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

Wanneer de eerste koude zich laat voelen, weten 
wij dat het de· hoogste tijd is om het winternummer 
van onze Peri9diekje klaar te maken. 
De herfst is voor de Heemkundige Kring 't Schorre 
Steene altijd een drukke periode. Eerst hadden 

' . 

wij onze fototentoonste l ling die het resultaat was 
van een fotöwedstrijd . De door ons aangesproken 
onafhankelijke jury had het niet geMakkelijk om 
tussen de vele ingestuurrde werken de beste uit 
te pikken. De jury was trouwens vol lof over de 
resultaten, wat ons er toe aanzet om later nog eens 
een dergelijke wedst~ijd uit te schrijven. 
Het is een traditie van onze Heemkring om ter geleg{ 
heid van Allerheiligen en Allerzielen een zieltjes 
avond te organiseren. Door de tentoonstelling moet 
dit gewoonlijk een week verschoven worden, maar 
ook deze keer konden wij een so ·mensen verwelkomen 
die hebben kunnen genieten van een rustige en zeer 
gezellige avond. 
Zoals reeds eerder beloofd kwam er in december een 
voordrach t . De heer Ludo Lievens kwam ons spreken 
over de Brabantse streekbieren. Zijn interessante 
en boeiende uiteenzetting werd vergezeld van een 
degustatie van een viertal bieren , wat de zaak 
nog aangenamer maakte. 



Mogen wij nog uw welwillende aandacht voor het 

volgende vragen: op dinsdag 27 december 1983 organi· 

seert de Heemkundige Kring een koncert in de Sint

Annakerk van Stene. Alhoewel her en der een naam 

als Kerstkoncert opduikt gaat het hier om een 

Koncert in de Wintertijd. Voor ons treden op de 

leden ~an het Pentafoon Quintet die werk zullen 

brengen van buitenlandse, binnenlan<lse en heile n

daagse meesters. De stukken worden aan elkaar ver

bonden door bindteksten. Het koncert begint om 20 h 

en de deuren van de verwarmde kerk gaan open om 

19 h 30. 

Bij dit alles blijft mij niets anders meer over 

dan U in mijn eigen naam en in naam van het bestuur 

van de Heemkundige Kring een Zalig Kerstfeest en 

een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Wij hopen 

dat 1984 een voorspoedig jaar moge worden 

Paul Vandewalle 

Voorzitter. 



DE_EERSTE_DAG. 

De dag 
dat ik 
mij bloot gaf 
voor het eerst, 
nog nauwelijks verbonden 
aan de bron 
waaruit ik . ben geboren, 
werd ik reeds afgetuigd; 
en mijn verdriet 
was dat uw vreugde niet? 

De eerste dag 
dat ik, 
gebuild, 
het leven zag 
heb ik gehuild 
omdat brutale handen dwongen 
m~j te leven op mijn longen. 
Veel liever bleef ik 
dicht, 
en diep geborgen, 
schuilen in uw schoot. 
dan zo fataal 
geconfronteerd te worden 
met het leven. 

R. Fockede;y 

l . 
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OUDE GEBRUIKSVOORWERPEN. 

DE_DRAADAANSPANNER_ 

Samenstelling: volledig in metaal. Lengte:± 20 cm. 

aanspannen van metaaldraden. 

gedurende de oorlog werd hij gebruikt bij 
het aanleggen van luchtleidingen 
voor telefonie. (lijnleggers) 

bij het naar links schuiven van de greep in de 
sleuf, openen de stukken a en b waartussen de 
draad moet worden geklemd. 
de deeltjes a en b zijn gekarteld om het glijden 
van de draad te vermijden. 

.; 

daarop moet men aan de lusvormige greep trekken om c 
draad op te spannen. 
Het grote voordeel van dit gereedschap is dat men 
kan opspannen aan reeds geplaatste leidipg. 

NB: dit toestel is te bezichtigen in Gasthof Lt Vossenhol. 

Devos Hugo 
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~AARDEZIEKTEN EN REMEDIES. 

Het boekje, waarvan titelblad afgebeeld, is in het bezit 

van één onzer leden en werd welwillend ,uitgeleend om een 

bijdrage te verlenen in ons kontaktblad. 

