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                        Lidgeld 2021 

 
 

Lidmaatschapsbijdrage bij de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundig 
‘De Plate’ blijft ook voor 2021 op slechts € 25! 

 
 
Om iedere jaar verder te kunnen doen met wat we bezig zijn: boeiende voordrachten, een fijne 
studiereis, ons Visserscafé, diverse tijdelijke thema tentoonstellingen, een verzorgd tijdschrift, enz. 
zijn er centjes nodig! Koken kost dus geld en daarom vragen we aan U, onze leden, om tijdig uw 
lidmaatschapsbijdrage te storten.  

 
Uw lidmaatschapsbijdrage kan u storten op bankrekening BE81 3800 0966 6224 

van de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate (uiterlijk vóór 31  december 2020 graag). 
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Praktische informatie betreffende de nieuw opgestarte activiteiten: 
 
 
1. Voordrachten vinden vanaf heden plaats op elke laatste dinsdag van 
de maand, let wel om 14.30 wat de namiddagvoorstelling betreft en 19 uur 
voor de avondvoorstelling. Om 23 uur loopt de avond af en zullen 
aanwezigen gevraagd worden om het museum te verlaten. 
 

2. Het visserscafé is terug open op elke eerste zondag van de maand. De 
openingsuren zijn vanaf 10.30 tot maximum 14.00 uur. 
 

3. Belangrijk om weten is dat men dient te reserveren en dit zowel voor wat de voordrachten 
betreft als het bezoek aan het visserscafé. Voor voordrachten kun je terecht op volgend 
emailadres: valprinzie@skynet.be . Bezoek aan het Vissercafé te reserveren op het 
telefoonnummer 059 516721 of via: plate.oostende@telenet.be  
 

4. Er wordt gevraagd bij het binnenkomen de handen altijd en als het moet herhaaldelijk te 
ontsmetten. Bij het verplaatsen of dicht aan iemand het mondmasker op ordentelijke wijze te 
dragen (= mond en neus bedekkend). Tijdens de voordrachten blijft het mondmasker op, met 
uitzondering van de voordrachtgever tijdens de lezing. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koenraad Verwaerde, redactie. 
  

mailto:valprinzie@skynet.be
mailto:plate.oostende@telenet.be
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NOVEMBER ACTIVITEITEN 
 
1ste activiteit 

Dinsdag 17 november om 14.30 uur en 19.00 uur 
(Stadsmuseum Langestraat 69, Oostende – inschrijving verplicht) 

 
 

Film: “The Embitterment” (de verbittering). 
 
 

De Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate heeft de eer en het genoegen in 
avant-première de biografie te brengen van de Oostendse organist Joseph-François Berden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De biografie (op DVD) werd geschreven en gerealiseerd door zijn zoon Jean-François en 
waarmee de auteur de bijdrage: ‘Servus servorum Dei, of de dienaar der dienaren Gods 
genaamd Berden’ van Koen Verwaerde aanvult die verschenen is in het tijdschrift De Plate 
(nr.11  jrg. 2007). 
 
Meer dan drie jaar lang was Jean-François druk bezig om zoveel mogelijk elementen en 
documenten te verzamelen om het leven van zijn vader, zowel de visu als de audite, in een 
boeiend verhaal aaneen te weven. Heeft Oostende zijn Ensor, dan schreef iemand na de dood 
van Berden: voor mij was hij een Van Gogh van de muziek, en dan heeft Oostende een echte 
kunstenaar bij. 
 
Jozef Berden, geboren in 1916, studeerde orgel aan het Lemmensinstituut te Mechelen en het 
Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Dit bracht hem aan de grens van de ‘Prijs van 
Rome’. Vijf jaar lang bespeelde hij het grote Delmotte-orgel van de Belgische Radio-omroep 
(N.I.R.). Hij was regelmatig stand-in-organist in het Notre-Dame te Parijs. Benoemd tot 
Oostends Stadsorganist door Burgemeester Vandendriessche eindigde Berden zijn carrière als 
Ere-Directeur van het Oostends Muziekconservatorium. 
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Het is deze maand november 33 jaar geleden dat Jozef Berden is overleden. Hij liet een spoor 
na van zijn onuitgegeven improvisatietalent, maar ook een enorme hoeveelheid aan verdriet 
en emoties die vast niet mogen overschaduwd worden door het drama dat hem ten dele viel 
op het eind van zijn loopbaan, na 53 jaar trouwe dienst aan de Sint-Jozefkerk. Waar hij ooit als 
twaalfjarige jonge knaap was aangesteld, werd Jozef Berden per deurwaardersexploot uit zijn 
ambt gezet. 
 
Jean-François brengt het verhaal van zijn vader in een zo objectief mogelijke documentaire 
van maar liefst 83 minuten en dit zonder enige afstand te doen van de harde realiteit en met 
een volwaardige getrouwheid aan de werkelijkheid. De auteur dankt eenieder van hen die 
heeft meegewerkt aan de realisatie van deze productie, ook voor de getuigenissen van zij die 
Jozef Berden persoonlijk hebben gekend of van hem hebben gehoord en dit kenbaar gemaakt. 
 
De film is Engelstalig met Nederlandse ondertiteling en dat heeft dan weer te maken met de 
meer dan 2200 organisten die deel uitmaken van de facebookgroepen ‘Josephus Berden en 
Jean-François’ die de bedoeling heeft het leven van deze uitzonderlijke Oostendenaar 
wereldwijd kenbaar te maken. 
 

Jean-François Berden  
 
Jean-François is o.a. ook auteur van de documentaire “Prins Filip, van bouw tot Ostend Spirit”. 
Momenteel werkt hij aan een uitzonderlijke film over zijn troetelkind: het voormalig 
opleidingsschip van de Belgische koopvaardij: de “Mercator”. 
 
 

Een film om niet te missen - toegang gratis (graag inschrijven). 
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2de activiteit 
 

Dinsdag 24 november om 14.30 uur en om 19.00 uur 
(Stadsmuseum Langestraat 69, Oostende – inschrijving verplicht) 

 
        

Jo MAES EN OOSTENDE 
 

Het veelzijdig werk van een interieurarchitect, ontwerper 
en beeldend kunstenaar 

 
door Dirk Beirens 

 
 

Docent architect Gaston Eysselinck vroeg zijn Oostendse leerling Jo Maes aan 
het einde van zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
(KASK – Sierkunsten, 1939-1946) in Gent om reliëfs te ontwerpen voor de 
postlokettenzaal van het nieuwe hoofdpostgebouw (ontwerp en bouw 1945-1953) 
in Oostende. 
Het werden twee keramiekreliëfs die de geschiedenis en de toekomst van het 
postverkeer op een heroïsche manier voorstellen. Ook de glassculpturen in het 
telefonie/telegrafie-gedeelte vandaag het cultuurcafé van het Cultuurcentrum 
De Grote Post, zijn van Maes’ hand. 
Daarnaast bedacht en vervaardigde Jo Maes ook heel wat andere interessante 
kunstwerken en decoratieve elementen voor diverse Oostendse gebouwen. En 
nog veel meer. Maar deze intelligente en aimabele kunstenaar is bij het groot 
publiek onbekend, o.a. omdat hij de bescheidenheid hoog in het vaandel draagt.  
 

 
 
 
De afbeelding is een detail van één van 
zijn keramiekreliëfs in het postgebouw 
(1952) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreker Dirk Beirens ging een aantal keer op bezoek bij Jo Maes om over zijn 
werk te spreken. Dat resulteerde al in een bescheiden tentoonstelling in het 
postgebouw tijdens Open Monumentendag 2014. Tekst en foto’s wisselden 
mekaar af en Jo Maes (°1923) kwam via een video-opname ook zelf aan het 
woord.  
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De bedoeling van de lezing is inderdaad om het veelzijdig werk van deze 
Oostendenaar aan het geïnteresseerde publiek voor te stellen en (beter) bekend 
te maken. 
 

 
 

DE ZAAIER 1957 HTIO TROONSTRAAT 

 

 

 

 

 

 

Embleem Rode Kruis 1958 Torhoutsesteenweg 56 

 

 

 

 

 

ONUITGEGEVEN WERK METAFYSISCHE KUNST  
JAREN '50 

 
 
 
 
 

 
De spreker: Dirk Beirens (°1955) is ereleraar van het VTI Oostende, nu Petrus 
en Paulus West, effectief lid van onze Kring en stichtend en gidsend lid van de 
Oostendse gidsenkring Lange Nelle. 
 
 
Een avond met een Oostendenaar over een Oostendenaar, 

niet te missen dus (graag inschrijven).  
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS 
 

door Norbert HOSTYN. 
 
 
De vorige bijdragen in deze reeks (I – CLXXIV) verschenen van 1978 tot 1990. 
De term “kunstschilders” hadden we eerder al uitgebreid naar alle disciplines binnen de beeldende 
kunsten. 
Het sigel ‘BBKE’ staat voor ‘Beeldbank Kusterfgoed Middenkust’ waarin de Beeldbank van het 
Stadsarchief Oostende (SAOBB) is opgegaan. 
 

“Mais les Ostendais, public huîtreux, ne bougent pas, ils ne veulent voir, la peinture.” 
(Uit brief van James Ensor aan Pol de Mont, 31 juli 1895) 
 
 

CLXXV – NN. Arlotti 
Niet geïdentificeerd -welllicht- Oostends graficus die o.a. Publiciteitstekeningen maakte voor lokale 
ondernemingen bedoeld voor gebruik in lokale dagbladen; actief omstreeks 1939. 
(Geen idee of er een verwantschap is met de musicus met Italiaanse roots Ercole Arlotti die vanaf 
1898 tot ca. 1905 dirigent was van het huisorkest van het Royal Palace Hotel.) 
 
CLXXVI - Jacques Asaert 
Oostende, 1903-1994 
Dilettant kunstschilder; leerling van Jan De Clerck; marines, stadsgezichten en boslandschappen 
in aquarel en pastel; was musicus van beroep ook actief in de sector van de amusementsmuziek 
(hoboïst; maar speelde ook vlot andere instrumenten). Was samen met zijn schoonbroer Oscar 
Devriendt -ook een musicus- een tijdlang uitbater van het “Laiterietje” in het Maria-Hendrikapark. 
Literatuur : 
Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, 3, Brugge, 1994. 
P. Piron, De Belgische Beeldende Kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw, (Brussel), (1999). 
Iconografie : 
BBKE (voorheen SAOBB) : M018383 (rechts), M018390 (met contrabas), M018392 (met klarinet) 
 
CLXXVII - Carlo Baeteman (Karel Baeteman) 
Aalst, 1910 - ?,? 
Dilettant kunstschilder; familiaal verwant met Leon Spilliaert; 
maakte enkele landschappen in de geest van het late werk van Spilliaert; 
was bureelhoofd in de dienst Burgerlijke Stand; 
woonde Ieperstraat 17a. 
 
