
OOSTENDE  TIJDENS DE EERSTE WERELDOORL 
door Aimé SMISSAERT (+)  

Onze kapitein had ongelukkigelijk zonder den waard (hier de duitsche kanonnen) gerekend ! 

Er zijn personen die beweren dat de bemanning dronken was. Moesten duischers zulks zeggen, wij 
zouden 't verstaan, maar Oostendenaars, nee dat kunnen wij niet aannemen ! Hoe kan iemand 
immers een oogenblik denken dat gansche eene bemanning, wetend welke gevaarvolle wateren het 
schip dat haar aan boord heeft, doorkruisen moet, zich bedrinke ? Neen, neen ! Wij hechten veel 
meer geloof aan de ons gegeven uitlegging der jacht op het scheepken door eenen duitschen 
onderzeeër gemaakt en zulks des te meer daar personen van ondervinding ons verklaard hebben dat 
een mispunt van 1/8 eener streep van het kompas voldoende is om een vaartuig, dat voor Nieupoort 
komen moest, in 't zicht onze haven de doen komen - en is zulke lichte misslag niet mogelijk 
wanneer meen door een vijand, als een onderzeeër is, wordt nagezet ? 

* * * 

Ziehier prijzen van eenige levensmiddelen en koopwaren : (I ) 

Konijnen, 
(er zijn er niet veel) 

Koffij 
Eieren 
Suiker (cassonade) 
Witte gecristalleerde suiker 
Terwemeel (ongezift) 
Soda 
Bruine zeep 
Witte zeep (Sunlight) 
Chicorrei 
Rollmops 
Stokvisch 
Witte boonen 
Peper 
Vijgen 
Gesuikerde pruimen 
"Petit beurre" (koekjes) 
Peeresiroop 
Pruimesiroop 
Chocolade 
Gesmolten ossevet 
Ongesmolten ossevet 
Ingelegde tomaten 
Ingelegde spinagie 
Zoetekoeke 
Aardappelen 
Kaas 
Kaas (Brie) 

2,60 tot 3,00 f. 

3, 3,20, 3,50, 3,70 f. de kilo 
0,15 en 0,16 f. het stuk 
0,85 en 1,00 f de kilo 
0,86, 0,90 en 1,00 f. de kilo 
0,42 tot 0,45 f de kilo 
0,15 f. de kilo 
0,80 f de kilo 
0,80 het pak van 4 stuk 
0,40 f het pak 
0,20 f. het pak 
0,90 f. de halve 
1,20 f. de kilo 
0,25 f. de ons 
0,35 f. het 1/4 kilo 
0,90 f. de kilo 
0,75 f. het 1/4 kilo 
0,70 f. de 1/2 de kilo 
0,70 f de 1/2 kilo 
1,85 tot 2,00 f het pak 
1,30 f de kilo 
1,10 f. de kilo 
0,25 f het klein doosje 
0,30 f het klein doosje 
2,40 f. de kilo 
10 f de 100 kilos 
3,25 f. de kilo 
4,00 f. de kilo 

( 1 ) Deze prijzen verschillen soms eenige centiemen, volgens de winkels. 
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Kas (Gruyère) 
Confiture van abrikozen 
Margarineboter 
Solferstekskens 
Bougies 
Macaroni 
Gerookte haring 
Pekelharing 
Patatebloem 
Beste brandolie 
Vogelzaad 
Wijnazijn 
Bierazijn 
Rijst 
Sterretjes (voor in de soep) 
Maïzena 

Haverbloem 
Zout 
Rozijnen 
Beste pruimen 
Broodsuiker 
Korinthen 
Vaniljesuiker 
Suikerkandijs 
Erwten 
Tapioca 

4,50 f. de kilo 
0,85 f. de doos 
1,25 f de 1/2 kilo 
0,20 en 0,25 f het pak+ 
1,75 f. het pak van 8 
0,90 f. de 1/2 kilo 
0,25 f het stuk 
0,15 f. het stuk 
0,45 f de 1/2 kilo 
1,80 f. de kilo 
0,60 f. de 1/2 kilo 
0,40 f de liter 
0,20 f de liter 
1,10 f. de kilo 
1,50 f. de kilo 
0,50 f het pakje 
en 0,45 f. het 1/4 kilo 
0,60 f. het pakje 
0,20 f de kilo 
0,85 f de 1/2 kilo 
1,50 f. de 1/2 kilo 
0,53 f de 1/2 kilo 
0,65 f. de 1/2 kilo 
0,10 f. het pak 
1,00 f. de kilo 
0,50 tot 0,65 f. de kilo 
1,00 f de kilo 

