
Van moestuin tot Oostendse Poverello-kerk. 

door Ivan VAN HYFTE 

De 19de  eeuwse lokale kranten, zorgvuldig opgeborgen in onze stadsbibliotheek, zijn nog altijd één 
van de belangrijkste bronnen voor het ontsluiten van de petite historie van onze stad. 

Tijdens het willekeurig grasduinen erin, weliswaar op de digitale krantendatabank G.O.D., stootte 
ik per toeval op 2 onooglijk kleine meldingen in het katholieke opinieblad "La Feuille d'Ostende" 
van 7 maart 1880. "Les Pères Dominicains viennent d'acheter une grande propriété Rue Christine. 
Ils projettent d'y bátir encore cette année une vaste et belle église...", zo staat er te lezen. 

Over de datum heb ik zo mijn twijfels. Waar kan ik beter terecht dan op het kadasterarchief van 
West-Vlaanderen om mijn onzekerheid weg te nemen? Daarom een poging om de groei van dit 
neogotisch gebouwencomplex (kerk en klooster) te reconstrueren. 

In 1835 was perceel 1044 (zie plan) een moestuin, 17 a 91ca groot, die behoorde aan de Brugse 
eigenaar Frans FLANDERIN. Op het afgetekende kadasterplan zie je dit groot stuk grond temidden 
het dicht bebouwde historisch centrum van Oostende. Gebruiker Leonard DEVOS had er zelfs 4 
broeikassen. 

Samen met 3 huizen aan de Aartshertoginnestraat wordt op 3 augustus 1882 die grote tuin met 
serres verkocht aan Mathieu HIERTZ en "deelhebbers" (lees paters). Notaris LIEBAERT verkoopt 
namelijk voor eigenaar Philippe WAGNER dit onroerend goed aan een predikheer of dominicaan. 

Dezelfde notaris verkoopt voor Felix VAN OUTRYVE, eigenaar te Roubaix, op 13 oktober 1882 
"bouwgrond waarop zich afgebroken gebouwen bevonden". En 6 dagen later komt een derde 
eigendom in handen van Dominicanen. De "bouwgrond met afgebroken huizen" was eigendom van 
de Oostendenaar Jean MAENHOUT. Dit alles in het licht voor de bouw van een nieuwe 
"Predikherenkerk" in de Christinastraat die zal ingehuldigd worden op 23 september 1883. 

Architect was de Gentenaar Auguste VAN ASSCHE en de aannemer VAN DYCKE. 

Maar vóórdat het klooster en de "Sint-Catherina van Siënakerk" (let aan de voorgevel op de sokkel 
waarop de doorngekroonde patrones van de kerk staat) hun definitief uitzicht kenden, werden nog 
heel wat notariële akten getekend en werd er van eigenaar gewisseld. 

Zo verkoopt op 22 oktober 1883 Barbe DE NEVE, weduwe VAN HECKE, het huis in de 
Aartshertoginnestraat 20 (zie kaart, perceel 1031 a) aan dezelfde pater-dominicaan M. HIERTZ. Het 
jaar erop koopt hij een deel van het perceel 1032 b  (zie kaart) aan vishandelaarster Caroline BLOCK, 
weduwe Jean Charles PIERS (16-12-1884, notaris VAN CAILLIE). 

Op 7 oktober 1910 verkoopt notaris VAN DER HEYDE twee huizen in de Aartshertonginnestraat 
(de rest van perceel 1032 ), palende aan het klooster en eigendom van J. JANSSENS; in 1913 
worden die afgebroken. 

Zelfs in 1965, 4 jaar na het optrekken van een moderne winterkapel, vond ik nog een aankoop van 
een aanpalend huis in de Christinastraat nr. 93. Het maakte deel uit van de erfenis van Isidoor VAN 
HEE (27-06-1965, notaris QUAGHEBEUR). 

* * 
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131 jaren na de vestiging van Dominicanen in Oostende worden hun klooster en kapel 
overgedragen aan de vzw. Poverello, de armenbeweging waar daklozen, thuislozen en minder 
bedeelden terecht kunnen voor een maaltijd, een gesprek of wat gezelschap. Tijdens een 
dankviering op 20 november 2004 klonk het voor 450 aanwezigen, toepasselijk in een havenstad, 
als volgt: "Deze boot krijgt een andere bemanning, maar de richting die men zal uitgaan, blijft 
dezelfde...". Bezieler van het eerste uur, dr. Jan VERMEIRE, zou het graag gehoord hebben. 
Gemengde gevoelens zullen de laatste vier Oostendse "witte paters" wellicht gehad hebben: Alfred 
VANDEWALLE, Johan VANDENBERGHE, Antoon ARENS en Remben SYX. 

VRAAG AAN ONZE LEZERS 

Wie weet waar dat is? 

Blommaert Etienne 
Alfons Pieterslaan 118 Bus 11 

8400 Oostende 
Tel.: 059709934 
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Het hieronderstaand plan hoort bij het artikel "Van moestuin tot Oostendse Poverello -kerk" door 
Ivan Van Hyfte verschenen in het november-nummer blz. 2008-239. 

Met de verontschuldigingen van de hoofdredacteur. 
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