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W O O R D V O O R A F • 

De lange mooie zomer van 1983 is voor de Heem

kring geen gewone vakantietijd geweest. 

Een aantal aktiviteiten vergden immers heelwat 

energie. Eerst en vooral was er de molen. Oor-
5pronkelijk hadden wij twee tentoonstellingen 
in de gerestaureerde molen gewild, de werkzaam

heden namen echter zoveel tijd in beslag dat 
uiteindelijk maar met de Avondmarkt van Stene 

een eerste bescheiden tentoonstelling kon i nge

richt worden. Voor dit echter mogelijk was had 

een grote groep mensen - om niemand te vergeten 

noem ik geen namen - belangloos gewerkt om de 
zoldering te herstellen, electrische leidingen te 

l eggen , vensters te vermaken en het geheel van 

de benedenruimte in het wit te zetten. Zij ver

dienen onze gelukwensen en onz •e harteli jke. dank 

bij het bewonderen van het resultaat. Hun mooiste 

beloning was echter de onverhoopte massale belang

stelling voor de tentoonstelling tijdens de Avond

markt, meer dan 2000 mensen kwamen een kijkje 

nemen. 

Tijdens de zelfde Avondmarkt had een andere ploeg 

uit het bestuur en de leden het zeer druk op het 

marktplein zelf, daar werd immers door de Heem

kring een openluchtcafé uitgebaat, de opbrengst 

van de verkoop ging integraal naar de molen, die 



tot op dit ogenblik reeds veel geld heeft opge

slorpt. 
Een derde aktiviteit van de Heemkring was het 
organiseren van een reeks Schorretochten tijdens 
de maanden juli en augustus. Wij mochten ons opnieuw 
verheugen in een grote belangstelling; zowel mensen 
uit Oostende, Stene of Konterdam als toereisten 
hadden ocig voor het mooie in het Schorre. Bij de 
toeristen mochten wij Nederlanders, Duitsers, En
gelsen en zelfs Amerikanen verwelkomen; allen 
waren verbaasd over het feit dat zo dicht bij een 
grote stad nog zo'n mooi en stil landbouwgebied 

bestond. 
En wat voor de volgende maanden? 
Eerst en vooral de fototentoonstelling tijdens 
het weekend van Allerheiligen. Wij hopen zeer 
veel leden en iympathisanten te mogen begroeten. 
Zoals steeds moet voot deze tentoonstelling, waar
over verder meer, geen entreegeld betaald worden. 
Op 10 november houden wij onze jaarlijkse Ziel
tjesdag in het Vossenhol, aanvang om 20 uur. 
Tijdens de maand december wordt zeker een voor
dracht ingericht, waarover later meer. 
Niet te vergeten; op 27 december organiseren wij 
in de kerk van Stene een kerstconcert, ook daarover 

volgt later meer. 

Paul Vandewallc 

Voorzitter. 



Zij rijzen uit de grond •.• 

Zij rijzen uit de grond 

de villa's 

in de nieuwe wijken. 

zij rijzen uit de grond 

de villa's 

van de nieuwe rijken. 

Zij rijzen uit de grond 

de villa's en de wijken 

waar eens 

de tarwe stond te rijpen, 

R. Fockedey 
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AGENDA: 

- 29i ~30, 31 oktober en 1 november 

FOTOTENTOONSTELLING 

- Do 10 november 1983 

ZIELTJESAVOND 

- half december 

VOORDRACHT 

- Di 27 december 1983 

KERSTCONCERT 

OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 1983 VANAF 20U30 

IN GASTHOF 'T VOSSENHOL TE STENE-DORP 

Z IE.Lï'JE.S .:.. AVoND 

(koffie+ pannekoeken) 

INGERICHT DOOR DE HEEMKRING 'T SCHORRE 

U bent vr i endelijk uitgenodigd 



FOTO r-

. ls1~! / // / /)/ 
TENTOONSTELLING / ~EEN RIJKER KROON 

/ DAN EIGEN SCHOON. / 

---------///////; 
OP ZA 29 , ZO 30, MA 31 OKTOBER EN DI 1 NOV EMBER l983 

IN GASTHOF 'T VO SSENHOL TE STENE - DORP 

TELKENS VAN 10 U, TOT 20 U. 

