WANDELING

O OSTENDE

Eigenzinnig
door de geschiedenis
van de kleine man
en vrouw

OOSTENDE ANDERS BEKEKEN
Een sociaal-historische wandeling door de stad aan zee
WELKOM IN HET MOOIE OOSTENDE
Welkom in de Belgische kuststad Oostende, ook bekend als ‘de Koningin der Badsteden’ of ‘de stad aan zee’. Oostende is voornamelijk
gekend omwille van zon, zee en strand. Een dagje of weekend aan zee
is erg populair voor zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen.
Vandaag laten we je een andere kant van Oostende zien. Je zal verbaasd zijn van de mooie groene parken en de prachtige street art van
The Crystal Ship. Oostende is altijd een kunstzinnige stad geweest.
Naast de koningen Leopold I en Leopold II had James Ensor een grote
invloed op de naamsbekendheid van Oostende. Oostende noemt zich
fier ‘de Stad van James Ensor’. De Belgische kunstenaar woonde en
werkte zijn leven lang in Oostende.
Ensor wordt beschouwd als een pionier van de moderne kunst. Andere
bekende kunstenaars die zich lieten inspireren door Oostende: Leon
Spilliaert, Louis Artan, Félicien Rops, Henri De Braekeleer, François Musin,
Alfred Verwee, Théo Van Rysselberghe, Henri Van de Velde, Willem
Vogels.
Onze wandeling start en eindigt bij het station over een afstand van
zo’n 8 km. De wandeling duurt anderhalf uur als je flink doorstapt en niet
stopt. Als je alles goed in je opneemt en hier en daar een pauze neemt,
zal de wandeling eerder een 4-tal uren duren.
Veel wandelplezier!
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We starten de wandeling op het plein voor het station.
We gaan over de Natiënkaai richting de Vindictivelaan. Over de brug
gaan we linksaf en wandelen via de jachthaven van Mercator. Aan de
Kapellestraat gaan we linksaf over de brug.
Aan onze rechterzijde zien we de Mercator liggen. 1
De Mercator, een voormalig opleidingsschip van de Belgische koopvaardijvloot, werd in 1932 gebouwd in Schotland. Sinds 1961 functioneert het
als een nautisch museum. Het schip bracht in 1936 het stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug naar zijn geboorteland.
Via de Kapellestraat steken we de baan over richting Graaf de Smet
de Naeyerlaan.
We kijken nu naar Delhaize. 2
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Het eerste treinstation van
Oostende werd geopend in 1838.
Oostende werd nu veel makkelijker
bereikbaar voor toeristen. De locatie van het stationsgebouw werd
gewijzigd in 1910 toen de werken
voor een nieuw en groter stationsgebouw startten. Het oude station
werd in 1955 afgebroken.
Geïnteresseerd in street art?
Neem dan ook even een kijkje
achter het grote gebouw (Perronstraat). In 2016 ging The Crystal
Ship voor het eerst van start in
Oostende. Dankzij verschillende
street artists is Oostende omgetoverd tot een openluchtmuseum.
We wandelen verder de Graaf de
Smet de Naeyerlaan af.
Vroeger was deze Oostendse
Rambla de bruisende volkswijk ‘Het Hagegras’. Heel wat hotels,
caféetjes en danszalen sierden de buurt nabij het oude station.
Naar het einde van de Graaf
De Smet de Naeyerlaan toe
wandelen we langs Eugermin,
de marineschool.
Eguermin is de Belgisch-Nederlandse academie voor mijnenbestrijding op zee. De instelling
in Oostende geeft opleiding en
training aan scheepbemanningen, maar adviseert ook de operationele
commando’s op dit vlak, ook in NAVO-verband.
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We wandelen langs de omheining van dit domein naar het MariaHendrikapark, ook wel gekend als ‘Het Bosje’. Via de Iependreef
komen we terecht aan één van de ingangen van het park.
Hier vinden we aan onze rechterzijde de randparking terug. 3
Het Maria Hendrikapark werd vernoemd naar Leopold II zijn eerste
echtgenote: Maria Hendrika van Oostenrijk. Het park werd op verzoek
van de vorst aangelegd in 1886. Het park is zo’n 37 ha groot. Tussen 2003
en 2006 werd het volledig gerenoveerd.
We wandelen ‘Het Bosje’ binnen en zetten onze weg verder over het
water via de Nelson Mandelabrug.
Deze brug werd in 2014 ingehuldigd als eerbetoon aan Nelson Mandela,
de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsstrijder en eerste zwarte president,
die stierf op 5 december 2013. Vandaag staat Nelson Mandela gekend
als symbool voor vrede en verdraagzaamheid. Hij toonde de wereld wat
wilskracht kan teweeg brengen. Deze brug symboliseert de verbinding
die Mandela tussen twee werelden beoogde.
Na de brug gaan we rechtsaf naar de watertoren via de
Populierendreef. 4
De ‘nieuwe’ watertoren is voorzien van een waterkuip voor 1000 m³. De
toren werd gebouwd in 1961 om een grotere waterdruk te hebben op de
bovenste verdieping van de moderne flatgebouwen. Deze watertoren
vervangt de Oude Watertoren die we straks voorbijwandelen.
Na de watertoren gaan we
rechtsaf naar de Koninginnevijver. We komen uit aan de
evenementenweide. We gaan
linksaf om via de vijverrand
verder te stappen. We gaan over
het bolle houten bruggetje en
gaan erna rechtsaf waardoor
we op de Cederdreef aankomen.
We wandelen via dit verharde
pad tot we ‘Het Bosje’ verlaten.
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We komen uit op de Zinnialaan (het verlengde van de
Iependreef). We volgen kort de
Zinnialaan en gaan de eerste
straat linksaf naar de Kazernelaan. Aan de linkerzijde van
de Kazernelaan komen we de
‘Geuzetorre’ tegen. 5
Dit is een vrijzinnig laïciserend centrum dat instaat als ontmoetingscentrum voor meer dan 12.000 vrijzinnigen. Het gebouw werd in 1999
geopend.
Aan het einde van de Kazernelaan gaan
we linksaf naar de Mercatorlaan. Aan de
linkerzijde wandelen we voorbij de Oude
Watertoren. 6
Deze werd vervangen door de watertoren die
we eerder in het park zagen. Aan deze Oude
Watertoren zien we twee kariatiden (vrouwenbeelden die gebruikt worden als pilaren). Ze
beelden Braziliaanse meisjes uit en werden door
Henry Pickery ontworpen. Deze beelden sierden
vroeger villa Doris, eigendom van een Braziliaanse consul in Oostende. Deze villa werd na
