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Omer VILAIN werd geboren te Oostende op 05 augustus 1924 uit een Oostendse moeder en een 
Waalse vader (geboren te Luik). Na het doorlopen van zijn humaniora aan het Koninklijk 
Atheneum te Oostende volgde hij de studies van Sociaal Assistent aan de School voor 
Maatschappelijk Dienstbetoon te Antwerpen. 

Afgestuurd belandt hij eerder toevallig in 1944 in de stadsbibliotheek van Oostende waar hij meer 
dan 44 jaar zou blijven. Aan de Provinciale Bibliotheek te Brussel behaalde hij het diploma van 
gegradueerde in de bibliotheek en bibliografische wetenschappen. In 1972 werd hij benoemd tot 
hoofdbibliothecaris. Één van zijn verwezenlijkingen waar hij, terecht; fier mag op zijn is de uitbouw 
van de collectie Ostendiana : een verzameling van alle geschreven bronnen over Oostende, haar • omgeving en de Belgische kust. Eind 1988 ging hij met pensioen. 

In 1976 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid doch bedankte. In 1989 werd hij opnieuw verkozen 
en zetelde als tot gemeenteraadslid tot eind 1994. 

Omer VILAIN is de auteur van meer dan 800 artikels in dagbladen en tijdschriften evenals van vier 
werkjes over Oostende : "Ostende que voici", "Langs 't hard Zand", "Langs de Oostendse Kateien" 
en "Langs de Galerijen". Hij is ook een verwoed verzamelaar van Oostendse prentkaarten waarvan 
hij er voor het ogenblik een 17.000-tal bezit. Tenslotte is hij een veel gevraagde voordrachtgever 
zowel te Oostende als er buiten. Zijn onderwerp(en) : Oostende in al zijn aspecten. 

Wat zijn "Plate-loopbaan" betreft kunnen wij vermelden dat hij een van de medestichters is van 
onze Heemkring, gesticht op 21 november 1954. 

Hij werd lid van de Raad van Beheer op 24 januari 1962, 2 e  ondervoorzitter op 29 januari 1963 en 
ondervoorzitter op 26 januari 1971. Hij ontving de zilveren Plate op 17 november 1979, de gouden 
Plate in 1984 en de gouden penning van de provincie (30 jaar bestuurslid) in 1994. 

Op 24 april 1999 vierden wij het afscheid van dhr. August VAN ISEGHEM en terzelfder tijd de 
aanstelling van dhr. Omer VILAIN als voorzitter. Dit afscheid ging uiteraard gepaard met een 
banket waarop alle effectieve leden van de Kring werden uitgenodigd. 

Ter gelegenheid van het dit banket sprak de aftredende ondervoorzitter de volgende rede uit : 

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN HET AFSCHEID VAN DE HEER 
AUGUST VAN ISEGHEM ALS VOORZITTER VAN DE HEEM- EN 

GESCHIEDKUNDIGE KRING "DE PLATE" OOSTENDE OP 24 APRIL 1999 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ja, sta me toe U nog éénmaal met deze titel aan te spreken, want het zal moeilijk zijn om na 25 jaar 
U als goede Voorzitter te moeten missen op onze vergaderingen. 

25 jaar ! Een kwarteeuw ! 

Ja, zo lang is het geleden dat het Bestuur van "De Plate" dat samenkwam na het overlijden van 
Ernest DE TAEYE, de medestichter en eerste voorzitter van "De Plate". 
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