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JEUGDHERINNERINGEN . .. 

Hoewel ik geen Stenenaar van geboor te ben , bewaar ik aan Stene en 
omgeving toch een aantal prille herinneringen die mij doorheen de ja
ren steeds d i erbaar zijn gebleven . 

Toen ik jong was, woonde ik aan de Gelijkheidstraat , in het "Wester
kwartier". Een b coe;scheut achter ons ht.üs lag de Elisabethlaan , die 
er.in de dertiger jaren heler;iaal nog niet uitzae; als thans . Er waren 
slechts enkele hu izen langsheen gebouwd . De pl aveiîng bestond uit een 

dubbele rijbaan van vrij effen liggende kasseistenen , in waaiervorm 
aange~racht . In het ~idden bevond zich een dubbele ligusterhaag, 
a ~gezet met ijzerdra ad en daarnaast aan weerszijden een smal voetpad 
in bruin rijnzand met keitjes . 

De Elizabethlaan was de uiterste grens tot •11aar ik als kwajcngen 

van een j,!ar of tien mij "van thuis" mocht wagen . De dubbele ha .'3. t:: met 
de grasstrook ertussen was een gedroomd paradijs voor kattekwa ad en 
::.et spelen van verstoppertje . Maar het was een hele toer om je door 
een O?ening in de struiken heen te wringen en voordien had je al moe
ter: over de dubbele afsluitdraad klauteren , onderwijl voortdurend rond
kijkend of er geen "flikken", die destijds hun ronde per fiets deden , 
in de buurt ,varen. 

'1/estwaarts van de Elizabethlaan lae;en de resten van de beruchte 
Tirpitz- batteri j uit ' 14- 18, die naar het Ijzerfront en verder naar 
Duinkerke schoot . Tijdens de jongste oorlog werden de paar betonnen 
schuilplaatsen die intact waren gebleven door de ~effen niet gerecupe
reerd. :iet gehele zoodje werd eerst in de jaren vijftig opgeruimd 
to en in dit gebied tuusen d e westrand van Oostende en de Steense Dijk 

een ganse reeks nieuwe s t raten wer den aangelegd. De Batterijstraat 
bewa,~rt in taar naam de herinnering aan deze geheimzinnige plaats die 
zozeer tot onze ~erbeelding spr ak, maar waar wij, onder geen enkel be
di ng , van onze ouders een stap mochten zetten. Want je hoor de nu en 
dan eens het ontstellende bericht dat een roekeloze jongen verdronken 
was in een var1 de onder water E;elopen ronde kanonnenputten, ter~1ijl 
hij op stekelbaarsjes- ("kraaievisjes"-)jacht was . 

Eên~aal ben ik er met cijn vader heengeweest, toen ik in het vierde 
studiejaar zat, om kikkerdril te halen. Iedereen in mijn klas kweek
t e thuis in een bokaal "nuidekopjes" onder impuls van de veelzijdi~e 



meester Vancraeynest zaliger, en ik wilde niet ten achter blijven . 

Acr.teraf is het ook 1,1el een paar keer gebeurd dat ik me ';;oer. door 
een of andere stoute vriend liet meetronen en mij op het verboden ter
rein waazde . ~a ~r het was steeds met een soort wroeging om het onqe
oorloofde en ook met een zekere hui ver oc het ger.eimzin::üg~ . :Jat 
luguber- akelige spookte je nog mê~r toe ui t de reeds vervallen "onder
standen" (volksetymologie uit het Duits "Unterstände" = verolijfplaats) 
dan uit de ronde stekelbaarsjesputten . Je kon overigens kwasi vrij 
in het omr ingende groene grasland rondlooen , al :1oest ,je je wel eens 
uit de voeten maken voor een kwaad koeibeest . !-'.aar "flikken" ::eb ik 
in dat soort niemandsland tussen Oosèende en Stene nooit gezien . 

