
OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (55) 
door Aimé SMISSAERT (+) 

Na een tamelijk lange onderbreking (de laatste bijdrage dateert van oktober 1999) zetten 
wij, vanaf deze maand, onze reeks over Oostende onder de Duitse bezetting in W.O.! 
verder. 

Dinsdag 16e  Maart. - 

HONDERD DRIEENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 

Deze namiddag stolen de duitschers al de werkbanken uit het pakhuis der gebroeders VAN 
YPER, Christinastraat, 135. 

* * * 

Wij lezen onderstaande nieuws uit Oostende in het nr. van heden van het Gentsch dagblad "Het 
Volk": 

De toestand te Oostende 

De toestand wordt te Oostende voor de bevolking niet beter, nu de vliegtuigen der Verbondenen de taak van de vloot 
schijnen te hebben overgenomen en de stad met hare bommen bestoken. Tot nog toe had een en ander nog geen levens 
van burgers gekost, maar de vorige week Dinsdag is het eerste slachtoffer gevallen. Het is een karrevoerder die gedood 
is en twee meisjes die in de nabijheid gingen, zijn niet gevaarlijk gewond. 

De statie van Oostende-kaai is slechts weinig beschadigd. 
De hooge officieren, welke geregeld in Oostende vertoeven of van het front terugkeeren, logeerden gewoonlijk in het 

hotel La Couronne. Dit hotel is thans echter gesloten en de officieren vertoeven elders, sinds in de onmiddellijke 
nabijheid bommen geworpen zijn, welke een deel van de brug vernield hebben, kort bij genoemd hotel. 

De Kapellestraat, die van de statie naar den Zeedijk loopt, heeft nogal wat geleden door het bombardement. 
Op den boulevard zijn verschillende villa's beschadigd, welke in de nabijheid van de batterijen stonden, waarop 

Engelsche vliegeniers hunne bommen wierpen. 
Per proldamatie is de bevolking bekend gemaakt, dat zij zich niet buiten de grenzen der gemeente mag begeven; 

voorts niet in den omtrek van het genoemde militaire hospitaal, de statie Oostende-kaaien voor zooverre de omgeving 
daar is afgezet, en den Zeedijk in de richting van Mariakerke slechts zoover, als tot waar ene groote Duitsche vlag het 
verboden terrein aanduidt. 

Nu mogen wij voorzeker den ladder optrekken! Grooter leugens lazen wij immers nooit — en 
gazetschrijvers zijn nochtans van geen klein gerucht verwerd! 

* * * 

Tegen den avond werden elf duitsche soldaten naar het Hotel des Thermes overgebracht: in de 
loopgrachten voor Nieupoort waren zij de oogen uitgebrand geworden door de gassen 
voortkomende van het Fransche geschut. 

* * * 

Van heden af is op de Vuurtorenwijk, de gemeenteschool voor jongens heropend, in de hierna 
vermelde gebouwen: 2 klassen in de danszaal van den heer A. MARIEN, Liefkemoresstraat; eene 
klas in het huis van vrouw Mathilde BEUSELINCK, vrouw FEYNAUT, Avisostraat, en eene klas 
in eene danszaal der Stokersstraat, gehouden door Julien VAN HINSBERG. 
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De Oostendenaars, in de statie werkzaam, werden heden afgedankt daar er geen werk voor hen 
meer was. 

Woensdag 17e Maart. - 

HONDERD VIERENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 

Heden morgen om 8 ure, werd in de kerk van O.L.V. (Hazegras) eene mis gelezen tot ziellafenis 
van Magdalena MOLLET, op zondag 7n dezer, op de Leopoldlaan door eene bom gedood. 

