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Uw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaalUw tijdschrift digitaal    !!!!    
    
 
Wenst u naar de toekomst ons contactblad digitaal te ontvangen dan kan dat  
Voordelen:  
� is in kleur 
� sneller iets opzoeken 
� je spaart ruimte  
� je vermindert de papierberg 
 
Stuur ons een mailtje met je voorkeur 
 

o Enkel nog digitaal 
o Enkel hardcopy 

 
heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
Het bestuur
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Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015Novembertentoonstelling 2015    in de molenin de molenin de molenin de molen    van Stenevan Stenevan Stenevan Stene    

    
    

 

    

STEENE 1914-1918 
Danie1DISO 

Een 1itaan VIII Heen11rt111 t Scllor1r1e Steene 
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Op 15 oktober 1914 was het honderd jaar geleden dat Stene en omstreken bezet werd door het Duitse 
leger. Een bezetting die vier lange jaren zou aanslepen. Tijdens gevechten tussen het Belgisch en 
Duitse leger in het prille begin van deze “Groote Oorlog” en tijdens het eindoffensief in 1918 
sneuvelden verschillende jonge Steense dienstplichtigen.  
In de “Groote Oorlog” werd ook de burgerbevolking getroffen door de vele bombardementen en 
beschietingen.   
Met deze thematentoonstelling  herdenken we onder meer de militaire en burgerlijke slachtoffers en 
geven we aandacht aan de Duitse militaire bezetting van Stene. 
 
 

BOEKBOEKBOEKBOEK    
 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt er door de Heemkring ’t Schorre Steene ook een boek 
uitgegeven. 
Daarin wordt onder meer aandacht geschonken aan: de militaire en burgerslachtoffers die toen 
woonden in Stene, een chronologie van de gebeurtenissen op Stene, de verplichte arbeid voor de 
bewoners. Verder ook de vele berichten, verordeningen, opeisingen en de bezetting van Stene door het 
Duitse leger. 
De brochure werd samengesteld door Daniel Deschacht, voorzitter. 
Ze telt een 160-tal bladzijden. Het is een zwart-wit uitgave gedrukt bij drukkerij Lowyck, Oostende. 
Formaat A4, gebonden 
 
Ze wordt uitgegeven in een zeer beperkte oplage, wees er dus snel bij. 
Geïnteresseerden kunnen hun exemplaar reeds vooraf reserveren op het volgend e-mail adres. 
 
heemkringschorre.steene@telenet.beheemkringschorre.steene@telenet.beheemkringschorre.steene@telenet.beheemkringschorre.steene@telenet.be        
 
of bij 
    
Daniel Deschacht, voorzitter        ----    0498 9275110498 9275110498 9275110498 927511 – daniel.deschacht2@telenet.be 
 
of bij 
 
één van de bestuursleden 
 

Kostprijs  € 16€ 16€ 16€ 16  (eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen). 
Het boek zal beschikbaar zijn tijdens de tentoonstelling. 

 
 

TENTOONSTELLING:TENTOONSTELLING:TENTOONSTELLING:TENTOONSTELLING:    
 

Locatie:  
De stenen molen in Stene, Stenedorpstraat 

 
Openingsuren: 

 
Zaterdag 31 oktober van 14.00 tot 18.00 uur 
Zondag 1 november van 14.00 tot 18.00 uur 
Maandag 2 november van 14.00 tot 17.00 uur 

    
De toegang tot de tentoonstelling is zoals steeds GRATIS. 
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Opening tentoonstellingOpening tentoonstellingOpening tentoonstellingOpening tentoonstelling    
    
    
    
    
    
    

Het bestuur van de heemkring ’t Schorre Steene 
nodigt u vriendelijk uit op vrijdag 30 oktober om 19 uur 

op de opening van de tentoonstelling 
 
 

STEENE 1914-118 
 
 
 