De ongeschonden bunker3 bevonden zich het dichtst bij de Steense 
Dijk, en da:.tr k-.-1amen we weer in meer bekend gebied . Want la."lgs è.e 
Steense Dijk hadden we meermaals met onze ouders flinke voettochten 
ge0aakt , vanaf het vroegere einde van de Leffingesèraht bij ::et oefen
koersplein - dit laatste straatstuk was in het uroanisatieplan niet 
voorzien , doch tijdens de eerste oorlog door de Duitsers aangelegd als 
toegangsweg tot hun batterij - tot aan de "Hoge Barriere". 

De Steanse Dijk was in de derèiger jaren nog niet verv:ülen of op
geruimd zoals thans . Integendeel , deze eindeloos lange rij lage huis
jes krioelde van spettere:1.d volksleven. }'.aar de mensen die deze buurt 
bewoonden hadden v66r àe oorlog in de andere stadswijken , ongeh1ijfeld 
ten onrechte, geen te beste reputat i e . Het was de str eek van de 
"slun!::eventen", "handelaars in r ecuperat::.er.:aterialen, sc?!a:::-esliepen, 

"t joektjoeks" en andere leurders, allemaal lieden ~et in onze ogen van 
destijds, eerder Eehei mzinniie zelfs ongure bedrijvigheden ..• 

Ik herinner me nog s1:eeds het gezegde : je ziet eruit als "ee!'l. van de 
Steense Dijk", dat gebruikt werd wanneer je er vuil, slordig of belab
berd uitzag . De mensen kunnen soms zo harteloos - onreclltvaarèig zijn 
VJor mekaa:::-. Zoveel ongemoi;iveerèe vooroordelen ko=en voor,; uit een 
gemis aP.n kennis van , en begrip voor elkaar ! 

Het trajekt van de Steense Dijk was in die tijd hetzelfde als thans, 
allee n w: s hot groèendeels ongeplaveid. Wanneer het regende was hei; 
dus êên slijkpoel . Niet alle kleine huisjes waren krotten of kort

woonste!'l . ZiEenlijk is het spijti( èai; er niet e::kele va.'l oewaa:-d ge
bleven zijn. Ook zij nochten wel thuishoren in een soort ~ nog steeds 
denkbeeldig - "Museum van het Steense Volksleven" .•. 

De Sèeense Dijk is wel degelijk een dijk geweest , die zijn rol 
spee lde in de polderwateringen en tegelijk als bescbermdam voor Oostende 



t egen watersnood. En ook de "Hoge 3ar riere" was eenmaal méér dan het 
ster.1mig baa."lcafé , dat thans "elaas 66k verdwenen is . Het gebou1·1 be
vond zich inderdaad als een "bareel " bij de uiterste stadsrand, waar 

bepaalde cijnzen en "cont ributies" dienden te worden betaald alvorens 

deze Grens voorbij te mogen . 

Bij de "Hoge Barriere" , aan de overzij van de Torhoutsesteenweg, 
begon de eigenlijke weg naar het Steense vliegveld . 

Het luchtverkeer was veertig jaar gel eden natuurlijk veel □inder i n

tens dan thans , m2ar toch speelde het vliegveld van Stene toen zowat 
dezelfde rol als Raversijde vandaag de dag, alle verhoudingen in ac" t 

[eno:!'.en. De werken aan de Raversi.jdse luchthaven waren pas aangevat 
toen de jongste oorlog uitbrak. 

De kinderen waren vóór vier decennia nog niet zo verwend en gebla
seerd als deze ve.n heden. Zo gebeurde het dat wij tegen onze kame
raadjes konden opstoefen, wanneer we een "Sabena" gezien hadden . Bij 
het geronk van een vliegtuig liepen we steevas t de uin in of de straat 
op ; so~s wel naar de zolder - zo waren we er dichter bij ! - om de 
luc~treus hijgend van bewondering na te staren in i n onze kinderlijke 

spontaanheid zelfs na te roepen of te wuiven ! 

