ONZE NIEUWE VOORZITTER : OMER VILAIN
door Jean Pierre FALISE
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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Ernest DE TAYE was gedurende 20 jaar een begrip geweest voor onze Heemkring. We vreesden
voor zijn opvolging, maar gelukkig werd U op de eerste bestuursvergadering in juni 1974 op
algemeen verzoek bereid gevonden deze zware functie op U te nemen.
We hebben het ons geen dag beklaagd.
Bij die verkiezing van U, tot voorzitter, herinner ik mij nog levendig uw snedig antwoord aan een
lid dat vroeg : "Zal je er wel tijd voor hebben, August ?" Even vlug als de vraag hebt U toen
geantwoord : " "Men kan altijd tijd vinden als men wil". Daarmede was voor ons, tot één ieders
opluchting, de zaak beklonken.
En nu geeft U het roer over. Wij zijn er allen wat verdrietig om, maar wij respecteren uw besluit.
Inderdaad hoeveel voorzitters kunnen er prat op gaan dat ze 25 jaar lang een vereniging in goede en
vreedzame banen hebben geleid ?
U hebt zich weten te laten omringen met bestuursleden die zich met alle respect voor U, en liefde
voor "De Plate", wilden inzetten van jaar tot jaar. Ik wil hier geen namen noemen. Allen hebben op
hun manier "De Plate" gediend en U waart de o zo verdraagzame voorzitter. Al beweerde U zelf dat
dit vroeger niet zo was, maar dat het dankzij de Nobel prijswinnaar voor de Vrede, Pater PIRE, was,
die U bijbracht dat andersdenkenden ook goede mensen konden zijn. Pater PIRE logeerde bij U
thuis en had van U een nog meer verdraagzaam mens gemaakt. Ook hierdoor waart U een
gedroomde voorzitter.
Wat er al in die 25 jaar gebeurd is kan ik hier niet opnoemen.
•

Het gaat van de bestendige uitbreiding van de collectie tot het vooruitzicht van de verhuis en
opening van ons museum in de lokalen van het oud Koninklijk Paleis.

•

Het gaat van een goede 100-tal leden tot een huidige hechte groep van 520 leden, wat toch niet
weinig is.

•

Het gaat over bestuursleden die zich bestendig hebben ingezet om van "De Plate" te maken tot
wat onze vereniging nu is. Wel moesten we hier een traan wegpinken voor de gedurende vele
jaren "duivel-doet al" van "De Plate, met name Jan DREESEN. Wat zou hij ook van deze
viering en uw hulde genoten hebben !

Wij weten dat U ons verbood een afscheidsgeschenk te geven. Voor éénmaa] zijn wij op uw
verzoek niet ingegaan.
Wilt U, Waarde Voorzitter, dit kunstwerk van de Oostendse beeldhouwer August MICHIELS,
aanvaarden, het betreft een miniatuur van één van de beelden van de beeldengroep "Wachtende
Vissersvrouwen" van op het Stationsplein.
Als slot, August, vraagt het bestuur U slechts één zaak, namelijk dat U van na af aan de titel
"Erevoorzitter van de Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate" zou willen voeren.
Wie wij natuurlijk samen in uw hulde willen betrekken is Mevrouw VAN ISEGHEM, die U op zo
vele avonden heeft moeten missen, want die vergaderingen liepen soms heel lang uit. Wij danken
U, Mevrouw, voor deze begrijpende steun. Daarom biedt "De Plate" U dan ook graag dit bloempje
aan.
Omer VILAIN
Voorzitter "De Plate"
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