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WOORD VOORAF. 

Met deze zomerse dagen is het geen pretje 
een periodiekje van onze Heemkring te moeten uit
geven. Terwijl het stof van de openliggende Zilver
laan ongeveer ieder huis in Stene binnendringt wil
len we toch even de aandacht van onze leden trek
ken. 

In de molen gaan zoals ieder jaar trouwens 
de reeds lang gekende en geprezen zomertentoon· 
stellingen door. 

Veel erger is dat de Heemkring een van haar 
meest verdienstelijke bestuursleden verloor, op 10 
juli 1994 overleed Alice Tanghe, waarover verder 
meer. 

Voor de jaarlijkse barbecue en de najaarsac
tiviteiten verwijzen we naar latere mededelingen. 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 



Alice 

Een open deur, 
een schouder 
en een hart; 
een hand 
die gaf, 
een heem · 
voor iedereen. 

Alice, 
Bobontje, 
ma, 

Een open boek, 
een mond 
die volks 

en wijs 
en vrolijk was; 

een neen 
die niet bestond. 

wij gaan je missen. 

R Fockedey- 17.07.94 

3 



In Memoriam 
Alice Tanghe 
1923-1994 · 

Het was met verbijstering dat ik het plotse 
nieuws ·vernam dat Alice, onze Alice overleden was. 
Wil wisten ·wel dat een slepende ziekte haar bijn.a 
onverwoestbaar gestel ondermijnde, maar niemand 
had een zo snelle afloop kunnen vermoeden. . ' . 

Alice Tanghe zag het levenslicht te Zande op 
7 april 1923 en kwam in Stene wonen na haar .hu
welijk met Georges Termote: Zo kwam zij terecht in 
het molenaarshuis. Vrij vroeg echter verloor. zij haar 
man en moest allen haar drie kinderen opvoeden. 
Al die jaren .bleef Alice ·alleen en sprak steeds met 
veel liefde over haar man en haar kinderen. 

Toen zij de molen verkocht aan de stad 
Oostende die de molen op haar beurt aan de 
Heemkring in pacht gaf, was het voor de hand lig
gend dat Alice in het bestuur van de Heemkring zou 
komen. Zij werd de " Marraine " van de· molen die 
door de goede zorgen van enkele goede zielen 
langzamerhand uit zijn benarde toestand herrees. 
Alice volgde de werken met zeer veel belangstelling 
en toen de molen uiteindelijk zover opgeknapt was 
dat hij voor de gemeenschap dienstbaar kon zijn 
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nam ·Alice de taak op ·zich te. waken over de:.soede 
g~ing .vari iak~n. in ':de·.:.:molen; ::Ori'telqarêf~erehdî,êêft 
zij:: de·. deuren ge6pend en gesloten,::•näg~zfon· bf'€r 
geen lichten ·bleven branden, gezorgd vóör watéf ~n · 1 d. . · ... , . . ·"· ,:...,, :-- r.::-:·,,-::.:::: 
nog vee m~,e~ ~ee~,;.. 1:: <c::',,i• .. ::: ·::i ;.:,:,:ru:::::,.rfó.>:h)J/ 

Maár bok. daarbuiten \vàs . Alice ··ièêi'aëtiêî<ih 
de Heemkri~g. Zola~g haar gézondheid, het tOéiÎet 
hielp zij waar ze; kon;eri· was,altiJd .. de/è~rsté .. en{d~ 
laatste. Zelfs . foen :dê) ïfoktê• haáf 1,'gét8ridhetéi<}i),:ëf 
ondermijnd kon ·ze. h~i .niet latêri even :naár de ''fno~ 
len te koqiert wanne~t de }:ie~mkring e·r, een activi-
teit organ~·e.~tdêt·'?j\(i :[Ittii':·\tA!Il'::t ;:'.: . ·;:i; {C.. .:::::=:r:i, 

; Wafwè ·echtèr] iàn . Aliëif:hooit iriógén:'vêfge
ten ·is haar ·wanne 'niehselijkhéÎdy haar-goedheid. én 

=~··!:~~r:t•.ïti,f' ~tlf ~ r~w~wt•~;~ 
, ... Rudolf, Tinf·eni Jan, J.iw möêder:: .verliezen 

doèt onvoo~telbááf 'v~~l ,pijn:(én het Bêstûur:: en?de 
lèden ·van dlHêemkt1ng leverl[ rriet u :m~ê; WîLVer~ 
geten haar ·niet. ' .( ,, ,:= ·. . . ·· . </ ·, 

. . .. ~ . . 

