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Het woordje van de voorzitter 
 
Beste vrienden van Stene, 
 
 Het lijkt al eeuwen geleden dat wij in de zomer de kunstenaars konden begroeten 
in de molen. Sedertdien is alles wat de heemkring in het vooruitzicht gesteld had, in het 
water gevallen: de barbecue en de eindejaarstentoonstelling KUNSTIG STENE. 
De molen staat er eenzaam en verlaten bij. Toch blijven wij hoopvol voor dit jaar. Maar zo 
lang er blijvende onzekerheid is over de maatregelen die de overheid oplegt, kunnen wij 
niets plannen. Van zodra er meer geweten is, komt er een Omzendbrief. 
 
 Het is met een enorm groot genoegen dat ik, in naam van het voltallig bestuur, aan 
jullie, aan jullie familie en aan al wie jullie dierbaar is, het allerbeste toewens voor 2021. 
Ik droom ervan, zoals wellicht velen onder jullie, dat Corona opnieuw een bier wordt en 
dat wij bij bubbels aan Champagne kunnen denken. 
 
 Zoals jullie met deze editie kunnen zien, heeft het bestuur niet stil gezeten. Het 
vertrouwde contactblad heeft niet enkel een nieuwe voorpagina gekregen, maar ook een 
naam: LEVEND STENE. Het is de uitdrukking van ons geloof dat, ondanks alles, Stene een 
toekomst heeft als deelgemeente van Oostende. 
 
 De leden die ons hun e-mailadres bezorgden, ontvingen begin november 2020 een 
Omzendbrief waarin gevraagd werd het lidgeld te betalen en waarbij de goedkeuring van 
het reglement voor de zomertentoonstellingen werd aangekondigd. Onze webmaster heeft 
dit reglement online beschikbaar gemaakt. En aan wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft, 
vraag ik om dit zonder verwijl te doen. De gegevens daarvoor staan in dit blad. 
 
 In dit nummer vinden jullie opnieuw interessante lectuur over Stene en zijn 
inwoners. Ik dank alle auteurs voor hun inspanningen om het contactblad relevant te 
houden. Voorstellen voor bijdragen aan het contactblad zijn steeds welkom. 
 
 Onze past-voorzitter Daniel Deschacht heeft op de website van Heemkunde West-
Vlaanderen een index beschikbaar gesteld van de artikelen die tot nu verschenen zijn in 
ons contactblad. Spijtig genoeg ontbreken er in ons archief nog heel wat nummers uit de 
jaren 1988 tot 2005. Wie dergelijke nummers heeft, mag met mij contact opnemen. Ik zal 
ze scannen en, indien gewenst, terug bezorgen. Zodra onze collectie volledig is, maken wij 
de scans beschikbaar via onze eigen 
website. 
 
 Ik wens jullie nogmaals een 
voorspoedig 2021 en hou het veilig. 
 
Filip Menu, voorzitter 
1 februari 2021 
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Het koppel pachtte reeds vanaf 1 januari 1870 aan de gemeente een stuk grond van 3 aren en 
60 ca. voor een periode van 27 jaar. Kadastraal gekend als Sectie A nummer 385. Daarbij 
hadden ze de verplichting om op dit perceel een behoorlijk woonhuis en “afhangingen” te bouwen 
ten laatste tegen de 1 oktober 1871.  
De weduwenaar Leopold Brackx bevestigde voor de notaris dat gedurende het bestaan der 
gemeenschap op dit stuk grond een woonhuis werd gebouwd, dienende voor herberg genaamd 
“het Pavilloen” met werkwinkel en stalling, waarvan hij gebruiker was. 
 
 
De herberg “Het Pavilloen (Paviljoen)” of de “Estaminet Au Pavillon” beschikte over een gelagzaal 
en een biljartkamer.  
Bij het opmaken van de inventaris bevonden zich volgende goederen in de “schinkplaats” en de 
“billardkamer”: 
 

Een toog, buffet, verzip in zink, pomp met twee darms en verdere toebehoorten,  
vier karaffen en vijf bottels met wat likeur, drij cabarets 3 , honderd en twintig half liter 

glazen, vijftig likeur glazen, negen en twintig kapperglazen 4, een idem, drij litters, dobbes liter en 
verdere maten in tin, trachter, pul met twee liters anys, 

zes en twintig tafel messen, twintig fourchetten, vier koffijlepels,  
drij alme herbergierstafels, drij idem in zacht hout, zes en dertig herbergierstoelen,  
toptafel, bard en verdere toebehoorten,  
stoof met toebehoorten, spegel met zwarte en vergulde lijsten, horlogie, twee spuwbakjes, twee 

sulferpotten, zes stoors met gewichten,  
billard met deksel, stokken, staan en verder toebehoorten, twee hangden quinguets; zes 

jalousien,  
 
De waarde van alle meubelen en toebehoren aanwezig in de schenkzaal en de biljartkamer werd 
geschat op 646,50 franks. 
In de kelder werd de drank gestockeerd en daar bevonden: 
 

zeventien liters brandwijn, zes liters genever, twee honderd veertig liters beer, wat kante bier5, 
wat ijdele fleschen, gantière 6 en rammeling 7.. 
 
Verder lag in de voute kamer 8 veertien flessen wijn te wachten op een afnemer. 
Zijn beroep als timmerman oefende hij uit in de achterplaats en in de werkwinkel waar ook zijn 
gereedschappen en materiaal lagen. 

