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Uw tijdschrift digitaal ! 
 

Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen ?  
Voordelen:  
 
 is in kleur 
 sneller iets opzoeken 
 je spaart ruimte  
 je vermindert de papierberg 

 
 
Stuur een mailtje met je voorkeur naar heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 
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 Jaarlijkse tentoonstelling en uitgave boek 
 
 
 

Vooropening tentoonstelling en voorstelling boek “Tekstaffiches uit de Eerste 
Wereldoorlog van Stene” 

Vrijdagavond 2 november om 19.00 uur 
Dhr. Erwin Mahieu zal het boek inleiden 

 
 
 
TENTOONSTELLING 
 
 
De jaarlijkse tentoonstelling met als thema “Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene” 
gaat door vanaf zaterdag 3, 4, 5 en 6 november 2018 in Stenedorpstraat 89, naast de parochiezaal 
“De Griffioen”, Stene (Oostende). De tentoonstelling is open voor het publiek telkens van 13.00 uur tot 
18.00 uur. Zondag 4 november open van 11.00 uur tot 18.00 uur. Toegang is GRATIS.  
Op maandag en dinsdag 5 en 6 is de tentoonstelling ook open voor scholen (verwittig vooraf om uw 
bezoek aan te kondigen aub). 
 
Het geschiedkundig belang van de oorlogsaffiches is zonder twijfel zeer groot. De affiches en de 
geschreven berichten waren het belangrijkste en enige communicatiemiddel tussen de diverse 
overheden en de bevolking in het door de Duitse troepen bezette gebied. 
Alle aspecten van het dagelijks leven kwamen op de affiches aan bod. 
Het ging om de voedselvoorziening in brede zin, regeling van de markt, opeisingen allerhande, 
afschrikwekkende affiches over terdoodveroordelingen, mededelingen betreffende militaire 
verrichtingen, maatregelen tegen besmettelijke ziekten, samenscholingsverbod, hondsdolheid, enz…  
 
De affiches gemaakt van oorlogspapier zijn van geringe kwaliteit en onderhevig aan verval (verzuring). 
Meer dan 100 jaar na datum zijn vele reeds verloren gegaan, anderen zijn beschadigd en vervuild. Deze 
affiches werden in samenwerking met het de dienst Cultuur van de Stad Oostende gedigitaliseerd en 
uitgeprint en zullen worden tentoongesteld. 
 
 
 
UITGAVE BOEK 
 
 
De heemkring kreeg, dank zij een gulle schenking, een zeventigtal originele affiches van Stene uit de 
Eerste Wereldoorlog in zijn bezit. Samen met de affiches eigendom van ons bestuurslid Hugo Devos kon 
in het totaal een 100-tal tekstaffiches worden gedigitaliseerd en geïnventariseerd. 
Deze affiches en ook geschreven berichten werden te boek gesteld en voorzien van de nodige duiding 
en info.  
Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht en wordt in eigen beheer uitgegeven door de 
Heemkring ’t Schorre Steene. 
 
Technische informatie 
 
Formaat : A4. 
In kleur – garengenaaid gebonden – 128 bladzijden. 
Het boek wordt uitgegeven in een beperkte oplage. 
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Kostprijs  
 
24,00 €. 
Leden aangesloten bij de heemkring krijgen een korting en betalen slechts 22,00 €. 
Verzendingskosten zijn niet inbegrepen. 
 
Geïnteresseerd ? Reserveer dan nu uw exemplaar door storting van het verschuldigde bedrag op het 
rekeningnummer van de heemkring  BE24 0010 6883 7138 - GEBABEBB 
 
Gelieve duidelijk te vermelden “Boek Tekstaffiches” en uw adres. 
Het boek zal kunnen afgehaald worden tijdens de tentoonstelling of na de tentoonstelling bij één van de 
bestuursleden. 
 
E-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 
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DE SITUATIE VAN DE BURGERBEVOLKING BIJ HET UITBREKEN VAN DE 
EERSTE WERELDOORLOG 

 
 
Erika Wybouw & Robert Lisabeth 
 
 
 
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog van Stene” proberen 
we in enkele lijnen een summiere schets te brengen van bepaalde elementen uit de 
levensomstandigheden van de bevolking vanaf de inval van het Duitse leger in België begin augustus 
1914. 
 