·· ;:,;~::r <piiJ}&a~J~ld. 
-:· 
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Archeologie uit het Beleg van Oostende (1601-1604) 

Be.~e.e.g va.n 
V .Jtoe.9e..1t en 

c, o /i.-ten,d.e. 
Nu, 

Reeds in 1583 kwam een eerste dreiging tegen he t 
geuzennest Oostende. Filips II ,een fanatiek 
katholiek, was heerser van onze streken en hij 
stelde een nieuwe landvoogd aan om ervoor te 
zorgen dat de Nederlanden (Nederland, Groot 
Vlaanderen en Noord Frankrijk) eveneens t rouw 
bleven aan het katholicisme. 

Na het beleg van Duinkerken, Nieuwpoort en Veurne 
door Alessandro Farnese (2e helft 16e eeuw)kwam de 
landvoogd voor Oostende liggen, maar dankzij de 
toesnelling van hulp uit Zeeland en het feit dat 
ten oosten van de stad een duinengordel 
weggegraven werd waardoor in 1584 na een vloed een 
grote geul ontstond (+/- de huidige havengeul) die 
die het ontstaan gaf aan een aantal kreken en een 
overstromingsgebied, weerhield hem van de 
eigenlijke aanval . 

Na deze eerste dreiging werden rond Oostende 
verschillende versterkingen aangebracht door 
Vauban, waaronder een fortengordel van drie forten 
waaronder het Clarafort (+/-1598-1599). 

Aangezien het weerbarstig Oostende op den duur een 
eiland van protestantisme werd in een zee van 
katholicisme, en de Oostendenaars en ingewekenen 
rooftochten ondernamen in de rest van Vlaanderen, 
besluit Filips II toch een poging te ondernemen om 
het zwaar versterkte Oostende terug te winnen. 

Jörg Molleman en Tomas Termote 
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Archeologie uit het Beleg van Oostende (1601-1604) 

Aangezien de Spanjaarden wisten dat het een lange 
en vermoeiende strijd ging worden, werd besloten 
tussen de bestaande forten en in de omliggende 
randgemeenten (Plassendale, Oudenburg, ... ) nieuwe 
forten te bouwen. 
Deze (grotere) forten waren, net als de reeds 
bestaande (grotere) forten vierhoekig en hadden op 
elke hoek een bastion. rond dit geheel bevond zich 
een aarden wal met al dan niet een stenen sokkel 
(zie Albertusfort). 

Rond deze versterkingen of op de aarden wal stond 
meestal een houten palissade. 
Rond dit geheel was (meestal) een dubbele mate 
gevestigd, die op zijn beurt in verbinding stond 
met het uitgebreide krekenstelsel rond de stad 
(transportfunctie). 

Tijdens het beleg werden al gauw alle 
versterkingen van het geuzennest ingepalmd door de 
katholieke Spanjaarden onder leiding van Ambrosia 
Spinola, gesterkt door (huurlingen)legers van 
andere katholieke landen zoals Frankrijk, 
Oostenrijk, Portugal, Pruisen, Walen, Schotten ... 
Toch vochten de dappere Oostendenaren, gesteund 
door de Engelsen en de Hollanders(geuzen), nog 
vier jaar terug. En zelfs nadat hun stad met de 
grond gelijk gemaakt was, mochten de verdedigers 
hun stad met vaandels en wapens verlaten. 

De balans van dit immens spektakel die door 
voorname historici vergeleken wordt met het Beleg 
van Troje. kwam te liggen op 60.000 doden aan 
beide kanten, met amper 4000 overlevenden. 

