OOSTBURG:
OOSTBURG VROEGER EN NU.
De stad Oostburg is van zeer hoogen ouderdom. De stichting
van de burcht verliest zich in den nacht der eeuwen. De plaats van
de burcht moet geweest zijn in de buurt van de Burchtstraat, een deel
der tegenwoordige Oudestad en als zoodanig aangegeven op een kaart
van 1660, geteekend door Mogge. Zij ontleende haren naam aan de
ligging ten Oosten der reede (het Ee), aan den zuidelijken oever waar
van Rodenburg (thans Aardenburg) lag. Toen Eligius in het begin
der 7e eeuw in het noorden van Vlaanderen het Evangelie predikte,
bezocht hij reeds in 616 Oostburg. De Noormannen plunderden Oostburg in 793 en in 830. Na deze plundering werd de stad weder op
gebouwd en kwam zij door den handel tot grooten bloei. In 1223 was
zij een burggraafschap met stedelijke rechten, verkregen van Gravin
Margaretha van Konstantinopel. Door den handel was de stad zoo
in bevolking toegenomen, dat zij twee groote parochiekerken bevatte,
en het St. Pietersklooster. In 1252 deelde Oostburg met Sluis en Mude
(St, Anna ter Muiden) in het beroemde tolregiement op het Zwin.
Veel heeft de stad van oorlogen en watervloeden te lijden gehad.
Geen wonder, dat Oostburg na die eeuwen van verwoesting geen
historische bouwwerken bezit; niettemin vormt de achterzijde van de
Ned. Herv. Kerk met consistoriekamer een aardig hoekje.
Ieder wandelaar heeft zijn eigen ,,liefste plekje”. Hoe menigeen
trekt niet naar den mooien Zuidzandschen weg, naar de Hans Vrieze..
schans en de SteIle of rondom het Groote Gat? Als bijzonderheid zij
vermeld, dat het Groote Gat een versteenend vermogen heeft.
De prachtige weilanden in den Veerhoekpolder breken de een
tonigheid der Zeeuwsche kleivelden, hoe schoon deze des zomers door
de korengarven ook mogen zijn. Bij die schoone landerijen behooren
de mooie boerenhoeven als ,,het Paviljoen”, de Konijnenberg” en ,,de
Maagdenberg”, welke beide laatste tot de oudste boerenhofsteden van
Oostburg behooren en waarvan de bewoning bekend is sedert het be
gin der 18e eeuw. Jammer, dat de Kadzandsche dracht met ,,de karkas”
en de phaëton bijna niet meer voorkomen.
Het uiterlijk van Oostburg heeft de laatste jaren een gunstige
verandering ondergaan. In 1840 telde men in Oostburg nog 5 grootere
en 2 kleine bruggen, o.a. één op het eind van de Korte Zuidstraat
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(thans Hoekzak) over de vaart voor den weg naar Vîaterlandkerkje,
één nabij het tegenwoordige Veilingsgebouw. In 1838 werd het Kan
tongerecht van het huis in de Breedestraat (thans eigendom van
Hendrikse & Go’s Bank en het laatst bewoond door F. H, J. Peeters),
bi) ouden van dagen nog bekend als ,,Kantonhuus”, overgebracht
naar het stadhuis. 1Januari 1891 werd het Huis van Bewaring in ge
bruik genomen, dat sedert 1905 dienst doet als postkantoor. 1 Januari
1892 werd de oude Maréchausséekazerne ontruimd (thans bewoond
door P. Barra en All. van de Veire aan de Breedestraat en nog be
kend als ,,d’ouwe kazern”), waarna de nieuwe aan den Zuidzand
schen weg werd betrokken.

Ei
‘---—t,

Overzicht van het Kerkplein op een marktdag.

