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1 september 2018 

 
Woordje van de voorzitter 
 
Vanaf het ontstaan van ‘VVF Oostende-
Westkust’ bestond er ook een nieuwsbrief  
“’t Streepje”. 
In deze snel evoluerende maatschappij en 
dank zij de nieuwe media-technologie is een 
papieren nieuwsbrief niet meer van deze tijd 
en zelfs niet meer ecologisch verantwoord. 
Daarom zullen we deze nieuwsbrief enkel 
digitaal verspreiden. 
Het is de bedoeling om in onze nieuwsbrief 
nieuwsjes en weetjes uit ons 
Documentatiecentrum en uit onze regio te 
brengen, die niet in de website passen en/of 
zich niet lenen tot een uitgave. 
Tevens kunnen we ook tips geven om uw 
opzoekingen in ons Documentatiecentrum 
beter voor te bereiden of te optimaliseren. 

We zijn ervan overtuigd dat onze talrijke 
bezoekers dit zullen waarderen. 
Bernard Legrand 
 

֎֎֎ 
 
Speciale bijdrage: 
Drie Oostendenaars, 
gevlucht in december 1917 
 
Inleiding 
Onze goede vriend, Arnold Preneel bezorgde 
ons een verslag uit 1918. We maken er twee 
deeltjes van: 
• De vlucht 
• Het verhaal over de toestand in Oostende 
Hierbij het 1ste deel, aangevuld met enige 
genealogische gegevens. Het 2de deel komt in 
een volgende nieuwsbrief 
Bernard Legrand 



 2  

 
Archief 
In de archieven van de Franse staatsveiligheid 
bij de Archives départementales de la Seine-
Maritime in Rouen vond ik enkele verslagen 
die door een commissaire spécial in Le Havre 
werden opgesteld en geadresseerd waren aan 
de sous-préfet.  
Arnold Preneel 
 
Verslag van 24 januari 1918 
 
Verslag van de ondervraging van drie uit 
Oostende gevluchte Belgen die op 25 
december 1917 in Le Havre aankwamen, enkel 
met een identiteitskaart en een voorlopig 
certificaat afgeleverd door het Belgisch 
Ministerie van Justitie (Openbare veiligheid) 
op datum van 27 december 1917. 
 
● Jean-Baptiste Schots is geboren in Luik op 30 
november 1899 als zoon van wijlen Louis en 
wijlen Clémence De Saeyere.  
Hij woont in Le Havre, 27 rue du docteur 
Suriray, en voorheen in Oostende, Sint-
Franciscusstraat 2.  
Hij was slagershulp en leeft van zijn werk. Hij 

is ongehuwd en hij heeft tot zijn 15 jaar 
school gelopen in het O.-L.-Vrouwecollege in 
Oostende. 
Belgische nationaliteit.  
Persoonsbeschrijving: 1,70 m, kastanjebruin 
haar en wenkbrauwen, hoog voorhoofd, bruine 
ogen, lange neus, gemiddelde mond, ovale 
kin, groeiende snor, frisse tint, gemiddelde 
corpulentie; bijzonderheid: een litteken van 
een brandwonde in het midden van zijn 
voorhoofd. 
 
● Charles Jozef Pilaeis, waarvan de naam 
verkeerdelijk als Pilaeys genoteerd werd, is 
geboren in Oostende op 18 november 1899 als 
zoon van Charles Camiel, violonist, met 
Antwerpen als laatst gekende woonplaats en 
van wijlen Maria Dujardin.  
Hij woont in Le Havre, 27 rue du docteur 
Suriray, en voorheen in Oostende, 
Wellingtonstraat 17.  
Hij was haarkappershulp voor de oorlog en is 
nu monteur-mecanicien. Hij leeft van zijn 
werk, is ongehuwd en heeft alleen lager 
onderwijs gevolgd. 
Belgische nationaliteit. 
Persoonsbeschrijving: 1,68 m, blond haar en 
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wenkbrauwen, hoog voorhoofd, grijsblauwe 
ogen, gemiddelde neus, gemiddelde mond, 
ovale kin, groeiende snor, frisse tint, rond 
gezicht, gemiddelde corpulentie. 
 
● Alfons Oscar Huwel, waarvan de naam 
verkeerdelijk als Oscar Huwet genoteerd werd, 
is geboren in Oostende op 16 mei 1900 als 
buitenechtelijke zoon van Oscar, bankwerker, 
en Elise Cornelis, werkmeid, beide wonende in 
Oostende in het stedelijk 
waterzuiveringsstation aan de 
Vaartblekersstraat.  
Hij woont in Le Havre, 26 quai Lamblardie, en 
voorheen bij zijn ouders.  
Hij leeft van zijn werk, is ongehuwd en heeft 
alleen lager onderwijs genoten. 
Belgische nationaliteit. 
Persoonsbeschrijving: 1,72 m, donker 
kastanjebruin haar en wenkbrauwen, 
gemiddeld voorhoofd, grijsgroene ogen, 
gemiddelde neus, gemiddelde mond, ovale 
kin, groeiende snor, frisse tint, ovaal gezicht, 
gemiddelde corpulentie.  
 
