dit komt doordat je in Oostende en in 
Luik niet online kunt reserveren tegen een lager tarief. Op Zaventem en Charleroi kun je enorm 
besparen door een reservatie te maken. De online tarieven zijn de helft goedkoper”. 
 

BRON: H.N.. 15/10/2018, p. 7 
 

17 oktober 2018: Ticket naar de zon? Belg kiest voor vliegtuig: kostprijs en snelheid 
doorslaggevend voor reizigers. Een studie van Eurocontrol stelt, dat de Europese luchthavens in 
2040 de verwachte groei niet meer zullen aankunnen. P. Demeyere, Tui-woordvoerder: hij 
benadrukt dat veel maatschappijen moeite doen om de uitstoot te beperken. 
 

BRON: D.M.; 18/10/2018, p. 14: ill. 
 

26 oktober 2018: Onrust over 45 jobs bij “Aviapartner”: uitbater luchthaven Oostende wil 
oplossing voor personeel bagage afhandelaar. 

 

Op een personeelsvergadering vernam men, dat dit bedrijf in uiterst slechte papieren zit. “Het 
nieuws sloeg in als een bom. De onzekerheid is enorm. De vakbond stelde enkele eisen aan de 
manager” (B. Victor van het ABVV).”Voorlopig komt de werking van de luchthaven niet in het 
gedrang en zijn alle vluchten gegarandeerd” (de directie van uitbater EGIS). 
 

BRON: HLN, regio west- en middenkust; 27/10/2018, p. 39 
 

27 oktober 2018: Aviapartner zoekt overnemer: “Beste manier om 48 werknemers te 
beschermen”. Het management maakte bekend dat het bij de rechtbank van koophandel een zgn. 
“gerechtelijke reorganisatie” zal aanvragen. M.a.w. het gaat op zoek naar een overnemer. 
“Aviapartner Ostend NV” is al sinds 2011 bagage afhandelaar op de luchthaven van Oostende; de 
onderneming is echter al een tijd verlieslatend: in 2017 bijna een half miljoen euro. De vakbond 
klaagt al jaren het wanbeheer aan; “Aviapartner” zelf wijt de structurele verliezen aan een 
constante daling van het volume aan afhandelingen in Oostende. IN 2007 was dat 110.000 ton, in 
2017 amper 23.000 ton. Na het vertrek van ANA Aviation in 2014, werd het vrachtvolume daar 
gehalveerd. De onderneming in Oostende is overtuigd dat werkbare oplossingen te vinden zijn. 
 

BRON:  H.N.,katern Oostende Westhoek;29/10, p. 3 en De Zondag; 28/10/2018, p. 2. 
 

http://www.luchthaven-oostendebrugge.com/
http://www.nsac.aero/
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30 oktober 2018: TUI doekt vlucht “Oostende-Barcelona” op: ook bestemming Nice 
verdwijnt definitief uit het aanbod. 
 

Met onmiddellijke ingang en definitief, hoewel de interesse bij het publiek groot was. TUI stelt, dat 
“met 3 vluchten per week vanuit een regionale luchthaven met moeilijk concurreren is met andere 
maatschappijen. Andere, succesvolle bestemmingen breiden zelfs verder uit”. Luchthaven 
Oostende toont begrip voor deze beslissingen.  
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 31/10/2018, p. 1: ill. en HLN, regio Oostende; 
02/11/2018, p. ?;  D.Z.; 02/11/2018, p. 18. 
 
NOVEMBER 2018 
 

 
Einde november 2018 -24 januari 2019: van “de Raad van State vernietigt de regeling 

voor de nachtvluchten” tot “De luchthaven heeft weer toekomst”. 
Minister Schauvlieghe had die eerder nochtans toegestaan. Door deze beslissing van de R.v.S. 
zullen op de luchthaven van Oostende ’s nachts tijdelijk minder vrachtvliegtuigen landen (HLN, 
regio west- en middenkust;01/12/2018, p. 41)  
 

15 november 2018: “Willen ze echt dat de luchthaven verdwijnt?” 
 

