
- het water spuien vanuit de Leopoldspuikom bij laag water (noot 
aan de ingang van de haven). 
de kermis (Foore) waaraan de schutters hun bijzonderste activi-
teiten koppelden. 

- de processie op Sint-Pietersdag (29 juni) met de Zeewijding. 

De beschrijving eindigt met een korte situering van Slijkens, 
Mariakerke, Middelkerke, Plassendale en Oudenburg. 

Tot daar deze korte samenvatting van wat een leerzame lectuur 
over Oostende bleek te zijn. 

BEMERKINGEN BIJ "ANDERHALVE EEUW SPOOR EN STATIONS" 

door Gerard VANDAMME 

Het Bestuur van "De Plate" heeft er goed aan gedaan, dit zeer 
degelijk werk van F. GEVAERT als extra-nummer te publiceren. 

Al "muggeziftend" heb ik echter een onnauwkeurigheidje ontdekt 
op blz. 207. 

Schrijver heeft het hier over "Het opbreken van de goederensporen 
in de stad". Hij vermeldt dat de sporen op de oevers van de oude 
handelsdokken, na het slopen van de oude vismijn, in 1936 werden 
opgebroken. In hoeverre dit werk werkelijk werd uitgevoerd weet 
ik niet. Maar zeker lagen er kort na de bevrijding nog treinsporen 
die begonnen nabij het oude goederenstation aan de Spoorwegstraat 
en vandaar langs de Stockholmstraat liepen. Ze bogen af achter 
het thans verdwenen cirkelvormige gebouw dat het "Panorama van 
de Ijzer" herbergde (hoek Stockholmstraat en Vindictivelaan), 
en bereikten dan de Vindictivelaan, die ze volgden tot aan de 
Visserskaai om te eindigen nabij (of langs ?) het Montgomerydok. 

Dit dok en het oude mijnplein waren toen volledig afgesperd en 
waren als militaire zone streng verboden voor de bevolking. De 
sporen werden gebruikt door de Engelse troepen voor het vervoer 
van oorlogsmateriaal en bevoorrading, die er ontscheept werd. 
De treinconvooien bestonden uit goederenwagons van allerhande 
nationaliteiten. 

Ik herinner me niet dat deze sporen zouden terug aangelegd zijn 
tijdens de oorlog. Over de tijdsperiode waarin ze definitief werden 
opgeruimd heb ik geen zekerheid. 

OVER DE STENEN VAN DE KERK VAN SINTE-CATHARINE-WEST 

door Raymond VANCRAEYNEST 

Oorspronkelijke Latijnse tekst. 

Archief bisdom Brugge, Acta Episcopatus, B 20, 1639-1640. 

p. 122 r °  

Ad libellum domini Georgii Geraldijn decani/ Oudenburghensis et 
pastoris Ostendani quo exponit/ superesse multos lateres in funda-
mentis ecclesiae/ S(ant)tae Catharinae extra Ostendam qui a tran-
seuntibus promiscue auferuntur et divenduntur/ supplicando quatenus 
eosdem possit applicare/ restaurationi ruinosae ecclesiae parochia-
lis oppidi/ Ostendani data ap (...) Ad R.R.D.D. vacarli ex ob 
rationes/ hic allegatas consentiunt lateres ruinarum/ praedictae 
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