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WOORD VOORAF 

Op vrijdae 30 oktober 1981 werd de tweede tentoonstelling van 

de IIccrnkring" 't Schorre Steene" door de heren schepenen Felix 

en Laridon ~eopend. Het werd niet zomaar een alledaagse ooening 

met "lintje knippen, pintje drinken", rnanr wij maakten er iets 

fijns van waarbij t oespraken , voordracht en muziekspel elkaar 
afv1is selden. 

lle tentoonstelling zelf was drie dagen open en wij mochten ons 

verheuGen in het bezoek van meer dan 1000 mensen I De algemene 

r eaktie op deze expositie was lovend, daarbij waren de meeste 

mensen er ten zeerste over verwonderd, dat er op Stene zoveel 

kunstenaars waren. Wat ook zeer goed overkwam was het feit dat 
iener kunstenaar met twee werken vertegenwoordigd w~rd zodat 

werkelijk een overzicht van de verschillende tendenzen op kunst

p;ebiecl kon gegeven worden. Slechts €-én schaduwzijde valt O:J: 

t i ,jde11s de expositie overleed Eliane Demeulenaere, echtgenote 

van Marc .13eernaert, zij stelde samen met haar dochter Machteld 
tentoon. 

Opn ieuw n amen wij d e oude gewoonte van "Zieltjesavond op. 

De l ekkere pannekoeken van Roger Fockedey vonden dan ook hun weg 

nél.-ir de honv.erige magen van leden en niet-lede.n. 

In de méland december wensen wij met een aktiviteit naar bui

t e n te treden die vooral de leden moeten kunnen boeien, er wordt 

door de voorzitter een voordracht gegeven in de Ridderzaal van het 

Vossenhol op vrijdag 11 december 1981 om 20 uur met als titel 
"lloe leefden onze voorouders tijdens de voorbije eeuwen". 

ne toe~an1:, is vrij zoals altijd. Elk zeg[l;e het voort. 

llet la:1tst e nummer van ons periodi ekje van het jaar 1981 mag 

dan ook een aantal goede wensen bevatten. De voorzitter en het 

bestu11r van de Heemkrin~ wensen U en Uw familie een voorspoedig 
en 1:,elukki g 1982. 

Paul Vandewalle , 
Voorzitter. 



GEDICHT 

DAGBHAAll 

Grijpen 

in de holte van de nacht 

en de duisternis 
gevangen houden 

in de palmen van je hand 
tot de aarde 

zonlicht baart; 

de hemel opensplijt 

in plotse oneindigheid 

de ruimte; 

leeg, 
ineens dimensie krijgt 

van eindi g heid 

1l. FOCKEDEY. 

lfEHNIEUWEN LIDMA.A'.L'SCHAP. • 

Enkele leden hebben reeds spontaan hun lidmaAtschap voor 

1')!32 hernieuwd . Wie dil; nog niet deed, kan gebruik maken van 

bijgevoegd bulletin. (200 fr . voor de gewone leden, 500 fr. 
voor erel eden) 

Hierdoor is nog steeds gans het gezin lid van de heernkring. 
U ontvangt; gratis ons periodiekje en wordt ui tgenodi [~d op a l 

onze aktiviteiten. 

U zou ons aldus heel wat werk kunnen besparen. Wi j danken u 
dan ook voor uw steun en medewerking. 

Raoul DECilOP 

Penninp;meester. 



DE STEENSE GROEP - WERKGROEP KUL TUUR 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling "De Steense Groep", 
heeft het bestuur de nood aangevoeld om binnen de schoot van 
de llecmkring een werkgroep Kultuur op te richten. 

Het is de bedoeling van deze werkgroep om daadwerkelijk mee 
te werken aan de kulturele ontplooiing van de Steense gemeen
schap. 

Jle werkgroep bestaat uit volgende leden 

Paul Vandewalle 

Roland Defever 
Lucien Carreyn 
Oscar Nuyts 
William Lievens 
Leo Devlam 
Hugo Devos 
Roger Fockedey 
Fernand Dobbels 

Wij weten dat bij het organiseren van kulturele manifestaties 
heel wat tijd en energie nodig is, daarom durven wij ook beroep 

doen op onze leden. Indien ie~and aan een of ander projekt wil 
meewerken, dan zouden wij heel blij zijn om dit te weten. Het 
enige wat wij daarbij vragen is, dat men halfweg een projekt niet 
zou achterblijven en het werk voor de anderen laten. 

H.E'f 110-EKJ.E VAN DE ARCHIVARIS 

Elke tweede zondag van de maand, van 10u30 tot 12u30, is er 
open deur bij de Heemkring 't Schorre Steene in het Gasthof 
Vossenhol. 

Bibliotheek en archief van de heemkring is ter inzage en 
de museumverzameling te bezichtigen. 

Hobert Decrop. 



OU!JE GEBRUIKSVOORWEHl'EN. 

BOATIJZER 

Vroeger werden veel werktuigen met de hand bediend. 
Dit was ook zo voor het maaien van gras en r,r aane;ewas,;en . 

Men ~ebruikte daarvoor de zeis (een boogvormig gekromd mes 
met lange steel en kruk). 

samenstelling volledi~ in staal gesmeed 
en getemperd. 

gebruik 

werking 

- totale lèngte : ~ 20 cm. 

- zijde van de baanopp. = 

~ 3 cm. 

om de snede van het zeisblad te scherpen 

wanneer men zich ver op de akkers bevond. 

het aambeeld werd in de grond geheigd tot tegen 

de horizontale gesmede krullèn,. welke dienen o rn 
te voorkomen dat het aambeeld dieper in de grond 

dringt. Bij zachte grond gebeurde dit "heip,;en " op 
de dichtst bijzijnde verharde weg. 

de snede van het blad werd tussen het aambeeld 

en de hamer koud uitgesmeed. ten ha mer rnet een 

kleine baan is beter geschikt voor dit werk om 
barsten in de snede te voorkomen. 

een handwetsteen had men nodig om de bramen te ver
wijderen en de snede recht te maken. 

een vaste hand en ondervinding is zeker nodig om 
een goed res ultaat te bekomen. 

Il. Devos. 



J~EN u U IJ .l{il: E.PT ••• 

BLINDE KONIJNEN 

Onlangs kreeg ik op mijn werk te horen hoe men vroeger 
"blinde koni,jnen" bereidde. 

Ik heb dan ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
dit kleine recept voor jullie te noteren: 

benodigdheden 3 uien, boter, aardappelen, peper en 
zout , cornedbeef (of Target). 

bereiding .- boter smelten ; 
- de uitjes lichtjes laten bruinen 

- aardappelen in kleine stukjes aan toevoegen 
- overgieten met water tot ze ongeveer onder 

staan, peper en zout niet vergeten 1 

- on,~e.veer 30 minuten laten koken . 
- daarna de besneden cornedbeef er bovenop leg~en. 

na het verwarmen van het vlees alles goed door 
elkaar mengen. 



- ge kunt nu ook de kaantjes van smout in de 

puree mengen om de smaak te verzachten. 

( kaantjes restjes van ges mol(; e H vo1.'kens
vet) 

Deze maaltijd smaakt uitstekend op kille, gure 1-linter-
dagen. Eet smakelijk ! 

• ALGEMENE S'rATU 'l'AIRE VERGADERING OP VRIJDAG 5 MAAR'.P '1982 

OM 20 UUR IN "GASTHOF VOSSENHOL" TE STENE OOHP. 

U wordt hiertoe vriendelijk uitgenodi~d. Schriftelijke 

kandidaturen voor de verkiezing van zes bestuursleden 

worden ingewacht v66r vrijdag 19 februari 1982 . 

De huidige bestuursleden , namelijk HHR. P. Vandewalle, 

Decrop Raoul, Carrein Lt, Defever R., Devos H. en Lievens W. 
zijn uittredend en herverkiesbaar. 

Een kleine versnapering is op deze verRaderinR voorzien. 