WOII gesloopt, maar deze kariatiden bleven van
de sloophamer gespaard.
Voorbij de watertoren gaan we de eerstvolgende straat rechtsaf
(Revelijnstraat) tot aan de lichten. Aan de lichten steken we de
Verenigde-Natieslaan over en wandelen we verder naar de Edith
Cavellstraat.
Hier springt meteen een mooi muurschilderij in het oog.
Wat later passeren we het oude Sint-Janshospitaal dat in 1874 opende.
De Zusters Augustinessen stonden in voor de ziekenzorg. Vandaag wordt
het gebouw gebruikt door diverse diensten van het Sociaal Huis.
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We volgen de Edith Cavellstraat verder tot
aan het Filip Van Maestrichtplein.
Hier vind je de neogotische Sint-Jozefskerk uit
1901 en de synagoge.
De synagoge, met merkwaardige voorgevel,
vinden we terug aan onze rechterzijde tussen de
‘gewone’ rijwoningen. 7
De Israëlitische Gemeenschap van Oostende
werd bij Koninklijk Besluit van 5 juni 1904 erkend.
In die periode telde zij zowat 150 permanente
residenten. Dat aantal nam tijdens het kustseizoen toe met zowat 2200 buitenlandse bezoekers. In 1906 stelde de
stad een nieuw bouwterrein ter beschikking nabij de Wellingtonrenbaan,
maar in 1907 werd de bouw bij gebrek aan fondsen gestopt. Daarop
ging de Israëlitische Gemeenschap in 1909 zelf over tot de aankoop van
een terrein aan het Filip Van Maestrichtplein. Het project van architect Joseph de Lange werd goedgekeurd en in 1911 werd de synagoge
ingewijd.
We wandelen rond de kerk via de Gentstraat en gaan op het einde
van de Gentstraat linksaf naar de Alfons Pieterslaan.
Aan de eerstvolgende kruising staan we even stil aan de Jules
Peurquaetstraat. 8
Aan onze rechterzijde bevindt zich het ABVV van Oostende, wat erg
toepasselijk is aangezien Jules (Juliaan) Peurquaet één van de koplopers is van het socialisme in Oostende.
Als metaalarbeider stichtte hij het syndicaat voor de metaal en het
syndicaat van de trambedienden (1909) van Oostende. Later, in 1923,
stichtte hij het syndicaat voor gemeentepersoneel. Tussen 1921 en 1947
was hij socialistisch gemeenteraadslid. Hij was ook jarenlang schepen
van Openbare Werken in Oostende. Jules vocht mee in WOI en werd
politiek gevangene tijdens WOII. Hij stierf niet veel later, in 1947.
Het gebouw waar nu ABVV Oostende zich bevindt werd in 2012 volledig
gerenoveerd. In de volksmond staat het bekend als De Noordstar. Oorspronkelijk werd De Noordstar opgericht onder de naam De Toekomst. In
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1885 richtte de Arbeiderskring de coöperatieve bakkerij op. Later kreeg
de bakkerij de naam De Redder, maar nog steeds sloeg het niet aan.
In 1903 werd in het centrum het Volkshotel De Zon geopend. Het hotel
werd geopend als initiatief van de Gentse socialistische beweging om
sociaal toerisme aan te moedigen. De andere toeristische verblijven
waren namelijk onbetaalbaar voor de gewone werkmens. De socialistische beweging Voorwaarts had daar onderdak en opende samen met
De Redder een nieuwe coöperatieve bakkerij en kruidenierswinkel: De
Noordstar. Het hotel kende jammer genoeg geen succes, in tegenstelling
tot De Noordstar.
In 1905 verhuisde De Noordstar naar de Veldstraat, nu de Jules Peurquaetstraat, en opende ook het Volkshuis (café). Daarnaast zette De
Noordstar zijn deuren open voor vele verschillende Oostendse socialistische verenigingen. In 1990 bleef de socialistische vakbond als enige
organisatie over in het gebouw.
We wandelen verder via de
Alfons Pieterslaan en gaan de
eerstvolgende straat linksaf
naar de Peter Benoitstraat.
Helemaal op het einde van de
Peter Benoitstraat gaan we
rechtsaf, de fietsersstraat in.
We vervolgen onze route via dit
wegeltje.
De graffitimuur aan onze rechterzijde springt meteen in het oog.
Op het einde van dit straatje gaan we
rechtsaf naar de Koninginnelaan. Aan de
rechterzijde zien we de koninklijke stallingen
die nu fungeren als sporthallen. 9
Koning Leopold II bewonderde op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs het paviljoen van
Noorwegen, een ontwerp van de Noorse architect Ivar Knudsen. In 1903 gaf hij de opdracht
voor de bouw van de Koninklijke Stallingen in
Oostende. Het volledig houten complex werd
8
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voltooid in 1904, maar werd nooit gebruikt als Koninklijke Stallingen.
De Koninklijke Stallingen zijn een uniek monument op het gebied van
houtwerk en architectuur. De bouwstijl is uniek voor de Belgische architecturale stijl, namelijk de Scandinavische ‘Dragestil’: een vermenging
van Viking-stijl met art-nouveau elementen. De typische kenmerken
van deze stijl merken we in de prachtig gesculpteerde houten zuilen en
de rijk versierde vensters en deuren. De houtbewerking is zeer verzorgd,
zowel binnen als buiten. De Scandinavische slangen- en drakensymbolen komen steeds terug in het houtwerk.
Als we verder stappen via
de Koninginnelaan naar het
Prinses Stefanieplein komen we
enkele bankjes en fonteintjes
tegen waar we even kunnen
rusten.
De grote stenen bank in art
nouveaustijl is een replica van de
originele bank uit 1905. De bank
werd ontworpen door Paul Hankar voor de wereldtentoonstelling te
Parijs. De oorspronkelijke bank werd in 1971 gesloopt en de replica werd
in 2004 op deze locatie geplaatst. 10
We hernemen onze wandeling via de
Koninginnelaan naar het kruispunt ‘Petit Paris’.
Le Chatelet, beter bekend als ‘t Châteletje, een
gebouw in eclectische stijl uit 1885, is nog een element dat verwijst naar de rijke vakantietoeristen.
Ooit was hier een drukkerij ondergebracht die enkele
liberale bladen drukte, zoals ‘De Geus’. Sinds 1994
is het gebouw een beschermd monument. Aan de
rechterzijde van het gebouw spot je Cupido. 11
We steken het kruispunt over en gaan linksaf naar de Nieuwpoortse
steenweg. We wandelen voorbij Le Chatelet en vervolgen onze weg
tot aan de Maria Theresiastraat en gaan hier rechtsaf.

