
De naam Stellamans1 

 
Betekenis van de familienaam 
 
Dr. F. Debrabandere gaf mij in 1967 de volgende verklaring:  
De vorm Stellamans is inderdaad een variant van het oorspronkelijker Stellemans (vergelijk saldoot voor soldaat, 
bagijn voor begijn, enz.) en zelfs Stillemans. Dit Stillemans is een genitiefvorm van Tilleman of Tieleman. U kent wel 
de familienaam Tielemans. Stillemans is dus" 's Tillemans zoon". Tilleman of Tielman of Tieleman is een  vleivorm op -
man (vgl.Janneman, Peterman) van Diederic, Dieric. De d wordt in namen vaak tot t verscherpt en de r wisselt vaak in 
l (vgl. Katrijne=Katelijne), zo vind ik in Kortrijk omstreeks 1400 als voornaam Dierman=Thierman=Tielman. Tielman 
(denk ook aan Tilman Susato) kan ook uit om het even welke diet-naam verklaard worden, nl. uit een -ilo (die later -el 
werd, vgl. wegel, vissel) vorm, b.v. Theudilo, Thiedilo, Tillo, Tiel (denk ook aan Tijl Uilenspiegel). 
De verklaringen liggen dicht bij mekaar, aangezien Diederic zelf een diet-naam is. Het woord "diet" betekent "volk", 
zoals u wel bekend is; het schuilt ook in "Diets" of "Duits", wat eigenlijk hetzelfde is, vgl. rieken/ruiken, kieken/kuiken, 
lieden/lui, enz. 
Tot daar Dr. Debrabandere met een uitgebreide uitleg betreffende de mogelijke vorming van de familienaam 
"Stellamans" 
 
Aanvullende gegevens 
 
In zijn “Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk” geeft Dr. F. Debrabandere de 
volgende verklaringen: 
Stelleman(s), Stellamans, Stillemans, Stelman, Stellman(n), Sztelman: 
Afleiding van Van der Stelle. Voor de betekenis van "Stel" zie: Stel2. 
Van der Stelle: Familienaam voor de stellenaar of stelboer. Stelleman komt in de betekenis herder voor bij C.Huygens 
en in 1628 als familienaam in Zonnemere (Z). 
-1330 Joh. Stelleman, Lübeck (BAHLOW 1972,470) 
-1655 Jan Stellemans; 1661 Michiel Stelman, Alveringem (Vlaamse Stam 1993,119) 
-1675 M.L. Stellemans, Lo (CRAEYE 109) 
Stilleman(s),-mant,Stillman(s),Stijl(e)man(s),Stielemans,Stiellemans,Styl(e)man(s),Stel(l)eman(s) 
Stellamans,Stilman(t),-ment,Stillman. 
1. Patroniem voor Germ. Voornaam Stillo "stil"; Stilleman. In een Gentse oorkonde van de 9de eeuw komt Stillemannus 
(OGN 177; LIND.1964,12) 
2. Bijnaam stille man; vgl.1140 Walterus Stilla (LEYS 1959, 147), E. Stillman (REANEY 308). 
Verklaring door Eug&egravene Vroonen in Noms de famille de Belgique 
-Steyl--emans: 1. v. Steille-; 2.'s Theu(d)(man)s: v.THEUD 
-Stille(mans):1.Caractéristique morale "homme tranquille";2.'s Thieman:v. THEUD (Theu) 
-Styl--e,(e)mans: 's Tillemans: v.THEUD (Theu) 
THEUD:Peuple,Nation,Racine germanique ayant servi à former des noms de baptème "Prototype" 
Thiery,Di(d)erik,Didier,(Dieter),Thibaut,Dietbaut. 
Comme pour toutes les racines germaniques se terminant par d cette lettre est souvent tombée ou s'est muée en c (k) 
au (t)z. 
 
Vaststellingen 
1. Voorbeeld van genitiefvorming. 
- Op 03.08.1652 wordt Nicolaus Tielman, zoon van Franciscus, gedoopt in Pamel. Nicolaes vinden we terug in Brussel 
als drager van de naam Stillemans, Stiellemans. 
2. Voorbeelden van klankveranderingen. 
-Uit "Matricule de l'université de Louvain" putten we de volgende voorbeelden:  
-De tafel op boekdeel 4 (A. Schillings) geeft op: 
. blz.726(182): Styllemans Gerhardus, Rosieriensis:1555 
. blz.542(336): Stellemans Guil., Rosiernensis: 1567 
In deel 4 zijn beiden ingeschreven onder "Divites Porcenses".Zij waren dus rijken of gegoeden en ingeschreven in de 
pedagogie van "Het Vercken", zogeheten omdat ze (vó&oacuter de 16de eeuw), gelegen was tegenover de "Taveerne 
van het wild vercken". 
Na onderzoek kan besloten worden dat met Rosieriensis en Rosiernensis de gemeente Rosière bedoeld werd, gelegen 
op de taalgrens en die in 1686 nog Rozieren noemde. 
(Ronse en Roeselare komen niet in aanmerking).  

                                                             
1 http://people.zeelandnet.nl/real/namen.html. Deze tekst werd vermoedelijk opgesteld door Marcel Stellamans, zoon van Louis. 
2 Volgens Dr. F. Debrabandere. Plaatsnaam Stel(le). 
1. Kunstmatig opgeworpen hoogte op de gorzen of schorren buitendijks, waarop de herder met zijn schapen bij ruw weer of 
hoge vloed een tijdelijke schuilplaats zocht; 
2. Op de stelle gebouwde hut voor de herder en na de indijking van de stelle, de hofstede die een stelle bevat (MW XI,495; WNT 
XV, 1274). -1396 Ebeling van dem Stelle wonhaftich to dem Stelle, Hannover (BAHLOW 1972,470) 

http://people.zeelandnet.nl/real/namen.html


-Boekdeel 5, p.385 nr. 308 Joannes Baptist Stellemans 1638(Pedagogie van "Kasteel-Burchtstraat") 
p.401 nr. 412 Jocosus Stallemans Genesis 21.01.1642 (Preses devies) 
- De parochieregisters van Rosier (ca. 1680) vermelden Stellemans. De persoon die de klapper opstelde (ca.1865) 
maakte er telkens Tillemans van. De naam Tillemans komt in die periode regelmatig voor. Blijkbaar werd onder invloed 
hiervan de Stellemans omgevormd tot Tillemans. 
-De overgrootvader van Tillemans Antoon (bisschop van Gent °St.Niklaas 1832; +Gent 1916) noemde Stillemans (Jan 
Baptist) en week in te Tervuren alwaar hij huwde op 29.06.1727. 
Brussel en omgeving schijnt wel de bakermat te zijn van de families Sti(e)llemans, Stellemans en waarschijnlijk 
Stellamans. 
3. De vorm StellAmans. 
Het oudste document, waarvan microfilm in mijn bezit, die de vorm StellAmans vermeldt, is de doopakte van Michiel, 
een kleinzoon van mijn stam-grootvader (Michiel), die gedoopt werd in de parochie St-Michiel te Gent in 1643. 
Het is treffend dat mijn voorvaderen, mijn stamvader Joos inbegrepen, de voorkeur gaven aan de letter "a" boven de 
"e". Er zijn vele archiefstukken die voorbeelden geven uit de 17 eeuw. 
Het valt op dat 300 jaar terug de notarisklerk en over het algemeen de schrijvers van archiefstukken, de vorm "e" 
verkiezen. 
Vandaag de dag is dat nog altijd het geval. Het taalgevoel, in Vlaanderen althans, aanvaardt de "a" niet. 
Als Joos, “Stellamans", tekent en ik dat nu ook nog doe met "a" dan is dat te wijten aan het feit dat Joos een speciale 
reden had om de "a" te verkiezen. Het al dan niet schrijven van "a" blijkt samen te gaan met de socio-culturele toestand. 
Joos (zijn vader Michiel waarschijnlijk ook) studeerde te Leuven, ingeschreven in 1642 en verkoos daarom misschien 
de Latijnse vorm Stella=Ster. 
Er zijn vele voorbeelden in mijn familie waar de "a" door "e" werd vervangen, klaarblijkelijk op dieptepunten op 
economisch en sociaal gebied van die familietakken. 
Merk op het gezamenlijk gebruik door Joos van handteken en handmerk. Zie Handtekeningen van de stamreeks 
Stellamans. 
De voetballer Steve Stellamans (in 6de graad verwant), 2de klasse, KVO Oostende, wordt in de Vlaamstalige kranten 
als Stellamans geschreven. Dat is buitengewoon! 
  



Voorouderreeks Stellamans 
 
De bakermat van mijn familie ligt waarschijnlijk ten zuiden van Brussel (Rosi&egravere), met Gent als oudste gekende 
vestigingsplaats. Aaneengeschakelde generaties naamdragers kunnen gevolgd worden vanaf ca. 1590. Vanuit Gent 
verspreidde de familie zich naar Veurne, Alveringem, Torhout, Nieuwpoort, Sint-Winnoksbergen, Noord Frankrijk en 
verschillende dorpen in West-Vlaanderen.3 
 
 
Michiel  °  ca. 1590  x Van Honsberghe Maria 
 Poorter van Gent in 1619 
 
Joos   °Gent  4/ 3/1622  x Balliu Antonia   xVeurne 28/ 4/1648 

+Veurne 18/ 3/1691      ° 
           +Veurne 1/ 4/1656 

Chirurgien, Barbier, Handel in kleding, Poorter/Ceurbroeder Veurne op 17.09.1661 
 
Pieter   °Veurne 7/12/1648  x Claeys Theresia  xTorhout 28/ 3/1669 

+Torhout 11/12/1694      °Torhout 14/ 7/1647 
Poorter van Torhout 

 
Pieter   °Torhout 12/6/1673   x Demoor Barbara  xTorhout 8/ 6/1701 

+Torhout 19/9/1720 
           +Torhout  10/12/1753 

Vele jaren schepen van Torhout 
 
Jan Baptist  °Torhout 9/12/1706  x Vanthournout Rosalia  xTorhout 3/11/1736 
  +Torhout 2/1O/1774       °Torhout  29/9/1709 

+Torhout 4/9/1781 
 
Jan Jacob  °Torhout 16/4/1743  x Steelandt Anna  x Torhout 23 7/1782 
  +Torhout 1/12/1812       °Torhout  6/10/1760 
 
Jan   °Torhout 27/7/1784  x Moerman M. God  xTorhout 18/7/1810 
  +Brugge 1/10/1866       °Eernegem 14/8/1790 
 Schoenmaker 
 
Eduard  °Torhout 5/10/1822  x Van de Vannet Th.Cec xJabbeke 8/5/1844 
  +Stalhille 6/ 2/1915      °Brugge 22/2/1822 

+Jabbeke  
Schoenmaker 

 
 
  

                                                             
3 Marcel Stellamans, zoon van Louis, de namen en data werden door hem samengesteld. 



Handtekeningen Stamreeks Stellamans4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                             
4 Vermoedelijk opgemaakt door Marcel Stellamans 



Stellamans Edmond 
 
Stellamans Edmond      x Van den Bussche Rosalia x Zerkegem 26/4/1882 

°Jabbeke  27/11/1860      °Zerkegem 12/4/1856 
+0udenburg  27/5/1946       +Bekegem 13/8/1919 

 Schoen- en gareelmaker 
 
1. Eduard °Bekegem 21/4/1883 
  +Bekegem 7/2/1890 
2.Medard °Bekegem 15/5/1984  xBollaert Elisa   xBek 19/2/1906 
  +Oostende 10/9/1972      °Bekegem  17/11/1883 

+Ettelgem  3/12/1966 
3.August °Bekegem 17/10/1885   xJonckheere Hermina  xBekegem 19/1/1910 