Twee dagen voor de inval brak paniek uit bij de bevolking.  Veel mensen bestormden de Nationale Bank 
om hun bankbriefjes in te ruilen of hun tegoeden op te halen.  Er kwam een verbod op de verkoop van 
auto-olie en benzine, lijsten voor opeisingen van rijwielen en auto’s werden door de overheid klaar 
gemaakt, bakkers en beenhouwers werden door het Leger gevraagd om brood te bakken en vee te 
slachten voor de bevoorrading van de soldaten, de burgerwacht werd gemobiliseerd om ‘dienst te 
doen’, de politiemacht te versterken en zo nodig de pompiers te helpen, openbare gebouwen werden 
lazaretten en op bevel der militaire overheid werden al de duiven aangeslagen.  
Langzamerhand werden ook beperkingen aan de bewegingsvrijheid van de burger ingevoerd, avondklok 
werd ingesteld.  Verkoop van alcohol ‘onder al zijn vormen verboden in al de plaatsen toegankelijk voor 
het publiek, de apotheken uitgezonderd’ en de herbergen en handelshuizen moesten hun deuren 
sluiten om 10 uur ’s avonds.  
Huisvrouwen haalden de ‘eetwarenhuizen’ leeg.  De inval van Duitsland op 4 augustus 1914 was het 
beginpunt van letterlijk en figuurlijk vier magere jaren voor de Belgische bevolking.  Na amper enkele 
maanden was de voedselsituatie dramatisch.  Er heerste honger aan de Noordzee !  Falende 
voedselimport, een gebrekkige binnenlandse productie door een tekort aan grondstoffen en een 
slechte verdeling van het weinige voedsel zorgde ervoor dat België behoorde tot de landen waar de 
levensomstandigheden het meest onder de oorlog leden.  
 

 
 

Aanschuiven voor de bakkerij, augustus 1914 (beeldbank Oostende) 
 
Terwijl de zware Duitse artillerie ‘slechts’ 60 ton obussen had afgevuurd op Luik en 380 ton op Namen, 
kreeg Antwerpen 1419 ton over zich.  Het geschut was al eerder ‘met succes’ ingezet bij de vesting Luik 
in augustus en nadien bij de vesting Maubeuge.    
In de nacht van 24 op 25 augustus werd Antwerpen door Duitsers vanuit een bestuurbare luchtballon, 
de Zeppelin, gebombardeerd op 8 verschillende plaatsen.  De schade was enorm en er vielen 8 doden 
en vele gewonden.  Een van de bekendste vliegtuigen uit het begin van de Eerste Wereldoorlog was de 
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Taube, een licht toestel dat voornamelijk voor verkenningsvluchten werd gebruikt.  Het werd voor en 
tijdens de oorlog ook meermalen boven ons land gesignaleerd.  En het is ook dergelijk vliegtuig dat 
Oostende meerdere malen in september en in oktober na het vertrek van de regering, bombardeert.  
 
Op 17 en 18 augustus verlieten de Belgische regering en de Koninklijke Familie Brussel en 
installeerden zich, evenals de buitenlandse diplomaten, te Antwerpen.  Op 7 oktober 1914 wordt 
Oostende – voor korte periode – de hoofdstad van België.  Het Hotel de l’Océan biedt onderdak aan de 
ministeries van Oorlog, Buitenlandse Zaken en Geldwezen.  De ministeries van Binnenlandse Zaken, 
Arbeid en Nijverheid, Koloniën, Kunsten en Wetenschappen, Land bouw, Rechtswezen en Openbare 
Werken installeerden zich in het Koninklijk Atheneum.  Het Ministerie van Spoorwegen, Post, Telegraaf 
en Zeewezen bevinden zich in het Zeestation.  De ministers verblijven in het Majestic Hotel op de hoek 
van de Albert I-Promenade en de Louisastraat.  De commissie belast met het onderzoek naar Duitse 
wreedheden in België vergadert er iedere ochtend.  Op 10 oktober arriveert ook de Belgische legerstaf 
in Oostende.  Ze nemen hun intrek in het Hotel du Phare aan het begin van de Albert I-promenade. De 
proclamatie van 13 oktober 1914 kondigt aan ‘om het streven van den overweldiger niet te dienen, is 
het noodzakelijk dat de Belgische Regering voorlopig haar zetel vestigen in een oord, waar zij in 
verband met ons leger enerzijds, en met Frankijk en Engeland anderzijds, het onderbroken uitoefenen 
van ’s Lands Soevereiniteit kan verzekeren. Daarom verlaat ze heden Oostende…..  Zij zal zich voorlopig 
in Le Hâvre vestigen,….’   
 