Jörg Molleman en Tomas Termote 
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Archeologie uit het Beleg van Oostende (1601 -1604) 

De resten van de forten en de omwallingen rond de 
stad werden onder het bewind van Jozef II (1780-
1790) afgebroken . Twee gelijkaardige forten 
kunnen nu nog bezocht worden langs de schelde ( 
fort Lillo en fort Liefkenshoek). Bij ons is het 
meeste van de waardevolle grond reeds bebouwd (Op 
gedeelten van enkele forten na) . 

De resten van het Clarafort bevinden zich in de 
hoek gevormd door de Stuiverstraat en de 
Zilverlaan, richting Oud vliegveld . Eén bastion 
zou zich ongeveer onder de weg moeten bevinden, en 
de mate met de aarden wal ligt vermoedelijk onder 
(de bomen van) het voetbalveld. 

Naar aanleiding van de graafwerken in de 
Zilverlaan, werd op 2 april ,met behulp van een 
metaaldetector een korte prospectie van de 
opgedolven materie gedaan . Wegens storingen. 
veroorzaakt door ondergrondse elektische leidingen 
kon het gedeelte naast de huizen niet onderzocht 
worden. 

Aan de diepte van de vondsten te zien, kunnen we 
bemerken dat er niet al te veel aarde aangevoerd 
werd. Er werden op het eerste gedeelte, naast of 
in de wand van de sleuf, op een diepte van maximum 
5 d 10 cm 6 musketkogels gevonden van diverse 
kalibers en waarvan er één nog een duidelijke 
afdruk kende van de moule en een andere was tegen 
een harde wand afgeschoten en was dus volledig 
geplet. 

Bij deze musketkogels werden ook verschillende 
soorten potfragmenten gevonden, waarvan sommige 
aan de binnenzijde geglazuurd, en sommige aan 
beide zijden. 

Jörg Molleman en Tomas Termote 
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Archeologie uit het Beleg van Oostende (1601-1604) 

Bijna alle potfragmenten uit die bewoningslaag, 
vertonen brandvlekken of gebroken glazuur, wat 
wijst op een mogelijke brand of op een 
gestati oneerd piket die wat wilde opwarmen. 

Bij deze prospectie was wél één van de grote 
vragen: hoe chinees? porselein in een 
bewoningslaag komt met oude 16e - 17e eeuwse 
potfragmenten. 

Er werd eveneens een knoop gevonden met een 
onduidelijke of geen inscriptie en ook kwam net 
onder de oppervlakte een Letzburgse munt van lFr 
uit 1958 terug in 't daglicht. 

Naarmate we dichter bij de bewoning naderden 
werden de vondsten eveneens recenter. Zo kwam een 
meelzakzegel terug naar boven en ook werden wat 
Belgische potfragmenten (zegel= La Louvière -
Belgium) gevonden, alsook een stuk van een 
inktpot . De tweede sleuf zal pas na het schrijven 
van deze tekst onderzocht worden. 

Bijgevoegd vindt U een plan die de meeste van de 
aangebrachte fortificaties aanbrengt. 
Let op de aanbreng van tekst in de gravure. 
Het plan toont o.a. de aanbreng van een weg om het 
contact tussen het oostelijk en het westelijk 
leger te bevorderen. De tekst luidt in A.N. : 
"Deze weg is gemaakt om te kunnen reizen, vroeger 
was het 5 uur stappen van de ene kant naar de 
andere en nu amper 2 uur". 

Hieraan kan je bemerken dat oude gravures niet 
echt exact zijn. 2 uur wandelen aan S km/uur 
wijst op een afstand van 10 km! 

Jörg Molleman en Tomas Termote 
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Archeologie uit het Beleg van Oostende (1601-1604) 

Onder de Gravure staat een tekst die nog maar eens 
bewijst hoe belangrijk het Beleg Van Oostende 
eigenlijk wel was: '' zeer sterke belegering van de 
Zeestad Oostende, omdat Aartshertog Albertus op 't 
einde van juni 1601, met veel geschut en munitie 
is gekomen. 

