
Oltid ievers... 

Champion (Namur) 
 
 

Het verhaal van Henri Vandromme 
°Lendelede 1871 - † 1965

Henri Vandromme werd geboren te Lendelede op 18 januari 1871. Hij was het vierde kind van lijnwaadwever Karel 
Lodewijk Vandromme en Amelie Delaere. Eén jaar na zijn geboorte kwam het gezin vanuit Lendelede naar Hulste 
wonen. Ze trokken naar de Ginstestraat 8. 

Tweeëntwintig jaar later, in 1893, loot Henri zich vrij bij de loting in het leger en was zo vrijgesteld van militaire 
dienstplicht. Maar toch ‘verkocht’ hij zich voor soldaat. Hij nam de dienst over van de baron van Ooigem. In die tijd was 
het de gewoonte dat arme jongemannen de legerdienst overnamen van rijkemanszonen, de dienst in hun plaats deden 
en daarvoor een som geld kregen. De gemeentelijke veldwachters speelden daarin een rol als ‘makelaar’, een beetje 
zoals de voetbalmakerlaars nu. Zij brachten beide partijen bij elkaar en regelden de formaliteiten. Zij vroegen daarvoor 
een commissie. De garde van Hulste vroeg een hoger commissieloon zodat Henri aanklopte bij de garde van Bavikhove. 
Daar kreeg hij 1750 frank terwijl de veldwachter van Hulste maar 1700 fr. bood.
 
Dit systeem van loten werd al in 1817 ingevoerd en gaf veel aanleiding tot misbruiken. Kort vóór de Eerste Wereldoorlog, 
zo’n honderd jaar later, werd het afgeschaft en vervangen door de algemene dienstplicht. Tot 1990, dan werd het 
Belgisch Leger uitsluitend een beroepsleger.

Henri vervoegde dus het leger in 1893. Toen duurde de dienstplicht drie jaar! Hij werd gekazerneerd in de Walen, in het 
fort van Marchovelette in het dorpje Champion, dichtbij Namen.

Henri komt niet meer terug naar Vlaanderen. Hij leerde er een meisje, Marie-Josephine Beaufais kennen uit Champion, 
trouwde met haar en bleef in Champion wonen. Hij was er kleine landbouwer, voerman en ‘marchand’ en was goed thuis 
in legermiddens. Nonkel Rietje kwam eens per jaar naar Hulste terug en verbleef dan bij zijn neef Richard Vandromme 
in de Brugsestraat. Hij sprak enkel Waals en Hulsters. Henri overleed in 1965. Zijn vrouw Marie-Josephine overleed al 
in 1945.  Zij hadden één dochter: Marie Joséphine Ghislaine Vandromme (° 10 oktober 1900 Champion, overleden op 
30 maart 1973 te Namen), gehuwd met Louis Gislain Pirard (° 6 april 1893 te Bolinne, overleden op 19 april 1956 te 
Champion) te Champion op 8 april 1922.
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[met dank aan Lucien Decroix en de familie Vandromme - SH]

De ingang van het fort van Marchovelette

Een verwoeste koepel van het fort kort na de inval van de 
Duitse troepen in 1914

van links naar rechts:
Clotilde Marie Anraed (1897-1981)(Marie genoemd), vrouw van Richard Vandromme,
Bertha Vandromme (1899-1983), zus van Richard en vrouw van Richard Alfons Vuylsteke,
Marie Josephine Vandromme (1900-1973)(Marja van Namen), vrouw van Louis Pirard, zij was de 
dochter van Henri Vandromme, die de nonkel was van Richard, en dus de nicht van Richard,
Zoé Maria Vandromme (1894-1978), (Zoé genaamd), zus van Richard en vrouw van August Declercq,
En op de voorgrond, overbelicht, Richard Vandromme zelf.
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