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W O O R D V O O R A F . 

De Heemkring begint opnieuw aan werkjaar. Het is 

dan ook onze vaste bedoeling om er dit jaat opnieuw 

iets goed van te maken, wat wij allemaal te bieden 

hebben volgt ondermeer in het jaarprogramma 1984. 

Toch willen wij Uw aandacht vragen voor het volgende, 

Reeds jaren ijveren wij voor het behoud en het zin

vol gebruik van de molen. Eerst .werd het dak gedicht 

daarna werd de binnenruimte van de molen ontdaan 

van alle hinderlijke en gevaarlijke onderdelen. 

Verleden jaar konden wij dan ook de nagenoeg volle

dig opgeknapte binnenruimte op het gelijkvloers 

gebruiken als tentoonstellingsruimte . ln het najaar 

werd het dak op het bijgebouwtje vervangen door 

mooie rode en oude dakpannen, deze week hopen wij 

dat de molen eindelijk in het wit geraakt. 
Tijdens het weekend van Ons Heer Hemelvaart willen 

wij dan ook de molen openen met een tentoonstelling 

Momenteel wordt er hard gewerkt om er een echt 

Steens feest van te roeken. Hou die periode vrij 

en kom dan eens langs 1 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 



Iets over Stene in 1517 . 

Het betalen van belastingen is al lang een oud zeer. 

Onze voorouders waren er ook niet gelukkig mee en 
al vrij spoedig in de geschiedenis werd uitgekeken 
naar een rechtvaardig systeem van innen der bealstin

gen. In het graafschap Vlaanderen gebruikte men het 
Transport-systeem: iedere parochie van Vlaanderen 

moest voor een bepaald procent in de algemene be

lastingen tussenkomen. De vraag is natuurlijk waarop 
men zich baseerde om dit procent vast te leggen. 
Wij mogen veronderstellen dat het inwonersaantal en 

de rijkdom van de parochie een grote rol speelden. 
Stene lag binnen het Camerlinckxambacht samen met 
nog een aantal andere parochies uit de omgeving. 

Op 1000 lb, di~ door het Graafschap Vlaanderen moester 

betaald worden, moest het Camerlinckxambacht er 

6,244 betalen, verdeeld als volgt: -

Leffinge 2,362 Westende 0,475 

Slijpe 1,038 Wilskerke 0,404 

Snaaskerke 0,740 Middelkerke 0,320 
Mannekensvere 0,486 Stene 0,312 

's Heerwoutermansambacht moest 3,551 lb op 1000 lb 

betalen, dit werd als volgt over de dorpen verdeeld: 
Zandvoorde 1,266 Oudenburg(parochie) 0,504 

Bredene 0,937 Ettelgem U,1YO 

Mariakerke (Sint-Katheline) 0,654 



indien wij de cijfers vergelijken dan moeten 
wij vaststellen dat Stene tijdens dé late Middel

eeuwen slechts van klein belang was en alleen Ettel

gem nog kleiner was. 

Kunnen wij uit deze gegevens te weten komen hoeveel 
mensen er in deze parochies woonden? 

indien wij mogen veronderstellen dat het Transport 

de bevolkingsdichtheid min of meer nauwkeurig volgde 
·" dan kunnen wij volgende redenering opbouwen:· in 

1469 telde het Graafschap Vlaanderen 423210 inwoners, 

in 1517 zou dit opgelopen zijn tot -~27990 mensen. 

Volgens het Transport zouden er dan in het Camer

linckxambacht 3921 mensen gewoond hebben, als volgt 

verdeeld: 

Leffinge 1509 Westende 302 

Slijpe ó63 Wilskerke ZS9 

Snaaskerke 474 Middelkerke 204 

Mannekensvere 310 Stene 200 

in 's Heerwoutermansambacht zou de verdeling van de 

2229 inwohers als volgt kunnen geweest zijn: 

Zandvoorde 796 uudenburg 317 

Bredene 588 Ettelgem 120 

Mariakerke 410 

Uit bovenstaande gegevens moet besloten worden dat 

Middelkerke, Stene en Ettelgem zéer kleine parochies 

waren, zelfs het een halve eeuw later verdwenen 

Sint-Katheline-Mariekercke was groter dan de om-



5. 

liggende parochies. Wellicht kunnen ooit dokumenten 

gevondert worden . die deze cijfers kunnen bevestigen 

of tegenspreken. 