Het werd geschreven door eene PIETER ALMANDUS VAN COUR, 

maar vermeld spijtig genoeg geen datum van druk. 

Pieter van Cour was 40 jaar lang Meester Hoef-Smid te 

's Gravenhage en heeft het werkje geschreven toen hij 60 

was en op rust ging. 

In een woordje "Aan de goedgunstige lezer", schrijft hij 

"Vele schone en uitstekende remedies dat ik heb uitge
vonden •••• en zelf aan talrijke Koe-beesten heb goed be

vonden, namelijk in de allerlaatste sterfte in geheel 
Holland ten jare 1718 en 1719, in dewelke een onnoemelijk 

getal van die allerschoonste beesten zijn gestorven." 

Hieruit kunnen wij veronderstellen dat het boekje geschre

ven werd rond 1740. 
net omvat ook nog een zeer raar en geheim Meesterboekje 

van Pàarden en Koebeesten eer~ijds gebruikt bij de Mar
schalk der Keizer en Aartshertogen. Keizer Karel den v 

' in 't jaar 1547. 

•Inde volgende _kontaktbladen zal dhr. Robert Decrop enige 

toelichting geven bij de belangrijkste hoofddelen waaruit 
dit boek bestaat. 

ST 20.11.83 DR. 

· ' J 
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OP ojN5DAG 2.1 DECEMBER 1983 OM ·20 l)UR. 
: · i N HET 5Îf1T • ANNAKERKJE TE 5~NE -DORP 

1 CONCERT lfl WINTfRTUD- . · I 
• DOOR HET PEMTAFOON BLAASKWÎNTET • 

DE T0EGANG5PRijS BEDRAAGT 100 FR. 
· EEN GEZINSKAART · K05T 300 FR. 

VOOR LEDEN. VAN DE HEEMKUNDÎGE KRiNG · 
JT SCHQRRË GELDT, OP VERTOON VAN HUN 

LiDKAART, E.EN REDUCTÏE VAN 50 %. 
. ·· , · (LIDKAART MEEBRENGEN) 
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ALGEMBEN BESLUI'.C. 

Carolus Ludovicus Faict is geen opvallend figuur geweest.Voorzover ik 
kon nagaan heeft hij geen bijzondere,grootse din5en verwezenlijkt of 
gezee;d.Voor zover ik kon nagaan was z•n rijlcdom aan de matige kant, 
z'n clericaliteit niet boven het gemiddelde,z 1 n intellectuele vorming 
beperkt,z'n politiek beleid heel gewoon.Voor zover ik kon nagaan was 
hij een heel gewoon man. 
Men kan zich nu de vragen stellen1Hoe kwamen de inwoners van Stene 
ertoe juist deze man tot burgemeester te kiezen? Hoe kwam hijzelf ertoe 
aan politiek te guan doen? Wat betekende hij in de politiek? 
Hierop kan ik slechts gedeeltelijk antwoorden,gezien de ontoereikend
heid van de bronnen en de gegevens. 
-De ee.rste vraag kan nog min of m~er opgelost worden,vooreerst kwam 
Faict uit een fami~ie die ,meerdere politici telde of had geteld.(cfr. 
hoger) Populariteit e~ bekendheid zullen ook bij de Steense bevolking 
wel invloed gehad hebben.Daarbij kwam misschien een zeker sprekers
talent,sociaal gevoel,vertrouwenspositie,of wat dies meer zij 1zodat 
de kiezersnweerom op Faict stemden.Hierbij dient vermeld dat z'n ver
kie:dngsoverwinning zelcer niet spectaculair was .In licht gewijzigde 
omstandigheden had dus evengoed iemand anders tot burgemeester gekozen 
kunnen zijn. 
De · tweede vraug is moeilijker op te lossen.Z 1 n 11 ongehuwde staat"kan 
een factor ge~teest zijn die hem meer praktische gel(;lgenheid gaf om aan 
politiek te doen,ma~r ik zou dit niet als een aanleiding of avnsporing 
durven beschouwen.Dat hij zich kandidaat stelde omdat hij familiale 
of andere relaties had op politiek vlak,is aannemelijker.Toch is ook 
deze stelling aanvechtbaar,of,althans,minimaliseerbaar.'t Belangrijk
ste is volgens mij hoe hij er persoonlijk toe kwam aclll politiek te 
gaani,doen:z 1n engagement,z'n doelstellingen,z'n levensperspectief. 
Jammer genoeg is da:\; zo e;oed als niet· meer te ach1;erhalen. · 
De derde vraa.g lcan (eveneens echter in ontoereikende mate) in grote 
(lees:grove) lijnen beantwoord worden. C.L.Faict was een politicus die, 
zoals al gezegd,•r vooral voor wilde zorgen dat de financies,de admi
nistratie en de "economische toestand" van Stene in orde bleven. 
Verder reikten z'n ambities niet.Originele initiatieven of progressie
ve ideeën waren hem vroemd,en dat is zeer goed te verstaan,gezien het 
tijds- en ruimtelijk ka.der van z'n carrière.De spanningen van een par
tijpolitieke bestuursvorming kwamen in Stene niet voor.Een inzet voor 
een intellectuele (politiek-filosofische) hervorming was in Stene wel 
ondenkbaar.Even ondenkbaar was een inzet voor veranderingen en ver
beterincen op religieus vlak.(Hiervoor zou C.L.Faict wellicht ongeschikt 
en ongevoeli e; ge1veest zijn.Het is bijvoorbeeld merkwaardig dat hij 
allang geen lid meer ,was van de Steense confrerieën toen hij in de po
litiek ging,al was hij ook dan nog katholiek,) 
Men kan het als volgt ongevee r samenvatten: 
Het bestuur werd ~ekenmerkt door behoudsgezinde,traditionalistische 
opvattingen en de figuur van Charles Louis Faict - gematigd en min of 
meer conservatief - werd waarschijnlijk nuchter en pragmat isch genoeg 
geacht om de politiek van Stene,een"bescheiden bedoening",in rechte 
banen te leiden. 