MfK[~~QD O ~ffi[ru[(ffil?G)fü~~ffi~W 

~Y-
SPECiALiTI;:IT : • BRUIN REGiEMBROOD 

• OVl::.NK0EKEN 
• ROGGi;:BROODJ~S 

NiEUWE DOKSTRAAT, 15, -OO~TE:NDE TEL .'.70.50 . .29 



,VIII. 7 .1 

§TENE NA DE 15° EEUW. 7 
Na de Jaren 1500 verviel Willi brordu s a ls 2° patr6on van de 
ke rk van Stene,en b leef de H.Anna all e en patrones Vàn de ge
meente.I n 1 435 werd de kerk ondér de bescherming gesteld van 
Adolf IV eer ste Hertog van Cleven,echtgenoot van Maria. doch
ter van Jan zonder Vrees.Hertog van Bou~gon di~ .I n i417 was 
Kleef tot hertogdom verheven door Ke izer Sigismond,in het 
Concilie van Constance. 

We vinden de"Steene molen terug in 1435:"tot jnde prochie 
v an Steene ende tot Steenemeulene'' .1433 is ooè, de datum van 
een zeer mooie grafzerk.door mezelf gevon den .en a f komstig 
van de kerk van Kathelyne,aan deze grafzerk hoop ik een af 
zonderl ijke bijdrage te kunnen wi jde n.In 1464 vinden we op
nieuw dè Stene mo l e n terug :"end e es de muelen wal met ten 
norderen spotld n ande wes t he.11de daer steene muelen OP; staet" 

De parochie St Kathar iHa werd afgeschait in 15~7 ,en ~e ker k 
werd in 158 4 door de water en verzwolgen.Tot de . 6prit:hting 
va n het b i sdom Brugge.midden 16° eeuw,maalcte Stene deel uit 
van het b isdom Doornik 1 

7,o de ben aming "Cont redam" mó es t . voortkomen van ''kou t er", is 
dezelfde betekenis als ,vo~r Oudenburg van tel,zijrtde :geheel 
oE ten dele aanduiding :v a n akkerlanden,en een latijns leen 
woo.rd :cultura,van colére:bebouwen,en ,dus niet ouder da n de 
Gall o - nomein se periode.Kouter is een door de Franken aan de 
Ga llo- Romeinen oritleend woord .en duidt de gronden aan .die 
reeds tot akkerland waren gebracht vóór de · komst van de 
Franken. 

In 1602 was de pest te ' Stene,evenals ,'in 1666:Een gevaarlijk 
en zee r besmettel i jke iiekte,de pest.uit Engeland door een 
reizlger"denwelcken met zynen koffer.i nhoudende wolle klee'
ren"d e ziek te binnen Oöstende bracht.be ziekte verspreidde 
zi ch .en duurde 1 1/2 Jäar lang:Men na~ grootse maatregelen 
in OoRtende e n omgeving.Pestmeesters wèrden aangesteld .en 
pr.s thul-i:en opge r icht .De stad Oostende verloor meer dan de 
helE 1. van haar inwoners .Op ves ti<;1 ing va n "akker-i:leken " of te 
l eprozeri jen wijzen vo l gende plaatsnamen:1°Sieckeliens hu u
sckens:Klemskerke 1532;Leffinghe 1619,Steene:1626.:;•zieke
lieden :Bredene 1497. 

Oe pastoors te Stene:1640:J.B.Bultinck/1643:R.Thyeri STL , 
J647:P .Bult inck ;l650:ILGoormachtigh; (in 1'65B werden afla ten 
toegekend voo r de verering van de H.~nha) ;1661:F . Delaplace 
1665: F. l-loevenaghel; 1666 , wanne-er de pest opn ieuw te Stene en 
omgevlng was:N . Hoorens, s indsd ien is er in de kerkrekeningen 
spr ak va n drie jaarlijkse pestmidsen.Ten jare 1657 ontving 
de pastoor van Stene de bulle van Paus Alexander III,waarbi 
de .ln r j c hting van d e broederschap der- H.li.nna t o egestaan 
wer-d-In 1659 plunderden d e solda ten van de Prins van Condé 
de kerk van za ndvoor de,waabij waa rsc hijnl ijk deze van Stene 
hetzelfde lot on~erging.1669:Pastoor:H.Rielant . 1670;pas toor 
Gheys,gestorven in 1670.De parochie bl ij ft twee jaar zonder 
pastoor . en in 1672:Pastoor Dedena l n. 

f.l~'i\J., ?.C'T'.'\: fi: 90 , J , l <''i. V. F. 

6: 4 5 . 

90: 314 

90:314 

6i17 

10'):43 
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VIII.1.1.A 

s·rENE NA DE 16° F.EUW: D'HOOGHE BARRIERE. ' 1 

In 1674 bezoekt de deken van Oudenburg de kerk van Stene.en 6:49 
het blijkt uit het verslag,dat de kerk drie altaren bezat, 
toegewijd aan de H.St Anna,O.L.Vrouw,en de ·H. Willibrordus. 
Als pastoor was:1679~ B.Wales:1682:Empse,welke d e paro
chies Siene en Mariakerke samen bediende,en 1700:pastoor c. 
Verhulst,welke begraven is in de kerk van Leffinghe. 
Wat ht,t leengoed:''ten bogaerde" betreft,stond dit,waar bij 
de aanle~ der Torhoutse steenweg,de ~erberg "Hooghe Barriere' 
werd opgericht,ais 1° tolhuis op die weg.Dit "Te n Bogaerde" 
was èen ,.boomgaard , nagenoeg zo groot als het L~opoldpark te 6: 8 7 
Oostende . 

Men w~s _·zo bang van de pest,_, .. en de wol,aangenomen als 6:69 
overdragir· van die pest.dat in 1710 de keizer een plakkaat 
uitgaf,welke alle invoef van wollen goederen binn e n Oostende 1: 22 
verbood._ ,' ·_.. · 

Mons~igne~~- J.B.de Castillion,Bisschop van Brugge,deed kond 
dat . de Pàus. relikwieënvan de H.Apollonia wenste uit t e delen 6:69 
Pastoor van Stalraeven gelukte erin deze te bekomen voor de 
kerk van -Stene.De eers~e vetheffing ~reep plaats op 2° Sink
sendag 1750.Het is van dit tijdst ip af,dat ieder jaar twee 
novenen ter ere van de ,H.Apollonia plaatsgrijpen,op 1 febru 
ari,en op 2° Sinksendag.De 11.Apollonia wordt ook vereerd in 
het St Janshospitaal te Brugge(St Jan de Doper:feestd:24 jun 

Het stichtingsoctrooi van de St Katharinapc,lder dateert van 6:17 
1744,en deze polder werd ingedijkt door Andreas Lanczweert. 
Deze dijk behield de na·am vah ·de oprichter: "een lx!èl, bij het 
blauw Kasteel noemde de "Lanszweert beke" 

' 
De toren van de kerk van Stene bestond in 1700;de dorpel van 
de kerk ligt op 4,72 m ~oogte. (56) :De verdwenen klokke n da
teerden van 1758,en op de vloér van de kerk zijn er twee 
zerkstenen:"Eersaemen H~nricus Henderickx,echtgenoot van 
Baeselin 1717".De vrouw van een Jan Heyndrickx,overleden in 
1828,ligt begraven op het ke~khof van Stene,in de familiebe
graafplaats"Declerck-Mergheivnck" ,Een lid van de?.,<1 fana.i J ie, 
kasteelheer van Bekeghe~ 1 gaf aan de kerk het orgel.en v er-
scheidene andere dingen. 6:40 

De steenweg naar Torhout werd gelegd in 1765,en in 1766 wer:d 
de Herberg "d 'Hoog he Bab:·iere" g'ebouwd , als eerste tol huis o 
de weg naar Wijnendale.De Hooge Barriere,noemde eerst; de 
eerste barriere,als 1° op die weg. 6:46 

Van 1801 tot 1834 stond de parochiale kerk van Stene onder 6:30 
het bisdom Gent,dekenij Gistel.Stene maakte d ee l uit v a n de 
dekenij Oudenburg tot 1801.Het beeld van de H.Willibrordus 
werd ·gemaakt in 1851. Pastoor Planckaert wilde de gedachtenis 
eren van de 2° patroon van de kerk.EP-n van de zerkstenen in 
de kerkvloer is van +-1860:"Van de Zande"We kunne'n aannemen, 
dat de zerken in de kerkvloer een eerbetuiging zijn voor de 
bewezen diensten voor de kerk. 