 
 

Het Belgische Postkantoor in Sainte Adresse (Le Havre)  verzameling Lisabeth Robert 
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Aangetekende brief  Sécrétariat du Roi & de la Reine uit Sainte Adresse (Le Havre) naar London. verzameling 
Lisabeth Robert 

 
 
 
Berichten over ‘Duitse spionnen’ verschijnen in de kranten.  Enkele weken later verschijnt in de pers 
het bevel dd 5 september van de Krijgsgouverneur waarbij gesteld wordt dat de Duitse en Oostenrijkse 
onderdanen België moeten verlaten hebben tegen den 6de september 1914, te 24 uur.  Maar op 13 
augustus waren er reeds circa 1400 personen over de grens gezet !  Het vertrek van de Duitsers en 
Oostenrijkers zette het licht op groen voor het gepeupel tot het plunderen van leegstaande of verlaten 
woningen, koffiehuizen of herbergen.  Deze plunderingen hadden tot gevolg dat een 
samenscholingsverbod werd uitgevaardigd van meer dan 10 personen.  Rijkswachtpatrouilles werden 
speciaal belast  met het naleven van dit verbod.  
 
Eind augustus kwam de exodus van de burgerbevolking goed op gang.  In de periode augustus-oktober 
1914 vluchtten bijna 2 miljoen Belgen naar het buitenland, waarvan meer dan 1 miljoen naar 
Nederland.   Algemeen wordt aanvaard dat er per 1 november 1914 nog 323.600 Belgische 
vluchtelingen in Nederland verbleven.  In december was dit aantal gedaald tot 200.000 en in mei 1915 
zouden er nog 105.000 Belgische vluchtelingen in Nederland overgebleven zijn.  Aantal dat gedurende 
de hele oorlog constant zou blijven.  
Oostende was  vanaf het begin van de oorlog een geliefde bestemming van duizenden vluchtelingen.  
Maar door de val van Antwerpen steeg het aantal vluchtelingen in Oostende exponentieel en zeker niet 
als eindbestemming.  De vluchtelingen bestormden alles wat varen of rijden kon.  Mensenmassa’s 
probeerden met de laatste maalboten het veilige Groot-Brittannië te bereiken.  Vissersschepen 
brachten hun passagiers naar havens aan de Noord-Franse kust.   Zij die geen plaatsje konden 
bemachtigen op een vaartuig probeerden met de tram of te voet de vlucht verder te zetten.  Massa’s 
soldaten en burgers vulden de wegen naar Nieuwpoort en naar Noord-Frankrijk.  
 
 

 
 

Vluchtelingen naar de maalboten  (foto beeldbank Oostende) 
 
Uit de briefwisseling van de oktoberdagen 1914 kunnen we afleiden dat de verplaatsingen van 
de Belgische troepen in moeilijke omstandigheden gebeurde. Voorbeelden uit de teksten :  een 
kaartje uit Bornem, 4 okt.1914, naar Harelbeke :’Vive La Belgique ‘ Wij zijn nu tussen Puurs en 
Bornem gekantoneert en hebben reeds 3 veldslagen mede gemaakt, maar ik ben gelukkig en 
zonder letsel uit gekomen. Salu tot binnenkort. Een ander kaartje : ik ben bij het 1ste lignie 
regiment ingetrokken dus bij de pioten die te Gent en te Ath liggen. Ik ben al gekleed, men zegt 
dat ik er wel goed mede ben. Het ’s morgens krijgen wij n’en kroes koffie en nen..grijzen  s 
noens eene kom soep met een stuk vleesch en s avonds eenen kroes patatten als gij er kunt 
aangeraken maar dat is wel moeilijk… 
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"Quelque peu épuisé… le régiment est dans une village tout près (Ostende)." 
 
E.H. H. Leroeye, pastoor van Sint-Anna (Stene), maakte in 1919 een uitgebreid verslag over de 
lokale oorlogsgebeurtenissen.  Mgr. Waffelaert had de pastoors van het bisdom Brugge 
gevraagd zon verslag op te maken.  Pastoor Leroeye stelde een opvallend dik rapport samen 
dat 108 geschreven bladzijden telt.   
Pastoor Leroeye situeert in het begin van zijn rapport de parochie Sint-Anna als volgt : 

1. Dicht bij de zee (ongeveer 2,5 km).  Een batterij grof geschut, bestemd om de zeekust 
te bewaken, stond gedeeltelijk op Stene en gedeeltelijk op Oostende.  Dit verklaart 
waarom een deel van mijn parochie door het zeegeschut vernield werd. 

2. Langs de grote baan, leidend van Oostende naar Torhout, langs de tramweg Oostende-
Diksmuide, niet ver van de steenweg Oostende-Nieuwpoort.  Zo is het verstaanbaar dat 
er grote munitie-depots op mijn parochie waren en gedurende de bezetting er altijd een 
zeker aantal soldaten verbleven, gelast met het vervoer van munitie, eetwaren, enz. 

