
DE OESTERPUTTEN VA N  OOSTENDE 
IN  DE 18e EEUW (III, slot)

a c t iv i te i te n  v a n  d e  o e s t e r 
p u t t e n  CLEMMEN
In de documentenbundel betreffende de 
Oesterputten CLEMMEN vondert we enkele 
echo’s betreffende de eigenlijke werking 
van genoemd bedrijf terug, 
ln de „Casse Raeckende d'Hoesters’’ (sep
tember 1802 - mei 1803) zien vue ondermeer 
met welke steden CLEMMEN handel dreef. 
Klanten uit Antwerpen, Brussel, Gent, Kort- 
rijk, Leuven en Mechelen komen erin voor. 
Meteen kennen we ook de prijs der oesters 
uit die jaren: £7.1 guldens voor 'fc ton, of 8 
guldens voor Vfe ton.
In deze bundel steekt verder ook een kwi
tantie vanwege een vrachtvoerder:

Den 9 january 1803 geladen voor Mijn
heer Clemmen acht tons en 'Aste ous
ters en gelost te Melle faute den vorst 
à 12 stuyvers par tonne volgens accord 
op 4 Sbris 1803 . . , . 'f 4.17.6
pour acquit F.J. De Pauw

reçu de Speelman f 2. 8.9
idem de Clem: Poelm 2. 8.9

f 4.17.6

En uit de „Reekeninge die bij dezen is 
doende A.J. VAN ISEGHEM..." weten we 
dat ene Hervieu DU CLOS uit Caen in de 
jaren 1804-1805 176.000 oesters ultzette In 
hun putten.
Deze brachten 1 530.3.9 gulden op waar
van 4%  (61.4 fl) CLEMMEN POELMAN toe
kwamen.
De oesterputten CLEMMEN waren geen 
lang leven beschoren: na amper een kwart
eeuw bedrijvigheid werden ze onteigend.

Het „H azegras" ca. 1730 met aanduid ing van de oesterpu tten  DE LOOSE & POLLET.
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De Uostenrijkers hadden hier ondertussen 
de plaats geruimd voor de Franse overheer
sers. Weg de vrede en voorspoed!
Op 26 Thermidor XIII verkocht A.J, VAN 
ISEGHEM uit eigen naam en ais gevol
machtigde van CLEMMEN-POELMAN, 
SPEELMAN, J.C. STOCKHOVE, J.B. DE 
I3AUWER & Fr. BOUVAER de oesterput (1 
Ha 51.4) aan de Prefect van het Lele-depar- 
tement. De overeengekomen verkoopssom 
beliep 54.395 fr. Het verkoopcontract stelde 
de betaling ais volgt:
10.000 Fr op 15 Fructidor (september)
25.000 Fr op 20 Vendémiaire (October), en 
de rest
19.395 Fr op 20 Brumaire (november)
In deze som waren 3.103 Fr voor de hof 
begrepen. Het contract bepaalde verder dat 
de aldus vrijgekomen gronden zouden 
gebruikt worden voor de aanleg van een 
jachtsluis, waarvan de constructie op 24 
Messidor XI door de Regering was bevolen. 
Ziehier de tekst van het bewuste verkoop
contract (x):
„Le soussigné A.J. Van Iseghem demeurant 
à Ostende, tant pour lui que comme fondé 
de pouvoirs de Mm Mm Clemmen Poelman 
& Speelman, habítans de la ville du Gand, 
du 12'-"’ Messidor derniers et de MM. J.C. 
Stockhove, J.B. DE Bauwer (?) et Fran. 
Bouvaert de Bruges du 22 Messidor, 
déclare pour les présentes vendre à M, Le 
Préfet du Département de la Lys, acceptant 
au nom du Gouvernement, tant un terrain 
grand d’un hectare cinquante un ares et 
quatre centiaires, situé au midi de la ville 
d'Ostende, tenant â ’Orient à l’emplace
ment...? ... et vague vers le Quai au Sei, 
au Midi à l'huîtrière de Mad, la Veuve Pollet, 
au Nord au Chenal et à 'Ouest de la digue 
du Polder Ste. Cathrine, sur lequel sont con
struits des bâtiments et réservoirs à l’usage

d’une huîtrière, ainsi qu ’un Jardin plante 
d'arbres, lequel terrain est destiné au place
ment d’une écluse de chasse, dont la Con
struction a été ordonnée par arrête du Gou
vernement en date du 24 Messidor an 11. La 
dite vente faite et acceptée en moyennant 
les prix et somme de Cinquante quatre 
mille, trois cent quatre vingt quinze francs, 
payable...?... Dix mille francs le quinze fruc
tidor
Vingt Cinq mille francs le vingt vendémiaire 
et e restant de la somme au vingt brumaire. 
Ainsi fait et passé sous...?... obligations que 
de droit, et sous l’agrément de S. Ex. Le 
Ministre de l ’Intérieur.
Fait en triple à Ostende de 261’ thermidor 
an 13.’’
Deze 54.395 Fr was de optelling van twee 
bedragen: enerzijds de 3.103 Fr voor de 
hof, anderzijds de 51.292 Fr die ais volgt 
bekomen werd:
„De Grondt gepreesen voor 
„De Waeterwerken , . .
„Het huyseke .....................
„De A u b e t te ..........................
„De Kleyne Logle . . . .
„De Groote Logie . . . .
„Het G a l le n t ..........................