 
Bevonden: brandhout, oude eigen en dennen stukken, olm hout, dennen hout in planken, twee 

kleine ladders en een berrie, gemaakte ladde, terten en zagen, drooge verw, olie en zoo voorts, 
poonten 9 en nagels, halam 10, hout, sloten, lechten, vezen, schilder borstels; geprezen alsvoren 
negenhonderd acht en twintig franks 
 
Ook op zolder werd timmermateriaal en andere aangetroffen 

                                                 
3 Volgens het West-Vlaams etymologisch woordenboek is een cabaret een schenk- of dienblad. 
4 Kapperglas is glas van een halve pint, het vierde van een liter. 
5 Kantebier = volgens ingewijden betreft het klikjesbier. Verzameling van resten uit potten, kannen, (leidingen) 
en vaten dat opnieuw werd verkocht, of ‘opgewerkt’... 
6 Gantière, kantière, gontiere = schraag waarop vaten liggen. 
7 Rammeling, rammelienge = boel, rommelzo, bocht (Roland Desnerck. Oostends woordenboek). 
8 Voutekamer of opkamer, soms ook volte: is een kamer die hoger ligt dan belendende kamers van een huis. De 
reden hiervoor is meestal dat er een half verzonken kelder onder deze kamer ligt. De voutkamer is bereikbaar via 
een trap van enige treden of een opstapje dat soms op het schuinliggende kelderluik is aangebracht. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opkamer 
9 Poonte = spijker (Frans Debrabandere. West-Vlaams etymologisch woordenboek). 
10 Halam, ook (h)alame, allame, anlame, alaam = werktuig, gereedschappen (Frans Debrabandere. West-Vlaams 
etymologisch woordenboek) 
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Bevonden: noordsch hout, achtkante 11 en olmen hout, draaibank, windas met toebehoorten, 

kassijn en twee kuipen, verw molen, trapleern, bascul en gewichten, banken en schraagjes, schraage 
tafels, vensterglas, krijwit en drooge verw, poonten, zwarte lijsten, erwten, tarwemeel, roggenmeel, 
twee stoven met ronde buizen, koorden en netten, een vaandel en stok, aardappelen, ajuinen, en wat 
rammeling  
 
De opsomming van alle onroerende goederen is bijzonder interessant niet alleen om inzicht te 
krijgen in hetgeen zij bezaten maar ook om de gebruikte terminologie. Veel van de aangetroffen 
voorwerpen zijn in onbruik geraakt en ook de benaming is ons onbekend geworden. 12 
Daarom lijkt het mij nuttig de verdere beschrijving van de inboedel hieronder weer te geven 
 
 
In de Keuken 

Bevonden: stoof, koolbak, schop, tang, pook en verdere toebehoorten, kopere theeketel, 
verlakte soupe ketel, idem koffijketeltje, ijzere pot, klein idem, twee verlakte ijzere pannen, idem 
schuimspaan, groote lepel, blekken akertje, idem partie aardewerk, partie gleischwerk, porcelein 
koffijstelsel, negen wijnruimers, strijkijzer met blokken, koffijmolen, broodmes, acht lepels en acht 
fourchetten, mes, kambus, spiegel, geschilderde stoor, drij quinguets 13, lantaarn, oliekan, koffijkan, 
vierkante geschilderde tafel, strijkijzer en wat rammeling, geprezen alsvoren voor een vierennegentig 
franks vijftig centimen 
 
Op de voute 

Bevonden: kleerkast in geschilderd hout, bedbak in olmen hout met ressort matras, strooizak, 
wolle matras, twee witte bedlakens, wolle en katoene sargen 14, pluimen hoofdeinde en twee kussens, 
secretarie in geschilderd hout, karaf, crucifix, onze lieve vrouwebeeld, waterpot, kopbejager, twee 
paanders, twee parapluies, vuilblek, kiste met wategaren, stoor en twee gordijnen aan de venster, 
gewijd watervatje, geprezen alsvoren tweehonderd en zeventig frank 

Voorts partie steenen puipen, veertien flesschen wijn, kleerbustel, overtreksel van bedde en 
dry kussens, drij paar bedlakens, twee tafelkleeds, overtreksel van bedde en een idem voo kussen, 
geprezen alsvoren vier en veertig franks 

Wat betrefdt een kader met drij medailles, tabakpot, vlag en stok, en bus behooren aan de 
maatschappij van onderlingen bijstand, wat betrefdt eene andere bus dezelve behoort aan de armen 
van de gemeente; 

 
In het stal 

Bevonden: kortewagen, partie kleine aardappels, vier konijnen, partie lands halam, twee 
kuipen, zesendertig bondels hooi en zestien bondels erwtenstrooi en wat rammeling; geprezen 
alsvoren negenenvijftig franks veertig centimen 

 
In het zwijnkot 

Vet zwijn, houtten zwijnebak en wat schavelingen, geprezen alsvoren honderdvijfen twintig 
franks 

 
Op de achterplaats 

Hovenering, twee vaagbezems, twee casserollen, hemer, drie waterpotten, geprezen 
alsvoren vijf franks 

 
                                                 
