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Het verhaal van Leger Devlaminck

°Hulste 29 augustus 1912 - † Ghent (Minnesota - USA) 30 januari 2007



Ghent, Minnesota (Google earth)

Ghent

Leger Charles Devlaminck werd geboren te Hulste op 29 augustus 1912. Zijn ouderlijke thuis was in café Den Nieuwen Engel in
de Blauwhuisstraat 78 waar zijn moeder Marie Louise Lutin herbergierster was. Hij werd net als zijn vader Adolf vlaswerker. Hij
was de broer van Jeanne, Raphaël, Achiel, Robert, Beatrice en Georges Devlaminck. Alle kinderen zijn in Hulste geboren. Het
graf van vader Adolf is nu nog te vinden op het kerkhof van Hulste bij de oudstrijders van ’14-18.
Leger trouwde op 20 mei 1946 te Bocholt met Albertine Martens. Het echtpaar ging wonen in de Vlietestraat 204 (waar
vroeger coiffeur Jacques zijn kapsalon had). Hij stond geregistreerd als vlasser/winkelier. Daar zijn hun kinderen Marie en
Ghislain (°10 april 1948) geboren. Dochtertje Marie is er als baby overleden.
In 1949 ging Leger zijn drie nonkels achterna die naar Amerika geëmigreerd waren. Hij vertrok met vrouw Albertine en zoontje
Ghislain, die 1 jaar oud was, met de ferry van Oostende naar Dover. Vandaar ging het met de trein naar Liverpool waar ze
inscheepten op de “Empress of Canada”, die naar Montreal (Quebec, Canada) voer. Ze kwamen aan op 26 september 1949.
Vanuit Montreal ging het verder naar Windsor (Ontario, Canada). Daar staken ze de grens over en werden geregistreerd in
Detroit (Michigan, USA). Vanuit Detroit ging de reis verder met de trein naar Chicago, St.Paul (Minnesota), Tracy en Minneota.
Daar stonden de nonkels hen op te wachten.
Leger werd boer, eerst op de boerderij van zijn nonkel Cyriel in Minneota, vanaf 1956 op zijn eigen boerderij in Ghent, Minnesota.
In Amerika werden nog 2 kinderen geboren, Angela en Francis. Spijtig genoeg stierf hun jongste zoontje toen het enkele maanden oud was.
Leger vond in Ghent heel wat vrienden met Belgische roots. Ze hielden er elk jaar de Belgian-American Days waar rolle bolle
gespeeld werd en waar sappig West-Vlaams gesproken werd. Hij kwam een aantal keren terug naar België om de familie te
bezoeken. Zijn zoon Ghislain houdt nog altijd contact met de familie in Hulste. Hij kwam al verschillende keren op bezoek en
spreekt heel goed Nederlands, weliswaar met hier en daar een woordje Engels tussen. Albertine overleed al in 1992. Leger
stierf op 30 januari 2007 te Marshall en werd begraven in Ghent, Minnesota USA. Hij is 94 jaar oud geworden.

Leger met werkmakkers bij het slijten van een vlaschaard voor hij naar Amerika vertrok.

SS Empress of Canada en een foto vanop het dek van Leger en kleine Ghislain.

Leger met een wasbeer

Boven Ghislain en Angela, onderaan Albertine en Leger

Het graf van Leger en Albertine op de Saint Eloi cemetery te Ghent (findagrave.com)
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