I n 1800 waren et twee pastoors te Stene:L.Maryssae l , beediad 
priester.en E.H.Vincentuis Delebecque,wettig pr:iester voor 
Leffinghe en Stene. ANALECTA: 6 ;1. V.F. 



DE INDIJKING VAN 

DE SINT - KATHERINEPOLDER 

Dikwijls wordt de vraag gesteld wanneer de historiche polders 

rond Oostende werden droor;gelegd. 

v/ijlen conservator JOS m; SME'r schreef hierover een kleine 

bjjdrHp:;e in .Biekorf 1 jg. 1970, m 5-6, PP 159 - 165. 

Omdat niet iedereen Biekorf in zijn bezit heeft, hebben wij 

de tekst inte~raal overgenomen in het periodiekje. 

DE INDIJKING VAN DE SINT-KATERINErOlDER 

1741-1749 

De latere Sint-Ka!erinepolder, die sedert 1627 als spoelkom 
werd gebruikt voor de havengeul van Oostende, was rond 
1740 reeds zover opgcslikt, clal hij slcchl,s weinig spoelwaler 
tnccr gaf. Een deel van cle schorren aldaar was reeds door 
enkele families bewoond, en ;n 1742 werd door de bljzonder
ste eir,cnaars besloten de toelating tot Indijken te 1Jrusse1 
il ,1 11 Ic vragen , 

01> 3 december 1742 werd Andries lanszweert, groot grond
hcr.illcr in de poldN, door de andere grote gelanden belast 
het oktrooi van indijkini; te vragen voor de • schorrelanden 
gcle~en lusschen de gauweloose kre.ecke, de sleenschen dijck 
en de haven van Ooslende •. Hij zou dit moelen bekomen In 
de tijd van zes m•anden. Voor zijn onkoslen werd hem een 
forfaita ire som van duizend patakons locgeslaan. 

Or, 17 juli 17H wa, hel oktrooi nog nier afgeleverd en kreeg 
lansr.wcerl van hel polderbestuur een verlenging van zes maan• 
den (1l. 1-let duurde echter noa lol 9 mei 1744 vooraleer het 
Sluk in naam van keizerin Maria Thercsia te Brussel werd af. 
geleverd . 

De indijking werd toegestaan onder de volgende voorwaar
den. 

Er mag een zeesluis worden gebouwd, maar het water in de 
polder rnoc t twee voel of 0,55 1n onder de opr,ervlakle van 
he t , meyl•ndt , of weiland gehouden worden, opdat dit 
water door de sluis In de vestingen van Oostende zou kunnen 
slromen. Alleen de eigenaars va n ten minsle dertig gemeten 
of l-la. 13.27.10 ca . hadden stemrecht in de vergaderingen van 
het polderbestuur. 

En hier volgt een interessant voorschrift : Door ruilverkave
ling zulien de landeri jen van iedere eigenaar, die verspreid 
liggen over verscheidene beginnen, samengebracht worden in 
één begin. 

Om de kosten van indijking te helpen dekken zal het polder• 
bestuur gedurende de eerste vier Jaren de polder zelf mogen 
laten bebouwen. 

De eir,enaars, die niet willen be1alen In de koslen, worden 
onteigend te voordele van de polder, die hun de waarde van 
hu ,, schorren zal lcrur,he\alen, De liendhetfers moelen mede-

n) R~k,mlnR v,10 de lnc11J"lng v~n de S1e-k,11edncpoltlt!r blJ Oo,1cnd~. 
17.t ,( .1749, r, 2-9. (~llk~arcMcr te Drn~9c. n,v1oe. V ri je . Roef!:. n° 14?701. O• 
ri , llm h.JSStn h..,akjt"t v<' nc-n<fen n,~r dc~f' tekfnlnl( . 

i 
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betalen in de kosten voor 1/11 van de oppervlakte van de 
landerijen waarop tienden geheven worden, zoniet valt de 
opbrengst van de tienden gedurende twaalf jaren ailn de pol 
der. De niet door de vroegere eigenaars opgeëiste g.-ondcn 
worden eigendom van de generaliteit Viln de polde r. Veel 
kleine landerijen waren in dit geval, omdat de afstammelingen 
van de vroegere eigenaars hun titels van eigendom verlu ren 
hadden, aangezien de po !der sedert ·1627 onder Wilt er was 
gezet. 

Onder de werklieden die aan de indijking kwamen werken, 
bevonden zich veel vreemdelingen die soms iets op hun kerf
stok hadden. En om de vooruitgang van de werken niet Le 
hinderen mocht geen enkele van deze werk! ie den gedurencJe 
de indijking vervolgd worden wegens vroeger aangegane onbe
taalde schu lcJcn. 

De polders die achter de. nieuwe polder liggen en beschermd 
worden door de nieuwe dijken, moeten bijdragen in de kosten 
ervan, en dit pro rata van de grotere veiligheid die zij cfoar
door genieten. 

De schaapdrih, alsook het vis- en jachtrecht mogen verpacht 
worden, ten ware de vroegere eigenaars ervan hun titels voor
legden. 

Gedurende twaalf jaar blijven de ingedijkte landerijen vrij 
van alle feodale rechten. En de inwoners van de polder worden 
gedurende zeslig jaar ontslagen van alle verbruiksbelastingen 
(droits de consomplion) , zoals dit doo r het plakkaat van 23 
juni 1732 wàs toegestaan aan de • terres franches » van he r 
land van Aalst (2). Het in de po lder voortgebrachte koolzaad, 
dat niet kan verkocht worden in het binnenland, mag geduren
de zes jaren uitgevoerd worden naar het buitenland vrij van 
uitvoerrechten. 

Gedurende zestig jaar mag de generaliteit bij de herbergiers 
in de polder voor de onderhoudswerken één gulden heffen per 
ton bier, zes gulden per ton wijn en zes sols per stoop bri:lnde
wijn. 

Uij dijkdoorbraken mag terstond heringedijkt worden zonder 
nieuw oktrooi. 

Aan de fortitikaties van Oostende moet éénmaal tweedui
zend gulden worden betaald voor het opwerpen van een ver
dediging of halve maan rond de sluis; en geen enkel gebouw 
mag opgericht worden op 1ninder dan 300 roeden of 1152 meter 
van de St.-Katerînekreek (f. 12-24). 

(2) Door dit plakkii~l werden de vrije i;ronden te Slecnhuize, St
Amands, Opdorp en Wicze-KapiHcl, vrijs;cstdtl v,111 de rechten op bier, 
wijn en hr~11dewiin. M;i;ir omdat er te veel ges,11okkeld werd 11 J..r dl! 
omliB!lCn<fo pl.utscn, werd voor icdèr dorp het lllilxiinu,n adn llra11k vaH
Se>tt!ld, dJt vrij bleef v:tn lasten. 
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O p 23 juni 1744 werd een overeenkomst gesloten met Jan 
Fi lips Lippens ui t Moerbeke-Waas, grote gelande van de polder, 
om de indijking te ondernemen voor 72.000 gulden, buiten de 
levering van het zinkrijs, dat ten laste va"n de polder viel. (f. 24•). 