CLXXVIII - J. Baeteman 
Dilettant kunstschilder; lid van de Cercle Artistique et Littéraire d’Ostende/Kunst- en Litteraire 
Kring; 
woonde Ieperstraat 17a 
Tentoonstellingen : 
-1956, Oostende, Kon. Gaanderijen, Tentoonstelling Cercle Artistique et Littéraire d’Ostende 
 
CLXXIX - Leopold Baeys 
° ca. 1905 
Dilettant kunstschilder; 
zoon van beeldhouwer Prosper Baeys; maar de generatie daarvoor waren zeelui. 
Verbleef tijdens WOI in Engeland en dan in Nederland, gescheiden van zijn ouders; zéér korte 
carrière als visser, daarna zeeman op de koopvaardij, vervolgens op het opleidingsschip “L'Avenir” 
en dan opnieuw in de koopvaardij; na W.O.II werd hij reisgids; 
lid -en in de jaren '50 secretaris- van de Cercle Artistique et Littéraire d’Ostende/Kunst- en Literaire 
Kring; 
woonde Thomas Van Loostraat, Molenstraat (Bredene), Ieperstraat 22; laatst Nukkerstraat 4, 
Bredene 
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Tentoonstellingen : 
-1956, Oostende, Kon. Gaanderijen, Tentoonstelling Cercle Artistique et Littéraire d’Ostende 
-1958, Oostende, Kon. Gaanderijen, Tentoonstelling Cercle Royal Artistique d’Ostende ("Lijdend 
China" "Mijnwerker", Naakt", "Begijnhof te Brugge") 
Literatuur : 
M. Loy, De laatste Oostendse Kaap Hoorn-Vaarder. Leopold Baeys “De zee was mijn 
leermeester”, in : Het Visserijblad, oktober 1988, blz. 7-8. 
Iconografie : 
Fotoverzameling De Plate 2017/1896 
 

 

 

Leopold Baeys, rechts, houdt een toespraak tijdens de viering 50 jaar Koninklijke Kunstkring 
Oostende. Overige personen, van links naar rechts: Jan De Clerck, Jef De Brock, Pierre-Nicolas 
Boel en Louis Royon.                                                       Foto verz. K.O.H.G.K. De Plate (2017/1889) 
 
CLXXX - Albert Bastin 
Leerling van de École Industrielle in Oostende; 
ca. 1906 leerling aan de Kunstacademie in Brussel 
Literatuur : 
L'Echo d'Ostende, 45, 168, 27-28 Juli 1907. 
 
CLXXXI - Pierre-Henri Bayaux 
Brussel, 31 augustus 1884 - Knokke,  11 augustus 1946 
Kunstschilder; leerling van Ernest Blanc-Garin; woonde van 1908 tot 1914 in Oostkerke, daarna in 
Knokke, Graaf Jansdijk. 
Hij schonk een studie voor de “Grande Tombola du Kursaal au bénéfice de la Maternité d'Ostende” 
(1929). 
Werd om onduidelijke redenen bij leven steevast tot de Oostendse kunstenaars gerekend, al 
woonde hij in Knokke. 
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Tentoonstellingen : 
-1929-1930, Oostende, Studio (Exposition d'oeuvres d'artistes Ostendais) (met "Boeket" en 
"Stilleven") 
-1930, Oostende, Kursaal (met Armand Delwaide, Carol Deutsch, Felix en Ninette Labisse) 
(Met "Fushia", "Bloemen", "Stilleven", "Petunias", "Belles-de-jour", "Lelies",  "Het venster", 
"Giroflées", "Pensées", "Windstoot", "Intimiteit", "Boeket", "Bloemen", "Torso", "Dahlias", 
"Kapucijnenbloemen") 
-1930, Antwerpen, Galerie La Boussole 
-1939, Brussel, Salon 
-1942, Knokke, Vereniging der Schilders van de Oostkust 
-1947, Knokke, Casino (retrospectieve) 
Verzamelingen : 
-Knokke, Gemeentelijke verzameling 
Literatuur : 
Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars, VII, Brugge, 1998. 
 
CLXXXII - Raymond Béclard 
? -1966 
Leerling Kunstacademie Oostende tijdens het interbellum; hij (of zijn familie) had tot ver in de jaren 
'50 een kunsthandel van voornamelijk schilderijen in de Christinastraat 44. 
 

 

CLXXXIII - Alberic Beeuwsaert 
Izegem, 1878 – Tielt, 1968 
Priester op de St. Antoniusparochie en op de SS. -Petrus-en-Paulusparochie in Oostende; 
dilettant kunstschilder 
 
 

HANDELAARS IN SCHILDERIJEN (EN ANDERE BEELDENDE KUNST-OBJECTEN) 
                                                                                                                       TE OOSTENDE 

-Sacré, Zeedijk (bestaat niet meer) 
-Lahy, Weststraat 21 (Adolf Buylstraat) (bestaat niet meer) 
-Béclard, Christinastraat 44 (bestaat niet meer) 
-Felix Govaert (“La Pipe”), Madridstraat 4 (bestaat niet meer) 
-Rohain, Oosthelling Kursaal 10 (bestaat niet meer) 
-Roland Wittezaele (“Teniers”), Kerkstraat 20 > Kerkstraat 11 
-Frans Aerts, Van Iseghemlaan 88 > Vlaanderenstraat 19 (bestaat niet meer) 
-H. Clauwens-Wolfs (”Vatikaan”), Leopold II-laan 2 (bestaat niet meer) 
-W.G. Flippo, Oosthelling Kursaal (bestaat niet meer) 
-Maurice & Marthe Declerck-Van Tyghem, Kerkstraat 44 (bestaat niet meer) 
-Jan & Roos Haspeslagh-Huys (“Oude Glorie”), Christinastraat 47 (bestaat niet meer) 
-Brondeel, Rogierlaan > Permekegalerij (bestaat niet meer) 
-Luc Uyttenhove (“Fine Arts”), Kerkstraat 10A 
-Richard Debruyne (“Fine Arts”), Van Iseghemlaan 59 > Langestraat 67 > Louisastraat 1 > 
Vlaanderenstraat 68 > Van Iseghemlaan (bestaat niet meer) 
-Beeldens, Vlaanderenstraat 58 (bestaat niet meer) 
-Marcel & Muguette Verhaeghe-Vandekerckhove (“Amfora”), Torhoutsesteenweg 58 (bestaat niet 
meer) 
-Denise Huyghe-Plovie & Steven Huyghe (“De Kunstkamer”), Langestraat 67 > Leopold II-laan 23 >  
> Leopold II-laan 9 > James Ensor Galerij 18 
-Philippe en Linde Seghers-Vandepitte, Kerkstraat 29 > Rogierlaan 46 
-”Option Art”, Koningstraat 27C (bestaat niet meer) 
-Tom Gerits, Madridstraat 5 & Hertstraat 9 
-Serge Govaert, Romestraat 3 
-Mares (“Mares Fine Arts”), Vlaanderenstraat 58 (bestaat niet meer) 
-De “Cercle Coecilia” stelde tijdens het interbellum enkele keren hun lokaal op het Wapenplein ter 
beschikking aan een schilderijenhandelaar. 
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CLXXXIV - Marie-Louise Berghman 
Oostende, 1892 - Suresnes, 25 oktober 1932 
Dilettant kunstenares (miniaturen, portretten); lid van de Cercle Artistique d'Ostende; 
Tentoonstellingen : 
-1923, Tournai, 31° Salon Cercle Artistique de Tournai 
-1925, Oostende, Kursaal, deelname aan het salon 1925 van de Cercle Artistique. 
Dochter van notaris Henri Louis Berghman en Marie-Antoinette Van Severen (Gent, 1859-?,?). 
Woonde Van Iseghemlaan 145. 
M.L. Berghman huwde met Charles Micheletti en woonde daarna Avenue de la Belle Gabrielle 3 in 
Suresnes. 
 
CLXXXV – Alfons Blomme 
Roeselare, 1889-1979 
Kunstschilder-graficus; leerling Kunstacademies Roeselare en Brussel; Romeprijswinnaar 1920; 
portretten, landschappen, stadsgezichten; 
hier vermeld in zijn hoedanigheid van directeur van de Oostendse kunstacademie tijdens het 
interbellum 1935-1940 (toen gevestigd in de Koninklijke Stallingen); 
Woonde in zijn “Studio Memlinc” in De Haan; zijn kortstondige maar amicale contacten met Albert 
Einstein in 1933 in De Haan, zijn absoluut “moment de gloire”, cultiveerde hij via portretten van de 
geleerde; 
leerlingen Oostendse Kunstacademie in de periode van zijn directeurschap waren o.a.. : Johan 
Baks (1985/7), Raymond Béclard, Roger Corveleyn, Claire Dorchain (1985/164), Jenny Dufait, 
Albert Hagers (1985/165), Guillaume Hodeige (1985/216), Margot Knockaert (1985/216), Jan 
Maes, Albert Nyssen (1985/217), Alfons Zeebroek (De Plate juni 2020 – P. 169). 
Naast zijn signatuur staat vaak een kruisje met twee dwarsbalken : dat verwijst naar het 
wapenschild van Roeselare. 
Tentoonstellingen : 
-1921, Brussel, Galerie Georges Le Roy (groepstentoonstelling) 
-1925, Brussel, Cercle Artistique et Littéraire Waux-Hall (groepstentoonstelling) 
-1934, Oostende, Zaal Boudewijn 
-1934, Oostende, Cercle Coecilia 
-1934, Oostende, Galerie Louisastraat 25 
-1936, Oostende, Kursaal (met Gustaaf Sorel en Dora Rommelaere) 
-1936, Oostende, Schouwburg, Groot Kerstsalon (groepstentoonstelling) 
-1948, Oostende, Schouwburg (in zgn. “Casino”) 
-1984, Oostende, De Peperbusse (postume hommagetentoonstelling) 
Verzamelingen : 
-Oostende, Mu.ZEE (Portretten van James Ensor en Albert Einstein; grafiek) 
-Oostende, Cercle Coecilia (“Zicht op Wapenplein met oud Stadhuis”) 
-Roeselare (daar was gedurende een tijd een Alfons Blommemuseum) 
Literatuur : 
M. De Bruyn. Alfons Blomme. Zijn leven - zijn werk, Brugge, 1981. 
Allgemeines Künstlerlexikon, deel 11, München-Leipzig (Saur Verlag), 1995. 
Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 10, Brussel, 1983 
Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars, 3, Kortrijk, 1994 
Trivia : 
-straatnamen in De Haan en Roeselare 
Iconografie : 
Y. VYNCKE, Kent u ze nog... de Oostendenaars, Zaltbommel (Europese Bibliotheek), 1975, nr. 61. 
Waar is de tijd. Middenkust & hinterland, Zwolle (Waanders), blz. 338 
BBKE M001603 (Blomme in gezelschap van pianist René Hostyn) 
 
CLXXXVI -  Gilliom Boes 
Amateurschilder actief >1958< 
Bron : 
Bericht van Eric de Kievith op de facebooksite “Oostendse verhalen” 

(vervolgt) 
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kritisch bekeken 
 

‘meer vrouwen op straat – Oostende’ 
 

door Koen Verwaerde. 
 
Er waren welgeteld 493 dagen nodig voor de vorming van een nieuwe federale regering. Het zag er 
op een bepaald ogenblik bangelijk naar uit dat we het formatierecord van 2011 gingen verbreken. 
Toen hadden we maar liefst 541 dagen nodig om tot de regering-Di Rupo te komen. Vandaag is 
België nog altijd recordhouder van ‘de langstdurende kabinetsformatie aller tijden’ met de erkenning 
hiervan in het Guinness Book of Records. 
 

België blijft België, dit staat als een paal boven water. Mag je dan zeggen dat de nieuwe federale 
regering opnieuw oude wijn schenkt uit nieuwe zakken! Tja, dit is een vraag voor de toekomst. Ze 
hebben nu nog maar 3,5 jaar tot aan de nieuwe verkiezingen om zich te bewijzen. In elk geval de 
(nieuwe) federale regering stelt dat ze uit een ander vaatje wil tappen. ‘Een andere manier van aan 
politiek doen’: zo luidt het bij de kersverse premier Alexander De Croo.  
 