9

In de Maria Theresiastraat laten we onze blik afdwalen aan huisnummers 36 en 38. Het gaat hier om een samenstelling van twee eclectische
burgerhuizen die in 2005 bekroond werden tot een beschermd monument. Beiden hebben prachtige loggia’s. De huizen werden volgens een
spiegelbeeldschema gebouwd rond 1911. Ze bevatten beiden nog een
souterrain met een dienstdeurtje. De loggia’s bestaan uit veelkleurige
wandtegels die samen enkele natuurelementen vormen zoals pauwen,
bomen, een fontein... Bij huisnummer 36 werd onderaan links een tegel
gesigneerd door de producent. 12
We bewandelen de Maria Theresiastraat tot aan de Wellingtonstraat.
Hier steken we over naar de bibliotheek Kris Lambert.
Tegenover de bibliotheek zien we
een beeld van de beschermvrouw
13 van de zeelieden.
De schipbreukelinge ligt als het
ware aangespoeld op het wrakhout van een gezonken schip.
Deze locatie in het water aan de
bibliotheek Kris Lambert is haar
laatste rustplek.
We wandelen het plein ten einde en steken via de tramsporen de
Koningin Astridlaan over.
We komen uit op een bekende locatie onder Oostendenaars: ‘de Drie
Gapers’.
Vanaf hier kan je al duidelijk de zee zien. Voor we naar de zee wandelen,
zien we aan onze rechterzijde de Japanse tuin, Shin Kai Tei. In de vroeger
privétuin van het koninklijk chalet kan je tot rust komen en één worden
met de natuur. De tuin werd in 1903 aangelegd op de plek waar het
vorige zwembad was.
We wandelen verder richting zee en het ruiterstandbeeld van
Leopold II waardoor we op de Koning Boudewijnpromenade
terechtkomen. 14
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Links van het ruiterstandbeeld
vinden we KAAP en de Koninklijke
Gaanderijen. Hier kunnen we een
sanitaire stop houden. KAAP is
een kunstencentrum voor muziek,
podium, literatuur, en beeldende
kunst.
De Koninklijke Gaanderij uit 1905
is een dubbele gaanderij van
380 m lang, 6,35 m hoog en met 77 overspanningen. De plannen werden
ontworpen door de Franse architect Charles Girault. Die realiseerde ook
het museum van Tervuren en het Jubelpark van Brussel.
Aan onze rechterzijde ligt de Venetiaanse Gaanderij (als we met onze
neus richting zee staan).
Op vraag van Leopold II ontwierp Henri Maquet in 1900 deze gaanderij.
In 1999 werden ze volledig gerenoveerd en in haar oude glorie hersteld.
De cultuurdienst gebruikt deze Gaanderijen nu als tentoonstellingsruimte.
De laatste jaren is er meer en meer ophef over de standbeelden van
Leopold II. Dit komt mede door de Black Lives Matters-betogingen die
overwaaiden uit Amerika. Black Lives Matter ontstond in 2013 toen een
blanke politieagent vrijgesproken werd voor de dood van een Afro-Amerikaanse man. De man stierf toen de politieagent hem met geweld wilde
oppakken. In 2020 stierf opnieuw een Afro-Amerikaanse man als gevolg
van politiegeweld. Als reactie op deze gebeurtenis ontstonden nieuwe
betogingen over heel de wereld. Vele beeldhouwwerken van historische
personen die aan wandaden gelinkt zijn in toenmalige kolonies werden
neergehaald of beklad tijdens protesten in 2020.
In België woedt al jaren discussie over het bewind van Leopold II in
Congo. Zo werd in 2004 aan het ruiterstandbeeld van Leopold II een
hand afgezaagd van een afgebeelde Congolees, als symbool voor het
bloedige koloniale bewind waar handen afhakken een veel voorkomende
barbaarse straf was. Dit gebeurde door de actiegroep De Stoete Ostendenoare.
We wandelen door de Venetiaanse Gaanderij en passeren voorbij de
tentoonstellingsruimte van de cultuurdienst.
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Wat verder vinden we aan onze rechterzijde, huisnummer 76, Villa
Maritza terug.
Dit gebouw is één van de zeldzame restanten uit de belle-époque
periode met eclectische stijl. De villa werd in 1885 gebouwd.
We wandelen tot aan de Kemmelbergstraat en gaan rechtsaf.
We wandelen verder tot aan het rondpunt waar we een beeld van
Leopold I zien op zijn paard.
Dit punt staat onder Oostendenaars bekend als ‘Het Peerd’.
Leopold kijkt in de richting van de straat waar we heen moeten:
de Karel Janssenslaan. We wandelen deze straat door tot aan de hoek
met de Léon Spilliaertstraat waar we het Leopoldpark ingaan. We
bewandelen het pad dat evenwijdig ligt met de Karel Janssenslaan.
Dit centraal gelegen park (5 ha) is een ontwerp
van tuinarchitect Fuchs. Hij koos voor een
Engelse parkstijl met vijvers, bruggetjes, wandelpaden en bloemperken. De aanleg van dit park,
in de volksmond “den hof” genoemd, werd in
1870 voltooid.
Aan de linkerzijde zien we een hondenstandbeeld dat ter ere van Jack geplaatst werd. Jack
was een Jack Russel Terriër, een speurhond die