 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen : 

 
katrijn.compernolle@skynet.be  

 
of  
 

0475/367232 
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Soldaten uit Stene in het Franse legerSoldaten uit Stene in het Franse legerSoldaten uit Stene in het Franse legerSoldaten uit Stene in het Franse leger    van Napoleonvan Napoleonvan Napoleonvan Napoleon    

Rudy Bauwens 

Dit jaar in juni greep 200 jaar geleden één van de bekendste veldslagen uit de geschiedenis 
plaats. Tijdens die veldslag werd de machtige Franse keizer Napoleon verslagen bij de 
Belgische plaats Waterloo. 
Napoleon wilde de baas zijn in Europa. Hij trok naar Waterloo om daar te vechten tegen zijn 
grootste tegenstanders. Het werd een enorme veldslag die hij verloor. 

Ondanks de korte maar hevige bewindsperiode (1799-1815) van Napoleon was zijn invloed op 
tal van terreinen groot, denk aan de verspreiding van de Code Civil, het decimaal stelsel en de 
Burgerlijke Stand. Dankzij hem hebben alle straten een straatnaam en huizen een 
huisnummer. Ook verplichtte hij alle Nederlanders een achternaam te kiezen. Tot 1811 
hadden veel mensen die niet.  
 
Naar aanleiding van de slag rond Waterloo, groeide de nieuwsgierigheid naar eventuele 
soldaten wonende of geboren in Stene. Alhoewel de “Belgen van toen” in 1814 al een deel 
Nederland waren en de soldaten op het slagveld van Waterloo de Franse nationaliteit bezaten. 
Men schat dat er van 1795 tot 1814 zowat 150.000 Belgen tegen en wil en dank in de Franse 
eenheden gediend hebben. Er waren vrijwilligers, avonturiers of die aansloten uit geldnood. Die 
laatsten verhuurden zich of lieten zich inlijven als plaatsvervanger van welstellende zonen.  
Vele bleven achter op de slagvelden en/of in hospitalen doorheen Europa, anderen kregen 
schrik en deserteerden, wat de achtergebleven familieleden in een lastig parket bracht van 
vergeldingsmaatregel tot bedelstaf! 
 
Ons lid Rudy Bauwens raadpleegde bij de Oostendse afdeling voor Familiekunde de 
steekkaarten over de soldaten van Napoleon en vond er een aantal Stenenaars terug. 
 
In het hiernavolgend overzicht, een aantal soldaten die Stene als geboorte- woonplaats hadden 
en waar de familienaam tot op de dag vandaag nog voorkomt.    
    
    
    
BOUDOLF BOUDOLF BOUDOLF BOUDOLF SebastienSebastienSebastienSebastien----EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel----(Carolus(Carolus(Carolus(Carolus).).).).    
Geboren in Stene op 16 augustus 1788 als zoon van Joannes-Baptist en Hendrickx Godelieve-
Isabella. 
Nr 52 - Werd afgekeurd voor zijn gestalte. 
 
 
CLAEYS CLAEYS CLAEYS CLAEYS JJJJeaneaneanean----BaptistBaptistBaptistBaptist....    
Geboren in Stene op 17 juni 1787 als zoon van Jean-Albert en van Alexandra (Joanne-Victoria) 
Bernolet. 
Nummer geloot 26 van 1807. Kanton Oostende. 
Stamnummer : 1338 
Code lengte 3391: hij meet 1m 69. 
“vertrekt in een groep van 30 conscrits op 16 januari 1807 naar het 18de Regiment 
Dragonders te HAGENAU”. 
Onderweg deserteren er acht en één wordt opgenomen in het Hospitaal, in totaal vervoegen er 
21 hun regiment op 11/12 februari 1807. 
Inlijving gebeurd op 11 februari 1807 bij het 4de Escadron van de 4de Cie Dragonders. 
Jean-Baptist zou overlijden bij “slag van Leipzig” op 14 oktober 1813. 
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CLAEYS CLAEYS CLAEYS CLAEYS HenriHenriHenriHenri----JosephJosephJosephJoseph....    
Geboren in Stene op 12 maart 1783 als zoon van Jean-Albert en van Joanne-Victoria Bernolet. 
nummer geloot: 562 
broederdienst door Jean-Baptist. (zie hiervoor) 
Code 1706 voor afkeuring : 
Beroep houtbewerker. 
Henri-Joseph huwde op 3 november 1812 met weduwe VERLEYE Susanne-Constance. 
    