P. Vandewalle. 

Bronnen: Ch. Laurent, Recueii des Ordonnahces des 

Pays-Bas, 2~ série (1506-1700), dl I, Brussel; 1893, 

p 623.; Nieuw Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 

deel 4; pp 44-45. 

W A R M A A N B E V O L E N . 

Onze zustervereniging" Ter Cuere "van Bredene 

heeft een jaarboek uitgegeven met ais thema Sas 

Slijkens en omgeving. De bijzonder in.eressante 

teksten werden overvloedig geillustreetd met 

kaarten en tekeningen. Aanbevolen voor eenieder 

die iets meer wil weten over deze plaats J 

LIDGELD 1984 REEDS BETAALD ? ••• iJ tèn . 
DAT KAN DAN BEST NU GEBEUREN. (250 fr) 
DANK B!J VOORBAAT t 
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OPJ.6 MEI 1984 BEZOEKT DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

.DE GODELIEVE - ABDIJ TE GISTEL. 

De Heemkundige organiseert voor haar leden een gratis 

bezoek aan de abdij TEN PUITE te Gistel • Niet leden 

betalen 50 fr voor de onkosten. Er is tevens gids voor

zien om de rondgang te verzorgen. 

AFSPRAAK OM 14 UUR AAN DE ABDIJ. (dus met eigen vervoer) 
....... c,~ D& ?Altt< IMCS- ., 

DUUR VAN HET BEZOEK: ME trtJR. · ( t: ,. u"ft ) ( \(loo~r + ke.r k 
U bent hartelijk welkoml • 

HET BISDOM BRUGGE, 1559 - 198~ 

Naar aanleiding van het 25 - jarig bestaan van het West -
Vlaams Verbond vah· Kringen voor Heemkunde wordt een werk 
met bovenvermelde titel uitge·geven. Het boek,werd samenge
steld door circa 30 deskundigen onder leiding van de 
professoreh Michel Cioet en Robrecht Boudens van de K.U.L. 
Het werk telt circa 600 blz. - 50 wit - zwart illustraties 
en 4 illustraties in vierkleurendruk met 2 uitslaande 
kaarten. Het formaat hedraagt 28 x 18 cm - zetspiegel 13 cm 
- lettertype Garamond - gedrukt op houtvrij ma·co mat papier 
Het boek wordt garengenaaid en gebonden onder linnen -
band, voorzien van een stofwikkel in driekleurige uit
voering. 

De Kostprijs bedraagt 690 fr + 80 fr vertendkosten. Na het 
verschijnen zal de kostprijs merkelijk hoger zijn. 

INLICHTINGEN: bij het bestuur van de heemkring. 
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AKTIVITEITEN VAN HET VOORBIJE WERKJAAR 1983. 

11 maart 

5 juni 

juli/aug. 

13 aug . 

29 oktober 

Statutaire vergadering met film van 
Dhr. Daniel Pertz over de maalboten. 

Rommelmarkt met infostand van de 
Heemkr,ing. 

Schorretochten (18) met de huifkar 
en met begeleiding. 

Infostand tijdens de avondmarkt 
Tentoonstelling van schilder- en 
beeldhouwwerken in de molen met 
demonstratie door de !unstenaars. 

- 1 novemb.: Foto en diatentoonstelling met 
wedstrijd en verkiezing prijs 
van het publiek. 

10 novemb. 

8 decemb. 

Pannekoekenavond. 

Voordracht "De wereld van het bier" 
door Dhr. Lievens. 

27 decemb. : Kerstkoncert in de St Annakerk. 

17 april. 9 juli, 19 oktober en 21 december 1983 
Uitgave tijdschrift 111 tSchorre" - 6° jaargang -
46 blz. informatie, bijdragen, enz ••• ,_ 

Thematentoonstellingen: 10 maart (oude kaarten), 
8mei (archief: groencomité en fusie) en op 
12 juni (boeken). 



FUTOS UIT STEENE. 