tijdens WO I sneuvelde. Hij werd voornamelijk
door de Engelse infanterie ingezet aan het front
bij Ieper. Honden werden tijdens de oorlog ingezet om berichten over te brengen, maar ook om
identiteitsplaatjes van gesneuvelde soldaten op te halen. Hierdoor is de
naam ‘dog tags’ ontstaan. Het beeld heet ‘Sorry’ waardoor de betekenis
ervan veel dieper ligt dan enkel het eerbetoon aan Jack. 15
We wandelen verder op hetzelfde pad parallel met de
Karel Janssenslaan.
Aan onze rechterzijde staat een beeld van een leeuwin.
Deze leeuwin is een restant dat de oude Oostendse vestigingsmuren
sierde.
14
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Op het einde van dit pad zien we aan de onze rechterzijde het gekende
bloemenuurwerk dat in 1933 aan het park werd toegevoegd. Het mechanisme van het bloemenuurwerk bevindt zich onder de grond. De wijzers
zijn met bladgoud belegd en wegen zo’n 70 kg.
We hernemen onze wandeling en verlaten het park. We gaan richting
het oude postgebouw, ook gekend als ‘De Grote Post’. Hiervoor
moeten we via de Karel Janssenslaan de Leopold-II laan oversteken.
Tijdens onze oversteek zie we
een prachtig beeld, omringd door
water en bloemen.
‘Dikke Mathille’ of ‘De Zee’ werd
gerealiseerd door Georges Grard.
Hij verbeeldde de weelderigheid
en sensualiteit van de zee in een
vrouwenfiguur.
Als we even onze rug keren
naar ‘Dikke Mathille’ zien we
het Kursaal. Het Kursaal werd voor het eerst gebouwd in 1853 als een
tijdelijke houten constructie. In 1906 werd het kursaal herbouwd en
uitgebreid. Tijdens WOII bleef het kursaal niet gespaard. In 1943 werd
het gesloopt en moest het plaats maken voor een militair-strategische uitkijkpost op zee. Na de oorlog, in 1953, werd het nieuwe kursaal
feestelijk ingehuldigd. Wegens financiële problemen werd het concept
niet het culturele volkshuis zoals men wou. Na de opening werden vele
zaken aangepast aan het gebouw tot er in 2004 een grondig restauratie
gebeurde.
We steken de baan verder
over tot we aan ‘De Grote Post’
zijn. 16
Bovenaan zien we een indrukwekkend beeld gemaakt door Jozef
Cantré in 1953: ‘communicatiemedia’.
Jozef Cantré was een expressionist
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die het beeld oorspronkelijk ‘internationale verbroedering door de
postverbindingen’ noemde. Het beeld werd pas in 1963 geplaatst en
stelt vier vrouwen voor die zich verankeren met één zwevende godin. De
ineengestrengelde figuren wijzen op de eenheid in de wereld door het
postverkeer.
Vandaag is De Grote Post een cultuurcentrum waar hedendaagse
architectuur prachtig gecombineerd wordt met de originele bouwstijl. De
Grote Post brengt een uitgebreid cultureel programma voor jong en oud.
We wandelen verder via de Wittenonnenstraat.
We stoppen even aan de hoek van de Wittenonnenstraat en de
Aartshertoginnestraat.
Boven het uitstalraam van boekhandel Corman merken we reproducties
van een aantal kunstwerken van de Franse schilder Félix Labisse (19051982). Labisse was een surrealist die in Oostende woonde en door Ensor
werd beïnvloed. Later raakte hij ook geïnspireerd
door Magritte, die Labisse in 1938 ontmoette.
We blijven verder wandelen door de
Wittenonnenstraat.
Als we de Christinastraat dwarsen, gaan we heel
even rechtsaf om een kijkje te nemen bij het huis
nr. 67, het ‘Spaans huisje’. Dit arbeidershuisje is
echter geen Spaans huisje, want het dateert uit
een latere tijd: 1741. Het huis functioneerde eerst
als wasserij en later als snoep- en speelgoed
winkeltje.
We vervolgen onze weg door de Wittenonnenstraat.
Aan de volgende hoek gaan we linksaf en bereiken we zo, via
de Kapellestraat (één van de oudste straten in Oostende), het
Wapenplein.
Op het Wapenplein zien we een achthoekige muziekkiosk uit 1895 met
eclectische stijl. 17
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden heel wat zaken op het
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Wapenplein vernietigd zoals het Stadhuis en de bibliotheek (zie Feesten Cultuurpaleis hieronder). De muziekkiosk bleef echter ongedeerd en
werd in 1981 een beschermd monument.
Aan de rechterzijde van het plein zien we het ‘Feest- en Cultuurpaleis’.
Het gebouw heeft al verschillende functies gehad door de jaren heen
(stadhuis, casino, feestzaal, bibliotheek…). Het werd meerdere malen
verwoest door oorlogen. Dit gebouw werd in 2007 gerenoveerd tot de
huidige bestemming. Het gelijkvloerse verdiep bestaat uit 17 winkels. De
bovenverdiepingen werden wooncomplexen.
We verlaten het Wapenplein en wandelen verder via het verlengde
van de Kapellestraat: de Vlaanderenstraat.
Net voor de kruising met de Van Iseghemlaan komen we het huis en
