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WOORD VOORAF. 

Het eerste nummer van een nieuwe jaargang is 

traditioneel het nummer waarin het jaarverslag 
en de toekomstige werking worden toegelicht. 

Uit de werking voor 1987 lichten wij graag twee 

punten die ook verder nog aan bod zullen komen. 

Enerzijds is er de tentoonstelling in de molen 

tijdens het weekend van Ons Heer Hemelvaart. 

Deze keer heeft die tentoonstelling een speciaal 

karakter: uitsluitend jonge kunstenaars van 
Stene komen aan bod en er wordt ook een aanmoe-

~ 

digingsprijs uitgereikt. 
Verder mogen wij aankondigen dat WlJ op reis g~an 

naar Noord-Frankrijk en meer bepaald naar de 
gerneentPn met dezelfde naam : Steene. Maar daarover 

meer verder in dit nummer. 

Vergeet onder tussen ook niet dat er opnieuw 
Rommelmarkt is na de Paardenzegening. 

Paul Vandewalle 

Voorzitter . 
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HEEMKRING 'T SCHORRE - AKTIVITEITENVERSLAG 1986 

Nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
·s. 

9. 
10" 

11. 

12. 

13. 

14. 

Datum 

7 febr. 

14 mrt. 

28 mrt. 

12 mei 

1 juni 
juli 
en aug. 
15 aug. 
juli 
en aug. 

19 sep. 
1 nov. 

9 nov. 

10 nov. 

19 dec. 

Omschrijving Aant/Dln 

Voordracht II Het vliegveld te Steene" 
door Dhr. Walter Major. (45) 

Statutaire vergadering met diavoorstel

ling door Dhr. Lucien Bundervoet . 
Groepstentoonstelling van de Steense 
Groep in de Bank van Roeselare. 

Groepstentoonstelling in de molen ge
durende ket Pinksterweekend. 

Rommelmarkt met 16 standen. 

Zeven weekendtentoonstellingen in 
de Steense molen. 
Groepstentoonstelling in de molen. 
Elf sèhorretechten met paard en 
huifkar. (122) 

Barbecue voor de leden. 
Tentoonstelling 'Hard Labeur' over 
de landbouw in 't Schorre. (600) 

Thematentoonstelling 'De Atlantische 

Muur' in 't Vossenhol. 
Pannekoekenfestijn. (42) 
Voordracht ' Demystificatie van de 
Atlantische Muur' door Dhr M. Juncker. 

Leergang Kantr1ossen: 
65 lessen van 2 uur. (j7 dames) 

(51) 



15. L1- apr. St Annafestijn - kleinkunstavond 
in memoriam Kurt Verheyde 

16. Vier kontaktbladen "'t Schorre" met een 
totaal van 63 blz. 

17. Aanwezigheid op de Kulturele Raad Oostende 
8 vergaderingen+ 5 werkgroepvergaderingen . 

18. Elf "open deur"-voormiddagen op zondagmor
gen. Er werden 40 stukken uitgeleend (Uit 
bibliotheek en archief). 

19 . Dertien bestuursvergaderingen waren nodig 
om dit allemaal te organiseren. 

20. In 1986 telde de heemkring 158 leden. Dit 
zijn er tien meer dan in 1985. 

+ + + + + + + + + + 

ST ANNA PESTI.1N - ST ANNA l'ISTLTH - ST ANNA fESTIJH -

-
VRIJDAG 24 APRIL - IN GASTHOF VOSSENHOL 

De Stenelingen nodigen U vriendelijk uit op hun 
derde Sint-Anna festijn in de Ridderzaal van het 
Vossenhol. Het wordt weerom een bonte mengeling 
van poëzie, film en muziek. Mogen wij Uw steun 
vragen door overschrijving op rekening: 

738-5100387-52 
van De Stenelingen 

Oud Vliegveld 29 
8400 Oostende 
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HEEMKRING 'T SCHORRE - PLANNING WERKING 1987 

Nr. Datum 

1. 25 feb. 
2. 13 mrt. 

3. 27 mei 

4-. 29 mei 

. 5. 7 juni 
6. 4 juli 

• 7. juli/ 
8. aug. 

9. 8 aug. 
10. 5 sept. 
11. sept. 
12. 1 nov. 

13. 10 nov. 
14. dec. 