Foto But

Bijzondere personen1 vereenigingen en het gemeentebestuur heb
ben het hunne bijgedragen tot bebouwing en wegsverbetering. Was
Oostburg tot 1920 in de kom der gemeente rijk met een heerlijke na
tuur door het bosch langs Baeyens wegje (thans Walstraat), nu zijn
op die gronden geheele nieuwe straten bijgebouwd als Walstraat,
Vleststraat, Wisselstraat en Burgem. H. S. Gratamastraat, welke
laatste straat zich ongeveer bevindt op de plaats, waar in 1660 de
Nieuwstraat was volgens de kaart van Mogge. Ben aanvang is ge
maakt met het aanleggen van een straat op de geslechte Oostburgsche
wallen, waarnaar de straat genoemd wordt Noordwal, alsmede op de
gronden van de omstreeks 1681 bedijkte Oostburgsche haven of Zoetwater; ook de straatnaam Oude Haven herinnert ons hier aan lang
vervlogen tijden. Daar en in het westen der gemeente is nog heel wat
terrein, dat als bouwterrein geschikt is. Trouwens in die richting moet
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de slechts 1352 hectaren groote gemeente zich uitbreiden, daar de
kom in een keurslijf zit, in het zuiden en oosten gevormd door de
grenzen met de gemeenten Schoondijke en Waterlandkerkje. Door
aanleg van trottoirs en rioleering, alsmede door het besluit tot aan
sluiting bij de Waterleiding-Mij. heeft het gemeentebestuur blijk ge
geven met de eischen tot moderniseering mee te willen. Tot de eischen
van het moderne leven behooren in Oostburg ook de gas- en electri
citeitsvoorziening, machinale beerruiming, motorbrandspuit enz.
Overigens is het uiterlijk der gemeente gaandeweg veranderd en die
wijzigingen nemen nog geregeld toe door het veranderen van gesloten
huizen tot mooie winkelpanden. Een duidelijk beeld daarvan geven de
geplaatste foto’s, alsmede de door Mr. B. H. Carp vervaardigde
waterverfschilderijtjes, geschonken aan het gemeentebestuur.
Het marktplein in het centrum der gemeente met zeer drukke
weekmarkten is omgeven door flinke hotels, o.a. hotel ,,Du Puy”;
hotel ,,de Commerce” en de .,Stadsherberg”, café’s en winkelzaken.
Hierop komen enkele hoofdstraten uit als Brouwerijstraat met Breede
straat, Langestraat, Zuidzandsche Straat en Nieuwstraat met een druk
doorgaand verkeer. Dit verkeer bereikt voornamelijk op Donderdag
gedurende de zomermaanden zijn hoogtepunt, wanneer de touring~
cars en andere auto’s in een kort oogenblik de menschen van de Bel
gische kustplaatsen naar W’alcheren vervoeren.
Op het meer achterwaarts gelegen gedeelte, genaamd Kerkplein,
dat vrij kwam door de afbraak van de openbare lagere school in den
winter van l927——1928, welk werk door de talrijke werkloozen werd
uitgevoerd, worden des zomers op de muziektent geregeld muziek
uitvoeringen gegeven.
Heden telt Oostburg niet minder dan een Ned. Herv. Kerk, een
RK. Kerk en Geref. Kerk en een Oud-Geref. Kerk, terwijl boven
dien godsdienstoefeningen worden gehouden in het evangelisatielokaal in de Langestraat.
Het oudste kerkgebouw is dat der Ned. Hervormde gemeente.
Omtrent dit gebouw vinden wij opgeteekend in de voorloopige lijst
der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst voor de
prov. Zeeland.,, De Ned. Herv. Kerk (H. Eligius), oorspronkefljk
,,eene kruiskerk bestaat thans nog uit een dwarspand en koor 15e
,~eeuw, hersteld in 1606. Schip en toren zijn ingestort in 1631.
,,Het dwarspand doet als kerk dienst en het koor als bergplaats.
,,Zeer zware beeren aan de westzijde en op de westhoeken van het
,,dwarspand. Het dwarspand heeft zes traveeën en aan elk einde twee
,,vensters met gothische profielen. De koorvensters hebben aan de
,,binnen- en de buitenzijde rijk geprofileerde baksteenen omlijstingen
,en zijn deels dichtgemetseld. Aan de noordzijde van het dwarspand
,,eene deuromlijsting met rondboog, pilasters en kroonlijst (1634).
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,,Het dwarspand heeft langs de wanden neo-ionische pilasten.
,,met kapiteelen, die een hoofdgestel dragen. De zoldering is vlak en
,,versierd met caissons en rozetten (le vierendeel 19e eeuw). Het
,,koor heeft de houten spanten in het gezicht. Naast het koor staat
,,aan de zuidzijde eene sacristie (15e eeuw), thans consistoriekamer,
,,met verdieping. De vensters zijn in diepe nissen geplaatst en door
,,rondbogen afgedekt.
,,Traptoren in den hoek van den noordarm en het koor, het
,,bovenstuk bijgewerkt in 1634. Thans houten achtkant torentje met
,,windwijzer op het kruis. afgebrand 1714, hersteld 1732 en le vieren
,,deel 19e eeuw.
De kerk bezit:
,,Twee zilveren bekers (1818) met gegraveerd wapen. Keuren:
,,R. en P.F.
