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Programma 2008 

Juli en augustus is er de zomertentoonstelling 

BBQ op vrijdag 5 september 

H&R. Devos 

Guido Walters 
Raoul Decrop 

Robert Lisabeth 

31 okt+ 1 & 2 november Tentoonstelling in de molen: Wereldoorlog I, 90 jaar 
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Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Digi-taal 

Hoe klankrijk 

was JIJ 

taal van toen 

"Hebban olla vogola nestas bigunan" 

Geen wonder 

dat men zong. 

Nu spreek je 

digi-taal. 

Een zegen 

of een kwaal !? 

R.G. FOCKEDEY 



Woord Vooraf 

Op zondag 20 april 2008 werd het volledige bestuur van de Heemkring '"t 
Schore Steene" vernieuwd. Gezien er minder kandidaturen waren dan het aantal 
te begeven mandaten was er gen verkiezing nodig. Wij verwelkomen Lorenzo 
die als jonge kracht een duidelijke aanwinst voor de Heemkring kan betekenen. 
Zoals gewoonlijk verliep de Algemene Vergadering rustig. De financiële 
toestand van onze Heemkring kan gezond genoemd worden. 
De hoofdmoot van deze heemkundige hoogdag was de Steense versie van 'De 
zevende dag'. Drie uitverkorenen werden op de praatstoel gevraagd: Annette 
Pollentier, Jean-Marie Dedecker en Georges Casteur. Verder in dit nummer 
wordt er meer uitgebreid verslag gegeven over deze gebeurtenis. 
Na dit evenement werd nog gezellig nagekeuveld bij een natje en een droogje. 
Graag wil ik nog uw welwillende aandacht vragen voor onze zomer 
tentoonstellingen: een reeks kunstenaars - de lijst en de datums volgen verder -
uit Stene, Oostende of binding hebbend met Oostende of Stene brengen er het 
beste van hun kunnen. ~ven binnenwippen doet hen altijd veel plezier! 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 



Heemkring 't Schorre Steene 

Kunstexpo's in de molen van Stene-dorp 
Zomer 2008 

( open van 14u tot 19u) 

20 juni - 26 juni 
MARTINE BOGAERT 

27 juni - 3 juli 
SONJA HELMONT 

4 juli - 10 juli 
FRANKY MAES 

11 juli - 24 juli 
GIGI PRAET en ROGER FOCKEDEY 

25 juli - 31 juli 
THERESE VANHAECKE en EUSABETH MONSTREY 



1 augustus - 8 augustus 
CHRISTINE OPSOMER en GHISLAIN DEPOORTER 

9 augustus - 14 augustus 
SUZV MAKELBERGHE en NICOLE LEFEVRE 

15 augustus - 21 augustus 
MIA TOMMELEIN en ROGER JOORIS 

22 augustus - 28 augustus 
RITA DECRAEMER en MADELEINE LEEMANS 

29 augustus - 4 september 
CARLOS DECLERCK 

6 september - 7 september 
13 september - 14 september 

K2 
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Oude gebruiksvoorwerpen: 52 

Palingschaar 
(= aalschaar, tuik, palingvork, aalvork,palingsteker,eiger ... ) 

Beschrijvin2.: 

De palingschaar bestaat uit een metalen vork met 3 tot 7 stevige platte lamellen en een lange 
houten steel met dille. 

breedte lamellen: ongeveer 5 cm 
lengte lamellen: ongeveer! 8 cm 
lengte steel : 1,2 meter - 10 meter 

j &-

Gebruik en werking: 

De palingschaar dient om palingen te steken (vangen). Het werd bijna alleen gebruikt in de 

Bron: mot-Grimbergen 

winter bij vorst of koud weer, dan ligt de paling stil in de 
modder. 
De palingschaar werd in de bodem gestoken waar men 

dacht dat er paling aanwezig was en de paling werd geklemd 
tussen de lamellen. Aan de lamellen zijn er kleine 
weerhaakjes om zo de paling niet meer te laten ontsnappen. 
Om de paling te verwijderen werden de lamellen uit elkaar 
getrokken. De lamellen waren veerkrachtig. 