De zogeheten Vivaldi-coalitie – naam verwijst naar de kleuren van de vertegenwoordigde politieke 
strekkingen - is samengesteld uit niet minder dan zeven partijen. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar 
en even oud dus als de premier zelf. Een ploeg ter zake nieuw, dus niet bezadigd en dit kan 
misschien de sleutel zijn tot het succes. De samenstelling van de nieuwe regering duidt dat er 
weldegelijk een nieuw licht schijnt op oude wegen, te weten dat uit de twintig ministers en 
staatssecretarissen; naast de pariteit van de taalgroepen, er drie mensen zijn met een migratie-
achtergrond. Voor het eerst zetelt er een transvrouw: te weten vicepremier Petra De Sutter (Groen) 
en het belangrijkste is dat de helft van de regeringsequipe vrouw is.  
 
Dat vrouwen in de toekomst, en terecht overigens, een meer prominente rol gaan spelen in onze 
samenleving staat als een paal boven water. Er is uiteraard nog een genderdiscriminatie, maar ik 
ben ervan overtuigd dat de kansen tussen vrouwen en mannen ooit gelijk worden getrokken. Toen 
Sofie Lemaire begin 2019 voor de Canvas-reeks ‘Meer vrouwen op straat’ steden en gemeenten 
opriep om straten en pleinen naar vrouwen te noemen was Oostende meteen van de partij. Een lijst 
werd opgemaakt van verdienstelijke Oostendse vrouwen. Burgemeester Tommelein merkte hierbij 
op dat het in Oostende onmogelijk was nog straten of pleinen naar vrouwen te noemen om reden 
dat er geen verkavelingen meer mogelijk zijn. Hij merkte evenwel op dat er mogelijkheden voor 
handen waren om gebouwen, parken of centra naar vrouwen te benoemen. 
 
Met de campagne ‘Meer vrouw op straat’ wilden de programmamakers, lees Sofie Lemaire,  vrouwen 
hun verdiende eerbetoon geven door steden en gemeenten aan te moedigen om naar de toekomst 
nieuwe straten en pleinen naar verdienstelijke vrouwen te noemen. Hiermee zou je kunnen aantonen 
op welke wijze vrouwen hebben bijgedragen aan onze maatschappij. Lemaire spreekt over een 
historisch onevenwicht: 85% van de straatnamen zijn genoemd naar mannen, dus slechts 15% naar 
vrouwen. Met haar campagne, die startte in februari 2019, en in samenwerking met volgende steden: 
Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende, wil ze Vlamingen bewustmaken 
en doen nadenken over de rol die vrouwen hebben gespeeld in onze samenleving en geschiedenis. 
 
Aangenaam verrast toen ik vernam dat Oostende dit prachtig initiatief ondersteunde. En ze hadden 
al een lijst voorhanden met kandidaten (een pluim voor opmaak door betrokken stadspersoneel). 
Zelfs was er een haantje vooruit in de gemeenteraad onder de persoon van Krista Claeys (CD&V). 
Nog voor dat Sofie Lemaire van start ging met haar programma vroeg Krista Claeys in de 
gemeenteraadszitting van januari 2019 om meer vrouwen op te nemen in de straatnamen. En zo 
geschiedde het: Rose d’Ivry, artiestennaam van wijlen mevrouw Rosette Doom 1, die in 1949 in 
Oostende de balletschool Rose d’Ivry (later koninklijk) oprichtte, kreeg het parkje tussen de 
Molenstraat, Renteniersstraat en Weeshuisstraat naar haar genoemd. 
 

 
1 Een groot talent en werd al gauw de eerste ballerina aan de Koninklijke Opera van Gent. 
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Meer straatnamen naar vrouwen benoemen: de essentie van dit initiatief, nadat randzaken zoals 
politieke winstbejag of het voor de kar spannen van feministisch opvattingen (≠ vrouwenemancipatie) 
weggedacht zijn, heeft het uitrollen van deze onderneming tot enig doel plaatselijke verdienstelijke 
vrouwen in het daglicht te plaatsen. Het is het aantonen dat ook vrouwen in onze maatschappij 
bijdragen (bijgedragen hebben) tot welvaart en welzijn. Daarom is het van belang dat men er goed 
van bewust is wie voorgedragen en wie in aanmerking komt. 
 
Misschien is het spijkers op laag water zoeken als ik vraagtekens plaatst bij de keuze om het nieuwe 
zwembad aan de Northlaan de naam van ‘Brigitte Becue’ te geven. De weet dat de enige verdienste 
om een gebouw naar deze weliswaar excellente topzwemster te noemen was dat betrokkene ooit is 
geboren in Oostende (et point final). Had het niet eerder Kortrijk en/of Brugge toegekomen haar 
naam te claimen voor een soortgelijk nieuwbouwproject, daar waar ze haar zwemcarrière begon, 
uitbouwde en vooral een inwoonster was met inderdaad een uitzonderlijke bedrijvigheid in de 
sportdiscipline. 
 
‘Brigitte Becue’ is eigentijds en hip. Iedereen kent deze persoonlijkheid. Ze verliet de sport in 2004 
en dit betekent dat zij vóór velen nog fris in het geheugen schuilt. Wat dan weer de keuze voor haar 
door het stadsbestuur uiteindelijk toch een evidentie lijkt. Een keuze dus op intuïtief inzicht waarbij 
het stadsbestuur en de aangewezen groep mensen die bij de selectie een rol vervulden hun 
huiswerk niet goed hebben gedaan. Misschien hadden zij in hun inspectiemethode te veel gefocust 
op sterke vrouwen van vandaag. En was het niet zo dat Sofie Lemaire op zoek was naar vrouwen 
uit recente en niet zo recente geschiedenis die een plek in het straatbeeld verdienen. 
 
 

 

Een onuitvoerbare opdracht bleek het in elk geval niet te 
zijn, de queeste naar echte verdienstelijke Oostendse 
zwemsters. Even Googelen en raak. Meteen kwamen de 
namen tevoorschijn van Yvonne Lauwereins2, Yvonne 
Vandekerckhove3 en Fernanda Caroen4. Allen geboren en 
getogen Oostendse zwemsters met een palmares van 
verdiensten in hun discipline om u tegen te zeggen. 
 

Gedane zaken nemen geen keer. Je kunt Brigitte Becue 
niet zomaar de laan uitsturen. Het nieuwe zwembad aan 
de Northlaan krijgt haar naam en mij inziens onterecht. 
Een naam zoals ‘Fernanda Caroen’ zou hier duidelijk meer 
op haar plaats zijn!  

 
‘Meer vrouwen op straat in Oostende, absoluut hoor, maar 
dan authentieke ‘Oostendse verdienstelijke vrouwen’.  
 
 

 
2 Yvonne Lauwereins   (° Oostende 13.12.1913 - † Oostende 12.01.1978). 
Onder leiding van Yvonne Lauwereins deden de eerste dames in 1930 hun intrede in de Oostendse waterpolo 
en met enorm succes. 
 

3 Yvonne Vandekerckhove  (° Oostende 11.11.1920 - † Oostende 13.11.2012). 
Discipline schoolslag. Tussen 1936 en 1948 elf opeenvolgende Belgische titels op de 200 m. In 1948 nam ze 
deel aan de Olympische Spelen van Londen. Ze behaalde er de negende tijd in de halve finale, echter haalde 
ze niet de finale. In januari 1939 verbeterde ze in Oostende het wereldrecord op de 500 m schoolslag tot 
8.01,6. 
 

4 Fernanda Caroen    (° Oostende 27. 07.1920 - † Oostende 16.04. 1998). 
Gespecialiseerd in vrije slag. Caroen behaalde op de Europese kampioenschappen van 1938 de bronzen 
medaille op de 400 m vrije slag. In 1939 klopt ze het Belgisch record op de 200 meter vrije slag in niet minder 
dan negen seconden. In 1940 kreeg ze de Nationale trofee voor sportverdienste. Ook op de Europese 
kampioenschappen van 1947 behaalde ze brons op de 400m vrije slag. Op de Olympische Spelen in Londen 
werd ze vierde.  
 

Foto van Fernanda Caroen in 1939 toen 
ze als Oostends zwemster het Belgisch 
record op de 200 meter vrije slag 
verbeterde met negen seconden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/1920
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1948
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1920
https://nl.wikipedia.org/wiki/16_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1998
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_slag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_trofee_voor_sportverdienste
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1948
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
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Bronnen: 
http://www.ostendswimming.be/index.php?oid=28309&pid=52458 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Vandekerckhove 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Caroen 
https://www.hln.be/in-de-buurt/oostende/ook-oostende-beantwoordt-oproep-sofie-lemaire-en-zal-
meer-straten-naar-vrouwen-vernoemen~aff237fd/ 
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/02/18/meer-vrouw-op-straat-met-sofie-lemaire/ 

 
 

 
 

 
 

MIDDAGMAAL EN KLEINKUNSTNAMIDDAG  
 
Het is met spijt, maar dan met inzicht dat uw gezondheid 
onze grootste prioriteit is, beste leden en sympatisanten, 
dat het bestuur de beslissing nam om dit jaar geen   
kleinkunstnamiddag te organiseren. 
 

Koenraad Verwaerde, redactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ostendswimming.be/index.php?oid=28309&pid=52458
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Vandekerckhove
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fernanda_Caroen
https://www.hln.be/in-de-buurt/oostende/ook-oostende-beantwoordt-oproep-sofie-lemaire-en-zal-meer-straten-naar-vrouwen-vernoemen~aff237fd/
https://www.hln.be/in-de-buurt/oostende/ook-oostende-beantwoordt-oproep-sofie-lemaire-en-zal-meer-straten-naar-vrouwen-vernoemen~aff237fd/
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2020/02/18/meer-vrouw-op-straat-met-sofie-lemaire/


2020 - 247 
 

kiekjes uit vervlogen tijden               door Arne Pyson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

         Prince Philippe 
 
Gebouwd op de Cockerillwerf in 1947. 

Te water op 11.10.1948 
 

In het Salon 1ste klasse bevond er zich deze decoratie 
“Ode aan de Oostendsche Cie 1722-1731 “ 

 
De kunstenaar was een zekere Georges Frédéric 

(Schaerbeek 1900 - 1981) 
 

Frédéric heeft héél wat van dergelijk werk gemaakt voor 
de  Oostende–Dover Lijn. 
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Ontsnapt aan de pandemie? 
Oostende en de Spaanse griep in 1918-1919 

 
door Luc François en Erwin Mahieu. 

 
 
Een ramp na de ramp 
 
Naar aanleiding van de problematiek rond het corona-virus en de gevolgen ervan voor de 
samenleving wordt er geregeld een vergelijking gemaakt met de Spaanse griep. De pandemie die 
grote delen van de wereld trof in de nadagen van de eerste Wereldoorlog en die miljoenen 
slachtoffers maakte5. Er is over deze pandemie al heel wat inkt gevloeid, maar – bij ons weten – is 
er nog geen onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid ervan in de stad Oostende. In deze 
bijdrage willen we daar even op ingaan en het effect op de bevolking ervan proberen te meten. 
 