M. Buelens haalt zwaar uit naar actiegroep WILOO en naar de politiek. De CEO is kwaad, heel 
kwaad. Want de Raad van State volgde hun protest waardoor lawaaierige nachtvluchten nu 
verboden zijn. “Een ramp”, en Buelens heeft zelfs twijfels over de toekomst van de luchthaven, en 
zegt: “Ook de overheid steunt ons niet. We zijn echt een bananenre-publiek geworden” (D.Z.; 
16/11/2018, p. 2-3: ill.). 
 

22 november 2018: vzw WILOO wil politiebescherming na uithaal van luchthavenbaas: 
actie-groep dient klacht in. 

 

J. Denecker, voorzitter: “Dreigementen van CEO M. Buelens zetten aan tot confrontatie met onze 
leden”. (D.Z.; 22/11/2018, p. 8: ill.). 
 

29 november 2018: REPLO gaat in het offensief: actiegroep voor de luchthaven start 
petitie en ledenwervingsactie. 

 

Een petitie: “Stop de onzin” van “een minimale minderheid” alsook “het 1000ste REPLO-lid wordt 
zelfs beloond met … een vliegreis voor twee personen vanuit Oostende.  (D.Z.; 30/11/2018, p. 17: 
ill. en Tips, ed. kust; 06/12/2018, p. 41: ill.). 
 

30 november 2018: ook vakbond ACV-Transcom vraagt snelle oplossing voor luchthaven 
K. Callaerts: “Dat is absoluut noodzakelijk om de tewerkstelling te garanderen, te conso-lideren en 
de verdere uitbouw van de luchthaven mogelijk te maken” (HLN, ed. regio west- en middenkust; 
01/12/2018, p. 41). 
 
 

DECEMBER 2018 
 

06 december 2018: Luchthavensoap gaat door: WILOO-strafklacht tegen REPLO-
voorzitter. (D.Z.; 07/12/2018, p. 24: ill.). 

 
07 december 2018: “Blauwe zone” in wijk Raversijde rond luchthaven. 
 

Het betreft de Emiel De Smitlaan, de Kinkhoornlaan, de Luchthavenstraat, de Mijterlaan, de 
Nieuwpoortsteenweg (tussen de E. De Smitlaan en de Luchthavenstraat), de Pareloester-laan, de 
Strandschelplaan en de Wulklaan. De bewoners van de Schoolstraat verkiezen de huidige situatie 
te behouden. In deze pas gecreëerde zone wordt de parkeerduur beperkt tot acht uur, waardoor 
reizigers hun wagen er niet meer kunnen achterlaten als ze vertrekken vanuit onze luchthaven. 
 

 

BRON: HLN, regio west- en middenkust; 08/12/2018, p. 42 en D.Z.; 14/12/2018, p. 27 
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12 december 2018: TUI en Picanol kiezen voor specialisten met autisme: “Passwerk” helpt 
West-Vlaams ICT-talent aan job op maat. 

 

De voorbije 3 maanden (sept.-nov.) werden al 10 mensen aan het werk gezet. Op termijn wil het 
bedrijf dat aantal zien uitgroeien tot 50 à 60 personen. 
 

BRON: H.N., katern Oostende Westhoek; 13/12/2018, p. 3 
 

12 december 2018: Gedaan met nachtelijke cargovluchten: actiegroep WILOO haalt slag 
binnen door blunder van Joke Schauvlieghe, minister van leefmilieu. 
 

Het betreft 180 vluchten per jaar. De luchthavendirectie reageert: “We hopen op een snelle 
oplossing”, dit vooral om de ontwikkelingsplannen te garanderen. (HLN, regio west- en 
middenkust, 13/11/2018). 
 

18 december 2018: Eindsaluut voor koning van de zee: legendarische “Sea Kings”-
helikopters vliegen voor de laatste keer samen. 

 

Van Koksijde over Ieper, Gent, Brugge en daarna langs de volledige kuststrook. “Eén exemplaar 
blijft in Koksijde: een cadeautje van Defensie waar de Sea-King – zeker sinds de TV-reeks 
“Windkracht 10 – onlosmakelijk mee verbonden is”, aldus de woordvoerder van de luchtmacht. In 
32 jaar tijd meer dan 3.400 interventies en 1.750 mensen gered. 
 