Deze vismethode werd veel toegepast in de 19de en 20 ste 
eeuw. Het werd verboden sedert 1931 door de nieuwe 
visserijwetgeving in België en Nederland. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het GasthofVossenhol. 
Devos H & R 



DE HISTORIEK VAN HET LINKS EN RECHTS RIJDEN IN BELGIË 
Walter VERGA UWEN 

In de 19de eeuw bestond er in België geen eensgezindheid over de rijrichting 
van het verkeer. In de provincie Antwerpen reed men links. Uit de toenmalige 
kranten blijkt echter duidelijk dat links rijden leidde tot tal van ongevallen 
met de paardentram, met voertuigen en hun zwaar ijzeren beslag rond de wie
len, met fietsers en met ruiters en vee. Sommige kranten spraken hun onge
noegen uit over die 'regeling'. Bovendien speelden kinderen vaak onvoorzichtig 
op straat en bewogen voetgangers zich al dan niet op de voetpaden voort voor 
zover die al bestonden. 
Ondanks die problemen kende België tot op het einde van de negentiende 
eeuw geen duidelijke verkeersreglementering die voor de ganse natie gold. 
Een duidelijke en eenvormig reglement drong zich op omdat bijna elke provin
cie een andere regeling kende. De provincies Antwerpen, Limburg, Luik, 
Luxemburg, Oost- en West-Vlaanderen hielden het bij links; Henegouwen en 
Namen bij rechts. 
Brabant hield het bij links èn rechts naargelang de tekst in het Frans of het 
Nederlands was opgesteld. In de hoofdstad Brussel reed men rechts. 
Die toestand kon niet langer blijven duren aangezien ons land steeds meer en 
sneller verkeer te verwerken kreeg en men in de buurlanden wel een duidelij
ker verkeersreglementering had uitgevaardigd. 
Onder impuls van minister Léon De Bruyn (landbouw en openbare werken) 
boog de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich over zijn wetsvoorstel voor 
een duidelijk verkeersreglement. 
Op 4 augustus 1899 kwam een KB tot stand waarvan volgende artikelen deel 
uitmaakten: 
Art.1: De voertuigen op den openbare weg rollende moeten voldoen aan de na
volgende voorwaarden: de zelf bewegende rijtuigen (auto's), de zel:fbewegende 
wielers (moto's), de baanlocomotieven en de rijwielen moeten voorzien zijn van 
remmen welke onmiddellijk kunnen gespannen worden en de wielen stilleggen 

Art.15 : het is de wielrijders verboden te rijden zonder hun roer in handen te 
houden. 

Art.16 : de snelheid der automobilisten en der motocycles mag nooit, in open 
veld de 30 kilometers per uur overtreffen en in den doorgang der behuizingen, 
de 10 kilometer per uur. 

Art.18: de geleiders van welkdanige voertuigen, last-,trek-of rijdieren moeten 
om te kruisen of te laten voorbij rijden, den rechter kant houden en den linker 
om over te steken. 



_Art. 20 : de voetgangers moeten zich op de kant zetten om doorgang te geven 
aan alle welkdanige voertuigen, trek-, last- of rijdieren welke zij ontmoeten of 
die ze voorbijlopen. Van hunnen kant zijn de geleiders gehouden de voetgan
gers van hunnen aankomst te waarschuwen. 't Zij bij middel van belstoestel
len, 't zij met hun toe te roepen. 

Dit wetsontwerp verscheen in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1899 
en trad in werking op 25 november 1899. hoewel de wetgever een overgangs
periode van drie maanden voorzag bleek de naleving van de nieuwe wet in 
praktijk zeer moeilijk. Op 21 maart 1900 schrijft de Nieuwe Gazet hierover: 
"de nieuwe wet op het gerij. 't Is hier een oude gewoonte om steeds den linker
kant te houden en den rechter te geven aan de rijtuigen die naar u toekomen 
of u voorbij willen rijden. De paarden zijn daarop geleerd en menig dier zet 
links af zonder dat de voerman doorvoor enig teken hoeft te geven. De voer
man moet in plaats van rechts van zijn voertuig te gaan, thans de tegenover
stelde kant nemen en anders voeren." 

Koetsiers bleven toch nog lang problemen ondervinden waardoor nog geruime 
tijd links werd gereden. Bovendien kon niet iedereen zich vinden in de nieuwe 
wet. Zo onder andere de voerlieden aan de Antwerpse dokken die in oktober 
1900 een petitie met 408 handtekeningen stuurden naar het stadsbestuur. 
Het mocht allemaal niet baten. 
Uiteindelijk moest iedereen toch rechts rijden en rekening houden met een 
eenvormig verkeersreglement dat voor heel België gold ! 