Omschrijving 

Vergadering kunstenaars 'Steense Groep'. 
Statutaire vergadering met diavoorstel-. 
ling over 'Oud Raversijde' door Dhr. 
G. Vanblaere. 
OLH Hemelvaart - Tentoonstelling voor 
jong talent met aanmoedigingsprijs. 
Reis naar Steene en Eperlecques in 
Noord Frankrijk. 
Rommelmarkt. 
Happening Rik Versonnen. 
Weekendtentoonstellingen in de molen -
Schorretochten met paard en huifkar. 
Stand op de avondmarkt+molententoonst. 
Samenkomst kunstenaars 'Steense Groep' . 
Barbecue voor de leden. 
Allerheiligententoonstelling over 
'De Atlantische muur en 8r.P.ne' 
Zieltjesavond. 
Voordracht. 

~ Wie de hele dag gromt, is 's avonds zo moe 
als een hond J 

••• Vastenkalender 1987. 
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FILMONDERSCHEIDING VOOR JAN SURMONT 

Wie kent Jan Surmont niet? Hoe dikwijls hebben 
wij hem niet gezien tijdens feestelijkheden te 
Stene, gewapend met zijn filmcamera of anders 
op wandel met zijn trouwe Retriever 'Eagle' of 
ook nog te paard door 't Schorre. 

Wij waren dan ook zo gelukkig het eerste deel 
van zijn film te zien tijdens de jaarlijkse 
filmwedstrijd van Ciné Club Oostende. Jan be -
haalde er een prachtige tweede plaats op vijftien 
deelnemers. 
In verscheidene week- en dagbladen verschenen 

• 
intervieuws met Jan, waarbij hij opnieuw zijn 
grote liefde voor het dorpse van Stene en het 
landelijke van het Schorregebied verkondigde. 
Zijn angst dat dit alles teloor zou gaan komt 
zeker tot uiting in de door hem gekozen onder -
titels als 'Gaat Stene kapot' en 'Het einde van 
Stene is in zicht'. 
Ook te Roeselare behaalde de film een mooie 9° 
plaats in wedstrijdverband en er is zelfs reeds 
sprake van een voorstelling op nationaal vlak 
te Brussel. Jan heeft beloofd dat de Stenenaars 
als eersten dit document zullen mogen zien want 
zij zijn toch de acteurs geweest en aanzien het 
dan ook een beetje als ' hun film: 



STENE : 1982 - 1983 

Film van Jan Surmont . 

Tekst van Roland Struys. 

Stem : Pol Houwen 

. . . Hier volgen in exclusiviteit enige uitreksels 
van de filmcommentaar ••• 

U wil ook de boer op ••• het Schorre in ••• DOE 
EET DAN MET DE HUIFKAR Il! In de zomermaanden kan 
zo'n tocht elke woensdag en zaterdag, met vertrek 
aan het Vossenhol tegenover het kerkje op het 
dorpsplein. Uw reisbureau is de heemkundige kring 
't Schorre ••• in hun handen bent U bij kenners 
die U tevens van informatie over het gebied voor
zien. 
Wie privé groepsuitstappen wil, kan dat doorheen 

• het hele jaar ••• Er staat steeds een voerman ter 
beschikking, wat ook Uw doel of bestemming weze. 
De opbrengst van deze tochten komt ten goede aan 
de plaatselijke heemkundige kring ••• Onbewust 
werkt U aldus mee aan het in stand houden en be
waren van een rij k plaatselijk landschaps- en 
dorpspatrimonium, dat hopelijk aan de naderende 
onpersoonlijke wurggreep van de stad zal blijven 
ontsnappen. 
De zonovergoten velden ••• het. tempo van de paar
depoten ••• het hotsen-wiegen van de kar ••• maken 
U ervan bewust dat eenvoudige dingen in het leven 
zo mooi kunnen zi jn ••• hier in ötene ••• wellicht 
ook daarbuiten ••• Het paard ruikt reeds de haver
zak ••• ons wacht nu verpozing bij lekker schuimend 
gerstenat ••• dorp en schorreland ••• de kring is 
gesloten ••• de cirkel gemaakt ••• 't ware een 
bekroning als ooit de wiekenloze molen weerom 
draait 1 

bewerkt door Robert Decrop. 



DE GESCHIEDENIS VAN DE KUSTTRAM. 

De vereniging T.T.O. (Transport Toerisme Ont
spanning) Noordzee v.z.w. heeft een reeks van 
vijf prentkaarten met zichten van de Kusttrams 
van v66r 1930 in herddruk uitgegeven. 

De reeks is te koop tegen 100 fr bij de heer 

Raymond Vancraeynest - Blauw Kasteelstr. 103 te 
Oostende. Betalin 

Betaling kan gebeuren op rek.nr 000-0516276-42 
of 475-8040421-10 op bovenstaand adres. 