CORDY PHILIPPECORDY PHILIPPECORDY PHILIPPECORDY PHILIPPE----JACQUES.JACQUES.JACQUES.JACQUES.    
Lot nr 4/1808  canton Oostende. 
Geboren in Stene op 30 september 1788 als zoon van Louis en van Anne-Marie Hellinckx. 
Is landbouwer van beroep. 
Vertrekt op 20 juni 1807 samen met 72 conscrits naar het 2de regiment lichte infanterie in 
Parijs. 
Onderweg deserteren er 14. 
Hij wordt ingelijfd op 3 juli 1807 en krijgt stamnummer 6558. 
Wordt opgenomen in het hospitaal met een zweer. 
 
DEGROOTE DEGROOTE DEGROOTE DEGROOTE PierrePierrePierrePierre----JacquesJacquesJacquesJacques....    
Geboren in Zandvoorde (Oostende) op 24 januari 1791 als zoon van Philippe en Agnes De 
Somer. 
Woont in Stene en heeft lotingsnummer 90 van 1811, kanton Gistel. 
Beroep: werkman. 
Afgekeurd wegens broederdienst (zie hierna) 
 
DEGROOTE PhilippeDEGROOTE PhilippeDEGROOTE PhilippeDEGROOTE Philippe----Jacques.Jacques.Jacques.Jacques.    
Loting canton Gistel nr 10 van 1806. 
Geboren in Stene op 21 augustus 1786 als zoon van Philippe en van Agnes De Somer. 
Woont in Zandvoorde (Oostende) is landbouwer. 
Vertrekt op 11 september 1806 met een groep van 117, waarvan er 73 aankomen in 112ste 
linie in Grenoble. 
Hij deserteert te Arras op 16 september 1806, wordt veroordeeld voor desertie op 30 
september 1806. Wordt gevangen gezet op 30 september 1806, hij vervoegd zijn eenheid in 
1807. 
 
DEGROOTDEGROOTDEGROOTDEGROOTE E E E PhilippePhilippePhilippePhilippe----JosephJosephJosephJoseph....    
Zie hiervoor 
 
GHELDOF GHELDOF GHELDOF GHELDOF SebastienSebastienSebastienSebastien----CarolusCarolusCarolusCarolus....    
Geboren in Stene op 19 januari 1783 als zoon van Petrus-Jacobus en van Marie-Anne 
Vandenbroucke. 
Code: afkeuring zou te klein van gestalte zijn. Meet 1.62m 
 
MESEURE PierreMESEURE PierreMESEURE PierreMESEURE Pierre----Francois.Francois.Francois.Francois.    
Lot nummer 51 van 1814 in het kanton Gistel. Hij meet 1.62 m groot. 
Geboren in Stene op 16 mei 1794  als zoon van Frans en Brigitte Janssens 
Hij woont in Stene. 
Is opgeroepen voor de gewone lichting, maar vraagt fin depot om broederdienst van Frans-
Joseph, 106 van 1814. 
Neemt dan toch dienst in plaats van Verhaeghe Pierre-Jacques uit Wilskerke met lot 102/1814 
Krijgt toelating van zijn vader op 6 april 1813. 
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Hij vertrekt op 10 april 1813 naar het 45ste equipage de haute-bord. 
Pierre overleeft het avontuur en huwt op 16 februari 1830 te Zandvoorde-Oostende met Maria-
Godelieve Roose. 
 