De benaming Spaanse griep is een punt van discussie. Het is geweten dat die naam eraan werd 
toegekend, niet omdat de ziekte zich vanuit Spanje zou verspreid hebben, maar wel omdat de 
Spaanse pers – als pers van een neutraal land in de eerste Wereldoorlog – er ongehinderd kon over 
schrijven, terwijl in de oorlogvoerende staten de pers onder censuur stond. Nu eens wordt gezegd 
dat de oorsprong zou liggen in een boerderij in Kansas, Verenigde Staten van Amerika, dan eens 
dat de epidemie haar begin zou kennen met een zgn. griepepidemie in Etaples, Frankrijk, of in 
Aldershot, Groot-Brittannië. De keuze van de benaming van deze epidemie was uiteraard ook 
politiek gekleurd. Aan geallieerde zijde werd die soms de Duitse ziekte genoemd (de vijand was 
immers verantwoordelijk voor de ellende waarin Europa zich bevond) of de Russische ziekte (na de 
omverwerping van het tsaristische regime leek Rusland een nog groter vijand te worden dan 
Duitsland). In het andere kamp deed zich hetzelfde voor: aan Duitse zijde sprak men nogal eens 
van de Vlaamse ziekte. Na verloop van tijd leek Spaanse griep als benaming het meest neutraal. 
Van een andere orde was de benaming “Three Days Fever” typerend: wie ziek werd genas immers 
heel snel of stierf heel snel. 
 
Dezelfde verwarring heerst over de data van het begin en het einde van de epidemie en van de 
opeenvolgende golven ervan. De eerste besmettingen zouden vastgesteld zijn in 1917, terwijl 
andere auteurs menen dat al in 1915 en 1916 het virus was opgedoken. Over de eerste echte golf 
zegt de ene auteur dat die zich uitstrekte van juni tot augustus 1918, terwijl anderen spreken over 
mei tot juli 1918. Hetzelfde geldt voor de tweede golf: nu eens gedateerd van september tot 
november 1918 en dan eens van oktober tot december 1918. De derde golf had plaats in het voorjaar 
van 1919: van januari tot maart volgens de enen; van februari tot april volgens de anderen. Die 
verwarring is wellicht ontstaan doordat het virus – vergelijk met de situatie van vandaag – zich over 
de wereld verspreidt en dus niet overal op hetzelfde moment toeslaat. Wat we wel weten is dat we 
ons onderzoek moeten richten op een volledig jaar: van het voorjaar 1918 tot het voorjaar 1919.  Met 
deze periode voor ogen missen we zeker geen mogelijke sporen. 
 
Op medisch vlak was de situatie ruim honderd jaar geleden uiteraard moeilijk te vergelijken met deze 
van vandaag. Het is pas in het decennium nà de pandemie dat er geweten was dat een virus aan 
de basis van de epidemie lag en het eigenlijke influenzavirus kon maar in 1940 echt beschreven 
worden. Toch stond de medische wereld in 1918-1919 niet helemaal machteloos. Het fenomeen van 
besmettelijke ziektes was gekend en dus ook een aantal elementaire voorzorgsmaatregelen. Tot op 
zekere hoogte waren deze vergelijkbaar met wat vandaag opgelegd wordt.  
 
 

 

 
5 Bij de opmaak van deze bijdrage kregen we van diverse personen tips en hulp, waarvoor veel dank. In 
alfabetische volgorde zijn dit Beirens Dirk, Brion Nick, De Meester Marc, Devos Isabelle, Dewulf Lionel, 
François Anne-Marie, François Pieter, Huys Eric, Legrand Bernard, Soenens René, Van Loock Stijn, 
Vansteenkiste Hilde, Van Troostenberghe Ronny, Vosters Simon. 
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Aanplakbiljet van het Brugse stadsbestuur. 
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Het aanplakbiljet van het Brugse stadsbestuur (4 november 1918) was duidelijk: een zieke moest 
het bed houden tot de dokter was geweest; een besmet persoon moest zich afzonderen van de 
anderen en contact mijden met andere zieken (zeker met een longziekte) of herstellenden. Ook een 
goede voeding werd aangeraden (niet evident op het einde van de oorlog). De zieke moest hals en 
voeten warm houden; de kamers van het huis goed reinigen en deze na de ziekte grondig 
ontsmetten. Gorgelen met gebicarboneerd6 water werd aangeraden evenals het inhaleren met 
dampen van menthol7 of gomenol8. Vergaderingen en samenscholingen waren verboden en alle 
scholen werden voor alle leerlingen voor onbepaalde tijd gesloten. Melk drinken en quinine innemen 
zijn dan weer remedies waar men sindsdien afstand van heeft genomen. 
 

Een andere gelijkenis met vandaag is dat men – bij de aanvang van de epidemie – het fenomeen 
wat minimaliseerde. Zo deed het mopje de ronde dat het een modeverschijnsel was dat zich vooral 
bij vrouwen voordeed: deze bevolkingshelft zou – volgens de mannelijke auteurs ten minste – 
gevoelig zijn voor alles wat mode was. Een advies van de mannelijke geneesheren was dan ook: 
draag wat minder diepe halsuitsnijdingen en de ziekte zal wel verdwijnen. 
 

De overvloedige literatuur over de Spaanse griep heeft vooral betrekking op de Europese landen 
buiten België. Voor ons land is de oogst vrij beperkt en is die vooral gericht op individuele casussen. 
Gelukkig zijn er in de laatste jaren enkele studies als masterproeven tot stand gekomen waarin de 
problematiek op een meer algemene – en vooral meer onderbouwde – wijze wordt behandeld. 
 

Pieter Cassiman studeerde af aan de Universiteit Gent met de masterproef “Arts in oorlog. Een 
situatieschets van de militaire, medische en sociale leefwereld van de Belgische frontarts in de 
Eerste Wereldoorlog” (UGent, 2001, 187 p.). De Spaanse griep komt uiteraard maar zijdelings aan 
bod in deze studie. Hij wijst wel op de hoge mortaliteitscijfers in de tweede golf, die ook internationaal 
als de ergste van de drie wordt aanzien. Hij wijst ook op het relatieve succes van de methode-Nolf 
(arts, politicus en raadsman van koning Albert en koning Leopold III): het toedienen van zuurstof 
bezorgde de patiënt wat soelaas (wat ook vandaag een onderdeel van de behandeling is). 
 

In 2005 schreef Saartje Desmet – eveneens aan de UGent – een masterproef “De Spaanse Griep 
in België” (UGent, 2005, 246+89 p.). Het interessante aan deze studie is dat de auteur voor heel wat 
gemeenten veel materiaal boven haalt en samenbrengt. Nuttig als inspiratie voor lokaal onderzoek, 
maar doordat haar proefgroep niet over West-Vlaanderen gaat, vinden we er (nagenoeg) geen 
concrete informatie over onze contreien. Wel citeert ze een brief van de burgemeester van Leffinge 
aan de provinciegouverneur (12 november 1918), waarin hij signaleert dat er in zijn dorp een tekort 
is aan zuivel- en vleesproducten, die nochtans nodig zijn om de bevolking (waarvan 50 % besmet is 
door de Spaanse griep, schrijft hij) te ondersteunen. Hij vernam dat o.a. Oostende leveringen van 
melk en vlees in conserven ontving en vraagt voor zijn gemeente – getroffen door een grote sterfte, 
volgens hem9 – dezelfde behandeling. 
 
Aan de Universiteit Antwerpen studeerde Laurine Hendrickx in 2017 af met een masterproef 
“Onderschat en onbeantwoord. De publieke perceptie van de Spaanse griep in de Belgische context 
(1918-1930)” (UAntwerpen, 2017, 33 p.). Zij stelt dat na het einde van de pandemie deze snel uit de 
belangstelling verdween (en dus ook uit het collectieve geheugen) omdat alle aandacht diende te 
gaan naar de wederopbouw van het land. 
 

 
 

6 Water en dubbel NaHC03 koolzuur zout, met mousserende werking. 
https://www.ensie.nl/betekenis/bicarbonaat?q=bicarbonaat.  
7 Menthol: hoofdbestanddeel is pepermuntolie uit planten van het geslacht Munt (Mentha), met een verkoe-lende of 
antiseptische werking. https://www.ensie.nl/betekenis/menthol?q=menthol.  
8 Gomenol - merknaam voor niavuli-olie, de vluchtige olie uit Melaleuca viridiflora, die in de geneeskunde ge-mengd met 
olijfolie als inspuiting gebruikt wordt. Hoofdbestanddeel cineol (wormzaadolie en eucalyptusolie). 
https://www.ensie.nl/betekenis/gomenol.  
9 De noodkreet van de burgemeester van Leffinge is niet erg verwonderlijk. Van de 17 doden uit het huidige Groot-
Middelkerke zijn er – althans voor zover nu geweten – 11 uit Leffinge afkomstig of er gehuisvest. Westende, Lombardsijde, 
Mannekensvere, Schore en Slijpe waren niet bewoond; in Sint-Pieters-Kapelle, Wilskerke en Middelkerke was de 
bevolking gehalveerd. Enkel Leffinge was ‘normaal’ bewoond. Een groep jonge mannen uit Leffinge was in Brugge 
tewerkgesteld geweest en keerde op het einde van de oorlog naar hun dorp terug. Zie daarvoor: Inghelram, Walter; Barra, 
Jean-Marie en Van Troostenberghe, Ronny. ‘De sluipmoordenaar van de Eerste Wereldoorlog. De Spaanse griep (1918-
1920)’. Graningate, 202, nr. 157 (nog te verschijnen). 

https://www.ensie.nl/betekenis/bicarbonaat?q=bicarbonaat
https://www.ensie.nl/betekenis/menthol?q=menthol
https://www.ensie.nl/betekenis/gomenol
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Benjamin Brulard tenslotte schreef twee jaar geleden een masterproef “La grippe espagnole en 
Belgique occupée (1918-1919). Analyse épidémiologique et étude de l’imaginaire et de la perception 
de l’épidémie à travers les carnets de guerre » (UCLouvain, 2018, 169 p.). Hij probeert een goed 
zicht te krijgen op de verspreiding van de epidemie door een grondige analyse van de registers van 
de burgerlijke stand. 
 

De bronnen die deze auteurs gebruiken zijn (behalve voor Cassiman uiteraard) grotendeels 
gelijklopend: de pers, oorlogsdagboeken, officiële documenten uitgaande van de lokale overheden 
en de burgerlijke stand.  
 
De bronnen te lijf in Oostende 
 
Met dit alles voor ogen richten we nu onze aandacht op de stad Oostende. 
 

Voor Oostende zijn we wat de voormelde bronnen betreft niet erg goed gediend. De eerste 
Oostendse krant die na de oorlog opnieuw verschijnt is De Zeewacht, aanwezig in de 
Stadsbibliotheek Oostende10. De eerste aflevering verschijnt op 4 januari 1919. In De Zeewacht 
verschijnen geen artikels over de eventuele verspreiding van de Spaanse griep in Oostende. Ook in 
de publicitaire aankondigingen – voor zover aanwezig in De Zeewacht van die jaren – wordt geen 
reclame gemaakt voor geneesmiddelen die behulpzaam zouden zijn tegen de Spaanse griep11. 
 

Gekende “oorlogsdagboeken” met betrekking tot Oostende zijn de brieven van Valentin Dewaele12 
en het dagboek van Charles Castelein13. Dewaele handelt meestal onrechtstreeks over Oostende: 
zijn moeder en zuster bevonden zich in Engeland en hijzelf was aan het front. De enige verwijzing 
naar de Spaanse griep komt van de zuster van Valentin Dewaele die schrijft dat hun moeder – nog 
in Engeland! – in het voorjaar van 1919 enkele dagen ziek was door de Spaanse griep. 
Tramconducteur Charles Castelein beperkt zijn notities tot interessante feitelijkheden die hij zelf 
observeert en hoort. Hij stopt zijn notities op 11 november 1918, de dag van de wapenstilstand. Hij 
noteert niets over eventuele opvallende aantallen zieken of sterfgevallen. Er is ook nog de verwijzing 
naar de Oostendenaar Jos Noote die in Wales op 15 november 1918 ziek wordt ten gevolge van de 
Spaanse griep en enkele dagen het bed moet houden14. 
 