11 Achtkante = hout van een populier 
12 De Heemkring ’t Schorre Steene richtte trouwens in 2019 een tentoonstelling “Oude gebruiksvoorwerpen” in 
waar een 150 tal oude gebruiksvoorwerpen werden geëxposeerd. Al de objecten waren afkomstig uit de 
verzameling van Hugo Devos, die er ook een mooie en handige brochure over samenstelde. (Jammer genoeg 
reeds uitverkocht) 
13 Quinqué = petroleumlamp werd door onze (groot)ouders gebruikt als verlichting. Een toestel met een wiek die 
je kon opdraaien, om meer of minder licht te hebben 
14 Sargen, sarge = wollen deken 
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Achterkeuken 
Bevonden; bakhalam, zwijnekuip, seule, steenen ydele pot, ijzere casserollen, ijzere 

fruitpan, teele, pinte, koolschop, zak koolen, geprezen alsvoren tien franks 
 

In de kelder 
Bevonden; steenenpot met omtrent twintig kilos smout, idem met zes kilos boter, 

aardepot met boonen, drie ledige steenen potten wagemaakte verw, zeventien liters 
brandwijn, zes liters genever, twee honderd veertig liters beer, wat kante bier, wat ijdele 
fleschen, gantière en rammeling, geprezen alsvoren honderd eenen vijftg franks 

 
Vruchten 

Partie sucrioens15 en beeten, geprezen als vooren honderdveertig franks 
 

Kleederen, linnen en juweelen van den weduwenaar 
Vrieze bove vest, zwart laken jas , broek en gilet in elastiek goed, werk en dagelijksche 

kleederen, negen hemden onder slecht en goede, vier paar koussens en zokken, paar slechte leerzen, 
sluffers, hoed en drie klakken, strooien hoed, twee kravaten, zes zakneusdoeken, zilveren zakhorlogie, 
onderbroek en twee lijven in roo baaien goed en twee kerkeboeken, goude ring, … 

 
 
Léopold hertrouwde het jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, te Oostende met Amelia 
Flamey (Flameygh) waarmee hij tien kinderen kreeg. Het huwelijk vond plaats in Oostende op 14 
april 1885. Amelia Flameygh, werd geboren in Keiem op 24 oktober 1853. Zij was dienstmeid en 
woonde te Oostende. 
Kinderen van het gezin: Irma Amelia (1886); Emelie Bertha (1887); Julius Cyriel (1888); Flavie 
Juliana (1889); Camilius Henricus (1890); Céril (Cyriel) Theophile (1891); Richard Medard ( 1894) 
Margaretha Eugenia (1895); Oscar Albert (1896); Achilles (Achiel) Leopold (1900-1971) 16. 
 
 

 
 
 
Bovenstaande fotokaart werd op 27 februari 1919 door Achiel Brackx verstuurd naar zijn broer 
Richard die in het leger zat. Deze onscherpe foto toont de Steensedijk, een verharde slijkerige 
weg met op de achtergrond hun ouderlijke woonst, herberg het Paviljoen. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren drie van de jongens uithuizig. In een berichtje gepubliceerd 
in de krant Het Volk “christen werkmansblad” van 7 juli 1915 lieten de ouders weten dat ze het 

                                                 
15 Sucrioens, sukrioen, schokkel(d)joen = wintergerst, zesrijige gerst (Frans Debrabandere. West-Vlaams 
etymologisch woordenboek) 
16 http://users.telenet.be/johan.joye/joye/dat2 htm#365. Echtgenote Irma Depoorter 
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goed stelden en informeerden zij naar het welzijn van Cyriel, Jules en Richard. Cyriel diende toen 
in het leger als brigadier bij de 19e batterij. 17 
 

 

 
Knipsel uit het “christen werkmansblad” Het Volk van 
woensdag 7 juli 1915. 25e jg – nr. 186 blz. 4 

 
Léopold Brackx overleed te Stene op 4 januari 1917, 76 jaar oud. De aangifte werd gedaan door 
zijn broer Charles (Carolus) Brackx, wagenmaker. (Wagenmakersstraat !). 
De familienaam Brackx is trouwens een zeer verspreidde naam op Stene. (herbergiers, 
wagenmakers, fietsenmakers, huishoudtoestellen, ijzerwaren, reisagentschap… 
 
 

 

 
 

 

 
 
De naam van de herberg “Au Pavillon” zou als volgt zijn te verklaren: in de zijgevel (kant 
Steensedijk) stak een ijzeren haak waarop in de winter de dooivlag werd gestoken. De vlag (in het 
Frans “Pavillon” synoniem voor drapeau) was van rode kleur en werd uitgestoken wanneer de 
dooi was ingetreden. Dan waren de dooibarelen gesloten en mochten er gedurende die tijd geen 
zware lasten op de wegen komen. 18  
 
 

Daniel Deschacht 
 
Zie ook : 

- Daniel Deschacht. Het fotoboek van “Stene, tussen polder en stad”. Uitgegeven door de 
Heemkring ’t Schorre Steene. 