+Brugge 14/8/1948      °Bekegem  20/3/1885 
+Gistel   30/12/1961 

4.Julie  °Bekegem 29/12/1887   xRoets Emiel   x 
  +Blankenb 15/2/1964      °Hansbeke  1/11/1885 

+Blankenberg 2/1/1964 
5.Jordaan °Bekegem  5/6/1889   xVanoverbeke Martha  xBekegem  22/4/1919 

+Wilskerke 10/11/1961      °Bekegem 16/7/1894 
         +Bekegem 17/5/1920 

xxCaerels Emma  x 
°St.Andries 10/7/1895 
+Oostende  6/9/1972 

6.Eduard °Bekegem 15/12/1890  xPottier Eugenie   
+Koekelare 5/3/1971      °Bekegem  14/10/1890 

+Koekelare  14/12/1975 
7.Abraham °Bekegem 15/8/1892  xCoene Coralie   x 

+Pommeroeul 5/3/1981      °Sijsele  20/6/1893 
+Pommeroeul 22/3/1963 

8.Louis  °Bekegem 26/5/1894  xJonckheere Germaine  x 
  +Nieuwpoort 8/7/1982      °Ettelgem  14/12/1894 

+Nieuwpoort 24/1/1986 
9. Camiel °Bekegem 30/3/1896 
  +Bekegem 28/1/1905 
10.Bertha °Bekegem 25/ 9/1897  xMeyns Arthur   xBekegem 23/11/1923 
  +Ontario 9/6/1989      °Ettelgem  8/5/1899 

+Ontario  4/12/1982 
11.Florence °Bekegem 17/7/1900  xDewilde Jules   x 

+Brugge 18/2/1987      °Koekelare  16/7/1893 
+Blankenber 25/1/1960 

 
 
 
 
 
 
 
  



Edmond 
 

 
Stellamans Eduard (1822-1915) 

vader van Edmond 
 

 

   
      Stellamans Edmond (1860-1946)     Vandenbussche Rosalie (1856-1919) 

 
 
Schoenmaker-gareelmaker 
Edmond woonde bij zijn dochter Florence gehuwd met Jules Dewilde, beenhouwers aan de kerk in Oudenburg, nu is 
het een begrafenisondernemer 
 
Komt van Jabbeke in Bekegem 12/5/1883 
  



1. Stellamans Medard 
 
Stellamans Medard x Bollaert Elisa 
1. Bertha  °Roks   3/4/1906  xSaelens Emiel 

+Oost   8/6/1997    °Oost  27/4/1902 
+Oost  8/10/1978 

André  °  28/5/1923 x Vilain Marie J.   ° 10/6/1925 
Freddy °  13/4/1945  x Depoorter M Th  ° 1/1/1945) 
Nancy °  28/11/1960 
Laurette °  22/8/1950 
Martine °  28/11/1960 
Marcel °  24/1/1929  x Declercq Justine ° 17/3/1932 
Michel °  12/1/1961 
Yvette °  15/2/1934 x Decloedt Roger °Bred  22/5/1930  

+Bred  25/6/1981 
Eddy  ° 10/4/1955 x Van Parys 

2.Martha  °  20/8/1908  x Marchand Theo 
+ Oud   24/6/1988)    ° 7/2/1909 
       + 7/2/1919 

Andrea °  15/6/1932 x Van Belle André  ° 23/8/1932 
Marcel °  2/8/1942 x Denys Damienne  ° 30/5/1942 

Kurt °  25/1/1964 x Gryson Myriam 
Ruth 
Kelly 

3. Gabrielle  °  15/10/1909 x Cardon Gerard ° 21/10/1909 
Elfrieda °  17/2/1938 x Ampoorter André ° 1/8/1942 
Romain °  18/1/1944 x Derdeyn Krista ° 15/4/1944 

Philippe ° 13/6/1968 
Kathy °  18/12/1969 

4. August  °Ett   4/9/1912  
+Ett   21/4/1917 

 
Stellamans Medard x Bollaert Elisa, Hospitaalstraat 4 ;8400 Oostende 
Stellamans Bertha x Saelens Emiel, Hospitaalstraat 4 
Saelens Freddy x Depoorter, Lindenlaan 14, Stene Oostende 
Saelens Laurette, Hospitaalstraat 4; Oostende 
Saelens Martine, id 
Saelens Marcel x Declercq Justine, Hofstraat 14 , 8400 Oostende 
Saelens Yvette x DecloedtRoger PR.Elisabethlaan 4, 8401 Bredene Sas 
Stellamans Martha x Marchand Theo, Dorpstraat 11, 8231 Ettelgem 
Marchand Andrea x Van Belle André, Hiddingersweg45, Soest 
Marchand Marcel x Denys Damienne, Korte Molenstraat 49; 8200 St.Andries 
Stellamans Gabrielle x Cardon Gerard, Kustlaan 2;  8401 Bredene a/Z 
Cardon Elfrieda x Ampoorter André, Lijsterbeslaan 69, 8400 Oostende 
Cardon Romain x Derdeyn Krista, Pr.Elisabethlaan82;  8401 Bredene 
Cardon Philippe, schoenmaker A Liebaertstraat 62a 
 



                       
 

 
 
Stellamans Medard: lichting 1904, gareelmaker 
Trok het nummer 236, geschikt 
 
Gaat in Roksem wonen op 9/4/1906 
 
Medard Stellamans, smid in Ettelgem, graf in Ettelgem 
 
 
  



2. August Stellamans 
 
 
STELLAMANS August X JONCKHEERE Hermina 
 
1. Edmond  °Westk   4/6/1911 x Vanhoegaerden Jeanne 

+Brugge  12/11/2001)  
 
2. Clemence °Westk   7/9/1912 
  +Brugge  3/5/1936 
3. Gerarda  °Assebroek 14/9/1914  x Corthout Joseph    
  +Brugge 14/4/1995    ° 16/8/09 
         + na 

Corthout Lorette  °3/2/1941 x Matthys Christian (+ca 1986) 
Corthout Carine  °11/1/46 x Helewaut Fernand 
     xx Clevers Jacques 

Helewaut Björn x Blommaert Kirste 
 °3/10/1951 

4. Yolanda °Assebroek 11/5/1922 
  +Brugge 19/2/1925 
 
Stellamans Edmond x Vanhoegaerden Jeanne, 'sHeer Boudewijnsburg 85; 8320 Assebroek 
Stellamans Gerarda x Corthout Jozef, Tempelhof 1,  8000 Brugge 
Corthout Lorette, Violierstraat 35, 8000 Brugge 
Corthout Carinne x Helewaut Fernand, Manitobalaan 24, 8200 st.Andries 
Corthout Johan, Tempelhof 1  8000 Brugge 
 
  



   
Jonckheere Hermenie                               Stellamans August                             Jonckheere Hermenie 
 

 
 
Jonckheere Karel (°1 mei 1905). Hij was de broer van Hermine. Hij woonde in Roksem in een 
huisje niet zover van zijn zuster Blanche Jonckheere (Lanse Coster). Bij Lanse stond er een 
caravan voor de deur. Karel kwam daarin zitten om te kijken naar de voorbijkomende auto’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
August Stellamans werd geboren in Bekegem op 17 oktober 1885. Hij was de tweede zoon van Edmond Stellamans en 
Rosalie Vandenbussche. Het echtpaar had in totaal elf kinderen, twee ervan zijn vroeg gestorven. 
Van school lopen kwam er te Bekegem niet veel terecht. In het voorwoord van het boekje dat hij schreef in 1919 
formuleerde hij het als volgt: “In mijne kinderjaren heb ik niet het geluk gehad eene goede geleerdheid op te doen; vanaf 



mijn tien jaren was mijne school het werkhuis”. Het werkhuis, dat was de atelier van zijn vader. Van hem leerde hij de 
schoenmakersstiel, zoals zijn andere broers. 
 
In 1911 huwde hij met Hermina Jonckheere van Bekegem. Het jonge koppel vestigde zich aanvankelijk te Roksem. Kort 
daarop gingen zij zich in de Dorpstraat in Westkerke wonen. De twee oudste kinderen werden aldaar geboren. 
In 1912 vertrok het gezin naar Assebroek bij Brugge, Peerdenstraat 27 (nadien 29). 
Het gezin bleef niet gespaard van tegenslag. Eerst was er de kleine Yolande. Ze was het jongste kind van de vier. In 
mei 1922 werd ze geboren, 8 jaar na Gerarda. Toen ze bijna 3 jaar was gebeurde het grote drama. Er stond een grote 
ketel kokend water op het vuur. Het oudste kind Edmond, toen 14 jaar, stootte de ketel om. Yolande raakte 
levensgevaarlijk verbrand. Men voerde haar nog naar de kliniek. Niets kon nog helpen. Ze stierf op 19 februari 1925. 
August was danig ontroert dat hij bij het verlaten van de kliniek van de trap viel. Een kleinkind van August werd deels 
naar haar genoemd. Corthout Laurette Florence Yolande: Laurette naar een nicht van moeder uit Oudenburg, Florence 
naar een tante van moeder uit Oudenburg en Yolande. 
Dan was er nog Clemence. Ze was een guitig meisje. Men vertelde dat ze in haar jeugd een verschot had opgedaan, 
maar eigenlijk was ze een beetje zenuwziek. Moeder wist het dat het zou gebeuren en hield haar in de gaten. Die ene 
keer was ze te laat. Clemence had zich van het leven benomen. Op de foto van haar graf merken we een enorm 
bloemenstuk. Dit kwam van haar collega’s van de Priba, een grootwarenhuis waar ze werkte. 
 
August was totaal geen droogstoppel. Hij kon op een humoristische wijze uit de hoek komen. Hij kon tevens mensen 
begeesteren en hen in gesprek overtuigen van de goede zaak. 
 
August werd trambediende bij de N.M.V.B5. Zijn broer Eduard zou hetzelfde beroep kiezen. Vijfendertig jaar deed 
August dienst als wattman6. 
 
Reeds toen August nog in Bekegem woonde was hij bekommerd om het welzijn van de arbeiders. We proberen een 
beknopte samenvatting te geven van de tijdsomstandigheden en de politieke loopbaan van August.  
Na de nederlaag van Fonteyne7 in 1919, samen met de christendemocraten in Brugge, is August Stellamans, de vurige 
christendemocraat, zoals velen terecht gekomen bij het socialisme, waar hij zijn idealen kon verwezenlijken. Hij kon niet 
anders dan aansluiten bij de socialistische partij. Daar en daar alleen kon ik verder de belangen van zijn “werkbroeders 
en werkgezellinnen” blijven verdedigen. 
Hij werd een trouw syndicalist en voorzitter van het syndicaat van het trampersoneel WVTB afdeling Assebroek, 
waarvan hij in 1922 secretaris werd. In 1925 stichtte hij een ziekenkas voor het trampersoneel, waarvan hij tevens 
voorzitter was. Ook de stichting van de coöperatieve “Tramhuis” in 1929 was zijn werk. 
In 1938 werd hij te Assebroek als gemeenteraadslid voor de B.S.P. verkozen. Van 1944 tot 1946 was August schepen 
van openbare werken te Assebroek. 
Naast zijn zorg voor het trampersoneel, ging zijn hart naar het officieel onderwijs, 
waarvan hij een vurig verdediger werd. 
Zijn literaire aanleg is niet beperkt gebleven tot “De Werkman”. Verder was hij jarenlang 
medewerker aan het “Vlaams Weekblad”. Zijn kleindochter Laurette vermoedt zelfs dat 
hij toneelstukken schreef. 
 