Ook de officiële instanties – i.c. het stadsbestuur – reppen met geen woord over de epidemie. Terwijl 
de stad Brugge de bevolking informeert en tot alertheid oproept (zie het eerder beschreven 
aanplakbiljet van 4 november 1918), is er voor Oostende niets bekend over aangeraden of 
opgelegde voorzorgsmaatregelen. Het jaarverslag van de stad ontbreekt voor die jaren en in het 
gemeenteblad (de verslagen van de zittingen van de gemeenteraad) worden geen bijzonderheden 
vermeld in verband met voorzorgsmaatregelen op het vlak van gezondheidszorg15. 
 

Mogen we dan wel veronderstellen dat de epidemie ook de stad Oostende aandeed? 
 

Er zijn een aantal redenen die deze vraag zowel positief als negatief laat beantwoorden. Vanaf 
oktober 1914 lag Oostende in het gebied van het Marinekorps. Verplaatsingen van burgers werden 
er sterk aan banden gelegd, zowel binnen het bezette gebied als van het bezette gebied naar het 

 
10 http://god.biboostende.be/  
11 In de kranten die in de Belle Epoque wel publiciteit opnamen, werden heel veel aankondigingen opgenomen 
voor geneesmiddelen, drankjes, … . ‘Gezondheid’ was een belangrijk thema en producenten meenden altijd 
wel een of andere oplossing te kunnen bieden. In de Brugse pers bijvoorbeeld wordt voor heel wat middeltjes 
tegen de griep publiciteit gemaakt: https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/ 
(trefwoorden: griep, grippe). 
12 Dewaele, Jacques. De oorlog van Valentin. Brieven van Oostendenaar Valentin Dewaele, kanonnier aan 
het IJzerfront. Koksijde, De Klaproos, 1999, 159 p. (Grootvaders oorlog 3). 
13 Vermaut, Claudia (red.). Het Oostends oorlogsdagboek van Charles Castelein 1914-1918. Oostende, 
Stadsarchief, 1998, 63 p. (Oostendse Historische Publicaties, 3). 
14 Jansoone, Roger. “De lotgevallen van een Oostendse “refugee” in Groot-Brittannië tijdens Wereldoorlog I”. 
De Plate, 2008, p. 122 en volgende. 
15 
Https://archief.oostende.be/archiefHome.aspx?keyword=&ac=A2.1.1.3&v=datum_a&pn=6&ps=10&type=2&d
oc=0&vrij=0&digitaal=0&gereserveerd=0&beheersplan=&vanDag=&vanMaand=&vanJaar=&temDag=&temM
aand=&temJaar=&datumVan=&datumTem=&archiefvormers  
 

http://god.biboostende.be/
https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/
https://archief.oostende.be/archiefHome.aspx?keyword=&ac=A2.1.1.3&v=datum_a&pn=6&ps=10&type=2&doc=0&vrij=0&digitaal=0&gereserveerd=0&beheersplan=&vanDag=&vanMaand=&vanJaar=
https://archief.oostende.be/archiefHome.aspx?keyword=&ac=A2.1.1.3&v=datum_a&pn=6&ps=10&type=2&doc=0&vrij=0&digitaal=0&gereserveerd=0&beheersplan=&vanDag=&vanMaand=&vanJaar=
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Etappegebied of verder. Daardoor waren er slechts sporadisch bewegingen van burgers van en naar 
stad Oostende. Dat was ook zo voor de andere gemeenten binnen het gebied van het Marinekorps. 
Misschien leidde deze lange en gedeeltelijke quarantaine wel tot een redelijk goede toestand wat 
de epidemie betreft. 
 

Uit de eerder geciteerde masterproeven weten we dat de epidemie in grote lijnen het spoor volgde 
van de trektocht van hen die op het einde van de oorlog werden opgeëist16, van het terugtrekkende 
Duitse leger en de oprukkende geallieerde legers. Deze grote stromen trokken van het zuidwesten 
(Henegouwen en het zuiden West-Vlaanderen) over het centrum naar het noordoosten (de Kempen, 
Limburg) door België, waardoor de kuststreek wat buiten deze bewegingen viel. 
 

Argumenten in de andere richting zijn dan weer de brief uit Leffinge (12 november 1918) en het 
aanplakbiljet uit Brugge (4 november 1918) die aantonen dat er alvast ook in de regio rond Oostende 
sprake was van de epidemie. De dood van de 36-jarige kloosterzuster Sophie Marescaux  (Zusters 
der Armen in de Christinastraat 19) in november 1918 werd ook aan een besmettelijke ziekte 
toegeschreven17. Bovendien was Oostende toch ook bevrijd geworden door de geallieerde legers 
(17 oktober 1918). In de Oostendse hospitalen werden tot op het einde van de eerste Wereldoorlog 
tal van Duitse soldaten verzorgd. Zij kunnen ook het virus hebben binnengebracht. Dit Duitse leger 
werd ook erg door het virus getroffen: medisch historica Laura Spinney gaat zover te stellen dat het 
verloop van het einde van de oorlog niet zozeer door militaire maar wel door medische oorzaken 
moet worden verklaard18. 
 

Maar toch zijn er hier en daar sporen te vinden over de (Spaanse) griep in Oostende. Elleboudt en 
Lefèvre vermelden dat de artsen die patiënten hebben uit ‘noodlijdende en steunlooze huisgezinnen’ 
in november 1918 een dubbele vergoeding krijgen voor ‘overlast veroorzaakt door de griep’19. 
 

En er is ook het intrigerende zinnetje - op pagina 3 tussen andere lokale nieuwsjes - in De Zeewacht 
van 1 maart 1919: “Spaansche griep. Er worden wederom gevallen aangestipt. Alhoewel het nog 
niet erg is moeten we op onze hoede zijn”. Dit korte zinnetje bevat veel informatie!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Degroote, Maria. “Camiel, Simeon en Modest Cobbaert, gestorven in Zaffelare, 1918” in: Heemkundig 
Nieuws, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 2012, nr. 4. De gebroeders Cobbaert waren afkomstig uit 
Zandvoorde. 
17 Van Hyfte, Ivan. Zusterkens der Armen : Oostende 1866-1986. Oostende, Medico-Sociale Instellingen Sint-
Jozef, 1995, 95 p. 
18 Spinney, Laura. De Spaanse griep. Hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde. Amsterdam, 
Arbeiderspers, 2018, 416 p. (SBO: Volwassenen Lichaam - gezond. [kast 24-26] - 605.11 SPIN). 
19 Elleboudt, A. en Lefèvre, G. Oostende onder de Duitsche bezetting 1914-1918. Oostende, drukk. Elleboudt, 
1919, p. 96. 
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- “wederom”: het was dus gekend dat er in de maanden ervoor sporen van Spaanse griep in 

de stad waren. 
- “nog niet erg”: men was er zich dus van bewust dat er in de voorbije maanden meer 

slachtoffers waren gevallen dan in het begin van 1919. 
- “op onze hoede zijn”: men was er zich dus van bewust dat het wel eens weer erger zou 

kunnen worden. Uit wat volgt zal blijken dat het ergste van de derde golf inderdaad nog 
moest komen. 
 

De ‘Journal de Bruges’ van 23 januari 1919 vermeldt ten slotte dat de Spaanse griep in Oostende 
lelijk huis hield (het gaat dus over de tweede golf van het najaar 2018), maar dat ze finaal niet zo 
dodelijk was in de kuststad20. 
 
Het karakter van de pandemie: de Spaanse griep in cijfers 
 

Willen we dus een zicht krijgen op een eventuele Spaanse griep in Oostende rest ons enkel – bij 
gebrek aan andere bronnen21 – een analyse van de overlijdensregisters van de stad Oostende in 
deze cruciale jaren. De methode die Benjamin Brulard voor zijn onderzoek voor Mons, Nivelles, 
Brussel, Leuven en Geel heeft gevolgd, dient daarbij tot inspiratie.                                                                                    
 

Voor de maanden waarin de Spaanse griep in het land was, splitst hij de overlijdensakten van de 
burgerlijke stand van deze vier gemeenten op in chronologische schijven van 5 dagen (de 1e tot de 
5e van de maand, de 6e tot de 10e, enz.) met een onderscheid tussen mannen en vrouwen, verdeeld 
over leeftijdscategorieën per tien jaar (0 tot 9 jaar, 10 tot 19 jaar, 20 tot 29 jaar, enz.). Hij doet 
hetzelfde met een aantal maanden waarin de Spaanse griep niet in het land was om een punt van 
vergelijking met een “normale” situatie te hebben. Door elk van die aldus bekomen cijfers uit 
maanden zonder en maanden met Spaanse griep te vergelijken, kan hij een eventuele toename van 
overlijdens in één of andere categorie vaststellen en kan hij dit heel nauwkeurig per week 
vastleggen. 
 

Eens dit telwerk gedaan, richt Brulard zich vooral op de groep 10-39-jarigen die overlijden. Tot voor 
kort  werd in de literatuur immers gesteld dat die de meest kwetsbare groep was. Vandaag stelt men 
echter dat er “maar” wat meer dan 50 % van de overlijdens ten gevolge van de Spaanse griep uit 
die leeftijdscategorie kwam22. In de hogere en lagere leeftijdsgroepen bevond er zich dus nog eens 
bijna 50 % van de overlijdens. De hoge mortaliteit in de leeftijdsgroep 10-39-jarigen wordt nu niet 
meer toegeschreven aan een gebrek aan immuniteit wegens niet blootgesteld aan de Russische 
griep van 1889-1890, maar aan een sterke overreactie van het immuunsysteem in de leze 
leeftijdsgroep23. 
 