Bronnen: Goka-nieuwsbrief. Berichtenblad van vzw Geschied-en oudheid
kundige kring van Avelgem. 10 de jaargang nr 50 blz 96 & 97. 
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SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JAAR ONS TIJDSCHRIFT MET ALLERLEI 
HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN UIT UW STREEK EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 
HOE? 
U STORT 7,50 EURO OP HET NUMMER 001-0688371-38 VAN OOSTEN
DE' T SCHORRE EN U BENT ERBIJ ! 
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DE ZEVENDE DAG 
ZONDAG 20 APRIL 2008 

Opnieuw een hoogdag voor de Heemkundige Kring 't Schorre met als praat
gasten mevrouw Annette Pollentier, Dokter Georges Casteur en de heer 
Jean Marie Dedecker. 
De voorzitter-moderator, dhr Paul Vandewalle, kon in drie maal twintig mi
nuten deze eminente gasten hun verhaal laten doen. 

Geboren te Oostende uit een gezin van 3 
broers en 2 zussen, vader was zelfstandig 
slager en moeder huisvrouw wonend in de 
Gistelsesteenweg. 
Na de humaniora in het St.Lutgardis werd 
zij administratief medewerkster bij het 
OCMW 'De Boarebreker' om in haar functie 
op te klimmen tot directeur. Een functie 
voorafgegaan door talrijke vormingscursus
sen zoals management, personeelsbeheer ... 
Een eerste uitdaging "wat is ouderenzorg?" 
een evolutie van (vroeger)valide bejaarden 
naar R.V.T., korte verblijven en dagcentra. 

Een tweede uitdaging was het personeelsmanagement, het leren omgaan 
met het talrijke personeel: 'De Boarebreker' met 175/180 mensen en 'Alfons 
Lacour' met 60/70 mensen. 

Een knelpuntberoep zijn de verpleegkundigen. Er zijn opgelegde normen 
van het RIZIV voor specifieke functies bij de verpleegkundigen. Dit vergt 
een grote organisatie. 
De patiënten worden opgenomen volgens hun zorgprofiel, dementerenden 
( 60 tot 70 % van de patiënten in de boarebreker, vroeger was dit nul). 
Een probleem vandaag is er ook voor de "lichtzorg-begoevende" zoals de 
structurele eenzaamheid van deze mensen, geen familie, hoogbejaarden,de 
gemiddelde leeftijd op vandaag is 86 jaar, financiële problemen, er is im
mers te Oostende geen onderhoudsplicht. 

Haar toekomst : volgend jaar de verdiende pensionering 

Opvolgingsprofiel : 
-professionalisme 
-universitair diploma 
-kunnen omgaan met ouderen en de families. 



Dhr Jean-Marie DEDECKER 

Geboren te Lombardsyde als 2de telg van 7 kinderen. Vader w~ staatsambtenaar. 
Directeur van de toenmalige Bank van Brussel op de Opex en aldus goed bekend in 
de visserijmiddens. Sinds 1989 woonachtig te Oostende-Mariakerk~. 
Judoleraar Joris Lestaeghe bracht hem niet enkel de Judo voortreffèlijk bij, maar 
karaktervormin was voor hem een bïkomende troef. 

_La..-.ftlH 

In 1980 vroeg J.Rogge, voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité, aan J.M. om 
trainer Robert Vandewalle op te volgen wat uiteindelijk tot gevolg had dat hij 
trainer en bondscoach van het judoteam werd. Vandaag is de jeugdwerking in de 
judo een 'woestenij' geworden, er zijn momenteel 8 topsportscholen echter zonder 
kampioenen ! Ter vergelijking is er in Peking 1 judoschool met 8000 judoleerlingen. 
Sport zonder doping bestaat, winnen is iets anders ... geldgewin is hier niet vreemd. 
Het dopinggebruik wordt vandaag gesofisticeerd : eigen bloed wordt verrijkt met 
zuurstof ... weinig doping bij bvb tafeltennis. Een ervaren trainer kan bij de start 
van een wedstrijd gemakkelijk dopinggebruikers erkennen o.a "huiduitslag". 