U BENT VAN HARTE WELKOM. DE TOEGANG IS GRATIS. 

De pr i jsuitreik i ng voor de fotoweds tr i jd, waar toe de pr1Jswi nnaar s 

pe~so o nlijk zullen worden uitgenodigd, gaat door op vrijdag 28 okt . 

in Gasthof 't Vossenhol.~ goe dgekeurde i ngez onden fotos worden 

gedurende die Allerheiligen - weekend t entoon gesteld . 



OUDE TRADITIES 

Een beschrijving van onderstaande tradities uit het Antwerpse 

verd ons bezorgd door de heer Van Mele, waarvoor hartelijk dank, 

NOVEMBER SLACHTMAAND. 

Tegen deze tijd was er steeds een varken vetgemest, Ja, in dien 

tijd vegen de varkens voordat men ze slachtte 240 tot 300 Kgr. 

De mensen aten toen nog spek, vant datvas gezond. Nu niet meer! 

Vader ging toen naar de beenhouwer om de datum van de slachting 

vast te stellen. Eén dag voor de slachting moesten vij van TEMSE 

naar STEENDORP rijden naar de zoutziederij SCHELTJENS, om aldaar 

een zak klipzout (grof zout) te gaan afhalen, Dit gebeurde met 

kar en paard, zodat dit een halve dag in beslag nam. Tevens vas 

dit een schone uitstap; een reis op zichzelf. 

De dag van de slachting vas aangebroken en vader had reeds een 

bed van met de hand gedorsen stro klaar gemaakt op de plaats vaar 

het varken zo u gekeeld vorden, Eens de beenhouwer in zicht, zette 

moeder reeds drie glaasjes : een voor de slachter, een voor de 

gebuur en een voor vader. De fiets van de beenhouwer vos vooraan 

uitgerust me t een grote vissen mand, waarin hij zijn schort en de 

holster met messen had geborgen. Vooraleer de beenhouwer binnen- . 

kvam deed hij zijn schort aan , riemde zijn riem met messenholster 

aan en stak voor onze ogen de vlijmscherpe messen in de hol s ter. 

Na de jenever te hebben achterover gekapt, gingen de drie personen 

naar de varkensstal , De beenhouver deed een touw om de rechter -

voorpoot en de rechterachterpoot. Hij brac ht dan het varken buit en 

en bracht het naar het bed van stro. Vader nam de kom om het ~loed 

te vaten, terwijl de gebuur op het teken van de beenhouver het 

varken op zijn zijde trok. De beenhouwer knielde neder en stak een 

eerste maa l toe: het bloed st roomde uit de- vonde in de kom. Vader 

roerde dit dan met de hand om het klonteren t e beletten. Als de 

kom vol was goot hij deze in een emmer uit, terwijl de slager de 



wonde min of meer dicht hield; zo ging dat tot het einde , Wanneer 

het varken gekeeld werd, begon het te huilen dat horen en zien ver

ging. Doch niemand stoorde zich daaraan. 

Eenmaal dat het varken dood was, kon de gebuur die geho lpen. had, 

vctrekkcn nadat hij nog een druppel gedronken had. De slager nam 

een pak stro en stak het in brand, want het varken werd gebrand • 

langs beide zijden, Daarna legden zij het varken op een ladder of 

een afgehaokte deur en bracht men dit op twee houten schragen , 

dicht bij de pomp. Dit werd dan begoten met lauw water terwijl de 

slager het met een baksteen proper schuurde, Daarna werd het varken 

geschoren en afgegoten met lauw water. Dan werd het op zijn rug 

gelegd en moest vader het bij de beide achterpoten vasthouden, 

want dan sneed de slager het dier open, 

De darmen werden eruit verwijderd en in een aardappelmand gedaan. 

Uaarna begon de slager het vlees te verdelen in ondermeer de cote

letten, gebraad, lever, hart, spek en hespen. De kop werd midden

door gekapt en alzo kon de beenhouwer de hersenen eruit verwijderen, 

alsmede de t ong. ~et vlees werd op grote stenen schotels gelegd. 