Voor Oostende gingen we een beetje dan Brulard anders te werk. Epidemiologen en historisch-
demografen zijn van oordeel dat één jaar als basis voor de referentie te smal is en dat toevallige 
factoren de vergelijking kunnen beïnvloeden24. Om een “neutraal“ referentiepunt te hebben, werden 
op de hierboven beschreven wijze niet alleen de overlijdensakten van 1918 en van januari tot en 
met mei 1919 geanalyseerd, maar ook deze van de volledige jaren 1913 tot en met 1917. Bij een 

 
20 https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/ 
21 Roger Jansoone vermeldt in zijn bijdragenreeks over Oostende in de eerste Wereldoorlog (De Plate, diverse 
bijdragen o.a. in 2004 en 2005) af en toe de Spaanse griep. Doordat deze epidemie niet de kern van zijn 
uiteenzettingen uitmaakte, zijn de door hem aangehaalde aantallen maar bij benadering correct en onder meer 
gebaseerd op een aantal vermeldingen in De Zeewacht ( 18.01.1919; 15.02.1919 en 13.12.1919). 
22 Taubenberger, J.K. en Morens, D.M. “1918 Influenza: the mother of all Pandemics” in: Emerging Infectuous 
Diseases, XII, January 2016, 1, pp. 15-22. 
23 Mededeling door prof. dr. Marc Van Ranst op het Lentesymposium “Spaanse griep”, georganiseerd door 
Montanus, het Collegium Medico-Historicum Brugense op 1 mei 2019 te Brugge. 
24 De overlijdensakten van de burgerlijke stand van de stad Oostende voor 1919 zijn helaas al decennia lang 
zoek in het Stadsarchief Oostende. We hebben ons voor 1919 dus moeten richten op de weergave van de 
burgerlijke stand in De Zeewacht. In welke mate de informatie uit De Zeewacht volledig en betrouwbaar is, 
konden we ook niet controleren. Daarvoor zouden we de overlijdensakten van 1920 of later moeten kunnen 
vergelijken met de opgaves in De Zeewacht. Maar deze akten staan nog niet op de website van het 
Stadsarchief, hoewel de termijn voor het raadplegen al geruime tijd op 50 jaar en ouder is gebracht (vandaag 
dus ‘vrij’ raadpleegbaar tot en met 1969). Op 24 augustus 2020, geruime tijd na afwerking van het artikel, 
vernamen we dat de Oostendse overlijdensregisters van 1919 on line zijn gezet. 

https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/
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dergelijk onderzoek is het van belang de absolute aantallen goed voor ogen te houden: het totale 
bevolkingsaantal van de stad en het totale aantal overlijdens. Helaas kennen we niet voor alle jaren 
de officiële cijfers. Het totale bevolkingsaantal van de stad Oostende daalt in de oorlogsjaren lichtjes: 
van 43.833 in 1913 tot 42.529 op 31 december 1917. Dit is ten dele het gevolg van migratie: 
Oostendenaars verlieten de stad naar veiliger oorden; terwijl anderen (meestal uit de Westhoek) 
precies naar Oostende kwamen om het front te ontvluchten. Van beide groepen is het aantal niet 
gekend. Een tweede reden is uiteraard van demografische aard: het verschil (positief of negatief) 
tussen het aantal geboorten en het aantal overlijdens. 
 

Het demografisch patroon werd uiteraard sterk beïnvloed door de oorlogsgebeurtenissen.  We geven 
hieronder een aantal cijfers: doordat deze niet allemaal officiële cijfers zijn (maar ten dele gebaseerd 
op vermeldingen in De Zeewacht in de loop van 1919), moeten we die met enige omzichtigheid 
benaderen. 
 
 Inwonersaantal Geboorten Huwelijken Overlijdens Verschil 

tussen 
° en + 

1911 42.638 1312 330 870 +442 
1912 43.002 1259 327 771 +488 
1913 43.833 1235 365 708 +527 
1914  1192 215 853 +339 
1915  588 53 56525 +23 
1916  453 63 569 +19 
1917 42.529 369 69 720 -351 
1918  317 90 580 -263 
1919  689 465 541 +148 

 
We baseerden ons voor de jaren 1913-1918 op de “akten” zelf en niet op de “toegangen”, zoals die 
op de website van het Stadsarchief Oostende voorkomen. Deze laatste bevatten niet altijd dezelfde 
informatie (plaats en datum van geboorte worden soms vermeld; adres en beroep worden nooit 
vermeld) en die informatie wordt niet altijd consequent weergegeven (vb. bij de overlijdensdata nu 
eens dag/maand/jaar; dan eens maand/dag/jaar; de opgave van de geboorteplaats is soms niet 
correct). Bovendien worden in deze toegangen alle overlijdens op gelijke voet gesteld, terwijl er de 
facto vier categorieën moeten worden onderscheiden: 
 

- de eerste en grootste groep zijn de personen die in Oostende waren gedomicilieerd en er 
verbleven en ten gevolge van ziekte of leeftijd overleden. Ook personen die elders 
gedomicilieerd waren, maar die ten gevolge van de oorlogsomstandigheden tot die groep 
behoorden (vooral personen uit de Westhoek) behoren tot die categorie. 
 

- een tweede groep zijn de personen die in Oostende waren gedomicilieerd, maar die als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden tijdelijk in een andere stad of gemeente verbleven en 
daar overleden. Dezen werden met een zekere vertraging in de burgerlijke stand van 
Oostende ingeschreven met de vermelding “overschrijving” of “transcription”. In de 
“toegangen” worden al deze personen ten onrechte als overleden in Oostende vermeld. Om 
eventueel de Spaanse griep als overlijdensoorzaak in Oostende te kunnen achterhalen, kan 
deze tweede groep uiteraard niet worden meegeteld. 

 

- een derde groep zijn de overledenen (gedomicilieerd in Oostende of niet) die ten gevolge 
van de oorlogsomstandigheden het leven lieten (enkele honderden in deze vier jaar). De 
“akten” van deze slachtoffers kregen achteraf een stempel “Stierf voor België”. Deze extra-
informatie komt ook niet voor in de “toegangen”. Doordat deze personen ten gevolge van de 
bombardementen op de stad stierven, moeten ook zij buiten beschouwing blijven. 

 

- de vierde groep zijn de Duitse militairen (en bij hoge uitzonering ook eens een Frans of Brits 
militair) die in Oostende overleden. In bepaalde maanden zijn er dit heel veel (soms meer 
dan overledenen uit Oostende zelf). Doordat we niet weten wat de reden van hun opname 
in een Oostends hospitaal was (ziekte? verwonding?) blijven ook zij buiten beschouwing. 

 
25 Er zijn voor 1915 1034 overlijdensakten opgemaakt. Maar er stierven dat jaar 469 Duitse militairen in de 
Oostendse hospitalen en lazaretten. Dit geeft dus 565 overlijdens van burgers in Oostende. Ook voor de 
volgende jaren is het cijfer op deze manier ‘gecorrigeerd’. 



2020 - 255 
 

 
Een tweede verschil tussen de aanpak van Brulard en die van ons is dat we ons in eerste instantie 
hebben gericht op de totale bevolking van Oostende. Relatief gezien was de groep met het grootste 
aantal overlijdens inderdaad de leeftijdscategorie 10-39-jarigen, maar dit betekent niet dat er in de 
andere groepen van de bevolking geen slachtoffers konden vallen. Op basis van alle gegevens 
hierboven vermeld en geanalyseerd, konden we dus de oversterfte voor 1918 en 1919 berekenen. 
Het resultaat daarvan is als volgt: 
 

 
 

Grafiek 1 – Vergelijking van het aantal overlijdens (verticale as) per maand (horizontale as) in de 
periode 1913-1917 (gemiddeld) en de jaren 1918 en 1919 
 

De eerste en de derde golf laten dus geen piek zien in het aantal slachtoffers. Dit is duidelijk wel het 
geval voor de tweede golf (najaar 1918).   
 
Om een nog beter zicht te krijgen, berekenden we de oversterfte bij de voornaamste risicogroep, de 
10-39-jarigen: 
 

 
 

Grafiek 2 – Vergelijking van het aantal overlijdens van de 10-39-jarigen (vertikale as) per maand 
(horizontale as) in de periode 1913-1917 (gemiddeld) en de jaren 1918 en 1919 
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Bij deze leeftijdscategorie zien we een piek in de oversterfte in de drie golven van de Spaanse griep. 
De epidemie sloeg dus niet alleen toe in Oostende, ze sloeg vooral toe in de groep 10-39-jarigen. In 
wat volgt werken we vooral verder met deze leeftijdsgroep. 
 
De berekeningen hierboven hebben betrekking op de totale aantallen overlijdens in de jaren 1918-
1919. Het is ook nuttig te kijken hoe het procentuele aandeel van de 10-39-jarigen in die periode 
evolueerde. Daarbij geldt natuurlijk de bedenking dat het procentuele aandeel van een bepaalde 
leeftijdsgroep in het totaal aantal overledenen niet alleen afhankelijk is van een toe- of afname in 
deze groep, maar ook van de evolutie in een andere leeftijdsgroep. In die zin is het nuttig om even 
stil te staan bij de kindersterfte. In dit onderzoek wordt deze gedefinieerd als overlijdens jonger dan 
10 jaar. Deze categorie is in deze jaren immers aan een grote verandering onderhevig. 
 
1900: 71,5 % van alle overlijdens betreffen kinderen van minder dan 10 jaar 
 

1913: 50,1% 
 

1915: 47,3 % 
 

1918: 28,6 % 
 

1919: 17,1 % 
 
 
Met andere woorden het sterfteaandeel van de kinderen tussen 0 en 9 jaar ten opzichte van alle 
overlijdens nam in die jaren spectaculair af en deze tendens zette zich door ondanks de oorlog. Een 
verklaring daarvoor kan schuilen in de bovenvermelde evolutie van het aantal huwelijken en 
geboorten tijdens de eerste Wereldoorlog. Een andere verklaring kan zijn dat enkele de meest 
welgestelden nog kinderen kregen tijdens de oorlog. Een steekproef in de geboorteakten van 1918 
leerde dat er bij de beroepen van de vaders vrij veel zelfstandigen voorkwamen. De hypothese dat 
de geboorteregeling klasse gebonden was, lijkt dus wel waarschijnlijk. Meer en betere voeding en 
zorg leidden dus tot meer overlevingskansen per kind: een interessante en verder te onderzoeken 
hypothese! 
 
  

Aantal + 10-39 jaar 
 

Totaal aantal + 
 

Percentage 
 

1913 102 708 14,426 
 

1918 119 580 20,5 
 

1919 (t.e.m. juni) 48 219 21,9 
 

    
1e golf (juni-aug 18) 30 121 24,7 

 
2e golf (okt-dec 18) 34 181 18,8 

 
3e golf (jan-april 19) 42 190 22,1 

 
 
 
 
 
 

 
26 Hoe ruimer het vergelijkingspunt is met periodes zonder Spaanse griep, hoe betrouwbaarder onze methode 
is. Vandaar dat we voor 1911 dezelfde berekening maakten. Op een totaal van 964 overlijdens in Oostende, 
waren er 97 bij van personen tussen de 10 en 39 jaar. Dit komt dus neer op 10,1 %. In de maanden van 1918, 
voorafgaand aan de Spaanse griep (januari-mei) zijn er bij de risicogroep 10-39 jaar 33 overlijdens op een 
totaal van 216, wat neerkomt op 15,2 %. Hoewel dit laatste gegeven hoger ligt dan in de vooroorlogse periode, 
is het toch lager dan in de maanden van de drie golven. 
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Het aandeel van de 10-39-jarigen die in 1918 en het begin van 1919 overleden, was dus sterk 
toegenomen ten opzichte van de vooroorlogse periode. Er was dus wel degelijk iets aan de hand in 
die cruciale jaren en maanden! Maar de ‘mildheid’ van de Spaanse griep in Oostende in vergelijking 
met de steden die Brulard onderzocht, blijkt uit de volgende vergelijking: 
 
  

1e golf 
(juni-aug 1918) 

 

2e golf 
(okt-dec 1918) 

 

3e golf 
(jan-april 19) 

 
Oostende 24,7 18,8 22,1 

 
Mons 48,8 65,02 21,15 

 
Nivelles 65,02 41,78 17,39 

 
Brussel 25,25 35,80 26,15 

 
Leuven 36,14 44,94 28,57 

 
Geel 44,28 32,94 14,58 

 

 
Doordat we alle overlijdens telden per schijf van 5 dagen, kunnen we die maanden in 1918 en 1919 
nader bekijken en nagaan in welke week de meeste mogelijke slachtoffers vielen. In alle maanden 
van de drie golven noteren we uiteraard overlijdens. Maar er doen zich ook een paar pieken voor. 
 