Voor de levering v.1n het zinkrijs e n het bouwen van de sluis 
gaf Lippens 10.000 gulden o f 3500 lb. groten in lening aan de 
polder. (f. 2,iv.27)_ 

De indijking was waarschijn lijk voltooid in de zomer van 
17'15, want op 2'1 september 1745 wordt een overeenkomst ge
sloten om de nieuwe polder volledig uit te rusten voor de 
landbouw, door het • vellecannen (opvullen en in beddinge n 
leggen van) alle de ,killen e nde creken... geene meerde re 
breecle hebbende d an een roede brugsche mate (J,04 m), ende 
t'eyndcn dies l.ibeuren ende cultiveren alle de landen van den 
voornoemden polder•, zodat tie eerste oogst reeds in 1747 
zal • geschooren • worden. ,'.\an Lippens we rd ook opdracht 
gegeven de landerijen ·te bezaaien en later de oogst te d oen 
• snijden, clorsschen, sch oonmaecken •, in z.1kken te doen en 
te leveren .1an boord van de schepen. Daartoe was hij ook 
verplich t te z:orgen voor de nodige bruggen, st;illen, « keeten 
ende c;ibaenen •, nodig voor het ,bebouwen van he t ,land en 
voor het onderbrengen en het dorsen van d e oogst. De helft 
van de opbrengst zal gaan naar de polder en dP. :inde re helft 
naar Uppens. Uil de he lft van de opbrengst van de vierde oogst 
za l hij 1000 gulden betalen aan de polder. Maar, indien in 
deze vier jaren meer dan de h elft van de vruchten in de polder 
vern ietigd wordt door « inondatie, vorst, h aegel, fouragerijnghe 
d es lcr,ers ofte ;inder ongeval», dan zal hij één jaar langer de 
p older moi::cn bebouwen. Ind ien de vruchten beschadigd wor
den vóór maart, moe t hij opnieuw gerst zaaien. 

Na de vier jaar zal de polder ~ op prisie " overnemen al de 
• timmer " : « t'sij s talle n, cabaenen en brugghen ". Na de 
derde oogst zullen de landen uitgemeten en verk;iveld worden. 
W;it h e t bebouwen van he t land betreft, zal het eerste en het 
derde jaar • saet • zijn, het -tweede en het vierde echter gerst. 
(f. 213-31 ) . 

. Op G oktober 1745 beslist he t polderbestuur 24.000 gulden 
te ontle nen .ian 4 °lo voor het maken van de sluis en de levering 
van he t zinkrijs, alsook een watergeschot te stelle n van 3 lb. 
groten per 1-1eme1, le betalen vóór 1 januari 1746, zoniet wordt 
een inlcPcst 1-1eheven van 6 0/o. 

Men on~leende echter sl€chts 21.000 gu lde n aan zes 4eden 
111111 de IJrugse families Vc ranneman, d'Hulster en van Ocker
hout, alsook a:in ee n karelaan van St.-Walburga e n aan de dis 
en een konfrcrie van St.-Gillis te 0rugge. 

Hel wal'<Hgeschot van drie lb. gr. werd betaald door 39 eige
n.iars voor een oppervlakte van 1261 gemete n 1 lijn en 15 roe-
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den, met daarbij 500 lb. gr. betaald voor de liendrechten van 
de abdijen van Sa int-Ricquier (arr. Monldidier-Somme) en van 
Vicogne (arr. Abbeville-Somrne). De twin tig niet-belalende 
eigenaars · waren meestal kerken, pastorieën, kosterijen en 
konfrerieën. Samen bezaten zij, 292 gemeten 2 li jnen 23 roede n. 

De vijf grootste grondbezitters in de nieuwe polder w;:iren : 
André Lanszwcert : gem. 256.0.83 roeden ; de kerk van Oost
ende, die weigerde het dijkgeschot te betalen : gem. 110.2.92 
roeden; Joseph Oliviers: gem .. 107.2.49 -roeden; de Brugse 
St.-Donaaskerk : gem. 09.2.13 roeden ; Jan IJapt iste Coppielcrs : 
gem. 70.0.55 roeden; en eindelijk jan Fi lips Lippens, die de 
indijking en de onlginning van de polder bezorgde: gem. 
73.2,04 roeden (f. 31-49). 
·. De opbrengst van de eerste vrucht of de oogst van 1747 
bedroeg 19SU 7/8 razieren Oostendse maat wintorkoolzaau, 
1674 1/2 raz ieren zomerkoolzaad en 4286 3/4 raziercn zomer
gerst (3). De helfl van de verkoop van de oogst ibrncht voor de 
polder 7140 -lb. 19 sch. 7 groten op (f. 50-59). 

Volgens -akkoord moest de tweede oogst, nam el ijk van '1 740, 
uits luitend bestaan in gerst. Maar Lip['.)ens had gcm. 235 .2.47 
roeden bez;iaid mei koolzo1ad en de rest of gem. '1330.0.9] roe
den bezaaid met gerst. De 'opbrengst van de wintergerst be-· 
droeg 11.356 3/4 r;izieren, en de zomrgerst 3370 1/4 r;izleren. 
Het aandeel van de polder in de verkoop van deze gc,sl be
droeg 6067 lb. 5 groten, maar de levering ervan kon niel op 
tijd geschieden, omdi'll er te weinig • cnbaenen » en te weinig 
dorsvloeren beschik baar waren (f. 59v~66) . Het winterkoolzaad 
wilde de polde r -n iet aanva;irden. Maar, na beroep bij de Raad 
van Vlaanderen, moest het polderbestuur het toch aanvilarden. 
Dit had 2949 3/0 ra1.i eren opgebracht. Het aandee·I van het 
polderbes tuur ·in de verkoop ervan bedroeg 2031 lb 16 sch . 
4 gr. (f. 125-1 27) . 

De kosten van de bedijking waren te 'betalen a.in J. F, Lippens. 
Het polderbestuur ontl-eende daarvoor op 6 oktober 1740 aan 
Cornelis Carpentie r 60.000 gulden aan 5 1/2 0/o interes t. Vol 
gens de overeenkomst van 23 ju-ni 1744 over de ind ijking, 
moest de eerste he lft van 76.000 gulden betaald worden aan 
Li ppens, wanneer de dijken gesloten waren en de polder van 
de zee was afges loten ; e n de tweede helft, wanneer • de voor
seijde dijckagie in sijne volle cruijne, besoodinghe ende profil 
voltrocken ende overgenomen soude sijn geweest• (f. (,7 -60). 

Lippens eiste echter de twee betalingen op, alhoewel het 
polderbes tuu r niet tevreden was over de werke n. M, M op 
J november 1747 •en 16 oktober 1740 werd he l 'bestuu r door 

(3) Een r;,zfcrc Ooslcndsc maa l bcvlllc 170 llier. Een hoed Ornesc ma,,, 
bevatlc 172 liter. 
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de magistraat van het Brugse Vrije verplicht 66.000 gulden" met 
de achterstallige interest te betalen. Alleen 6.000 gulden wer
den afgetrokken wegens onvoldoende werk aan de sluis. Zo 
ontving lippens 1·1.000 'lb. gr. met daarbij 2031 lb. 16 sch. 8 gr. 
voor de interest (f. !31-64). 

In de nieuwe dijk waren « merckeli-ck holligheden bevon
den, ... die niet wel .indersints dan door afdrift van schaepen 
sluijtelick ende remedierelick en waeren ... ». Daartoe werd op 
15 maart 1743 de schaapdrift aldaar verpacht aan • Filips Lans
zweert voor 10 lb. gr. (f, 73). 

Het voornaamste ma~eriaal voor het opwerpen van de dijken 
was het zinkrijs, waarvan er in totaal 226.B!l6 werden geleverd. 
Voor het 'bouwen van de sluis werden er nog 76.596 geleverd, 
alsook 2395 bonden geerden of roeden. Maar 9 september 1744 
gebeurde er een « doorbraecke des polders» . Nu moest nieuw 
zinkrijs worden aangekocht om de doorgebroken dijken te 
herstellen, namelijk 191.472; dus 88 % van de eerste levering 
zinkrijs voor het opwerper) van de dijken. Wat wijst op een 
belangrijke ciijkdoor1braak. (f. 96Y-1Q4). 

Voor het bouwen van de sluis werden eerst de drie gronden 
erv.in « gecallefatert • of met teer dichtgemaakt. Er werd eiken 
timrnerhou t geleverd, « paetp'lancken en p ijlen », d.w.~ .. ge
scherpte palen en balken, schofibalken voor de slu is en « 9lijck
houten pij.len ». Voor het metsen van de sluis werden bak• 
stenen geleverd, « larras » of cement in tonnen, a-lsook kalk en -_ 
zand. 