werkatelier van James Ensor tegen. 18
Ensor erfde dit huis in 1917 van zijn tante die er een schelpen- en souvenirwinkel had. Hij bleef er wonen tot aan zijn dood in 1949. De zee vormde
voor Ensor het begin- en eindpunt van zijn visie op de wereld: ze was
voor hem een spiegel van licht, een eindeloze inspiratiebron. Eind 2017
sloot het Ensorhuis om het pand volledig te restaureren. Het aanpalende
pand werd namelijk in 2016 aangekocht om het Ensorhuis verder uit te
breiden. Het vernieuwde Ensorhuis met een interactief bezoekerscentrum opende in juli 2020.
We verlaten de Vlaanderen
straat en gaan rechtsaf naar de
Van Isegemlaan.
We wandelen geleidelijk aan de
zee tegemoet.
Op het einde van de Van Iseghemlaan komen we uit op het
Zeeheldenplein. 19
Sinds 12 juli 2012 staat het opvallende kunstwerk ‘De Rock Strangers’ van kunstenaar Arne Quinze op dit
plein. Na de onthulling van het kunstwerk kwam er heel wat commotie.
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De Stad Oostende werd zelfs gedagvaard door
enkele bewoners die hun uitzicht op zee kwijtwaren, maar zij verloren het proces waardoor het
kunstwerk mocht blijven staan.
Van hieruit zie je ‘Het Klein Strand’. Hier werden de allereerste zeebaden genomen.
We wandelen verder via de Albert-Ipromenade naar de Visserskaai.
Aan onze linkerkant zien we het Nationaal
Monument voor de zeelieden, in de volksmond
‘De Pisser’ genoemd.
De sokkel van het monument doet denken aan
de vuurtoren die er eerst stond. De vuurtoren werd in 1858 gebouwd,
maar tijdens WOII verwoest. Je ziet bovenop de sokkel een trotse zeeman die uitdagend, vastberaden en vol vertrouwen zijn toekomst op zee
tegemoet kijkt. Onderaan, aan de achterzijde van het beeld, zien we een
matroos die rouwend naar de grond kijkt. Hij rouwt om het verlies van
zijn makkers.
Vanaf het zeeheldenplein wandelen we langs de Visserskaai in de
richting van het station.
De 65 meter hoge vuurtoren – De Lange Nelle – staat aan de overzijde
van de voorhaven.
De vuurtoren werd op originele wijze in wit en blauw geverfd. De Lange
Nelle werd in 1949 gebouwd, tijdens de heropbouw na WOII. De vuurtoren
is sinds 2004 een beschermd monument.
Op de Visserskaai maken we eerst nog een kleine omweg en gaan we
de eerste straat rechtsaf in, de Hofstraat. Daarna gaan we meteen
linksaf de Londenstraat in.
Londenstraat 5 werd vernoemd naar de tweede vrouw van Leopold I. Hij
huwde in 1831 met prinses Louise Marie van Orléans, dochter van koning
Lodewijk Filips I van Frankrijk. Louise-Marie werd de eerste Belgische
koningin dankzij het huwelijk met Leopold I. Het huwelijk was echter
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gebaseerd op politieke vrede om de banden tussen Frankrijk en het
nieuwe onafhankelijke België te versterken. Louise-Marie stierf in 1850 in
Oostende.
Aan het einde van de Londenstraat zien we de Engelse kerk. De Anglicaanse kerk werd in opdracht van Leopold I gebouwd naar aanleiding
van de groei van de Engelse gemeenschap in Oostende. In 1865 werd de
kerk ingehuldigd. In 2019 werd de kerk gerestaureerd met de bedoeling
om er een nieuwe culturele bestemming aan te koppelen.
We gaan opnieuw linksaf en wandelen een
eindje door de Langestraat.
Aan de andere kant van de Langestraat ligt
het Achturenplein.
De naam verwijst naar de sociale en syndicale
geschiedenis van België: 8 uur arbeid + 8 uur vrije
tijd + 8 uur rust. Het Achturenhuis was oorspronkelijk terug te vinden in de Langestraat, maar
werd na verkrotting afgebroken. Het pleintje,
aan de achterzijde van het toenmalige gebouw,
is hierdoor vernoemd naar het socialistisch café.
Eenmaal we uit de Langestraat wandelen hernemen we onze weg via de Visserskaai. Aan onze
rechterzijde, op de hoek met de Cirkelstraat, komen we nog een muurschildering tegen. Dit kunstwerk is een ode aan de verdronken zeelieden,
maar in het reddingsvest kan ook een uitgestoken hand gelezen worden
naar alle wanhopige bootvluchtelingen.
We bewandelen de Visserskaai verder en komen de ‘Vistrap’ tegen
aan onze linkerkant. Elke dag kan je hier verse vis kopen. 20
We wandelen verder via de Visserskaai.
Rechtover het Noordzeeaquarium vinden we het Vissersplein terug.
In het begin van de 20ste eeuw waren hier enkele visserswoningen. Het
‘Straatje zonder einde’, een steegje aan de overkant van het plein (tussen
twee terrassen in) telde welgeteld zes visserswoningen. Tussen 1910
en 1930 was dit visserskwartier overbevolkt en leefden de gezinnen in
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schrijnende omstandigheden. Het
zou duren tot na de Eerste Wereldoorlog voor er enige verbetering
