
ENKELE BEMERKINGEN BIJ "DE GESCHIEDENIS VAN DE KAPUCIJNEN EN 
DE KAPUCIJNENKERK TE OOSTENDE" door A. DE GROEVE. 

door Gerard VANDAMME 

Onlangs herlas ik de interessante bijdrage die verscheen in 
de Plate Jg 16 nr. 9, sept 87. 

In de 2e alinea van hoofdstuk VIII blz. 218, ben ik gestruikeld 
over enkele onduidelijkheden en/of onnauwkeurigheden. 

Het gaat hier over de door het Concordaat van 1801 opgelegde 
hervorming van de parochies in het bisdom en in dé dekenij Gistel. 
Daarin wordt Oostende als 20e en de Kapucijnenkerk als de 22e 
parochie voorgesteld. 

De schrijver heeft het over de grenslijn tussen die twee paro- 
chiegebieden, die "steunt op de aloude indeling met de Sinte-
Catharinakerk"  (bedoeld parochie) "door middeleeuwse fusie met  
Oostende verenigd". 

Naar mijn mening is dit ergens een onnauwkeurige interpretatie. 
Vermoedelijk bepaalde genoemde grens eerder het ambtsgebied van 
de toenmalige pastoors van de twee kerken die Oostende vanaf 
1434 telde. 

De eerste kerk van Oostende (± 1071) bevond zich in het zeewaart-
se oude Oostende, dat door de grote overstroming van 1394 werd 
overspoeld, en daarom later geleidelijk verlaten werd. Er werd 
meer landinwaarts een nieuw stadskwartier opgebobwd (op de plaats 
van de huidige "Peperbus). 

De nieuwe stadsuitbreiding en de kerkbouw gebeuftlen echter 
op het grondgebied van de toenmalige Sinte-Catharinaparochie. 
Dit was aanleiding tot jarenlange betwistingen ~rbij zelfs 
de paus moest tussenkomen (1). 

Het gebied rond de nieuwe kerk is blijkbaar van Sinte-Catharina 
afgescheiden geworden en bij Oostende gevoegd. Over het hoe en 
het wanneer ontbreken mij gegevens. 

De oude kerk behield echter nog bepaalde tijd een pastoor en 
een ambtsgebied, maar verarmde gaandeweg na het 'oprichten van 
de nieuwe parochie (1). De kerk verdween definitief ten gevolge 
van het beleg (1601-1604). 

De door de schrijver vermelde scheidingslijn kan m.i. niet slaan 
op een grens tussen de parochies Oostende en Sintè-Catharina, maar 
eerder op deze tussen het oude parochiegebied van-Oostende en het 
nieuwe, dat voordien tot Sinte-Catharina behoorde. 

De Sinte-Catharinaparochie zelf is nooit rechtstreeks met 
Oostende gefusioneerd. Ze bleef officieel  bestaan tot in 1761, 
toen ze bij beslissing van bisschop Joannes CAIMO werd afgeschaft 
'en verdeeld tussen de parochies Mariakerke (gedeelte noord van 
de Leffingestraat) en Stene (gedeelte zuid van de Leffingestraat). 

De parochiekerk zelf was echter ingevolge oorlogsomstandigheden 
en overstromingen sinds 1584 (de grote vloeiing) Verlaten. De kerk 
werd in de volgende periode verwoest, na het beleg van Oostende 
niet meer hersteld, en afgebroken (2) (3). 

Waar de schrijver het heeft over de ligging van de Sinte-Catha-
rinakerk is hij zeer onnauwkeurig, om niet te zeggen onjuist. 
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Verschillende vrij recente opgravingen en opzoekingen hebben 
uitgewezen dat deze kerk quasi zeker te situeren is in de noordwel 
telijke hoek van het huizenblok begrensd door resp. de Dr. Verhae--
ghe- Honoré Borgers- Gelijkheid- en Broederlijkheidstraat. De 
juiste plaats "in situ" kon nog niet vastgesteld worden wegens 
de daar bestaande bebouwing (3). 

* 	* 	* 

Ook op blz. 221 ontdekte ik een kleine tegenstrijdigheid : Napoleon 
overnachtte volgens schrijver in 1812  bij burgemeester LANSZWEERT. 

Volgens de mij beschikbare gegevens logeerden Napoleon en Marie-
Louise op 20 mei 1810  in het huis van een E. LANSZWEERT  in de 
Kaaistraat nr. 6 (4). Als burgemeester van Oostende is alleen 
Jean-Baptiste LANSZWEERT  (geb. 1768) bekend, wiens ambtstermijn 
liep van 13 november 1830  tot 12 oktober 1836  (5). (6). Van 25 
april 1805  tot 1814  was André VAN ISEGHEM burgemeester van Oosten-
de (6). 
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OOSTENDSE NUMISMATIEK 

door Edwin LIETARD 

FRANS DEBEAU  

De heer Frans DEBEAU zag het levenslicht te Oostende op 8 december 
1870 en is er eveneens overleden. 

Hij was gehuwd met Juffrouw Maria BECU, overleden te Oostende 
in 1930. 

De familie DEBEAU was woonachtig in de Kapucijnenstraat nr. 11 
te Oostende. 

Zoals zijn vader was Frans DEBEAU in de visserij en was eerst 
visser-stuurman en later ook visser-reder. 

Zoals het in de periode van 1880 tot 1910 gewoon was dat de organi-
satie ter bevordering van de zeevisserij wedstrijden uitschreef, 
genoot Frans DEBEAU dan ook van deze maatregel. Hij won 2 prijzen, 
nml. in de winter 1899-1900 en in de winter 1901-1902. 

Door het Oostends stadsbestuur werden hem 2 medailles geschonken 
om deze premiewinsten te herdenken. 

De hieronder beschreven en afgebeelde medailles zijn deze die 
Frans DEBEAU heeft ontvangen. 
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