    
MESEURE MESEURE MESEURE MESEURE FrancoisFrancoisFrancoisFrancois----LeopoldLeopoldLeopoldLeopold....    
Geloot voor het jaar 1812  uit het kanton Oostende 
Geboren in Stene op 15 november 1792 als zoon van Pierre en Joanna-Coleta Brackx 
Inwoner van  Stene. 
Vraagt fin depot omwille van broederdienst van Pierre Jacques, jaar 1811. 
 
MESEURE MESEURE MESEURE MESEURE PierrePierrePierrePierre----JacquesJacquesJacquesJacques. 
1811/ canton oostende 
Zoon van Pierre en Jeanne-Colette Brackx. 
Inlijving op 2 mei 1811. In dienst bij 6de equipage de flotille de 1ste escaut. 
Passage naar het 62ste equipage de haut-bord au Helder (Den Helder) op 20 maart 1813. 
Aspirant marine in de 1ste cie van het Marinekorps. 
Opname in het marine hospitaal Enkhuizen  op 13 augustus 1813.(zie Bataafse republiek) 
Aangeduid om het schip “de Ruyter” te vervoegen na ontslag uit het hospitaal, is dus in wacht 
gezet bij het 63ste. 
 
 
WIJDOOGHE  (Vydooghe) WIJDOOGHE  (Vydooghe) WIJDOOGHE  (Vydooghe) WIJDOOGHE  (Vydooghe) JoannesJoannesJoannesJoannes....    
Geboren in Gistel op 27 april 1790 als zoon van Petrus en van Isabella Voyer 
Woont in Stene en is er werkman, landbouwer. 
Loting in het kanton Oostende. 
Hij vertrekt op 25 februari 1809 naar het 30ste Linieregiment te Mainz (Mayence). 
In een groep van 124 conscrits, deserteren er zes en één overlijdt tijdens de tocht. 
Inlijving op 19 maart 1809. 
 
 
VANWAEFELGHEM VANWAEFELGHEM VANWAEFELGHEM VANWAEFELGHEM LouisLouisLouisLouis----JeanJeanJeanJean....    
4/1810 kanton Oostende 
Geboren in Oostende op 19 januari 1790 als zoon van Louis-Leonard-François en van Anna-
Maria Regout. 
Woont in Stene en is dienstknecht van beroep. 
Ingelijfd bij het 30ste Linieregiment – 3de Bat-4de Cie te Mainz (depot Mayence). 
“a la retraite de Moscou”  
 
 
 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 10 

 
Uit memoires des hommes, boek van inlijving 

NUM1:ROS D"ENRECI STREMltNT 

ST • I G K ALSM&N• .... 
•• S ,ET SOLDATS 

DAT E. S 
de l'arrlv4o a.u Corp• d et9 R ecrues • 

LEUB QUALIT Ji 0 
LEUR DERNJER DOMICJLE, 

.. T 1-au111, ••o•..a•• •o~. 
Arriv•a,, Corp.~_,,•"--.,t::.,_, -'""'~ 
encólé volon Wre -

iocorpo .... venan1 cl-. __...a~ ... ~ 
t;;orucd1 da,.l '-.n-.. r ~,. c;, • 

r.:ecnpl.afi■.nL un c:onacdt d e ~-

du doi:pvw,~n, d- -/.~ Y--<-
com1-.~- la lin• d e d ftignallon du t;;an1on 
d.., . ~ -f-~ ao111 le.N.• 4 6° 
aon d e rnie r d o micile ~ 1&.it à .,f"" ....,.,, -~ 
di'pa,-1.e,ncn.1 cJ _._./4"- ~,;,:;--~ 
p ~(,u.1ion ..:;:)..,.__~..,.-:::-::'.?7::.,~ 

NUMllROS ... 
■4TA l l-&.ON S 

E.c,.&d...-.- · 
... fo 

Con•rg nles. 