In den loop der maand januari was de duitsche overheid te weet gekomen dat 5 duitsche soldaten; 
van de eerste dagen dat zij te Oostende waren, nooit meer naar het front waren opgetrokken: zij 
waren er niet alleen in gelukt gedurende zooveel weken aan de oogen hunner oversten te 
ontsnappen, maar hadden bovendien, van hunne uniformen misbruik gemaakt om overal binnen te 
dringen... en te stelen. Hun buit trachten zij dan te verkoopen aan den eenen of den anderen. Rond 
half januari wist de duitsche overheid de schuilplaats te ontdekken: Mijnheer was reeds meer dan 2 
maanden en half in villegiatuur bij den policieagent Fans SYS, Aartshertoginstr. 45. Daar werd de 
rekel, op eenen vroegen morgen, door eene patroelje geknipt (1) . Weldra werden 2 zijner kameraden 
ook vastgezet; niettegenstaande de neerstigste opzoekingen bleven de twee andere verdoken. Het 
onderzoek dezer zaak duurde ongeveer twee maanden; slechts heden werd zij opgeroepen voor den 
Krijgsraad zetelend in de Kommandantur der Ooststraat. 

De Krijgsraad bestond uit 7 officieren en werd stipt om 9 ure geopend — slechts om 11 u 10 werd 
de eerste getuige binnengelaten, zoo lang hadden de formaliteiten geduurd voor de aanstelling des 
Raads en de ondervraging der 3 duitsche soldaten. 

Het eerste feit dat werd opgeroepen was dit ten laste der echtgenoten SYS voornoemd, beticht 
gedurende ruim 2 maanden en half huisvesting verleend te hebben aan een duitsche soldaat, die zijn 
dienst niet deed naar behooren. Niettegenstaande de agent SYS staande hield dat hij niet kon weten 
welke dienst de duitsche soldaat uitoefende, werd hij veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf; 
zijne vrouw werd vrijgesproken. 

Zekere VANDENBERGHE, wonende op den Meiboom; kreeg 6 maanden gevang om een 
duitsche weglooper een burgerskostuum bezorgd te hebben. 

Een derde feit was ten laste eener moeder, wier min dan 17 jarige dochter schuldige betrekkingen 
had onderhouden met den kapitein der duitsche wegloopers. De heer policiekommissaris DEWITTE 
getuigde dat er niets op de vrouw te zeggen viel, dat zij herhaalde malen gepoogd had haar meisje 
tot het goede terug te brengen, doch vruchteloos! Het meisje werd vrijgesproken en de moeder 
kreeg 6 maanden gevang. 

Daarna werd het volgende feit opgeroepen: Mevr. Weduwe SOETENS, van Middelkerke, had 5 
pianos besteld, die per trein naar Oostende moesten gevoerd worden. Zij had M. Charles FEYS, 
brouwer, belast met het vervoeren der pianos — doch wat niet aankwam maren de pianos. De 
duitsche overheid vernam weldra dat de 5 pianos gestolen waren geworden en verkocht aan 
verscheidene personen onzer stad, nl. 2 aan A.D., 1 aan M.V., 1 aan A.B. en een aan C.D. De 
dieven werden niet geknipt, doch de duitsche soldaat, die de wacht had, toen de diefstal voorviel, 
stond terecht. 

(I)  De politieagent SYS en zijne vrouw, aangehouden, bleven 4 dagen in 't gevang opgesloten. 
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A.D. en zijne vrouw, beticht twee pianos gekocht te hebben, werden veroordeeld elk tot 14 dagen 
gevang: dank zij het aandringen van den man, die verklaarde zelve de straf zijner vrouw te willen 
uitdoen, en dank zij ook de tusschenkomst van duitsche officieren, voor dewelke de echtgenoten 
A.D. eten bereidden, moet Mevr. D.F. niet in 't gevang, doch de straf van haren man is op eene 
maand gebracht. 

Mevr. A.V., die van M.A.D. een piano gekregen had, werd vrijgesproken. 

MM. M.V. en C.D. kregen elk 14 dagen gevang, M.A.B. eene maand gevang en eene zware 
geldboete. 

Welke straf de duitsche wegloopers opliepen weten wij niet. 

