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

Ondanks de harde winter is de Heemkring toch 

niet in een winterslaap terecht gekomen. Begin 

februari mochten wij de heer W. Major ontvan

gen die ons een zeer boeiende voordracht 

bracht over het vroegere vliegveld van Stene. 

De vele toehoorders hadden dan ook onmiddellijk 

de wens geformuleerd om de heer Major noch eens 

aan het woord te hebben, en wij hopen dit dan 

ook spoedig te kunnen verwezenlijken. 

De Algemere Statutaire vergadering kende het 

traditionele verloop en zonder enige zelfgenoeg
zaamheid mogen wij vaststellen dat de Heemkring 

het goed stelt. Aangenaam verrast waren wij door 

de interessante voordracht met dia's door de 

heer Lucien Bundervoet en door de lekkere hapjes 

die achteraf werden opgediend. 

De belangrijkste aktiviteiten van de Heemkring 

tijdens de volgende maanden liggen op het kunst

gebied. Daarover meer op de volgende bladzijden. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 



VERSLAG STATUTAIRE VERGADERING 

Op vrijdag 14 maart '1 986 mochten wij gewoontegetrouw 
een veertigtal personen begroeten op onze statutaire 
vergadering. Het statutaire gedeelte van deze bijeen
komst verliep vlot en de Commissarissen keurden de 
rekeningen van het voorbije boekjaar goed. 
Naar jaarlijkse gewoonte moesten een aantal beheer
ders verkozen worden. Volgende personen waren uit
tredend: 

Lucien Carrein 
Raoul Decrop 
Hugo Devos 
René Hupperts 
William Lievens 
Paul Vandewalle 

Twee personen, nl. Lucien Carrein en René Hupperts 
stelden zich niet opnieuw kandidaat. Wat niet weg
neemt dat wij hen hier van harte willen bedanken 
voor hun inzet bij de diverse activiteiten. 
Er waren zes plaatsen te begeven en volgende personen 
stelden zich kandidaat: 

Lucien Bundervoet 
Raoul Decrop 
Hugo Devos 
René Helsmoortel 
William Lievens 
..l:'aul Vandewalle 

Er was dus geen verkiezing meer nodig en deze kan-



didaten werden met algemene instemming als beheer
ders van de Heemkring aanvaard. 
Wij wensen de twee nieuwe beheerders dan ook welkom 
in ons bestuur en hopen dat hun inbreng de Heemkring 
ten goede zal komen. 
Na het officiêl~ gedeelte genoten wij allen van een 
diavoorstelling door de beer Lucien Bundervoet die 
ons meenam op zijn reizen naar verre streken: 
Thailand, Indië, Senegal en Kenia. 
Daarop volgde nog een gezellig samenzijn waarbij 
lekkere pizzas werden opgepeuzeld. 

Robert Decrop 

DE STEENSE GROEP STELT TENTOON IN DE 

BANK VAN ROESELARE - A. PIETERSLAAN OOSTENDE 

VAN 50 MAART TOT 12 APRIL 1986 

TIJDENS DE OPENINGSUREN. 

DEELNEMENDE KUNSTENAARS ZIJN: 

Trees Boudry, Sabine Bulcke, Linda D'Jong, 
Freddy Delancker, René Devriendt, Adolf Dewulf 
Albert Haghers, Josien Olders, Redgy Van Troost 
Arlette Vereecke, Marleen Verplancke 



HEEMKRING 'T SCHORRE v.z.w. 

Lid van de Kulturele Raad van Oostende en van het 
Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde. 

Onze plaatselijke Toebadoers bieden U "De paradijs
vogels II aan. Dit volks stuk van Gast on 1•1arie Martens 
werd wereldberoemd dank zij de onvolprezen Franse 
filmkomiek Fernandel in de film "Les Gueux de Para
dis". Er zij acht voorstellingen voorzien, telkens 
om 20u30 en wel op volgende data: 12, "13, 18, 19, 
20, 24, 25 en 26 april 1986. Wie wil reserveren kan 
dit doen op telefoonnummer 50.21.,1 van R. Struys. 
Ingang: "140 fr en 120 fr voor de + 3 passen. 

Een vijftigtal leden van de Heemkring hebben hun 

lidgeld voor '86 nog niet vereffend. Wij zijn zeker 
dat het hier om een vergetelheid gaat en zij ook dit 
jaar 't öchorre willen steunen. Zij kunnen s teeds 
terecht bij een van de bestuursleden of door 250 fr 
over te schrijven op rekening 001 - 068837"1 - 38 
van 't Schorre - Steensedijk 146 8400 Oostende. 

