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                                             Lidgeld 2021 
 
 

 
 

Lidmaatschapsbijdrage bij de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundig 
‘De Plate’ blijft ook voor 2021 op slechts € 25! 

 
 

Om iedere jaar verder te kunnen doen met wat we bezig zijn: boeiende voordrachten, een fijne 
studiereis, ons Visserscafé, diverse tijdelijke thematentoonstellingen, een verzorgd tijdschrift, enz. zijn 
er centjes nodig! Koken kost dus geld en daarom vragen we aan U, onze leden, om tijdig uw 
lidmaatschapsbijdrage te storten.  

 
Uw lidmaatschapsbijdrage kan u storten op bankrekening BE81 3800 0966 6224 

van de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate (uiterlijk vóór 31 december 2020 graag). 
 

  

http://www.deplate.be/
mailto:plate.oostende@telenet.be
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JAARLIJKSE VEILING 
 

Het is met spijt, maar dan met inzicht dat uw gezondheid onze grootste 
prioriteit is, beste leden en sympatisanten, dat het bestuur de beslissing  
nam om de voordrachten in december en de jaarlijkse veiling in januari 
niet te laten doorgaan. De veiling wordt naar een latere datum 
verschoven (2021) en zal op het juiste moment aan u medegedeeld 
worden. 

                                                            Koenraad Verwaerde, redactie. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERENIGING VAN  WEST-VLAAMSE SCHRIJVERS 
 

 
 
Recent verscheen, alweer het zesde jaarboek van de 
‘Vereniging van West-Vlaamse schrijvers’ (VWS), de 
Bibliotheek van de West-Vlaamse letteren. 
 
Jaarwerk MMXX bevat bijdragen over Els Moors, Jan 
Simoen, Jan Vantoortelboom, maar heeft een heuse 
Oostendse toets met teksten over Hedwig Speliers 
(Jan M. Meier), het oeuvre van Karel Jonckheere 
(Stefaan Pennynck) en het literatuurproject ‘De 
Letterie te Oostende’  (Koen D'Haene). 
 
Meer Info over dit jaarboek en/of bestellen kan via 
email naar het VWS-secretariaat: 

janbonneure@skynet.be  

mailto:janbonneure@skynet.be
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Stel je vraag 
 
 
 
De heer Axel Watteeuw heeft de volgende vraag: 
 

Momenteel werk ik via Uitgeverij Bonte aan een boek over: 
“opgroeien in de jaren 80”. 

  

Ik zoek eerstehands informatie of foto's (die met volledige bronvermelding mogen 
gepubliceerd worden ) voor volgende onderdelen: 
 

- Duin & Zee begin jaren 80 
(vooral waarbij toen de geldende regel gehanteerd werd:  

‘dat t' Stad en Kaloot gesplitst waren’) 
- Speelgoedwinkels Nuytens en Christiaensen 
- Platenwinkels in Oostende (Bilboard en Blue Box?) 
 

U kunt mijn contacteren via axel.watteeuw@gmail.com 
 
 
 

 Stel je vraag 

 
 
 
 
 

De heer Pieter Raes heeft de volgende vraag: 
 
Ik zoek de naam van de architect van het huis van 
mijn ouders.  
 
Het huis staat in de Vrijheidstraat nr. 19 in Oostende.  
 
Denkelijk werd de woning gebouwd in 1912. 
Hiernaast een foto van de façade, 

toestand anno 2020. 
 

Kan er iemand ons informeren, 
dit zou fantastisch zijn !! 

 
Contacten via: Pieter_Raes@hotmail.com  

of op volgend nummer 0468 12 66 26.  

mailto:axel.watteeuw@gmail.com
mailto:Pieter_Raes@hotmail.com
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Stel je vraag 
 
 
 
 
 

   De heer Serge Vandaele heeft de volgende vraag: 
 

OPROEP OOSTENDSE FRIETEKOOTN 
 

 
Al jaar en dag ben ik gefascineerd door het frietgebeuren in Oostende.  
 
Oud-gouverneur van West-Vlaanderen, dhr.  Olivier Vanneste,  wilde mij daarbij helpen, maar zijn 
overlijden heeft dit belet. Hij maakte in de jaren ’60 een studie over de Oostendse economie. De 
aardappelindustrie en de frietdistributie maakten daar een groot deel van uit. Oostende was in 1965 
en jaren daarop een groot distributiecentrum van aardappelen. 
 
Frituren komen en gaan de laatste jaren. Vandaag zijn ze er…. morgen zijn ze weer weg?  
 
Volgens Roland Desnerck in zijn 2e druk - anno 1972, van het Oostendse Woordenboek, spreken 
we van een ‘kot’ (mv. kootn), als een hok, vuil huis, de gevangenis, een kroeg. In 1972 sprak men 
ook van een ‘tsjieptsjop’ (een Engelse verbastering van ‘chips shop’).  In het Oostends spreken we 
van een frietkot, een studentenkot, een keunekot, een groenselkot, een kiekekot,  enz… Maar zoals 
Roland mij onlangs zei: een taal evolueert! 
 
Nu spreken onze kleinkinderen van:  ‘opa gaan we naar de frituur’! of ‘opa gaan we naar de Mc 
Donalds?’  Het woord ‘frietkot’ kennen ze niet meer! (of weinig). 
 
 

 
 

 

Welke punten gaan we pogen te realiseren in dit artikel? 
 

1. Een database opmaken van de huidige frituren in Oostende 
2. Een historische blik van het frietgebeuren in Oostende 
3. Verschil aantonen tussen een ‘frietkot’ en een ‘frituur’ 
4. De fameuze ‘frietoorlog’ in de jaren ‘50 tussen 2 Oostendse families 
5. Wat culinaire ervaring betreft rond het frietgebeuren 
6. Anekdotes en vertellingen 

 

‘Petattemesje’ van het Hotel du Parc - anno 1952. 
 

Elk kamermeisje was verplicht een uur lang in de 
keuken te werken om er groenten te kuisen, 
aardappelen te schillen en frieten te snijden. Dit 
alles met de hand. Ze mochten het mesje houden. 
Het werd hun persoonlijk bezit! 
 

Hoeveel frietjes zijn er hiermee niet gesneden? 
 



2020 - 273 
 

Wat zoek ik? 

1. Foto’s van frietkoten in Oostende (niet deze van vandaag). 
2. Foto’s van personeel of eigenaars aan het werk 
3. Informatie over de werking van het frietgebeuren, oude frietspullen, etc. 
4. Oude menukaarten van de frietkramen met de prijzen 

 
Kunt u mij helpen! 
Contacteer mij via; serge.van.daele@teletenet.be   of  0493 62 78 04 
 
Uw naam wordt opgenomen in de bronvermelding op het einde van het artikel. 
Ik voorzie ongeveer een jaar om het artikel te schrijven! 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 
  Even uw aandacht vooR 

 
Graag even uw aandacht voor het boek ‘Gekaapte brieven’ die van de maand december verschijnt. 
In dit boek verdiepen de auteurs, Rudi Clynckemaillie, Marc Loy, Rupert Ovenden en Willy Versluys 
zich in een selectie van brieven die in de 17de eeuw in beslag werden genomen door kapers en zó 
nooit ter bestemming kwamen. 

Zoals de flyer het aangeeft wordt in dit boek aan de hand van een schifting aan brieven een stem 
gegeven aan de kleine (zee-)man en de vaak vergeten huisvrouw in de ruimere economische, 
politieke en sociale (maritieme) geschiedenis van de 17de eeuw: In de gekaapte brieven ontvouwen 
de auteurs letterlijk de post gericht aan het thuisfront van Oostendse zeelui in 1664, waaronder tal 
van kapers. Oprechte getuigenissen in een roerig tijdsgewricht, want er is zoveel meer dan de roes 
van de ‘prijs’ na een glorieuze kaping. De vele brieven, van aan de hand van matrozen tot kapiteins, 
geven stem aan heimwee, verdriet, (wan-)hoop, dromen, opinies, wensen en emoties. 