In de politiek wordt Jean-Marie gekenmerkt door zijn "luide stem". Zijn carrière 
begon in 1998 met o.a Dr. Moreels een periode gekenmerkt door de komst van niet 
minder dan 92 B.Vs, dit om stemmen aan te trekken. Daarna vervolgens met 
Tobback en Bert Ansciau van de Volksunie om later onder Verhofstadt in de senaat 
terecht te komen als opvolger van Dirk Sterckx. 
De laatste woelige jaren zijn gekenmerkt door zijn toenadering bij de N.V.A, maar 
onder druk van de partijbonzen werd dit gekelderd. Vlaams Belang zocht reeds 
tevergeefs driemaal toenadering. 
Zijn eigen nieuwe partij L.D.D (6000 leden) staat in het teken van een Sociaal
economisch programma welke cruciaal zal zijn in het verkiezingsjaar 2009. 
Zijn gekende visie over de Monarchie werd eveneens toegelicht. 
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Dr. Georges CASTEUR 
Geboren tijdens de br Joom van de jaren 1946 te Luik. Van een Waalse moeder 
en een Limburgse vader. Cásteur zou komen van het woord Chausseteur of 
koessemaker kenmèrkend voor de streek van Noord Frankrijk. Vader was leraar 
Germaanse talen in het Atheneum van Oostende. Als Oostendenaar heeft hij steeds 
de reflectie Waal/Vlaming gekend. Heeft gestudeerd aan de VUB te Brussel, zijn 
vader aan de KUL te Leuven; humaniora in het College van Oostende terwijl zijn 
vader les gaf aan het 'Kon.Atheneum ! 

In 1974 werd hij huisarts. Een evolutie in het gedragspatroon van de patiënten is 
dat men vandaag vlug naar het ziekenhuis gaat i.pl.v eerst de huisarts te 
consulteren, eveneens voor kinderziektes gaat men eerst naar de pediater ! Een 
gevolg is dat bij een verkeerde behandeling men vlug terug gaat naar de huisdokter 
die aan de hand van het dossier een diagnose opstelt. Immers een specialist gaat 
ervan uit dat hij 100% antwoord geeft met als gevolg onnodige en dure 
onderzoeken. De huisarts is in feite een coördinator voor verder onderzoek. 
Is hoofdgeneesheer bij de IMBO : zegt het meest, maar heeft het minst te zeggen. 
Heeft 18 taken te vervullen zonder middelen en zonder de mogelijkheid 
beslissingen te nemen. De IMBO is het eerste erkend revalidatieziekenhuis. 
De Koninklijke Villa behoort toe aan de Koninklijke Schenking en mag uiteindelijk 
geen commerciële uitbating kennen. 
Het wordt een oncologisch revalidatiecentrum waarin de patiënten zich goed in 
voelen zowel sociaal, fysisch als psychisch, het is de mooiste locatie aan de 
Belg.Kust. 
Praktisch is deze therapie niet vervat in de nomenclatuur van het RIZIV, het wordt 
dus niet terugbetaald. Gevolg is dat een beroep wordt gedaan op sponsors een 
steunfonds en op de Nat.Loterij. De uitbating van een kwalitatief 
gezondheidsrestaurant dringt zich dusdanig op. 
Zijn wedervaren met de parkeeruitbaters berust volledig op de wet van de privacy 
voor de burgers: het zijn de officiële instanties die de privé gegevens kunnen 
consulteren! 



25 jaar geleden 

Sint-Annakerkje definitief beschermd 

Het driebeukige Sint-Anna.kerkje van Stene-Dorp, een van de oudste parochiekerken van 
de streek, is definitief beschermd sinds 3 februari 1983. Het klasseringsbesluit van de 
Vlaamse Executieve werd op 3 februari door toenmalig minister Karel Poma ondertekend. 
Enkele weken later, nu zoawat 25 jaar geleden, volgde de publicatie in het Belgisch Staats
blad. Het typische dorpskerkje in een mengeling van stijlen, die wijzen op talrijke verbou
wingen in de loop der eeuwen, genoot al voorlopige bescherming sinds het op 10 juni 1980 
opgenomen was op de lijst van voor bescherming vatbare onroerende goederen. 

