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Herman Declerck 

Begin van een zoektocht 

Het was ergens in 1990 toen een Nederlander op speurtocht was naar oorlogsoverblijfselen in de polderklei 
van Stuivekenskerke, meer bepaald op een akker in de Viconiastraat. Plots werd zijn aandacht getrokken door 
een klein rond voorwerp dat beschreven leek. Na wat 
kuiswerk thuis bleek het een militair identificatieplaatje 
te zijn, nauwelijks leesbaar maar na grondig nazicht kon 
toch uitgemaakt worden aan wie het nog had toebe-
hoord. 

Aan de ene zijde staat te lezen ‘Regiments des Grena-
diers—Roose H. L.—38790.’ Aan de andere zijde moeilijk 
leesbaar maar toch zonder twijfel staat er ‘Lampernisse’ 
met daaronder iets dat niet meer ontcijferbaar is. 

Na consultatie van de militaire archieven van de Grenadiers krijgt de vinder bevestiging dat het gaat over Roose 
Henri Louis van Lampernisse die soldaat was van het regiment Grenadiers met stamnummer 38790.  

In de jaren nadien blijft het naamplaatje onaangeroerd liggen tot de vinder een tiental jaren terug met mij in 
contact komt. We spreken af bij mij thuis en hij schenkt me tal van zijn vondsten die ik mag gebruiken in de 
tentoonstelling ‘De kleine mens in de grote oorlog’ die toen jaarlijks door Roger Riekaert en mezelf werd geor-
ganiseerd in Ten Bercle. Tot mijn verrassing schenkt hij me ook het naamplaatje met een kopie van wat hij 
vond in het archief van de Grenadiers. 

In eerste instantie probeerde ik te achterhalen of deze persoon misschien sneuvelde tijdens de IJzerslag wat 
zou verklaren waarom zijn plaatje te Stuivekenskerke werd teruggevonden. Het resultaat is echter nihil, Henri 
Roose blijkt geen gesneuvelde te zijn. Hoe het plaatje daar dus belandde blijft een raadsel. Het plaatje komt in 
mijn archief terecht tot ik ongeveer een jaar geleden het nog eens ter hand nam en ik het vraagstuk opnieuw 
opende: wie is Henri Roose? 

Een vraag aan VVF Westkust levert meteen een bidprentje op en de bal gaat aan het rollen. Verdere opzoekin-
gen leveren een schat aan gegevens op over het leven van Henri Roose van Lampernisse. 

Henri Roose -  zijn leven 

Henri Roose kwam ter wereld te Alveringem op  3 januari 1873 als zoon van Franciscus, werkman afkomstig 
van Zande, en zijn 16 jaar jongere echtgenote Naitiez Maria Theresia, werkvrouw, afkomstig van Lampernisse. 
Beiden waren te Lampernisse gehuwd in 1867 en gingen te Alveringem wonen. Ze kregen er verschillende kin-
deren tot ze tussen 1878 en 1882 verhuisden naar Lampernisse.  

Henri groeide op te Lampernisse en toen hij 20 jaar was, werd het tijd om zich aan te bieden voor de militaire 
loting. Hij werd erin geloot op 3 maart 1893 en uit de militielijst leren we dat hij 1,86 meter was, een grote 
struise man. 
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Door zijn grote gestalte wordt hij ingedeeld bij 
de Grenadiers, een regiment met enkel en al-
leen rijzige personen. Het is het regiment met 
de kenmerkende berenmutsen die in de latere 
oorlog een grote rol van betekenis zullen spe-
len. De oorlog is echter nog veraf en Henri blijkt 
zich te ‘jeunen’ bij het leger want pas 23 okto-
ber 1896 zwaait hij af, na een dienst van 2 
jaar, elf maanden en 27 dagen.  

Hij vindt al snel terug zijn draai in het burgerle-
ven en het duurt niet lang voor hij op vrijersvoe-
ten trekt naar Pervijze waar hij Louise Vermote 
heeft leren kennen. Zij is zeven jaar ouder dan 
Henri en mutsenmaakster van beroep. 

Op 11 maart 1897 treden ze in het huwelijk te Pervijze en blijven ze ook te Pervijze wonen. Op 5 november 
1897 gaat Henri aangifte doen bij burgemeester Constandt van de geboorte van hun eerste kind Margaretha 
Maria. Veldwachter Karel Decroos en kleermaker Karel Goemaere zijn de getuigen. Het meisje was geboren 
daags voordien om 9u ‘s morgens. 

Het geluk is echter van korte duur voor het gezin want op 12 februari 1898 slaat het noodlot toe: Louise Ver-
mote sterft plots op 32-jarige leeftijd. Henri blijft achter met zijn 3 maand oud dochtertje. Hij trekt terug naar 
Lampernisse en gaat weer inwonen bij zijn moeder die ondertussen weduwe geworden is. Haar man, de vader 
van Henri, is het jaar voordien gestorven. 