BIJLAGZ 3. ~:;r bRI{'rë: STAMBOOM VAN C.L.FAICT.(1852-1899) 
Bron:FEIJT H.J'. Genealogie van de familie Faict. 1°deel~Alblasserdam. 

1976,1-184 p. . 

Josephus Franciscus FaitsX~.C.B.Annaert 
0 26.5.1733s1ijpe 0 2a.12.1723 
+3o .10, 18ooLeffinge .,: ,,. , i . +2. 3 .177oLeffinge 

Josephus Franciscus Faict X S.T.Vergauwe(2° vrouw) 
0 8.6.1762Leffinge _1 ...... ~ , 0 ? Oostende 
+11.5.1835Stene J · +22.3.1858Stene 

' 
Josephus Ludovicus Faict ~ A.T.Kesteloot 
0 18.1o.1812Stene 0 22.?.1827Stene 
+14.2.1876Stene +26,12.1B98Stene 

Carolus Ludovicus 
0 22.1.1852Stene . 
+23,5,1899Stene 

Josephus Henricua 
0 28.1.1853Stene 
+24.1,19180ostende 

Juliana Sophia 
0 5.3.185-l~Stene 
+26.1 2 .1896Stene 

Esperantia Joanna 
0 25.10.18558tene 
+ ? 

Augustinus Nicolaas 
0 4 .12 .1857Stene 
+11.7.1923stene 

Leonie Francisca 
0 24.8.1861Stene 
+24, 2 .18658tene 

.Eugenia Maria 
0 29,3,1864Stene 
+1o.5.1926Zevekote 



BIJLAG!~ , ... • LI ])f·iM1.T:.5Cl! /ü'l'lrn nr::ii Fillt:'.W n: CüiTJ.i'Hl~ III ,•;1•;1i yK.Efll~FAU:lI l::K 
EN G.SM8BN'fERAi\D 'I'E ö'J'ENE. 