Oudere Stenenaars blijven betreuren dat de dorpskom eerst een volledig nieuw uitzicht 
moest krijgen, vooraleer de waarde van de kerk en haar omgeving erkend werd. Heemkun
dige Gustaaf Rosseel had daar eerder al zijn bezorgdheid over de teloorgang van het 19d• 
eeuwse dorpsgezicht uitgedrukt: "Op de dodenakker, waar sinds eeuwen alle dorpelingen 
hun laatste rustplaats hadden gevonden, werd prompt een parkeerplaats aangelegd. Er 
ontstond een ware beeldenstorm, en al wat de goede zielen van het kleine dorp gedurende 
eeuwen van devotie hadden voortgebracht, verdween onder de slopershamer." 
Daarmee verwees de auteur naar het verdwenen kerkhof voor de kerk, naar het slechten 
van twee bruggetjes die de dorpskern toegankelijk maakten en naar het slopen van de stijl
rijke ingangspoort van de pastorie. Maar het kerkje, toegewijd aan Sint-Anna-ter-Drieën, 
bleef ongerept. 

In Robrecht de Beaucourt de Nortveldes "Beschrijving van de gemeente Steene" (1908) le
zen we dat de grond waarop het kerkje staat al in 780, toen Stene nog aan de zee paalde, 
een bidplaats was. Vermoedelijk werd de eerste houten parochiekerk er gebouwd ten tijde 
van Robrecht de Fries (1071-1093). 
De Tempeliers van Slijpe kregen in 1172 het patronaatsrecht over het kerkje, dat ondertus
sen in veldovensteen herbouwd werd, tot de orde in 1312 werd opgeheven. In 1312 komt 
Stene in handen van de heren van Wijnendale en in 1435 van Adolf IV val Kleef. 
De zuidelijke zijbeuk kwam er vermoedelijk in de 15d• of 16d• eeuw. Meer zekerheid is er 
over de verbouwingswerken in 1625, het jaartal dat terug te vinden is op de westgevel van 
de noordelijke zijbeuk, die toen werd bijgebouwd. 
Uit het schilderij van Het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1651) dat zich in het Brugse 
stadhuis bevindt, blijkt dat bij de kerk ook een spitse stenen toren hoorde. Er werden in de 
periode na het Beleg van Oostende nog andere ingrijpende herstellingswerken uitgevoerd, 
o.a. de spitsbogen aan de binnenkant van de noordelijke beuk kregen een ronde barokke 
vorm. Aan de buitenkant werd de spitsboog behouden. 

Tijdens de Franse revolutie bleef het kerkje van plundering gespaard. Het voorportaal zo
als het er nu nog staat, kwam er pas in 1846, vermoedelijk ook de periode waarin het interi
eur met stucwerk werd bekleed. Sindsdien is het uitzicht van het kerkje niet meer veran
derd, maar van de omgeving kan bezwaarlijk hetzelfde gezegd worden. (gw) 
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25 jaar geleden 

Sint-Annakerkje definitief beschermd (2) 

Het kerkhof bevond zich nog voor de Sint-Annakerk en de molen droeg nog 
Wieken (ze werden in 1929 vernield). 
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vosco 
KAAPSE Wlfl\t'Ei'\l 

E.Vlietinckstraat 2A Industrie
zone Il 8400 Stene-Oostende 

Nieuw Wijnhuis VOSCO 
OPENINGSUREN: 
Maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.00 

14.00 tot 18.00 
Zaterdag doorlopend: 10.00 tot 17 .00 
Zondag en feestdagen gesloten 
Tel : 059/70 50 44 
Fax: 059/70 35 15 
Email: info@vosco-online.be 
Web : www.vosco-online.be 

; 
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l6rugensts. 

Gezien de oude grensscheiding tussen de parochies van de 
H. Anna en van de H. Katharina, op het grondgebied van de 
gemeente STENE, vastgelegd bij de wettelijke oprichting 
van de parochie var. de H.Katharina ( K.B. 24/3/I9I2;Belg . 
Staa.ts·olad 29/3/I9I2, p. 2006 ) , niet meer beantwoordt aan de: 
huidige toestand wegens de grote urbanisatie en bebouwir.g; 

Overwegende dat de zielzorg van de bevolking op doelmatige 
wijze moet kunnen uitgeoefend worden in de parochies; 

Gelet op de voorschriften van het Kerkelijk Recht en na de 
betrokken Pastoors te hebben gehoord, 

. . :Ëèiäüs-sen Wij dat" de grensscheiding tussen de parochiés 
van de H.Anna en vàn de H.Katharina, gemeente S TE N E, vast
gelegd wordt zoals hierna beschreven, en dat de i nwoners van de 
aldus gescheiden gedeelten tot de respectievel i jk aangeduide 
parochie behoren en onder jurisdictie vallen v 2.11 de Pastoor 
van deze parochie. 