  
Dit boek is een echte aanrader! Wij zijn weliswaar de 
voorintekening voorbij, maar het boek is nog steeds verkrijgbaar 
door 29,95 euro te storten 

op rekeningnummer BE90 3632 0387 3832 
en op naam van Versluys-Loy. 

 

Gewoon doen!! 
 

Koenraad Verwaerde, redactie  

mailto:serge.van.daele@teletenet.be
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS 
 

door Norbert HOSTYN. 
CLXXXVII – Alfons-Jozef Buttiens 
Laken, 1916 - ?,? 
Dilettant beeldhouwer; leerling Kunstacademie Oostende bij Jef De Brock en Bernard Van 
Humbeeck. 
Werkte in gips en klei, oa : “Visserskop”, “Liggend naakt” en “Ketje”. 
Was beroepshalve ambtenaar bij de Stad Oostende. 
Woonde Wierenstraat 39. 
 
CLXXXVIII – Jacques Callaert 
Gent, 1921 - Oostende, 1996 
Kunstschilder; 
leerling Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent: kwam in 1952 in Middelkerke wonen; 
exposeerde in de tentoonstellingen van de “Oostendse Kunstkring”; 
ondernam in 1959 een reis naar Belgisch-Kongo; marines, landschappen, stadsgezichten, 
portretten, Congolese thematiek; werkte ook als fotograaf voor het bedrijf Photo Hall; 
schilderde in een toegankelijke, vlotte en moderne figuratieve stijl. 
 

Tentoonstellingen: 
-1959, Elisabethville, Luluabourg, Luisa, Bakwanga, Leopoldville, Bukavu 
-1959, Middelkerke, Casino (met Kongolees werk) 
-19??, Oostende, International Gallery 
 

Verzamelingen: 
-Aalst, Stedelijke Verzameling 
-Middelkerke, Gemeentelijke Verzameling 
 

Literatuur.: 
N. Hostyn, Belgische kunstschilders in Belgisch-Kongo / Peintres belges au Congo belge, in Art 
Nocturne Knocke 2009 (catalogus van de beurs), Knokke, 2009. 
Digitale bronnen en literatuur : 
Lemma op Nederlandstalige Wikipedia 
D. Van Ryssel, Lexicon van Oost-Vlaamse schilders en beeldhouwers (1700-1940), 2016. [PDF-
bestand; geraadpleegd 25 april 2020] 

CERCLE ARTISTIQUE D'OSTENDE – OOSTENDSE KUNSTKRING 
 

Een aanzet tot de historiek van die kunstenaarsvereniging is te lezen in de Plate. Ze 
beschrijft enkel de periode tot aan W.O.I. : N. Hostyn, De “Cercle Artistique d'Ostende”, 
in : De Plate, 1991, blz. 301. 
De vereniging bleef echter actief tot in 1964. 
 

Alvast enkele gegevens over het interbellum en de jaren na W.O.II : 
 

-Salon 1925 : Kursaal (“Cercle Artistique d'Ostende. Exposition d'oeuvres d'artistes 
 belges”), juli 1925 
-Salon 1952 : Kon. Gaanderijen, 14-31 augustus 1952 
-Salon 1953  : Kon. Gaanderijen 
-Salon 1955 : Kon. Gaanderijen (“Negen Provinciën”), juli 1955;   
-Salon 1956 : Kon. Gaanderijen 
-Salon 1957 : (jubileumjaar “50 jaar”) 
-Salon 1958 : Kon. Gaanderijen (“België-Holland”; met een delegatie Nederlandse 
 kunstenaars), 19 juli-24 augustus 1958 
-Salon 1960 : Kon. Gaanderijen    (>>>foto verz. De Plate) 
-Salon 1964 : Feest- en Kultuurpaleis 
 

Andere : 
-sept.-dec. 1926 : Schilderijen, tekeningen en aquarellen van James Ensor; 
tentoongesteld op het adres Amsterdamstraat 47 
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CLXXXIX - Maurice Camerlinck 
Oostende, 7 maart 1889 - 21 november 1964 
Amateurschilder; 
leerling van Jan De Clerck tijdens het interbellum, nam elementen van diens schilderstijl over; 
signeerde met het monogram MC in een vierkantje ingeschreven. 
In 1964, werd hij, bij de stichting, voorzitter van de “Vrienden van Jan De Clerck” 
 

Tentoonstellingen: 
-1932, deelname groepstentoonstelling in Cercle d'Art (Sint-Sebastiaanstraat) 
-1933, deelname aan een groepstentoonstelling met andere Oostendse kunstenaars (en ook 
enkele van buiten de stad) in de Studio nav. de braderie 
 

Literatuur: 
Le Littoral, 2 juli 1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De Sint-Annakerk in Stene Dorp door     
  Maurice Camerlinck geschilderd 
  Privéverzameling 
 

Tentoonstellingen georganiseerd in andere steden of gemeenten : 
-1965 ; Roeselare, Stadhuis (“Hedendaagse Vlaamse Kunst”) (affiche in verz. De Plate) 
-1965 : Torhout, Stadhuis (“Hedendaagse Vlaamse Kunst”) (affiche in verz. De Plate) 
-1966 : Dinant 
-1966 : Houthulst 
 

50-jarig jubileum, juli 1957 : 
-Ontvangst ten stadhuize (toen nog in Gerechtshof)  (Foto Michael; verz. De Plate 
1979/0036) 
-Huldiging nog levende stichtende leden : Jan De Clerck, Louis Royon, Jef De Brock, 
Pieter Nicolaas Boel (die alle vier aanwezig waren) 
 

Bestuur anno 1958 : 
-Voorzitter : Pieter Nicolaas Boel 
-Ondervoorzitter : Albert Hagers 
-Secretariaat : Leopold Baeys 
-Commissarissen : Charles Vandevelde, Arthur Vanhoucke 
-Secretariaat : p/a Brasserie Prinsenhof, Ieperstraat 22. 
 

Secretaris Leopold Baeys, een kennis van wijlen Jan Dreesen, schreef zijn (helaas al te 
korte) herinneringen aan de leden van de Kunstkring uit “zijn” tijd neer : 
L. Baeys, Leden van de Oostendse Kunstkring, in : De Plate, 1984, blz. 205. 
 
We hebben geen idee of de notulen en het archief van de vereniging bewaard zijn 
gebleven. 
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                                         ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Maurice Camerlinck tijdens de eerste hulde aan het graf van Jan De Clerck, 24 februari 1964 
     Hij staat 3de van links op de tweede rij; tweede van links op de tweede rij is beeldhouwer 
     Gust Michiels. Verzameling K.O.H.G. Kring De Plate (2012/0398) (Foto Luc) 
 
 
CXC - Leon Chapel 
Overleden 31 december 1958 
Kunstschilder; 
woonde Madridstraat 8 in Oostende 
 

Tentoonstellingen: 
-1950, Oostende, Tentoonstelling schilder- en beeldhouwkunst West-Vlaanderen ingericht door de 
Provincie 
 
CXCI - Rosita Chapel 
Mortlake (GB), 1917 – ?,? 
Beeldhouwster; dochter van de Oostendse stadsbeiaardier Charles Chapel; gehuwd met NN. De 
Varé; woonde Brusselstraat 22 en na haar huwelijk in St. Gillis. 
 

Tentoonstellingen : 
-1934, Oostende, Studio (“Kunstenaarsportretten”) 
-1934, Oostende, Studio (“Kunstenaars over de vrouw”) 
-1939, Oostende, Schouwburg (waarvoor Ensor een korte tekst schreef : “La rose de Rosita...”). 
 

Literatuur: 
Lexicon Westvlaamse beeldende kunstenaars, 7, Brugge, 1998. 
 