- Daniel Deschacht. Cafés, herbergen, estaminets en afspanningen van vroeger en nu, op Steene-
dorp, d’Hooge Barrière, De Conterdam, Steene-Statie en De Nieuwe Koerswijk. Uitgegeven door de 
Heemkring ’t Schorre Steene 

- Hugo Devos. Oude gebruiksvoorwerpen. Uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene. 2019 
 
Bronnen: 

- Eigen doc. Daniel Deschacht 
- Julien Brackx (†) 
- R.A.Brugge Notariaat 
- Doc. Filip Menu 

                                                 
17 https://nieuwsvandegrooteoorlog hetarchief.be/nl/media/het-volk-christen-
werkmansblad/u1ILkc2EEJFYlenubTmD6gAY/2 
18 Francis Verkempinck. Toeristische gids pagina 22, z.d. 
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 DE  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN  HET NAOORLOGSE  STENE (deel III) 

      door Lionel DEWULF 

 1964 : Laatste gemeenteverkiezingen in het zelfstandige Stene 

   De gemeenteverkiezingen van 1964 gaven reeds een tendens van de liberale opmars. 
Aan de kust werden de CVP –meerderheden gebroken in Veurne, Nieuwpoort, De Panne  Koksijde 
en Blankenberge. De PVV kwam in die gemeenten in het Schepencollege. In Oostende won de 
PVV één zetel , en had er nu tien, maar de CVP-BSP coalitie hield stand (9 en 7 zetels), terwijl ook 
de Volksunie zijn intrede doet in de gemeenteraad met één verkozene. 

   Ook in Stene ging de PVV met een zetel vooruit en bezat er nu twee, evenveel als de socialisten. 
De nieuw verkozene bij de liberalen was Charles Soen. Albert  Van Dooren was als lijstduwer  niet 
verkozen. Hij had weer propaganda gevoerd in twee talen en slaagde  erin een pamflet te 
verspreiden waarin hij fulmineert tegen de  toenmalige regeringspartijen BSP en de CVP . Deze 
laatste partij  was  nochtans niet opgekomen in Stene...  

   Volksbelangen verloor een zetel en had er nu nog zeven. Opnieuw werd Jozef Boels 
voorgedragen als burgemeester en Dewitte en Arnout werden in hun Schepenambt bevestigd. 
     Na het overlijden van Jozef Boels op 11 februari 1967, en dit op 73-jarige leeftijd, werd eerste 
Schepen Dewitte op 14 april 1967 tot burgemeester benoemd. Als Schepen werd hij opgevolgd door 
landbouwer Jozef Vandamme uit Stene-Dorp , sedert 1933 gemeenteraadslid. Toen deze laatste het 
jaar daarop overleed, werd Karel Achtergaele uit de Nieuwe   Koerswijk tot zijn opvolger gekozen.  

    Raadslid Jaak Ghesquière kwam als opvolger in de gemeenteraad. Toen deze laatste midden 1970 
eveneens overleed ,was de opvolgerslijst van Volksbelangen (door verhuis of overlijdens) uitgeput 
zodat de gemeenteraad het voortaan  moest stellen met tien  in plaats van elf leden. 

   Nog in 1970 werd  gesproken over sommige grote fusies in West-Vlaanderen. Brugge, Oostende 
en Knokke-Heist werden door de regering Eyskens-Cools aangeduid. (De grote fusiegolf over heel 
het land zou pas  6 jaar later gebeuren onder  PSC-Minister Joseph Michel in de regering 
Tindemans-De Clercq ). 

   Op 19 maart 1970 werd het stadsbestuur van Oostende door de gouverneur in het bezit gesteld 
van een brief d.d. 10 maart van de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin deze erop wijst dat er 
ernstige gronden voorhanden zijn om de gemeenten Oostende, Stene en Zandvoorde te laten 
samengaan met grenswijzigingen ten laste van Middelkerke (Vliegveld en Raversijde), Leffinge, 
Snaaskerke , Oudenburg en Bredene. 

   De bevolking telde op 31 december 1968 in Oostende 57.230 inwoners , Stene telde 10.032 en 
Zandvoorde 2.017 inwoners. Gelet op de aangroei en met Raversijde erbij zou het nieuwe Oostende 
ruim 71.000 inwoners tellen op 1 januari 1971. (Na bijna 50 jaar telt Oostende vandaag evenveel 
inwoners , ofschoon meer dan10.000 wooneenheden bijgekomen zijn : meer alleenstaanden, 
eenouder gezinnen, tweede verblijven?...). 

    Er werd een petitie georganiseerd door het gemeentebesuur van Stene en 87% van de kiezers 
stemden tegen de fusie met Oostende. Overal verschenen affiches : “ Stene: Zelfstandig! “ En een 
autokaravaan  trok met deze affiche op de voorrruit door de straten. Al de  betrokken  
gemeentebesturen gaven een negatief advies behalve de stad Oostende. 
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   Volgens De Zeewacht van 24 april 1970 keurde de gemeenteraad van Oostende het fusievoorstel 
voor Groot-Oostende goed. Tijdens het debat verklaarde de heer Leo Vandeweghe (VU) dat hij 
tegen de fusie zou stemmen. Toen hij werd toegejuigd vanuit de zaal werd een ordeverstoorder bij 
de kraag gevat en buitengezet , terwijl hij  een vlag met de Steense kleuren (blauw en wit) 
ontvouwde.  

   Na de stemming riep een toehoorder, Bert Vergote, luidkeels dat Oostende hier een diefstal 
pleegde tegenover de andere gemeenten. Ook hij werd buitengezet en proces-verbaal werd 
opgemaakt. 

   Het fusievoorstel moest nog in een wetsontwerp gegoten worden, naar de Raad van State voor 
advies gestuurd en nog voor het zomerreces door Kamer en Senaat goedgekeurd worden. Zo kwam 
het dat Koning Boudewijn tijdens zijn reis  in Congo in juli het goedgekeurde wetsontwerp moest  
ondertekenen . En dat amper drie  maanden voor de verkiezingen in oktober. Van een  politieke 
krachttoer gesproken ! 