../-!;..;.1','._ -,, %:. 
Q~.3.-_~--.C:::: 

,L .r...,.>, ._ 4 =-: 
·.,,;.• ~ , , --

GRADES 

PAT"S DES N O.NI N4TION• 

à c:" s r•dC'•• 
ACTION~ L>"&CLAT, 

o/ -

DA TES a-r MOTIFS 
0 11!: • o ■ TI E DU co••·· 

DEC ES. 
• a. av 1 caa ANT &a 1suaa. 

BLESSURES. 
& T C: 4 M P AGM ■• D& ou••··· 

~:,,,-z:.'-<l-<-"'<'>;",r,,'~-1,::z.~~--~ 
✓/,,....,.__,, <J.~,,.---~r_:::::,-~ 

..,z,_.......,__,,.~ _- ,:,_,-r:,,,~- ~ ,,,-~~-~-
L,:c,-Oc-,::::...,_ _ ___ 4 !!,, ___.<:. .., f, p_,, 



36ste  jaargang – n° 3 blz. 11 

TEN TIJDE VAN NAPOLEONTEN TIJDE VAN NAPOLEONTEN TIJDE VAN NAPOLEONTEN TIJDE VAN NAPOLEON    
EEN OORLOGSBRIEF UIT VLISSINGEN DECEMBER 1809   EEN OORLOGSBRIEF UIT VLISSINGEN DECEMBER 1809   EEN OORLOGSBRIEF UIT VLISSINGEN DECEMBER 1809   EEN OORLOGSBRIEF UIT VLISSINGEN DECEMBER 1809       
                                                                                    
 Robert Lisabeth  lid Belg.Academie 
                                                                              
 

                
 
                  Groede bij Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) 11 dec.1809 via Bruges naar Parijs 
                             Port : 6 décimes voor een afstand van 300 tot 400 km.  
                             BRUGES : 4,5 x 29,5 mm  
Sluis (L’Ecluse) was sinds 1 januari 1809 een uitreikingskantoor afhangend van Brugge. 
 
Korte historiekKorte historiekKorte historiekKorte historiek    
 
Sinds 1792 was Frankrijk in oorlog met Oostenrijk en Pruisen, in 1793 volgde Engeland en de 
Republiek der Zeven Provinciën. In januari 1795 trokken de Fransen Holland binnen via de bevroren 
rivieren (het was toen uitzonderlijk koud) en lijfden de Staten van Vlaanderen, Vlissingen, Maastricht, 
Roermond en Venlo in bij het Franse grondgebied.. 
 
De divisies van het tweede Armée  du Nord en Armée Sambre et Meuse trokken verder naar  de 
noordelijke steden Amsterdam, Dordrecht , maar er was weinig weerstand.  
De Bataafse Republiek (16 mei 1795-1806) kwam tot stand als “bondgenoot” der Fransen. 
In Vlissingen werd een Frans garnizoen gelegerd, want Napoléon-Bonaparte had een sterk vermoeden 
dat Engeland hun invloed in het Scheldebekken niet zou tolereren. Daarom brachten  de Fransen de 
kustverdediging op orde: er werden nieuwe verdedigingswerken en versterkingen van bestaande 
vestingen en forten aangelegd.  
Napoleon vreesde een Engelse invasie op de Walcherse kust, hij liet in 1807 opnieuw de Vlissingse 
vestingen versterken en in 1808 waren er meer Franse troepen op beide oevers van de 
Westerscheldemonding gelegerd. 
 