Het spek en de hespen werden op vers gedorsen stro in de kelder 
gelegd, 

Eenmnal dit alles voorbij was , mocht de beenhouwer als eerste 

een versgebakken stuk vlees proeven met bijbehorende sneden grof 

brood dat zelf werd gebakken. Daarna werd hij betaald voor het 

gepresteerde werk en kon vetrekken. 

Uan kwam het werk voor moeder aa n de beurt. Ze maakte de beuling, 

stoofde leve r met spek en bakte tegen schaftijd de hersenen. Onder

tussen kookte vader in een marmiet de kop, de poten, de oren , de 

nieren, het hart en de staart in de oven boven de open haard tot 

dit alles gaar was, want het moest dienen voor kipkap (hoofd

vlees). Wanneer dit alles gaar was, werd dit in huis gebracht en 

op een houten kapberd met een kapmes fijn gehakt!! De vettige brei 

werd daarop in kommen gegoten en deze werden in de kelder gezet om 

te stijven. Het kookwater noemde men "JEUGD" en hiervan werd soep 

gemaakt . lliervan deelden ook de buren mede. 's Anderendaags werd 



het spek in een houten kuip gelegd. De bodem hiervan was gans be

dekt met ee n laa~ zout, Daarboven werd dan een laag spek gelegd 

en daarop weerom een l aag zout, enz ••• Helemaal bovenaan l agen 

dan de vier hespen. Dan werd de kuip toegedekt en liet men dit 

alles zes weken staan . Dan nam men de hespen eruit en ging men 

d e ze ophangen in de schouw van de open haacd; om te rok en. 

~rn legde een houtvuur ann en als dit goed brandde legde men daar 

h r oc ne netel s op: dit o m veel r ook te verwekken , Als de hespen 

~c no eg gerookt waren, liet men deze één nacht in de schouw hangen 

om ze te laten druppen. Daarna werden deze erui t gehaald en wik

ke l d e ~en deze in een ga~ s doek , zodat er geen insekten konden ko

men opzitten. Sa de zes weken begon men ook aan het spek te eten. 

Zo 'n stuk s pek wer d gekookt en als he t gaar was werd het op een 

grote stenen sc hotel gelegd. Iedereen kon er van afsnijden, z~

ve el hij lust e . Dit was ook zo met de hespen. Wannee r de hesp op 

tafel kwam, was het kermis. Tot zover de slachting ••• 

UE UA R~ES werd e n mees t al geschonken aan een behoeftiJ gezin. Deze 

k r ege n d an o o k e e n kan "jeugd" mee om soep te maken en ook beuling. 

Ue darmen wer den gekuist in een beek, die toen nog proper was,; 

d; t om he t vui l uit de darmen te spoelen. Eeens dit gedaan, zette 

men dez e g ed urend e één na c ht in botermelk om alzo wit te tr ekken, 

vJa r o p w~rdcn z ij gekookt. 

:!e t S?ek d;H r.icn niet dire k t n odi g had ,,werd in de kuip gel a ten. 

s~ ze s we ken Lrck ken i n het zout we rd het immers niet meer zouti~er. 

:Jc ,· ;1 r k.('11 s l> l a .1s we r d o pgeb l a z e n en al zo ged roogd. Die diende, dan 

,.is vocLba l vo o r de kind e ren. 
__ __ ____ _____ ____ __ ___________ _____________ ______________ V.H. ___ _ 

·'" !l l ·;s:i~r. '2 7 lli'tï ::-tUEil l '.l~J 1 :,: IJl•: S I NT - ,\ N:O: HlrnK Te STENE - DORP 

KERSTCONCERT 

l :iGI::~ l C!!T DOO~ DE IIEE~tK Rl ~C '1' SCIIORRE STEEN E. 

U llEN 'I' VAN HARTE llt::LKON 
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En de Boerenmarkt? 

