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Curriculum vitae Françoise Anna Vandewalle 

Vestigingen. 

 

Françoise Vandewalle werd geboren als jongste van 4 kinderen, waarvan er één als baby 
overleed. Zij was – gezien haar broer Joseph en zuster Angèle bij haar geboorte resp. 13 jaar 
en 15 jaar waren – wat men noemt een “achterkomertje”. Alle familieleden waren geboren en 
woonden in Oostende. 

Toen W. O. II uitbrak was zij amper 5 jaar. Haar familie vluchtte toen naar Engeland en verbleef 
er gedurende de hele oorlog in relatieve veiligheid, ondanks de bombardementen. 

Door zijn beroep als zeeman had haar vader reeds vroeger op Engeland gevaren. Hij kende 
genoeg Engels om zich uit de slag te trekken. De keuze van Engeland als uitwijkmogekijkheid 
zal ook wel deel daardoor zijn beïnvloed. 

Hoewel de familie zelf een woonst kreeg toegewezen in Londen, werden de kleine kinderen later 
– op het hoogtepunt van de bombardementen op London – geëvacueerd naar het platteland. 

 

Françoise als klein meisje aan het begin van WO II 

voor het toegewezen huis met haar ouders. 
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Françoise als klein meisje aan het begin van WO II met haarbroer Jozef en zus Angèle. 

In het begin waren haar broer en zus er nog altijd bij. Later zou 
haar broer de Brigade Piron vervoegen om strijd te leveren tegen 
de Duitse bezetter van zijn vaderland. 

Aan deze oorlogstijd heeft ze echter ook goede herinneringen 
overgehouden. Haar vader had immers een kippenren en 
konijnenkoten in de tuin opgezet. 

 

 

Françoise met een konijn in de achtertuin van het huis in London. 
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Identiteitspapieren van Françoise als oorlogsvluchteling (WR = War Refugee). 

Als bewijs van haar status als oorlogsvluchteling geldt de 
identiteitskaart hiernaast. 

Volgens de gegevens van de identiteitskaart verhuisde ze in de zomer 
van 1945 nog tussen de volgende adressen: 
 
SHOALSTONE COTTAGE 
Berry Head Road 
 

Naar:  

 
28 Shalstone Road 
BRIXHAM SW 14 
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Uit nog een document uit die tijd blijkt dat de geëvacueerde 
families goed werden ontvangen in Engeland en opgenomen 
werden in het Engelse sociale leven. 

 

 

Krantenknipsel uit een lokale Engesle krant. 
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Uit deze oorlogsjaren stamt wellicht de mooiste foto van de vrouwen van de familie Vandewalle-Hennaert. 

 

Hortencia Hennaert met dochter Angèle en kleine Françoise Vandewalle. 

Na de WO II keerde het gezin terug naar Oostende, met hoop op een betere toekomst. 
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School. 

Haar vroege schooljaren situeren zich in de periode 1940 – 1945 in Engeland. Ze leerde dus eerst een vreemde taal (Engels) vóór haar 
eigen moedertaal (Nederlands). Tot op latere leeftijd heeft de redacteur haar nog dikwijls berekeningen uit het hoofd horen maken in het 
Engels. Haar neiging tot het aanleren van vreemde talen kan ook in deze vroege “onderdompeling” van een vreemde taal worden 
gezocht. Enkel Duits (gezien de omstandigheden de taal van de “vijand”) weigerde ze te spreken. Haar liefde voor Engelse litteratuur (zij 
had bij haar overlijden naar schatting – naast een tiental Franse boeken – zo’n 300 Engelse romans in haar bibliotheek) is daar ook niet 
vreemd aan. 

 

Voorbeeld van haar typische sierlijke handschrift. 

Bij haar terugkeer naar Oostende heeft ze dus in 
sneltempo het Nederlands moeten leren. Haar 
artistieke begaafdheid uitte zich vooral in haar zeer 
mooie handschrift, iets waarvoor ze gedurende haar 
hele leven vele complimenten heeft gekregen. 
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Ze volgde secundaire onderwijs in het Lyceum in Oostende. 

Beroepsleven. 

Uit de familiefoto's en documenten kunnen we 
nagaan dat ze, na haar schooltijd, vele beroepen 
heeft gehad. Er is een foto van haar in 
verpleegstersuniform, vermoedelijk genomen in het 
Moederhuis Wante (Elizabethlaan - Oostende). 

Zij had tevens een bloedgroepkaart van SABENA 
bij haar bezittingen. 

 

Françoise in verpleegstersuniform met klasgenoten. 

Zij heeft – na haar scheiding – bij de Zeemacht gewerkt in de kaartenkamer in de Marinekazerne Bootsman Jonsen in Oostende. Zij baatte een 
tweetal herbergen uit (vanaf 1965 de café Au Bon Coin in de Badenlaan nr. 91 in Westende en een café in Rumbeke). 
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Voorpagina uit haar cursus Wijnleer. 

Daarna volgde ze nog enkele beroepsopleidingen. 

Zij heeft zelfs nog een opleiding voor computerprogrammeur 
gevolgd. De redacteur herinnert zich nog boeken over COBOL en 
een reeks ponskaarten. 

Alleen van haar opleiding “Hotelwezen” zijn er nog handgeschreven 
en mooi geïllustreerde documenten bewaard gebleven. 
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Françoise aan tafel met haar beste vriendin Marcelle Persoons en haar overste van het economaat van het Hotel Wellington. 