 1970 :    Gemeenteverkiezingen in Groot-Oostende 

Door elke partij werd gehengeld naar de stemmen van de Steense kiezer. Er  mocht  bij de 
gemeenteraadsverkiezingen nog worden  “gepanacheerd” . 
Panacheren  betekent stemmen op verschillende lijsten . In principe kon elke kiezer zoveel stemmen 
uitbrengen als er te begeven zetels waren.  

   Vermits er 33 raadsleden te verkiezen waren , was dan elke stem  op meer dan één lijst 1/33 e 
waard van een volwaardige stem. (Vanaf 1976 zou  dat  verboden worden  en mag  men  zoveel 
voorkeurstemmen geven als men wil , maar dan op dezelfde lijst.) 

   Waarnemers merkten op dat er vooral veel op Steense kandidaten werd “gepanacheerd” . De 
uitslag  gaf een duidelijke overwinning voor de CVP met 12 zetels. 
De BSP en de PVV behaalden elk 8 zetels, de Volksunie bekwam 5 mandaten en de 
communistische partij had geen enkele verkozene. Vooral het succes van de Volksunie verraste 
velen.  

   Er waren contacten geweest om een paarse coalitie te vormen met Schepen  Raymond Miroir als 
burgemeester (nadat  nog voor de lijstvorming een paleisrevolutie bij de BSP plaatsgreep o.l.v. de 
opkomende jonge socialist Alfons Laridon en  waarbij eerste Schepen  Jean Lauwereyns als 
lijsttrekker werd weggestemd) . Maar deze geplande  coalitie tussen socialisten en liberalen 
behaalde geen meerderheid in de nieuwe gemeenteraad.  Daarop werd de bestaande coalitie   tussen 
CVP en BSP verder gezet. 

   Het voltallig Schepencollege van Stene was kandidaat  op de CVP-lijst van burgemeester Jan 
Piers. Maurits Dewitte, Albert Arnout en Karel Achtergaele werden verkozen. Maurits Dewitte zou 
Schepen worden van Burgerlijke Stand en de nieuw opgerichte wijkraden tot 28 januari 1972 en 
Albert Arnout zou hem opvolgen tot 23 juni 1972 om dan ontslag te nemen wegens 
gezondheidsredenen.  

    Karel Achtergaele werd nu de nieuwe vertegenwoordiger in het Schepencollege uit het vroegere 
Stene. Roland Makelberge , eveneens uit Stene ( Konterdam) , was intussen op 28 januari 1972 als 
opvolger in de gemeenteraad gekomen.  
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   Bij de BSP zou de stamboomsocialiste  Rachel Daghelet-Magerman , die 38 jaar gezeteld heeft in 
Stene, niet meer opkomen maar plaats ruimen voor de jongere Gust (Georges) Germonpré die 
verkozen werd. Bij de VU zou Mevrouw Godelieve Depoorter-Decoster uit Stene in de 
gemeenteraad zetelen  vanaf 24 november 1972, nadat  Leo Vandeweghe ,  met het oog op de 
verjonging , vervroegd ontslag nam. 

   Bij de PVV was het Steense boegbeeld Jeanne Decaestecker-Pauwelyn direct verkozen en 
verraste iedereen met haar groot aantal voorkeurstemmen. Zij zetelde sedert 1959 in de 
gemeenteraad van Stene en nu dus in Oostende waar zij van 1983 tot 1988 Schepen was in een 
CVP-PVV coalitie o.l.v. burgemeester Julien Goekint. Van 1971 tot 1981 was zij ook  lid van de 
Provincieraad.  

    Van 1981 tot 1984 kwam zij als opvolger in het Europees  Parlement  toen Willy De Clercq 
Minister  van Financiën werd in de regering Martens-Gol. Zij stond in 1979 bij de Europese 
verkiezingen op de laatste opvolgersplaats, maar dank zij haar voorkeurstemmen kwam zijn in 
aanmerking om te zetelen. In Straatsburg  vertoefde Mevrouw Pauwelyn   in het gezelschap van 
VU-er Jaak Vandemeulebroucke . Oostende was dus in ‘t lang en in ’t breed vertegenwoordigd in 
Europa., merkte De Zeewacht op. 

    Mevrouw Pauwelyn die in Stene lange tijd als het muurbloempje werd beschouwd, eindigde haar 
politieke carrière glansrijk en  internationaal!  
Op haar is ongetwijfeld de spreuk van de Bond Zonder Naam van toepassing: “ Winnaars zijn 
verliezers die nooit opgeven ! ”. 
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Leerlingen uit Stene in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in 1908 

Inleiding 
In het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen regio Oostende1 worden een 
aantal schoolpalmaressen bewaard. 
Hierbij een tijdsopname van 1908 met de namen van de leerlingen uit Stene die in het 
schooljaar 1907-1908 les volgden aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Oostende.2  

Filip Menu 
Noten 

1. De leeftijd van de ouders en van de getuigen is deze bij de geboorte van de 
leerling. 
2. Alle vermelde personen wonen in Stene, tenzij anders aangegeven. 