Van verschillende zijden werd bij het bestuur 
aangedrongen om opnieuw een boerenmarkt te Stene 

in te richten. 
Omdat wij eigenlijk zelf met de vraag stonden of 
dit wel de taak van een heemkring was, hebben 
wij op onze algemene vergadering tijdens de lente 
onze leden gepolst over de wenselijkheid van der

gelijk iniatief. Van onze leden kregen wij te 
noren dat zij daar geen enkel bezwaar in zagen 
en dus werd er beslist een boerenmarkt te orgnni

seren. Helaas kwamen een reeks moeilijkheden 

roet i n het eten goo i en: 
de st ad Oos tende, s inds eeuwen kampend me t 

ge l d teko rt, vraagt voor het inrichten van 

markten een marktgelde van 3000 F , wie zou da t 

betalen? 
- de ijverige tiunierders van de vzw Akkerwinde, 

op wiens medewerking wij hadden gerekend, mogen 

volgens hun statuten geen produkten verkopen; 
- landbouwers die aangezocht werden om deel te 

nemen aan deze aktiviteit schr ikken daar s t eeds 
meer van te rug: enerzijds is e r de f i s kus die 

toekijkt, anderz ij ds zijn er de akties van 
middens t anders d i e in de boerenmarkten een be-

dreiging voor hun handel zien . PV . 



CAROLUS LUDOVICUS FAICT (vervolg) 

22-1-1852 (Stene) 23-5-1899 (Stene), 

Burgemeester van Steene van 1895 tot 1899, 

•NB: Omwille van de slechte druk in het voorgaande nummer, wordt 

de laatste bladzijde van dit nummer hernomen, 

4, RIJKDOM EN STATUS. 

Onderzoekingen in dit verband in het A,D.K.B leverjen niets op, 
Noch via persoonlijk speurwerk, noch via navraag bij de bevoegde 
personen, De schets van de rijkdom van C.L. Faict berust dan ook 
op vermoedens en vermoede corelaties. 
Over zijn grootvader-burgemeester schrijft J,J.P, Faict: "il y 
eut une situation honorable et devint "maire" et bourgmestre •• ," 
(1). Deze achtbaarheid zal ook wel met zijn vermogen te maken geha, 
hebben. Of het nageslacht echter dezelfde status behield, blijft 
een open vraag, Enkele gegevens doen vermoeden dat C.L. Faict (en 
zijn naamgenoten) slechts een bescheiden bezit hadden: Auguste, 
zijn neef, pachtte gronden die aan de kerkfabriek behoorden (2); 
Anna Kesteloot, zijn moeder werd in 1898 begraven met een dienst 
van "3° klas"; zijn familieleden Joannes (+1886) en Caroline(+ 
1883) werden beiden begraven met een dienst "2° klas" (3). 
Burgemeester Faict zelf werd op 26.5.1899 begraven om 9u. 's mor
gens met een "Kleene dienst". 
Men zou geneigd zijn C.L. Faict (en enkele verwanten) een beschei~ 
den status en vermogen toe te kennen. Toch mogen geen voorbarige 
conclusies getrokken worden: de gegevens zijn beperkt en moeilijk 
te interpreteren, Ik vond .bijvoorbeeld ook dat vier neven/nichten 
van C. L. Faict ooit dienstboden/dienstmeiden waren bij J, Faict. 
(zie punt 3) Dit kan betekenen dat het boerebedrijf toen bloeide. 
Algemeen zou ik voorzichtig concluderen dat rijkdom en vermogen 
van C.L. Faict matig en besçheiden waren en bleven. 

(l} J,J.P. Faict, Une famille dans les tourbillons des temps. Un 
regard sur le passé de 1610-1925., 8ruxelles,1950,p.46, 

(2) A.S.A.S., De Duinengalm, Oostende,25.8.1894/3 
(3) A,S.A . S., Gemeente Steene: Mandaten Rekening van de Kerkfabriel 

Jg.1883,1886,1898, (bijvoegsels) 
(4) A.S,A.S,, Schrijfboek voor de schikking der Goddelijke Dienste, 

in de parochiale kerk van St-Anna Steene, jaar 1899. 