,,Zilveren schaal en twee schotels (1818, w.s. uit Gent). Keuren:
,,hand, P.F. en zwaantje, waaronder R. en daaronder een roos. Met
,,gegraveerd wapen van Mr. F. C. Kruyder.
,,Twee zilveren kannen (1818), met gegraveerd wapen als voren.
,,Zilveren doopbekken (1818) met gegraveerd wapen als voren.
,,Klok, in 1508 gegoten door Symon Waghevens, met schildje
,,waarop H. Barbara, een groot en een klein wapen. De klok is af• komstig uit Vlake.
,,Belletje in 1584 gegoten door Petrus de Gheyn (w.s. afkomstig
,,uit het slot te Nieuwvliet).
,,Drie gebrandschilderde vensters door Baggerman (a. met wapen
,,van Sluis en afbeelding van de oude kerk; b. met zestien wapens
,,(l726); en c. met wapen (1727) zijn thans in het Rijksmuseum te
,,Amsterdam”).
Indien het gebouw eens grondig gerestaureerd kon worden en
daarin de gebrandschilderde ramen konden worden teruggeplaatst,
was de kerk ongetwijfeld een aantrekkingspunt voor doortrekkende
vreemdelingen op Donderdag. Wie neemt daartoe het initiatief?
De begraafplaats om de kerk werd gesloten in 1829, waarna de
tegenwoordige begraafplaats in gebruik werd genomen.
De stoelen in de kerk zijn van 1826 en de lichtkronen van 1863.
Het tegenwoordige orgel werd in de kerk geplaatst in 1868 ter ver
vanging van het oude, dat een geschenk was van den oud-burgemees~
ter Karel Serlee.
In 1930 is de toren voorzien van een nieuw uurwerk met minuut
wijzer en van z.g. big-ben slagwerk, geleverd door de firma Gebrs.
van Bergen te Midwolda. Jammer, dat bij die gelegenheid het belletje
van 1584 is omgegoten, waardoor Oostburg weer een oud stuk armer
is geworden.
De Roomsch Katholieke Kerk, gewijd aan den H. Eligius, dateert
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van 1885; vôôr dien tijd was het Beursgebouw de R.K. Kerk. De
tegenwoordige R.K. Pastorie werd gebouwd in 1853.
De Geref. Kerk in de Oudestad werd gebouwd in 1891.
Op de plaats van het oude post- en telegraafkantoor,
dat ge
bouwd werd in 1868 op de plaats der oude bodewoning
en van
het oude stadhuis, waarvan in 1739 reeds de toren was ingestort, is
het tegenwoordige gemeentehuis ge
bouwd, waarvan blijkens een steen
in den voorgevel op 27 Maart 1907
de eerste steen werd gelegd door den
toenmaligen burgemeester 1. va;~
Houte. Op de le verdieping van dit
gebouw bevindt zich het Kantonge
recht.
De oudheidskamer in het ge
meentehuis werd 10 Maart 1901 op
gericht door den toenmaligen ambte
naar ter secretarie N. G. Hogendorp.
Zij bevat o.a. belangrijke archiefstuk
ken:
Een stuk van 9 Januari 1368
bevattende het vonnis der wet van
Oostburg op Simon de Juede en zijne
borgen, om te betalen de 15 paren
schaaplederen handschoenen, waar
S
toe de stede van Brugge, de poort
van Oostburg gevonnisd had. Uit
dit stuk blijkt tevens, dat Oostburg
zijne grafelijke gevangenis alias
Steen had.
Een stuk van 10 April 1384 be
vat een brief van Philips van Bour
gondië (Philippe le Hardi) en diens
huisvrouw Margaretha van Male,
waarbij op bede van Burgemeester,
Schepenen, Raden en inwoners
R K Kerk
van de stad Oostburg aan hen
vergiffenis wordt verleend wegens
hunne deelneming in de oproeren der Vlamingen tegen Graaf Lode
wijk van Male en aan de stad hare privilegiën worden teruggegeven.
Een stuk van 26 October 1443 bevat een relaas der bemiddeling
van den Magistraat ‘s Lands van den Vrijen tusschen de Regeering
van Oostburg en de bestuurders van de Oude Yvewatering tot ver
effening der geschillen die tusschen die Regeering en Ingelanden dier
—
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watering waren gerezen over het uitdiepen en het onderhouden der
havenwerken van de stad.
Een stuk van 14 Augustus 1512 met waszegel bevat een uitspraak
van het parlement te Parijs, waarbij de stad Oostburg ontheven wordt
van de betaling van zekere rente aan de kerken van St. Eloy en St.
Baaf aldaar.
Een stuk van 28 Mei 1-518 bevat de ,,verkentenis” door Burge
meester en Schepenen van de stad Oostburg eener lijfrente van 5
ponden ‘s jaars ten behoeve van Symoen Candelier te Brugge, die
aan de stad heeft voorgeschoten de som van 50 ponden om te worden
besteed tot herbouw van het schepen- en stedenhuis, dat door het
krijgsvolk was verbrand.
Dagvaarding van P. Pietersen voor het Geestelijk Hof van
Brugge. (5 Maart 1617).
Verder bevat de oudheidskamer:
een pastel portret van den vrederechter Jacobus Risseeuw (1772
—1849) omstreeks 1840, alsmede diens ordeteekenen. Portret en orde
teekenen werden door de gemeente aanvaard 13 Maart 1917 en de
doktersbul van zijn zoon Johannes Egberts Risseeuw, advocaat, 11
Mei 1908;
een portret en een geschilderd portret van kolonel Joseph Ledel,