DERDE VOLKS- EN HEEMKUNDIGE BOEKENBEURS. 
• 

De derde uitgave van deze boekenbeurs voor Vlaan
deren wordt georgani~eerd door de heemkundige 
kring "Het land van Beveren" vzw op 5 april 
van 9.30u tot 19u in het kasteel Oortewalle te 
2750 te Beveren-Waas. 

FAMILIALE KRONIEK -----------------
Wij bieden onze innige deelneming aan de heer 
Pierre Renotte, bij het overlijden van zijn 
echtgenote Mevr. Marie Louise Van Acker. Aan 
Pierre en Eddy wensen wij veel moed in deze 
moeilijke dagen. 
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REIS 29 mei 1987. 

De Heemkring wil op vraag van heel wat leden een 

reis organiseren naar onze ,, zuster " gemeente 

Steene in Noord-Frankrijk. 

Ziehier het programma: 

9.00 Vertrek vanop pleintje voor de kerk van 

Stene 

9.45 Bezoek aan de opgravingen en het museum van 

de beroemde Duinenabdij te Koksijde, duur 

anderhalf uur. 

11,15 Wij rijden over Hondschoote en Bergues, klei 

ne mooie steden in Frans-Vlaanderen naar 

Quaedypre waar wij middagmalen: 

Menu 

Terrine de Campagne 

Paupiette de Veau Paysanne 

Camenbert 

Glace Panachée 

Café 

Drank naar believen 1n de prijs inbegrepen. 

14;30 Aankomst in Eperlecques met ePn van de 

grootste bunkers ter wereld, geleid bezoe k 

76.15 Bezoek aan de gemeente Steene, duur een 

uur; 

Daarna eventuele verrassing 

20.00 Terug te StEne. 

Prijs: alles inbegrepen: 650 BF 

4 O per;~ cnen. meegaan: 7 0 0 BF . 

indien slechts 



STEENE IN FRANS VLAANDEREN. ---------------------------

' ~ I J 

In het departement Nord, niet ver van Bergues 
aan de Kolmevaart bevindt zich Steene met een 
oppervlakte van 1028 ha en 872 Vlaams-sprekende 
inwoners. 

Mogelijk eertijds het eindpunt van een Romeinse 
heirweg uit Kassel, werd Steene het eerst ver
noemd in 857. Zoals ons Stene komt de naam van 
het Germaanse woord •stainum' """steen". 

De Vlaams-Gotische Sint-Maartenskerk heeft ronde, 
achthoekige en spiraalvormige bakstenen pilar~n 
uit de 12° eeuw die enig zijn in de Westhoek en 
bezit een fraai St Anna trits. • 
In 1620 verleenden de aartshetogen Albrecht en 
Isabella aan Jonker Vigorius Raepe, de toelating 
tot het oprichten van een huis van plaisance en 
de heerlijkheid van Steenburg. 

Gelegen op een tiental minuten ten Zuiden van de 
dorpskerk is dit Kasteel een der fraaiste en 
best bewaarde uit de Westhoek. 

Op het gehucht Groot-Millebrugge staat in een 
park een kasteel, in de 19° eeuw gebouwd door de 
familie Coppens. In het park is er nu een belang
rijke alcoholstokerij gevestigd. 

Bron: Jozef Van Overstraeten, 
medegedeeld door Dries De Gr ijse. 
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CIJFERS OVER STEENE IN FRANS VLAANDEREN. ----------------------------------------
Enkele gegevens over de vroegere bevolking: 

1469: 413 inw. t.t.-z. 78 haarden à 5,3 personen 
per haard, armen inbegrepen. 

1694: 459 inw. t.t.z. 378 plus 80 armen. 

1697: 352 inw. 
' 

armen niet inbegrepen •• 

1716: 394 inw. , armen niet inbegrepen. 

1773: 704 inw. 
' 

armen inbegrepen. 

1789: 753 inw. t.t.z. 142 haarden à 5, 3 pers/hrd 

1804: 742 inw. 
' 

armen inbegrepen. 

Bron: Paul Vandewalle 

!i2.:E!: De gepubliceerde foto's over Ste(e)ne 
werden ontleend aan volgende publieatiei 

'Vlaams erfgoed in de Franse Westhoek' 

door Phillippe Despriet. 