Fr 51.292"

Aan deze transactie gingen overigens heel 
wat voorbereidingen vooraf: de waarde der 
verschillende placementen moest bepaald 
worden. Timmerman F. SUYS en metser P. 
SUYS schatten de gebouwen en de water
werken. Daarvoor kregen ze 78.8 fl vergoe
ding. Voor het „prysen" der Aubette ontving 
F. SUYS nog eens 6 Fr. Ene VAN ZIELE- 
GHEM schatte de waarde der gronden. Zijn 
loon bedroeg 15 1.

5.400
35.102

1.088
5.805



Alle gereedschappen die men In de oester
put CLEMMEN had gebruikt, werden open
baar-verkocht. De werklieden die de ver
koop In gereedheid brachten werden geza
menlijk 9,18 f betaald. De druk der aankon
digingen en de verspreiding ervan in het 
omliggende kostte 10-10 f. De openbare 
verkoop bracht 1.072.11 f op.
Na het aftrekken van genoemde en andere 
onkosten, alsook van A.J. VAN ISEGHEM's 
„Gagie zedert 10 april 1803 en Commissie 
over extra ordinaire devoiren tot bekomen 
mandaeten ais wijdioopige Correspondentie 
ten dien eynde gehouden1' voor een bedrag 
van 2.800 f, bieef er voor de heren CLEM- 
ivïEN POELMAN & SPEELMAN een batig 
saldo van 25754 . 10 . 9 f Courant over.
In een schrijven van 5 juli 1805 deelde VAN 
ISEGHEM mee aan CLEMMEN-POELMAN 
& SPEELMAN dat de werklui bezig waren 
aan hel uitbreken van de oesterput. Na 
amper 25 jaar bedrijtzaamheid, betekende 
1805 aldus het einde voor de oesterputten 
CLEMMEN. Meteen een kleine achteruit
gang voor de Oostendse economie, die er 
onder de Fransen níet meer op zou verbe
teren...

OESTERPUTTEN POLLET

De oester- en kreeftenparken van Pieter 
POLLET, Burgemeester van Blankenberge, 
bestonden zeker al in 1787. Ze kwamen 
immers reeds voor op de „Caerte figuratif 
van den nomber van G 2.2.45Fr volgens 
landmaete gedaen den 18 meye 1787 door 
de gesworen Lantmeter Slants van den 
Vrijen Joannes Ramault.,7 (PI. Nr. 18).
De terreinen grensden ten ZW aan de „Dyck 
van den Polder1' en ten NW aan de oester
putten van CLEMMEN. Voorheen was daar

OVERZICHT
In de laatste jaren van het Ancien 
Régime zag Oostende dus de oprich
ting van drie oesterparken: CLAYS & 
Cie, CLEMMEN en verderop POLLET. 
Het feil dat ze alle drie dicht bij elkaar 
gelegen waren, op een plaats met 
goeie faciliteiten voor aanvoer van vers 
water, gaf dit bepaalde stadsgebied, 
het huidige ..Hazegras” , een heel eigen 
karakter. De oesterteelt brachi tevens 
het hare bij tot de voorspoed van de 
stad in die relatief-vredige periode. 
Alleen de „Qesterbankstraat11 herinnert 
nu nog aan dat stukje Oostendse ge
schiedenis...

een herberg genaamd „Catharinae11 (x). De 
eigenlijke oesterparken hadden een paral
lellogramvormige plattegrond. Ze namen 
het ZO-deel van POLLET’s strook grond 
buiten de dijk van de Sinte-Catharinapolder 
in. Er hoorden drie dienstgebouwtjes bij de 
oesterputten. Het verse water werd door 
een kanaaltje met sas uit de Gouwelooze- 
kreek aangevoerd. Het water liep de putten 
langs de ZO-zijde binnen.
Na de door van Pieter POLLET werd het 
bedrijf door zijn weduwe verder gezet. Deze 
oesterputten werden in dezelfde tijd ontei
gend als die van CLEMMEN, dit om de 
bouw van een jachtsluis mogelijk te maken 
(1805).
Het stadsarchief-Oostende bewaart een 
affiche betreffende de openbare verkoop 
van de oesterputten Pollet op 10 april 1806:

P O R I D’OSTENDE 
ECLUSE DE SCHASSE

VENTE
Le Public est prévenu que le jeudi 10 avril 
1808, (sur les lieux) à dix heures du matin, 
il sera procédé en présence de Monsieur le 
Maire d’Ostende, et de (Ingenieur des 
Ponts et Chaussées, en résidence en cette 
ville, à la Vente au plus offrant et derniet 
enchérisseur, de Magasins et des matériaux 
en provenant, dépendans de la propriété 
dite l’Huitrière de Madame la veuve Pollet 
et consors, situés en cette commune.
Les Amateurs pourrons voir et examiner les 
objets en question trois jours avant la vente, 
et prendre connoissance des clauses et 
conditions de ladite vente au Secrétariat de 
la Mairie tous les jours depuis neuf heures 
du malin jusqu'à six heures de l'après-midi.

A. OSTENDE, Le 24 Mars, 1806.
A.J. VAN ISEGHEM, Maire.

Norbert HO STYN
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