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Nohert HOSTYN 

HET ALBUM "WELLINGTON HIPPODROOM OOSTENDE 1883-1983" IS TE VERKRIJGEN AAN DE 
BOEKENSTAND VAN "DE PLATE" (750-). 

WAT IS DE GROOTSTE MENSELIJKE DRANG ? 

Prof. John DEWEY (1859-1952), de bekende filosoof, psycholoog en opvoedkundige 
schreef ergens dat de mens 8 menselijke drangen kent, nl. 
1. Gezondheid en behoud van zijn leven 
2. Voedsl 

OIO 	3. Slaap 4. Geld en dingen die hij voor geld kan kopen 
5. Een leven hiernamaals 
6. Sexuele voldoening 
7. Het welzijn zijner kinderen 
8. Gewichtigheid. 
Bij het antwoord op de vraag wat de belangrijkste menselijke drang is, staat men 
wat versteld hij de mening van DEWEY, namelijk dat "GEWICHTIGHEID" de belangrijk-
ste menselijke drang is. Met goed na te denken moet men DEWEY wel gelijk geven. 
Hoevelen zetten hun gezondheid, hun voedsel, hun slaap, hun fortuin, enz. niet op 
het spel om gewichtig te zijn. Men hoeft maar te kijken naar zakenlieden,politie-
kers, kunstenaars, sportlui en ook naar de heel eenvoudige mens, die er soms alles 
voor over heeft om toch iets meer te zijn dan "gewone mens". Zo kan het verklaard 
worden dat er toch zoveel verenigingen in maatschappijen bestaan, waarvan de bra-
ve bestuurslui er inderdaad alles , hierboven van 1 tot 7 opgesomd, voor over 
hebben, om gewichtig te zijn. Bij zakenlui en politiekers kan dit leiden tot 
machtswellust, bij kunstenaars tot de dolste creaties en bij sportlui tot nutte-
loze recordpogngen. Ja, DEWEY heeft gelijk, want wie zegt "ik hen de eenvoud 
zelf" doet al gewichtig. 

01, 	 0. VILAIN 

SPOORWEGEN EN PORSELEINKAARTEN IN 1868 

Even een porseleinkaart signaleren waarvan in ons "Piate-archief" een fotocopie 
berust (het origineel hebben we helaas niet). 
Het betreft een porseleinkaart van 24,5 x 16 cm, gedrukt bij "DAVELUY, Lith. du 
Roi, Ostende" en getiteld : 	CHEMIN DE FER 

D'OSTENDE A ARMENTIERES 
SECTION 
D'OSTENDE A THORHOUT 
INAUGUREE LE 22 MARS 1868 

gevolgd door de namen van tientallen gerechten die de royale spijskaart van het 
gelegeneheidsbanket "aux soins de Mr. J. LANTOINE" uitmaakten. Versierd met rank 
en loofwerk, hloemenkorfdragende putti, de wapenschilden van Belgi7., Frankrijk, 
Oostende, Ieper, Torhout en Armentieres. 
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