;:nkele opmerkenswnardir,e ven1antschappen z1Jn betekenisvol als we de 
fa~iliale,politieke en dorps~ebonden situatie willen kennen waarin 
C,L,l'nict leefde,13ij de vele Faicts. die in Stene woonden (dit is bij
voorbeeld af tê lezen uit hun lidmaatschappen in de Steense confre
rieën) ( 1), wil ik enkele be langrijke. verwanten apart vermelden, 
::gr,J.J.Faict,die bisschop werd van Brugge in 1864 en stierf in 1ö94 1 

(n ,was een neef van de vader van C.L.Faict. (3) 
lfo:,st hem vermeldt R.de Beaucourt . de Noortvelde ook nog een notaris 
1-'uict van Qostenue als verwunt.(4) 
i)e peter van C.L.Faict was Carolus Verkarre (5) ,die bij de geboorte 
van Charles Louis burgemeester van Stene was.(6) 
3elangrijk is ook dat de Grootvader van C.L.Faict de eerste burgemeester 
11a: van Stene. (7) Hij was de eerste van hele reeks Faicts die in de 
cemeenteraad en de kerkfabriek van Stene een rol speelden.(8) 
;,1 klinkt het dan ook wat bombastisch C.L.Faict een lid van een"poli
tieke dynastie"te noemen,toch is het zeker dat het voorbeeld en de 
i nvloed v;;n zijn naamgenoten-voorgangers hem heeft"geraakt en ge
inspireerd': 

Zie hiervoor:bijlage 4,A. 
;~.V.V.F .O,,Verzarnelinr; bidprentjes,prentje van J,J.Faict, 
J. J .P. Faict, Une famille dans les tourbillons des temps, Un rer;ard 

sur le passi de 1610-1925. ,Bruxelles,195o,p.4~. · 
R.de Beaucourt de Uoortvelde,Beschrijvine der Gemeente Steene., 

Hundznme 1 1977 ,P .111. 
,\.0.A.S.,Rer-:istru:n Raptizatorum in Steene ab anno 16'11.,1852,1. 
,\.G.G. , J ,ijst der burr,;emeesters van Stene. 
J.J.F,Faict,on.Cit.,p.44, 
i-lierop wordt verder nog teruggekomen. 

(zie ook~bijlaBe 4,B en C) 



6.SITll,i'i'IE 01' RELIGIEUS EN IDEOLOGISCH VLAK. 

Er zijn twee organisaties 1H1arvan ik de ledenlijsten heb onderzocht 
teneinde te weten te komen or C.L.Faict zich op het (formele) r e li
gieuze vlak ~eeft ge~n5agcerd1de confrerieën en de kerkfabriek. 
Wat de confrerieE!n betreft: de Faicts moeten een devoot ras Ge,·1eest 
zijn:in die tijd waren er op Stene (5een broederschappen of er waren 
vele Paicts lid van.(Dit is ook wel te verklaren uit de tijdsGeest 
natuurlijk,)(1)0ok de vader en de moeder van C,L.Faict komen regel
matig voor pp de lijsten. 
C.L.Faict was van 1871 tot 1874 lid ven d.e "Confratres et Consoro- '' 
res Sanctissimi Rosarii 11 , van 1875 tot 1878 van de "Broederschap der .. , 
H. Apollonia"en in 1879 lid van de "Confrérie van den zoeten llaem u ,· 
Jezus!: (2) 
Opmerkelijk is dat hij slecht s een korte periode van z'n leven lid 
was van een broederschap,en nooit van meer dan één.wat in ver~elij
king met andere leden van z'n familie,erg weinig was,(zie . (1)J 
Ook in de kerkfabriek trof ik veel Faicts aan.(3) Charles Louis was 
er lid van vanaf 5,4.1896 tot 3,7,1898 . (4) (Of hij wou of niet 1hij 
moest wel ,bij was immers burgemeester,) 
Met deze gegevens voor ogen denk ik te mogen besluiten dat C.L.Faict 
zich voor confrerieën vrij matig interesseerde en dat hij het lid
maatschap van de kerkfabriek slechts "ambtshalve" waarna:n.In ieder 
geval zijn er vele leden van z'n familie geweest die een ~rotere de
votie en kerkverbondenheid aan de dag lee;den.(zie weer (1) en (3)) 

(1) 
(2) 

(3) 
( 4-) 

Voor meer gegevens:zie bijlage 4,A . 
Zie A,S.A.S. ,Ledenlijsten van de Confrerie!!n van Ste:1e. ,(resp. 