Mogen wij U het tweede cartoonboekje van ons be -
stuurslid William Lievens voorstellen: 

VOETBALHUMOR 
Een geschikt geschenk in dit mundialjaar I De pri js 
bij voorinschrijving (uud vliegveld 23 T/S of op 
rek. nr )84--0261642-20) bedraagt )00 fr tot 15 april 

Nadien 350 fr. 100 cartoons voor de voetbalfan! 
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HEEMKRING 'T SCHORRE 

Aktiviteitenversla~_1985 

Nr Dat 

1. 15 mrt 

2. 10 mei 

?• 15-19 
mei 

4. 2 juni 
5. Zomer 
6. 10 aug 
7. 10-11-15 

aug 
8. Zomer 
9. 14 sept 

10. 20 sept 
11. 6 okt 
12 1-2-.5 

nov 

1.5. 10 nov 

14. 6 dec 

15. s _ept--
16. 12 mrt 
17. 
18. 

19. 
~o. 
~1. 

22. 

Omschrijving Aanw/deeln. 

Statutaire vergadering 4-4 
met film over Stene door H. Devos 
Voordracht "De Romeinen te Stene" 38 
door mej. Martine Decoster 
Tentoonstelling "Steense Groep" 384-
met OLH Hemelvaart. 
Rommelmarkt 45 
negen weekendtentoonstellingen 
Stand avond.markt 
Groepstentoonstelling met 
OLV Hemelvaart 
11 Schorretochten per huifka.r 121 
Deelname opening Centrum 
Kulturele- en Jeugdraad 900 
"Den Anklap" 
Barbecue voor de leden 42 
Reis naar Bokrijk 22 
Tentoonstelling 
"Vaardige Vingers" 962 
in textiel,metaal of steen 
Pannekoekenfestijn met 38 
tekenfilms 
Voordracht over 
"Microscopen" 39 
door Dhr. Hedwig Vermeire 
16 Kantklosleergangen 21 
St Annafestijn-i.m. Kurt Verheyde 79 
4 tijdschriften 
Bijwonen van 6 vergaderingen en 
2 werkgroepen - Kulturele Raad 
6 Thematentoonstellingen tijdens 
"12 Opendeurzondagvoormiddagen met 
Uitlenen van 101 stukken uit bibli
otheek en archief. 
14 bestuursvergaderingen. 



HEEMKRING 'T SCHORRE 

1. 7 febr. Voordracht 11 Het vliegveld te Stene 11 

door de heer W. Major 

~- Kunsttentoonstellingen 

.1fo 

- met Pasen in de Bank van Roeselare - Oostende 
- met Pinksteren in de molen 
- 21 en 22 juni op de Konterdam (St Lodew·. school: 

weekendtentoonstellingen tijdens de zomer 
in de molen van vrijdagavond tot zondagavond. 

3. 1 juni: rommelmarkt. 
4. juli en augustus : huifkartochten 
5. Stand op de avond.markt 
6. september: bijeenkomst kunstenaars Steense Groep. 
7. september: barbecue voor de leden 
8. Allerheiligententoonstelling 1 en 2 november 

opening op vriädag 31 oktober. 
Motto: Land- en tuinbouw in het Schorregebied. 

9. 10 november: zieltjesavond 
10. Voordracht in december. 

------------------------------------------------------
.. LIDGELD REEDS BETAALD ? ••• 

AARZEL DAN NIET OM HET NU TE DOEN 1 

(Gebruik liefst het overschrijvingsformulier) 

xxxxxxx:xxxxxxxxxxx 



EEN ARME PASTOOR TE STENE 

(Brugge-Rijksarchief-Fonds De Hoop,nr92/ 
idem-Nieuw Kerkarchief nr571 blz.180 verso) 

Nadat hij gedurende negentwintig jaar het ambt van 
pastoor te Stene had uitgeoefend, stierf Robert 
Cathoir daar in 1578. Hij liet een schuld na van 
32 pond groten. Het is moeilijk om te achterhalen 
wat dat in onze munt zou betekenen want sommige 
zaken ware.n toen goedkoper, and.ere zaken duurder 
dan nu. Wij mogen wel een factor van 8000 voorop
stellen zodat pastoor Cathoir in onze tijd 256.000 
fr schuld zou achterlaten. Dat is niet uitzonderlijk 
want sommige priesters geven bijna alles weg wat 
zij bezitten. Er zijn wel pastoors die een goedge