Het arduin voor de sluis werd gekapt volgens vooraf opge
maakte modellen en geleverd door de steenhouwer Frans 
Walckiers •uit firussel. Daarenboven werd nog een houten 
roosterwerk gemaakt voor de slu is • soo van vloet als van 
ebb e », en zinksteen geleverd. Een deel van het houtwerk van 
de sluis werd « ,benaghelt », namelijk « het sturtehedde, slagh
balcken (sluitbalken) ende cloosterhautten (sluithout) •· Dit 
houtwerk bestond uit « 1350 voeten van elf duymen viercan
te » (4). Voor de sluisdeuren werden koperen pollen en kroesen 
-geleverd, alsook de sl•enen . Ook een aankoop van vier « domme 
crachlen » of tegengewichten wordt in re.kening gebracht. 

De rijshoofden van de sluis werden verhoogd met aarde, 
maM aan de zeekant werden zij verhoogd met vette graszoden. 
(f. 112-120). 

Na de indijking liet men de dijken nazien en beoordelen door 
een sp ec ial ist, Cornelis De Meyer, dijkgraaf van de Generale 
Vrije Polder te Sinte-Margriete en Waterlandkerkje. En toen de 

(•1) De o rpervlakte was dus 37 m2 . fen Brugse voet van elf duimen 
1~11i,:IL'nl ol.l l) was 0,27"3 m, een duim = 0,02494 m. 

/ 
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polder het eerste jaar bezaaid was , kwam Cornelis De Meyer, 
samen met drie landslieden uit IJzendij ke, {lie grote gebruikers 
waren in nieuw ing'cdijkte poklers, de ge-zaaide vruchten na
zien, waarvan zij de « dcfcctuositeijten • loonden, en de « mid
delen van redres~ voorschreven . Eén v;m hen, ricler Bruinticns, 
was eerst negen en dan nog zes dagen ter p la.i ls geweest voor 
besprekingen. Maar verder in 1747 hield hij loczicht over de 
vruchten, van 12 juni lot 24 december 1747. Het volgende j<1ar 
duurde dit toezicht tot ;26 december 174IJ, maar het w;is slechts 
begonnen in augustus. Bruinliens liet ook monsters van de zaden 
onderzoeken. 

Om echter de opbrengst van de vruchten in de nieuw inr,e
dijk te polder te kunnen n;:igaan, hadden de grote gelanden vier 
kleine partijen l,tncl aldaar bekomen, waarop zij gerst en kool
zaad lieten zaaien, ten einde de gemidde lde opbrengst per 
gemet te kunnen berekenen. Iemand w.is belast de vruchten 
van deze partijen te bewaken om alle kwaadwilligheid te be
letten (f. 125-133). 

Gedurende de bedijking kwam de Oostenrijkse Successie
oorlog het werk ~toren. Vanaf 1744 vielen de Fransen om l.ind 
binnen. Van ·w tot 2J augustus 1745 belegerden zij Oostende, 
wa;irna de stad zich overgaf. Het garnizoen le lde 3.567 m;m. 
De Fransen hieven Oostende bezetten tot einde januari 1749 (5). 

Joannes de Riese, die gewoonlijk belast was met het toezicht 
van de sl,uis van de polder, moest er een speci.ia! toe1-ichl uit
oefenen gedurende de dagen van het beleg. 

Voor de Fr<1nsc gouverneur v,in Oostende, loewendat, moes! 
een tuin van twee gemeten worden ;ifgest..-,;in en bewerkt. Deze 
last koch t de polder af voor 54 lb. 6 gr. De h.inse komm;inclant 
van Oostende Hugues de Lamolte, ontving ook gratlfik;itie5 voor 
de ja ren 1746 en l747, samen 4IJ lb. 10 sch. B gr. (f. 1213v.129). 
De polder schijnt echter niets te hebben geleden van de oorlog. 

Het bestuur van de polder werd herh;iakle ma len genoopt 
J. F. Lippens voor het gerecht te dagen wegens niet uitvoering 
var, zekere bepalingen van de overeenkomsten tot indijking en 
tot bebouwen van de rolder, alsook een proces in te sp,mnen 
tegen zekere • pretense » tiendheffers, die geen récht hadden 
op tienden 1n de polder. 

De landmeters Ma lstaff en Heems ontvingen 17B lb. gr. om 
de polder Ie meten en in kaart Ie brengen. Maar bij hel horen 
van dé reken ing waren zij nog bezig met « een uy llegh ende 
bewijs v,rn .elcx propricleyt » op te maken, 

Speciale ail nnerners w.iren door een ,i;mbes!ed ing vnn 20 

(SI 0,). Gallll~rd, Krnnyk of ty,lrekenkundigc llesch ryY lng yan de St~d 
tlruRge , [lruf:(ie , 1~49, bh:. 311-]12 . 

... u......, 
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augustus 1740 belast met het delven van al de grachten voo, 
396 lb. 19 sch. 2 gr., en daarbij kwamen nog 3 lb. 1 sch. gr. 
• over het applaneren van den duijnegracht·» (f. 134-139). 

Te~en aannemer Lippens waren nog talrijke processen aan
hangig wegens • de onbestandige culture te r eerster jaerschae
rc, als ter causcn van het vergiftigh oncruyt, bij hem in den 
polder gebraght ». A·lsook over de " verrolle schelven • en we
gens de oogst van 1746. t--lil vroeg nog de betaling voor « eeni
ghe vermeten overwercken », alhoewel hij, op last van de 
magistraa t van het 13rugse Vrije, de volle betaling ontvangen 
had, zonder dat de werken voleindigd waren. Daarenboven 
had hij « een ruyrn achtste part (van de tweede) vrught des 
polders » achtergehouden, « wacrmcdc (hij) tot hier toe heeft 
weten in bursc te sittcn ». Wat er van al deze beschu·ldigingen 
waar was wet1en we niet. Maar Lippens wilde van geen • accom
modcmcnt » weten (f. 134-"146). 

In het ~lo t van de rekening (f. 145v) werd besloten l'C vragen 
aan de Geestelijken en Leden van Vlaanderen, dat de provincie 
zou doen herstellen • den zeedyck aen cJc bywaght », zon iet 
zou het polderbes tuur vragen cJit werk :zelf te mogen uitvoeren, 
maar op de kosten van de provincie. 

De to1ale ontvangs ten in de rekening bedroegen 36.276 lb. 
19 sch. 5 gr., en cJe ·totale uitgaven 37.694 lb. 2 sch. 6 groten, 
Lodat er L'Cn tekort was van 1417 ·lb. 3 sch. 1 groten. 

De rekening werd op 17 november 1749 ter goedkeuring 
voorgclt:gc.J aan de magistraat van het 13rugse Vrije. 

Jos. DE SMET 



OPROEP 1 

De redaktie van het periodiekje zoekt nog all;ijd lcoor~s
achtig naar artikels I Wij doen dan ook ~raa~ beroep op onze 

lezers en leden, om Alles wat maar met he emlcunde (vcin i_;teene) 
te maken heeft op papier te zetten en aan one (een der bestuurs
leden) door te geven . 

Ook vragen over geschiedenis en heemkunde komen aan boel . 

Beschikt u over een .Q_Ud voorwerp_ en u weet niet ;,;oecl wat 
het is, of je denkt dat de meeste der ~eden het niet kennen, 
laat het dan even zien of breng het bij l~~o van het Vossenhol. 

Bij voorbaat dank voor de hulp. 

OPROEP 2 

Ter ~elegenheid van de tentoonstelling werd door een oantnl 
mensen de vraag gesteld waarom bepaa lde kunstenaars niet ten 

toon stelden. Het antwoord daarop was zeer eenvoudi~ : ~ewoon 
omdat wij niet wisten dat deze personen aan kun11t <leden 1 

Daarom ook deze vraa~, kent u iemand op het vroe~ere ~ron~
gebied van Stene die aan kunst doet (schil.cl.eren, hecl<ihonwen , 
tekenen, enz ••• ), laat dan zijn of haar naam kennen nan l~~er 

Fockedey, Melkerijstra<1t 2 te B1f00 Oostende of ann een van 

de bestuursleden. 