* * * 

De zoon van M. Frans VERBIEST, handelaar in suikergoed, wonende Kaaistraat, ging deze 
morgen uit met zijne twee honden. Op zeker oogenblik rukte een der honden zich van den ketting 
los. Veldgendarmen hielden den jongen VERBIEST aan, die 3 mark boet moest betalen: anders 
moest hij 14 dagen op water en brood zitten. 

* * * 

Daar wij hierboven van de Kommandantur der Ooststraat gewaagden zal het niet ongelegen vallen 
hier neer te schrijven dat er, in de betalende Jongensschool, tot duitsche Kommandantur dienend, 6 
bureelen ingericht zijn, nl. op den gelijkvloers: het bureel van den officier DIEBEL, gelast met alles 
wat den gasdienst betreft; in het tweede worden onder het bestuur van den officier HELBECK 
paspoorten afgeleverd; in het derde zetelt de Gerichtsoffizzer GLASSMER; in het vierde troont 
BITTINGER, de plaatsbevelhebber. Op het eerste verdiep zijn twee bureelen: het eerste, bestuurder, 
de officier MEYER, dient voor de veldpost; het tweede is het bureel van den officier 
KLUCKENBERG, die voor zending heeft aan de officieren huisvesting en vergaderingszalen te 
bezorgen. 't Was KLUCKENBERG die het oppertoezicht had over de schikkingen aan het lokaal 
der Société Littéraire te brengen; hij is het ook die thans bezig is met in het flótel St Denis, 
Kapellestraat, een koffijhuis voor soldaten en eene bijzondere vergaderzaal voor officieren in te 
richten. 

Heden werd in het huis der Weduv, e HILLEKAMP-DEPAUW, hoek Christina- en 
Wittenonnenstraat, een nieuw duitsch koffijhuis geopend. 

* * * 

Wij hebben heden een zelfmoord aan te boeken: de genaamde Emerence ELIAS, geboren te 
Lombartzyde den 27 Juli 1879, echtgenoote van Raymond VERLINDE, metser te Middelkerke, en 
moeder van 4 minderjarige kinderen, benam zich heden het leven met in de wijk der Leffinghestraat 
in eenen put te springen. Toen over een drietal maanden een gedeelte der mannelijke bewoners van 
Middelkerke naar Brussel gedreven werden, bevond haar echtgenoot zich onder het getal. Later 
moest de vrouw op hare beurt met hare kinderkens Middelkerke verlaten. Hare geldmiddelen 
geraakten stilaan uitgeput en alhoewel liefdadige menschen haar ter hulp kwamen, zag zij nochtans 
met rasse schreden de armoede naderen; zij werd wanhopig, meer en meer afgetrokken en... men 
weet het overige. 

Men moest verscheidene uren dreggen vooraleèr men het lijk vond, dat naar het doodenhuis werd 
overgebracht. Wat de kinderkens betreft, liefdadige menschen zorgen ervoor. 
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Vandaag spoelden twee lijken aan van het fransch scheepken B.144, alhier op 3n dezer voor het 
Westerstaketsel gezonken. Ze werden op ons kerkhof begraven. 

Donderdag 18e  Maart. — 

HONDERD VIJFENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 

Gister avond, rond 8 ure, vloog een Zeppelin over de stad en verdween in de richting der zee. 
Rond 10 1/2 ure, rond 12 1/4 ure en rond 2 ure werd, eveneens, het gerucht van den motor eens 
Zeppelin's gehoord. Zijn er nu twee of meer van die knapen over onze stad gekomen, of is het 
iedermaal denzelfden die ons met een bezoek vereerde, dit valt moeilijk om zeggen! 

Op de markt deze morgen, slechts 2 boterboerinnen en 4 boerinnen met eieren — ze werden 
letterlijk uitgevochten! De boter ging tot 4.80 fr.! Eene der boerinnen, die hare eieren niet wilde 
verkoopen tegen bons aan duitsche soldaten moest mede naar het policiebureel. 

Wij hoorden de boerinnen verklaren dat, zoo het stelsel der betaling met bons bleef voortduren, 
geene enkele boerin meer naar de markt zou komen. Zulks zal voor gevolg niet hebben dat er geen 
boter meer te krijgen zal zijn, want van nu af reeds dragen de boerinnen rechtstreeks hunne boter en 
hunne eieren naar de winkels. 