Trivia: 
één van haar poësie-albums (met tekening van James Ensor) en één van Charles, haar vader (ook 
met Ensor-tekening), werden in 2015 aangeboden in de kunsthandel Pierre Gallet tijdens de beurs 
"Antica Namur". 
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CXCII - Wilhelmus Cornelius Chimaer van Oudendorp 
Oostende, 1822 – Leiden, 1873 
Kunstschilder, voornamelijk portretten en genrestukken; 
In Oostende geboren in juni 1822 uit Hollandse ouders die hier toen woonachtig waren (zijnde : 
Cornelius Chimaer van Oudendorp en Wilhelmina Maria Zoethof) (1822 : het was midden het 
Hollands Tijdvak); 
studies aan de Academie van Amsterdam; 
woonde achtereenvolgens in Den Haag, Zwolle, weerom Den Haag en tenslotte Leiden. 
Verder geen aantoonbare link met Oostende. 
 

Literatuur: 
P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880, ’s Gravenhage, 1981. 
I. Van Hyfte, Een onbekend schilderij en een onbekende schilder, in : De Plate, 2008, blz.17. 

 
CXCIII -  J. Cornelis 
marbrist; had zijn zaak in de Alfons Pieterslaan (sierschouwen, grafornamenten ed.); stichtte zijn 
zaak in 1865; 
wellicht ook de auteur van marmeren beeldjes en bustes 
 
CXCIV -  Pierre Cornelis 
marbrist; had zijn zaak in de Alfons Pieterslaan  26 (sierschouwen, grafornamenten, trappen ed.); 
wellicht ook de auteur van marmeren sierstukken, beeldjes en bustes 
 
CXCV - Charles Corveleyn 
Amateurschilder uit het interbellum; 
oa. twee taferelen met de gestrande stoomtreiler van de PV O.177 “Bultinck” op de kust van 
Fleetwood 2 oktober 1929. (Verz. O.H.G.K. De Plate) 

 

 

Vervolgt…..  

KUNSTENAARS MET NEDERLANDSE ROOTS IN OOSTENDE 

Woonachtig, langer of veelvuldig verblijf : Louis Boel, Pieter-Nikolaas Boel, Charlotte 
Mutsaers (°1942), Marty Vandenberg 

Passanten : Karel Appel (1921-2006), Bram Bogart (1921-2012), Frans Arnold 
Breuhaus De Groot (1824-1875), Herman Brood (1946-2001), Sylvia Kristel (1952-
2012), Jacqueline Lamme (°1964), Charles Pekelharing (°1934), Jorg Reme (°1941), 
J.C. Schotel (1787-1838), Jan Toorop (1858-1928), Matthijs Van den Bosch, Richard 
Van der Spek (1946-2014), Marjo Van Soest (°1954), Henk Zomer... 
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De nieuwe kerk van Oostende werd gewijd in 1451 
 

door Koenraad Vandenbussche. 
 
Het was in het “jaer duust CCCC een ende vichtich inde maent van ouste dat de voorn(oomde) 
nieuwe kerke gheconsacreert ende ghewyet biden suffragaen1 vanden voors(eide) bisscop van 
dorneke ende ghenaemt was de nieuwe kerke van sente piet(er) int voors(eide) nieuwe scependom”.  
Die vermelding kwam voor in een proces dat de hertogin van Kleef, “erfvachteghe vrauwe vanden 
lande van winendale”, als patrones van de oude kerk van Oostende in 1453 aanspande tegen de 
pastoor en de koster van de nieuwe kerk van Oostende2. Deze hertogin van Kleef was de weduwe 
van Adolf IV van Kleef (+ 1448), Maria van Bourgondië, de zus van hertog Filips de Goede3. De 
suffragaan van de bisschop van Doornik was toen Guillaume Vasoris (of Vasseur). Die man werd 
geboren in St.-Omer en was dominicaan. Hij werd op 21 oktober 1448 tot suffragaanbisschop van 
Doornik en Terwaan benoemd met als titel bisschop van Sarepta4. Dit bleef hij tot zijn overlijden op 
19 november 14755. Op 22 februari 1456 kwam hij ook de klokken voor deze nieuwe kerk van 
Oostende wijden6.  
 
Hoewel de eerste pogingen van de Oostendse bewindslui om in de nieuwe stad een eigen kerk te 
hebben al dateerden van 1409, kreeg de stad pas op 14 maart 1434 de goedkeuring van Rome om 
een nieuwe kerk te bouwen7. Op 14 juni vroegen de burgemeesters, schepenen, schatbewaarder, 
klerk en notabelen, 37 man in totaal, aan de hertog om het kerkhof van het nieuwe Oostende te 
amortiseren, waardoor het stuk bouwgrond vrijgesteld werd van alle rente tegenover de staat, ten 
einde daar een nieuwe kerk te kunnen bouwen. Ook wilden ze van hem een sauvegarde verkrijgen 
“omme paisivelick de zaken voorschreven te doen achtervolghene tieghen alle de gonne ons niet 
wel willende in de selve zaken”. Ze beloofden ook om de zaak van de kerkbouw zonder uitstel te 
behartigen8. Dat laatste meenden ze alvast. Vlietinck citeerde uit de stadsrekening een vergadering 
op 12 augustus 1436 waarbij de notabelen van de stad zich beraadden “waerup men best de fabrike, 
de prochiepape ende costere vander nieuwer kerke doteren ende voorsien zoude van zekeren 
incommen”9. De gevraagde amortisatie-akte van hertog Filips de Goede verkregen ze pas op 28 
februari 143810. Tot vandaag werd dat jaar als start van de bouw van de nieuwe kerk van Oostende 
aanvaard11.  

 
1 Een als bisschop gewijd priester die geen eigen diocees heeft. 
2 GENT, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, 7511, f. 120v-123v.  
3 Hertog Jan zonder Vrees, die de heerlijkheid van Wijnendale in 1407 van Jan II van Namen gekocht had, gaf 
dit in 1410 bij het huwelijk van zijn dochter Maria met hertog Adolf IV van Kleef als bruidsschat mee (L. 
GILLIIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutumes des 
petites villes et seigneuries enclavées. Tome Sixième. Winendale. Ysendike – Supplément, p. 8 en p. 15). Na 
de dood van haar man in 1448 bleef Maria blijkbaar de belangen van deze heerlijkheid, waartoe ook het 
patronaat over de kerk van Oostende behoorde, behartigen. 
4 Stad in Fenicië (nu Libanon), waar tot de inname door de mammelukken in de late 13de eeuw een 
bisschopszetel gevestigd was. 
5 U. BERLIERE, Les évèques auxiliaires de Cambrai et de Tournai, Brugge, 1905, p. 133-137 ; H. VANDER 
LINDEN, ‘Vasseur (Guillaume) ou Vasoris’, in: Biographie nationale publiée par l’académie royale des 
sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Brussel, 1938, dl. 26, kol. 510. 
6 A. VIAENE, ‘Klokkendoop en torenbouw in Oostende. Het bezoek van bisschop Gillis de Baerdemakere 19-
20 juli 1478’, in: Ostendiana, II, 1975, p.180. 
7 E. VLIETINCK, Het oud Oostende en zijne driejarige belegering (1601-1604): opkomst, bloei en ondergang, 
met de beroerten der XVIe eeuw, Oostende, 1897, p. 36-37. Voor het rekwest dat de Oostendenaars daartoe 
indienden bij de paus, zie E. VLIETINCK, Cartulaire d’Ostende; texte original avec notes additions précédé 
d’une introduction historique, Antwerpen, 1910, p. 291-292. De auteur situeerde dat rekwest wel pas op 9 
oktober 1434. 
8 ‘De kerk van Oostende, 14 juni 1434’, in: Fragmenta, september 1887, nr. 11, p. 85-87. 
9 E. VLIETINCK, Het oude Oostende, p. 40. 
10 E. VLIETINCK, Cartulaire d’Ostende, p. 292-294. 
11 E. VLIETINCK, Het Oude Oostende, p. 40; O. DEBAERE, Stedenatlas: Oostende. Een topografisch 
overzicht van de ontwikkelingen van een felbegeerde havenstad, Oostende, 2002, p. 26; 
https://archief.oostende.be/product.aspx?id=4690.  
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Figuur 1: fragment uit de plattegrond van Oostende die Jacobus Deventer rond 1560 tekende. Op het 
resterende stuk Testerep staat de oude kerk met nog enkele huizen. Ten zuidoosten heeft zich de nieuwe stad 
ontwikkeld met de nieuwe kerk helemaal in het zuidoosten. (www.beeldbankkusterfgoed.be). 
 