Het bestuur. 
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100 JAAR VRIJ ONDERWIJS IN STENE-DORP 

1981 \fü s het j aar van de v-ieririg van het honden{jarig bestaan 

van de vrije lrntholieke school in Stene-Dorp. F..r werd gevlagd 

en ~efeest I Het was de wens van het fees tcomit ê dat het eeuw

fe est; een feest van gans de dorpsgemeensche.p zou worden . De 

school is i mmers een integrerend deel van he t; dor p . Daar klopt 

het " jon gt. hart" van Btene-Dorp J 

1'ateri.lag ;50 mei was de s tartdar; van de eeuwvierine; . Jo ng en 

oud kwam a f r·ezakt naar hun scho ol t;,j e . De tent op de speelplaats 

liep vol met r;enodigden, leerkrachten, ouders , kinderen en 

symnnthisanten . Tijdens de eucharistieviering werden in aanwe

z i r;heid van de zusters nartholomea, l'hillipina, Ilegina, Serafien 

en Ciwlula de honderd voorbi je jar en in dankbaarheid herdacht . 

I n z .i;in horni lie bracht deken Lonckt hulde aan de zuste rs van 

llumbeke. IJond erd jaar· ter ug werd door hen i n de vruchtbare 

pol<ler~i~ nd 1 tussen schorre en zee, he t zaad g ezaaid, dat r ijke 

v.r.ncht heeft voortgebrach·I;. Onde r leidi ng van Mevrouw Vercarre 

en mi,jn l1 eer Corsel.is, luisterden onze Schor redijkzangertjes de 

pl echtigheid op . 

,~arna vo l~de de ac a demische zit ting . De heer Carrein, di

rect eur van de school, schetste de historiek v-an de school. 

Als <lank voor de vele j aren van onvermoeibare i nze t voor de in

zet voor de jeugd van Stene- lJo rp , mocht 7,uster nartholomea een 

s ier lij k bloems t ulc i n ontvan!';st n emen. ln naam van al le o ud.ers 

dankte Je heer Vanbier vli e t, als voorzitter van he t feestcomiti, 

de hui,li!f,e schoole1uipe . Een overdonderend succes viel An · 

llamet·n to beur t, die i n naam van de kinderen op een fij_ne en 

pit ti.1~0 in nie.i' lie t dagelijks leven schetste op de s chool. 

'l'ot ()lo t lo~am de heer :J taal ens, l~abinetsat t aché van minister 

Geens, a ::in ltet wo ord . ll i j stak de 1:;:mse schoolgemeenschap een 

riem onder het hart met v..ijn pl eidooi over tle waarde van de 

dorpss ch ool. 
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lle receptie kon daarn>t <loor~flan in open 11,cht. Sch <'? pen 

Bourgois knipte het l'nt ~oor en oponde de tentoonstellin~. 

Heel wat oude foto's brachten ons t eru~ in d ti. i(l, t er11i"j l 

ook het "histor~h lcl.as;fe" van mijnheer DeJ.ancker heel wnt 

belani:-;s telling lokte . In 11.lle k tas ~; en werd hr> t k reati e r werk 

van de lcinderen p,;eëxposeerd. De kinderboerrteri;i en he l, v0r

nieuwde speelplein trokken de ao.ndacht van jonrç Pen oud . 

Vrijda~ 26 juni was het opnieuw feestvier e n r;ehJ.az cn . 

De kinderen beleefden een onvergetelijke namidda~ in de feesh 

tent met heer Persyn en het slechte weer kon p;een domper zijn 

op het jeugdig enthousiasm e . 's Avonds liep de t0n~ h,i,rat ensvol 

voor het optreden van Willem Verman<.lere. Al le annwe;,;i ,i;en voe l 

den zich als "menschen van te l~nde" door d.e meesle.pcncle 7,ane: 

en mu:dek \ran Vlaanderens' troubadour nummer één . 

ZRterdag 27 juni waa IH'!t de beurt a,;i,n de kirnle r en. Onders 

en sympathisanten konden genieten van een we.rvelcnrl<:? k:i nrl ersft,1w. 

Groot en klein kwam op het podium en na heer ~ersyn en Wi llem 

Ve rmandere konden een honderdvijftig "vedet1;en" ho e r;ejiri ci'.<t wo r 

den. Zaterdag- en zondagavond konden · onp; en ou<l hun b es te b en

tj e voorzetten op het jubileumavondfeest. Het wed e r wns echt 

niet de bondgenoot tijdens het tweede luik van de eeuwfe esten. 

Toch wil<le iedereen erbi,j zijn 

Het waren grootse dogen voor de school en voor p;rrnt, het rlorp. 

we luiden de volgende hond rd jaar in, met de r,ed a r. i,te cht; de 

rijkdom van het verleden een bron is v,;1 n om,;e t;ockomst . 

Mocht de dankbaarheid om ~,at we kregen, het voetstuk worden 

waarop we verder kunnen houwen. 

\lilly V J\NBit;HVJJI1•; '.l', voor7,itte ·r Ieos tcomi l;r. 

Lucien C;\ll.,llil N, directeur . 





VOOH ELIANE, 

ER WAS EEN AANGENAME DHUK'l'E ONDEH D.E BALKENHEMEL VA!l 

D.E HIDDEHZJ\AL. 

DE VELE MURMEL i'.:NDE KUNS'l'KIJK,1:;HS EN IJE'l' s •rr~HK VAIUEHi1N DE 

PALET VAN DE 33 EXPOSAN'.rEN SCHIEP11N JIE'r GEIIEEL 'l'O'J.' EEN 

PICTURALE SHOW . 

DWAHHELEND VAN 11.t:'I' .l~NE BEZOEKEHS'l'H08JE NAA!{ 111~'1' /\NIJl';RE 

BOUWDE IK DRUK PM'rEND ~lli'l ' S'rEENS KUNSTPA'l'HIMU1HUM N/\/\1! 

HOGERE REGIONEN OP. 

IN.EENS STUWDE IEl"IAND FE½EL.e;ND.E wüülWJ:;(~ J\LS Kü~'i'J:: GCll11HPE 

WINDSTOOTJES IN MIJN LlNKEROUfü.lC!Lt;LP : "ELIANE rn ZOJUIS'r 

HEENGEGAAN". 

IK VERSTIJ11DE, MIJN 1-JAR'.I'SLAG VERSNELDE , HET 'l'l{OdJE KUN8T

'l'OERIS'l'EN LIET IK GAPEND ACUTER . 

VEHSU.FT ANKEHDE IK ME VAST VOOH DE WEHKEN VAN J1J,IANE. 

DOORHEEN DE RAGFIJNE INKTLIJN'l'JE8 VAl~ ,TE DOCH'fäH'J.'J.E TllUI 

GROETTE JE 11.E TO.I!: Elf .BEGREEP IK JE KNAP T/\LENT. 

DOORHEEN DE WARME PAS'.l'EL'l'R.C:KKJ<;N VAN JE IJOEVE'fJ_i,; DEGRfäP IK 

JE MENSELIJKE EENVOUD. 

DOORHEEN DE HARMONISCHE STHUCTUUH VAN JE ZI'l'TENU NAAKT 

BEGR.tfäP IK JE TEDERHEID. 

OOORH.t:EN !·IET EMBLEEM DAT JE VOOR ONZE KHING ON'l'WilmP 

ZUL JE ONS ALTIJD BLIJVEN GHOETEN. 

W. Lievens 



1:>e Tt,,oebo.d.Qet's ... kent u ze nors ? 

Stene is ongetwijfeld de bakermat van toneelkring 11 DE '.J'ROEBAOOERS 11 

in feite een zeer jonge kleuter om over te schrijven in een ge-

degen "hRemkundig blad" zoals "'t Schorre" . 

Maar voor de toneelkring "De Troebadoe:c-s" begon alles te Stene, 
zomer 1979 , toen de door u allen ~ekende onvermoeibare William 
Lievens, ook een troebadoer-speler, ondergetekende kwam opzoeken, 
met de vraag of ik de regie o~ mij wilde nemen van een aloude 
"c luyte" . .. het geheel uit de mouw te schudden en het volkse stuk 
te Stene op te voeren. Het werd : "J,)e duvel te sterk" ••• ook nog 
• ~ijf te koop" genoemd. 