Zijn patriottisme gedurende de bezetting, bracht hem in 1942 in de gevangenis te 

Leuven. Hij verbleef er van 10 juli tot 18 september. Hij werd 
aangehouden als uitgekozen gijzelaar8. Gedurende die 
periode graveerde hij op een doos in sierletters de volgende 
tekst: “Aan mijn vrouw Irma, 10-8-1942 Leuven, Stellamans 
August, Peerdestraat 29 Assebroek”. De leefomstandigheden 
voor politiek gevangenen in de gevangenis waren niet ideaal, 
zeker niet wat de voeding betrof, deze was nogal eenzijdig en 

vooral veel te weinig. August hield er een maagkwaal aan over. Zijn kleindochter 
Lorette herinnert zich dat ze in haar jeugd soms gedroogde pruimen moest brengen 
naar grootvader. Dat hield in dat ze moest wachten aan een tramhalte tot opa eraan 
kwam. Op één of andere manier waren gedroogde pruimen heel goed voor zijn maag, 

                                                             
5 In 1912 werd een stelplaats voor elektrische trams ingericht tegenover het gemeentehuis, aan het huidige Gaston Roelandtsplein. 
Deze stelplaats, die later ook de centrale stelplaats van het openbaar busvervoer in Brugge werd, verhuisde in 2011 naar Ten 
Briele in Sint-Michiels. Twee tramlijnen van de Brugse stadstram liepen door Assebroek: lijn 1, langs de Generaal-Lemanlaan 
richting Ver-Assebroek, en lijn 2, langs de Baron Ruzettelaan richting Oostkamp. 
6 "Wattman" is de naam voor de bestuurder op de Belgische (en Franse) stadstrams 
7 Florimond Fonteyne (Houtem, 1 maart 1856 - Bougie, Algerije, 4 juli 1923) was een Belgisch rooms-katholiek priester, sociaal 
voorman, volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid van Brugge. Fonteyne zette zich in voor de armen te Brugge. Hij werd 
aanhanger van het daensisme en lid van de christen-democraten te Brugge. Hij was gemeenteraadslid en werd verkozen tot 
volksvertegenwoordiger. 
8 Door de Duitsers werden er gijzelaars genomen om de bevolking af te schrikken. In geval van sabotagedaden zouden deze 
gijzelaars worden geexecuteerd. Andere gijzelaars uit Brugge waren o.a. Jules Wostyn en dokter Helleputte. Het was trouwens 
dokter Helleputte uit Oostende die August in 1948 opereerde aan de maag 
Op 22/2/1949 kreeg August postuum het statuut van politiek gevangene 

August in de gevangenis in Leuven 



maar ze waren ook heel lekker. Het gebeurde wel eens dat er bijna geen pruimen meer waren tegen dat de tram eraan 
kwam. 
August Stellamans overleed op 14 augustus 1948 te Brugge, na een heelkundige ingreep aan zijn maag, in de 
Boomgaardstraat (kliniek Dr. Godar). De uitvaartmis had plaats in de Sint-Kristoffelkerk te Assebroek op 21 augustus 
1948 

 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August rechts achter met kamaraden van de tram 

 
Met zijn goede vriend Achiel Vanacker bij de heropening  
van het museum “Pro Pace” in 1946 

  



De kinderen 
 
Stellamans Edmond 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



2 Stellamans Clemence 
 

  
Stellamans Clementine 

 

  
Stellamans Clemence en Gerarda         Clemence 



   
 
 

 
Clemence                                                                        het graf 
  



3. Gerarda 
 
Gerda was gehuwd met Corthout Joseph. De man was rijkswachter. Zij woonden achtereenvolgens in Brugge, 
Oostende, Roeselare en weer Brugge. De periode Oostende, was gedurende de tweede wereldoorlog. Aanvankelijk 
woonden zij in de Stuyverstraat. In mei 1940 werd hun woning door een bombardement getroffen. Daarop verhuisden 
ze naar de rijkswachtkazerne in de Alfons Pieterslaan. Korte tijd nadien werd de rijkswachtkazerne massaal met 
brandbommen gebombardeerd. Gerarda en Lorette werden door wachtmeester 1ste klas te voet d’Hondt gered. Deze 
kreeg hiervoor op 10 januari 1941 een eervolle vermelding. We citeren: “Heeft blijk gegeven van moed, 
zelfopofferingsgeest en ware doodsverachting bij het snel verwijderen van een brandbom die op den houten trap van 
de kazerne was terecht gekomen en heeft daardoor de vlucht mogelijk gemaakt van twee vrouwen en een kind die, 
zonder zijne mooie daad gevaar liepen in den brand om te komen; heeft daarenboven op voorbeeldige wijze de andere 
brandhaarden in de kazerne helpen bestrijden.”  
 

   
Stellamans Gerda 
 

Corthout Joseph 
 

  Stellamans Gerda 
 
       een eerste afspraak 
    

 
 
 
 
 

Lorette 



 

 
 
Corthout Joseph en Stellamans Gerda 
 

 
 



 

 
 
Corthout Joseph en Stellamans Gerda 
 

 
Corthout Johan, Lorette, één van de twee is zuster Carine, Corthout Joseph, Stellamans Gerda 
  



August Stellamans, oud-strijder 1914-18 
Gedurende zijn legerdienst was August Stellamans ingelijfd bij het Derde Regiment Lanciers. 
Stellamans August lichting 1905, schoenmaker 
Trok het nummer 120, 1m68, geschikt 3e lansiers 
 
Het 3e regiment Lansiers9 
Het 3e Lansiers werd op 24 Oktober 1830 opgericht onder den naam van “1e Regiment Kurassiers”, doch zi jn ware 
oorsprong dateert van 1741. Op dit tijdstip immers werd er door de Oostenrijksche overheid een troepenkorps, “Belgisch 
Legioen” genaamd, tot stand gebracht; een regiment zware cavalerie, “Belgische Karabiniers” geheeten, maakte er deel 
van uit. Toen onze provinciën, in 1815, met Holland vereenigd werden, werd het Legioen ingelijfd in het nieuw leger der 
Nederlanden en de Belgische Karabiniers kregen den naam van « Regiment Karabiniers Nr 2 ». ‘t Is onder dien naam 
dat zij eervol vochten te Waterloo. In 1816 worden zij de « Kurassiers Nr 2 » en blijven het tot 1830. Toen de talrijke 
Belgen die er bij dienden, op dit oogenblik het Hollandsch leger verlieten, vormden zij de kern van het nieuwe « 1e 
Belgische Kurassiers ». Daar de Kurassiers ten onzent in 1863 werden afgeschaft, kreeg het regiment voortaan den 
titel van « 3e Regiment Lansiers », welken het thans nog draagt. Dit korps is dus een der oudste van ons leger.  
 
Waardig van hunne voorgangers van Waterloo, wisten de Lansiers van 1914, van het begin der vijandelijkheden af, de 
eer van hun ouden standaard hoog te houden. Het regiment, alsdan onder de bevelen van Kolonel stafadjunct 
Hagemans, maakte de divisiecavalerie van de 1e Divisie uit (Generaal Bernheim). Van 4 tot 9 Augustus doet het zich 
opmerken door de vinnigheid zijner verkenningselementen, die onophoudend de vlakten der Gete doorkruisen en er 
inlichtingen en gevangenen oogsten. Den 10e Augustus wordt het als steun der verkenningen, naar de Kleine Gete, 
voorbij de voorposten der infanterie geplaatst en, een halven dag lang, houdt het er dapper stand tegen den geweldigen 
schok van het gros der Duitsche 2e cavaleriedivisie. Benevens die merkelijke vertraging ondergaat de vijand er bloedige 
verliezen, doch het regiment zelf laat op het terrein 29 dooden, waaronder 3 officieren en 24 gekwetsten, waaronder 2 
officieren. De Duitsche geschiedkundige oorlogsoverzichten brengen eenparig hulde aan de hardnekkigheid van hun 
tegenstrever.  
 
Tot den 20e Augustus opereert het 3e Lansiers rondom de achterhoeden der achterruittrekkende 1e Legerdivisie en, 
steeds in aanraking met den vijand, trekt het zich terug naar Antwerpen. Aan de verrichtingen rond de versterkte stelling 
neemt het niet alleenlijk deel door zijne medewerking bij de offensieve uitvallen, doch ook door het dagelijksch uitzenden 
van verkenningen en patrouilles ten bate van de verschillende verdedigingssectors.  
 
Eenige dagen vóór den algemeenen aftocht van het leger, van Antwerpen naar Vlaanderen, neemt het 3e Lansiers 
actief deel aan de bescherming van de hulpbasis Oostende.  
 
Den 18e October zet het regiment ‘t voorspel in van den slag aan den IJzer, wanneer het tegen de hoofdgroepen der 
Duitsche colonnes de hevige gevechten bij St-Pieters-Kapelle en Leke levert, waar de gepantserde auto’s en de 
wielrijderscompagnie der divisie zich, zijde aan zijde met de Lansiers, prachtig onderscheiden.  
 
Als divisiereserve opgesteld gedurende den tragischen tegenhoudingsslag, neemt het 3e Lansiers er evenwel deel aan 
door zijne eenige twee secties mitrailleusen in linie te stellen.  
 

                                                             
9 : http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/3regl.htm 



 
3e regiment lansiers, August bevind zich op de 4e rij, 4e persoon. 
  



August in 14-18 
 

 
 
 

 
August links 
 
 
 



 
 

 
 

 
Foto 2: August aan het stuur. Foto 3: August links. Foto 4 August in het midden. 

 
  



De decoraties van August 
 

  
 

          
 
Frontstrepen:  
Frontstrepen werden als volgt toegekend : 
de eerste streep na één jaar frontdienst, de volgende frontstreep voor elke volgende 6 maanden frontdienst. 
Een zilveren staafje stond voor één frontstreep en een verguld staafje werd gebruikt ter vervanging van vijf zilveren 
staafjes  
IJzermedaille 
Uitgereikt aan diegenen die, tussen 17 en 31 oktober 1914, deel uitmaakten van het leger strijdend aan de IJzer en er 
uitmuntend gestreden hebben. 
Deze bronzen medaille (met een groene tint en met een medaillon in groen email bovenaan) werd ingesteld op 18 
oktober 1918 en volgt in belangrijkheid onmiddellijk op het Oorlogskruis 1914-1918. Ook geallieerde militairen welke 
aan de IJzerslag deelnamen, kwamen in aanmerking  
Oorlogskruis 1914 - 1918 
Dit bronzen kruis is ingesteld op 25 oktober 1915 en werd toegekend aan militairen voor een daad van moed tegenover 
de vijand. Militairen met minstens 5 frontstrepen (3 jaar frontdienst ), voor goed gedrag, vrijwilligers ouder dan 40 of 
jonger dan 16 jaar met minstens 18 maand dienst in een gevechtseenheid, ontsnapte krijgsgevangenen welke opnieuw 
in militaire dienst traden of militairen welke, omwille van oorlogsverwondingen, op inactief werden geplaatst, kregen 
eveneens het Oorlogskruis toegekend. 
Een aantal emblemen konden op het lint aangebracht worden voor Vermelding in de Dagorde: een Vermelding op 
legerniveau bracht een bronzen palm met de letter "A" (Koning Albert I) met zich mee, vijf dergelijke vermeldingen 
werden omgezet in een zilveren palm en vijf zilveren in een gouden palm. Vermeldingen op divisie- of regimentsniveau 
werden aanvankelijk gekenmerkt door bronzen, zilveren of gouden leeuwtjes maar deze werden later afgeschaft en 
vervangen door de eerder beschreven palmen 
Overwinningsmedaille 
Uitgereikt aan allen die dienst deden in het gemobiliseerde Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 11 november  
1918. 
Deze bronzen medaille, aanvankelijk voorgesteld door de Franse veldmaarschalk Foch als een inter-geallieerde 
medaille en als dusdanig ook aangenomen, werd ingesteld op 15 juli 1919 
De herinneringsmedaille aan de regeerperiode van zijne Koninklijke hoogheid Albert I 
Voorkant: Deze medaille werd uitgereikt op 17 februari 1962 ingesteld en aan alle Belgische militairen die dienden 
tussen 18 december 1909 en 18 februari 1934.De medaille werd echter niet postuum verleend. Op de voorzijde van de 
medaille ziet men een Belgische strijder met op zijn helm een lauwertak en de tekst: Albertus Rex. 
Achterkant: Op de achterzijde staat de Koninklijke kroon met daaronder het Koninklijk monogram A en de jaartallen 
1909-1934.Links en recht van het monogram ziet men een eikenloof- en Lauwertak Het lint is geel gekleurd met in het 
midden een groene streep 
Herinneringsmedaille 14-18 (23/9/1919) (Le ruban sera orné d’une barette en vermeil et 3 barettes en argent  
Herinneringsmedaille van de 100ste Verjaardag van de Nationale Onafhankelijkheid 
Belgische herinneringsmedaille van de 100ste Verjaardag van de Nationale Onafhankelijkheid 1830-1930 uitgereikt aan 
militairen die op dat moment minimaal 20 jaar in dienst waren (wo1 veteranen) . 
Burgerlijke Decoratie, Medaille 2de klasse, zilver en brons 
Inhuldiging van het gedenkteken Assebroek 27/7/1919 der gesneuvelde soldaten 
 
