
Hespel Henri °1850 
 
 

Jeugdjaren 
 
Hedrik Hespel werd geboren op12 februari 1850 te Pecq nabij Doornik, als zoon van François Hespel en 
Alexandrine Trenteseaux. 
 
 

Actief leven 
 
Henri Hespel bleef ongehuwd. 
Hij verdiende zijn dagelijks brood als dagloner. 
 
In die tijd waren alle twintigjarige zonen verplicht kandidaat om als milicien legerdienst te doen. Henri hoorde tot 
de "Klasse van 1870". Hij werd dus ook opgeroepen om deel te nemen aan "de loting", want bij loting werd 
bepaald wie er echt legerdienst moest doen. Ofwel werd Henri "erin geloot", ofwel aanvaardde hij tegen betaling 
de soldatenjob van een rijkemanszoon. Als brave jongen van "den buiten" kwam Henri Hespel gedurende 3,5 
jaar terecht bij het 5de Regiment Artillerie. 
 
Voor veel jongens was de legerdienst de grote stap van jongeling naar een volwassen man. Of dit ook zo 
werkte bij Henri Hespels is twijfelachtig. 
 
 

Landloper 
 
Henri Hespel was 30 jaar toen hij voor de rechter van Kortrijk verscheen. Omdat hij zonder middelen van 
bestaan was, werd hij veroordeeld tot landloper en naar de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas gestuurd. 
Dat was helaas geen alleenstaand feit, want in de periode 1880 - 1893 werd hij maar liefst 15 maal veroordeeld 
tot landloper. Eigenlijk was hij permanent een landloper. Toch koos hij liefst zeven keer het hazenpad. Hij werd 
telkens weer opgepakt en gestraft. Soms werd hij daarom voor een tijdje naar een echte strafgevangenis 
overgebracht. 
 
Zijn laatste ontvluchting werd hem fataal. 
Begin oktober 1895 kreeg Henri een brief van zijn moeder. Zij smeekte Henri (45 jaar) om dringend naar huis te 
komen om haar te helpen. En Henri luisterde...  Op 6 oktober was hij nog in de landloperskolonie van 
Merksplas. Op welke wijze hij ontsnapte, en langs welke route hij in Pecq zou geraken, is niet duidelijk. Wellicht 
koos hij zoveel mogelijk binnenwegen, en sliep hij ofwel buiten ofwel in een weidestal ofwel... 
 
Hij geraakte niet verder dan Brecht.  
Toevallige wandelaars vonden hem in het bos op de Stapelheide. Henri was al dood. Hij vertoonde geen sporen 
van geweld maar zijn gelaat was opgezwollen en zag paars en blauw. Wellicht sliep hij buiten en vroor hij dood. 
Aanvankelijk was het een levenloos onbekend lichaam, maar de ordediensten vonden bij hem twee brieven. 
Eén van die brieven was de smeekbede van zijn moeder. Zo kwam men te weten dat het om een ontsnapte 
vagebond ging. 
Henri Hespel (45 jaar) heeft zijn moeder in Pecq niet meer kunnen helpen... 
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Bronnen 
> Landlopersarchief in het Rijksarchief van Antwerpen. 
> Gazet van Antwerpen, dd. 06-11-1895. 
 