Op de 2e Bijlage z1Jn de hedendaags gekende 
plaatsen van de forten aangeduid. 

1.Albertus: Ter hoogte van de 
Albertushelling, half in zee liggend. 

2.Isabella: Tussen de Roerdompstraat en de 
Elisabethlaan, Onder de Hamiltonhoeve. Eén 
Bastion bevindt zich onder de Elisabethlaan 

3.Catharina: Onder 't Catharinaplein 

4.Clara: In de hoek gevormd door de 
Zilverlaan en de Stuiverstraat 

5.St. Michiel: Waarschijnlijk?? in de hoek 
gevormd door de Grintweg en de 
Gistelsesteenweg. 

6.Plassendale: ter hoogte van de 
Moerbeistraat. 

7.Fort St. Phillippe: gelegen aan de Prins 
Albertlaan, richting dokken. Ook een deel 
van het fort aan de overkant (Vicognedijk) . 

8.Fort van Bredene: Half onder het 
Vuurtorendok gelegen, richting zee. 

Jörg Molleman en Tomas Termote 
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Archeologie uit het Beleg van Oostende (1601-1604) 

Er bestonden eveneens een twintigtal andere 
forten, weliswaar kleinere, waarvan de posities 
omstreden zijn. 

Oostende is eigenlijk een ware modelstad wat 
archeologie betreft. Overal waar je graaft zul 
je, gezien de grote diversiteit van heersers over 
Vlaanderen door de eeuwen heen, wel iets vinden. 
In 't Centrum van de stad kan men bij graafwerken 
ook duidelijk de verschillende bewoningslagen 
terugvinden. Dit werd aangetoond toen men in het 
begin van de Christinastraat een q tal meter diep 
groef om een appartementsgebouw te bouwen. Toen 
we daar een kijkje gingen nemen, kwamen we tot de 
conclusie dat de grond bezaaid lag met 18e eeuwse 
potscherven (veel Delfts Blauw-> de Oostendse 
kapers) . 

Men hoort ook van alle kanten de verhalen van 
EBES-werknemers, die wanneer ze in 't centrum van 
de stad (vb. De Peperbusse) een sleuf graven, 
stuiten op skeletten van Katholieken of 
Protestanten. Ditzelfde scenario vonden wij terug 
bij de bouw van een appartementsgebouw in de 
Brabantstraat. 

Hier stond vroeger een klooster en na een helse 
achtervolging van de vrachtwagen tot aan 't stort 
van Beernem!!! (kwestie om er vanaf 
te geraken) kregen we de kans om in de rijke aarde 
te ploeteren. Hierin vonden we talrijke beenderen 
en bijbegraven rijkdommen . 

Wij hopen er bij de bouw van de ondergrondse 
parking op het mijnplein ook bij te zijn ( Of 
tenzij Markey hier ook een stokje voor steekt . ) 

Jörg Molleman (VHI) & Tomas Te rmote (KUL) 
09/04/94 - 13/05/94 
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Ar cheo l ogie uit het Beleg van Oostende (1601-1604) 

Het enige probleem dat Oostende kent is het feit 
dat er nogal nonchalant omgesprongen wordt met het 
opgraven van voorwerpen van kultuurhistorisch 
be l ang ( zie de snekken onder ' t Mac Lead Plein). 
Eveneens wordt in 't algemeen weinig aandacht 
besteed aan de historie van de koningin der 
badsteden . Gelukkig beg i nt daar nu kalmpjes aan 
verandering in te komen : 

- de bouw van een nieuwe bibliotheek · zal de 
mogelijkheid bieden om de beschikbare 
ruimte voor het Heemkundig museum in het 
feest- en kultuurpaleis aanzienlijk te 
vergroten. 

- Na zovele jaren wordt in het voorontwerp 
van het struktuurplan van de kustregio 
eindelijk werk gemaakt van het Fort 
Napoleon, dat geïntegreerd wordt in een 
themapark over de geschiedenis van de kust. 