Medailles waarvan we geen voorbeeld hebben 
Militair ereteken 2e classe (1/4/1925) 



Burgerlijke medaille 2e classe: ereteken voor 35 jaar dienst door minister van verkeerswezen (10/5/1947) 
Kruis van Politiek gevangene 1940-45 (6/2/1950) 
 
August Stellamans, medestichter van de gemeenteschool in de Generaal Lemanlaan 
August vond dat in zijn streven naar de emancipatie van de werkman ook de tak onderwijs niet mocht verwaarloosd 
worden. Iedereen moest de kans krijgen naar school te gaan.  
Vanaf het begin van de 20e eeuw was het landelijke Assebroek langzaam van uitzicht veranderd. Door de snel 
groeiende bevolking drong de oprichting van nieuwe parochies zich op. Na de tweede wereldoorlog was de tijd rijp voor 
een nieuwe gemeenteschool. Deze werd gesticht in de Generaal-Lemanlaan door het toenmalige socialistisch 
gemeentebestuur. August was op dat moment schepen van openbare werken in Assebroek. Hij engageerde zich heel 
erg voor deze school. Het gebeurde zelfs dat hij snoepjes ging uitdelen op school; 
De school was echter geen lang leven beschoren. Na het overlijden van August werd de school grondig 
geherstructureerd. De socialistisch gezinde leraars werden vervangen door andere. Korte tijd nadien werd de school 
zelfs opgedoekt 
 
Ballade10 
August Stellamans schreef tijdens zijn gevangenis volgende ballade; hij noemde het “De zeven gijzelaars”. 
Het begin 
Wie kent de martelaars, of de zeven gijselaars 
die voor een Duitschen moord, gevangen zijn 't is ongehoord. 
Duitschland met gansch zijn macht, komt altijd in den nacht  
zooals een moordenaar, maar hij neemt u als gijselaar. 
Ja zonder dralen, komen zij u halen, 
gij wilt hen doen verstaan, ik heb toch niets misdaan. 
maar die barbaren, sleuren u bij de haren 
en zeggen komaan, het is met u gedaan. 
 
Het einde: 
Daar waren generaals, doktoors en admiraals, 
Député’s en senatoors, paters, ministers en pastoors, 
advokaten en gendarmen, rijken zoowel als armen 
zaten daar bij elkaar, allen als gijzelaars. 
Ja profesoren, direkteurs van hooge scholen, 
mannen van den tram, briefdraqers en den werkman 
en de hooggeleerden, die altijd beweerden 
en met een spot, dat Hitler moest kapot. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
10 Le Moniteur des otages, sept 1948 



“De Werkman” door A Stellamans  
 
August volgde met grote interesse het ontstaan van het socialisme en de volkskracht in de streek. 
In 1919 schreef hij een boekje, getiteld 'De Werkman11'. Slechts enkele exemplaren ervan zijn bewaard gebleven. 

Met de tekst van het voorwoord licht August eventjes de sluier over zichzelf om 
dan maar meteen zijn idealen te gaan verkondigen. Als kostbaarste getuigenis 
over zijn persoonlijkheid hierna de volledige tekst van het voorwoord. 
In mijne kinderjaren heb ik niet het geluk gehad eene goede geleerdheid op te 
doen; vanaf mijn tien jaren was mijne school het werkhuis! Zoo zullen de lezers 
en lezeressen van mijn boek dan ook gemakkelijk begrijpen, dat dit schrijven 
van geen geleerde hand ís; alleen heb ik eraan gehouden aan mijne 
werkbroeders en werkgezellinnen te laten zien, hoe eene gansche 
werkersfamilie door het kapitalisme in de grootste ellende ten grave is gesleept 
geworden en hoe een verdediger van den werkman zijne Ouders levend 
verbrand zijn geworden, om den zoon onschadelijk te maken, omdat hij een 
vooruitstrever was voor de gemeenschap. 
Maar hij heeft het hoofd fier op de schouders gehouden en na veel ellende, 
gevang en tegenspoed beleefd te hebben, heeft hij ten slotte de overwinning 
behaald tegen het kapitaal-geld; en door zijn onafgebroken strijd heeft hij de 
werklieden doen begrijpen, dat zij moeten georganiseerd zijn in een sterken 
vakbond, waardoor zij dan ook bekomen hebben het zuiver algemeen 
stemrecht, verkorten arbeidsdag, verzekering tegen den ouden dag, om ten 
slotte het bestuur van land en gemeente in handen te nemen en de 
gemeenschap te bewerkstelligen.  
 

Wat opvalt aan het boekje “De werkman” (128 blz.) is dat er geen aanduiding in voor komt van drukker, uitgever of 
verschijningsjaar. Het boekje handelt over christendemocratie van de zuiverste soort. 
In de periode kort na de eerste wereldoorlog was het niet zo evident een dergelijk werk te schrijven. We waren in een 
periode dat diegenen die opkwamen voor het welzijn van de werkman niet zo geliefd waren bij diegenen die het voor 
het zeggen hadden. 
 
In het Brugse was het de periode van het fonteynisme met priester Fonteyne12. In 1912 had hij de 
wetgevende verkiezingen voor de kamers gewonnen met 8422 stemmen, ondanks de grote 
lastercampagne in het arrondissement en de zware druk van de geestelijkheid. Het succes dat 
Fonteyne en zijn beweging groot maakte, was vooral te danken aan de verspreiding van de 
'Volkseeuw'. Het blad werd verslonden door vele kleine burgers en arbeiders. 
Bij de wetgevende verkiezingen op 16 november 1919 voerde hij opnieuw de lijst aan voor zijn 
partij en behaalde 4134 stemmen, wat een halvering betekende in vergelijking met het resultaat 
van 1912. Priester Fonteyne had zijn zetel verloren. De aantrekkingskracht van het Daensisme 
was voorbij. Fonteyne miste vooral de steun van Bernard Minnebo, die op 9 augustus 1919 was 
overleden. In 1919 is het reeds duidelijk dat de christendemocraten niet alleen hun zetel hadden 
verloren, maar dat de partij aan het uitbloeden was. Een eigen syndicaat hadden ze niet, de grote 
leiders waren vergrijsd en het programma, algemeen stemrecht, was een feit. In 1920 trok 
Fonteyne zich uit de politiek terug13. De christendemocratische partij stierf een stille dood en wie nog actief was sloot 
aan bij de werkliedenpartij. 
 
De drukker van het boekje was Camiel Moeyaert14, een Bruggeling. We bevinden ons met deze, met beide benen in de 
Brugse christendemocratische kringen. 

                                                             
11 Jaren geleden konden we een klein boekje verwerven dat ons aantrok omwille van zijn titel en van zijn voorkomen. Het betrof het 
werkje: “De Werkman” door A. Stellemans (sic)….. Omdat we op dat ogenblik niet het minste verband tussen A.Stellemans en Brugge 
vermoedden, dachten we het werkje te Aalst te moeten situeren in de kringen van Priester Daens. – aldus Hendrik Demarest die het 
artikel schreef in “Brugs Ommeland” 1979/4 pg 315, “August Stellamans, nog een Christendemocraat aan het woord”. 
12 Van april 1895 tot december 1897 is Priester Fonteyne onderpastoor op Sint-Anna. Daarna te Zarren waar hij in april 1900 zijn 
post verlaat om zich te Antwerpen te vestigen. Daar sticht hij een democratisch weekblad: “Het Vrije Volk”; hij is er tevens de 
voornaamste medewerker van drukker en uitgever Camiel Moeyaert. 
Het jaar van Fonteyne”s terugkeer naar Brugge, 1911, is meteen het sein om de 2 jaar oude <<De Volkseeuw» over te nemen.  
Op 17 maart 1916 wordt Fonteyne door de Duitsers gevangen genomen. In de Brugse gevangenis schrijft hij zijn werk “De Opkomst 
der Democratie door de Eeuwen heen of de Volksstrijd voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid”. 
13 Zonder inkomen, berooid en verlaten, ventte Fonteyne met koffie. Einde maart 1920 verliet hij Brugge en nam zijn intrek bij vrienden 
in Elsene - Brussel. Hij nam ontslag als gemeenteraadslid van Brugge en legde het priesterkleed af. In 1922 trok hij, voor rekening 
van zijn Brugse vriend, de likeurhandelaar Van Loo, naar Algerije. Van Loo richtte er een likeurstokerij op en Fonteyne werd tot 
bewaker aangesteld. Hij overleed er aan ziekte. 
14 Toen Hendrik Demarest, auteur van een artikel over August Stellemans, een literaire babbel had met Jan Schepens werd hen één 
en ander duidelijk. Jan Schepens, gereputeerd auteur, verbleef samen met August Stellamans, als politiek gevangenen in de 
gevangenis te Leuven (vanaf 1942). Jan Schepens kon mededelen dat de onbekende drukker Camiel Moyaert was. 