' 1 

1 ' 

1965 - STEENE - kruispunt Steensestraat en Stuiverstraat 

1975 - STENE (OOSTENDE) - zelfde kruispunt. 



. I ' 

1983 - STENE (OOSTENDE) - zelfde kruispunt. 

Deze fotos werden ons ter beschikking gesteld door resp. 
H. Desmet, H. Devos en R. Hupperts, waarvoor dank. 

\~ MEI 1984 OM 14 UUR 

31 MEI 1984 

GELEID BEZOEK AAN DE ABDIJ 

TEN PUTTE TE GISTEL 

MOLEN WEEKEND 

23/24 JUNI 1984-:- SPORTZAAL SINT LODEWIJKSSCJIOOL 

KUNSTTENTOONSTELLING 

M.M.V. DE HEEMKRING 'T SCHORRE 



PROGRAMMA 1984. 

1. 16 maart 1984 

2. 31 mei Il 

3. 3 juni Il 

4. 23/24 juni 11 

5. juli/augustus 

6. juli/augustus 

7. 11 augustus 

8. oktober 1984 

9. november 11 

10. Il 

ll. december 11 

12. 6 mei 1984 

Algemene vergadering, 
Diareeks W. Duyck. 

Weekend O.LH. Hemelvaart 
Opening van de molen 
Zie verder in dit peridiekje. 

Rommelmarkt 

: Tentoonstelling in de Sint 
Lodewijksschool m.m.v. de 
Heemkring. 

Weekendtentoonstellingen in 
de molen. 

Schorretochten met de huifkar. 

Avondmarkt Stene dorp 
met bierstand van de Heemktihg. 

: Etentje met de leden. 

Tentoonstelling 
Steene van toen. 

Pannekoekenavond. 

Voordracht. 

Bezoek aan het Godelieve -
klooster te Gistel. 
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DAG. 

Dag Vlaamse gaai 
dag bonte kraai 
verscholen achter glas; 
Dag malle pier 
dag vliege - mier 

· gestoken in de wàs 
Dag kikker op sterk water 
dag opgevulde kater. 

Dag schelpen in het zand, 
dag siagtand aan .de wand; 
dag dinosaurus in geraamte 
ontdaan van alle schaamte. 
Dag vissen in bokalen 
dag levenloze kraien. 
Dag kop van hout 
dag kalf van hout. 

Dag bloemfossiel 
dag kleine ziel; 
dag dames van de nacht 
dag mannen van de wácht. 
Dag steen die mij deed knielen;\ 
dàg vaderland waarvoor zij vielen. 
Dag mensen allemaal 
Dag kwaal 

da-agl 

R. Fockedey 
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STEENE EN STENE. 

Het boekje handelt over de gebeurtenissen die zich de 
laatst e t wintig jaren en meer hebben afgespeeld en zodoen
de een verandering brachten voor de dorpsgemeenschap. 

Er wordt een beeld gegeven van de situatie vroeger, met 
daarnaast de vergelijkende foto anno 1983. Iedere foto is 
voorzien van de bijbehorende tekst. De molen, de kerk en nog 
vele andere zaken worden onder de loep genomen. Ook de stra
ten en hoeven komen aan bod. Meer dan 65 foto 1 s en tekst 
zijn gewijd aan het leven der bewoners, de festiviteiten en 
dergelijke meer. Ongétwijfeld zijn er personen die er zich 
iti zullen herkennen, daar heel wat fotografisch materiaal 
Uit de · privaat albums van de bewoners komt. 

Roger Fockedey schreef de bijpassende gedichten en Wil- · 
liam Lievens zorgde voor de sfeer door enkele tekeningen 
speciaal voor dit boekje te verwezenlijken. 

Mijn wens zou zijn te weten dat dit werkje een stimu
lans is voor onze jeugd en nabestaanden, maar tevens ook 
een les, om het dorp te beschermen tegen vernieuwing, te 
sttijden voor het behoud van 't schorre en de kreken en 
nog vele andere zaken te klasseren. 

