
DE DUITSE KEIZER WILLEM OP BEZOEK IN OOSTENDE, AUGUSTUS 1890 

Het is algemeen bekend dat onder de vele toeristen die Oostende in de 19e eeuw aan-
deden, er veel. Duitsers waren. Mede door Koning Leopold II die niets onverlet liet 
om Oostende uit te bouwen tot een befaamd internationaal zomerverblijf met de zee-
baden als attractie. Naast financiers, edellieden en diplomaten die er mekaar vonden, 
waren buitenlandse monarchen geen zeldzaamheid. Zo ook de Duitse Keizer die in de 
maand augustus 1890 een officieel tegenbezoek bracht aan Leopold II. 
Wat echter veel minder bekend is, is het feit dat die aanwezigheid een taalrel ver-
oorzaakt heeft in de Frans-Belgische pers. Vergeten we niet dat we toen in volle 
Vlaamse Beweging-strijd waren en dat de gemoederen bij een minste emotionele vonk 
tot in de Brusselse persorganen en op Waalse Congressen hoorbaar waren. 
De bekende Gentse hoogleraar, Paul Fredericq, schrref in 1908 een driedelig standaard-
werk "Schets der Geschiedenis der Vlaamsche Beweging". In het boek vond ik op p. 4C-
49 een sfeervolle en realistisch beschrijving van de feiten die ik graag letterlijk 
overneem. 
H ... Staande op de commandobrug van het sneeuwwitte oorlogschip Der Hohenzollern in 
een uitglinsterende kledij voer de Duitse Keizer de Belgische haven binnen, en hij 
werd geestdriftig onthaald door de verraste en aangegrepen menigte Belgen en vreemde 
badgasten. In dee beginne was er enige aarzeling ; maar de indruk die de jonge keizer 
maakte, was zo groots en zo innemend, dat de geestdrift der Duitsers, uit Antwerpen 
en elders bij hcnderdea naar Oostende toegesneld, eerst losbarstte en daarna de gehele 
menigte, vissers, burgers en badgasten meesleepte. 
Noch soldaten noch polltie scheidden de reen vorsten van het volk. Leopold II scheen 
opgetogen over dat heerlijk onthaal, dat zijnen doorluchtigen gast te beurt viel en 
de Keizer zelf was zo voldaan, dat hij met kwistige hand ridderorden uitdeelde en hij 
den Hohenzollern door groot en klein, arm en rijk liet bezichtigen. 
'n Avonds had een prachtige fahkeltoeht plaats op het strand. 's Anderendaags was 
het zondag en de Kei-er leidde zelf de protestantse dienst aan boord, hetgeen veel 
indrek maakte„ Het scheen als het einde van een Germaanse middeleeuwse droom, toen 
neizer Willem met zijn sneeuwwit oer-ogseCeip onze kust verliet, kaarslicht staande 
als een glincterende Lohengrin op de commandobrug ..." 
In Brussel lekte verder uit dat Vlamingen te Oostende met Duitse officieren van de 
Hohenzollern in het koffiehuis, de L3wenbr'áu, op de Grote Markt flink aan het feesten 
waren gegaan onder het zingen van "Die Wacht am Rhein ...". 
Ook dit is nu al weer 90 jaren geleden ! 

Ivan VAN IIYFTE 
.... 	— 	.... 	— 	— 	— 
DE VROEGE FOTOGRAFIE TE OOSTENDE 

Cel- engs engen we een foto uit de Belle•Epoque enkele mensen op de Zeedijk voorstellend, 
ter ho-gte vel het Kureenl. 
De foto was getekend "Photographie LtICKEFETT OSTENDE - BIARRITZ - CANNES". 
Het was de eerste kee: dec we eee foto van LUCKEFETT zagen. Hoogstwaarschijnlijk was 
dit een fotograaf die op de Zeedijk de mensen aanpraatte om zich te laten fotograferen. 
(Zoals dit nu nog trouwens bestaat). N.H. 

1"To's VAN MAURICE ANTONY TENTOONGESTELD 
Het Opeten se Stadsarchief bezit een mooie verzameling foto's van Maurice ANTONY. Een 
eerste reeks wordt vanaf heden tentoongesteld in het Heemkundig Museum. Vooral 2 thema's 
komen aan bod : de wereld van zeevaart en visserij vol couleur-locale ; verder enkele 
gezichten op lang verdwenen stadshoekjes. Deze eerste electie is te zien tot na het 
Paasverlof. Mer een gelegenheid om uw bezoek aan "De Plate" te vernieuwen. 
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