copie op doek uit het 2e vierendeel der 19e eeuw naar de oorspron
kelijke schilderij, welke in het bezit der familie is, geschilderd door J.
H. Heymans; deze zijn door de gemeente aanvaard 23 October 1891
en 8 Juni 1900;
de doos tabak, door de Mij. tot Nut van ‘t Algemeen geschonken
aan kolonel Ledel;
de eere-oorkonde van Ledel;
de ordeteekenen en een degen van B. C. Weijgandt;
(De heer Weijgandt was de geneesheer, die het eerste verband
heeft gelegd aan de wonde, welke Prins Willem George Frederik van
Oranje bekomen heeft op den l3en September 1793 in het gevecht
bij Wervick en waarvan melding gemaakt wordt in het op de oud
heidskamer berustend boekwerk ,,Het Leven van Willem George
Frederik, Prince van Orange.” Bartholomëus Cornelis Weygandt,
geboren te Sluis 10 Januari 1757 en overleden te Oostburg 2 October
1830, was kort tevoren als chirurgijn-majoor geplaatst geworden bij
‘t Regiment Raasveld, en ontving van den gekwetsten prins tot aan
denken een door hem gedragen wordend ordeteeken, zijnde een zilver,
vergulde ster met zes groote en zes kleine punten. Aan de eene zijde
staan de borstbeelden van Willem Karel Hendrik Friso en zijne ge
majin Anna. Het randschrif t is W. C. H. Friso et Anna, D. G. Araus
et Nass Prine. Aan de andere zijde ziet men een schutsengel, gezeten
op de wolken en dragende een pasgeboren kind. Het randschrift is
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Tandem exoratus dedit Natus Ann. Lib. Jubil D VIII Mart. (Einde
lijk is de zoolang gesmeekte geboren);
de oorkonde door de ingezetenen van Oostburg uitgereikt aan
Burgemeester Gratama voor zijne verdiensten tijdens den distributie
tijd, geteekend door A. Moojen;
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Gemeentehuis.
pendule met coupes door de ingezetenen van Oostburg geschon
ken aan den geneesheer Dr. H. B. Maal Henry bij gelegenheid van
diens 40-jarig ambtsjubileum; de familie schonk dit 18 Nov. 1915
aan de gemeente;
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een koperen zegelstempel van Oostburg, voorstellende een burcht
in Romaanschen bouwstijl uit het eind der 12e of begin der 13e eeuw
met een slagzwaard uit dien tijd. De burcht bestaat uit een poortgebouw, geflankeerd door twee torens, die van z.g. hangtorens of
donjons zijn voorzien, in de heraldiek genoemd kasteel. Van de tinnen
der hangtorens blazen twee torenwachters. De poort is gesloten door
een beslagen deur en vertoont bovendien een opgehaalde valdeur.
Achter het poortgebouw verheft zich het hoofdgebouw en nog twee
andere toxens. Alles is van tinnen voorzien. Het randschrif t: S(igilum)
Scabinorum accomunitatum d.b. Oostburg zal beteekenen schepenzegel der stad Oostburg. De overgebleven ruimten van het binnenste
veld zijn met plantmotieven versierd.
Een zegelstempel van Oostburg uit de 16e of begin 17e eeuw;
de torens naast de poort zijn verdwenen en vervangen door twee won
derlijke stellages. De poort bevat alleen de valdeur en is geflankeerd
door schietgaten. Het zwaard is ook uit den renaisancetijd.
Een zilveren zegelstempel van Oostburg uit het midden der 18e
eeuw. Gebouw en zwaard zijn onveranderd, maar zijn nu op een schild
geplaatst, dat de grillige vormen der Lodewijk XV-stijl heeft. Boven
het zegel de z.g. markiezenkroon.
Een zegelstempel van Oostburg uit de 19e eeuw. De hoofdlijnen
van het gebouw komen weer met het oude zegel overeen, hangtorens
en torenwachters zijn weer terug. Blijkbaar heeft het oude zegel weer
als model gediend. Het poortgebouw is van een klassiek fronton met
zuilen voorzien, volgens de stijl van die dagen. Het schild is nu ge
dekt door een gravenkroon.
Het zilveren kenteeken van den stadsbode. Ornament enz. wijzen
er op, dat het uit de 2e helft der 17e eeuw dagteekent (stijl Lodewijk
XVI). De kroon is hier een anderen vorm vân gravehkroon. De
burcht heeft den eigenlijken heraldischen vorm. Dit kenteeken \vordt
door den gemeentebode nog gedragen bij of ficiëele gelegenheden en
bij het voltrekken van huwelijken.
Het zegelstempel der baronie Halewijn (17e eeuw).
Houten cliché met wapen van Oostburg.
Vier gebrandschilderde ruitjes met stadswapen (1630).
Een eikenhouten uittrektafel van 1648, waaraan de vroede vade
ren hebben vergaderd tot 1910.
Een geschilderd portret van een kluizenaar door T. Rademaker
(1874).
Stukken zerk uit de afgebroken St. Bavokerk (1567).
Kaart van Oostburg met vesting door Mogge (1660).
Werken op het gebied der schrijfkunst, plaatselijke oudheden,
munten, penningen, kaarten enz.
Een koperen zegelstempel van Oostburg uit de 16e eeuw bevindt
77