Nanrr~el ang van de weersomstandigheden werd er zowel binnen- of 
bui ten opgetreden ... en roet ~u kses 1 

Ook omlir;r~ende !contreien • •. tot op de Maria kerkse zeedijk toe, 
kree~ een duivelsportie. 

In 1980 werd het een "!creatie" .• • nog voor deze van de Bacchanten 
van ,li 't ,ja"lr, met "De Stier van Stene", van auteur-stadsgenoot 
Carlo ü8WVLF. Ook hier werden .gensters geslagen. 

Inmiddels zijn "De 'rroebadoers" een vaste groep g·eworden. 
Hun eerste vol-avond stuk loopt begin 1982 te Oostende en op 
30 ,ianuari en 5 februari in "Het Vossenhol". Deze maal wordt 
uitgepakt met een thriller, eveneens een !creatie van Carlo De Wolf. 

Oet ligt in de bedoeling van de toneelkring, voortaan iedere 
zomer een "cluyte" te brengen , waarvan de première steeds te 
Stene zou doorgaan .•• als dank aan de bakermat. 

\~ellicht zien de 'l'roebadoers u al in Januari of Februari terug ... 
en u hen? 

Roland Struys 

• Wl.T W.C:NSEN AAN ALLEL.EDEN S~'.C:ERVOLLE KERSTDAG.E.'N, * 
~ Ji:.l!:N Ui'l'BUNDIGE l!:INDEJAA1-IBS'l'El-ll11ING, HAAR VOOHAL ••• 

LA'l' 1982 VOOH u ALL.EN EEN JJ\AH'.J'J.C: UI'!' DE DUIZ.l!:ND WORDT. 

Het bestuur, 



ENKELE AANTEKENINGEN rn H1~T B.E:WEKC:HS-BOEK 'rIJDENS ONZE 

TEN'rüotfüTELLING "JJ.I!: S'rBENSE GHOEP". • 

- Zeer geslaagd initiatief. Doe zo voort in die richting 

voor de bloei van de kimst te Stene. 

- Men moet niet naai" Oostende Stad gaan om er een schilderij 
te kopen. Ook te Stene-Dorp is· groot talent aanwezig. 

- Très surpris par le nombre et la 1ualité des oeuvres 

preéentées. Bonne continuation et bonne chance. 

Voor kleur en lijn moet je meer en meer in Stene zi~n. 

- Het doet deugd nog zoveel kunst in eigen dorp te vi.nden. 

- Verwonderd zoveel talent te vinden in Stene. Ik sta vol 

bewondering. Een -laatste hulde aan 'bnze" Eliane. 

Doe zo voort. Deze tentoonstelling overtreft vele anderen. 

- Ze kunnen hien goed tekenen. 

- Stene kan fier wezen. 

Met de sfeer van het Vossenhol en de Heemkundige Kring 

erbij word je wee, met zoveel mooie schilderijen, heél 

heel blij. Alle lof voor de fijnverzorgde katalogus. 

10Oste LID l l l * 
Wij mochten ons verheugen met de aansluiting van het honderdste 
lid van onze heemkring: ANDRE BOGAERT, per toeval de voerder 
van onze schorretochten. 



UU JJ Jo: Vül.KGG E.BHU IKEN 

2 febru ari LICHTMIS l'annekoekendag l 

"Daar is geen wijveke zo .rijk of zo arm, 

of ze maakt met Lichtmis haar pa.nneke warm l" 

- Lichtmis wordt ook O.L.V.-schudt-de-penne gebeten. 

- Op lichtmis wordt de eerste pannekoek met een goudstuk 

in de linkerhand gebakken wat geldnood voorkomt ge

durende he t ganse jaar. 

- De eerste pannekoek wordt boven op het buffet gegooid, 
en men verbrandt deze die er het [~anse jaar op heeft 

blijven liggen. 

- De oorsprong van dit gebruik is niet me er precie• te 

ac hterhalen. 

H. lt'OCK.lfüEY 

Bron /\.lmsnak deel 1 van Custos, oct. 198·1 

wu:: WE.E/1' J:;~ ME.811 OVEU DI'r GBBHUIK? 
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. i 
~ater Joris De.clercq overleden: 

\ 

Haringe verliest uniek 
man en_· groot li:unsten_aall~ 

Gisteren overlo1,1d om 6 ll . 30 na ztokte po.ter 
Joris Declor<:q. sln-ds i5 pA.Sloor v11,11 l-lCl,rlnge. 
Wat dezl'! man vom· zijn parochie da()d m l niet 

· , llcht ,vergelen worden. Maar pater Dccle1·cq wns 
nog veel meer dn.n een toefJ&wlJdo pa1·ochle
pe.sloor. OndRnk s oen lnrrinlo.ng verbllff a. ls mls
slonarls In Afrika. bleef IJl! verknocht Al\n do 
We.5l,hoek, o.nn woerskanten vn.n de Schrcvc. Die 
gebondenheid ,mn volk. !.aal en borl m hee n hlJ 
vetwoord In verzen. diepte hij op In slroekvcrhn
len of uitte h ll In schllderw01·ken. I-IIJ vereer(lc ·de 
Westhocl~ op een imnstokoliJl<e mnnlor. Mol. heni 
vorwlerf het Sc:hrevedorp H(l.r lnge een eigen 
gelao.l. ' 

Hel wns z1ln vnond lloger 
A. Blondeilu die pr_itor De
cll't,cq nt111r Hnrlngo honldo 
e n dlo hom In hot 1n rormo.110-
bl8-d .Do U1.erbodo", ,um he\ 
volk voonlelrln Wo pull.en uit 
dez.e bron, Pntcr Joris Do-. 

lorcq werd gol)(Jr~n to Wesl
outel-' In 1021 , ()J') Pe1A.,c;ovond 
2.1 1tpr11, als het He khHI vnn 
Reml Doctorcq on Oclnvlo Cu
v1>llèr, Ven 1.11n vnder errde h ll 
de kun$Ltlonlgo 1U1nlcg. Vnn 
?,lln ,inoeder loonle h 1I vort el
len no.or VIMnio-volksii lr"'1l 
N" zijn •choolllld to Wr<Lou, 
Ier werl1te Jorl• v11r lonr "Is 
schllder~grul, Moor In ,.11.-, 
v ,·110 llic l lonkln ltll no,,.rhoge
re dtn11en, hlf loordc vlooi ~pc
Ion en ging ,lie loerllng hunc.t• 
~chUdP.1' lessct1 vnrgc.n bll J11-
lcs Rou<lry.Onrfr:r-lu~r.cn k-r.ck 
r..1, 1net opmcrk1,,nme. ,,te,uY1·s~ 
Cl t! rlgo blik nnn r rio tnr)1rnen 
om ha1n hoeu nn no.nr ClffZ.e 
slnmgc,;olon vnn over rle 
grens, Jm h1lsl,nr'cle nan.r hun 
.snpplgo Lnnl ~n ptlll,ro "1\
drukklngon en pemla oen 
heel 51;hrHI vol m~t hvn lror
rende spreuken cm ge·1.cgden.. 