3. Op een afstand van ongeveer 15 kilometers  van Nieuwpoort en van de IJzer.  Zo 
begrijpt men dat er dikwijls en soms nogal veel artillerie-soldaten op mijn parochie, 
bijzonderlijk op het Steens gedeelte, ingekwartierd waren, dat de kerk omtrent een jaar 
moest dienen als verbandplaats voor de gewonde soldaten en dat er van meet af aan 
één of meer kabelballons met hun manschappen waren.  

 
Chronologie van de gebeurtenissen in 1914 
 
 De Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand wordt op 18 juni 1914 samen met zijn vrouw 

Sophie doodgeschoten in Sarajevo, de hoofdstad van het geannexeerde Bosnië. 
 Op 28 juni 1914 verklaart Oostenrijk de oorlog aan Servië 
 Op 1 augustus wordt door Duitsland de oorlog verklaart aan Rusland (bondgenoot van 

Servië) 
 Maandag 3 augustus verklaart Duitsland de oorlog aan Frankrijk en de volgende ochtend 

trekken de eerste Duitse troepen het neutrale België binnen. 
 Groot-Brittannië dat het neutrale poor little Belgium ter hulp komt verklaart Duitsland de 

oorlog op 4 augustus 1914. Helmuth von Moltke valt België met drie legers binnen. 
 Op 5 augustus opent generaal Otto von Emmich een bliksemaanval uit op de fortengordel  

rond de stad Luik en rukt op 6 augustus Luik binnen. Gruweldaden gepleegd door de 
Duitsers (Hunnen) op de burgerbevolking te Andenne, Tamines (bij Charleroi), Dinant, 
Aarschot, Leuven… 
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 Vanaf 10 augustus trokken de officiële Belgische instellingen zich terug uit Brussel en 

verhuisden naar Antwerpen. De Belgische troepen worden teruggetrokken rond de 
fortengordel van Antwerpen op 19 augustus, ze houden nog stand tot 7 oktober, daarna 
begint de aftocht naar de kust. De regering vertrok op 6 en 7 oktober, koning Albert en 
koningin Elisabeth op 7 oktober om 13.30 uur. 

 15 oktober viel Oostende 
 
 
 
Bronnen :  
 De post te Antwerpen tijdens de Duitse Bezetting 1914-1918 door M. Van der Mullen 
 Gazet van Oostende – Wekelijkse Oorlogskrant 1914-1918 
 Oostende onder de Duitsche bezetting 1914-1918. Ellebout en G. Lefevre 
 Oostende 14-18. F. Gevaert en F. Hubrechsen 
 Beeldbank Oostende 
 Verzameling Robert Lisabeth 

 
 
 
 
 
 

NOG TE VERKRIJGEN JUBILEUMPOSTZEGEL 
 
 
Ter gelegenheid van het 40ste jubileum (1978-2018) geeft de heemkring een postzegel uit. 
Een hebbedingetje voor de filatelisten onder jullie. 
 
 
 

 

 
De zegels dragen het nummer 1 en zijn altijd 
frankeergeldig voor de binnenlandse 
correspondentie 
 
Kostprijs: 
 

o per blad van 20 zegels = 25 euro 
o prijs per zegel = 1,50 euro 

 
Af te halen bij één van de bestuursleden (zie lijst tijdschrift) of door storting op rekening nr. 
001-0688371-38  Met vermelding adres en het aantal 
 
IBAN: BE24 0010 6883 7138 
BIC: GEBABEBB 
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Jubileumlunch in de Kinderboerderij 
 
 

 
 

De burgemeester J. Vandelanotte en schepen Germonpré in gezelschap van het bestuur van de 
heemkring. Het “zwientje aan het spit” staat te draaien. 

 
 
 
Stene, 9 september 2018. 
Onder een stralende zon, in een uniek landelijk kader vond op zondag 9 september de 
jubileumlunch plaats in de “Kinderboerderij”, Stuiverstraat.  
De kinderboerderij of de voormalige hoeve De Lange Schuur werd destijds uitgebaat 
door de familie Vlaemynck. Waar beter dan daar, kon het “zwientje aan het spit” 
gesmaakt worden. 
 
Hierna enkele sfeerbeelden 
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ZOMERTENTOONSTELLING 2019 
 
 
 

 

 

 
 
Het reglement voor de zomertentoonstellingen in de molen van Stene werd grondig 
herzien.  
Het nieuwe reglement zal vanaf 1 december 2018 beschikbaar zijn.  
 