En ·.,;anneer ?lots, op de vrije donderdagnamiddag (ja , zo was het toerv: 
iema::1d het gerucht verspreidde : "er is een ''Sabena" geland op :i.et 
vliecpl e in van Stene !" , toen liep de hele jonge buurt te hoop en we 
r epten ons zoveel we geven konden, langs de "Eoge Barriere" (de kort
ste weg - het kon mits def tiger en deugdelijke wandelinp- ook lane;s de 
S7uiverstraat en de huidige Zilverlaan) naar het vliee;veld . 

Eet was gelegen ac:i.ter het "nieuw" kerkhof van Oostende, in het 
beoie~ van de huidige drukbevolkte buurt van de Perziken- en andere 
sap;:,ige en lieftallige lanen , waar ook de straat "Oud Vl ie~veld" er 

de enige herinnering aan bleef . 

Meestal lag het vliegveld er rusti g en verlaten groen te blakeren 
in de zonneschijn en het was dan ook veelal een loos gerucht over die 

"Sa"!)ena" . Maar twee- of drierr.ao.l heb ik het toch meegemaakt dat in
derdaad een "Fok.1-<er" of een "Junker" rr.otordaverend aan het lawaaien 
was . P.et ,·1aren driemotorige toestel len , de Fokker met de vleugel boven 
de ro::ip , de Ji..;nker r eeds moderner met de vleugel lans onder . Deze 
toestellen , hoewel r eeds ver gevorderd van t e chniek , zagen er veel 

ga-::::ieler en ro inder gestroomli j nd ui t dan o.nze huidie;e supersonische 

"jets" . 

M. Vandamc!\e 

wordt vervo l r:d. 





Een tent 

zat vol muziek 
en ieder die het horen wilde 
liet de teugels vieren 

Geen stereotiep 
twee pasjes links 
drie pasjes rechts 

maar t ' ongebonèen ritme 
van een bonte bende, 
elk naar zijn smaak 
zi,:;n eie;en r:iaat . 
De jeugd, 

de tweede jeugd, 
de derde jeue;è., 
elkeen 

op zi.j n manier 
gaf on5eduon6 en z1,.•ier 
aan niet te stuiten vreugde. 
Er was 
de char:ne, 
het na~elaten warme 
van een eerste zomernacht 
het vl eugje bloot 
in schaarsgestolen wind ; 
de uitgelaten disc- jockey 
die ieè.ereen ten dans kwam vragen 

:Sr waren lane;e boeretafels 
op hun sc~eefgezakte schragen. 
Er ,.-,,as 

het weg- en- were - wi egen, 
het ongekend ballet 
van on':)evangen vliee;en 
de ongelaarse kat 

die zich :<wam spijzen 

en bedrinken 
zonder ook na~r eens te pinken . 
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Er ·;1aran hier en daar 
wat tureluren 

die hun zo t tigheid 

tot in de k l eine uren 
niet meer meester konden . 
Er was 
het verre huilen va.~ de honden 
als de tijd k·.-:a;n 

om te zinnen 
over a l het moois 
dat e;ij, 
dat ik , 
dat wij , 

in al z i jn s i mpelheid 

elkaar neg aan te bieden hebben . 

R. FOCK::::!)zY 

1S78 
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OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN 

T0:':3T:ZL 'i'OT !IET VULLEN VAN JACr.TPATROif:::N 

;,ianneer men goedkocp wilde gaan jagen, :noest men zelf z ::.jn 
jachtpa tronen opvullen . Ze kompleet kopen was namel ijk een dure 
zaak . Hiervoor had rr.en dit toestel nodig . Het ·,:as :i:eestal in het 
bezit van jachtwachters en pels jai;ers, en zou reeds bestaan va."1 

v66r onze eeuwwisseling . 

Samenstellin;:; 

volledig in gegoten staal :;et bolvor
~i~e houten handgr epen en stalen 
spiraalveer 

23 cm lang en 15 cm hoog . 

Gebruik : 

opvullen en sa~enper sen van jachtpatr one~ 
(meest gebruikt : kaliber 16) 

Werkin5 : 

Het toestel wor dt op tafel vastgesc!::.roefê 

.•ien kcopt lege patronen ~-=t slaghoe:ij e , 
en vult deze dar. op met buskruit , vilt 
en hagel. 
De bagel bestond dan uit loden bolletjes . 

kiezelsteentjes of gedroogde er wten . 

