
Eric Vandenbulcke °1934 
 

Jeugdjaren 
 
Eric Vandenbulcke werd te Kortrijk geboren op 26 juli 1934. 
Hij groeide op in een gezin met broers en zussen. 
Vermoedelijk was vader vroeg gestorven (of weg). 
Na de dood van moeder viel het gezin uiteen. 
De oudste zus kon haar familie van broers en zussen niet bijeen houden. 
 
 

Aktief leven 
 
Eric trok de wijde wereld in. 
Hij trok naar Brussel, waar hij verschillende jaren verbleef. 
In die periode kwam de oudste zus éénmaal langs, maar het weerzien verliep niet vlot. Het contact 
werd verbroken. 
 
 

Landloper 
 
In 1967 werd Eric (33 jaar) voor de eerste keer aangehouden en naar de rechtbank gebracht. De 
rechter oordeelde dat hij een landloper was omdat hij zonder middelen van bestaan leefde: geen 
werk, geen adres en geen geld. Op 13 april 1967 arriveerde hij voor de eerste maal in de 
landloperskolonie van Merksplas. Vijf maanden later kwam hij al vrij, maar het verblijf in de 
gevangenis veroorzaakte geen ommezwaai in zijn leven.  
 
Vanaf 1667 tot 1993 passeerde hij liefst 46 keer bij de rechter, die hem evenveel keren voor 
enkele maanden doorstuurde naar de landloperskolonie van Merksplas. 
 
In de jaren '70-'72 genoot hij van zijn vrijheid in West-Vlaanderen, in Kortrijk of Oostende. Vanaf 
1973 trok hij na zijn vrijlating naar Antwerpen, waar hij een kamer huurde in het zeemanshuis of in 
een hotelletje. Die periodes van vrijheid waren ook maar van korte duur, een week tot een maand 
of zo. We vermoeden dat hij zich liet oppakken om terug naar de landloperskolonie van Merksplas 
te mogen gaan... 
 
Tijdens die gevangenisjaren kreeg hij blijkbaar toch wel een beetje spijt voor zijn gedrag. Eric 
Vandenbulcke zocht via een brief contact met zijn oudste zus, maar ze ging er niet op in. 
 
Toen de Wet op de Landloperij in 1993 werd afgeschaft, vertrok Eric uit de gevangenis van 
Merksplas, vermoedelijk naar West-Vlaanderen. 
Sindsdien is men het spoor bijster. 

KG 
 
Bronnen: 
> Het archief van de familie Vandenbulcke.  
   De dochter vd oudste zus huwde met Jean-Pierre Mahieu, Wittestraat 47 te 8501 Heule-Kortrijk. 
   (tel. 056/35.21.09 of e-mail:   kitkat83@live.be  vd kleindochter) 
> Inlichtingenfiche van de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas. 
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