 
Oorlog, sterfte en dure tijd 
 

Alleen Antoon Viaene was wat voorzichtiger met zijn datering. Hij stelde dat de kerk zeker al vóór 
1455 in gebruik was, omdat de namen van de bedienaar van die nieuwe parochie, Jacob van Anchin, 
en van de titularis van het nieuwe stedelijke beneficie, Egidius Ghiselin, toen al bekend waren12. 
Gelijk had hij met zijn voorbehoud, want de Oostendenaars sloegen in 1438 niet “seffens (…) de 
handen aan ’t werk”, zoals Vlietinck schreef. Toen ze de toelating kregen om de kerk te bouwen, “ne 
was ende es waer”, vermeldde het procesdossier, “dat bi den toedoene vanden oorlooge sterfte 
ende diere tyt de vors(eide) inwonnen(de) vand(en) nieuwe scependo(m)me en hadden niet 
ghedaen maken hue(re)n kerke”13.  Pas in augustus 1451 kwam die er. 
 
Er waren inderdaad aanwijzingen dat oorlog, sterfte en levensduurte de kerkbouw uitstelden. Toen 
de Oostendenaars in 1434 daarvoor van de paus de goedkeuring kregen, waren de omstandigheden 
niet gunstig. Nadat hertog Filips de Goede in 1435 in de Honderdjarige Oorlog weer het Franse 
kamp koos, namen de Oostendenaars in juni-juli 1436 deel aan het mislukte beleg van Calais, 
waarna de Engelsen reageerden met een vloot langs de Vlaamse kust. Op 7 augustus werden 
Oostende en omliggende dorpen bedreigd14. Ondertussen was de Brugse opstand (1436-1438) 
gestart, waarbij ook Oostende zich aansloot15. Dat was niet van dien aard om de gevraagde 

 
12 A. VIAENE, ‘Klokkendoop en torenbouw in Oostende’, p. 180. 
13 GENT, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, 7511, f. 222v. 
14 Dits die Excellente Chronijcke van Vlaenderen, Antwerpen, 1531, f. 86v. 
15 J. BOWENS, Nauwkeurige beschryving der oude en beroemde zee-stad Oostende, gelegen in 
Oostenryksch Vlaenderen, Brugge, 1792, p. 19-20.   

http://www.beeldbankkusterfgoed.be/
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amortisatie te bespoedigen. Wel zeker vanaf 8 mei 1437 koos de stad weer de kant van de hertog. 
Ook zorgde de misoogst van dat jaar en de stopgezette buitenlandse graanimport voor stijgende 
prijzen16. Deze hongersnood, die het hele land trof, was ongetwijfeld ook in Oostende voelbaar. 
Vanaf februari 1438 werd Vlaanderen geteisterd door een pestepidemie, die zo’n vijf maanden 
aanhield17. De graanimport uit het Baltisch gebied was stilgevallen omdat de Deense koning tot 1441 
de Sont voor graantoevoer naar de Nederlanden afsloot18.  
 
Die oorlogen waren bovendien geen goed nieuws voor de Oostendse haringvisserij. De pachtprijs 
voor de haringassyse – een stedelijke belasting op de aanvoer van verse haring - daalde in 1436 
spectaculair en haalde pas vanaf 1441 weer een behoorlijk niveau. Hoewel er in 1439 door hertog 
Filips de Goede een vredesakkoord met Engeland werd gesloten en de vrijheid van zeevisserij in de 
Engelse wateren weer werd hersteld, kreeg die voor Oostende levensnoodzakelijke beroepsactiviteit 
vanaf 1438 af te rekenen met een oorlog tussen Holland en de Wendische steden. Al was 
Vlaanderen niet met Holland in conflict, toch vielen Hollandse en Zeeuwse kapers op zee niet alleen 
de Oosterlingen aan, maar ook Vlaamse vissers19. In 1439 plunderde Vander Veere, de admiraal 
van Holland en Zeeland, met zijn roversvloot onder meer voor Oostende20. Pas in 1441 kwam een 
einde aan die oorlog. In dat jaar stuurde Oostende, in samenwerking met Nieuwpoort en Duinkerke, 
ook konvooischepen uit om de eigen vissersvloot te beschermen21. 
 
Als gevolg van deze gebeurtenissen was de financiële toestand van de stad in die jaren precair. 
Hongersnood en epidemieën bleven ook nadien de streek teisteren. Wellicht zorgde de lange, droge 
zomer met slechts zes keer regen tussen mei en oktober in 1442 voor een stijging van de 
voedselprijzen. In juni-juli 1447 kampte men in Vlaanderen opnieuw met een grote droogte. 
Bovendien vernietigde een hevig onweder op 24 juli 1447 de oogst op veel velden. Ongetwijfeld 
bracht dat de voedselprijs opnieuw onder druk. In augustus 1448 trok dan weer een epidemische 
ziekte door de regio22. 
 
Toch vond Oostende in die jaren 40 het geld om twee grote projecten te realiseren, waarvan het al 
lang droomde. In 1443 kreeg de stad de nodige machtiging om een nieuwe watergang te delven. 
Daardoor werd een vaarweg naar de Ieperleet aangelegd en een vlotte verbinding met het 
binnenland gegarandeerd. In 1445 werd aan de stad een vergunning verleend om een haven uit te 
bouwen, waardoor ook het contact met de zee werd geoptimaliseerd23. Ongetwijfeld kregen deze 
twee lucratieve, economische realisaties voorrang op de bouw van een kerk. De hoogdringendheid 
daarvan was immers verdwenen vanaf het moment dat de bisschop van Doornik – vermoedelijk in 
1437 - aan de inwoners van de nieuwe stad de toelating gaf om hun sacramenten in de oude kerk 
van Oostende te gaan ontvangen en niet meer in het ver afgelegen St.-Katharina, zoals uit 
onderstaand verhaal bleek. 
 
Uiteindelijk kwam er toch een kerkgebouw in 1451. Zorgde de economische opleving dankzij de 
verbeterde infrastructuur voor meer stedelijke inkomsten?  Misschien gebruikte de stad ook de 
opbrengst van een nieuwe taks van dat jaar van twaalf groten op elk net dat voor de visvangst ter 
zee werd gebracht voor de financiering van de bouw24. 
 