Wij loopen toch erg gevaar eensdaags geene boter meer te kunnen krijgen, noch op de markt, 
noch in de winkels: de duitschers, immers, loopen de winkels af achter boter voor hunne officieren; 
de winkeliers, die duizendmaal liever met klinkende munt betalende Oostendenaars, dan de met 
bons voor den dag komende duitschers, bestellen, zeggen dat zij slechts "margarineboter" hebben 
en d'officieren lusten niet geerne margarine! Komen de boterboerinnen naar de markt nier meer, de 
duitschers zijn bekwaam hunne paspoorten af te nemen, en dan ja, dan mogen de liefhebbers van 
boter op hunnen buik trommelen! 

De eieren gingen 12 ctm. het stuk. Nog al veel groensels op de markt; prijzen gelijk Maandag. 

* * * 

In den afgeloopen nacht werd de knielbank, die voor het vagevuur staat, aan de oude Sint-
Pieterstoren, met offerblok en al... gestolen. De buit zal niet zeer groot geweest zijn, want gezegde 
offerblok, daar gesteld voor het werk van den Berg van Bermhertigheid, bracht sedert verscheidene 
jaren niet veel meer op. 

* * * 

Rond 10 ure van den morgen ontstond een begin van brand aan boord van het schoolschip Ville 
de Bruges liggend in den tweeden bassijn en tot over een paar dagen nog vol met duitschers. De 
pompiers waren op korten tijd ter plaats en rap de vlammen meester. 

De brand ontstond in het achterruim van het schip. Enkele uren voor de bezetting door de 
duitschers had een bediende van het schoolschip daar het nickele tafelgerief (1)  en het keukengerief 
geborgen onder eene laag vuil of versleten linnengoed der schooljongens. 

(I)  Dit gerief: vork, lepel, telloor, drinkglas enz. kost 12 fr. per schooljongen. Er is gerief voor 120 jongens — dus eene 
weerde van 1.440 fr. 
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Zijn de duitschers daar nu achter gekomen of zijn deugnieten op de hoogte van dit wegbergen 
gebracht, dit weten wij niet. Althans, in dit hol, waar nooit geen vuur wordt gemaakt is het in brand 
geschoten en toen de pompiers toekwamen was al het keuken en nickelgerief weg. 

* * * 

Heden namiddag werd, onder voorzitterschap van den heer VERDEYEN, dd. schepen, eene 
vergadering gehouden der personen bij dewelke de duitschers wijn hebben opgeeischt. M. 
VERDEYEN liet kennen dat de duitsche overheid, niettegenstaande het aandringen van het 
Gemeentebestuur, niet wil terugkomen op hare beslissing niet meer te betalen dan 2 frank per flesch 
wijn, 3 frank per flesch likeuren, 5 frank per flesch champagne. Als reden doet zij gelden dat de 
wijn, door zekere hotels geleverd, van heel slechte hoedanigheid is, en dat daarom eenen 
middelmatigen prijs is ingesteld geworden. Wat doen? vraagt M. VERDEYEN zich af: de 
vastgestelde prijs aannemen of wel wachten en later een proces aan doen? De overgroote 
meerderheid der aanwezigen is van gedacht de vastgestelde prijzen aan te nemen; enkele weigeren 
en zullen liever later het gerecht uitspraak laten doen. 

* * * 

Van heden af bekomen zekere manspersonen van Leffinghe wederom toelating om naar Oostende 
te komen. Dientengevolge vernamen wij dat het voeder voor de beesten uitnemende schaarsch 
begint te worden, bijzoover dat de landbouwer Henri 't JONCK, wonende op de hofdstede "Het 
Fleriskot", deze morgen al zijne beesten naar de dorpplaats van Leffinghe leidde en ze daar aan de 
duitsche officieren overliet, bij gebrek aan eten voor zijn vee! Waar moet dat naartoe en waar zal 
Oostende, binnen kort, nog vleesch kunnen bekomen, indien de bezetting nog lang duurt? 

