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wapenschild van Oostende 
- okergeel karton met ovalen portretmedaillons, waarbij het ovaal in reliëf 

in het karton is geperst 
verso "LAGAST-HUYS 

OSTENDE 
RUE DE FLANDRES 
LES CLICHES SONT CONSERVES" 

- zwart karton met gouden randen (10,9 x 6,8 cm.), zeer luxueus. 
verso : 3 wedstrijdpenningen en 

"LAGAST-HUYS 
OSTENDE 
3. RUE DE FLANDRES 
FOURNISSEURS BREVETES DE SA 
MAJESTE LA REINE D'ESPAGNE" 

- supports met als opschrift : 
"PHOTOGRAPHIE INALTERABLE 
LAGAST-HUYS 
3. RUE DE FLANDRE 
OSTENDE 
LES CLICHES SONT CONSERVES" 

(vervolgt) 

Norbert HOSTYN 

Onze brouwerijen en fotografen 
•••••11■ 

Vanwege de heer P.A. PARMENTIER uit Oostende ontvingen wij een vriendelijk 
brief in het Frans opgesteld, uit dewelke wij hier enkele zinnen vertalen : 

"Ik herinner mij twee Oostendse brouwerijen, die voor zover ik weet niet in 
"De Plate" vermeld werden 

1. Brouwerij Jean op het Hazegras 
2.BBrouwerij Deswaef gelegen aan het Leopold I-plein. (1) 

Wat de fotografen betreft. Ik schonk destijds enkele foto's aan "De Plate" uit 

110 	
de periode 1850. Onder deze was er ean van de heer Daveluy, door hem gesigneerd 
en aan zijn vriend, mijn grootoom Gustave Parmentier overgemaakt. Ik bezit nog 
de foto's van mijn grootouders, gemaakt rond 1890, de ene door Lagast-Huys, 
Vlaanderenstraat, 3 en de ander door Krameyer, Van Iseghemlaan, 83. 
Wat fotograaf Demeunynck uit de Weststraat betreft, het was diens broeder die 
deelnam aan Internationale Raid te paard van Brussel naar Oostende in 1905. (2) 
Zijn paard bezweek nabij Stene wegens uitputting. Hij ontzadelde zijn paard en 
eindigde als 13de na de rest van de baan te voet afgelegd te hebben. 

M.A. PARMENTIER 

N.V.D.R. (1) Wij_publiceerden de lijst van de Oostendse brouwers van vóór 1914 
in "De Plate" van nov. 1973 (blz. 3). 
Daar kwamen de brouwerijen Jean en Deswaef wel voor. 

(2) De Raid had plaats in 1902. 

O.V. 
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