Golf Maand Aantal 
+ bij 10-39 jaar 

Piek 
 
 

1e golf Juli 1918 13 10 
in 2e helft juli 

 
2e golf Oktober 1918 10 9 

in 2e helft oktober 
 

2e golf November 1918 17 13  
tussen 6 en 20 nov 

 
3e golf Februari 1919 10 7 

in week 21-28 feb27 
 

 
Voorlopige conclusies zijn dus: 
 

- de grootste piek in de eerste golf in Oostende doet zich voor in juli 1918 
 

 

- de grootste piek in de tweede golf doet zich voor in november 1918 
 

 

- de derde golf is in Oostende heftig, heeft een piek in februari, maar doordat de golf lang 
aanhoudt, vallen het meeste slachtoffers in maart en april 1919 
 

 

- in vergelijking met de andere vermelde steden had de Spaanse griep in Oostende een relatief 
mild karakter. 

 

 
27 Het is dan ook niet verwonderlijk dat De Zeewacht precies na die week het eerder vernoemde zinnetje opneemt! 
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Het gezicht van de slachtoffers 
 
Tot nu hebben we het alleen gehad over een berekend aantal mogelijke slachtoffers. Het is natuurlijk 
interessant om nog een stap verder te gaan en te proberen te achterhalen wie de slachtoffers zijn, 
waar ze wonen en welk beroep ze uitoefenen. “Procenten” en “relatief aandeel” zijn één benadering. 
We moeten ook naar de concrete aantallen kijken en zo proberen de “oversterfte” in absolute cijfers 
te bepalen. 
 
We schreven eerder dat het aandeel van de overlijdens van de 10-39-jarigen in 1913 kon worden 
vastgesteld op 14,4 %. In elk van de drie golven lag dit percentage in Oostende heel wat hoger. 
Mocht het niet zijn gestegen (en dus vb. op 14,4 gebleven zijn in de eerste golf in plaats van 24,7) 
dan mogen we veronderstellen dat er in de groep 10-39-jarigen minder overlijdens zouden zijn 
geweest. 
 
We tellen de ‘oversterfte’ bij deze groep als volgt: 
 

 
Golf 

 
Aantal + 

 
Gemiddeld aantal + 

 
Verschil 

 
1e golf 16 9 7 

 

2e golf 38 20 18 
 

3e golf 26 16 10 
 

Totaal 80 45 35 
   

 
Het zou dus over +/- 35 doden in dit leeftijdssegment ten gevolge van de Spaanse griep kunnen 
gaan. Dit zijn natuurlijk berekende aantallen en niet noodzakelijk de precieze absolute aantallen. 
Toch is dit aantal redelijk betrouwbaar: in de veronderstelling dat dit ruim 50 % van alle slachtoffers 
van de Spaanse griep waren, komen we in totaal op ongeveer 70 doden in Oostende28. Op het totaal 
van 492 overlijdens tijdens de drie golven van de Spaanse griep komt het percentage in Oostende 
op 14,2 %. Voor België wordt geschat dat 10 à 25 % van alle overlijdens tijdens de drie golven aan 
de Spaanse griep te wijten waren29. Ook dit cijfer wijst op een relatief ‘mild’ verloop in Oostende. We 
kunnen we dit aantal van +/- 70 doden ook als een betrouwbare indicatie beschouwen op basis van 
de gegevens uit de “Mouvement de la Population et de l’Etat Civil” van 191930. Deze statistiek geeft 
immers voor Oostende een totaal van 21 overlijdens in de derde golf. Ons ‘berekend’ aantal voor de 
10-39-jarigen was 10. Dus ook weer ongeveer de helft. 
 
Vooraleer we nader ingaan op het profiel van de groep die vermoedelijk aan de Spaanse griep is 
overleden, moeten we even stilstaan bij diegenen die ziek werden maar opnieuw genazen. Het 
letaliteitscijfer (de verhouding tussen het aantal doden en het totaal aantal zieken) is ook voor de 
Spaanse griep erg wisselend van regio tot regio. Sommige auteurs spreken van 2,5 à 3,5 %; andere 
auteurs rekenen op 7,5 à 8,5 %. Nemen we even de twee extremen (2,5 en 8,5 %), dan mogen we 
veronderstellen dat er in Oostende tussen iets meer dan 1.000 tot iets meer dan 3.500 zieken zijn 
geweest. Op een bevolking van +/- 42.500 inwoners zijn dat aantallen die wellicht niet onopgemerkt 
voorbij zijn gegaan31. 

 
28 Al bij al zijn dit kleine aantallen (zeker in vergelijking met het aantal slachtoffers van de oorlog zelf: vb. 273 
Oostendse burgerslachtoffers ten gevolge van de bombardementen).  
29 Devos, Isabelle. ‘De Spaanse Griep in België: 20.000 of 282.165 doden?’  
https://www.queteletcenter.ugent.be/spaanse-griep/  
30 https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0510_004393_005475_DUT/inventarisnr/I0043930054755934/level/file/scan-
index/155/foto/510_2054_000_00153_000_0_0150. Helaas beschikken we niet over een dergelijk 
instrument voor 1918. 
31 Over het totale aantal doden ten gevolge van de Spaanse griep doen nogal wilde verhalen de ronde. Vaak 
– en zelfs heel recent in De Standaard – wordt vermeld dat de Spaanse griep 300.000 doden maakte in België. 
Diepgaander onderzoek toont echter aan dat er “maar” 30.000 à 80.000 doden vielen. Tijdgenoten raamden het aantal 

https://www.queteletcenter.ugent.be/spaanse-griep/
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0510_004393_005475_DUT/inventarisnr/I0043930054755934/level/file/scan-index/155/foto/510_2054_000_00153_000_0_0150
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0510_004393_005475_DUT/inventarisnr/I0043930054755934/level/file/scan-index/155/foto/510_2054_000_00153_000_0_0150
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0510_004393_005475_DUT/inventarisnr/I0043930054755934/level/file/scan-index/155/foto/510_2054_000_00153_000_0_0150


2020 - 259 
 

Van de overleden personen uit de groep 10-39-jarigen kennen we uiteraard altijd het geslacht, soms 
het beroep en meestal het adres. Deze gegevens zijn te weinig talrijk om statistisch te benaderen, 
maar het is toch leerzaam die informatie wat te bundelen. 
 
Toch wat opvallend is dat 60 % van de slachtoffers vrouwen waren. Vooral in de groep 30-39-jarigen 
zijn de vrouwen oververtegenwoordigd. Ook de “Mouvement de la Population et de l’Etat Civil” van 
1919 vermeldt dit verschil : het totale aantal overledenen (21) voor de derde golf bestaat volgens die 
bron uit 8 mannen en 13 vrouwen. Zou het ‘mopje’ - in de inleiding vermeld - daar een zekere 
aanwijzing van zijn? 
 
De vermelde beroepen zijn: 
 

 

Mannen 
 

Vrouwen 
 

 
Bediende 

 
Kloosterzuster 

 
 

Haarkapper 
 

Meid 
 

 
Metsergast 

 
Naaister 

 
 

Paswerker 
 

Onderwijzeres 
 

 
Schipper 

 
Scholierster 

 
 

Smid 
 

Werkmeid 
 

 
Soldaat 

 
Winkeljuffer 

 
 

Student 
 
 
 

 
Timmermangast 

 
 
 

 
Werkman 

 
 
 

 
 
Met andere woorden: de waaier aan beroepen is vrij breed, maar het zijn toch bijna allemaal 
loontrekkenden uit de privésector. Zelfstandigen en vrije beroepen zijn er bijna niet te vinden en de 
sociale bovenlaag van de bevolking ontsnapte aan de Spaanse griep. Bovendien gaat het bij de 
vrouwen vooral over ‘contactberoepen’, die aan een groter besmettingsrisico onderhevig zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
op 20.000. In het gehele arrondissement Oostende vielen er  – volgens de “Mouvement de la Population et de l’Etat 
Civil” van 1919 in de derde golf 71 slachtoffers (37 mannen en 34 vrouwen). 
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Aan de hand van de woonplaatsen van de overleden personen kunnen we de mogelijke impact van 
de Spaanse griep op de Oostendse bevolking clusteren in kernen. 
 
 
Eerste golf Tweede golf Derde golf32 

 
Duivenhokstraat 72 
Frère Orbanstraat 497 
Godshuizenstraat 15 
Godshuizenstraat 15 (dom. 
Zandvoorde) 
Koninginnelaan 46 
Leffingestraat 266 
Leopoldlaan 18 (domicilie 
Langestraat 37) 
Molenaarstraat 51 
Nieuwpoortsesteenweg 26 
(domicilie Klemskerke) 
Nieuwpoortsesteenweg 32 
domicilieMiddelkerke) 
Nieuwpoortsesteenweg 5733 
Nieuwpoortsesteenweg 5934 
Nieuwpoortsesteenweg 59 
Nieuwpoortsesteenweg 59 
(domicilie Gistelse steenweg 
52) 
Oudenburgsesteenweg 19 
Peter Benoîtstraat 1 
Timmermanstraat 57 
Toekomststraat 4 
Torhoutsesteenweg 306 
Torhoutsesteenweg 338 
Veldstraat 77 

Alfons Pieterslaan 5 
Caïrostraat 33 
Christinastraat 19 
Cirkelstraat 10 
Constantinopelstraat 19 
Euphrosina Beernaertstraat 16 
François Musinstraat 22 
Frère Orbanstraat 534 
Gerechtplaats 1 
Gerechtplaats 17 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Bredene) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Ieper; verblijf Stuiverstraat 217) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Lombardsijde; verblijf 
Wagenstraat 29) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Arbeidersstraat 15) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Leffingestraat 60) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Maria-Theresiastraat 40) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Middelkerke) 
Godshuizenstraat 15 (domicilie 
Torhoutsesteenweg 444) 
Leeuwerikenstraat 66 
Leffingestraat 162 
Nieuwlandstraat 35 
Nieuwpoortsesteenweg 59 
(domicilie Wilskerke) 
Prins Boudewijnstraat 4 
Rogierlaan 12 (domicilie 
Reningelst) 
Romestraat 12 
Romestraat 15 
Sint-Franciscusstraat 10 
Sint-Franciscusstraat 46 
Steenbakkersstraat 14 
Stuiverstraat 51 
Torhoutsesteenweg 206 
Veldstraat 25 
Velodroomstraat 30 
Wagenstraat 21 
 

Aartshertogstraat 25 
Alfons Pieterslaan 20 
Alfons Pieterslaan 5 
Antoine Mouquéstraat 5 
Blankenbergestraat 4 
François Musinstraat 17 
Frère Orbanstraat 501 
Godshuizenstraat 15 
Godshuizenstraat 15 
Godshuizenstraat 15 
Godshuizenstraat 15 
Godshuizenstraat 2 
Godshuizenstraat 80 
Kapucijnenstraat 49 
Liefkemoresstraat 6 
Londenstraat 2 
Maagdenstraat 34 
Maria-Theresiastraat 31 
Nieuwpoortsesteenweg 143 
Nieuwpoortsesteenweg 311 
Nieuwpoortsesteenweg 413 
Nieuwpoortsesteenweg 82 
Ooststraat 54 
Parijsstraat 11 
Rogierlaan 12 
Rogierlaan 12 
Rogierlaan 12 (domicilie 
Houtem) 
Spaarzaamheidstraat 2 
Torhoutsesteenweg 72 
Van Iseghemlaan 25 
Veldstraat 22 

 

 
32 De adressen uit de derde golf komen ook uit De Zeewacht. Bij wie in een of andere zorginstelling overleed, 
werd daar het adres van domicilie en/of verblijf niet vermeld. 
33 Op dit adres was er van 1887 tot 1930 een ‘wezenhuis’, van 1930 tot 1955 het preventorium Sint-Vincentius 
Ferrerius en vanaf 1949 de Sint-Jozefskliniek. Vandenbussche, Fred. Medisch Instituut Sint-Jozef en Sint-
Jozefskliniek Oostende, 1948-1988. Oostende, 1988, pp. 33-35. 
34 Op dit adres was er op het einde van de oorlog (zeker vanaf juli 1918) een ‘Hulphospitaal voor Besmettelijke 
Ziekten’. Het huis was eigendom van de Oostendse apotheker Charles Limbor, die er 800 frank huur per jaar 
voor ontving. FV Oostende – archief COO – nr. 43 – Register van de deliberaties van het burgerlijk hospitaal, 
1918-1922. 
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Om het geheel nog preciezer te maken zetten de we deze informatie over de gevonden adressen 
uit op een stratenplan van Oostende. 
 