HEBR3EBEE

____

EB~EB

Sckoenenmagaziin ,,H E T CENT RU M”
Markt

-

Oostburg

TeL 25

Burger~ en Luxe Sckoenwerk
Alle

soorten wit linnen Wandel-, Tennis- en Strandschoenen
Speciaal adres voor Werkschoenen en Waterlaarzen

Lederhande~

Maatschoenmakerij
Aanbevelend,

1.

14.

VAN

KAMPEN

RdEEEB

RdEEB

HOTE L-CAFÉ RESTAURANT

DE OOM M ERCE”
M. A. MASES OONE
PRIMA CONSUMPTIES

BILLIJKE PRIJZEN

AUTO-GARAGE
MARKT 23

TE LEF. 27

OOSTBUR S
78

zich in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
terwijl een bundel toonschriften in bruikleen is afgestaan aan de oud
heidakamer te Sluis.
Moge het bovenstaande aanleiding zijn meer belangstelling te
wekken voor de oudheidskamer zoowel bij milde gevers als bij bezoe
kers. Wie helpt mee deze verzameling uit te breiden, opdat de oud
heidskamer ook de belangstelling van vreemdelingen zal kunnen
trekken?
Naast het gemeentehuis staat het huis, thans bewoond door ge
zusters le Nobel (Markt no. 2), in den voorgevel waarvan zich een
steen bevindt met het jaartal 1646.

Oc’erziclzt e’an het marktbezoek op 29 April 1931.

Foto Bot

Tot eene goede stoffeering van de kom behoort de molen ,,Het
Lam”. De oude molen komt reeds voor op een kaart van 1621 en op
die van Mogge. De tegenwoordige steenen molen werd gebouwd op
dezelfde plaats, waar op 19 Augustus 1845 de oude standerdmolen
door een windhoos was omgewaaid.
De molen ,,Prins Willem”, oorspronkelijk genaamd ,,De Hoop”.
staande aan den weg naar Draaibrug, werd gebouwd in 1851.
Ook Oostburg heeft nog goede, oude gewoonten in stand ge
houden als gaaischieten en het spel met de krulbol. Telken jare wordt
de gemeente ook bezocht door St. Nicolaas. die dan in het Beursge
bouw onder de kinderen van de verschillende scholen zijne versnape
ringen verstrekt.
~vVat door het gemeentebestuur voor en na tot stand gebracht is
tot nut van het algemeen werd hier omschreven. Het is niet onhe
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lang~:jk voor zoo’n plaats en bewijst, dat gegronde hoop te koesteren
is voor voltooiing van plannen, die in voorbereiding of in wording
zijn. Hoopvol treden we de toekomst te gemoet, al moeten de tijdsomstandigheden door de malaise in het landbouwbedrijf en de heer
schende werkloosheid mogelijk eenige vertraging vragen. Te wen
schen zal er blijven.

ADMINISTRATIEKANTOOR

Iz. M. de Hullu
Oostburg

-
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