 

 
De lagere afdeling van het college aan de Aartshertoginnestraat rond 1910 

(bron: beeldbank Kusterfgoed) 
 
Oscar Sabbe 
Oscar zit in het 1ste lager. Hij is een minder goede leerling die voor geen enkel vak meer 
dan 7/10 behaalt maar wel voor minstens 5 van de 13 vakken de helft van de punten. 
Hij is geboren op 9 oktober 1897 in Stene3. Hij is dus al 10 jaar als hij als hij het 1ste 
studiejaar beëindigt. 
Zijn ouders zijn: 
- Henri Sabbe, werkman, 22 jaar, geboren in Mariakerke; 
- Elisa Leyns, werkvrouw, 19 jaar, geboren in Brugge. 

1 Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende 
2 Collège Notre Dame à Ostende. Distribution Solennelle des prix par la munificence de sa grandeur 
monseigneur G.-J. Waffelaert, Docteur en théologie, Évêque de Bruges, le mercredi 5 août 1908 
3 Geboorteakte 68 van 11 oktober 1897 
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De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Charles Devisscher, bediende, 57 jaar; 
- Francis Van den Bussche, smid, 55 jaar. 
 
Eugène Decleer 
Eugène zit in het 2de lager. Hij is een gemiddelde leerling. Enkel voor Gewijde 
Geschiedenis4 behaalt hij meer dan 7/10. 
Hij is geboren op 4 augustus 1899 in Stene5. Hij is 9 jaar als hij het 2de studiejaar 
beëindigt. 
Zijn ouders zijn: 
- Gustaaf Decleer, treinoverste, 37 jaar, geboren in Oostende, wettige domicilie Namen, 
tijdelijke verblijfplaats Stene; 
- Elodie Leroy, huishoudster, 30 jaar, geboren in Stene, wettige domicilie Namen, tijdelijke 
verblijfplaats Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Brackx, timmerman, 58 jaar; 
- Stephaan Claeys, timmerman, 44 jaar. 
 
Camiel Depoorter 
Camiel zit in het 3de lager, samen met zijn broer Gustaaf die een jaar jonger is, maar wel 
in een andere klas. Hij is een goede leerling die toch meer dan 8/10 behaalt voor Vlaamse 
Taal: Van buiten leren en spraakkunst en meer dan 7/10 voor Christelijke Lering6, voor 
Cijfer- en Hoofdrekenen7 en voor Gedrag, Naarstigheid en Oppassendheid. 
Hij is geboren op 1 juni 1896 in Stene8. Hij is dus al 12 jaar op het einde van het 3de lager. 
Zijn ouders zijn: 
- Francis Depoorter, landbouwer, 35 jaar, geboren in Zandvoorde; 
- Eugenie Devriendt, landbouwster, 31 jaar, geboren in Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Louis Bruynooghe, onderwijzer, 38 jaar; 
- Henri Winnock, herbergier, 56 jaar. 
 
Gustaaf Depoorter 
Gustaaf zit in het 3de lager, samen met zijn broer Camiel die een jaar ouder is, maar wel in 
een andere klas. Hij is een goede leerling die meer dan 8/10 behaalt voor Christelijke 
Lering, voor Schoonschrift9 en voor Gedrag, Naarstigheid en Oppassendheid en meer dan 
7/10 voor Aardrijkskunde. 
Hij is geboren op 13 augustus 1897 in Stene10. Hij is 10 jaar op het einde van het 3de 
studiejaar. 
Zijn ouders zijn: 
- Francis Depoorter, landbouwer, 36 jaar, geboren in Zandvoorde; 
- Eugenie Devriendt, landbouwster, 31 jaar, geboren in Stene. 

4 Histoire Sainte 
5 Geboorteakte 65 van 7 augustus 1899 
6 Doctrine Chrétienne 
7 Arithmétique et Calcul Mental 
8 Geboorteakte 31 van 2 juni 1896 
9 Calligraphie 
10 Geboorteakte 60 van 16 augustus 1897 
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De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Stephaan Claeys, timmerman, 42 jaar; 
- Amand Vandenbussche, molenaar, 57 jaar. 
 
Jérôme Vanmassenhove 
Jérôme zit in het 3de lager. Hij is een gemiddelde leerling die meer dan 7/10 behaalt voor 
Christelijke Lering en voor Gedrag, Naarstigheid en Oppassendheid. 
Hij is geboren op 28 februari 1897 in Stene11. Hij is al 11 jaar als hij het 3de studiejaar 
beëindigt. 
Zijn ouders zijn: 
- Charles Vanmassenhove, herbergier, 27 jaar, geboren in Stene; 
- Emma Delanghe, huishoudster, 23 jaar, geboren in Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Francis Dehamers, werkman, 38 jaar; 
- Stephaan Claeys, timmerman 41 jaar. 
 
Joseph Demuenynck 
Joseph zit in het 5de lager. Hij is een minder goede leerling die op minstens 5 van de 14 
vakken de helft van de punten behaalt. 
Hij is geboren op 5 november 1895 in Stene12. Hij is 12 jaar op het einde van het 5de 
studiejaar. 
Zijn ouders zijn: 
- Carel Demuenynck, schoenmaker, 45 jaar, geboren in Stene; 
- Pharaïlde Depoorter, herbergierster, 32 jaar. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Henri Winnock, herbergier, 56 jaar 
- Leopold Delanghe, landbouwer 59 jaar. 
 