Verscheidene der koopwaren en levensmiddelen, hiervoren aangeduid, zijn overal niet te 
verkrijgen. De toestand is nochtans zeer verbeterd sedert ieder week het scheepken van schipper 
WYNTHEIN, van Scheepsdaele, alhier met allerhande koopwaren toekomt. 

Vrijdag 5 Maart. - 

HONDERD TWEEENVEERTIGSTE DAG DER BEZETTING 

De duitschers begonnen heden met de afbraak van de villa van M; DE NEUTER, Fortstraat, op 
den Vuurtorenwijk. Zooals men weet is Mijnheer DE NEUTER, medeeigenaar der peerdeboxen 
deze wijk en opsteller aan een wel gekend Belgisch sportblad. 

Iedereen kent het koffijhuis Falstaff op de Groote Markt, in vredestijd uitgebaat door een 
Engelschman.M. JACOBS, en thans voor zijn rekening opengehouden door M; Alfred 
MONTEVILLE. Spijt het verscheidene malen herhaald verbod sterke dranken te verkoopen, 
konden de verbruikers aldaar naar hertelust whisky, portocognac, brandy and soda, en alle slach van 
cocktails en andere Amerikaanse dranken bekomen; handelaars, nijveraars, tegenwoordige en 
toekomende gemeenteraadsleden kon men daar bijzonderlijk tegen het vallen van den avond 
ontmoeten, en niet zelden gebeurde het dat duische officieren er op hun gemakt een angostura 
(sterk gealcoholiseerde engelsche drank), een gingerale of een ander drankje van den britschen 
doodsvijand kwamen drinken. Zulks gebeurde nog gister.... Eilaas, de officier die zoo smakelijk 
zijn glas angostura uitdronk moet van het ras der Judassen zijn, want deze morgen traden duitsche 
soldaten met een officier het koffijhuis binnen, sloegen al de flesschen likeuren en sterke dranken 
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aan en passen M. MONTEVILLE eene boete van 500 markt toe ( 2) - omdat zegden zij, hij daags te 
voren eenen duitschen officier een glas angostura had geschonken. 

Aimé SMISSAERT (1876-1926), samen met zijn vrouw Marie HOUVENAGHEI (1875-1972), 
staande in de winkelruimte van het vroegere gebouw (winkel + drukkerij waar de "Duinengalm" 

gemaakt werd) dat ca. 1930-1931 afgebroken is en herbouwd door architect PIL; vóór- en 
achterhuis werden door twee verschillende aannemers neergezet 

Een onzer vrienden ontmoette te Brussel een andere Oostendenaar die van Holland terugkeerde 
en daar Eugeen DESWAEF had ontmoet. Men zal zich herinneren dat Eugeen DESWAEF, de 
bekende smid der Sint Pietersstraat op 30 December 11. gevankelijk van Oostende werd 
weggebracht, omdat hij zonder toelating verscheidene malen naar Holland was gegaan. Eugeen 
DESWAEF was in Duitschland gehecht aan den dienst van het Rood Kruis : gebruik makend van 
eene uitwisseling van gewonden, ontsnapte hij en gelukte erin op Hollandschen grond te geraken. 
DESWAEF boft niet met den kost in Duitschland : 's noens gekookte dikke patatenschillen, s' 
avonds een soort van bloempap, meer aan stijlbloem dan aan wat anders gelijkend ! Als de 
gevangenen gehecht aan den dienst van het Rood Kruis zulke goede kost krijgen, wat schiet er dan 
over voor de andere gevangenen ? 

We lezen in de duitsche gazetten : Duitsch Hoofdkwartier, 4 Maart. Een fransche stoomboot met 
munitie, die voor Nieupoort was en, tengevolge van eene vergissing der dronken bemanning, 
Oostende kwam binnengevaren, werd beschoten en tot zinken gebracht. De gewonde bemanning 
werd gered. 

(2)  De boet werd later verminderd op eenige marken. 
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