Op l~·lnrlgc ,~e[ll)d Il olc hli 
nnnr dl'! .. In.to r or.plnp;cn,, \IA. Il 
de pn\ore van Ltirnmcl. In 111'13 
lrrul hli In hun novlr.lnnt en op 
1<.c rsl.Rvond 10M wt.1rr1 hl f 
1irlesl.er gowll<I , 

TIiden~ <l lo oplrlcll1,nf\ln rm1, 
wnar l" hij V\'tOrl\l ul',Monk In 
lM ls l.ud le on -wrtcm,rh11:p
pen_ worden itln volk~e 'VCr-

1.mi p:cschrr:'Vc1t, 1111 Y!Jr7,f\fnc l
d o ln nr,n l115tcn \rt\fl a•g~n 
woonl cn en 1.h1s"'-·"lnd\np,on 

en dlo vorgolook h ll mol u11· 
dnJhl<lhgen 1n hol Neder
land.,:;:, l)t.dls, 'r:'rnn~. ~ngels. 
Noors on 1.cl[s Sln,vl~çh~· In· 
fen, Zlln von.en '-''lr~c-henen 
tpon, mco:;tn 1 ('nrle.r dP rso,1 -
don 1~m Dloo~ 'Utendou Ie. h1 
"De Lln111·, ~N?lro J:1nndroN (ÜI 
Inter In . B1tnv ·. hel 11Jd scltr1fl 
vnn clc Vh:unh'lp;en In l\fnka. 
In 1052 'lmr~cl11'crif h,J hr,t la• 
ncobluk van f'P.Jlx 1'1mmer
mans .En wnor de str1·,·o b leef 
sUJlê $1.nan· In het w.,_,1011Lors 
dl1>l<,k~ om np4ovoe.1·tl to wor
den door dn WrsloUt(Jr!ln to· 
neel lt rln r. .Do Vnrbroe<le· 
l'lnlf- Zo lng hl f nrtn tlQ lin...c:i:!l 
von hot, .,Volk:"ïton!:',., I voor 
Frnr1~-Vln.O.rld~l'fln-~ 

fn 105J lroh p11l'1r Dr.dcrcg 
I\Mr hnl l.of'11mnHr!n Unmdl 
1 i Il wrt."I C'!r tJrn11s.5c, ni lr:!'ilono
rls en werd nnk c.lnnr ,rr.bo1•id 
door flri ln lr,,f"ld:;o l1"1d eu 
mv'Z.ld\ lllo ,n ,n nc;Jst' 1,-tn7Jck 
'w1ld11 hij lnLOIJl'fH'l!ll In h~t 
k r ls lfltid() rn rl1~t dn -, 1· we rd 
versr,r ,Id. Zo chrenr hll een 
'V,tft.o.t ml!;scn r'nP.t lnln mJ~ 
muzt"k, !-"en ;,i:-~ttjpn.1 p ·-.nl , 
mC!n_ 

Nn 21 jaar 1, t'1t1lornwcrl< 
nnm h ll n fschold 1mn hc·t 
~wo.,rto wnrelrldcr.l en r,,ocht 
r.r.n !ol-J erg~n" In dn Wcsl-
1,ook f fet ·werr1 l·h:uin ffn w:u,,.r 
hll r; ln (is lrmuorl "75do ovr,dc• 
den pn!!tloor On.m,?QI opvnlg
de. \!,in mr.clnf n.nn dn1ltlc h ij 
cmi ti l.ntnpoJ or lfnrlnHo Zlt11 
~~:r;i,~J:lt f-"r!!!~,V~~~~~:~(llr~:ilt~ 
kcrkr. In or1r n lur.h t1o nc~c 1 
werd _I let gr1l11 tJn.f'I Pu'l111rl·. 

JJf? v,n...._r.hm1 rd-, J'C"P.'c~ nn 
.. 0oo•·e11pso1m· opw "'"on-J r11, 
hr:u;llctc de htjnn mvl1r.t.:hr. .r.lr,, 
pût'Rr lRUUr 1(1,rcl .dq n1i11,wl 1 
vnu (lr,dor h{'lt slnL J l iJ ::tkhllr, 
do "f<ullunrf(o rnc'} n.i; hu r, ltn. 
rlnp,~· ~n dl r• orgru 1l;--,,iro1·,i,, 
Jtu n~Llcnlonn:;l,r.11111Rn1 1 ....-.,f~r 
voorn1 rln r;tl"!"cknrtin-:trm ,..,m 
knns krc-r,nn Onk "·"-'ó11 ~~r:1tl,, 
hll dr !. tl?µ; ,.,, nltr.n tnr.1rwrf1 ll 1J 
von ,t~ :iL-Mn 11h1,..-:l1 i•1·k '\'Jf:'~r 

ann e n hehor,ld~Qr,1 01w1rv,r 

~chljnHtk •r,;1f r• lmct1lum rv1n 
~tr(lf"lcnnUl!h vnn Vl,rvnl. 

01> Vl )uil '01 , hij dr het " 1' 0 
n1,,,~ vo11 do k{irh. ~r rnlt h ij rt.-. 
homilie Hit v11nr lln'r 1, 111 ln'I~ 
pvllllc~enl(!' h ll 7.l ln Jh,ru m lP.• 
:o::o llQ\lnUr.n• . ., knnppr• Vf'r'hn 
!fm \'nu Peon p,ocd oh.~•~ •·vRln , 
dtç dn klr!lnc v(ir,1v11ll('tj('!:; Uli 
.,.;ljH r>n1(JCVlnh -,,ui,r lrrffnn,1 
ncrr~ehrilrl,, mr.f dr. Mllln 
monkel vn.n h:mmnd rllo (li, 
n.,fl(!Ordn , ·n.n dn \\'.nnnl,., n 
knnl,,- rflo,rf'I ' /\ nln1nlr~•1.11), 111 
Jl/70 h"r-;rrh r't"i r lt il hPI WJIIL'l 
hnck Ynn J, l <(" l'n)' . Huft•I ~In 

[llnuwrr~ om lrr d,., 1.11,,1 ,l(nt'•' 
,,,.,. ,, ,,, .. ln l{l1A puhlt(' '"fT,,.. 1,11 
1,ll n tJl(:0 11 r.1~ rt1d 1h"111J1H1r,i du 
LH r-l ., \•Vr:; Lh11,,tVi,.. po11·,I ,~ - I~' ' ' ' 
lW(•rdr l>\lll d ril ll r.L ,w1111r11 -

!l":f'I tr1 · r",...-;r ,m ~nl '11111 1•••• 
kor!. \lrr~t hl}ncn, vn,nnri.; r, 
(!!\!UI rlno,· , q,1 h• vr- nr: lw,..111 
IHI , fVi rri1l tnlronl.,\o,1 J~un ~t , 
::;; hllrlror "" ht! hW Fll M ! 11 7 u ,r,, 
fnh1ln1jr:; pall ,•~ t,: fl/'1111·,l ,-,P.'' '" 
\'l'll"W C:lt'rl OkW(lfrl. 

nc br~<,: IHltk1111:~n Vf'l'l l ' 1H11 

hrn, ,d'nnl~ hn.d hll \"Ull''llf 

nnrri;r~rh1'twrn HH w, ,rdt ,,,n 
ultvl\.''1.11 r.;nrlm~fln _nnd,.,,r hr:t 
d('l k o: 11 ,,·11 11 i' l}n prltu;l,r,fl (ll • 
wuml ~n \'fl.ll dn Vln,\tn:":r 
Lr:~uw Voor r.l Jn dnoiJ~f\ rr111 
Jè v,iUn hll bcindlg 7. lfn lr.-v~u 
M1 11\f'lll : J 111 1!(' 11,(L :t.lJ n h~!it /(ff· 

(lllll t ~--

Pr h~BrnrMis grllpl pl~/11 ~ 
np Uowl f\1·çl11u fO clr•r.i:-,ntJr.,• 
om 11 IJ ,n clr Slnt-Mniiin\l'~• 
1(1~,•11 \'f lll 1 , ,,. ( hJ! l ' f'l r Rnwrlr111 
l.r; ,· ri,H1r o u mnp.rlljk ltt d '! 
pna;l !"ol-f". (mhpl 
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l n errepe l me t de pele , 

{l s t: h E! 11 ,) t. i e v □ n ' t z ,., y n ; 

' t In liet er , 1J 1} , of Vt!el - te-vele, 

n' .i 1Jna11lt~ i 1110 k o11t e11 L k u ' zynl 

fn 11 Ll7.E!hi e n en havl!k e , 

î: l1111lrh! ke van s tr a ll i • 

l k □ tte h\U jun stoveke , 

J11 1 n t1l!' 1•H!.è nie L q el! n ruil!. t 

J ' hll t•e t l!n e n j 1 hl'! ' slunpil'l [)ll 

en r; n ,11 po tl n l e rl r bi I.! • • • 

i'iu • J rl o o ju n dnenili() nie in v in1Jn 

_jt! v irnJ t z e n uuwl.! n; n ie. 

Djoos Ut endoale. 
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