Leon Strubbe 
Leon zit in het 5de lager. Hij is een minder goede leerling en heeft niet aan alle 
proefwerken deelgenomen. Enkel voor Vlaamse Taal: Lezen en Voordragen bekomt hij 
meer dan 7/10. 
Hij is geboren op 27 augustus 1896 in Stene.13 Hij is 11 jaar op het einde van het 5de lager. 
Zijn ouders zijn: 
- Camiel Strubbe, bediende, 40 jaar, geboren in Brugge; 
- Albertine Rotsaert, huishoudster, geboren in Brugge. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Francis Van den Bussche, smid, 54 jaar; 
- Louis Riethaeghe, koster, 36 jaar. 
 
Camille Vermander 
Camille zit in het 5de lager. Hij is een gemiddelde leerling die een prijs krijgt voor Gedrag, 
Naarstigheid op Oppassendheid maar enkel voor Christelijke Lering meer dan 7/10 
behaalt. 

11 Geboorteakte 22 van 1 maart 1897 
12 Geboorteakte 74 van 7 november 1895 
13 Geboorteakte 46 van 30 augustus 1896 
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Hij is geboren als Camille Leopold op 2 januari 1896 in Stene14. Dit zijn ook de 2 
voornamen van een broertje dat in 1894 overleden is op de leeftijd van 1 maand. Zo komt 
het dat enkel de 2de voornaam gebruikt wordt. 
Zijn ouders zijn: 
- Auguste Vermander, landbouwer, 39 jaar, geboren in Leffinge; 
- Henrica Pauwels, landbouwster, 33 jaar. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Delanghe, landbouwer, 59 jaar; 
- Leopold Brackx, timmerman, 55 jaar. 
 
Désiré De Ruytter 
Désiré zit in de 7de klas van het humaniora. Hij is een gemiddelde leerling die enkel voor 
Christelijke Lering meer dan 8/10 behaalt. 
Hij is geboren op 20 november 1893 in Stene15. Hij is 14 jaar na zijn eerste jaar 
humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- Charles De Ruytter, herbergier, 47 jaar, geboren in Leffinge; 
- Alida Opdedrinck, huishoudster, 37 jaar, geboren in Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Henri Winnock, herbergier, 54 jaar; 
- Leopold Brackx, timmerman, 51 jaar. 
 
Louis Depoortere 
Louis zit in de 7de klas (1ste jaar) van het humaniora. Hij is een zwakke leerling. In het 
palmares wordt zijn naam verkeerdelijk als Depoorter geschreven. 
Hij is geboren op 1 maart 1895 in Stene16. Hij is 13 jaar na zijn 1ste jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- François Depoortere, landbouwer, 34 jaar, geboren in Zandvoorde, wonend Chistelstraat 
(sic) 32 in Stene; 
- Eugenia Devriendt, landbouwster, 30 jaar, geboren in Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Brackx, timmerman, 54 jaar; 
- Henri Winnock, herbergier, 56 jaar. 
 
Henri Claeys 
Henri zit in de 5de klas (3de jaar) van de Grieks-Latijnse humaniora. Hij is een minder 
goede leerling maar krijgt wel een prijs voor Gedrag en Naarstigheid. 
Hij is geboren op 17 juli 1893 in Stene.17 Hij is 15 jaar na het 3de jaar humaniora. 
zijn ouders zijn: 
- Stephaan Claeys, timmerman, 38 jaar, geboren in Stene; 
- Eugenia Goes, huishoudster, 30 jaar, geboren in Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Delanghe, herbergier, 57 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 59 jaar. 

14 Geboorteakte 3 van 4 januari 1896 
15 Geboorteakte 120 van 21 november 1893 
16 Geboorteakte 11 van 3 maart 1895 
17 Geboorteakte 65 van 15 juli 1893 
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Edmond Hautekiet 
Edmond zit in de 5de klas (3de jaar) van de Humaniora met Levende Talen.18 Hij is een 
gemiddelde leerling: hij heeft 2965 punten op 4300 (69%) voor Uitmuntendheid en meer 
dan 8/10 voor Vlaamse Taal en voor Geschiedenis. 
Hij is geboren op 31 december 1892 in Stene.19 Hij is 15 jaar na het 3de jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- August Hautekiet, werkman, 27 jaar, geboren in Zandvoorde; 
- Barbara Goffa, huishoudster, 25 jaar, geboren in Borgerhout. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Delanghe, herbergier, 56 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 58 jaar. 
 
Camille Pauwels 
Camille zit in de 5de klas (3de jaar) van de Humaniora met Levende Talen. Hij is een 
goede leerling: hij heeft 3552 punten op 4300 (83%) voor Uitmuntendheid. Hij behaalt 
meer dan 8/10 voor Christelijke Lering, voor Engelse Taal, voor Aardrijkskunde en voor 
Natuurlijke Wetenschappen. 
Hij is geboren op 8 april 1894 in Stene.20 Hij is 14 jaar na het 3de jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- François Pauwels, werkman, 44 jaar, geboren in Zandvoorde; 
- Leonia Mortier, huishoudster, 41 jaar, geboren in Ettelgem. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Henri Winnock, herbergier, 54 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 60 jaar. 
 