30 juli 1809 kwam de Engelse invasie onder het opperbevel van Lord Chatman op Walcheren. De 
invasievloot bestond uit 37 linieschepen, 30 fregatten, 84 kleinere oorlogsvaartuigen en 150-tal 
transportschepen. Het invasieleger bestond uit 38000 troepen en ongeveer 150 kanonnen. Zuid-
Beveland werd bezet.  
Lord Huntly moest de verdedigingsbatterijen op het eiland Cadzand uitschakelen, die  tot doel hadden 
om de toegang naar Antwerpen te blokkeren. 
Vlissingen werd in augustus 1809 zwaar gebombardeerd vanuit zee als vanaf het land en tot puin 
herleid . Het geteisterde Vlissingen werd op 16 september 1809 ingenomen. 
Lord Chatman maakte hier een tactische fout, want door eerst Vlissingen te veroveren  konden de 
Fransen door deze beslissing (en getreuzel) de verdediging van Antwerpen versterken met 12000 tot 
35000 man. De Engelsen werden aldus door de  franse verdediging tegengehouden. In september 
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kwam het bevel uit Engeland om 17000 Engelse troepen terug naar huis te sturen, de rest van de 
troepen bleven op het eiland Walcheren gestationeerd. 
Door de “Zeeuwse koortsen”, een dodelijke herfstziekte, en ook door het drinken van besmet water 
stierven er om en bij de 4000 Engelsen. Deze ravage kwam er ook omdat de Engelsen niet over de 
nodige medicijnen beschikten, die kwamen er pas halfweg oktober toen het hoogtepunt van de ziekte 
reeds grotendeels achter de rug was (de Fransen hadden kinine als medicijn en aldus was het dodental 
nog veel, maar toch beperkter dan bij de Engelsen).  
De Engelsen moesten in december 1809 noodgedwongen de aftocht blazen. 
 
De inhoud van de brief : 
Armée du Nord. Isle de Cadzant     Empire  …. Française 
3.me Corps. 3.me Division. Brigade.d’avant-garde. 
A Groede le 11.D.bre 1809. 
Le Major Maisonneuve, 
 

 
 

Slechts de eerste blz. van de brief wordt hier weergegeven. Verzameling Robert Lisabeth
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Vrije beknopte vertaling : 
 
Beste Neef, 
 
Sinds de Engelsen hier in dit zeegebied zijn, heb ik als militair veel operationele bekommernissen die 
mij beletten om u te schrijven. Wellicht zijn jullie in een goede gezondheid, mijn gezondheid was 
gedurende 3 weken beneden alles, de gevaarlijke “Polderziekte” heeft ons reeds heel wat 
manschappen gekost, veel officieren hebben we op dit eiland moeten begraven. Het aanbrekend 
seizoen heeft deze ziekte grotendeels achter ons gelaten en de zieken verminderen. 
Dank zij de oude dokter van het eiland, die mij “gepurgeerd en gedrogeerd” heeft zoals bij een paard 
ben ik er goed van af gekomen. Deze streek is de gevaarlijkste die ik ken, elk jaar wordt er door de 
eilandbewoners een zware tol betaald waardoor er weinig grijsaards zijn. 
Ik hoop zo vlug mogelijk terug te keren, onze “buren”, de Engelsen zijn sinds gisteren namiddag 2 uur 
begonnen met hevige brandstichtingen aan het militair materieel en gebouwen, ’s nachts wanneer wij 
in onze bivakken zijn is dit een hallucinant spektakel eigen aan de oorlog. 
Ik ben doodop, het zandstrand en de koude felle winden dringen door tot op het bot, gelukkig kon ik 
andere kleren aantrekken zodat ik nu bij een aangenaam vuurtje eventjes het slechte kan vergeten. 
Echter moet ik rekening houden met de vijand, die na het platbranden van de stad, nog zou proberen 
onze kanoninstallaties aan te vallen, maar wij zijn op onze hoede en wij zullen hen zeker niet als 
broeders verwelkomen. Ik denk echter dat zij onder hevige druk staan om te vertrekken en ons zeker 
niet willen ontmoeten. 
Ik voer het bevel over de voorhoede en dit onder  rechtstreeks order van de Generaal (*). 
Als zij (de Engelsen) ons moesten naderen of indien wij de Schelde zouden passeren, dan zou ik de 
eerste zijn om met hen in confrontatie te gaan, het zou me niet spijten. 
 