Camille Moeyaert (1868-1946) was in 1896 medestichter van de Christene Volkspartij in Brugge. Hij begon met een 
eigen drukkerij, waar zijn Daensistisch weekblad Het Vrije Woord (1898-1914) verscheen onder motto God voor bake, 
recht voor stake, Vlaamsch voor sprake. Hij werd in Brugge dé drukker van de beweging. 
Waarom vermeldt Moeyaert niet zijn naam als drukker en /of uitgever? Moeyaert had jarenlange ervaring in dit milieu. 
Hij wist dat hij door de overheid in de gaten werd gehouden. In het geval van “De Werkman” leende hij niet eens de 
naam van een vriend, zoals hij bij andere gelegenheden wel deed. Zo werd in 1925 het valse programma voor de 
Brugse begijnhoffeesten van 1925 “Het 7e Eeuwfeest van het Brugsch Begijnhof”, 11 blz., dat te “Ninove gedrukt werd 
bij C. Van den Abeele”, in werkelijkheid gedrukt werd bij C. Moeyaert te Brugge. De niet vermelde auteur was Michiel 
English. Zo ook werd “De Volkseeuw” aanvankelijk bij Van den Abeele te Ninove, gedrukt, sedert 1911 bij Moeyaert van 
de persen rolde. In hoeverre is dat juist? Was het toen reeds een subtiel middel om de goegemeente (en de gerechtelijke 
diensten) om de tuin te leiden? 
De “Werkman” zou zijn verschenen na de verkiezingen van 16 november191915. Nu doet dit zich voor precies in 
Moeyaerts moeilijkste dagen: kort na 24 oktober 1918 moet hij in de repressietijd na Wereldoorlog I aangehouden zijn, 
om eerst vrijgelaten te worden op 27 juni 1919. Zijn proces kwam voor het Assisenhof te Brugge op 4 november 1920, 
gevolgd door de vrijspraak op 6 november. Tussen 27 juni 1919 en 6 november 1920 zal Moeyaert wel allerminst lust 
hebben gevoeld om zich op glad ijs te begeven. Niet dat “De Werkman” gevaarlijke lectuur biedt, maar toch: door 
ondervinding wist Moeyaert dat de christelijke democratie steeds een heet hangijzer was geweest. En daarbij: welke 
weg ging het nu precies op met de christendemocraten? Veelbetekenend misschien wel is het feit dat we hierboven 
lazen dat de enkele verschenen afleveringen van Fonteyne ‘s groots opgevatte “Opkomst der Democratie...” in 1919 
niet bij Moeyaert werden gedrukt. Of fungeerde de Sint-Catharinadrukkerij ook in dit geval voor behendig 
afleidingsmanoeuvre? 
Over dit alles zal er ten huize August Stellamans wel zijn gepraat. Kan je je voorstellen wat er gebeurd toen het drukwerk 
van Moeyaert ten huize Stellamans werd bezorgd? De angst sloeg Hermenie aan het hart. Het waren moeilijke tijden. 
Tijdens de oorlog had ze haar man vier jaar moeten missen. Rosalie Vandenbussche, de moeder van August, was pas 
overleden (13/8/1919). En wat was er allemaal gebeurd met Camiel Moeyaert? Kan het ons verwonderen dat Hermenie 
de hele voorraad drukwerk opstookte16. Door familieoverlevering wisten de nabestaanden dat hun vader en grootvader 
een boekje had geschreven, maar niemand kende de inhoud ervan. 
 
August Stellamans en de kerk 
 
August was een christelijke man17, hoe kan het ook anders als je in Bekegem bent geboren. Dat hij na de nederlaag 
van de christendemocratie in Brugge (en in het bijzonder de nederlaag van priester Fonteyne) toetrad tot de 
socialistische partij, was “van niet anders kunnen”. Dit was de enige mogelijkheid om de werkman verder te kunnen 
verdedigen. 
De bedienaars van de katholieke kerk waren in die periode de nieuwe politiek van flamingantisme en de ontluikende 
arbeidersbeweging, totaal niet genegen. We halen enkele anekdotes aan: 

 Voor de verkiezingen van 1912 liet Mgr. Waffelaert op 15 februari een brief voorlezen in de kerken. De tekst i.v.m. 
priester Fonteyne liegt er niet om: “tevens vermanen wij u dat de lezing zijner geschriften, namelijk het weekblad ”de 
Volkseeuw” aan alle christelijke gelovigen verboden is, en dat al wie hem in zijne weerspannigheid ondersteunt grotelijks 
plichtig is voor God”. Waffelaert verbood ook in een brief de verspreiding en lezing van De Volkseeuw aan alle gelovigen, 
maar hierdoor steeg de oplage net zeer spectaculair. 

 In 1919 was Bernard Minnebo18 overleden na een heelkundige ingreep. Op de begrafenis van Minnebo waren o.m. 
aanwezig: Priester Fonteyne en August Declerck. Toen Fonteyne zich ten offer aanbood, onmiddellijk gevolgd door 
A.D., werd hem de offerkus geweigerd. Priester Fonteyne vergenoegde er zich mee een vermanende vinger te richten 
naar de celebrant, maar Declerck schoot uit: “Ik ben minstens zo slecht als priester Fonteyne”, waarop beiden 
verontwaardigd naar hun plaats terugkeerden. 

 In 1936 stierf een dochter van August Stellamans, Clemence, ze was 24 jaar geworden. Ze stapte uit het leven. Men 
sprak van een verschot dat ze had opgelopen tijdens de oorlog, maar eigenlijk was ze een beetje zenuwziek. Een harde 
slag voor de familie. Daarenboven, de pastoor van Assebroek wilde haar niet begraven. Was dit eens te meer een 
reactie van de geestelijkheid op de politieke ingesteldheid van haar vader? Een smerige zet van de pastoor. Ten einde 
raad zocht de familie dan maar zijn toevlucht in het Ver-Assebroek. 
 
Lijkrede uitgesproken door August Declerck, een medestander van het eerste uur19: 

                                                             
15 Hendrik Demarest, etc: Zie voorwoord: “…waardoor zij dan ook bekomen hebben het zuiver algemeen stemrecht...” Een eerste maal werd 

gekozen op basis van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor de wetgevende verkiezingen van 16 november 1919. Dit is dus de vroegst 
mogelijke datum van “De Werkman” van A., Stellamans. 
16 Hendrik Demarest had contact met de zoon van August Stellamans. Deze beweerde dat de beweegreden om de hele voorraad 
op te stoken de volgende was: “Moeder, die de onvoldoende literaire scholing van haar man maar al te wel kende, was te 
beschroomd om zijn pennevrucht het licht te laten zien”! Wij vinden dit een onwaarschijnlijke gedachte. 
17 Volgens Lorette Corthout, kleindochter van August. 
18 Bernard Minnebo (Narden) was een christendemocraat van het eerste uur in Brugge. Hij was nog gemeenteraadslid en vooral 
de grote steun van Fonteyne. 
19 Hendrik Demarest: “A.D. leerde voor het eerst August Stellamans kennen toen hijzelf, als jonge kerel, de rangen van de christen-
democraten ging vervoegen. - We brengen daarom even in herinnering dat het eerste succesgedicht van A.D. de datum 1912 



 
August Stellamans is niet meer. 
Het is met pijnlijke ontroering dat wij zaterdag namiddag het plotse afsterven van ons aller vriend Gust Stellamans 
vernamen. Wij wisten dat hij sinds geruime tijd lijdend was aan de maag, en wij hebben hem dikwijls bewonderd omdat 
hij, niettegenstaande hem soms veel te lijden had van zijn kwaal, steeds een opgewektheid en werkzaamheid aan de 
dag legde, waaraan wij allen een voorbeeld konden nemen. 
Hij werd geboren te Bekegem op 17 oktober 1885 en was de tweede van een gezin dat uit negen kinders bestond, 6 
broeders en 3 zusters. Hij kwam te Assebroek wonen in 1912 en zou de gemeente niet meer verlaten.  
Wij hebben hem eerst jaren geleden leren kennen als leider van het syndicaat van het trampersoneel. Hij was er 
trouwens in 1922 secretaris van geworden en onverdroten stond hij op de bres om de belangen van zijn werkmakkers 
te behartigen en te verdedigen. Het was met spijt dat na de oorlog zijn kameraden vernamen dat hij ten gevolge zijner 
kwaal en gevorderde ouderdom, deze last aan een jonger gezel overliet. Voor zijn syndicaat was hem niets te veel en 
deed hij ontelbare voetstappen en verplaatsingen, o.a. naar Koekelare, Diksmuide, Zwevezele enz. enz.  
In 1925 stichtte hij een ziekenkas van het trampersoneel waarvan hij voorzitter was. Hij was eveneens stichte r van het 
«Tramhuis» Coöperatieve in 1929, en was er de voorzitter van de beheerraad. 
In 1938 werd hij tot lid van de gemeenteraad verkozen, en van 1944 tot 1946 vervulde hij er op onberispelijke wijze het 
ambt van schepen van openbare Werken. 
Het ware onbegonnen werk hier te willen opsommen wat zijn werking op dit gebied is geweest. Wat we echter bepaald 
zeggen kunnen is, dat hij steeds maar een zaak kende, n.l. in volledige onbaatzuchtigheid de belangen van GANS de 
gemeente en AL de inwoners te dienen. Hij legde daarbij een onpartijdigheid aan de dag die door iedereen geprezen 
werd. Ook zijn politieke tegenstrevers betoonden hem steeds de grootste eerbied. Hijzelf trouwens eerbiedigde in alles 
de mening van andersdenkenden, wat hem niet belette hen op loyale wijze te bekampen, daar waar hij van mening was 
dat zij het verkeerd voor hadden. Gewis als gemeenteraadslid, mandataris der B.S.P., legde hij een onverdroten en 
niets ontziende werkbaarheid aan den dag, zijn heengaan zal er ten zeerste worden aangevoeld. 
Van het officieel onderwijs was hij zeker een knap verdediger en het was dan ook niet te verwonderen dat hij 
aangewezen werd als de voorzitter van de «Vrienden van het officieel onderwijs›› zijner gemeente.  
Niettegenstaande ontelbare moeilijkheden gaf: hij nooit op, en de verdediging van het officieel onderwijs was gedurende 
zijn laatste levensjaren voor hem een aanhoudend streven geworden, om zijn medeburgers te overtuigen, dat alleen in 
het officieel onderwijs de toekomst lag, om onze jeugd op te leiden tot goede en oprechte staatsburgers. Alhoewel hij 
af te rekenen had met veel onbegrip en gebrek aan durf hield hij vol. Voegen wij hier bij dat de «School(centrum)›› 
uitsluitend zijn Werk was. Hier ook zal zijn verlies zwaar worden aangevoeld. 
Gedurende de Duitse bezetting was hij steeds een goed patriot en het moest dan ook niet verwonderen dat hij, benevens 
veel andere onzer partijgenoten, als gijzelaar werd vastgehouden. Van 10-7 tot 18-9-42 zat hij aldus te Leuven 
opgesloten. 
Daar ook hield hij zich moedig en de kameraden die er met hem opgesloten waren getuigden steeds van hem, dat hij 
dezen die het hoofd lieten hangen moed wist in te spreken en op te beuren. Ongetwijfeld zal zijn gezondheid onder 
deze opsluiting veel te lijden hebben gehad.  
Als trambediende was zijn gedrag onberispelijk en zijn oversten evenals zijn werkmakkers koesterden voor hem de 
grootste waardering. Tegenover de reizigers was hij steeds voorkomend en behulpzaam. Vijf en dertig jaar deed hij 
dienst als wattman voor dezelfde maatschappij en verkreeg dan ook het ereteken daarvoor. 
Wijzen wij er ten slotte nog op dat hij oud-strijder was van de oorlog 14-18 en hem voor zijn gedrag aan het front acht 
decoraties werden toegekend. 
Ziedaar, in korte trekken een levensbeschouwing van de man die ons komt te ontvallen. 
Wij buigen eerbiedig, want een goed mens ging heen.  
A.D. 
 
 
Geers is familie? Moeder is een Stellamans. 
 
Edmond fs August was werkweigeraar in WOII, gevlucht naar Frankrijk, hij woonde Assebroek, werkte niet graag, reed 
met een taxi 
 
Proncelette: iemand die kleine dingetjes vergaard (strikjes) 
 
Straat in Bekegem 
 
Gaat in Roksem wonen bij zijn huwelijk 
 
Gedurende de oorlog werd de radio aangeslagen, na de oorlog kregen zij hiervoor een vergoeding 
  

                                                             
draagt. ln bovenstaande nagedachtenis wordt er geen gewag van gemaakt dat Gust Stellamans eveneens medewerker was aan 
het Vlaams Weekblad. Gust Declerck roerde dit onderwerp wèl aan in de lijkrede die hij hield aan het graf van de afgestorvene. 
We hebben hieromtrent, een paar jaar vóór diens overlijden, ons licht opgestoken bij wijlen Medard Stalpaert, die andere 
Assebroekse medewerker aan hetzelfde blad. Onze zegsman beaamde dit voluit en voegde er aan toe: “Dat is absoluut zeker, 
vermits Stellamans mij zijn teksten ter verbetering voorlegde... Spijtig genoeg heb ik onlangs al mijn documentatie weggemaakt.” 