kwam in de ellendige situatie van
de vissersfamilies.
Tijdens de oorlog waren vele
gezinnen gevlucht naar Engeland.
Onder meer de bekende schipper
Arseen Blondé leefde er enkele jaren. In Engeland leerden vissers nieuwe
technieken aan en zagen ze enkele vakbondswerkingen. Toen ze terug
naar Oostende gingen in 1920 was er een staking aan de gang bij de
lokale vissers. Blondé sloot zich meteen aan. Samen met enkele andere
ging hij naar de Gentse socialist Edward Anseele. Het resultaat? Op 1
oktober 1921 werd uiteindelijk de ‘Oostendsche Reederij’ gesticht. De
rederij kreeg al snel de bijnaam De Rode Vloot omwille van de socialistische achtergrond. De Rode Vloot was de eerste maatschappij die de
werknemers tegen arbeidsrisico’s verzekerde, een hoger loon uitbetaalde
en een opleiding voor de bemanning aanbood. De rederij heeft uiteindelijk 30 jaar bestaan en had meer dan 300 vissers tewerkgesteld.
De strengere Europese wetten, de harde concurrentie, het slinkend
visbestand enz. zijn doorheen de jaren blijvende uitdagingen voor de
Belgische vissersvloot. Zo bestond de vissersvloot in 1950 uit een 500-tal
schepen. 30 jaar later waren er al 300 schepen minder. Tot op heden
telt de Belgische vissersvloot slechts een 70-tal vaartuigen verdeeld
over Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende. Vandaag kent de Belgische
vissersvloot een moeilijke tijd door de Brexit. Meer dan de helft van de
vis die Belgische vissers bovenhalen, komt namelijk uit Britse wateren.
We stappen verder via de
Visserskaai en gaan rechtsaf
naar de Sint-Paulusstraat.
We komen terecht op een
zeer charmant pleintje: het
Sint-Paulusplein.
Het eerste dat in het oog springt
is hoogstwaarschijnlijk de kleurrijke gevel van ’t Kroegske.
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Hier ligt de oorsprong van de Oostendse Paulusfeesten: eigenaar Iwein
Scheer organiseerde in 1973 de Paulusfeesten voor het eerst. Het evenement groeide uit tot de bekende Paulusfeesten die elk jaar in augustus
duizenden lekkerbekken vermaken. 21
We volgen verder de Sint-Paulusstraat tot op de hoek van de
Kerkstraat.
Aan onze linkerzijde zien we enkele zitbankjes. Boven de bankjes zien we
een opmerkelijk beeld: een geitenkop. Dit verwijst naar het caféetje La
Chèvre folle dat op de plek van de mini-pleintje stond van 1960 tot 1969.
We wandelen voorbij de bankjes en de
geitenkop en zien de ‘Peperbusse’. 22
De achthoekige toren is één van de laatste
historische elementen van Oostende. Tot in 1795
was de kerk nog door het gemeentelijk kerkhof omringd, maar door
een gemeentelijk decreet van
Jozef II werden alle begraafplaatsen binnen steden verwijderd. De
‘Peperbusse’ vormde vroeger de
Sint-Pieterskerk, maar brandde
in 1896 helemaal af met uitzondering van de toren. De oorzaak
van de brand is onzeker, maar de
katholieken beschuldigden al snel
de socialisten en joden. Op een gegeven moment werd zelfs Leopold
II beschuldigd van de brand om zo een nieuw kerkproject te kunnen
realiseren.
We wandelen rond de prachtige Sint-Petrus en Pauluskerk.
Deze kerk werd in 1905 afgewerkt. De Belgische architect Louis Delacenserie ontwierp de plannen van de kerk.
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We wandelen verder naar de overkant van het plein en richting het
station.
Op de hoek van het plein zien we aan de rechterkant ’t Waterhuis.
Al in 1632 verkocht Guillaume Van Dycke op deze plaats drinkbaar
water. Het Waterhuis had lange tijd het alleenrecht op de verkoop van
drinkbaar water. Dat water werd bewaard in een citerne onder het huis.
Pas vanaf 1923 werd Oostende aangesloten op de aanvoerleiding van
drinkbaar water uit de Bocq (rivier).
We steken de straat over en zien
een groene aangemeerde boot:
de Amandine. 23
De Amandine is de laatste Oostendse IJslandtreiler. Het schip is
36 meter lang en 6,7 meter breed.
De laadruimte heeft een capaciteit
van 65 ton. In 1995 voer hij voor het
laatst Oostende binnen. Oostende
kan je zien als de rustplaats van de Amandine. In 2000 werd hij feestelijk
in een droogdok geplaatst op de Visserskaai. De boot werd ingehuldigd
als het museum van de ‘Oostensjhe Ieslandvisherie’.
Het volledige verhaal van de IJslandvaart wordt in het museum verteld.
Net als de Amandine zijn we aan het einde van onze reis geraakt.
We gaan via de brug aan de Amandine terug naar het stationsplein.
Hier eindigt onze wandeling.
We hopen dat je het aangename en leerrijke wandeling vond. Bedankt en
tot één van onze volgende activiteiten.
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KEN JIJ HET VERHAAL VAN
DE STRIJD OM DEMOCRATIE?