Beschrijving van de nieuwe grensscheiding: 

" Een kadastrale lijn vanaf de grensscheidi ng tussen Ooster;de 
en Stene, getrokken achter de oostwaartse nuizenrij van de 
Stuiverstraat, waarvan beide zijden behoren tot de parochie var.. 
de H. Anna, tot aan het kruispunt van de weg nr.4 met de weg nr.13, 
en zuidwaarts in rechte lijn doorgetrokken tot aan de grenss0hei
ding tussen de gemeenten STENE en ZANDVOORDE" 

Gegeven te Brugge, 25 jur.i 1969. 



Joris @ 
LESTAEGHE 

ELEKTRICITEITSWERKEN ·' 

Winkel: Torhoutsesteenweg 516 • 8400 Oostende 

Tel: 059-80 02 84 • Fax: 059-51 03 43 
E-post: joris.lestaeghe1@pandora.be 



Onderpastoors van Steene 
Onder het herderschap van mr L. Lawaisse groeide de 
parochie zoo bermhertig aan, dat 'Z'J van800 zielen tot 
1600 klom in bevolking (van 1879 - 1893) In november 1893 
wierd de coadjutor E.H. Em. Bucquoye genaamd als onder
pastor te Dadizele en E . H. Julius Ghyselen vervangde 
hem hier te Steene den 11 November1893. Met den 
Eersten April 1894 wierd de onderpastor erkend 
door zyne hoogweerdigheid en het gouvernement. 
Nogthans bleef de heer onderpastor tot het jaar 1898 
in de pastorie tot dat M Lawaisse zyn ontslag gaf 
Dan trok hy op naar het huys aan het klooster 
gebouwd: een geheel voldoende onderpastorie met 
een proper hoving: daarvoor aan de overste jaarlyks 
een pacht van 240 frs keerende. 

Julius Ghyselen eerste onderpastor van Steene 1894 -19 
wierd geboren te Elverdinghe op 3 Juni 1865 van 
geheele brave ouders Mauritius Ghyselen en Theresia 
Devos, eerlyke landbouwers van elkendeen geacht en 
gezien. Na met vrucht de dorpschool gevolgd te hebben 
wierd de jonge Jules achter zyne eerste communie naar het 
bisschoppelyk Kollegie van Yper gezonden met het ge
dacht er de fransche coursen te doen, en later vader te 
helpen en op te volgen: want hy was de eenige 
knechtejongen en had maar één zuster, Louise genaamd, 
die moeder ging bystaan. De mensch wikt en God beschikt. 
Achter de fransche coursen was er questie van te decideren 
Jules ging uitscheen, en vader vroeg en had niet liever. 
De heer professor Boni.rige ging naar 't hof sprak 
en klapte dat hy in 't Latyn mocht overgaan en 
van toen af was geen ander gedacht dan voor pastor 



te leeren (1880) In de kiesexamens door de Liberalen 
in voege gebracht bekwam hy het recht kiezer te zyn aan 
zyn 21 jaar, nogthans wierd hy nog student op nog geen 21 j. vol 
op de kiezerslyst gezet en stemde t Yperen voor de provincie in 1886 
deed zyne philosophie te Rousselare in 1887, trad in het 
Seminarie in 1888 wierd priester den 19 December 1891 
Deed zyne Eeremis in S1 Maertens t' Yperen (zyne zuster 
Louise dan getrouwd zynde met Karel Vercruysse en op 
de groote markt in den schoenen winkel het "Sayette wyveken" 
van witgoed en mercerie den handel dryvende) Wie daartoe genoo
digd was en schielyk overleden, over eerde lag, was zyn 
pastor van Elverdinghe E. Karel Billiau. · In Januari 
1892 wierd E.H. Julius Ghyselen gezonden voor eenigen 
tyd als coadjutor van E. H. Willemyns pastor van Zevekote. 
Hy verbleef daar drie weken et ex eo die hield altyd 
de vriendelykste betrekkingen met E.H. Willemyns. 
In het Seminarie teruggekomen werd hy na korte 
dagen als Coadjutor gezonden naar Lophem 
waar hy zyn oud-professor E.H. Boninghe als onder 
pastor weervond, den heer pastor Louagie bystaande 
tot aan zyn demessie ende installatie bestierende 
van den nieuwen Pastor E.H. Conrad Wyseur. Daarop 
volgde zyn nominatie als coadjutor van den E.H. Pastor 
van Steen L. Lawaisse, in vervanging van E.H. 
Emile Bucquoye geroepen om onderpastor te zyn 
te Dadizele. Deze verandering geschiedde in October 
1893; maar het coadjutoorschap was van korten duur. 
De maand van April 1894 bracht de zoete tyding 
mede van het aanveerden van wegens het gouverne
ment van eenen onderpastor van Steene. Nogthans 