3. Stellamans Julie 
 
STELLAMANS Julie X ROETS Emiel 
 
1. Maria  °  25/5/1912 x Degraeve Karel  °Blankenb  5/3/1911  

+Blankenb  22/10/1971 
Romain °  26/8/1936 x Robert Jacqueline 
Philippe  
Dirk  

2. Simonne  °  24/9/1919 x De Coninck Wilfried  °Hingene  30/3/1914 
+  1999     +  10/1/1984 

Frank °Blankenb 11/2/1945 x Pirotti Lucienne  
Elisabeth °  1/6/1971 
Katrien °  23/4/1956 x De Vos Michel 

 
Roets Maria x Degraeve Karel, Jules Soetestraat 58, 8370 Blankenberge  
Degraeve Romain x Robert Jacqueline, Jules Soetestraat 38, 8370 Blankenberge  
Roets Simonne x De Coninck Wilfried, Marie-Josélaan 31, 8370 Blankenberge 
De Coninck Frank x Pirotti Lucienne, Postbus 854 Bukavu, Zaire 
De Coninck Katrien, Marie-Josélaan 31; 8370 Blankenberge 
 
22/10/1908: Julie Stellamans gaat van Bekegem naar Brugge St Annarei nr 8. 
Bij de loting van 1905 trok Emiel het nummer 49, hij werd vrijwilliger bij 3e lansiers 
 
Frank De Coninck: 
Loopbaan 

Frank De Coninck studeerde aan de Universiteit van Gent. Hij is licentiaat 
in de Letteren en Wijsbegeerte. Na zijn studies werd De Coninck leraar 
geschiedenis in de toenmalige Belgische kolonie Congo. In 1975 startte 
De Coninck zijn carrière in de Belgische diplomatie. Hij was 
achtereenvolgens ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(1975-1976), viceconsul in Barcelona (1976), ambtenaar bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken (1977-1978), raadgever bij de ambassade van 
Nairobi (1978-1981), raadgever bij de ambassade van Islamabad (1981-
1984), eerste secretaris van de ambassade bij de Heilige Stoel (1984-
1987), eerste secretaris van de ambassade van Dakar (1987-1989), 
raadgever bij de ambassade van Aja (1989-1992), ambtenaar bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken (1992-1994), ambassadeur in Kigali 
(1994-1997), ambassadeur in Kinshasa (1997-2000). In 2000 werd De 
Coninck vicedirecteur-generaal van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en speciaal gezant voor de Afrikaanse Regio van de Grote Meren. Nadien werd hij directeur-generaal van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, tot 200220. Van 2006 tot 2010 was Frank De Coninck ambassadeur bij de Heilige 
Stoel21. Hij volgde in die functie Benoît Cardon de Lichtbuer op; sinds 2010 is Charles Ghislain de ambassadeur bij de 
Heilige Stoel. 
Grootmaarschalk 
Na zijn diplomatieke carrière werd De Coninck grootmaarschalk aan het Belgische hof. Als grootmaarschalk stond De 
Coninck aan het hoofd van de hofhouding van het Belgisch vorstenhuis. Na het vertrek van De Coninck in oktober 
200622 werd ook het ambt zelf afgeschaft; zijn taken werden verdeeld over de hoofden van het Departement 
Economische, Sociale en Culturele zaken en het Departement Protocol van het Huis van de Koning, aangevuld met 
een nieuw opgericht Departement Buitenlandse Betrekkingen23. 
Overige 
De Coninck is voorzitter van de organisatie Caritas Catholica Belgica24. 
Hij is gehuwd en vader van drie kinderen: twee dochters en een zoon. 
  

                                                             
20 Wikipedia: http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=68173 
21 Belgian Ambassador to the Holy See op de Engelstalige Wikipedia 
22 Frank De Coninck (Blankenberge, 11 februari 1945) was een Belgisch diplomaat en hofdignitaris. 
Rome 
Le grand maréchal de la Cour, le bien nommé Frank De Coninck, quitte le Palais royal pour le Saint-Siège, un poste qu’il avait déjà 
occupé précédemment et qui sera certainnement plus reposant que les deux postes difficiles qu’il avait occupés précédemment 
dans des circonstances très particulières: au Rwanda après le génocide de 1994, il avait dû redresser  l’image de la Belgique  et, 
au Congo] durant la guerre, il avait maintenu le contact avec tous les protagonistes. (Le Soir 16/5/2006) 
23 http://www.gva.be/archief/guid/hof-schaft-titel-grootmaarschalk-begin-oktober-af.aspx?artikel=58b1ad8a-d9d2-497d-a3dd-
a41534aec097 
24 http://ww.caritas.be 



4. Stellamans Jordaan 
 
STELLAMANS Jordaan  x Vanoverbeke Martha  

x Caerels Emma 
1. Maria  °  24/4/1926 x Moyaert André 

+  2004  xxGhillebert Henri 
M. Norbert°  16/6/1946)  x Bacher Roswitha °  19/1/1949 
M. Hubert     x Vanhove Diane 
G. Alain 

2. Janine  °  4/9/1928 x Ryckewaert Maurits 
°Oostende  27/8/1922 
+ Oost   27/1/1993)  

Georges °  24/4/1957)  x Andries Ingrid  x  27/1/1993) 
3. Michel °  19/12/1931) x Van Bavinckhove Denise °  27/5/1930 
 Jeannine 
 Patrick 
 
STELLAMANS Jordaan x CAERELS Emma, Middelkerkestraat 183 ;8431 Wilskerke 
Stellamans Maria x Moyaert André(1), Loskaaistraat 11, 843O Middelkerke 
Moyaert Norbert x Backer Roswitha, Duinenweg 59, Raversijde- Oostende 
Moyaert Hubert x Vanhove Diane, Noordstraat, 8430 Middelkerke 
Stellamans Janine x Ryckewaert Maurits, Middelkerkestr.138, 8431 Wilskerke 
Stellamans Michel x Van Bavinckhove Denise, Middelkerkestr. 184, 8431 Wilskerke 
 
 
Stellamans Jordaan, lichting 1909,  
Arbeider RTT 
 
Zijn kinderen 
 

 
Maria Stellamans 

 
Stellamans Jordaan, oudstrijder 
Nr 2096/64103 
Hij was van de lichting 1909. Trok het nummer 137, en werd geschikt bevonden voor de dienst. 
1m 64, ogen blauw foncés, haar chatains clair, schoenmaker. 
 
3e carabiniers (Z128 3e bataljon)  
Dienst : 8/10/1916 – 4/9/1919 
Stellamans Edmond; vader woont Bekegem A nr 59 
 
3 chevrons (23 maand aan het front, 3 maand erachter) 
1 chevron de blessure 
Zege en herrinneringsmedaille 
8/10/1916 CI Honfleur 
6/1/1917 3e carabiniers 11e cie 
31/10/1917: gekwetst in Désenteede? 
27/2/1918-11/11/1918 verlaat het hospitaal en vervoegt het 6e infanterieversterkingsbatallion 

28/7/1919 gedemobiliseerd 

 
Emma had een zeer zware stem 
Jordaan is een been kwijt? 
  



5. Stellamans Eduard 
 
STELLAMANS Eduard en Pottier Eugenie 
stoomtrambestuurder 
 
1. Lucien  °Koek    27/10/1914  x Augustyn Zulma  xKoek  11/8/1940 

+Torh    17/11/1993    °Koek   20/2/1918 
+Roes   8/10/1977 

Gerard  °Koek   6/8/1941  x Vankerrebroeck Irène xMoere  22/7/1967 
         °  21/2/1942 
         +Kortrijk 2/5/2010 

Karine  °Oost   27/11/1969 
Paul °Koek   18/11/1943 x Deckmyn Suzanne x  1968 

An  °Oost  10/11/1969 x Herpoel Mario  xKoek  11/7/1991 
Heidi °Oost  18/9/1972 
Leen °Oost   8/8/1974 

Frans °Koek   28/10/1947)  x Schreel Magda x  1970 
         °  14/5/1951 
 Steve °Brugge 17/10/1972 
 Ellen °Brugge  6/10/1973 
 Anthony°Brugge 6/6/1977 

2. Maria °Bek   18/4/1916 x Steenbeke Clement  xKoek  19/7/1941 
°Kluizen  20/8/1912 
+Diegem  17/10/1960 

Louisette °Brussel 13/8/1942 
Anny  °Brussel 3/7/1944 x Steurs Daniel  xEvere  14/9/1968 
         °Brussel 25/2/1946 
 Veronique °Brus  27/10/1971 
 Olivier °Brussel  7/2/1974 

3. Agnes °Bekegem  16/10/1917 x Decru Albert  xKoek  5/1/1917 
°Koek   4/1/1917 
+ De Panne  13/6/1978 

Rita °Veurne  12/4/1946 
4. Emiel ° Bekegem  8/12/1918 x Vanhooren Elza xKoek  18/10/1944 

+   1996     °Koek   10/1/1917 
+Koek   9/2/1988 

Simonne°Oost   29/9/1945 x Portier Gerard xKoek  19/7/1968 
         °Koek  17/7/1943 

Mieke °Oost   2/11/1970 
Joseph °Diksm   18/6/1947 x Ampe Annemie xHandz  24/7/1971 
         °  11/9/1946 
 Filip °Roes  19/8/1984 
Monique°Torhout  25/5/1950 x Rosseel Dirk  xKoek  3/4/1971 
         °  7/8/1945 
 Tine °Assebr  1/10/1972 
 Annelies °Assebr  28/9/1975 
Luc °Oost    16/9/1957 xVerschingel Maria xKoek  13/8/1982 
         °  4/10/1958 

5. Medard °Koek    4/11/1920 x Messiaen Georgette 
          °  11/12/1923 

Vera  °Brugge  9/3/1948 xAmpe Ignace 
         °  6/12/1949 
 Tilly °  22/8/1976 
 Joke °  31/10/1978 
Erna  °Brugge   22/11/1950 xVanslembrouck Raf 
         °  17/9/1948 
 Pieter  °  1/5/1978 
 Klaas °  25/1/1980 

Marjolijn °  17/11/1981 
Dirk  °Oost    16/7/1957 xGoemare Lieve 
         °St J Kapelle 4/6/1951 

6. Jozef  °Koek   19/2/1931 
+Koek   19/6/1945 

 
STELLAMANS Edward x Pottier Eugenie, Rusthuis Markt , 8280 Koekelare 



Stellamans Lucien x Augustyn Zulma, Noordomstraat 48, 8280 Koekelare 
Stellamans Gerard x Van Kerrebroeck Irène, Provincieweg 189, Moere /Moerestr 194 Koekelare 
Stellamans Paul x Deckmyn Suzanne; Dorpstraat 6; 8280 Koekelare/Noordomstraat 50 Koekelare 
Stellamans Frans x Schreel Magda; Pastoriestraat 56, 8200 st.Andries/ Zandstraat 607 St Andries 
Stellamans Maria xSteenbeke Clement, Winkelhaakstraat 5, 1140 Brussel Evere 
Steenbeke Anny x Steurs Daniel, de Neufforgestr.38, 1830 Machelen 
Stellamans Agnes x Decru Albert, Brouwerstraat 130; 8470 De Panne/ Markt 19 De Panne 
Stellamans Emiel x Vanhooren Elza, Noordomstraat 28, 8280 Koekelare 
Stellamans Simonne x Portier Gerard, Oostendelaan 4, 8292 Keiem 
Stellamans Monique x Rosseel Dirk, Gistelsesteenweg1, 8221 Snellegem 
Stellamans Luc, Noordomstraat 28, 8280 Koekelare 
Stellamans Medard x Messiaen Georgette, Hovaerestraat 17, 8280 Koekelare 
 