Maak kennis met ‘Den Bougie’, een stukje erfgoed uit de rijke geschiedenis van de arb
beweging. Wat heeft deze oude kaarsenfabriek in hartje Borgerhout te maken met de i
van het algemeen stemrecht?
PROTEST!

de kaarsenfabriek
in hartje
BESTEL OOK ONZE ANDERE ANDERS
BEKEKEN
BOEKJES
Borgerhout was in 1893 het
Den Bougie,
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enkelvoudig stemrecht. Het recht om te stemmen

industriële bedrijven in Borgerhout.
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decor van de strijd om meer
democratie.

WANDELING

IJ
KORTR

K

WANDELING

TOER
DEN
BOUGIE

O OSTENDE

is een samenwerking tussen Curieus en Linx+
met steun van het District Borgerhout.
www.curieus.be
www.linxplus.be

Eigenzinnig
door de geschiedenis
van de kleine man
en vrouw

algemeen stemrecht voor alle mann

25 jaar. Mannen die een huis bezitten

dat het uitgesloten is dat de arbeiders van de

heeft maar 1% van de bevolking stemrecht.

betalen en een diploma van middelb

kaarsenfabriek zullen staken. Het is olie op het

onder de arbeiders: Gustaaf Herreygers, Neel Bisschop,

het werk neer, ook in de Haven van Antwerpen.