bleefhy by den E.H. Pastor woonen tot dat deze laatste 
zyn demessie ofte ontslag gaf in October 1898. Alsdan ging 
J. Ghyselen wonen in het huis van het klooster met 
zich nemende den E.H. Lawaisse die in groote botten van 
scrupuleusheid en zottigheid verkeerde. Na eenige weken 
wierd M Lawaisse door de familie en M Rommel kanonik 
geboortig van Rumbeke en M V erraes rustende priester te 
Rumbeke, naar deze laatste perochie medegetweefeld. 
Luisterlyk wierd de instellatie van M Gezelle gevierd en 
geschikt door den heer onderpastor , nu, hy had er een 
handje van gekregen te Lophem, geen keure of koste hy 
alles zoowel regleren in myne installatie 15 Juli 1903. 
Daarvan profiteerde hy om de h. Sacramentsprocessie 
en deze van O.L.V. hemelvaart te herscheppen, te vermeerde
ren en waarlyk prachtig te maken; daarin machtig 
ondersteWld en geholpen door de zusters van 't klooster. 
Het byzonderste werk van den heer onderpastor is 
dagelyks de eerste rnisse doen: s'zomers om 6 ure s'winters 
om 6½ ( als er geen twee gevraagde gezongen missen zyn. 
Natuurlijk assisteren in alle de diensten en gezongen missen 
biechten en berechten als het voorenvalt en zieken bezoeken. 
Alle doopen doen. 
Prediken in de 7 mis des zondags, en den Catechismus predi
ken in de 8½ mis; overander jaar den vasten prediken 
of de sermoenen op de hoogdagen. -
De kleine leering houden den vrijdag ( van 10-11 ure) 
De meisjesscholen wekelyks bezoeken. 
Den onderlingen bystand dien hy ingericht heeft in 
stand houden (en dat is geen klein werk) 
De zondagschool der meisjes in ' t klooster houden en 
daarna de kleine congregatie alle veertien dagen. -



Ten huize jaarlyks den schooi doen aan de leden 
der volgende goede werken: S1 Pietres pennink; H. Hert, 
Geloovige zielen. 
Hy doet er gewillig nog dezen by (maar het is M den pastor 
zyn werk) van het H. Sacrament en van de jaargebeden. 
Hy zamelt nog alle zondag het geld in van de kindsheid 
van de twee leeringen om zyne macht van 
kruiden, medalien, roozenkrans enz - wyden te behouden. 
Liefhebber van muziek en orgel spel leert hy aan 
eenige congreganisten zangen voor de congregatie, en 
missen en loven zingen volgens het nieuw kerkgezang 
in voeg gebracht door zyne Heiligheid Pius X door zyn motu propio 
(heeft driemaal reeds den orgel opengelegd en al de 
pypen gekuischt en in gang gesteld met behulp van 
timmerman Claeys) 
Hy zorgt, werft aan en dresseert de vier misdienaren 
en betaalt ze, dit laatste zou de pastor beter zelf doen 
met eenen nieuwen onderpastor, mais les positions 
acquises doivent être respectées. 
Vroeger was de onderpastor van Steene in groote 
omstandigheden en diensten gevraagd te Maria
kerke en te molendorp, nu blyft er maar Zandvoorde 
meer over. -
Hy is in maandelyksche conferentie met de heeren 
onderpastors van Slype, leffinghe, Middelkerke, 
Mariakerke en 1 van S1 Jozeph, en 1 van O. L. V. uit 
Oostende. -
In het jaar (niet vermeld) heeft hy het droevig ver-
lies onderstaan van het afsterven van zyn beminden 
vader Mauritius Ghyselen; sedert 1898 smaakt hy het zoete 
genot zyne goede moeder by hem te hebben; deze 85e 