Lidmaatschap 1994 

U wordt opnieuw lid van onze heemkring 
door betaling van 250 frank 

- via bijgaande overschrijving op 
rekening nr. 001--06883712-38 
- in Gasthof 't Vossenhol 
- aan een bestuurslid. 

Stel niet uit tot... (u weet wel !) 

DANK BIJ VOORBAAT 



24 juni - 29 juni 
HANS BEERS 

1 juli - 14 juli 
RENE DEVRJENDT en YVES MECHELE 

15 juli - 17 juli 
JOSIEN OLDERS en JURGEN DESAEVER 

20 ju I i - 27 j u I i 
FRANKY MAES en JOSEE VERSCHRAEGEN 

28 juli - 4 augustus 
TREES BOUDRY 

5 augustus - 11 augustus 
NADINE CONSTANDT 

12 augustus - 15 augustus 
GROEPSEXPO AVONDMARKT (13/8) 

16 augustus - 25 augustus 
MONIQUE COLMAN en RITA POLLET 

26 augustus - 28 augustus 
FERNAND JONCKHEERE 

2 september - 8 september 
ELIE DEWAELE 

16 september - 18 september 
IVO PROVOOST 

Organisatie: Heemkring 't Schorre - Steene 
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AVONDMARKT op zaterdag 13 augustus: 

GROEPS-KUNSTEXPO en 
FOTO's en WRAKVONDSTEN WO 1 in de molen. 

De avondmarkt in Stene-dorp betekent voor de heemkring 't Schorre 
Steene het hoogtepunt in de reeks zomertentoonstellingen in de oude 
dorpsmolen. Dit jaar is er niet alleen de tradionele groepsexpo met meer 
dan twintig kunstenaars, allen l id van de Steense Groep, maar tevens 
loopt op de eerste verdieping een bijzondere expo met foto's en 
wrakvondsten van duikboten, voor onze kust vergaan tijdens de periode 
van de eerste wereldoorlog. Deze expo werd samengesteld door twee 
jeudige Oostendenaars - amateur-archeologen: Tomas Termote en Jorg 
Molleman, beiden lid van de heemkring. 
Aan de groepsexpo nemen volgende kunstenaars deel: Albert Hagers, 
Adolf Dewulf, Fernand Aneca, Rene Devriendt, Noel Deman, Monique 
Colman, Arlette Vereecke, Redgie Van Troost, Sabine Bulcke, Rita Pollet, 
Franky Maes, Josien Olders, Trees Boudry, Jurgen Desaever, Yves 
Mechele, Marleen Verplancke, Freddy Delancker, Jean Muis, Stefano, Josee 
Verschraegen, Nadine Constandt, Fernand Jonckheere, Ivo Provoost en 
Marie-Josee Robijn. 
Deze boeiende dubbeltentoonstelling , naar aanleiding van de avondmarkt, 
blijft geopend van zaterdagnamiddag 13 tot en met maandag 15 augustus, 
telkens van 10 u. tot 12 u. en van 14u tot 19u30. Tijdens de avondmarkt 
op zaterdag tot 22u. De toegang is gratis en u bent er van harte 
welkom. 

OPNIEUW UD WORDEN VAN ONZE HEEMKRING 

Dit kan door storting van 250 BEF.
via bijgevoegd overschrijvingsformulier 
met vermelding: lidmaatschap 1994 



Oostende, 4 augustus 1994 

Beste leden van de Heemkring, 

Zoals jaarlijks de traditie is organiseren wij voor de leden een barbecue in 
de molen te Stene. Dit gaat door op Vrijdag 16 september 1994 vanaf 19 
uur. Kostprijs: tussen 300 en 350 BF. 
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en liefst op het secretariaat bij K. Com
pemolle, Steense Dijk, 144, 8400 Oostende. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 

X ..... ........... ... ........ ... .... ........ ........................ ....... ...................... ....... . 

Ondergetekende .......... ..... ................... .. ........ schrijft in voor de Barbe-
cue van 16-9-1994 en zal vergezeld zijn door .... personen. 

Handtekening 
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