 
 

Kaart 1 - Eerste golf: de aanduidingen op de kaart zijn de overlijdensplaatsen van de personen uit 
de ‘risicogroep’ (10-39-jarigen). Een sterretje zijn de overlijdens in een zorginstelling (zie hierboven 
in voetnoot 26); een bolletje is een overlijden thuis. 
 

Hier stellen we vast dat de regio rond Petit Paris het meest is getroffen. Opvallend is dat het centrum 
van de oude stad in die eerste golf gespaard blijft. Nochtans waren de huizen er ouder, woonde men 
er dichter op elkaar en waren de hygiënische omstandigheden er het minst. 
 

 
 

Kaart 2 - Tweede golf: de aanduidingen op de kaart zijn de overlijdensplaatsen van de personen uit 
de ‘risicogroep’ (10-39-jarigen). Een sterretje zijn de overlijdens in een zorginstelling (zie hierboven 
in voetnoot 26); een bolletje is een overlijden thuis. 
 

In de tweede golf werd de regio rond Petit Paris opnieuw niet gespaard, maar dit gebied is nu wat 
ruimer geworden. Ook het Westerkwartier heeft nu zijn deel gekregen, evenals de toenmalige 
Nieuwe Stad (Amsterdamstraat, Romestraat, enz.). Ook in het centrum van de oude stad doen zich 
nu een paar overlijdens voor van personen uit de groep 10-39-jarigen. 
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Kaart 3 - Derde golf: de aanduidingen op de kaart zijn de overlijdensplaatsen van de personen uit 
de ‘risicogroep’ (10-39-jarigen). Een sterretje zijn de overlijdens in een zorginstelling (zie hierboven 
in voetnoot 26); een bolletje is een overlijden thuis. Zoals in voetnoot 25 gezegd, kennen we hier 
niet het thuisadres van wie in een zorginstelling overleed. 
 

In de derde golf krijgen de toenmalige Nieuwe Stad en het Westerkwartier opnieuw hun deel, evenals 
enkele straten uit het oude centrum. In de regio Petit Paris zijn er nu wat minder overlijdens. 
Opvallend is dat er meer overlijdens zijn die niet geclusterd kunnen worden: zou het virus zich meer 
over de stad hebben verspreid? Er zijn in de derde golf ook een aantal overlijdens in de groep 10-
39-jarigen in Mariakerke en in de Vuurtorenwijk. 
 

Maar doordat de drie golven zo dicht op elkaar volgden (begin eerste golf: juni 1918; einde derde 
golf: april 1919) duurde de gehele periode van de Spaanse griep ‘maar’ elf maanden. Het is dus 
nuttig om de kaart van Oostende te bekijken met daarop de adressen van de overledenen van de 
risicogroep in de drie golven samen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaart 4 - Op deze kaart is het duidelijk waar de oversterfte zich voordeed: de straten rond Petit Paris, 
het Westerkwartier, de toenmalige nieuwe stad en het ‘armste’ deel van het oude centrum. 
Daarnaast zien we ook niet te clusteren plaatsen. 
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Natuurlijk – en het kan niet genoeg worden herhaald – hebben we het tot nu toe gehad over 
overlijdens in de risicogroep (10-39-jarigen), waar we voor de periode van de Spaanse griep een 
oversterfte vaststellen.  
 
Een volgende en laatste stap is nu het achterhalen van diegenen uit deze risicogroep effectief aan 
de Spaanse griep overleden. Daarvoor doken we in de verzameling bidprentjes van FV Oostende. 
Het komt immers voor dat er bij de plaatsen en data van geboorte en overlijden een woordje meer 
staat over de omstandigheden van overlijden. Soms komt die informatie ook voor in de tekst zelf. 
Hoe uitgebreid de collectie van de bidprentjes in FV Oostende ook is, we troffen er maar een 
minderheid aan van de hierboven afgelijnde groep. Wat meer is, bij de ‘treffers’ was de informatie 
niet secuur genoeg om te bepalen of het om een overlijden ten gevolge van de Spaanse griep ging. 
Omschrijvingen als ‘schielijk overleden’, ‘na een korte ziekte overleden’, ‘een smertelijk overlijden’, 
… komen niet alleen in 1918-1919 voor en helpen ons dus niet verder. 
 
Een ultieme poging om de slachtoffers van de Spaanse griep een gezicht te geven, was de 
consultatie van het register van patiënten opgenomen in het burgerlijk hospitaal35. Dit register bevat 
per opgenomen patiënt de volgende gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, 
plaats van domicilie, aard der ziekte, burgerlijke stand, gegevens over de ouders, datum van 
opname, datum van ontslag of overlijden, aantal opgenomen dagen en aanduiding wie de factuur 
betaalde (de zieke of de stad van domicilie). In nogal wat gevallen is de ‘aard der ziekte’ niet vermeld 
en in heel wat andere staat ‘affaire interne’. Met die vage omschrijvingen kunnen we dus niet veel 
doen. Maar we vinden er ook: longontsteking, bronchitis, koorts en griep als diagnose36. De 
opgegeven diagnoses zijn als volgt:  
 

  
Griep 

 

 
Koorts 

 
Longen 

 
Bronchitis 

 
Totaal 

 
1e golf 1 5 4 1 11 

 
2e golf 10 5 7 10 32 

 
3e golf 20 0 1 10 31 

 
      

Totaal 31 10 12 21 74 
 

 
Het aandeel van ‘griep’ bij de zieken (met inbegrip van verwante diagnoses) stijgt dus duidelijk van 
de eerste over de tweede naar de derde golf. Wellicht had dit te maken met de toenemende kennis 
van de epidemie en dus met een betere diagnose. We mogen wellicht veronderstellen dat een aantal 
van de andere diagnoses ook als griep zouden kunnen worden omschreven. De gemiddelde duur 
van de ziekenhuisopnames is bij ‘griep’ 15 dagen (minimaal 1 dag: maximaal 54 dagen); bij 
bronchitis 26 dagen; bij longen 30 dagen en bij koorts 38 dagen.  
Bij ‘griep’ is de leeftijd van de opgenomen patiënten tussen de 4 en de 79 jaar, met een gemiddelde 
van 38 jaar.  

 
Algemeen Besluit 
 
We hernemen hier nog even de voornaamste conclusies van ons onderzoek. De Spaanse griep was 
in Oostende relatief mild ten opzichte van steden die meer in het epicentrum lagen, maar toch zien 
we oversterfte in de tweede piek voor wat de totale bevolking betreft. Bij de grootste risicogroep zien 
we in de drie golven een oversterfte. Niet alle delen van de stad werden even hard getroffen: de 
straten rond Petit Paris, het Westerkwartier, de toenmalige Nieuwe Stad en in wat mindere mate het 

 
35 FV Oostende, archief COO, nr. .117 - Register van opgenomen zieken. 1911 – 1920. 
36 Er zijn ook heel wat andere diagnoses, maar die zijn duidelijk niet gelieerd aan of verwant aan de griep; 
huidziekte, eczema, hartkwaal, darmziekte, verwonding, brandwonden, breuken, … 
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oostelijke gedeelte van de oude stad. Hoe langer de epidemie duurde, hoe meer gevallen zich ‘los 
van clusters’ over de stad voordeden. De mogelijks getroffen personen waren in hoofdzaak 
bedienden en arbeid(st)ers: niet alle lagen van de bevolking werden even hard getroffen. De 
Spaanse griep kon niet echt ‘democratisch’ worden genoemd. Er mag worden verondersteld dat de 
mogelijke slachtoffers uit de getroffen ‘betere’ wijken (Petit Paris, Nieuwe Stad) het inwonend 
dienstpersoneel waren en niet de ‘burgerij’. Bij de zieken die omwille van aandoeningen aan de 
luchtwegen in het burgerlijk hospitaal werden opgenomen, namen de slachtoffers van de griep een 
groeiend aandeel in. Dit had wellicht te maken met betere diagnoses naarmate de epidemie 
vorderde. 

 
Appendix 
 
Een onderzoek krijgt een grotere waarde wanneer we een vergelijking maken tussen diverse 
casussen. 
 
We probeerden dus de oefening zoals hierboven beschreven uit te voeren voor Middelkerke. De 
situatie in die gemeente was natuurlijk heel erg verschillend dan die in Oostende. In 1918 waren er 
72 overlijdens. Niet minder dan 63 akten waren echter ‘overschrijvingen’: akten dus van inwoners 
van Middelkerke die als gevolg van de oorlogsomstandigheden de gemeente waren ontvlucht. Het 
getal 9 is dus een veel te klein aantal om iets zinnigs te kunnen over zeggen. 
 
We richtten dan onze blik naar Bredene en analyseerden ook daar de overlijdensakten. We kwamen 
tot de volgende grafieken: 
 
 

 
 
 
Grafiek 3 – Vergelijking van het aantal overlijdens (verticale as) per maand (horizontale as) in de 
periode 1913-1917 (gemiddeld) en de jaren 1918 en 1919. Let wel: er wordt hier een andere schaal 
gebruikt dan bij de grafieken over Oostende 
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Grafiek 4 – Vergelijking van het aantal overlijdens van de 10-39-jarigen (vertikale as) per maand 
(horizontale as) in de periode 1913-1917 (gemiddeld) en de jaren 1918 en 1919. Let wel: er wordt 
hier een andere schaal gebruikt dan bij de grafieken over Oostende 
 
Het gaat hier over veel kleinere aantallen en dus moeten we voorzichtig zijn met de interpretatie. 
Voor alle overlijdens in Bredene zien we pieken aan oversterfte in de drie golven, voor de 10-39-
jarigen enkel in de eerste en tweede golf (maar daar zijn de aantallen echt heel klein!). 
 
We konden ook de resultaten zien van het werk van Marc De Meester en Eric Huys voor alle 
overlijdens in Blankenberge en Heist voor het jaar 191837.  
 
 
 

 
 

 
37 We verkregen de gegevens van Marc De Meester en Eric Huys die volop bezig zijn met een studie over de Spaanse 
griep in de Zwinstreek en waarvan de eerste gegevens werden gepubliceerd: De Meester, Marc en Huys Eric. 
“Onderzoek naar sporen van de Spaanse griep in de Zwinstreek” in Rond de Poldertorens, LXI, 2019, 3, pp. 73-85. We 
danken beide auteurs ten zeerste voor de bereidwilligheid hun grafieken hier te laten opnemen. 
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Voor Blankenberge noteerden ze een kleine piek in de eerste golf en een grote in de tweede golf. 
Voor Heist was er in de tweede golf een duidelijke piek merkbaar.  

 
Globaal gezien vertonen de resultaten van Oostende, Bredene, Blankenberge en Heist een 
gelijkaardig patroon. 
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