Brons A.S. A.S.Ledenl i ' s t en van de con.frcrifiën van 1.5\;ene .1U5o-7 
Confraterni ta :Jt-Apolloni a 1öjo- HJ:)o onvolleclig) 
Confrérie van den :-~oeten Naem Jezus(11.i51-1U'ltj)(onvolledie 
Broederschap van Onze Lieve Vrouw 

van Carmelis de r~onte(s.d.) 
Confratres et Consorores :3anctissimi Rosarii('l811-·l-1ö76) 
Confraternita.s :3ancta Matris Anna( 1B3o-·1Ul~1) 
Broederschap dP..t' Gel.oovige ½iel en (-Jöl~1-'1B53) ( onvolledig) 

A.S.A.S .Kerk van Stcene- Register van Ueracdnlac;inrçen. ·151 '1-1922 
A.G. S. Gemeenteraadsverslagen .182o-1ll29/1 E2c.)-W4'.j/·18lJ-~--m7o/ 

1871-1879/1680-1895. 

A.Faicts in de confrerieHn 

1) De Confra.terni ta St-Apollonia ( tegen tand- en hooi'dpijn ••• )telde 
tot 1858 slechts enkele leden Faict.Vana.f dan komen ze echter c;ere
geld voor.De moeder van C.L.Faict waa lid Bedurende 12 jaar.De naam 
van Charles Louis staat steeds onder de hare zodo.t kan verondersteld 
worden dat zij haar zoon telkens inschreef. 

2) De Confrérie van den Zoeten Naem Jezus heeft een kortere leden
lijst.In 1851 werden er 12 Faicts lid,in 1879 eveneens,waurondor 
C.L.Faict. 

3) De llroederschap van 0-L-Vrouw van Carmelis de ronte telde in het; 
begin 11 leden Fa.ict~in 1874- nog.slechts 3,(\-/cl:waa.rschijnlijk drie 
zusters van C.L.Faict.) -

4-) De Con.fratree et Consorores Sanct1ssimi Rosar1.1 teldennin 16'-1-1 
15 leden Fe.ict,vanaf 1852 r~,van 1871 tot 18'?1~ ; waaronder C.L.l!'uict, 
en vanaf 1876 3,hoogstwaarschijnlijk diezelfde drie zust;ers van 
C.L.Feict. . 

5) De Confraternitas Sancta Matria Anna telde :.; t eeds enlccle lc,.: cn 
Faict,waaronder de eerste burgemeester van Stene,Josephus Franciscus 

6) De Broederschap .der gelooviBe Ziel.en telde steeds een tiental 
leden met de naam Fa.ict.Op de ledenlijst komt ook Anna Kesteloot 
vóor. 



B. FAIC'.rS in de kerkfabriek. 

1) Josephus Faict was lid van rechtswoge,(Hij was immers burgemeeste 
Tot 18?3 staat hij vermeld. 

2) Joannes Faictr was lid van 1849 tot in 1886;hij is ook een tijd
lang voorzitter 15e1teest ( van de raad). 

3) Jo.seph Faict (de vader van de hie.r besproken fi~uur) was lid van 
1867 tot 1876,0ok hij was een tijdlang voorzitter (van het bureel). 

4) Charies Faict was lid van 1880 tot 1887. 

5) Auguste Faict (waarschijnlijk de neef van C.L.Faict) ~as lid van 
1888 tot 1896,0ok hij was een tijdlang voorzitter (van de raad)J 

6) Charles Louis Faict was lid vanrechtswege van 1896 tot 1898. 
(Laatste aanwezigheid:3 juli 1898,) 

C,Faicts in de gemeenteraad. 

1) Josephus J~ranclscus Faict was burgemeester tot 1835. 

2) Franciscus Faict was lid van 1836 tot 1857, 

3) Joannes Faict was lid van 1853 tot188o,Hij was. ook een tijdlang 
schepen. 

4) Joseph Faict was lid van 1859 tot 1866.Hij was ook een tijlang 
schepen. (Hij was de vader van C.L.Faict.) 

5) Charles Faict was lid van 1872 tot 1888.Hij was ook een tijdlang 
schepen. 

6) Auguste Faict (~schl.de neef van C.L.Faict) was lid van 1888 tot 
1895,Hij wos ook een tijdlang schepen. 

7) Charles Louie Faict was lid van 1891 tot 1895 en burgemeester · 
van 1895 tot· 1899. 
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39. - HET BELEG VAN OOSTENDE 

A.l>IUANUS VALERIUS 

N ed erlantachen Gedenck.damk, 1620. 