 
16 J. DUMOLYN, De Brugse opstand van 1436-1438, Heule, 1997, p. 245 en p. 308. 
17 N. DESPARS, Chronyke van Vlaenderen behelsende een nauwkeurig ende volkomen verhael der 
ghedenckweirdighste geschiedenissen, soo binnen Vlaenderen, als in de nabuerige provincien ten tijde vande 
graven deser Nederlanden voorgevallen, deel II, Brugge, 1727, p. 263-264; W. BLOCKMANS, ‘The social and 
economic effects of plague in the Low Countries’, 1349-1500, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis, LVIII (1980), dl. 4, p. 856. 
18 R. DEGRYSE, ‘De crisis in het haringbedrijf te Oostende en te Damme van 1437 tot 1441, in: Handelingen 
van het Genootschap ‘Société d’Emulation te Brugge, deel CII (1965), p. 58. 
19 R. DEGRYSE, ‘De crisis in het haringbedrijf ‘, p. 53-68. 
20 Dits die Excellente Chronijcke van Vlaenderen, Antwerpen, 1531, f.101r-v. 
21 R. DEGRYSE, ‘De crisis in het haringbedrijf ‘, p.59. 
22 N. DESPARS, Chronyke van Vlaenderen, p. 276, 280 en 281. 
23 O. DEBAERE, Stedenatlas: Oostende, p. 27-28. 
24 J. BOWENS, Nauwkeurige beschryving der oude en beroemde zee-stad Oostende, Brugge, 1792, p. 20. 
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De partijen in het proces 
 

Het proces, waarvan de uitspraak viel op 20 november 1453, werd aangespannen door de hertogin 
van Kleef en de pastoor van de oude kerk van Oostende, Martin Janssone25. De partij van de 
verweerders bestond uit Jan de Zanghere, die in de nieuwe kerk koster en scholaster was, en Gillis 
(Egidius) Ghiselin (Ghyselin), de beneficiant van de pastorie van de nieuwe kerk. De man, die naast 
meester in de vrije kunsten26 ook licentiaat in het kerkelijk recht was, genoot wel enig aanzien in de 
streek. Zo vroeg de Oudenburgse scholaster en cantor Jan van den Veren op 28 juni 1463 in naam 
van de kapellanen van Oudenburg raad aan hem in een proces dat zij in Brugge hadden lopen27. 
Ghiselin was door de universiteit van Parijs vrijgesteld van residentieplicht28. Het pastoorswerk in 
Oostende liet hij opknappen door een huurpriester, namelijk Jacob van Anchin29. Dat Ghiselin de 
pastoorstaak niet zelf opnam en zelfs niet in Oostende woonde – hij was gehuisvest in Koekelare - 
, was niet naar de zin van het Oostendse stadsbestuur, dat het patronaat over die nieuwe kerk 
waarnam. De discussie daarover met de man bleef aanslepen tot 146530. Ghiselin bezat ook de 
kapelanie van Sint-Cathelijne in de Sint-Salvatorskerk in Brugge. Op 10 september 1467 kon hij die 
ruilen voor de eeuwige kapelanie van de HH. Eustachius en Agnes in dezelfde kerk. Blijkbaar was 
dit een meer winstgevend beneficie, want de priester met wie hij ruilde, Hendrik de Varencoel, kreeg 
van de bisschop van Doornik naast de kapelanie van Sint-Cathelijne ook nog de parochiekerk van 
Vlissegem31. 
 
Op 1 mei 1457 werden de relieken van Sint-Arnoldus in Oudenburg opnieuw onderzocht en in een 
nieuw schrijn geplaatst. Die plechtigheid werd verricht door suffragaanbisschop Guillaume Vasoris. 
Daarbij waren veel mensen uit de omgeving aanwezig, ook veel Oostendenaars32. Vooral de 
Oostendse geestelijkheid vertoonde veel interesse voor dit gebeuren. Op 21 oktober 1457 werd de 
tekst van de oorkonde, die bij die gelegenheid mee in de kist van de heilige werd gelegd, in het huis 
van Jacobus Martins in Oostende door notaris Hilarius Hennekin gekopieerd in aanwezigheid van 
de pastoor van de nieuwe kerk van Oostende, Gillis Ghiselin, en van twee andere geestelijken, Jan 
Lammaert33  en Jan de Zanghere. Die twee laatsten waren eveneens meester in de vrije kunsten34. 
Kregen de Oostendse geestelijken bij de translatio van de beenderen van Sint-Arnoldus een stukje 
bot en diende de kopie van de oorkonde om de echtheid van het reliek te bevestigen? De 

 
25 Twee jaar later, in 1455, was die pastorie al in handen van Martinus Morselpeyn, die zich er liet vervangen 
door Jan Lammaert (A. VIAENE, ‘Klokkendoop en torenbouw in Oostende’, p. 179). Vlietinck vermeldde ook 
al dat er een conflict was met de hertogen van Kleef dat startte in 1451 en opgelost raakte in 1455 (E. 
VLIETINCK, Het oude Oostende, p. 40). 
26 Hiermee bedoelde men de zeven vrije kunsten: grammatica, dialectica, rethorica, musica, arithmetica, 
geometria en astronomia. 
27 G. MEERSSEMAN, ‘L’Epistolaire de Jean van den Veren et le début de l’humanisme en Flandre’, in : 
Humanistica Lovaniensia, Leuven, 1970, dl. 19, p. 143-144.  
28 F. BAIX, La chambre apostolique et les “Libri annatarum” de Marin V (1417-1431), Brussel, 1942, dl.1, 
Introduction et textes, p. 282. Volgens diezelfde auteur was er ook al op 29 januari 1429 een Egidius Ghiselin 
pastoor van Houtem geworden en was van 1428 tot 1430 ook ene Egidius Ghyselin pastoor en deken van 
Oudenburg. Die laatste betrof evenwel zeker een naamgenoot, want deze overleed al in 1430 (E. FEYS en D. 
VAN DE CASTEELE, Histoire d’Oudenbourg accompagnée de pièces justificatives comprenant le cartulaire 
de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux, dl. II, p. 350). 
29 GENT, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, 7511, f. 122v sprak van Jacop van Anchyn. 
30 E. VLIETINCK, Het oude Oostende, p. 41. In voetnoot beweerde Vlietinck dat hij die informatie had 
gevonden in Rond den Heerd, jg. 5 (1870), p. 32, maar daar was dat evenwel niet te lezen. 
31 ‘Priesterlijke benoemingen uit den ouden tijd’, in: Fragmenta, juli-aug. 1890, tweede reeks, nrs. 7 & 8, p. 50. 
32 ‘Catalogus abbatum monasterii Aldenburgensis ab anno 1084 ad 1797’, in: J.P. MIGNE, Patrologiae cursus 
completus, dl. CLXXIV, Parijs, 1854, kol. 1483-1485. 
33 In 1455 werd deze man vermeld als pastoor van de oude kerk en in 1478 was hij pastoor van de nieuwe 
kerk (A. VIAENE, ‘Klokkendoop en torenbouw in Oostende’, p. 179 en 181). 
34 BRUGGE, Rijksarchief, Oorkonden met blauw nummer, 6992. Adjunct-conservator Edward Gailliard, die op 
het einde van de 19de eeuw een uitgebreide ontleding op steekkaart schreef, vermeldde als datum van de 
translatie 25 april, al merkte hij meteen op dat dit geen zondag was, zoals de oorkonde vermeldde. In de akte 
stond vermeld: “anno d(o)m(ini)ce incarnacionis millesimo quadringentesimo quinquage(si)mo septimo 
k(a)l(andae) may die d(o)m(ini)co”, wat zondag 1 mei 1457 was. Ongetwijfeld had Gailliard de ‘septimo’ van 
het jaartal ook bij de dagaanduiding meegerekend.  
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abdijarchieven bevatten evenwel enkel maar een document van een schenking van een reliek aan 
de parochiekerk van Tiegem, de geboorteplaats van Sint-Arnoldus35. 
 
 
De argumenten van de hertogin van Kleef 
 

Voor de advocaat van de hertogin van Kleef was de zaak duidelijk. Als bezitster van het patronaat 
over Oostende had zij het recht om in de “voors(eide) stede van oostende alzo verre als de 
voors(eide) stede streckende was de habitanten van diere wonachtich” een “prochiepape coster of 
scolaster” aan te stellen “zonder dat daer andere prochiepape coster of scolaster wesen mochte”. 
Dat hield in dat de koster/scholaster van Oostende de man was die de benoeming in de oude kerk 
had, namelijk Jan “Scouman oft Scoumauwe”36. Pastoor Martin Janssone van de oude kerk was de 
enige die het recht had om bij alle inwoners van Oostende de sacramenten toe te dienen en ook de 
opbrengsten van het pastoorschap te verwerven. Van oudsher immers waren alle Oostendenaars 
eraan gehouden om naar die oude kerk te komen. Vermits de nieuwe kerk eveneens aan St.-Pieter 
was gewijd, betekende dit dat het al “een dync ende eene kerke es”, waarvan de rechten ook aan 
de hertogin van Kleef behoorden. 
 
