
Komt voor bij VERBOUWE als 192. 
Voor een verdere beschrijving van deze kaart verwijzen we naar 
VERBOUWE. 

Deze kaart is belangrijk voor : 

- de situeringen van de versterkingen rond Oostende juist voor 
het beleg. 

- de resten voor het fort van Bredene van een ouder fort (Romeins 
?) 

- sommige toponiemen "eerste ambacht", 	"tweede ambacht", 
"Stynckleet" enz. 
Deze kaart is volgens de aanduiding gedateerd 16 juli 1600. Ze 
geeft dan ook de situatie weer juist voor het beleg begon. 

Tot daar de opsomming van enkele interessante kaarten met 
betrekking tot Oostende en omgeving van voor het beleg van 1601-
1604. Deze opsomming vormde een deel van de voordracht die ik in 
mei 1993 over hetzelfde onderwerp voor onze Kring behandelde. 

OOSTENDE BESCHOTEN VANUIT ZEE 

In het voorjaar 1941 werd Oostende vanuit zee beschoten, 's 
nachts, gedurende een half uur, iedere 30 sec. een salvo, dus 
ongeveer 60 granaten. 

Dit is slechts éénmaal gebeurd gedurende de oorlog, ik bevond mij 
in Brugge (op de Guldenvlieslaan, dit is de Westkant van Brugge), 
de ontploffingen waren zeer duidelijk hoorbaar en het geluid was 
helemaal anders dan dat van een luchtbombardement. 

Voor zover ik heb horen vertellen zijn de granaten terecht gekomen 
op de Halve Maan, havengeul, Zeewezendok, en op de Opex (kerk van 
de Opex ? ?). 

Wie weet bijzonderheden over deze beschieting, juiste datum, naam 
van oorlogsschip, slachtoffers, schade ? 

Graag uw antwoord aan dhr. I.G. Camerlinck 
Kaaistraat 3, bus 3 
8400 Oostende 

FORTIFICATIES AAN DE KUST 

In 1989 verscheen bij de uitgeverij CIACO, Louvain-la-Neuve het 
boek "Plans Inédits de Places Fortifiées XVIIe-XVIIIe siècle" van 
J.L. VAN BELLE. 

p. 76-78 vinden we Nieuwpoort met een stadsplan en een plan voor 
een sluis bij de Palinkbrug. 

p. 79-83 vinden we Oostende met een stadsplan, een plan van het 
Fort Philippus en een ontwerp voor de Kaaipoort. 

Het boek is aanwezig in de leeszaal van de Stadsbibliotheek. 
Referentie : 912/B. 
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