De krijgsgevangen van het fransch scheepken B.144 werden vandaag naar Brugge gedaan. Alleen 
de kapitein, die nog in een hospitaal verpleegd wordt, is hier gebleven. 

Vrijdag 19e  Maart. — 

HONDERD ZESENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 

Heden overleed alhier, in 't hospitaal, de genaamde Oscar MAES, geboren te Leffinghe den 1 
Februari 1902, van Eduard en Juliana MOSTREY, te Leffinghe door een houwitser getroffen. 

Volgende plakbrief werd heden uitgeveerdigd: 

Bevoorrading in Brood 

Vernieuwing der Kaarten 

Het Collegie: 
Gezien de verordening betrekkelijk den verkoop van brood, vastgesteld door den Gemeenteraad in zitting van 8 

December 1914. 
Besluit: 
1. — Het publiek wordt uitgenoodigd de broodkaarten te doen vernieuwen op de dagen van 22, 23 en 24 Maart, van 9 

uur 's morgens tot middag, en van 2 tot 5 uur namiddag, (Duitsch uur) in de verschillige politiebureelen, en voor de 
middensectie in de militiezaal van het stadhuis (Kerkstraat) 

2. — De persoon, die zijne nieuwe kaart gaat afhalen, moet voorzien zijn van zijn trouwboekje of van een officieel stuk 
van eenzelvigheid. 

3. — De eigenaar der broodkaart moet aan den afgevaardigde, gelast met derzelver vernieuwing, den naam van den 
bakker opgeven bij wien hij brood gaat halen. 

4. — Niemand zal van bakker mogen veranderen zonder er minstens 48 uren op voorhand kennis van gegeven te 
hebben op het politiebureel van het Hazegras. 
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Gedaan in zitting van 16 Maart 1915. 
Door het College: 

De Sekretaris 
Fr. THONE 

De Burgemeester 
A. LIEBAERT 

Genehmigt: 
Kaiserl. Deutsche Kommandantur 

(get) BITTINGER 

* * * 

Voor de tweede maal braken de duitschers dezer dagen in bij M. Franz MARANT, juwelier, 
Vlaanderenstraat. M. MARANT en zijne familie hebben voor de aankomst der duitscherrs te 
Oostende onze stad verlaten, verscheidene koffertjes met juweelen alsmede een groot getal 
kostelijke voorwerpen wegbergende achter eenen in der haast gemetsten muur. Verscheidene 
maanden was het huis onaangeroerd gebleven, toen in den loop der maand Januari, het voor den 
eersten maal werd opengebroken. Aan den persoon met het toezicht van het huis belast, bekende 
VON DER HEYDE, de duitsche officier, die de bons voor opeischingen van wijn teekent, alsdat 
"gebuurs" aan de duitsche overheid hadden laten weten dat er daar wijn was verborgen. De 
duitschers haalden te dezer gelegenheid 650 flesschen wijn en 5.000 kilos kolen bij. Zij vonden ook 
den nieuw gemetsten muur en braken hem open, doch zij namen niets van de weerden mede, de 
persoon aan denwelken M. MARANT het toezicht over zijn huis had toevertouwd, de heer 
pol i c i ecomm i ssari s verwittigd hebbende. 

Dezer dagen nu, kwamen de moffen terug — doch ditmaal ook bleven de weerden onaangeroerd, 
dank zij het krachtdadig optreden van den persoon in kwestie. In 't begin van toekomende week zal 
de juweelenwinkel heropend worden, ten einde eene derde poging tot plundering te verijdelen. 