Zij waren verplicht-tewerkgesteld door de 
Duitsers. Schots en Pilaeis werkten bij de 

spoorwegen, respectievelijk als hulp-
bestuurder van locomotieven en als monteur in 
het zeestation. Huwel bleef elektricien, 
verbonden aan het waterzuiveringsstation, dat 
door de Duitsers gecontroleerd werd. 
 
Omwille van de slechte behandeling, de 
slechte voeding, en de bombardementen van 
uit de lucht en van op zee, waarbij ze tot de 
bijzondere doelwitten behoorden, besloten ze 
maanden geleden te vluchten. 
Schots had einde 1916 reeds gepoogd nabij 
Zelzate Nederland te bereiken, maar werd 
door de schildwachten aangehouden en tot 88 
dagen gevangenis veroordeeld. Hij werd van 
december 1916 tot maart 1917 opgesloten in 
de gevangenis van Gent.  
Hij besloot toch door te zetten en te 
profiteren van de lange donkere 
winternachten. 
 
Op 9 december 1917, rond 8 uur ’s avonds, 
heeft Huwel, in het gezelschap van Pilaeis en 
Schots, een roeibootje gestolen in de haven 
van Oostende. Zij roeiden tot ver in zee, met 
de hoop De Panne te bereiken, Toen ze 11½ 
uur hadden geroeid, tot ca 7:30 uur in de 
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morgen, waren ze volledig uitgeput, maar 
werden ze ’s morgens door de Franse 
kustwacht met de patrouilleboot Odette 34 
opgepikt.  

Ze konden vervolgens overstappen op de 
steamer Trouville, waar ze voor het eerst 
werden ondervraagd door Engelse en Franse 
officieren, vooraleer ze aan land werden gezet 
in Duinkerke. Daarna werden ze naar Calais 
gebracht, waar ze opnieuw werden 
ondervraagd, om tenslotte te worden 
geëvacueerd naar Le Havre. 
 
Wat is er verder over hen gekend? 
 
Jean Baptiste Schots heeft een tweelingzuster 
Louise Clémence. Hij huwde met Josephine 
Thienpont, die in Vlissingen geboren is op 19 
november 1897. 

Er is een dochter, Josepha Clementia die 
geboren in Oostende op 25 januari 1923 en die 
in 1954 in Knokke huwt met Alexander Talbot. 
Jean Baptiste is gestorven op 17 mei 1931 op 
32-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden woonde 
hij nog steeds aan de Sint-Franciscusstraat 2. 
 
De ouders van Charles Pilaeis waren 
Oostendenaars en huwden in Oostende op 6 
juni 1899. Charles was de eerstgeborene. Op 
22 november 1899, 4 dagen na zijn geboorte, 
stierf zijn moeder op 28 jarige leeftijd als 
gevolg van de bevalling. 
In het verslag van 1917 lezen we dat de vader 
in 1917 als violonist in Antwerpen woont.  
 
Alfons Huwel werd gewettigd bij het huwelijk 
van zijn ouders op 7 december 1901. 
Hij huwde in Oostende op 1 juli 1922 met 
Magdalena Goberecht, geboren in Oostende op 
16 juli 1904. Zij kregen 3 dochters: Margareta, 
Marcella en Rosa. In 1939 woonde Alfons aan 
de Torhoutsesteenweg 132 in Oostende. 
Hij is overleden in Oostende op 6 juli 1982.  
 

֎֎֎ 
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Schenkingen 
 
Bodry-Vercruyssen, Wondelgem: 
overlijdensdrukwerk 

 
W De Sante: archiefdocumenten VVF 
 
F Courtens, Oostende: boek over Ieper 
 
R Hostyn, Veurne: archief en monografie 
August Maekelberghe 
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Tot slot 
 
Voor meer informatie over onze afdeling met 
o.a. openingsuren van het 
documentatiecentrum en nuttige links, 
verwijzen wij naar onze website 
https://www.fv-oostende.be/index.php 
U vindt ons aan de Kanunnik Dr. Louis 
Colensstraat 6 in Oostende.  
 
Hebben aan deze nieuwsbrief meegewerkt: 
Bernard Legrand, Filip Menu, Arnold Preneel 
 
Redactie: 
Filip Menu 