Dan wer d à.e bus r.:et slaghoedje in het geelkoper en opvan€;busje (a) 
geplaatst . Ter-.~ijl men nu aan het wre.ngetje dr2.ai de , duwde :i:en :-:et 
de andere hand het handgreepje (b) naar v66r . 

Daar het getande greepj e niet kan ronddraaien , maar we l vocruit 
kan schuiven , wor dt het uiteinde van het kartor,_"len buisje (welke 
~iet helel'laal 1:;evuld is) toege,·1ronge:; , en is zo goed èicht o:i: in 

het jo.chtge\•Jeer gebruikt t e worden . 

Wa t wa.:::.-en onze voorouders t och zuinig , en mi sschien terec1--.t 

Dit toestel is te bezic~tigen in het "Gasthof Vossenhol" 

H. Devos 
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- ~eb je e.:m l eeg si:-·ar enkistje ? Gooi dat zo maar niet weg 
Je kunt - het 2:owel beplak.:<::en met schelp jes . !':e t een laagje 
vernis erover staat het heel leuk . 

En als ~e 1-:at r.iee r tijd h ebt , schilder dan eer st je doosje zwart. 
Zo ko~en de schel pjes ui tstekend t ot hun r echt . 
Je kunt in het kistje kleefpapier plak}cen in vi l tstof . 

Zv wo:::-dt hst een heel mooi juwelenkistje , of zomaar een 
aG.ntrel, ':elijk sierdoos je 

- 3l0e~v0tten va.~ aar dewerk kun je op dezelfde ~anier beplakken . 

~ets wat je zel~ mG.akt koffit veel meer tot zijn recht , en is 
ook veel dankbaarder als ge schenk en goedkoper. 
Onze zee heeft zoveel te bieden ! 

Een volgende keer heb ik het ov er de wandeling l angs onze boer

derijen . 
ANNIE. 



1978 , JAAR VAN STENE - DORP 

AVONDivANDELING en 

op zate::-dagavond 23 septeraoer 1978 

voor al wie houdt van de 
natuur en gezonde lucht . 

- o;;i 16u;O inschrijving 

- o.n 17u : 

verzaraelen en terugkomst 
van de gel eide avond,-:andeling 
àocrheen het prachtige na
tuurgebied "'t Schorre ", 
tussen zee en polders, 
aan "!.le Theebus- hoeve" , 

K. Colpaert, Schorredijk ? , 
Stene- Dorp, achter aan het 
nooie Sin~- A=a ker kje . 

- afstand .±. 7 km 
l angsheen 't Schorre
pad 

- duur .±. 1u30 

- deelnamekosten 

30 fr per persoon , 
ki!!deren gratis 

A::.LE D:s:EL:rs:-:ERS OI~TVAXGZN, 
P:é:R G:S3TN , EIJ D:S T3RUGKQ;;.sT 

AAN Dë: THEEBUS- HOEVE , ~N 

i·iCOIE 1·3Rfä:!E"PI%SK~A'.·•.Eî!: 

~ezel- i gheid en sfeer op 
"DZ T!EEOUG- F:CE"'/~ 11 

- na de avc~d.~is .:t 20 u 
'' SC5:31m.3F:::Z'::':'~:" 

- dansorkes t "CALYPSO" o.l . v . 
Hugo Raes 

- orgP-lMuziek door de dorp s pastoor 

- oude Vlaa~se liederen en 
samenzar,e; 

- ini:or.i hoe·,e : 5C f r -oe::- pe::-s0O;; 

kinderen tot 12 j~ar 5 r atis . 

HARTELIJK ·.-rSLKo:,; IN O!~S ::o:~ 

TüSSEN "SC::02.RE :::1 Z::C:3" 

Nai;iens de werkgroep 
Ste:ie- Dorp 

P. Bourgoi s . 
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