+ + + + + + + + 

WIE GLIMLACHT IS STERKER 

DAN 

WIE EOOS WORDT••• 



176. Stene. Het 15• eeuwse kasteel van Steenburg, mooi voorbeeld van 
een.v!~rl(ante w~.1t_rp_yrç_nJ. 

178. Stene. De toren van de St. - Martinuskerk dateert wellicht van de 14• 



K0KSIJDE:_De_Duinenabdij. 

In 1107 kwam de Benediktijnermonnik Ligerius 
uit Frankrijk zich vestigen in de duinen van 
Koksijde, op de plaats waar voordien een volk 
van onbekende oorsprong had geleefd, maar er 
in de 9° eeuw door de Noormannen werd uitgemoord 
of verjaagd. Vanaf 1127 werden er stevige abdij
gebouwen opgetrokken, maar het duurde tot in 
1262 vooraleer de abdij voltooid was, o.m. met 
de inwijding van de grootste en fraaiste kerk 
die Vlaanderen ooit rijk was. De abdij kende haar 
grootste bloei in de 13° eeuw. In het midden van 
de 15° eeuw was het verval duidelijk te merken 
en na de beeldenstorm (1566) werden praktisch 
alle gebouwen prijs gegeven aan wind, water en 
zand. Na de Franse revolutie werd de abdij voor
goed opgegeven en werden de ruines steeds dieper 
onder het zand begraven. 
In 1949 vatte men de archeologische opgravingen 
aan. In 1951 ontdekte men de begraafplaats van 
de oudste, onbekende bewoners en stond men voor 
tal van raadsels. In de vloer van een der nabij
gelegen gebouwen, dat als kapittel diende voor 
de werkbroeders, ontdekte men een tegel uit ge~ 
bakken aarde die een voetafdruk vertoonde, welke 
een lengtestandaard schijnt te zijn. 

De V2 - raket, naar een project van Von Braun, 
kon slechts in september 1944 als wapen worden 
ingezet. Deze raket was 15m lang en had een 
1.80 m, met een gewicht van 14 ton. 
De eerste tuigen werden gelanceerd vanop een 
rijdende afvuurbasis. Londen werd getroffen door 
1565 dergelijke projectielen, Antwerpen door 
1315, terwijl er 17 gericht werden tegen Parijs, 
Gent, Luik en Brussel. 



De V2 steeg tot 85 km hoogte en bereikteeen 
topsnelheid van 6500 km/h. Onderscheppen was 
werkelijk onmogelijk! 

I I 
• 1 

Te Eperlecques werd de eerste vaste basis ge
bouwd om deze raketten te lanceren. Ze werd echteJ 
nooit operationeel. Te Wizernes werd een tweede 
basis gebouwd. 

als stille getuigen 

verlatenheid, verschroeide aarde, bomkraters, 

• 

. . . 
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D E E L N E M I N G S F O R M U L I ~ R 

In te s turen voor 15 mei naar: 
R. Fockedey 

Melkerijs traat, 2 

8400 Oostende . 

Ondergetekende ..................... . 

schrijft in met .... personen voor de reis naar 

Noord-Frankrijk op vrijdag 29 mei 198 7 en 

stort .. . maal 650 BF op rekening 

0 0 1-0688371-38 

van ' t Schorre, Oostende. 

Da turn ........... . 

Handtekening: 



Inschrijvingsformulier 
REIS NAAR NOORD - FRANKRIJK 
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ANGST 

Soms heb ik angst 

omdat mijn woorden 

in jou mond 

zo helemaal anders klinken; 

omdat jou woorden 

in mijn mond 

precies dezelfde zij n. 

R. Fockedey 

WEET JE DAT ••• 

.. 

- een Oostends Kultureel paspoort slechts 100 fr 
kost l Het bezit van zo'n kaart biedt U tal

rijke voordelen: zelfde voorwaarden als stu-
;i.,....,-+-o ..... ,; "" I +- TT••--- - -, " "' ~ -, ,.. ~r .,....., . na.· er . ng 
-----•• .._..._ V L\. ........ 00.0...l.t C::.V é1. :)V l. Vv ... uil. 1. 

bij toneelkringen (o.m. de troebadoers), ••• 
30 fr vermindering in de bioscopen Capitole, 
Rialto en Studio en nog veel meer • •• Deze 
kaarten kan men bekomen Bij Robert Decrop 
Oud vliegveld te Oostende - Tel. 702136 . 