Begeleidü~g v,m D• A.D. Lo&rAN 

l. 

't Spoern~che gedrocht met haer gespuys 
Quamen met oon groot gedrU)"R 

V oo·r Oo11tende, 
Met hntê'r ooncle, 

Die dl.lor rcnrlo om do stad, 
Schotm1 do wallen l>ijamor plat. 

2. 

Mijnden en stormden gnnt!lch verwoot, . 
Spserden oock geen menschenbloet ; 

Om te dwingen, 
. En to bringon 

Sonderlingen na haar sin, 
Desa 1faeruyt en zij doerin. 

3. 

Maar die van binnen pasten oock 
Wat te raken in 't gesmoock, 

En zij schoton, 
Onverdroten, 

Dat de kloten treft.en wel 
Menig jong, kloeck en fraey gesel. 

4. 

Trommel en Iluyt en oock trompet 
Hoorde men seer soet temet ; 

't Vroolijck wooen 
Werd gepresen; 

Al wast vreesen noch so groot, 
In blijschap werd verwacht de doot. 

5. 
•~ Is woer, de stad werd Spanjaerts prooy : 
Laet hem wesen daermet moo.f. 

Ons op heden 
Sijn vier steden 

Weer met vreden aen ons Lanrl 
Daervoor gebracht tot sijnder schand. 
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ZOEK HET SLEUTELWOORD 1 

1. 28 december 1983 • 
2. Heemkundige kring. 
3. Sans Sous Ci. 
4. Wieken. 
5. Steense hoeve. 
6. Steense parochieheilige. 
7. Bijzondere geboorteplaats. 
8. Heemkundige kring. 

R" Defever 
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BLOEMLEZING UIT_HET_BEZOEKERSBOEK 

ti j dens de foto wedstrijd tentoonstel ling van 29 okt tot 1 nov ' 83 , 

• Laat ons Stene Stene blijven. 
Zonder ware overrompelingen te moeten veroorzaken. 

Ik hoef echter niet aan de mouw te wri jven. 
De lieemkundige Kring is er weer eens in geslaagd er tof werk 
van te maken. 

z Een dorp dat zichtbaar leeft. 
• Laat ons zitten in een kring, 

Dan worden we bericht door de heemkundige kring. 
Over aktivi teiten _van nu en toen , en zo 
is er altijd iets te doen. 
Stene ligt vast voor het verleden. 
Hopelijk wordt het een nefast 
11 doe zo voort" 

-. Stenenaars zijn goede kunstenaars. 
Decrop Robert 

DE STERRESTOET GAAT DOOR OP WOENSDAGNAMIDDAG 28 DECEMBER 1983 

TE STENE DORP 

ZALIGE KERST EN ONZE BESTE WENSEN VOOR 1984 J lE IUHHlE 



Mededelingen. 

Lidmaatschapsbijdrage 1984. 

Sedert 1978 bedraagt het lidmaatschap van onze 
Heemkundige Kring 200 F. Sedert de stichting van 

onze vereniging zijn allerhande kosten zoals druk

werk en verzending zeer sterk gestegen, zodanig dat 

wij verplicht zijn het lidgeld te verhogen tot 

250 F per gezin. Vergeet niet dat deze lidkaart 

recht geeft op een vermindering op een aantal 

van onze aktiviteiten. 

Felicitaties. 

In ons periodiekje komen geregeld tekeningen voor, 

en ook de meeste reklameaankondigingen worden onder 

de vorm van een tekening gebracht. De meesten kennen 

de tekenaar: ons bestuurslid William Lievens. 

William is ook bekend om zijn kartoons. Met een 

dezer kartoons heeft William eed DERDE prijs gewonnen 

in een wedstrijd ingericht door een Japanse krant. 

Duizenden kartoons werden ingezonden en onze William 

kreeg met zijn inzending de derde prijs. Van harte 

gefeliciteerd ! 

2E De HeemkrinG 't Schorre is lid van het; ~ves-tvlaams 

Verbond van Kringen voor Heemkunde vzw. 
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