
haben musse, etwas, wofur allerdings der ungeheure Umfang und die ausserst fest Textur 
der Knochen - weit fester wie beim Menschen - spricht, da solohes nur bei langsamen 
Wachstum und sehr hohem Alter, nach allen bekannten Gesetzen der Osteologie m3glich ist. 
So hatten wir denn einen Zeitgenossen des Kaisers Friedrich Barbarossa, oder vielleicht 
gar Kanis des Grossen vor uns, der bis vor kurzem gelebt hatte, und zeigte, dass die 
Natur auch jezt noch gigantische Gescgpfe hervorzubringen vermag, wciche die antedilu-
vianischen Mammuts und Ichthyosauren und Mastodonten an Gri5sse noch weit ilbertreffen. 

(1) Zie "De Plate n , november 1977, p. 4-6. 
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Catalogi van almanakken behoren tot de uitzonderingen, Daardoor zijn almanakken en 
kalenders niet zo bekend bij het lezerspubliek. Ccmskinden de almanakken een plaats 
in de catalogi van periodieken, maar meestas! niet. Het belang van almanakken voor 
vorsers en historisch belangstellenden kan als volgt geduld worden. Almanakken bevat-
ten naast kalenders ook ordonnanties, data van feentelijkheden en markten, uren van 
vertrek van schepen en diligeuties, enz. Ver-al van belang voor de historici en 
sociologen ziin de kronieken die erin voorkomen en die vermelden wat er in het afge-
lopen jaar zoal voorgevallen is. Bij de opname van deze "InventaFis van elmanalsken_en 
kalenders (bewaard in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent)", 
samengesteld door F. Vandenhole en gepubliceerd ce Geut in 1979 in boekvorm, door 
de Centrale Bibliotheek, heeft men zich beperkt tot publikaties die ofwel de woorden 
"almanak" of "kalender" in de titel dragen, ofwel een alamank of kalender bevatten. 
Deze inventaris bevat 1509 titels, waaronder 965 Belgische (472 Gentse en 169 Brus-
selse), 210 Franee en 123 Nederlandse. Voor Oostende komen d:::e almanakken voor, één 
uit het einde van de achttiende eeuw en twee 	de jaren twintig van de vorige eeuw : 

Den Oostendsehen werwyzer 	(signatuur of boekmerk : 182 A 326) : 
P. Scheldewaert : 1794. 

Almanach voor dedistricten_van Brusae z_Oostegd2Thieltz  Thorout (signatuur : P 7866) 
- Brugge, Wwe Bogaert en Zoon : 1821 
- Brugge, Bogaert-Verhaeghe : 1823. 

E. ShISSAERT 
N.V.D,R. Dit artikel kan als aansluiting beschouwd worden van de bijdrage van 

0. V. "Oostendse almanakken of jaarboeken", verschenen in "De Plate n , 
december 1973, p. 8). 

VEILINGPRIJZEN 

Op een verkoop te Brussel haalden enkele Oostendse werken volgende prijzen : 

I. VAN ISEGHEM : "Eléments de numismatique ostendaise" (1903) - 4.000 F. ; 
E. VLIETINCK ó "Cartulaire d'Ostende" (1910) en "Het oude Oostende en zijn drie-
jarige belegering' (1397; 2e herdruk) - 	Fe ; 

PASQUINI "Histoire de la villa d'Ostende et du port" (1843) - 10.000 F. 
Op die prijzen moet men nog 25 % toeslag 	rekenen. 
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is:,,ere,,eed7.7. 	:je:eteraasverlof (4 to en met 20 april) van 10 tot 12u en van 
15 tot 17u, (de dinsdag niet). 

G, V. 