Zo krijgt U een idee van wat bedoeld wordt met dit werk
je. Voorinschrijvingen kunnen gedaan worden via nr. 280 -
0409372 - 69 van de Geherale Bankmaatschappij op naam van 
~. Hupperts; oud vliegveld 55 te Oostende, met de vermel
ding ~boek Steene en Stene.h • De voorintekenprijs bedraagt 
430ft + 30fr verzendingskost~n. Voorintekenen kan tot 20 
aptil 1984. De naam eh de lokaliteit van de voorintekenaar 
wordt vermeld in het werkje. Na 20 april bedraagt de kost
ptijs 480 ft. 

Dank en beste groeten, 

Hupperts René. 
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HET HOEKJE VAN DE ARCHIVARIS. 

- Eerst en vooral dank aan de heer Freddy Delancker, 
leraar aan het OLV - college te Stene-dorp, die 58 
boeken schonk, waarvan: 

45 st. "Verzameling der wetten en K.B.'s van België-
1920/1951. Il 

1 st. 11 Verzameling en besluiten der secretarissen-
generaal 1940. 11 

12 st. 11 Bestuursmemorials der provincie _West - Vl. -
1924/1948." 

- Enkele boeken uit onze bibliotheek: 

B 10. 

B117. 
B165. 
B194. 

' B216 

St Godelieve en haar beevaart te gistel Qoor 
M. English. \ 
Sint Lodewijksschool 75 jaar. 
Tussen Stene ·,en Zandvoorde - CVP - jongeren. • Vlaanderen in oude kaarten. 
3 eeuwen cartografie door J. Bossu. 
(~it boek wordt echter niet uitgeleend, maar het 
is ter beschi kking voor inzage op de thematent-
toonstellingen. · 
100 jaar vrij onderwijs te Stene-dorp. 

THEMATENTOONSTELLINGEN. 

- Elke tweede zondag van de maand is er in het zaaltje 
achteraan in het Vossenhol een thematentoonstelling. 

8 april: BOEKEN (waaronder de boeken geschonken door 
F. Delancker) 

20 mei MUSEUM (stenen kruiken~zegels,keramiek ••• ) 

10 juni FOTOS (uit het archief van de Heemkring,maar 
ook uit privé verzamelingen) 

(20 mei werd gekozen omdat erop 13 mei pl. communie is!) 

R. Hupperts, archivaris. 



Freddy Delancker tekent "TEff rurrt". 

Naar aanleiding van het ne~ende eeuwfeest van de heiligverklaring 
van de Heilige Godelieve werd door Freddy !Jelancker een kunstmap 
uitgegeven. 

De map bevat zes tekeningen van de ,abdij"Ten .l'utte" te Gistel.De 
tekeningen werden door de kunstenaar gesigneerd en genummerd van 
1 tot 700,De map bevat tevens eert beknopte historiek verzorgd 
door August Vansevenant. 

Heer inlichtingen bij de kunstenaar !elf of bij R,Hupperts. 

STIINI en 5TIN[ 



OUDE GEBRUllSVOORWERPEH. 

~ 

SCHUIFHETER VOOR HET HETEN YÁN D! VOET. 

Se.11enste11tng: 

- volledig ln hout vervaardigd met koeren schsrnler,en. 

- ingedrukte maatstrepen. 

- in _samengevoude toestand bedraagt de lengte1 23c■ 
de breedte 18• 
de hoogte 25nn 

Gebr-uik. 

- Bij het venaa,r-digen wan achoenen worden de af-tingen wan d.e voeten 

geiaeten met deze achutflat. 

- Tegenwoordig gebeurt dit · ■et zogen·aainde ,schuif,passera uit elt111iniu■• 

Wuking: 

- !!et toestel wordt uitge•ouwen 'foor het 111et-e11 van de voet. 

- Sa■engevoud nee111t zè nie:t veel plaats in de binnenzak van de 11~hoeniaeker. 

- op de schuiflat djn er apeclele -ten 'l'er■eld. 30 van deze -ten komen 

overeen 111et ongeveer 20 c■• 

N,B. 1 Het toestel is te bezichtigen in Gaathof Vossenhol. 

Devos Hugo. 



Vanaf 31 maart 
Is et een nieuw 
dorpswinkeltje 
In Stene ter uwer 
beschikking ! 
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