P.S. Groeten aan mijn nichten. Indien u mij nog zou schrijven dan moet de brief geadresseerd zijn als 
poste restante te Brugge om te vermijden dat uw brief verloren of gewoon zou blijven liggen, ik heb er 
reeds veel moeten missen. 
De marinebasis is volledig vernietigd en (de schepen) gezonken. 
 
(*) wellicht Generaal Rousseau ? 
 
Armée Du NordArmée Du NordArmée Du NordArmée Du Nord : 1794-1798  gesticht door Louis XVI op 14 dec.1791 
Vlissingen gelegen in Zeeland werd bij Frankrijk aangehecht op 21 januari 1808, postaal op 7 februari. 
De Franse postreglementen en tarieven werden dan ook van kracht. 
Major: Chef de bataillon of Chef d’escadron 
 
Camp de Bruges en Maarschalk DavoutCamp de Bruges en Maarschalk DavoutCamp de Bruges en Maarschalk DavoutCamp de Bruges en Maarschalk Davout    
Davout ( geb. Annoux/Yonne 10 mei 1770 – 1 juni 1823) 
Aan het hoofd van de 9e Huzaren en 17de Dragonders (Armée du Rhin) wordt hij op 12 januari 1798 
geaffecteerd bij l’Armée d’Angleterre en neemt hij deel aan het Expeditiekorps in Egypte op 11 juli 
1798. Op 29 augustus 1803 wordt hij commandant van het ‘Camp de Bruges’ basis van het 3e Corps  
dat zich uitstrekte van Vlissingen tot Duinkerke, daarbij behoorde ook drie infanteriedivisies en een 
cavaleriebrigade. 
Op 18 mei 1804 wordt hij benoemd tot maarschalk van het keizerrijk. 
Het ‘Camp de Bruges’ had in Brugge enkel een militair hospitaal, het hoofdkwartier van Davout was in 
Oostende vanwaar hij regelmatig naar Vlissingen en Duinkerke afreisde. 
Op sanitair gebied liet hij barakken bouwen om de manschappen te beschermen tegen de slechte en 
vochtige weersomstandigheden aan de Vlaamse kust tussen september en maart. Ook vroeg hij de 
nodige fondsen om de hospitalen van Brugge, Oostende en Gent te voorzien van het noodzakelijke 
materiaal, hij betaalde zelf met eigen fondsen.  
In verslagen heeft hij het over de verliezen en talrijke zieken bij het Engelse leger in Walcheren die 
opliepen tot 1/3 van hun manschappen en die zo een einde maakten aan hun aanwezigheid aldaar. 
Davout werd op 1 maart 1808 bij keizerlijk decreet hertog van Auerstadt. 
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London – Ostend : 30 Leages                                                                                              e.v. 
Harwich – Hellevoetsluis : 30 Leages 
A new map of the Post Roads of Germany and Hungary. Published by Laurie & Whittle 
53 Fleet Street – London  July 31st 1802. 
 
Bronnen 
Diverse artikelen op het internet 
Netherlands Mail in Turmoil vol.2  1795-1815  Kees Adema 
Eigen verzameling. 
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Oude gebruiksvoorwerpen 69 

 

Holpijptang  

Beschrijving:  

Tang volledig in metaal. Ook wel gaatjestang of revolvertang genoemd 

Lengte: 20,5 cm 

Breedte: 4 cm 

Hol diameter: 3 mm 

 

 

 

 

 Gebruik en werking: 