vulde wijnkelder achterlaten, maar bij Robert Cathoir 
was dit niet het geval. Hij had echter schulden bij 
de herbergiers Michiel Rijckaert en Willem Poelman 
te Stene en Looi Cathoir te LJandvoorde. Dat waren 
schulden wegens "verteerde gelagen" zoals men dat 
toen zegde. In totaal ging het om tien pond groten. 
Voor die som zou men nu ook een degelijk pintje bier 
kunnen drinken. Mensen die in vochtige streken wonen 
hebben echter een flinke dosis alcohol nodig om 
zich te verdedigen tegen de polderkoorts. Overigens 
wees niets op weelde in de woning van Robert. Er 
waren karige meubeltje: een tafelbled, twee schragen, 
een stoel, een ronde tafel, twee bankjes, een voet
bank, een vierkante zetel, een lange lijs (dat is 
een koffer die ook als zitbank dienst doet en die een 



rugleuning heeft), een bakje met vier pikkels, een 
zitkussen opgevuld met een kafzak, een boord om 
glazen op te zetten, twee rode dekklederen, wat 
boeken en een kuipzetel (volgens "Huisraad" in 
Vlaanderen" van Jef Weyns was dat een soort kak
stoel). Verder had men he·t gewone keukengerief: 
een mortier met stamper, twee metalen kandelaars, 
een wijwatervat, zes houten teljoren, twaalf tin
nen teljoren, twee tinnen patelen, twee tinnen 
schotels, twee tinnen sauspannen, een tinnen zout
vat, een metalen goteling (dat is een ketel in ge
goten ijzer), drie servietten, een schoonlaken, een 
handdoek, een melkzijken (zeef), twee glazen, een 
vleestande (vleeskuip), een halve ton met een kraan, 
een lantaarn, een fles, een stenen kan, allerlei 
aardewerk (boterpot, teste, tobbe, inlegpotten), 
een maat, een rooster, tang, hangel, stalijzer, 
branders, spit, drievoet, ijzeren roe, een pale, 
een ovenstake, een houten kroon (om vlees aan te 
hangen), een kweern. Ook het beddegoed was eenvou
dig: een koets (dat is een beddebak) met bed en 
hoofdeinde, een klein koetseken, vijf slaaplakens, 
een oorkussen met fluwijn en een zonder fluwijn. D? 
pastoor bezat weinig kleren: een wanbuis (dat zou 
een vest zijn in onze tijd), een zwarte kazakke ( 
dat is een mantel), een zwarte rok, een zweetrok 
zonder mouwen, een zwarte broek, een paar zwarte 
onderkousen, een voering in pels, een paar mouwen, 



een hoed, een paar schoenen, een paar pantoffels en 
twee hemden. Daarmee was Cathoir gekleed of uitge- · 
kleed. Hij bezat nog wel een beetje tuin- en land
bouwgerief : een ijzeren rijfrakel, een pijgale met 
een ijzeren spil, een mand met kiekeneten, wat tar
westro, een zak tarwe, enkele planken en stokken en 
twee hoopjes darink (turf). Daarmee kan al niet veel 
geboerd worden en toch huurde de pastoor een paar 
gemeten land en hield hij een koe, een blaarde vaars 
met witte liezen. Dat was het duurste dat uit zijn 
bezit verkocht werd: twee pond en tien schellingen. 
Als wij dat met 8000 vermenigvuldigen komen wij aan 
een goede 22.000 frank. Het koren dat op zijn akker
land gestaan had deed de pastoor pikken en binden 
door Jan Van Strate: 14 stuivers per gemet voor het 
pikken en 4 groten per honderd schoven voor het 
binden. Er is niemand die dit nu voor zo weinig 

geld zou willen doen. 
De tempeliers van Slijpe, als tiendenheffers op het 
dorp, betaalden de pastoor een wedde van twintig 
pond groten. Dat is (volgens ons rekensysteem) zo'n 
160.000 frank per jaar. Daar kan men in onze tijd 
ook niet ver mee springen. Hij had dan nog wel in
komsten van gronden en van kerkdiensten, maar erg 
veel was dat niet. In 1527 waren er slechts 54 
communicanten op Stene, dat wil zeggen volwassenen, 
en er stonden 21 huizen. Stene was een klein dorp, 