Toch trok Gillis Ghiselin zich daar niks van aan. Hij liet de mensen naar die nieuwe kerk komen en 
hield zich bezig met “te administreerne hue(ren) sacrementen kinde(re)n kersten ghedaen offrande 
tontfane ende dien te bekeerne tzinen p(ro)ffyte”. Door zich als parochiepriester te gedragen liep de 
rechtmatige pastoor, Martin Janssone, veel schade op. Volgens de aanklager beliep dat tot 100 
pond parisis Vlaamse munt “behouden juuste extimacie”, terwijl ook Jan de Zanghere veel nadeel 
bezorgde aan de rechtmatige koster en scholaster. 
 

De aanklagers eisten dat deze ongeoorloofde opeising van het pastoorschap zou ophouden. In 
afwachting vroegen ze dat Gillis Ghiselin een bedrag van 20 schellingen parisis zou betalen. Als hij 
later zou veroordeeld worden, moest hij de totale opgelopen schade vergoeden. Daarnaast zou hij 
en ook koster de Zanghere aan het hof een boete van drie pond parisis moeten afdragen. 
 
 
Pastoor Ghiselin in het verweer 
 

Ter verdediging schetste de procureur van Ghiselin en de Zanghere de geschiedenis van het 
ontstaan van de nieuwe kerk. Daarvoor keerde hij vijftig jaar in de tijd terug en vertelde een verhaal 
dat de Oostendse geschiedschrijving van vandaag grotendeels bevestigde. Vanouds stond de stad 
Oostende bij de zee. Ze was enkel beschermd door “een hourt37 ende dyc” die “daghelicx afgheweyt 
ende ghevand(er)t” werd door zeestormen. Op den duur werd het zo erg dat men de huizen en 
gebouwen die naast die dijk stonden, moest afbreken “o(m)me die d(aer)mede te breedene ende 
versteeckene”. 
 
Het gevolg was dat vele inwoners van de oude stad daar geen plaats meer vonden en verhuisden 
naar het “vrye inde prochie van sente katelinen38 neffens den zelven ouden scependo(m)me”39. Die 
oude stad was hem “streken(de) zuutwaert vand(er) zee” tot aan het Brugse Vrije “in eene 
jeghenoode gheheeten testreep daerin van ouden tyden gheweest hadden ende noch waren vier 
prochiekerken te wetene de voors(eide) oude kerke toostende westende middelkerke ende sente 
marien kerke”. 

 
35 ‘Catalogus abbatum monasterii Aldenburgensis ab anno 1084 ad 1797’, in: J.P. MIGNE, Patrologiae cursus 
completus, dl. CLXXIV, Parijs, 1854, kol. 1485-1486. 
36 Op de laatste regel van dezelfde pagina (GENT, Rijksarchief, Raad van Vlaanderen, 7511, f. 121r) wordt 
zijn naam nog eens anders gespeld. Daar lezen we Scuddemauwe. 
37 Vlechtwerk van rijshout. 
38 Over dit dorp St.-Katharina, dat bij de inundatie van 1584 verdween en waarvan het centrum in de omgeving 
van het huidige St.-Catharinaplein stond, zie J.B. DREESEN, ‘Sinte-Catharina-West’, in: De Plate, 1988, nr. 
9, p. 159-164. 
39 In 1390 had het Brugse Vrije een nieuwe dijk gebouwd. Het gebied in het Vrije ten zuiden van die dijk werd 
het nieuwe schependom (O. DEBAERE, Stedenatlas: Oostende, p. 20-21). 
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Vooral na de Sint-Vincentiusnacht van 22 januari 1394, toen een stormvloed de hele stad 
overspoelde, werd de vraag naar een veiliger onderkomen dringender40. De wethouders dienden in 
1394 een bede in bij hertog Filips de Stoute opdat hij de oppervlakte van het schependom Oostende 
zou vergroten. Concreet was de vraag om de poorters en inwoners van Oostende die in de parochie 
van St.-Katharina woonden, dezelfde rechten als de inwoners van de oude stad te geven. Na overleg 
met alle belanghebbenden besloot de hertog te “separeeren ende versceeden zeke(re) plaetsen 
ende quantiteit van lande neffens ende ontrent de voors(eide) stede”. Het betrof 16 gemeten van 
zijn eigen duingebied, 137 gemeten 61 roeden van de proosdij van St.-Donaas in Brugge en 122 
gemeten van het Brugse Vrije. In totaal besloeg dat een oppervlakte van 121,7 ha41. Dat terrein werd 
bij de stad en het schependom van Oostende gevoegd, “dat doe ter tyt ende noch ghenoomt es 
tnieuwe schependom van ostende”. 
 
Toch betekende 1394 niet de directe leegloop van het oude Oostende. Baljuw Jacob D’Heere telde 
in 1469 op een totaal van 495 haardsteden in Oostende er 168 in “’t oude scependom”. Niet alleen 
de kerk stond daar nog, maar ook het hospitaal en het schepenhuis. Wel kalfde dit deel van de stad 
geleidelijk af. “Van jare te jare moet men de husen afbreken omme de dycken te breedene, niet 
jeghenstaende dat men omme ’t onderhouden van dien negheenen cost en spaert, ende datmen 
jaerlicx rysen poot voor de stede ende anders an de dunen, die costen wel 100 lib(ri) grooten of 
meer”, noteerde de baljuw in zijn verslag op 8 augustus 146942.  
 
Alle mensen die naar het nieuwe Oostende verhuisden, verbleven niet meer op Testerep, maar op 
terrein dat tot de parochie van St.-Katharina behoorde43. Zij waren bijgevolg, zo werd de redenering 
verder afgewerkt, “prochiaen vander nieuwe prochiekerke van sente catelinen”, waar de pastoor en 
koster van die parochie hun rechten konden doen gelden. Dat hield in dat ze daar hun sacramenten 
moesten halen “betalende de prochiepape ende coster hue(re)n rechten t(er) cause van dien hoewel 
dat de zelve prochiaenen/poorters useren mochten ghelyc den ande(re)n poorters wonnende int 
voors(eide) oude scependom”. Die laatste opmerking benadrukte nog eens dat, ook al waren zij nu 
parochianen van St.-Katharina, ze wel poortersrechten hadden in Oostende. Die twee zaken 
stonden bijgevolg los van mekaar. 
 
Wel leverde de officiële afhankelijkheid van St.-Katharina problemen op. Die parochiekerk lag op 
een “halve mile” – in werkelijkheid zo’n 2,7 km44 - van de nieuwe stad, terwijl “de weghen dicwille 
quaet waren”.  Het zorgde ervoor dat kinderen “stoorven zonder kerstindom” en dat mensen 
“ov(er)leden zond(er) hue(ren) sacrementen”. De schepenen van de stad richtten een smeekbede 
aan de paus met de vraag om het nieuwe schependom te doen “aftrecken” van de parochie van 
Sint-Katharina en de toelating te krijgen om “te haelne hue(ren) sac(re)menten inde nieuwe kerke 
die zy zouden doen maken”.  