Op 3 augustus 1898 treft een nieuwe tegenslag Henri: ook zijn dochtertje overlijdt. Hij blijft alleen achter met 
zijn moeder. Het leven gaat echter verder en op 5 mei 1900 treedt Henri voor de tweede maal in het huwelijk. 
Hij huwt te Lampernisse met Rosalie Massenhove, een dienstmeid afkomstig van Leke maar die ondertussen 
te Lampernisse is komen wonen. Ze blijven te Lampernisse wonen en in de periode na hun huwelijk trekt de 
moeder van Henri naar Diksmuide naar een rusthuis waar ze in 1904 zal overlijden. 

Ondertussen laat gezinsuitbreiding niet lang op zich wachten ten huize van Henri Roose en Rosalie Massenho-
ve. Op 22 februari 1901 wordt René geboren, hij overlijdt op 28 maart 1901.Op 12 maart 1903 wordt Elisa-
beth  geboren, op 3 oktober 1904 Maria en op 9 juni 1907 André. Deze laatste is overleden op 20 maart 1908. 
Tenslotte hebben ze nog een doodgeboren jongen op 11 november 1908. 

In 1914 breekt de oorlog uit en nadat Lampernisse tijdens de IJzerslag in de vuurlinie komt te liggen en er in 
december de ramp met de Franse soldaten te noteren valt, worden de overblijvende inwoners in het begin van 
1915 gedwongen het dorp te verlaten. Of Henri en Rosalie toen al vertrokken waren is een vraagteken.  

Na de oorlog komen ze terug naar Lampernisse en blijven ze er wonen tot hun dood. Rosalie overlijdt te Lam-
pernisse op Kerstdag 1945 en Henri overlijdt op 17 
september 1957. Beiden liggen tot op heden begra-
ven op het kerkhof te Lampernisse. 

 

 

 

 

 

 

Henri Roose voor zijn woning in 1956 met zijn 
dochter Margaretha die kloosterzuster is, zijn 
schoonzoon Charles Lenaers en de twee kin-
deren Marc en Jean Paul van zijn broer Arthur 
Lenaers die gehuwd is met Alice Feryn. 
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Wat met het naamplaatje ? 

Ondertussen is het naamplaatje van Henri Roose dat hij kreeg bij de aanvang van zijn legerdienst nog steeds in 
mijn bezit. Het bekomen van zijn bidprentje zet echter een volgende stap in gang: de zoektocht naar nog leven-
de afstammelingen met de bedoeling het naamplaatje terug te schenken aan de familie.  

Algauw blijkt echter dat Henri Roose en Rosalie Massenhove geen rechtstreekse afstammelingen hebben. De 
ene dochter is kloosterzuster geworden en de andere dochter huwde met Charles Lenaers en uit dit huwelijk 
werden geen kinderen geboren. Charles Lenaers had echter een broer Arthur die gehuwd was met Alice Feryn, 
afkomstig van Zoutenaaie. Zij krijgen twee zonen, Jean-Paul en Marc, wat blijkt uit de doodsbrief van Alice 
Feryn. Zo kom ik ook te weten dat Jean-Paul en Marc beiden twee kinderen hebben en vanaf hier steekt mijn 
vriend ‘Facebook’ een handje toe.  

Het is een koud kunstje om de kleinkinderen van Arthur Lenaers en Alice Feryn terug te vinden. De eerste con-
tacten komen er algauw, eerst met de kleinkinderen en al snel ook met de kinderen van Arthur en Alice. Deze 
laatsten waren eerst als kind en later als volwassenen regelmatig op bezoek bij nonkel Charles en tante Marie 
te Lampernisse. 

Het voorstel om tijdens een korte plechtigheid het naamplaatje van hun grootoom in ontvangst te nemen wordt 
dan ook enthousiast onthaald en als datum wordt 27 september gunstig geacht voor iedereen.  

Het naamplaatje terug bij de familie 

Op zondag 27 september 2015 zijn bestuur en medewerkers van de heemkring om 14u30 afgesproken aan de 
kerk van Lampernisse voor de overhandiging van het ondertussen 122 jaar oude naamplaatje van Henri Roose. 

Onder een stralende zon trekken we samen met de familie Lenaers, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren van Arthur Lenaers en Alice Feryn naar het graf van Henri Roose en Rosalie Massenhove. 
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Enkele beelden (Adelson Decat en Roger Riekaert) van de korte plechtigheid gehouden bij het graf van Henri Roose. 

Na de overhandiging van het naamplaatje werd nog een bloemstukje, geschonken door de heemkring, neerge-
legd op het graf. 

Daarna was er nog een gezellig onderonsje met het bestuur en medewerkers van de heemkring en alle aanwe-
zige familieleden in Zannekin. 

De familie was heel dankbaar voor het ontvangen naamplaatje en voor de ontvangst die hen te beurt viel door 
de heemkring. 