Met de holpijptang kan men gaatjes in leer maken. Op de ene kaak is een holpijpje  

bevestigd - d.i. een buisje met scherpe randen - en op de andere kaak bevindt zich 

een koperen steun om de snede niet te beschadigen. Wanneer men de tang 

dichtknijpt, drukt men een gat in het leer. De holpijp is doorgaans in de tang 

geschroefd. Men kan ze verwijderen om ze te slijpen of om ze te vervangen door 

een holpijp met een andere doorsnede. Het holpijpje met snijrand is conisch om de 

doorgedrukte stukjes leer door te laten vallen. Nog handiger is de 

revolverholpijptang. Op een van haar kaken draait een radje, waarop zes holpijpen 

van verschillende doorsnede bevestigd zijn. Vele holpijptangen gaan automatisch 

open dankzij een veer en er bestaan er met gelede armen. 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol 

Bron: mot 

Devos H & R 
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MET MET MET MET PAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETSPAARD EN KOETS    DOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORREDOOR DE SCHORRE    
    
 

 

 

    

 

Met de huifkar door de Schorre. Er zijn verschillende 
route mogelijkheden: krekenroute; kidsroute; 

molenroute; permekeroute. 
 

De huifwagen is ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers (tot 4 per rit)    

    
Info bij:Info bij:Info bij:Info bij:    

Peter Pollentier  

0486/10.55.34 

www.tripelzwart.be 

info@tripelzwart.be 

    
    
    

    
Overlijden Fernand Vanhove 
 
In ons tijdschrift 36 ste jaargang nr 1, hadden wij het over ‘Mensen van Stene – Fernand 
Vanhove, kermisman en topcoureur’ 
 

Bekende _cermisman 
Femand. Vanhove overleden 
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Stenedorpstraat 27 
8400 Oostende 
Tel: 059.80.08.82  
Gsm: 0478.97.88.70  
Gesloten: Maandagavond, Woensdag 
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juli en augustus iedere dag open vanaf 18u gesl. op dinsdag 

■■ 
GasthofVossenho l 
Stenedorpstraat 29-31 
8400 Oostende 

■■ 
Tel. 059 700 1 99 

GSM 0495 700 199 
reinaart@telenet.be 
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Brouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij StrubbeBrouwerij Strubbe    
Markt 1 
8480 Ichtegem 
Tel: 051 58 81 16 
Fax: 051 58 24 46 
info@brouwerij-strubbe.be 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Praatcafé 

’t Steentje 

 

Steensedijk 92 

8400 Oostende 

℡ 0472 348543 

 
Gesloten op dinsdag 
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KENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRINGKENT U DE HEEMKUNDIGE KRING    ’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?’T SCHORRE STEENE ?    
    

Wij stellen ons graag even voor : 
 

Heemkundige kring “ ’t Schorre Steene” 
 

- gesticht op 28 februari 1978 in het jaar van het dorp 
 

- heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te houden. 
 

- komt samen in de molen van Stene-Dorp 
 

- richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van Stene (Dorp, Konterdam, 
Hoge Barriere, Nieuwe Koers, Stene-Statie) 

 

- geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken tentoon te 
stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

 

- geeft voordrachten, organiseert een “Zevende dag”, een BBQ een Breughelavond en 
diverse activiteiten 

 

- geeft driemaal per jaar een tijdschrift uit voor de leden 
 

- e-mail: heemkringschorre.steene@telenet.be 
 
 
 

U kan altijd ons tijdschrift sponseren en uw logo laten opnemen: minimum 
bijdrage van 15 euro15 euro15 euro15 euro 
    
    

Gelieve uw bijdrage te willen storten op het hierondervermeld rekeningnr. op 
naam van Heemkring ’t Schorre Steene en ons uw logo digitaal door te mailen. 
    
    

001001001001----0688371068837106883710688371----38383838    
    
    
IBAN:IBAN:IBAN:IBAN:    BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138BE24 0010 6883 7138    

    
BIC:BIC:BIC:BIC:    GEBABEBBGEBABEBBGEBABEBBGEBABEBB    

    
 
 