 
40 J. BOWENS, Nauwkeurige beschryving der oude en beroemde zee-stad Oostende, p. 16; O. DEBAERE, 
Stedenatlas: Oostende, p. 20. 
41 Deze akte werd gepubliceerd door L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Coutumes des pays et comté de Flandre. 
Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées. Tome quatrième. Ostende, 
Oudenbourg, Sluis, p. 40-45. 
42 J. D. S., ‘Het oude Oostende. Anno 1469’, in: Biekorf, 1936, p. 238-241. 
43 D. TYS, ‘Oostende en Testerep, een verhaal van glorie en heropbouw’, in: De Grote Rede. Nieuws over 
kust en zee, nr. 46, september 2017, p. 8 sprak van landbouwgrond in de parochie Bredene, waar het nieuwe 
Oostende werd gebouwd. Het procesdossier vermeldde uitsluitend het verdwenen St.-Katharina als parochie. 
E. VLIETINCK, Het oude Oostende, p. 36-37 en J.B. DREESEN en O. VANDAMME, Geschiedenis van een 
parochie te Oostende. Sinte-Catharina vergaan… Sinte-Godelieve ontstaan, Oostende, 1984, p. 32 
bevestigden dat laatste. 
44 Een Vlaamse mijl bedroeg 5,4 km. De kerk van St.-Catharina bevond zich in de hoek gevormd door de 
linkerkant van de Broederlijkheidstraat en de rechterkant van de Dr. Verhaeghestraat (J.B. DREESEN, ‘De 
juiste ligging van de kerk van Sinte-Catharina-West’, in: De Plate, 1989, nr. 9, p. 169). 
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Figuur 2: Pieter Pourbus verbleef in augustus 1562 in Oostende om dit deel van zijn kaart van het Brugse Vrije 
te tekenen. Dit fragment van die kaart met Oostende en omgeving is een kopie uit de 19de eeuw. We zien er 
de parochiekerk van St.-Catharina op, die op 2,7 km. van het nieuwe Oostende lag. 
(www.beeldbankkusterfgoed.be) 

 
De paus willigde die vraag in 1434 in. Hoewel het patroonschap van de parochie van St.-Katharina 
in handen was van de abdij van St.-Riquier in Picardië, werden de wethouders van Oostende als 
patroon van de nieuwe kerk aangesteld45. Zij zouden de kandidaat-pastoor mogen voorstellen, die 
dan door de bisschop van Doornik werd benoemd. Er deed zich op dat moment echter een groot 
probleem voor. “Bi den toedoene vanden oorlooge sterfte ende diere tyt” werd de kerk voorlopig nog 
niet gebouwd. De inwoners bleven dus in St.-Katharina hun sacramenten halen, “nemaer bin 
zeke(re)n tyde daer naer” kregen zij van de bisschop van Doornik de toelating om in afwachting van 
de bouwwerken voor hun sacramenten de oude kerk van Oostende te mogen frequenteren. 
Voorwaarde was wel dat de pastoor van de oude kerk “alle jaere recompenseren zoude de 
prochiepape van sente kathelinen vanden so(m)me van achtien pond(en) parisis”.  
 
Op die manier werd het praktische probleem van de grote afstand tot St.-Katharina opgelost en was 
de kerkbouw plots niet meer zo urgent. Deze voorlopige regeling startte in 1437 en bleef bestaan tot 
augustus 1451, toen de nieuwe kerk “gheconsecreert ende ghewyet” werd. Vermits die kerk 
“ghenamet was de nieuwe kerke van sente piet(er) int voors(eide) nieuwe scependom” volgde 
daaruit dat “de macht vanden voors(eide) prochiepape vand(e) oude kerke gheexpireert” was, 
redeneerde de procureur van Gilles Ghiselin en Jan de Zanghere. Hun aanstelling door de bisschop, 
respectievelijk als pastoor en als koster-scholaster, was bijgevolg terecht. 
 
 
 

 
45 A. VIAENE, ‘Klokkendoop en torenbouw in Oostende’, p. 180. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Er 
was over die afsplitsing van die parochie St.-Katharina een conflict met de abt van St.-Riquier geweest, dat 
in 1440 in het voordeel van Oostende werd beslist (E. VLIETINCK, Het oude Oostende, p. 40). 

http://www.beeldbankkusterfgoed.be/
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Verweerders krijgen gelijk 
 
De eisers bleven volharden in hun stelling dat het patroonschap over de oude kerk van Oostende 
inhield dat het recht van de benoemde pastoor op alle inwoners/poorters van Oostende sloeg. De 
inwoners van dat zogezegde nieuwe schependom stonden immers “ond(er) de wet vand(en) ouden 
scependo(m)me van oostende zonde(r) dat daer eeneghe scepenen zyn up hem selven”. Die nieuwe 
kerk was er enkel gekomen “ut aventuer of de oude kerke verleyt woorde vand(e) zee”. De 
verdedigers van de pastoor en koster van de nieuwe kerk waren het daar natuurlijk niet mee eens. 
Zij wezen nogmaals naar de pauselijke bulle. Die nieuwe parochie was trouwens geen afsplitsing 
van de oude kerk van Oostende, maar van St.-Katharina, waar niet de hertogin van Kleef maar wel 
de abt van St.-Riquier de patroon was. 
 
Het hof volgde de verweerders in hun redenering. Pastoor Gillis Ghiselin en koster-scholaster Jan 
de Zanghere behielden hun rechten in de nieuwe parochie, maar moesten wel elk jaar 18 pond 
parisis aan de pastoor van Sint-Katharina afstaan. Voor de pastoor van de oude kerk vormde deze 
uitspraak een ferme financiële aderlating. Jaar na jaar zag hij zijn parochie kleiner worden. Om in 
zijn levensonderhoud te kunnen voorzien werd aan zijn pastorie nog in 1569 de Cappelrye van 
d’Eerste Misse met 33 gemeten land in St.-Catharina West toegevoegd46. Dat was slechts uitstel 
van executie. Op de plattegrond die Jacobus Deventer vermoedelijk rond 1560 van Oostende 
tekende (zie figuur 1), waren hospitaal en schepenhuis toen al uit de oude stad verdwenen. De oude 
kerk werd uiteindelijk in 1608-1609 afgebroken47. 
  

 
46 J.B. DREESEN en G. VANDAMME, Geschiedenis van een parochie te Oostende, p. 32. 
47 J. D. S., ‘Het oude Oostende. Anno 1469’, p. 238-241. 
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 Kiekjes uit vervlogen tijden               door Arne Pyson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakketboten zoals de Prinses Josephine 
Charlotte en de Prince Charles werden 
tijdens de oorlog als landingsschip 
omgebouwd.  
 
Na de oorlog zal men in Antwerpen deze 
opnieuw ombouwen voor  

passagiersvervoer.  
 
De foto’s tonen de “Prinses Josephine 
Charlotte” te Antwerpen in november ’45.  
 
Even aandacht schenken aan het geheel 
van omstandigheden waarin het vaartuig 
zich toen bevond! 
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Foto’s komen uit de verzameling van de 
heer Arne Pyson. 
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“ ’t Vagevier ” (1764-2020) 
 

door Ivan Van Hyfte. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lithographie couleur : 'L'église de Saint-Pierre d'Ostende' 
-  François Stroobant  - 
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François STROOBANT (1819-1916) was een negentiende-eeuwse kunstschilder en lithograaf die 
vooral bekend was als illustrator van prentenalbums waarvan de platen nu nog altijd circuleren als 
losse bladen in de kunsthandel. Verzamelaars zoeken ze om hun iconografische waarde. Voor onze 
stad is vooral zijn album “Monuments et vues d’Ostende” uit 1846 bekend om zijn prachtige, 
gekleurde lithografieën. De kleurlitho “Eglise de Saint-Pierre à Ostende” vind ik persoonlijk één van 
de mooiste. Vanuit de Kerkstraat, ter hoogte van de Sint-Paulusstraat (1), krijg je een zeldzaam zicht 
onder meer op de stoere toren van de oude Sint-Pieterskerk (laten we hem maar “Peperbusse” 
noemen) en de noordbeuk met barok portaal. Maar wat mij het meest intrigeert, is wat aan de 
noordgevel, tussen steunberen, vaag te zien is: een ietwat lugubere, mysterieuze vagevuur- en 
calvariegroep. Hoe is die daar terecht gekomen ? Een poging tot historische reconstructie (2). 
 
