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door Claudia VERMAUT, archivaris 

Een uniek naslagwerk 

Net vóór de zomer van 2000 rolde de Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende van de 
persen. Deze publicatie is een zeer belangrijke stap voorwaarts voor het historisch onderzoek over 
Oostende. De Bibliografie bevat nl. een overzicht van zowat alle boeken, brochures, 
tijdschriftartikels en andere gedrukte werken die gedurende de voorbije 200 jaar over de hele 
geschiedenis van Oostende zijn verschenen. Het bevat 5915 titels, thematisch verdeeld over 271 
rubrieken. Naast algemene naslagwerken wordt een overzicht gegeven van de werken die over 
Oostende zijn gepubliceerd m.b.t. de prehistorie, over de Gallo-Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de 
Bourgondische periode, de Spaanse periode, de Oostenrijkse periode tot in de hedendaagse periode. 
Binnen ieder tijdvak wordt een specifieke thematische ordening gevolgd, met een overzicht van 
werken m.b.t. het politieke, economische, sociale, godsdienstige, vrijzinnige en culturele leven in 
Oostende in de desbetreffende periode. 
Het geheel wordt ontsloten via een gedetailleerde inhoudstafel, een auteursindex en een uitgebreide 
onderwerpenindex. Hierdoor kan men in een mum van tijd opzoeken of er reeds werken over een 
bepaald onderwerp zijn verschenen. 

Wilt u dus iets weten over de Atlantikwall, badinstallaties, capucijnen, danszalen, James Ensor, fort 
Sint-Philippe, de grote Westpolder, het Hazegras, de Ijslandvaarders, het judaïsme, de kaapvaart, de 
Kursaal, het Leopoldpark, de Mercator, de Noorse stallingen, de Oostendse Compagnie, Paster 
Pype, Jozef Quyo, de RYCO, de sprotfabriek, het thermaal instituut, de UCB, Villa Maritza, de 
Wittenonnenstraat, yachting of zeewering... dan neemt u gewoon de Bibliografie ter hand, kijkt 
even in de inhoudstafel of in één van de indexen, zoekt de titel op en in een handomdraai vindt u 
wat u zoekt. 

De werkgroep Bibliografie  

Het project werd in november 1996 opgestart op initiatief van de Heem- en Geschiedkundige kring 
De Plate. De bibliografie werd opgesteld door een werkgroep samengesteld uit vrijwilligers van de 
Heem- en Geschiedkundige kring De Plate, m.n. Jan Dreesen (t 1997), lic. Daniël Farasyn (t 1998), 
Gilberte Farasyn-Schepens, Ferdinand Gevaert, Freddy Hubrechtsen en Ivan Van Hyfte, drs. Jan 
Pannentier, verbonden aan de Universiteit van Gent, die o.a. gespecialiseerd is in de Oostendse 
maritieme geschiedenis in de 18 de eeuw, Pieter FranQois, student Geschiedenis en lic. Claudia 
Vermaut, stadsarchivaris. Het geheel stond onder leiding van prof. dr. Luc Fran9ois, hoogleraar aan 
de Universiteit van Gent. 

Op zoek naar informatie 

Gedurende bijna vier jaar hebben de leden van de werkgroep hun opzoekingen verricht in diverse 
bibliotheken en documentatiecentra o.a. in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Oostende, de 
bibliotheek van de Koninklijke Militaire School, de bibliotheek van het Koninklijk Legermuseum, 
de Koninklijke Bibliotheek Albert I, de Westflandricabibliotheek van de familie de Bethune, de 
bibliotheek van de Universiteit Gent. De tijdschriften werden doorgenomen tot en met jaargang 
1998, terwijl de boekenproductie werd gevolgd tot en met juni 1999. De neerslag van hun werk 
werd geëvalueerd tijdens 25 vergaderingen die over het project werden gehouden. Tijdens de 
laatste vergaderingen controleerde de werkgroep alle titels minutieus op fouten en ontbrekende 
gegevens en verwijderde de werken die niet aan de criteria beantwoordden. 



Het resultaat 

Het resultaat is een indrukwekkend boek van 370 bladzijden, dat voor de eerste maal sedert de reeks 
Oostendse Historische Publicaties werd opgestart, niet in de eigen stadsdrukkerij werd gedrukt maar 
werd uitbesteed, op 1000 exemplaren gedrukt op kwaliteitspapier en garengenaaid ingebonden in 
een vierkleurenkaft. De titelbeschrijvingen worden afgewisseld met 19 kleuren- en zwart-
witafbeeldingen. 

Deze bibliografie is belangrijk omdat voor de eerste maal in de geschiedenis een overzicht werd 
opgemaakt van alle werken die ooit over Oostende zijn verschenen. Het is m.a.w. een compleet 
overzicht van alle zgn. "secundaire bronnen of literatuur". Samen met de in 1998 gepubliceerde 
Archiefgids die een overzicht biedt van een groot aantal beschikbare "primaire bronnen" is de 
Bibliografie van de geschiedenis van Oostende een onmisbaar hulpmiddel voor al wie zich van ver 
of van dichtbij over het Oostendse verleden buigt. 

Te koop 

Het boek is voor 950,- fr. te koop aan de infobalie in het Stadhuis. 
Men kan het ook thuisbezorgd krijgen na overschrijving van 1030 fr. op rekeningnummer 091-
0065420-71 van de Stadskas, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende met vermelding 
"104/161/02 — OHP 8". 

Noot van de redactie 

Aansluitend op dit artikel vindt U verder in dit tijdschrift een grondige analyse van de 
inhoud van deze "Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende" door prof dr. Luc 
Frarkois. 
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