Henri Opsomer 
Henri zit in de 4de klas (4de jaar) van de Humaniora met Levende Talen. Hij is een goede 
leerling die 3626 punten heeft op 4880 (74%) voor Uitmuntendheid. Hij behaalt meer dan 
8/10 voor Christelijke Lering, voor Engelse Taal, voor Geschiedenis, voor Aardrijkskunde 
en voor Handelswetenschappen. 
Hij is geboren op 15 juli 1892 in Stene.21 Hij is 16 jaar na het 4de jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- Charles Opsomer, werkman, 41 jaar, geboren in Zandvoorde; 
- Louise Hautekiet, huishoudster, 29 jaar, geboren in Zandvoorde. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Delanghe, herbergier, 56 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 58 jaar. 
 
Michel Van Mullem 
Michel zit in de 4de klas (4de jaar) van de Humaniora met Levende Talen. Hij is een 
minder goede leerling die enkel voor Gedrag en Naarstigheid meer dan 8/10 behaalt. 

18 Humanités Modernes 
19 Geboorteakte 148 van 31 december 1892 
20 Geboorteakte 29 van 8 april 1894 
21 Geboorteakte 73 van 15 juli 1892 
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Hij is geboren op 27 november 1891 in Stene.22 Hij is al 16 jaar na het 4de jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- August Vanmullem, werkman, 28 jaar, geboren in Westkerke; 
- Barbara Bouve, huishoudster, 26 jaar, geboren in Beveren. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Joseph De Clercq, herbergier, 34 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 57 jaar. 
 
Cyriel Gernaey 
Cyriel zit in de 3de klas (5de jaar) van de Humaniora met Levende Talen. Hij is een 
gemiddelde leerling met 3120 punten op 4940 (63%) voor Uitmuntendheid. Hij behaalt 
meer dan 8/10 voor Gedrag en Naarstigheid en voor Christelijke Lering. 
Hij is geboren op 29 september 1890 in Stene.23 In de akte is zijn voornaam geschreven als 
Ceril. Hij is 17 jaar op het einde van het 5de jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- Theodoor Gernaey, koster, 31 jaar, geboren in Gistel; 
- Leonia Stubbe, huishoudster, 34 jaar, geboren in Oudenburg. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Brackx, herbergier, 39 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 56 jaar. 
 
Cyrille Vermeire 
Cyrille zit in de 1ste klas (7de jaar) van de Humaniora met Levende Talen. Hij is een zeer 
goede leerling die 2505 punten op 3240 (77%) heeft voor Uitmuntendheid. Hij behaalt 
meer dan 8/10 voor Gedrag en Naarstigheid, voor Vlaamse, Engelse en Duitse Taal en 
voor Wiskunde. Hij volgt ook de Wetenschappelijke Afdeling als voorbereiding op de 
vakscholen van de staat en behaalt er meer dan 8/10 voor Wiskunde (meetkunde, 
driehoeksmeetkunde, algebra). 
Hij is geboren op 27 december 1890 in Stene24. Hij is pas 17 jaar op het einde van het 7de 
jaar humaniora. 
Zijn ouders zijn: 
- August Vermeire, landbouwer, 47 jaar, geboren in Stene; 
- Rosalia Faict, landbouwster, 43 jaar, geboren in Stene. 
De getuigen bij zijn geboorteaangifte zijn: 
- Leopold Brackx, herbergier, 39 jaar; 
- Jean Liedts, veldwachter, 56 jaar. 
 
 
 

22 Geboorteakte 123 van 27 november 1892 
23 Geboorteakte 104 van 29 september 1890 
24 Geboorteakte 137 van 27 december 1890 
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Arthur Dehaemers 
oorlogsheld 

Op de Belgische militaire begraafplaats Steenkerke in de gemeente Veurne 
vond mevrouw Vanessa Vens het graf van de Stenenaar Arthur Dehaemers.  
Zij bezorgde ons een foto van de grafsteen. 

Arthur Leopold Dehaemers is geboren in Stene op 30 december 1883 als 
zoon van Leopold Dehaemers, werkman van 39 jaar, en Anna Theresia Decoster, 
huishoudster van 35 jaar, beide uit Leffinge afkomstig. 

Arthur was soldaat 2de klas bij het 2de 
linieregiment, 3de bataljon, 11de compagnie. 

Hij sneuvelde bij Kaaskerke op 18 augustus 1916. 

Kaaskerke bij Diksmuide is de locatie van 
de Dodengang en de IJzertoren. 
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Deze bedrijven en verenigingen steunen de heemkring 
 

 
 

 
 

 
 
  

Levend Stene  2021-1 19



Deze bedrijven en verenigingen steunen de heemkring 
 
 

 
 
 

 
 
  

Levend Stene  2021-1 20



Deze bedrijven en verenigingen steunen de heemkring 

Levend Stene  2021-1 21



Deze bedrijven en verenigingen steunen de heemkring 
 
 

 
 
 

 

Levend Stene  2021-1 22



Bij een foto van 1990 

Negerdorp: 
1. Dorp der Kaffers en andere Afrikaanse stammen, ook: kraal
2. Nagemaakt of nagebouwd Afrikaans dorp
(Voorbeelden: Nederlandse Nijverheidstentoonstelling van 1928 in Rotterdam; Expo
58 in Brussel)
3. Wijk waar de bewoners weinig of geen sanitair hebben en er
voortdurend zwart bij rondlopen wegens nabije nijverheid.
(Voorbeelden: wijk in Edegem nabij een steenbakkerij in de jaren 1860 met
houten barakken met strooien daken; wijk aan de rand van de Vuurtorenwijk
nabij de dokken waar de kolengestookte stoommachines van de ferry’s
gereinigd werden)
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