BRON: H.N.;19/12/2018, p. 7: ill. en HLN, regio west- en middenkust; 20/12/2018, p. 15:ill. 
 

18 december 2018: “Verdere investeringen volgen”. 
 

CEO M. Buelens: “Ook de volgende jaren zal er nog verder geïnvesteerd worden in nieuwe 
infrastructuur” (Googlemeldingen; 19/12/2018, om 23:07). 
 

20 december 2018: Vlieg vanaf maart 2019 van Oostende naar Moskou. 
 

De Russische “low-cost”-maatschappij “Pobeda” maakt hiermee zijn debuut op de Belgische 
markt. De luchthaven reageert verheugd: “is goed voor het toerisme, zowel voor kort als lang 
verblijf”. Oostende: 3 x per week: dins-, donder- en zaterdag; Eindhoven: 4 x per week: maan-, 
woens-, vrij- en zondag. 
 

BRON: www.pobeda.aero; D.Z. Kust; 21/12/2018, p. 11: ill.; HLN; 22/12/2018, p. 73: ill.; H.N., 
katern Oostende Westhoek; 21/12/2018, p. 3: portret; De Zondag (krant), ed. west- en middenkust; 
23/12/2018, p. 19 
 

20 december 2018: Extra bagageband op de Oostendse luchthaven. 
 

CEO Buelens: “In de aankomsthal een nieuwe ruimte. Hiermee wordt de afhande-lingscapaciteit  
bijna verdubbeld om vlotter en sneller de bagage te overhandigen vanuit 2  verschillende 
bestemmingen. Dit alles met het oog op het opkrikken van de passagiers-beleving”. 
 

BRON: D.Z. Kust; 21/12/2018, p. 21: ill. 
 
 
JANUARI 2019 
 
 

03 januari 2019: TUI vliegt vanaf mei 2019 ook vanuit Rijsel (KW weekend; 04/01/2019, 
p.21) 

04 januari 2019: Luchthaven klokt af op 420.000 passagiers. 
 

15 % meer dan in 2017, bijna evenveel als in top jaar 2016. L. Belpaeme: “Het lijkt erop dat de 
investeringen ook opleveren. In 2018 een sterke stijging, te verklaren door de toename van de 
capaciteit van TUIfly van bestaande bestemmingen en enkele nieuwe bestemmingen. Met 
ongeveer 420.000 passagiers een toename van 15 %; de vracht nam toe met 20 %. 
 

BRON: HLN, ed. west- en middenkust; 05/01/2019, p. 35 en D.Z. Kust; 11/01/2019, p. 10 
 

http://www.pobeda.aero/
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januari 2019: Nachtelijke cargovluchten opnieuw toegelaten. 
 

J. Schauvlieghe, Vlaams minister van leefmilieu, verklaart het beroep tegen de beslissing van de 
provincie West-Vlaanderen ongegrond. En bevestigt zo de mililieuvergunning voor de luchthaven, 
met een maximum van 180 vrachtvluchten tijdens de nacht. “Het aantal klachten gerelateerd aan 
geluidshinder is erg laat. Bovendien, de luchthavenexploitant wil tegen 2024 evolueren naar een 
lagere geluidsproductie voor aale nachtelijke bewegingen”, aldus Schau-vlieghe. CEO M. Buelens 
is tevreden. 
 

BRON: HLN, ed. west- en middenkust; 19/01/2019, p. 39 alsook H.N., katern Oostende westhoek; 
21/01/2019, p. 3. 
 

24 januari 2019: “Luchthaven heeft weer toekomst”: directie tevreden met soepelere 
regeling van nachtvluchten. 
 

De luchthaven kan opnieuw denken aan extra vrachtverkeer, nu de milieuvergunning weer 
versoepeld is (D.Z. Kust; 25/01/2019, p. 4 en 17 (“Ons gedacht”). 
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