Uit het dagboek van een Koekelarenaar, Lucien Stellamans 
 
Eduard Stellamans en Eugenie Pottier waren beiden afkomstig van Bekegem, en stamden beiden uit een kroostrijk 
gezin, dat was toen mode. Bij Eduard was het een grote schoenmakersfamilie en bij Eugenie Pottier kleine boertjes. 
Door het feit dat er in die tijd meer paarden liepen dan auto's, kwam er naast het schoenmaken ook nog het gareelmaken 
bij. Maar op den duur waren er toch handen te veel en werk te kort. Eduard moest uitzien naar ander werk, en kwam in 
1911 bij de tram te Koekelare, eerst als stoker, dan als machinist en later reed hij met «Kamieltje›› zo noemde men in 
de volksmond het mazouttramtje; maar dit bracht met zich mee, dat Eduard telkens te voet van Bekegem naar Koekelare 
moest komen voor z'n werk, want in die tijd was een velo een weeldeartikel. 
Dat kon natuurlijk niet blijven duren, dan maar zo rap mogelijk trouwen en in Koekelare gaan wonen, en zo kwamen ze 
terecht in het huis in de Stationsstraat waar Lucien het levenslicht zag.  
In 1915 oordeelden Eduard en Eugenie dat ze wat te dicht bij het oorlogsfront woonden, want Koekelare werd af en toe 
eens beschoten door de kanonnen van “Bachten de Kupe”. 
En zo verhuisden ze weer naar hun geboortedorp waar ze verbleven tot 1919. 
Gedurende die vier jaren moest Eduard dus opnieuw van Bekegem naar Koekelare voor zijn werk. Hij vond er toch iets 
op. Hij is de eerste Bekegemnaar geweest die per velo heeft gereden. 
Intussen waren er twee zusjes en een broertje bijgekomen. Vader kon meer dan schoenen lappen en met de tram rijden, 
en gezien de last van het «menage››, werd Lucien uitbesteed bij Petje en Metje, de ouders van Eugenie; die woonden 
verre ten uitkante op de wijk “het Tweede Veld”. 
Zoals reeds gezegd, het waren “kleine boertjes” op een “postje” van drie geiten en twee schapen, maar het was wel zo, 
dat daar toch eten genoeg was voor een mondje meer. 
Het is van daaruit dat Lucien zijn eerste voetstappen zette naar school, drie kilometer ver, van de ene kant van het dorp 
naar de andere, aan zijn ouders deur voorbij, want die woonden midden in het dorp. Het was elke dag een trip door 
zand- of slijkstraat met de klompen aan de voet. 
Na de oorlog in 1919, kwamen het gezin terug naar Koekelare en opnieuw vestigden zij zich in de Stationsstraat, dicht 
bij vaders werk. In 1926 betrokken ze een nieuw huis in de Govaerestraat. 
Op 1 juli 1946 startten Lucien en Emiel een eigen zaak. Ze bouwden in de Noordomstraat een atelier in asschesteen, 
dertien meter op zeven, roosteringen en gebinten van afgedankte tramrichels, waar ze door vader goedkoop aan 
geraakten, en een dak in eterniet. 
Het bedrijf groeide met de jaren uit tot een echt familiebedrijf. Aanvankelijk droeg het de naam “Meubels Gebr. 
Stellamans”, later werd het “Meubels Stella”. 
In 1976 lieten de broers het bedrijf over aan hun zonen. In 1977 brandde “Meubels Stella” plat ten gronde af. 
Een en ander werd weer opgebouwd. Meubels Stella bestaat nog steeds. 
 
Tijdens de oorlog 40-45 is er een grote ramp gebeurd waarbij Eduard betrokken was; Het was op 12 februari 1943. 
Vader kwam met het stoomtramtje van Brugge gereden. Gekomen aan de Heirweg tussen Snellegem en Zedelgem 
dook daar opeens een Engelse vlieger uit de lucht; De piloot dacht waarschijnlijk met een munitietrein te doen te hebben, 
want het was dicht bij het park, dook regelrecht naar de tram, en doorzeefde tetterlijk de tweede wagon met kogels. 
Triestige balans: Zeven reizigers op slag dood, en talrijke zwaar gewond. 
Eduard reed met het machien alleen Zedelgem binnen om een dokter en een priester te halen; In het voorbijrijden zag 
hij zijn zoon Lucien die in Zedelgem werkte? Hij riep hem toe dat hij ongedeerd was. 's Avond vertelde hij schreiend, 
dat hij zich bij het zien van die vlieger op de grond van het machien had laten vallen, de stoker was er in volle loop 
afgesprongen in de gracht, maar werd daarbij getroffen door een kogel in de dij. 
 
 
  



Gedicht van Emiel Stellamans (1918-1996), geschreven in 1954 ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Boskapel. Het 
gedicht hangt in de boskapel (2/2015) 
 
Sint-Maria spreekt van tussen ’t groen van ‘d oude linde 
 
Hoogverheven aan de linde 
haast verscholen in het groen 
volg ik reeds zovele jaren 
uwe levensgang en doen. 
 
‘k zag U als een kleine jongen 
biddend met uw handjes saam 
naast uw moeder op het bankje 
rein nog zonder smet of blaam. 
 
‘k hoord’ U vragen: “Lieve Vrouwke 
zorg voor mij, voor va en moe, 
maak dat ik in heel mijn leven 
nimmer toch, U leed aan doe”. 
 
j’ hebt gezongen met de meester 
en de jongens van uw klas 
aan de voet van d’ oude linde 
wist ge toen hoe blij ik was? 
 
‘k heb geluisterd naar de bede 
uit uw reine kinderhart 
‘k heb gewaakt over U mijn jongen 
U gespaard van leed en smart. 
 
maar de jaren zijn vervlogen 
‘k volgde U door straat en kroeg 
waart gij dan die plek vergeten 
waar ge mij om bijstand vroeg? 
 
‘k zag U door het leven zwerven 
zoekend naar genot en vreugd 
dacht ge dan nooit meer aan ‘t bankje 
waar je knielde in uw jeugd. 
 
aan de boom prijkt nog mijn beeldje 
badend in het lindegroen 
en beneden wacht nog ‘t bankje 
alles bleef er zoals toen. 
 
eens toch komt ge weer mijn jongen 
maar dan opgegroeid als man 
en ik zal er U ontvangen 
zoals een moeder dat slechts kan. 
 
kom dan later met uw kinderen 
Gelijk uw lieve moeder deed 
‘k zal U troosten zoals vroeger 
in uw kommer en uw leed. 
 
zijt ge oud en grijs geworden 
bid godsvruchtig dan en vroom 
voor het lieve vrouwenbeeldje 
aan de oude lindeboom. 
   Emiel Stellamans 
   1954 
  



6. Stellamans Abraham 
 
STELLAMANS Abraham X COENE Coralie 
Metser, bovengronds, in de koolmijn. 
 
1. André  °  30/6/1917 x Moeffaert Rosa  ° 2/12/1916 

Jacques °  3/9/1945 x Stellamans Yolande  ° 31/7/1951 
Isabel °  4/4/1972 

Marc °  12/3/1949 x Brenez Henriette 
Pascal ° 9/12/1971 

2. Edmond °  15/12/19I8 x Merpoel Yvonne 
Jimmy °  28/12/1944 x Arens Noëlla 

Olivier 
Jean-Pierre °  13/8/1948 x Myriam 
Michel °  24/5/1950 

 Liliane °  28/3/1952 
Martine °  21/7/1954 

3. Albert °  28/4/1921 x Grognier Jeanne 
Francine 
Michèle 

4. Lucien °  14/4/1924 x Renard Yvonne 
Liliane °  29/2/1948 
Anne Marie °  25/2/1957 

5. Marcel  °  9/12/1925) x Carlier Eveline 
  +Pommeroeul 22/4/2013 

Yolande °  31/7/1951 x Stellamans Jacques  ° 3/9/1945 
Jean Luc °  4/3/1960 

6. Liliane °Pommeroeul  14/9/1930  
+St. Amand-Fr /5/1940) 

 
STELLAMANS Abraham x COENE Coralie, Rue Notre Dame 21, 7358 Pommeroeil 
Stellamans André x Moeffaert Rosa, Rue de la Halle 12, 7.000 Mons 
Stellamans Jacques x Stellamans Yolande, Rue de la Halle, 7000 Mons 
Stellemans Edmond x Merpoel Yvonne, Rue Notre Dame, 7358 Pommeroeul 
Stellemans Jimmy x Arens Noëlla, 7300 Quaregnon 
Stellemans Michel, Rue Notre- Dame, 7358 Pommeroeil 
Stellemans Liliane, Rue Notre- Dame, 7358 Pommeroeil 
Stellemans Martine, Rue Notre- Dame, 7358 Pommeroeil 
Stellemans Albert x Grognier Jeanne, Du Coq Gaulois, Morvillers, St Saturnain, Somme 80 France 
Stellamans Lucien x Renard Yvonne, Av.de la Déportation, Ecaussines-Carrières 
Stellamans Marcel x Carlier Eveline, R.Notre Dame 9, 7358 Pommeroeul 
 
 
Vrouw van Abraham noemde men Lisa? 
 
 
 
 
 
  



7. Stellamans Louis 
 
STELLAMANS LOUIS X JONCKHEERE Germaine 
arbeider RTT 
 
1. Maurice  °Ett   29/1/1921  x Verlinde Jeanne  xOost  27/3/1946 

+Oostende  23/9/2012    °Oost  29/9/I923 
Marc  °Diksm  5/3/1947 x Wydooghe Magda xStaden 7/1/1972 
        °Roes   1/9/1947 

Piet  °Roes 28/8/1974 x Lasoen Isolde  °Gent  31/12/1979 
Griet °Roes 12/7/1977 

Luc  °Diksm  4/8/I948 x Vantieghem Regine xHelkijn 18/11/1972 
        °Kortr  10/3/1950 

Ann  °Kortr 02/03/1974 x Desmet Kurt 
Bert °Kortr 11/5/1976 
Linde °Kortr 18/5/1982 

Doris °Diksm5/8/I951   x Eddy Devreese xOost  17/5/1974 
        °Oost  23/8/1954 

Bram  °Oost 5/11/1977 x Laforce Sofie 
Jon °Oost 19/1/1981 x Devreese Nathalie 

Ingrid °Oost  3/9/1957 
2. Marcel °Oostende  14/4/I923 x Degrijse Mady  xJette  28/7/1925 

+   13/7/1998    °Jette  28/7/1925 
Hilde °Oost  I2/3/I950 x Huiskens Cornelis xVeere  20/7/1979 
        °Krabbend 23/12/1948 

Bart  °Goes  20/6/1980 
Veerle °Goes  8/4/1982 

Dirk °Anderlecht  24/3/I951 x Simoen Katrien xMiddelk 18/9/1976 
        °oost  8/7/1954 

Lies  °Oost 20/10/1978 
Jelle °Oost 30/11/1979 
Trees °Oost 7/9/1983 
Miet °Oost 15/8/1986 

Geert °Anderl  8/I0/I963 x Deblauwe Gwendolin xBredene 16/5/1996 
        °Oost  3/10/1962 

3. Marguerite °Middelk 9/I2/I924 x Delbart Robert xMatadi 24/4/1953 
         °Mar-au-Pont 18/9/1926 

Thierry °Moanda  9/I2/I957 
Philippe °Oost  17/12/1960 
Marc °Oost  17/12/1960  xDe Paula Eduardo xBrussel 5/11/1988 
        °Brazillie 6/11/1961 
 Deborah °Glendale (Arizona) 20/8/1991 