* * * 

Kort na den noen drongen duitsche soldaten binnen in de kelderingen van den Helder, Van 
Iseghemlaan en begonnen de aldaar liggende wijn te rooven. Men verwittigde in allerhaast M. 
COURTADE, eigenaar van den Helder, die aan 't noenmalen was bij M. Arthur GILISSEN, 
Leopoldlaan. M. COURTADE, enkel Fransch kennende, vroeg M. Fernand DECLERCK, 
medeeigenaar van het Majestic, hem te willen vergezellen, 't gene geschiedde. Aan den Helder 
gekomen, greep eene hevige woordenwisseling plaats tusschen de duitsche soldaten en beide 
heeren, die, ten slotte, naar de Kommandantur werden geleid. 

* * * 

Heden morgen werd, in de St Josephskerk eene mis gelezen tot zielelafenis van M. Jules 
SIDDERS, kapitein bevelh. bij 't 3 e  linieregiment, (ridder der Leopoldsorde, ridder der Orde der 
kroon, vereerd met de Herinneringsmedalie van Leopold II), van wiens overlijden wij hooger 
gewaagden. 

Te dezer gelegenheid mocht de weduwe van den moedigen krijger die zijn bloed op het slagveld 
stortte, een bezoek brengen aan hare villa der Velodroomstraat. zij vond deze totaal geplunderd! 

Dezelfde... grap (?) viel te beurt aan den eigenaar der Villa Juanita, 15 Koninklijkestrsak. Daar 
ook is de rooversbende voorbijgetrokken! 

Zaterdag 20e  Maart.- 

HONDERD ZEVENENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 
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Deze morgen kwart na 9 ure verliet een trein, bomvol met soldaten, onze statie. 12 gevangenen, 
waaronder de 3 duitschers en de policieagent SYS, die verleden Woensdag voor den Krijgsraad 
verschenen, deden de reis mede: het schijnt dat men ze naar Duitschland stuurt! 

* * * 

De duitschers hebben wederom wat nieuws uitgevonden... tegen den Englander. 

Het uiteinde van de verschillige rampen naar den Zeedijk leidend, hebben ze thans afgezet met 
badkabienen de eene dicht tegen de andere geplaatst, , op dat niemand door zou kunnen! Spotvogels 
zeggen dat de duitschers dien maatregel namen omdat ze bevreesd zijn voor eenen inval der 
zwarten die van Nieupoort naar hier al zwemmen zouden afkomen!!! 

Van heden af staan op verschillige plaatsen o.m. aan de wacht op de Groote Markt, aan de 17 en 
30 Koninklijkestraat, enz. schildwachthuisjes met de duitsche kleuren beschilderd: van ver heeft dit 
veel weg van een arlekijnskleed! 

* * * 

Een honderdtal onzer stadgenoten door de duitschers gebezigd aan werken op het strand, werden 
heden afgedankt. 

Een hunner vertelde ons dat de duitschers het strand met stekdraad hebben doen afzetten. 

De omtrek der twee kanonnen, door de duitschers opgesteld, tusschen de groote ingangpoort van 
den Hippodroom Wellington en den ingang der gaanderij van het Royal Palace Hotel, is eveneens 
met stek of pindraad afgezet geworden. 

* * * 

De kommandantur heeft bevel gegeven aan de stad de lijst op te maken der personen in Oostende 
verblijvende en in de provincie West-Vlaanderen niet gehuisvest. Het Onderstandskomiteit is ook 
aanzocht geworden de lijst op te maken der personen vreemd aan de provincie West-Vlaanderen, en 
door dit Komiteit ondersteund. 

* * * 

Heden werd, het eerste huwelijk ingezegend, gesloten sedert de bezetting onzer stad door de 
duitschers, nl. dit van Victor CHAFFART, kaailosser, met Euphrasia SCHMITT, werkvrouw. De 
echtgenoot is 28 jaar oud, de jonge echtgenoote, 19 jaar. 

* * * 

Heden avond, van af 6 ure, begon de beiaard het uur, half uur en kwart uurs te wekkeren. Om 7 
ure, uur van policie, hield het spel op. Van morgen af zal de beiaard wekkeren van 7 ure 's morgens 
tot 7 ure 's avonds. 