De leden van de heemkring ’t Schorre Steene die in 2019 wensen tentoon te stellen 
kunnen het reglement aanvragen bij de coördinator:  
 

 ● hetzij via e-mail naar fimenaco2@gmail.com  
 

 ● hetzij met de post naar F. Menu, Waterlelielaan 11, 8400 Oostende 
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SCHENKINGEN 
 
 
Met dank aan : 
 
 

 Mevr. Violette Vanden Broucke, dochter van Maria Sioen (†) schonk aan de kring 
verschillende foto’s van Stenenaars, boekjes en postkaarten van Stene. 
Herdenkingsborden en tegeltjes mbt Stene. 

 
 Schenking aan Heemkring door Dhr. Rigo Neyman. 

De heer Neyman schonk de heemkring verschillende borden en herdenkingstegels met 
betrekking tot de paardenzegening te Stene981 -  

 
 Schenking aan Heemkring door Mevr. Laurette Vermote.  

Van Mevr Laurette Vermote ontving de heemkring documentatie over de Steense 
hondenafrichtingsclub “De Getrouwe Waakhond” in de jaren 50 van vorige eeuw. De club 
had haar lokaal in het café “De Steenen Brug”, Steensedijk. (Enkele jaren terug afgebroken 
voor nieuwbouw) 

 
 
 
 
 

MET PAARD EN KOETS DOOR DE SCHORRE 
 
 
 
 

 

 
Met de huifkar door de Schorre. Er zijn verschillende 

route mogelijkheden: krekenroute; kidsroute; 
molenroute; permekeroute. 

 
De huifwagen is ook toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers (tot 4 per rit) 
 

Info bij: 
Peter Pollentier  
0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 
info@tripelzwart.be 
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Gemeenteraadsverkiezingen Stene in 1964 
vervolg 

 
 
Enkele aanvullingen en rechtzettingen 
 
 
 
In het vorig nummer van het tijdschrift “ ’t Schorre” – vierde jaargang nr. 2 - 
verscheen een artikel met afdruk van enkele pamfletten van de partijen die toen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen d.d. oktober 1964 deelnamen. Dit waren de laatste 
raadsverkiezingen van het zelfstandige Stene. 
 
Op het eigenlijke stembiljet dat de kiezer kreeg in het stemhokje stonden toen nog 
niet de voornamen van de kandidaten.  Op de lijst Volksbelangen stond (op het 
modelstembiljet) wel degelijk ook een dame namelijk Mevrouw D’Hulster, echtgenote 
Decorte en wasserijuitbaatster uit de Nieuwe Koerswijk. 
 
De voornaam van raadslid Stemgée was Henri en niet August (Deze laatste was zijn 
vader die indertijd raadslid was in de Commissie van Openbare Onderstand). 
 
Tenslotte werd lijstaanvoerder Josef Boels opnieuw burgemeester en niet Maurits 
Dewitte zoals in het artikel stond.  
Maurits Dewitte omgorde de burgemeesterssjerp pas op 14 april 1967 na het 
overlijden van zijn voorganger (Josef Boels) en nadat hij 20 jaar schepen van 
openbare werken was geweest. 
 
Op 11 januari 2018 overleed het enige levende laatst verkozen gemeenteraadslid van 
Stene, namelijk Achiel Hautekiet (80 jaar) die op 27-jarige leeftijd verkozen werd 
bij de verkiezingen van 1964. 
 
Met dank aan dhr. Lionel Dewulf  
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Leegte 
 
 
 
 
Als een zwerfkat 
dwaal ik 
door de nacht-geworden stad. 
 
Schaduw -schuwe gewaden 
verdwalen 
in de één-geworden duisternis. 
 
Rijpe gedachten 
verkrachten  
elk houvast 
 
Hoe schrijnend toch 
jou leegte stad 
een niemendal 
maar ook 
helaas 
mijn leegte 
en ook mijn niemendal. 
 
 
Roger G. Fockedey 
 
 
Uit : AMBROZIJN    
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Brouwerij Strubbe 
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Praatcafé 

 
’t Steentje 

 
Steensedijk 92 
8400 Oostende 
℡ 0472 348543 

 
 
 
 

gesloten op dinsdag 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRING ’T SCHORRE STEENE ? 
 
 
 

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 
- gesticht op 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 
- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 
 
- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 
- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (Dorp, Konterdam, 

Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 
 
- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te 

stellen in de molen gedurende de zomermaanden 
 
- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ, en diverse activiteiten 
 
- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 

 
- e-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 

 
 
 
U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 25 euro 
 
 
Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hieronder vermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen. 
 
 

BE24 0010 6883 7138 
 
 
BIC: GEBABEBB 

 
 
 