1899 
1900 

jarige vrouw in volle welstand en gezondheid is het 
voorbeeld aan geheel de parochie van ware christelykheid 
en godvruchtigheid ( quam ad multos annos ei conserves Deus) 
(27 april 1907) 
Prius est esse, deinde philosophari . Er valt thans te spreken 
van de emolumenten ofprofyten van den onderpastor. 
Hy trok van den Staat eerst 600frs, dan 800 en nu na tien 
jaren dienst 900 frs ' sjaars, van de kerkfabriek 300 frs, van de 
gemeente 150 frs . Vervallen vrije 
Trectiem Casueel doopen jaargebed sermoenen intentien samen 
Jaarwedde 

1050,00 639,74 153,76 50 
1250,00 753,76 160,00 50 

35 
15 

520,00 2448,50 
500,00 2728,76 

1905 1350,00 844,54 160,00 129 15 414,00 2942,54 
(enz.) 

De onderpastors gaan de tien eerste jaren naar het exa
men; dan alle twee jaren naar het concours tot dat zy 
hunnen "satisfecit" verkregen hebben dit gemeenlyk het 
vierde of vyfde concours: hy heeft nu reeds geweest den 
1 st

en dinsdag van Juni 1903, 1905 en 1907. - Utinam ultima vice 
2° en laatste E.H. J. Ghyselen wierd verplaatst in Yper in 
E.H. Karel Houdmont 192- en is er gestorven na korten tyd. 

Hy wierd opgevolgd door E.H. Karel Houdmont 
Stierf te Kortrijk in 1942 geb. te Brugge - Na onderpastor in Oudenburg 

wierd hy onderpastor van S1 Anna te Steene 
en hielp met E.H. Aimé Berlamont de Parochie 
van S1 Jan Baptist Oostende - Steene 
stichten in 1925 waar hy dienst deed als 
onderpastor van Steene Sinte Anna -
Hy wierd er de eerste pastor in 1925 of 1926 
Daar had men eene noodkerk in de school der 
zusters van liefde gesticht en 
in 1932 - 1933 Bouwde hij de Nieuwe Kerk 
van S1 Jan Baptiste - Moge de Goede God 
hem in zijn lastig werk zegenen. 

Rich. Hollebecq 
Pastor 



Kosters der Kerk van Steene 
Voor wie het lust kunnen zeker wel inlichtingen gevon-
den worden over namen en trectime der kosters in de kerkre
keningen hier ter pastorie berustende van 1670 - 1709. 
Daarom is hier een blad blootgelaten. 

(volgende pagina) 

Victoria De croos 1773 

Carolus Vanslembrouck custus ejus uxor Joanna Van helverdinghe 1778 
Nota: Desen koster heeft tenjaere 1765 voor het bedienen van de parochie van 
st Catherine beginnen te trecken 't Costerielant van st Catherine, 't welcke 
verceynst is aen Petrus Rotsaert voor 30 jaeren, de somme van 54 guldens 's jaers 
waervan hy treckt 30 guldens 's jaers, ende den Coster van Mariakerke de andere 
24 guldens volgens bylegh van den bisschop van Brugge ten jaere 1765. -

ende de Coster J. B. Lahem 

J.B . Lahem Nota dat ick ' (J. L. Vande putte Pastor 29 Sept. 1784) inde maand 

Juni overeen syn gekomen betaelt aan Lahem gewesen Coster deser prochie de 
met de hooftgecomrniteerde somme van één pond, één schelling, en 3½ grooten 
van den Polder van S' Catherine over levering van missebroot, ostien, wierook, over 
aengaende 't lant compete- wasschen van kerklinwaet en vermaken van de 
rende de Costerie, ende Capella- glaesevensters en levering van olie voor het eeuwig 
nie ende pastorie van Steene ligt ( uit de rekeing van 

alvooren betaelt aan den Coster Lahem en naer 
zyne dood aen syne weduwe over Costereel regt 
by vier quittancien 654, 78) 
(uit de rekening van 1805 - 1806) 






