
Vooral in de vrouwelijke lingerie komt men het woord veelvuldig tegen. 
En zo houdt het niet op. 

Wat moeten we nu onthouden ? 
Wat men er ook van zegt het is een legende. De legende is zeker NIET ontstaan te Oostende of te 
Nieuwpoort. De legende is ontstaan in Granada... maar het is toch een prettige legende en laat het 
ons ook levendig houden. Historisch is en blijft het een legende. Het voort vertellen mag, het kan 
geen kwaad stichten. 

MISSEN IS MENSELIJK 

• 	In mijn bijdrage over het "Oostendse Mestactieplan" in de XXe eeuw (De Plate, december 2000) 
zijn een paar onduidelijkheden geslopen. 

In het artikel staat vermeld dat de "Trinkhall" zou afgebroken zijn door burgemeester Jan PIERS. 
Niets is minder waar. Alhoewel PIERS burgemeester was toen het gebouw afgebroken werd (eind 
1959, begin 1960) werd het initiatief tot afbreken wel degelijk genomen door zijn voorganger 
burgemeester Adolf VAN GLABBEKE. Wij mogen niet alle zonden van Israël in de schoenen van 
PIERS schuiven ! 

Over het "urinoir" aan de H. Hartkerk, herinner ik me nog altijd de instelling achteraan, afgemaakt 
met een stenen muurtje. 

Op de foto van de H. Hartkerk, die Omer VILAIN op 9 februari in de Zeewacht liet verschijnen, 
met zicht op de zijde van de kerk in de Beeldhouwersstraat, is duidelijk een urinoir te zien, met een 
plaatijzeren afsluiting aan die zijde. Over dit misverstand kreeg ik een opmerking van een bewoner 
van het gebuurte. 

Maar over dit kerkmeubel "extra muros" herinner ik me niets. In die tijd woonde ik niet ver van het 
Leopoldpark en daar waren voldoende bomen ter beschikking voor onvoorziene behoeften. Ik 
herinner me wel dat na de laatste oorlog een waterplaats voorzien was aan de achterzijde van de H. 
Hartkerk, afgeschermd door een gemetseld muurtje, en dat ik op zekere dag, toen de nood het 
hoogst was, vruchteloos naar dit toevluchtsoord gezocht heb. 

Tenware dat mijn geheugen niet meer behoorlijk werkt ! 

Jef KLAUSING 

INDEX 2000 

Traditiegetrouw publiceert "De Plate" voor de geïnteresseerde lezers een inhoudstafel & 
indices op het voorbije jaar. 

U kunt ze bestellen door 150 fr. te storten op rekening 750-9109554-54 van De Plate -
H. Serruyslaan 78/19 — Oostende met de vermelding "Index 2000). 

Index 2000 verschijnt in de loop van de maand april. 
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