notitieboekjes.) 
Voor meer gegevens,zie bijlage 4,B. 
A.S,A.S, ,Kerk van Steene - Register van Beraedsla;zin:ren., 

Jaren 1896-1M8. 
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7. l'OLITEK OPTREDE[~, 

:lat zelci t in verband met de confrerieën en de kerkfabriek,5eldt even
zeer in verb nnd met de gemeenteraad :Charles Louis Faict was slechts 
é~n Faict uit een hele recks,die allen op één of andere manier fami
lie waren van elkaar.Vanaf mei 18po ,toen J.F.Faict de eerste burge
meester 1-1erd van Stene ( 1 ), tot in 1899 ,het jaar waar dit onderzoekje 
ongeveer ten einde liep,was er op enkele maanden na steeds een Fa.ict 
lid van de gemeenteraad.(2) Op gevaar af in herhaling te vallen leg 
ik nogmaals de klemtoon op het belang dat dit feit volgens mij heeft. 
De lokale politiek in een kleine,landelijke geroeente,en dan nog tij
dens de 19° eeuw,is volgens mij zeer vaak een zaak "van vader op zoon'' 
geweest ,of toch een zaak van enkele families .Het politielc arobt van de 
hier besproken figuur vormt hierop geen uitzondering. 
C .L,Faict werd gekozen tot e5emeenteraadslid bij de verkie,zingen van 
19 oktober 1890.0p 2 januari 1891 volgde zijn installatie.Bij de ver
kiezin~en van 17 november 1895 bebaalde hij bet grootste aantal stem
men,en hij werd op 16 december geïnstalleerd als burgemeest er.(3) 
Belangrijk is wat ik vond in een Oostendse krant van 1895:het ging · 
name lijk om een "Lutte entre catholiques sans couleur politique."{4-) 
Dit i~pliceert dat in een tijd,waarin de strijd tussen katholieken 
en liberalen in Oostende hoog oplaaide (5),de Stenenaars,zonder par
tijen en zonder politieke slogans,hun verkiezingsstrijd streden. 
Visschien lag dat "strijden" dan wel meer op het vlak van persoon
lijke of familiale belengen en veten? (Stene telde immers niet_ zoveel 
inwoners: 1621 in 1893 ,21~;2 in 1896. (6)) Allerlei verenigingen en café.:. 
clubs speelden hoogstwaarschijnlijk ook een erG belangrijke politieke 
rol.Relevant in dit verband is het gegeven dat de gemeenteraadszit
tingen gehouden werden in een herberg (7) en dat de cafébazen ernaar 
streefden de gemeenteraad in hl'm herberg te laten vergaderen.(8) 
Het valt moeilijk te bepalen 1~at de persoonlijke inbrene; van burge
meester Faict in de beslissingen van de gemeenteraad is geweest.De 
bela.~grijkste t hema's in het gemeentelijk bele i d,die bij lezing van 
de verslagen van 1895~1899 naar voor kwamen,zijn de volgende: 
benoemingen ,begrotingen,openbare werken (vooral wegen),fisoale posten, 
volksfees ten,wedden van de raadsleden,lager onderwijs,toelati.ngen 
aan de inwoners op het vlak van de urbanisatie. 
In de Verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn het 
boofdz&kelijk de benoemingen en de urbanisatie (processen verbaal van 
commodo et in-::om~odo) die behandeld worden.(9) 
De verslagen zijn weinig kenschetsend.Het is moeilijk de houding of 
de mentaliteit van de raad te beschrijven.en dat geldt evenzeer voor 
C.L.Faict.Bi j na ste,cds gaat het om financiële of administratieve re
gelingen die netjes,formeel en "droog" zijn neergeschreven.Gelukkie; 
zijn er enkele uitzonderingen. · 
-Vooreers t is er een affaire met de veld11achter:deze 11ordt beschuldigd 
van roddel tegenover de Gemeenteraadsleden.Niet minder dan elf zit
tingen Baan vooroi j 1-1aarin dit fait-divers zowat het hoofdthema vorD1t 
van de beraadsla~inr,;en van C .L.Faict en z 'n raad.De zaak ~iordt zelfs 
aanhanE;i5 e;er.iaakt ''bij Zijne r-:a jesteit den Koning der Be lgen ." ..• ('10) 
Eens te meer een bewijs van het feit dat de politiek in plattelands
gemeenten vaak zeer lokaal en persoonlijk gericht is,en dikwijls toe
gespitst is op pittoreske onhenulli~heden,zonls bovenvermelde ruzie. 
- Ten tweede ~orgt de raad er steeds voor dat de financies en de "eco
nomie"van het dorp blijven renderen .De gemeenteraad neemt dan ook 
veel fiscaal~economische beslissihgen,vooral "ove r11egende dat zulks 
van groot belang zoude wezen voor den landbouw ••• 11 (11) 
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-Ten derde is er ook de verkoop van gronden aan Oostende.Hier komt 
C.L,Faict persoonlijlc aan bod,en wel met het voorstel om " .• de num
mers van het plan,welke de hofstede behelzen 1bij zijne moeder in 
pachte,van het in te nemen deel a! te schrabben,"(12) - Hij wou die dus 
Steens grondgebied laten blijven,en volgens mij zal hier wel niet alleen 
de spreekwoordelijke verbondenheid met de aarde van belang geweest 
zijn .•• 
Het zou echter. totaal verkeerd zijn het politieke beleid van C.L.Faict 
op basis van dit gegeven te beoordelen.Jammer genoeg resten ons nog 
slecbts twee andere persoonlijke interventies:in de vergadering van 
22.4.1897 verdedigt hij de onderwijzer in een polemiek tegen de 
arrondissementscommissaris,(1;)Anderzijds trekt hij zich terug in 
een geschil met diezelfde commissaris over het bestraffen van de veld
wachter:"De heer burgemeester verklaart dat hij de verant11oordelijk
heid niet wilt dragen."(14-) Ogenschijnlijk dus een tegenstrijdige 
houdins van Faict. 
Maar ••.. bet Z ·OU werkelijk al te voorbarig zijn om, aan do hand van d.eu 
enkele gegevens,specifieke en uitgesproken conclusies te trekken over 
C.L.Faict. Enkele meer algemene beschouwingen Iormuleerde ik in een 
algemeen besluit. 