Omstreeks 6 ure is het "regiment der Petites Soeurs en van 't sch... schooltje", anders gezegd het 
208' regiment met muziek aan 't hoofd, langs den Nieupoortschensteenweg naar het front 
vertrokken. 

* * * 
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M. COURTADE gister aangehouden werd heden noen losgelaten. 

Gevolg gevende aan de vraag der werklooze handelsbedienden, nam het stadsbestuur heden er 10 
aan om ten stadhuize te helpen aan het noodig schrijfwerk voor de kasbons en de opeischingen. 

Zondag 21e Maart 

HONDERD ACHTENVIJFTIGSTE DAG DER BEZETTING 

Onze stadgenoten mieken dezen namiddag van het buitengewoon weder gebruik om naar het 
kerkhof te trekken, teneinde een bezoek te brengen aan de graven der gesneuvelde Belgische, 
Franse en duitsche soldaten. Op zekere oogenblikken geleek het eene ware processie! De 
duitschers, daarentegen, bleven in stad, ofwel luisteren naar het gewoon namiddag concert, ofwel 
groote duitsche potten bier drinken in de koffijhuizen waar duitsch bier te bekomen is, nl. in het 
Deutsche Marine und Soldaten Heim (tehuis voor duitsche mariniers en soldaten), deze morgen in 
het van ouds gekend koffijhuis Hotel St Denis, Kapellestraat, geopend, ofwel ook nog hier en daar 
zichtkaarten koopen en wel nl. in een huis der Kapellestraat waar sedert dezen morgen, zichtkaarten 
van Oostende, met de duitsche vlag er op en het opschrift "Souvenir d'Ostende" te koop zijn! Hier 
en daar, duitsche "Sauerkrautfresser" arm en arm met Oostendsche vrouwen. Bittere spotternij! 

IN MEMORIAM GERMAIN BILLIET (1910 -2002) 

Germain Billiet overleed op 18 mei 2002 in de gezegende leeftijd van 91 jaar. 

Jarenlang was hij een trouw lid en later "effectief' lid van onze Heemkring. 

Germain was een merkwaardig man. In zijn collegetijd was hij altijd de eerste van zijn klas en hij 
behaalde in de retorica de gouden medaille zonder veel moeite. Op de universiteit werd hij doctor in 
de klassieke filologie en licentiaat in de Germaanse en Romaanse filologie. Hij bekwam ook enkele 
studiebeurzen in binnen- en buitenland. Normaal had hij een schitterende carrière kunnen 
uitbouwen maar hij was te bescheiden en hij werd leraar aan het Koninklijk Atheneum te Oostende. 

Persoonlijk heb ik hem leren kennen als auteur van verschillende artikels in ons tijdschrift. HET 
artikel is ongetwijfeld het levensverhaal van August STRACKt verschenen in de De Plate tussen 
1982 en 1988 met een bijvoegsel in augustus 1993. Welke bronnen hij allemaal geraadpleegd heeft 
om deze artikelenreeks te kunnen schrijven valt niet te tellen. Hij is zelfs naar Duitsland gereisd om 
bepaalde zaken na te trekken. 

Maar hij heeft later ook verschillende artikels geschreven over de geschiedenis van Mariakerke en 
Oostende. Hij bracht die artikels altijd persoonlijk bij mij thuis want hij wilde zeker zijn wanneer en 
hoe ze zouden verschijnen. Ik noemde hem oneerbiedig Mr. Stracké. Ik dacht eerst dat hij zou 
kwaad zijn maar.....hij was fier op de bijnaam die ik hem gaf. 

Germain Billiet was ook de auteur van het boekje "O.L.Vrouw ter Duinen" (2 drukken), van een 
bijdrage in Ostendiana IV over het Oostends dialect in 1885, in Ostendiana V over de H. Hart kerk 
te Oostende en van verschillende artikels in de Kinkhoren, het informatieblad van het O.L.Vrouwe 
College. En waarschijnlijk vergeet ik nog een paar publicaties. 

Een bescheiden maar buitengewoon intelligent man is van ons heen gegaan. 

Jean Pierre Falise 
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