Jef Van Diependael, Filip Bossiers en Benedictus Van de

schermutselingen.

en de vakbonden een historisch mom

om het algemeen enkelvoudig stemre

stemgerechtigden wordt met deze be

De toegang tot de Haven wordt geblokkeerd.
Bijna 4000 betogers zetten daarop koers richting

Het nieuws over het drama in Borgerhout bereikt

kaarsenfabriek de Roubaix-Oedenkoven, beter

de Kamer. De socialistische BWP kan de katholieke

MECHELE

vertienvoudigd.

N

STEMRECHT VOOR IEDEREEN!

In 1921 krijgen vrouwen stemrecht voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Het duurt echter
nog tot 1949 alvorens ze hun stem ook mogen
uitbrengen voor de Kamer en de Senaat.

1918

De afschaffing van het cijnskiesrecht

Ven. Een paar tientallen betogers zijn gewond.

RONDRIT

EEN COMPROMIS

Invoering van het algemeen meervoudig
stemrecht voor mannen na een
staking waarbij in Mons en Borgerhout
verschillende doden vielen.

stemmen.

troepen schieten met scherp. Er vallen vijf doden

daar niet bij neer en roept een algemene staking
uit. Meer dan een kwart miljoen mensen leggen
Meerdere havenarbeiders worden opgepakt bij

hebben behaald, krijgen één of twee

democratisch vuur. Rellen breken uit. De gewapende

De Belgische Werkliedenpartij (BWP) legt zich

1893

regering tot een akkoord dwingen. ‘s

het tot een Belgisch compromis: een

De directeur van de fabriek meldt de demonstranten

belasting betaalt, het cijnskiesrecht. Hierdoor

1919

1921

1949

Door het verdrag van Maastricht
krijgen vanaf 1999 ook EU-burgers
het recht om in ons land voor de
gemeenteraad te stemmen.

1981
In 1981 wordt de
kiesgerechtigde leeftijd
verlaagd van 21 naar 18 jaar.

Het land is nog niet helemaal bevrijd als de voorlopige regering
in het kasteel van Loppem beslist om de parlementsverkiezingen
van november 1919 volgens de principes van het algemeen
enkelvoudig stemrecht voor mannen te organiseren.
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door
de geschiedenis
waar deze opstand plaatsvond!
van de kleine man

Eigenzinnig
door de geschiedenis
van de kleine man
en vrouw

Vu: Carolien Moens, Ommeganckstraat 47-49, 2018 Antwerpen

en vrouw

CURIEUS_DEN BOUGIE mapje DEF.indd 1

Kortrijk Anders Bekeken
Over textielbaronnen, begijnen en beluiken.
Oostende Anders Bekeken
Over Leopold II, street art en de Rode Vloot
Borgerhout Toer den Bougie
De strijd voor het algemeen stemrecht
Mechelen Anders Bekeken
Een rondrit van 100 km: van Carolus bier tot Jack-Op, langs Pallieter
en De Witte, brouwers, bus- en autobouwers, groentetelers, diamant
bewerkers en kaasmakers…
Bestellen?
www.linxplus.be
Digitale versies kan je downloaden via een link. Papieren versies krijg je
op aanvraag thuisgestuurd.
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Linx+ vzw
Hoogstraat 42
1000 Brussel
02 289 01 80
info@linxplus.be
www.linxplus.be
www.linxplus.be/nieuwsbrief
www.facebook.com/linxplus
www.instagram.com/linxplus

Ontvang onze tips
voor je vrije tijd
Benieuwd naar het andere
vrijetijdsaanbod van Linx+?
Abonneer je via onze website
op de digitale nieuwsbrief en
ontvang elke maand verse tips
in je mailbox.
v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Concept & vorm: Linx+ / augustus 2020
Deze wandelroute werd uitgewerkt door
Linx+ West-Vlaanderen.
© foto’s: Fabienne Girolami
(Linx+ West-Vlaanderen)

KEN JE ONZE ANDERS
BEKEKEN-WANDELINGEN AL?
Aalst / Antwerpen / Bergen /
Blankenberge / Borgerhout /
Brugge / Brussel / Charleroi /
Genk / Gent / Hasselt /
Koekelberg / Leuven / Luik /
Mechelen / Molenbeek / Oostende /
Turnhout / …
Met kant en klare stadswandelingen
en fietstochten serveert Linx+ je de
geschiedenis van de gewone man
en vrouw. Stap voor stap, omdat
die geschiedenis compleet vergeten
wordt. Met onze wandelingen gaan
we voorbij aan het anekdotische
en komen we tot wat voor Linx+ de
essentie is: de emancipatie van de
kleine man en vrouw. Saaie tochten?
Neen, absoluut niet. Architectuur,
kunst én het culinaire doen we tegelijk in uw soep. Er is elke maand een
wandeling waarop je individueel kan
inschrijven. Op aanvraag organiseren
we onze wandelingen en fietstochten
ook voor groepen.
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