Ste Kathelijne, daarnaast, was belangrijker, de 
pastoor kreeg daar dertig pond groten per jaar. 
Robert Cathoir had het dus niet breed. Hij had al
hier en aldaar geld moeten lenen, zelfs bij zijn 
meid, Laurence Eapegay. Die had hem zeven pond gro
ten gegeven en zij moest daarbij nog vijf pond hebben 
voor haar dienst. De pacht van het akkerland, 4 pond 
groten, most ook nog betaald woraen aan de weduwe van 
Jaspar Ymandt. In Oostende was er winkelwaar ge
kocht bij Tanne Rijcx en te Stene bij Maarten Van 
Damme. Deze laatste leverde ook dekroeden, latten, 
wissen en nagels voor het strodak van de pastorij. 
De pastoor had zelf voor gelijstro gezorgd maar de 
strodekker moest ook nog betaald worden. De zoon van 
1•1aarten van Damme was in -1577, voor de derde keer 
naar St Jacobs getrokken en dat moest ook vergoed 
worden. Jacobs ~oeii)moest geld krijgen omdat hij do
gereeuwd had en bij Jacob Duust had de pastoor turf 
gekocht. De stokhouder, Adriaan Lievens, die de vei
ling leidde, moest tien pond hebben. De koster, Jan 
Calewaert, had alles opgeschreven en ook hij zat te 
wachten op een vergoeding. De veiling was gebeurd op 
bevel van Passchari s Van der Schelstrate, deken van 
Oudenburg, om de schuldeisers te kunnen betalen. Niet 
iedereen kreeg echter zijn geld want, zoals wij reeds 
zegden,was er een tekort van 32 pond groten. Dank zij 
die veiling weten wij toch hoe die eenvoudige pastoor 
in de "1 6° eeuw leefde. 

D. Verstraete 



STEFANO 

Zondagmorgen, 11 uur, bellen wij aan bij de Lotus
laan 49, achter de Nieuwe Stad. Wij worden er gul 

ontvangen door Mevrouw Zanders in een living die 
er.geen twijfel over laat bestaan dat wij te gast 
zijn bij een schilder. 
't Duurt niet lang voor Etienne ons een goede 
wisky inschenkt en begint te vertellen over zijn 
werk en zijn plannen. Hij toont ons een schrijven 
van de Franse Minister van Kultuur die hem geluk
wenst met zijn voorstel een schildersdorp te voor
zien in het toekomstige Disneyland nabij Parijs. 
Stefano is steeds een omstreden figuur geweest met 
een eigen durf en een hem kenmerkende eigen stijl. 
Geboren in 1938 volgde hij twee jaar academie onder 
leiding van Sorel. Eerst in 1959 begon hij te schil
deren toen hij met zijn ouders in Marroco verbleef. 
Hij nam deel aan de groepstentoonstelling ingericht 
door de K.W.B., onder leiding van Maurits Olders. 
Zijn eerste tentoonstelling vond plaats in 't Kroeg
ske in 1968, nadat Houwen naar Lier was vertrokken. 
"Een geweldige tijd" aldus onze schilder. "Ik herin-• 
ner me, dat er tot mijn verwondering regelmatig een 
werk verkocht was. Later kwam ik er achter dat 
Iwein met de kaarten speelde voor een werk van mij. 
Een geste die ik nooit zal vergeten want zo kon ik 
de nodige kaders kopen". 



Plots verdween Stefano van het toneel om onder zijn 
eigen naam-Zanders Etienne-aan de film te beginnen. 
In die jaren behaalde hij verscheidene eervolle ver
meldingen, een bronzen en een gouden medaille, als
ook de 2° persprijs te Oostende. 
Door kunstenaar Vanderweyer, waar Stefano vroeger 
mee tentoonstelde, werd hij terug naar de schilder
kunst gestuwd. Ook werd hij verkozen tot voorzitter 
van het wijkkomitee II De Nieuwe Stad11 oom het Kul
tureel leven in 1981 te bewerkstelligen. We laten 
onze kunstenaar nog even aan het woord: 
"Door de kleuren tracht ik het eentonige te door
breken en daar er animatie in voorkomt wordt het 
ook interessant voor de kinderen die uiteindelijk 
naar de schilderkunst worden aangetrokken". 
Wij wensen Stefano een gelukkige loopbaan met zijn 
"Anima Arts". 
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HET VLIEGVELD TE STEENE 

Op vrijdag 7 februari 1986 gaf de heer W. Major 
een interessante voordracht over dit onderwerp 
in 't Vossenhol. Hier volgt nog een kleine bij
drage die we gevonden hebben in "Cahier voor 
Luchtvaartgeschiedenis". 

