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Foto anno 1990 - 1995 
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Curriculum vitae Sidney John Smith 

Vestigingen. 

Sidney John Smith werd geboren in Islington, een “borough” (voorstad) van London 
(Engeland), op 29 januari 1906. 

 

 

Geboorteakte van Sidney John Smith 

Volgens zijn overlijdensakte waren zijn ouders John Joseph SMITH (die postbeambte was, 
zie de trouwakte van Johns tweede huwelijk) en Elizabeth HOOK. Hij had – volgens 
informatie van Denise Bogaert – nog 3 broers (Conn [getrouwd met Annie], Bob [getrouwd 
met Lill] en Bern [gescheiden]) en 1 zuster (Winn, die vrijgezellin was). Volgens de 
huwelijksakte met zijn tweede echtgenote was zijn vader reeds vóór 20 september 1947 
overleden. 

Gezien zijn tweede huwelijk voltrokken is in Hackney in 1947, weten we ook dat hij er toen 
woonde in de Ickburgh Road nr. 10. 

Hij en zijn tweede vrouw Angela Vandewalle werkten beiden in London, maar woonden o.a. 
in Ruislip (een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Hillingdon, in de regio Groot-
Londen), in Hove (nabij Brighton, West-Sussex), in Worthing (aan de zeekust van West-
Sussex) en in Goring-by-Sea (nabij Worthing). 

In 1990 is hij samen met zijn tweede echtgenote in Oostende (België) komen wonen, eerst in 
een appartement op het Prinses Stefanieplein nr. 41, en daarna op het Oud Vliegveld nr. 38 
(wijk Stene). 

School. 

Waar hij school gelopen heeft is niet bekend. Hij heeft er gedurende zijn leven nooit met 
de redacteur over gesproken. De redacteur veronderstelt dat hij toch minstens zijn lagere 
school heeft voltooid, gezien zijn latere beroep als postbeambte. 
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Beroepsleven. 

Uit de familiedocumenten kunnen we nagaan dat hij zijn leven lang (45 jaar) gewerkt heeft 
voor de post, waar hij in 1966 op pensioen is gegaan. 

 

 

Dankbrief van de Post Office aan John 
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Volgens zijn eigen getuigenis en dat van zijn tweede echtgenote was hij ook vrijwilliger bij de 
brandweer in London gedurende WO II. 

Hij werd later geridderd voor zijn bewezen diensten en mocht dus de titel “Esquire” dragen. 

 

 

Ridderakte van de Imperial Service Order van John 
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Gehuwd leven. 

Hij was, volgens de gegevens van zijn tweede trouwakte, een eerste maal getrouwd met 
Maud Wendoline EVANS, van wie hij later is gescheiden. Hij had met zijn eerste vrouw 2 
dochters (volgens informatie van Denise Bogaert), waarvan één dochter, Betty Iris genaamd, 
(geboren werd in London op 22 november 1927) op het ogensblik van het overlijden van 
John op 09 september 2000, nog in leven was. Zij leeft anno 2009 nog op volgend adres: 
Mrs Betty Sambell, 4412 North Street, Box 972, Petrolia NON 1RO Ontario, Canada. Van 
zijn tweede dochter weet niemand nog de naam. 

Hij is een tweede maal getrouwd met Angela Simonna Vandewalle op 20 september 1947 in 
Hackney (ook een “borough” van London). 

 

 

Huwelijksakte van het tweede huwelijk van John 

Het koppel had het vlak na de oorlog niet breed. Zijn echtgenote vertelde dat ze twee jobs 
had om te kunnen sparen voor een eigen huis (’s avonds als zaaljuffrouw in de cinema’s). 

In het prille begin woonden ze trouwens in een caravan. Naderhand huurden ze eerst een 
appartement om later een eigen huis te kopen. Mettertijd, en mede door de stijging van de 
huizenprijzen in Engeland in de naoorlogse jaren, kon het koppel zich toch betere huizen 
veroorloven. Telkens kochten en verkochten ze hun huis.  

Pas nadat John al zijn familieleden had overleefd verhuisde hij met zijn echtgenote naar 
Oostende, België. 

Het koppel bleef kinderloos uit eigen wil. 
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Hobbys 

De redacteur heeft zijn oom altijd geweten als een fervent tuinier. Er bestaan veel foto’s van 
hem in zijn tuinen. 

Hij was echter ook op jongere leeftijd een goede fietser. Een gedenkplaat die bij hem thuis 
hangde met medailles van wielrennersprestaties getuigt hiervan. 

 

 

Herdenkingsplak met medailles van wielrennersprestaties 
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Ziekte en overlijden 

Hoewel reeds op hoge leeftijd en ondanks het feit dat hij – een typisch Engelse gewoonte – 
nogal veel zout gebruikte op zijn gerechten, bleef John tot op hoge leeftijd gespaard van 
ouderdomsziekten. In de jaren 1990 echter bleek dat zijn gezicht achteruit ging ten gevolge 
van staar. Hij liet zich pas heel laat opereren, zodat hij bijna blind was op één oog. Daardoor 
was zijn gang aarzelend geworden. 

Ongeveer één jaar voor zijn overlijden (op 09 september 2000) is hij mentaal 
achteruitgegaan. Deze ouderdomsdementie kluisterde hem bijna totaal aan het ziekbed. Op 
het einde – waarschijnlijk beseffende welk een last hij geworden was voor zijn echtgenote 
die hem thuis verzorgde – weigerde hij nog te eten en te drinken, zodat hij uiteindelijk door 
uitputting stierf. 

 

Overlijdensakte van John 

 