Ze heeft ook ettelijke 
jaren in het economaat 
van het Hotel 
Wellington (op de 
zeedijk in Oostende, 
naast het Casino; het 
heet nu Hotel 
Andromeda) gewerkt. 

De redacteur is er 
daardoor nog drie 
zomers lang jobstudent 
achter de bar van het 
restaurant geweest. 
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Tenslotte was zij ook nog ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën, 
afdeling kadaster – eerst in Brugge, dan in Oostende –, waar zij met pensioen is 
gegaan. Ze had het bij dit laatste beroep erg naar haar zin, getuige o.a. een 
ludieke oorkonde van aansluiting bij een genootschap van het kadaster. 

 

Ludieke oorkonde van het genootschap der paters kadastralen. 
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Gehuwd leven. 

Zij heeft haar man Walter Bentein leren kennen in Oostende. Na het huwelijk op 08 november 1955 is het jonge paar in Brussel gaan wonen, 
doch slechts voor korte tijd, want 11 dagen na de geboorte van hun eerste kind is het paar onmiddellijk terug naar Oostende verhuisd (bij haar 
ouders in de Ieperstraat nr. 68). 

 

Trouwboekje van Walter en Françoise. 
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Bij de geboorte van hun derde kind is het paar van tafel en bed 
gescheiden (vermoedelijk in 1959). 

Na lectuur van het vonnis bij de officiële scheiding in 1977 blijkt dat 
haar echtgenoot het vaderschap van dit derde kind betwistte. 

 

Officiëel bewijs van de scheiding van de echtgenoten 
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Familiefoto met alle kinderen t.g.v. Sinterklaas (vermoedelijk 1969) 

Ze woonde sinds 10 mei 1958, dus nog voor de geboorte van haar derde kind Raf 
(° 28 november 1958), bij haar ouders in de Rietstraat nr. 40. Vanaf 1961 
verhuisde het gezin met ouders naar de Kaïrostraat nr. 8, waar haar ouders tot 
aan hun dood bleven wonen. 

Zij heeft hoe dan ook nog drie kinderen gebaard, wat het totaal op zes kinderen 
bracht. Ondanks dit gegeven heeft zij nooit onderscheid gemaakt tussen de 
kinderen. 

Het gezin verhuisde daarna nog naar de Euphrosine Beernaertstraat nr. 43 (in 
1978), en naar de Fresialaan nr. 20. 

Nadat de kinderen één voor één het gezin verlieten om zelf een gezin te stichten 
verhuisde ze nog naar de Rogierlaan om tenslotte naar de Schipperstraat nr. 43 
te verhuizen, waar ze bleef tot aan haar dood. 

Op de foto hiernaast zijn de kinderen van links naar rechts: 
 
Maur 
Angélique 
Raf 
Yasmine 
Marc 
Yves 
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Uittreksel uit het trouwboekje van Françoise met de namen en geboortedata van alle kinderen. 
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Pensioen 

Eens op pensioen bleef ze wonen in het appartement in de sociale 
woning van de Gelukkige Haard in de Schipperstraat nr. 43 
(appartement D4). Het was een ruim duplex-appartement dat ze betrok 
samen met haar jongste zoon Yves. Pas heel laat is deze laatste 
alleen gaan wonen (in 2006). Daarna deelde ze het appartement nog 
met haar laatste metgezel, een kater met pleinvrees. 

Tot aan haar dood hield ze zich bezig met haar favoriete bezigheid: het 
lezen van boeken. Na haar overlijden hebben haar kinderen zowat 300 
boeken (vooral Engelse romans, maar ook Franse litteratuur) moeten 
wegdoen. Wat ze ook deed was heel minutieus haar inkomsten en 
uitgaven optekenen. Ze had het immers niet zo breed met haar 
staatspensioentje, maar ze klaagde niet. 

 

Laatste pagina uit haar “kasboek” in de maand voor haar overlijden. 
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Ziekte en dood 

 

Het verzoek tot euthanasie 

Wegens haar rookgedrag (ze was een verstokte rookster) had ze 
enkele malen zware longproblemen gehad, maar telkens kwam ze 
haar ziekte te boven. Zij weigerde echter pertinent een volledig 
onderzoek. 

Vermoedelijk was het rookgedrag ook de oorzaak van haar terminale 
ziekte. Eind 2007 werd ze – na lange tijd maagklachten te hebben 
gehad (sinds 2006), en na lang aandringen van haar kinderen om eens 
een scan te laten uitvoeren – met maag- en darmtumoren 
gediagnostiseerd. Gaandeweg kon ze niet meer eten en drinken 
doordat de tumoren de maaguitgang afdichtten. 
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Zij was echter niet van plan een lange en pijnlijke dood te sterven. Zij 
had de nodige en voldoende schikkingen genomen om – mocht de pijn 
te erg worden – euthanasie te ondergaan. Haar huisdokter had er 
morele bezwaren tegen, maar ze hield vast aan haar overtuiging. 

Doordat ze echter pas drie dagen voor haar dood morfine moest 
krijgen, en dat dit voldoende was om de pijn te verzachten, is ze 
uiteindelijk gestorven in haar slaap (na een laatste dosisverhoging 
morfine - sedatie) ten gevolge van algehele uitputting. 

 

Laatste wilsbeschikking 

Maur Bentein 

Oostende, 02 maart 2009 