(9) , 

(1o_) 

~11) 

~~!~ 

A.G.S.,Lijst der bur5emeesters van Stene.,punt II,1. 
Voor ineer e;egevens:zie· bijlage 4,C. 
A,G,S.,Gemeenteraadsverslagen,,1880-1895. 
S.B.O.,L'Bcho d'Ostende,Journal politigue,maritime et littêraire-

Ostende.12'1,11. 1895/2,D. . 
zie S ,B.O. ,L' Echo d' Ostende ••• ,21, 11.1895/1, 
R.de Beaucourt de Noortve1de,Beschrijvine; der Gemeente St eene. 1 

Handzame,1977,p.113. 
A.S.A.S.,Verslag van notaris· ven Caillie in verband met verpach

tingen van de Ke rkfabri ek, 1 18!35,p,1. 
De lis.ar ::evonden c;egeve,:s stemmen overeen met : 
R.de Beaucourt de Noortvelde,Beschrijving der Gemeente Steene, 1 

Handzame,1977,p.109. 
zie A.G,S. 1Geroeenteraadsverslagen 1 1895-191o 1Verslag van de zit

ting van 1 •. 10,169&. 
(Op aanvraag van A,Peiren zal de gemeenteraad vanaf 1.?.1897 
bij hem vergaderen.) 

zie A.G,S. ,Gemeenteraadsverslagen ,1895-1910 en A.G.S. ,Verslagen 
van het College van Burgemeester en Schepenen,1895-1920. 

zie A,G.S,,Geme enteraadsverslagen,1895-1910,Verslag van de zi t-
ting van 11 . 2 .1897, 

IBIDEM,Verslag van de zitting ven 18 .9.1897, 
IBIDEM,Verslag van de zitting van 12.4.1898 . 
IBIDtM1 Versl ag 'van de zi t ting van 22 , 4-, 1897, 
A.G . S.,Vers lagen van h et College ..• ,1895-1920,Verslag van de 

zitting van 2.2.1897, 