4. M.Madeleine °Middelk 29/11/1933  x Knudde Tomas  xMiddelk 12/1/1961 
°Bissegem 4/1/1932 
+Kortrijk 26/9/1978) 

Tom  °Kortr   30/3/1968 
Isabel °Kortr   25/3/1970 
Patrick °Kortr   14/9/1972 

5. Mariette M °Middelk 29/7/I936 x Geerts Paul  xMiddelk 22/1/1957 
°Antw  26/6/I926 

Jan  °Tshela  15/11/1957 xAckaert Vera  xLeuven 7/5/1983 
        °Zelzate 28/5/1958 
     xxBerghmans Leen 
 Lina °Leuven  11/8/1997 
Paul °Tshela  21/6/1959 xEilers Tine  xWilrijk  14/4/1984 
        °Wilrijk  19/8/1956 

Koen °Wilrijk  2/4/1985 
Jori °Wilrijk  30/10/1988 

Cathérine °Antw  2/1/1964 xHuybrechts Walter x  10/10/1987 
 Stephane °Wilr 30/11/1990 
 Julie °Wilrijk  16/10/1992 

 
STELLAMANS LOUIS x JONCKHEERE Germaine, Normandlaan 19, 8430 Middelkerke  
Stellamans Maurice x Verlinde Jeanne, Zeedijk 131, 8430 Middelkerke/ Karel Janssenslaan11, Oostende 
 Pasteibakker,ijs- en theesalon 



Stellamans Marc xWydooghe Magda, Pottestraat 2, 8920 Langemark / Vande Bogaerdelaan 58 Izegem 
 Binnehuisarchitect 
Stellamans Luc x Vantieghem Regine, Zeedijk 131, 8430 Middelkerke / Vierabelen Spiere-Helkijn 
 Bediende NMDW 
Stellamans Doris x Devreese Eddy, San Cirolaan 34 Oostende 
 Bediende politie, regent LO 
Stellamans Marcel x Degrijse Mady, C. Degrootelaan 18, 8430 Middelkerke /Mercatorlaan Oostende 
 Dienstchef in commutatie en bij de transmissie RTT/Belgacom. 
Stellamans Hilde x Huiskens Cornelis, Meekrap 23, Krabbendijke 

Kinesiste 
Stellamans Dirk x Simoen Karien, C. Degrootelaan 18, 8430 Middelkerke 

Leraar LO 
Stellamans Geert xDeblauwe Gwendolin, Vincke-Zoetelaan De Haan 
 Ind ir Bouwkunde 
Stellamans Marguerite x Delbart Robert, J.S. Bachlaan 16  1080 Brussel 
 regentes 
Stellamans MMad x Knudde Tomas, Sperlekestr, 5, 8510 Marke 
 Maatsch ass 
Stellamans Mariette x Geerts Paul, Deken De Winter 49, 2600 Berchem-Antwerpen/Nellenslaan 179b Knokke 

Landmeter  
 
 

 
 
Bij hun huwelijk was Germaine kleermaakster 
Louis gaat naar Zandvoorde Gistelsestwg nr 6 op 19/1/1911 
Louis en vrouw naar De Panne bij dochter Agnes. 
Alle voornamen van de kinderen beginnen met een M 
 



 
Stellamans Marcel 

Stellamans Louis, oudstrijder 
Nr 57473 
 
Arbeider RTT 
14/3/1921: Ettelgem, Dorpsplaats 54 (10/11/1920 
14/7/1948: Middelkerke Molenstraat 29 (sedert 18/10/1924 
4/5/1962: Middelkerke Normandstraat 19 
 
4e linie, 1e bataljon, 1e cie 
Dienst: 1/8/1914 - 23/9/1919 
 
7/3/1911 inlijving 
7/3/1912: vrijwillige dienstneming voor 3 jaar bij 4e linie (1912: beroepsvrijwilliger bij 10e linieregiment te Leuven 
28/9/1918 tot 11/11/1918 bij hoofdkwartier 16D 
4/8/1914 tot 31/10/1934 bij het groot Hoofdkwartier  
Behoorde tijdens de oorlog tot Quartier Géneral, 1e legerdivisie (vanaf 1/1/1915) 
Afgezwaaid bij depot d’armée nr 1 
 
Na de wapenstilstand naar het hoofdkwartier generaal der bezettingstroepen Duitsland 
23/9/1919 gedemobiliseerd (14/8/1919 onbepaald verlof?) 
 
8 chevrons (52 maand aan het front) 
Oorlogskruis met palm 
Zege en herrinneringsmedaille 

Vuurkaart afgewezen 

 
Isolde Lasoen: levensloop25 
Op vierjarige leeftijd begon ze als majorette bij fanfare Nut en Vermaak in Maldegem. Na haar 
middelbare school studeerde ze jazz aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Isolde is 
vaste drumster bij Daan, Saint-Marteau, The Happy (nieuw project met onder meer Reinhard 
Vanbergen van Das Pop), Isolde et Les Bens (Franse en Engelse oldies), Briskey, The 
Whodads, en werkt/werkte als freelancer samen met Guido Belcanto, Willy Willy, Flip Kowlier, 
Raymond van het Groenewoud, Nic Balthazar, Novastar, Jack Van Poll, Lady Linn, Kapotski 
en anderen. 
Bij de laatste albums van Daan, Simple en Le Franc Belge, kwam ze naar voren als allround 
muzikant: op deze platen verzorgde ze de zang, drums, vibrafoon, trompet, bassynth en 
percussie. Deze instrumenten combineert ze ook tijdens liveoptredens. Met dit alles, en vooral 
het zingen, treedt Isolde Lasoen meer en meer op de voorgrond, wat tot meer solowerk leidt. 
Een voorbeeld hiervan is de single "Aluminium Folie", met Les Bens, uit december 2012. 
Lasoen geeft drumles aan het MUDA, de Gentse Kunsthumaniora voor Muziek en Dans. 
  

                                                             
25 Wikipedia 



8. Stellamans Bertha 
 
8. STELLAMANS Bertha x MEYNS Arthur 
1. Albert °Windsor  30/11/1925  x GAUDETTE Dorothy 

+Windsor 20/12/1948     °  12/12/1926 
Mary Ellen °  7/4/1949)  x Quenville Jules  
         °  2/2/1947 
 Carmen° 6/11/1973 
 Michelle° 16/1/1976 
 Nicole ° 17/8/1979 
 Charles° 1/8/1981 

2. Dorothy  °Windsor 15/1/1929 x Quinn Bud    x  2/12/1950 
+  26/4/2012     °  8-5-I924 

Karen  °  2/3/1952 x Gurtins George  xWindsor 14/7/1990 
         °  25/9/1951 
 Elsa °  29/12/1991 
Frank  °  2I/4/1953) x Hebert Deborah  x  8/1/1982 
         °  5/2/1956 
     xx Alice 
 Lauren°  21/3/1986 
Kenneth °  10/9/1954 x Denise   x  31/5/1976 
         °  5/10/1955 
     Xx Abiad Sue   x  27/2/1998 
 Vannessa° 3/9/1975 
 Kenneth° 25/10/1977 
 Tiffany°  5/5/1983 
Mary Ann °  6/2/I956 x Cooper Michael  xExeter  25/6/1983 
         °  27/3/1952 
     Xx Smith Jim 
 Meghan° 16/9/1984 
 Michael ° 25/2/1986 
 Matthew° 25/4/1988 
Diane  °  12/10/1958 x D’Silvo Fernando 
         °  24/1/1953 
 Natasha° 11/9/1990 
John °   15/2/1960 x Mc Intosh Kathy  x  22/6/1985 
         °  28/12/1960 
 Sean°  29/9/1988 
 Sarah°  25/5/1991 
David °   11/10/1962 x Mc Meekan Heather  x  24/7/1993 
         °  4/5/1965 
     xx Jenny 

3. Doris  °  7/4/1931 x Dayus Frank  
+  2/6/2014     °  5/5/I929) 

+  15/8/2009 
Sandra °  30/5/1954 x Gordon Maxwell  xWindsor 7/6/1975 
         °  4/5/1953 
 Jamie°  9/9/1977 x Cole Linda 
 Verity°  16/1/1979 
Frankie °  21/1/1956 x Revait Deborah  xWindsor 26/4/1980 
         °  17/7/1956 
 Frank°  21/10/1980 xVeres Samantha 

Kristyn ° 29/12/1981 x Wiklanski Greg 
Amber ° 10/10/1990 

Brian  °  16/9/I958 x Nantais Sheryl  x St Clair Beach9/8/1980 
         °  17/5/1958 
 Dayna ° 16/7/1985 x Ondejko Tyler 
 Bree °  22/7/1988 
 Sean °  02/06/1991 
Carol  °  28/10/1963) xGraham Timothy  x St Clair Beach17/9/1988 
         °  17/6/1959 

 
STELLAMANS Bertha x MEYNS Arthur, Byng Road 2294 Windsor 20 Ontario CANADA 
Meyns Mary Ellen x Qwenville Jules, Summercourt 5 Windsor Ontario CANADA  
Meyns Dorothy x Quinn Bud, Ford Blvd. 238, Windsor 16, Ontario Canada 



Meyns Doris x Dayus Frank, Kensington str. 205, St Clair Beach, 31Ontario Canada 
 
 

 
Stellamans Bertha en Meyns Arthur 

 
Albert Meyns verongelukte in december 1948. Hij was testpiloot. Zijn 
vliegtuig ontplofte. 
Hij was lid van “The Knights of Columbus”. De “Ridders van Columbus” is 
's werelds grootste katholieke broederlijke service-organisatie. Het is een 
organisatie die zich toelegt op het verstrekken van charitatieve diensten, 
het bevorderen van het katholiek onderwijs en actief verdedigen van het 
katholicisme in verschillende landen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Meyns Albert 
 



  
1946: Meyns Albert with one of his girl friends           1946 Albert en de twee dochters van Storms en Dorothy Doris getrokken in Stors(?) 

 

 

     
Meyns Dorothy 
 

    
     Meyns Doris 

 



STellamans Florence 
 
STELLAMANS Florence X DEWILDE Jules 
 
1. Mariette  °Bekegem 3I/I2/I922 x Van Belleghem Urbain  xOud  13/9/1949 

+Blankb 16/6/2000     °  20/11/1924 
         +  10/10/1978 
Van Belleghem Nicole x Snauwaert Norbert 
Van Belleghem Joris 

2. Urbain (°Oud 5/7/I926+Oostende 10/2/1981) x Defloo Angèle (I9/8/I927+10/2/1981) 
Dewilde Julo (1/7/52+4/5/1979) x Dellaert Eleane 
 Cindy 
 Jimmy 
 Vicky 
Dewilde Doris (10/6/54)   x Meyns Marc 

3. Laurette (5/8/I934) x Doutreligne Henri (13/6/I935) 
Doutreligne Mia (16/5/1961) 
Doutreligne Betty (30/1/1964) 

4. Etienne  °Oud  5/10/1940)  x Legein Daisy    xNieuwp 10/11/1970 
          °Nieuwp 4/4/1945 

Xavier °Blankb  5/10/1971 
Vincent ° Gent  25/9/1973 
Pascal ° Gent  14/10/1975 

 
STELLAMANS Florence x DEWILDE Jules, Van Maerlandstraat 98, 8370 Blankenberge  
Dewilde Mariette x Van Belleghem Urbain, De Smet de Nayerlaan 67, 8370 Blankenberge 
Dewilde Urbain x Defloo Angèle, Mariastraat 20, 8230 Oudenburg, slager 
Dewilde Lorette x Doutreligne Henri, Zeswegenstraat 17, 8790 Waregem 

Dewilde Etienne x Legein Daisy, L. Dugardin 13, 8370 Blankenberge  

 
 

 