DE ' VESTING EUROPA' • (vervolg) 

Deze landing had bovendien een aantal onaangename 

gevolgen: vooreerst kreeg het moreel van de be
volking een geweldige knauw omdat men dacht een 
einde te zien aan de Duitse overheersing en ander
zijds begonnen de Duitsers langzamerhand hun sa
lo.nhandschoenen uit te trekken. Zo werd besloten 
om het Kursaal van Oostende en Middelkerke met 
de grond gelijk te maken, precies omdat een aantal 

Britse tanks nabij het casino te Dieppe doorge -
breken waren. Voor de Whermacht was dit een zuiver 
taktische aangelegenheid; voor de bevolking een 
goede voedingsbodem voor wrok. 

• Na enkele nieuwe commando-acties kwam het Duitse 
opperbevel tot de conclusie dat een landing op 
grote schaal wel degelijk tot de mogelijkheden 
behoorde. Keer op keer konden de Duitsers niet 

verhinderen dat de vijand aan land kwam, alhoewel 
de verdediging kordaat terugsloeg. De furie van 
Hitler sloeg echter neer op de lokale kommandanten 
die zich op hun beurt beklaagden over de povere 
staat van de verdedigingswerken. Hitler vaardigde 
vervolgens zijn directief 51 (3 november 1943) uit 
waarbij veldmaarschalk Rommel benoemd werd tot 
inspecteur van de fortificaties. Ook werd besloten 
het aantal stellingen gevoelig uit te breiden, 
vermits er steeds minder en minder personeel was 
om een landing op te vangen. 



Veldmaarschalk Rommel, een briljant tacticus en 
zeker geen partij-idioot, was erg verontwaardigd 
dat de muur slechts in kranten, magazines en i n 
de geesten in Berl ijn bestond. Er moest snel werk 
gemaakt worden van de Atlantikwall . De opvatting
en tussen de diverse l egerafdelingen verschi l den 
enorm van hoe de kaarten gespeeld moesten worden. 

Rommel zag veel heil in een vooruitgeschoven ver
dedi ging waarbij de vi j and aan het strand vastge
pind werd. Veldmaarschalk van Rundstedt voelde 
daar niets voor. De Atlantikwall was voor hem een 
armzalig kaartenhuisje. Inderdaad, zoals Frede~ik 

de Grote eens zei: 'wer alles defendieren will, 
def endiert gar nichts' . Bovendien was er een • 
enorm administratief gekibbel tussen de Luftwaffe 
Wehrmacht en Kriegsmarine. Dit ' h ineinregieren ' 
was zeker geen garantie voor een gecoördineerde 
verdediging . Tenslotte sprak ook een amateur -
strateeg Hitler zijn woordje me e : de uitstekend 
uitgeruste en goed gemotiveerde SS - pantserdi
visies zouden rechtstreeks onder zijn bevel komen 
te staan . Tenslott e werden er een aRntal s te~en 
(Lorient , Duinkerke, Cherbour g , enz ••• ) tot ves
ting uitgeroepen die verdedigd zouden worden tot 
de laatste man. Kortom, de bevo egdheden van Rommel 

·wer den sterk uitgehold. 



Niettegenstaande dit wierp hij zich met de groot
ste energie op zijn taak: strandversperringen wEr

den in allerijl opgericht en het aantal batterijen 
steeg gestaag. De Geallieeerden zagen deze ontwik
keling met lede ogen aan. Bombardementen vertraag
den het werk wel, maar konden het geen halt toe
roepen. Andere factoren zouden de kracht van de 
muur grondig aanvreten. De Duitsers gebruikten 
een groot aantal kalibers zodat de aanvoer van 
munitie een prangend probleem was. Ook de kwali
teit van de soldaten liep achteruit: vaak waren 
slechts de onderofficieren en hogere kaders van 
Duitse nationaliteit, terwi j l het voetvolk be
stond uit doven, nierpatiënten en 'Osttruppen' •. 
Dit alles had tot gevolg dat de muur op 6 juni 
1944 in enkele uren opgerold werd door de gealli
eerden. De kaarten waren gespeeld en de Duitsers 
hadden het pleit verloren ••• 
We kunnen ons de vraag stellen of de Duitsers 
andere alternatieven bezaten om 'Europa' te ver
dedigen. Waarschijnlijke niet, gezien de vele be
perkingen en politieke intriges. 
Een ding heeft de Atlantikwall echter bewezen: 
de tijd van de vestingen was voorbij. Zoals 
Machiavel in 1531 zich eens liet ontvallen: 'zij 
die een goed leger hebben, hebben geen nood aan 
forten. Forten zonder een goed leger dienen echter 
tot niets' ••• 

M. Junckers 
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