Het vliegveld was eigenlijk niet veel meer dan 
een effen gerold stuk weiland met een grootte 
van 550m op ~80m, omringd door min of meer brede 
afwateringssloten. 
Diegenen die men er aantrof bij het landen van 
vliegtuigen waren hoofdzakelijk plaatselijke 
rakkers en één of ander Stenenaar die toevallig 
langs kwam. 
Op dit kleine vliegveld komen landen was geen 
sinecure. Onervaren piloten werden bij het na
deren danig gehinderd door de te hoge grafmonu
menten van het nieuwe kerkhof, dat in de meest 
gebruikte landingsrichting lag. Het gevolg was 
dat zij bij het binnenzweven voor de landing te 
veel hoogte aanhielden ••• _ en hun landingsuitloop 
onzacht beeindigden in de berm aan de overkant 
tegen de Steense Dijk - vliegtuigen hadden toen 
geen remmen. 
Tussen die berm en het vliegveld lag een smalle 
strook particuliere grond waarop de eigenaars 
wat aardappelen en groenten kweekten. Zij hadden 



'lc 

destijds die grond als bouwgrond gekocht, maar 
toen besloten werd daar een vliegveld aan te leg
gen, hadden zij uiteraard geen bouwvergunning meer 
kunnen verkrijgen. Heel wat van die eigenaars trok
ken daarvoor jaarlijks een kleine vergoeding. 
Dwong de windrichting de piloot tot een nadering 
over de huizen van de leeuwerikkenstraat, dan had 
hij het smalste gedeelte van het vliegveld voor 
zich liggen. Kwam hij te kort binnengezeild, dan 
liep hij kans om zijn onderstel te kraken op een 
braakliggend stuk grond voor het vliegveld. Dit 
werd later door de Duitse bezetter gebruikt om het 
vliegveld enigszins uit te breiden, zodat hun 
transportjunkers veiliger konden neerstrijken. 
Landde hij te ver dan volgde gegarandeerd een duik 
en een plons in het ~rovinciegeleed. 
Stene was dan ook berucht om zijn vele kraaklan
dingen en neusstandjes. Tot zover deze bijdrage. 

De heer W. Major komt vast en zeker nog wel eens 
terug om te spreken over dit boeiend onderwerp. 

--------________________________________ , ·'R.. :::;D.~c:$~. ---

OM TE ONTHOUDEN 1 

• MET STENE-DORP KERMIS: Tentoonstelling in de molen. 

• OP ZO 1 JUNI 1986 : Rommelmarkt 



1i 

Oostende tijdens de Eerste Wereldoorlog (2). 

november 1914. 
9. Tijdens de dag werden de zware ontploffingen 

gehoord van mijnen die explodeerden na de 

storm. 

24. Bombardement van Zeebrugge, 

december. 
2. Zwaar kanonvuur van 10 tot 11 h 30 's avonds, 

de Engelsen vernietigen de werken te Lombard

zijde. 
15 . Adolphe en Ernest kunnen na veel pogingen 

naar Gent vertrekken. Wij horen verder geen 

nieuws meer van hen tot februari 1915. 

16. Rantsoenering van het brood : men krijgt 250 

gram per dag en per persoon. 

21 . Brand van het Luna Park. 

1 91 5. 

januari. 
Tot de 10e bleef alles rustig. 

17. Er ontploffen mijnen. 

27. Een vliegtuig werpt bomme op de Stuiver

straat. 

29 . Bommen op de Spoorwegstraat, 1 dode. 

31 . Bommen op Mariakerke . 



tJ, 

februari 
1. Bommen op de Christinastraat. 
12. De overdekte markt en het goedeRnstation 

werden getroffen. 
15. Mijnen. 
18. Er wordt een aangekondigd zeegevecht geno

teerd. 

maart. 

7. Om uur 's nachts bombardeerden vliegtuigen 

de Leopoldlaan, de Serruyslaan en de" Bassin" 

twee vluchtelingen en verschillende duitse 

soldaten werden gedood. 
20. Om 10 uur 's avonds werd de Franciscusstraat 

gebombardeerd. 
22. Bommen bij de vuurtoren: 1 slachtoffer: ma

dame Maes. 

April. 
1. Bommen op de Spoorwegstraat. 
19, 20 en 22: Bommen op de kazerne, de Meiboom 

en het Bosje. 
11. Bomscherven op de de Smet de Nayerbrug, 

één arbeider gekwetst. 
27. Het Comité treedt in werking in de Kerkstraat. 

26. Bommen bij de vuurtoren. 
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HOMO NOVUS 

Een nieuwe generatie 
van gestuurde genen 
Tussen aarde en maan 
je eigen l1chaam 
als een stuurkabine 
loodsen 
naar een punt 
ergens in de ruimte 
waar alleen maar ruimte is 
en niets dan lege ruimte 

Een nieuwe generatie 
van gestoorde genen 
grijpen 
in ijle sferen 
naar Utopia 
genetisch spel 
van onvoltooide kansen; 
een ordeloze orde 
van geniaal geschapen zelfvernietiging 

R. Fockedey 