In 1764 gaf de Oostendse “Confrerie van de Mont de Charité” de opdracht een calvarie na te bouwen 
tegen de noordgevel van de kerk. Deze broederschap (3) werd op 2 september 1761 gesticht door 
de toenmalige Oostendse deken Emmanuel DE CAMBA (4) onder de benaming  “Mons Calvariae” 
of “Kalvarieberg” Op een rotsconstructie stonden vier polychroom geschilderde beelden, in 
olmenhout gemaakt door de Brugse beeldhouwer Pierre SCHERLAECKEN : Christus, Maria, 
Johannes en Maria Magdalena (na W.O. II verdwenen). Onderaan deze calvarie-scène, in een 
rondbogige, rotsachtige nis “branden” 7 witgeschilderde verdoemden, met opgeheven armen, achter 
een (vernieuwd) traliewerk in diagonale vierkanten. Het hele “tableau vivant” bevindt zich onder een 
leien lessenaarsdak met kroonlijst en een houten opgetrokken imitatiegordijn (5). In 1766 is de 
calvarie met vagevuur afgewerkt en wordt een ijzeren afsluiting tussen zes blauw hardstenen zuiltjes 
aangebracht. Een inscriptie op de omheining (ANNO 1766) herinnert aan dit jaar.  
 
 
De oudste afbeeldingen die ik kon 
terugvinden, zijn twee negentiende-
eeuwse aquatint-gravures van de 
Engelse etsers Robert HILLS (6) en 
Georges HUNT (7), wellicht allebei 
hierop doorreis. Deze laatste was de 
man die de tekening omzette in een 
aquatint (tekenaar was M.E.ESQ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Hills. Sketches in Flandres and 
Holland with some account…. Londen. 
Printed by J. Haines and J. Turner. 
1816. P.7. 
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   The Purgatory Gate 
 
 
 
 
 
Drawn and written by M.E. ESQ. 
Engraved by Geo: Hunt. 1825. 
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In de loop der jaren hebben allerlei herstellingen en ingrepen aan het geheel een ander uitzicht 
gegeven. Zo werd in 1819 de oude calvarie afgebroken en nog helzelfde jaar terug hersteld. 
Kostprijs: 66 gulden (5). Op 16 juli 1861 wordt aan de schilder Michel VAN CUYCK een werk 
toevertrouwd om op de achtermuur een schilderij met zicht op de ommuurde stad Jeruzalem aan te 
brengen. Kostprijs : 118,17 BF. Twee maanden later, op 2 september 1861, wordt in de Sint-
Pieterskerk een misviering gehouden met de uitvoering van de twaalfde mis van W.A. MOZART om 
het 100-jarig bestaan van de “berg” te vieren. ’s Avonds wordt Golgotha met 635 gekleurde 
verfpotjes verlicht (5). Het oorspronkelijk uitzicht wordt steeds maar hersteld, gedeeltelijk vernieuwd 
en omringd met een nieuw hekken (voorheen volle panelen).  Hiervoor worden volgende sommen 
uitbetaald aan steenkapper F. LIMBURG (770 BF), ijzerwerk Min. Gent (556 BF), schilder VAN 
KEYSZERWEERT (218,30 BF) en loodgieter B. SPILLIAERT (4.65BF) (5). 
 

14 augustus 1896. Uit het dak van de oude kerk stijgt rook op. Kort daarna staat Sint-Pieters in 
lichterlaaie. Een catastrofe (net als in 1712).  Wanneer op 1 december 1897 aannemer Antoine 
JAUMOTTE de afbraakwerken van de kerk volledig beëindigt, blijft enkel de toren, het barokportaal, 
het Baptisterium, de kerkmuren, de alkoof met praalgraf én de vagevuur- en calvariegroep overeind. 
De “Commission Royale des Monuments”, onder leiding van J. BETHUNE en L. DELACENSERIE, 
had intussen een bezoek gebracht waarbij de Oostendse schepen A. LIEBAERT een positief 
antwoord kreeg op zijn vraag of Vagevuur en Calvarie zullen behouden blijven.  
Na de Eerste Wereldoorlog is “de berg” opnieuw dringend aan restauratie toe : het dak valt in puin, 
de beelden zijn onooglijk vuil en het gordijn is niet om aan te zien (5) tot de Brugse architect Jozef 
VIERIN  in 1925 de leiding krijgt voor een algehele vakkundige restauratie van Oostendes oudste 
monument. Ook de calvarie wordt aangepakt. Het verkeer rond de Sint Pieterstoren wordt stilgelegd 
wanneer aannemer GALLEYN  start met de werkzaamheden. Kunstenaar-fotograaf Maurice 
ANTONY maakt er op 3 oktober 1922 een prachtige sfeeropname van (8). 
 

Dan blijft het decennialang stil rond de site, tot een zware storm in de nacht van 25 januari 1986 
aanzienlijke schade aanricht aan de torenspits. Wanneer beslist wordt het zware kruis en de 
windhaan niet terug te plaatsen, komt een buurtcomité onder leiding van de onvermoeibare en 
dynamische Pierre CLAES in actie dat nog hetzelfde jaar een actiegroep, de “vzw Peperbusse 
Sociëteit “ opricht. Een premie voor het herstel van de Calvariesite wordt aangevraagd bij de Koning 
Boudewijnstichting, alhier acties moeten de aandacht van de overheid vestigen, materiaal (foto’s, 
maquettes, technische fiches) wordt verzameld wat uitmondt in het inrichten van een museum door 
Pierre CLAES waar hij conservator van wordt (opening 21 juni 1990).  
 

Op 10 december 1898 (en opnieuw op 21 januari 1990) moet de brandweer ter plaatse komen voor 
een kleine brand…in het Vagevuur (schade aan de beelden). Ondanks aandringende aanvragen 
voor restauratie van de polychrome beelden, onderzoeken, akkoorden met de Stad, bezoeken, 
vergaderingen ten stadhuize, voorstudies, brieven heen en weer, komt er weinig schot in de zaak.  
Enige zekerheid na het zoveelste verslag is dat het hout van de beelden is aangetast door insecten 
en plaatselijk vermolmd en dat de polychromie is bedekt met een groot aantal overschilderingen na 
zeer grondig kleuronderzoek in een labo uit Bonheiden (01-05-1996). Na een offerteaanvraag voor 
de restauratie van de volledige beeldengroep (23-04-1997) bieden zich slechts 3 firma’s aan van de 
aangeschrevenen. De toewijzing gaat naar het kunstatelier Gerard THIENPONT uit Nazareth/Eke 
dat de beelden komt ophalen (23-01-1998).  Ook de muurschilderijen (9) achter de Calvarieberg 
krijgen een grondige facelift door het atelier VERBEKE uit Gent. Sinds Pierre CLAES in 2007, om 
reden van onveiligheid in de toren, ontgoocheld stopte met de “Peperbusse Sociëteit” en zijn 
historisch museum, ligt de toren met bijbehoren er eenzaam en wat verwaarloosd bij. 
                                                                    xxxxxxx                               
 
Onlangs vroegen 2 Franse toeristen mij wat er op het VTB-VAB bordje, aan “beschermd monument” 
staat.  In vertaling klonk dat het “thans een geschiedkundig museum is met panoramisch uitzicht”… 
En wat ernaast ?  Enigszins verveeld en wat ongemakkelijk wees ik hen op de figuren in het 
Vagevuur, door struiken moeilijk zichtbaar. Het Jeruzalemschilderij en de hemel erboven bladdert 
af,  stukken uit het roze uitspansel waren verdwenen. Wie is hier verantwoordelijk voor ?  Stad is 
eigenaar van de Peperbusse. Of moet niet gedacht worden aan een onderhoudspremie bij 
onroerend erfgoed ? 
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                                                           “ ’t Vagevier “ _ anno oktober 1922 
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