
 

Cyrillus Camillus Ghequiere, herbergier, jachtwachter, geboren in Alveringem op vrijdag 26 
februari 1875, vermoord in Lo op maandag 30 oktober 1911, 36 jaar en 8 maanden oud, zoon 
van Petrus Albertus Henricus Ghequiere en Clementia Justina Baelen. 

 

Gazette van Brugge 1 november 1911:  

Wildstroopersdrama of ongeluk? Een smertelijk drama is hier gebeurd in den 
nacht van maandag op dinsdag. De jachtwachter Ghequiere van Pollinchove, 
vader van 9 minderjarige kinderen, ging maandag avond, rond 9 ure, eene 
ronde doen. Daar het weder zeer onstuimig was, zegde hij aan zijne vrouw dat 
hij op ronde ging, daar de pensjagers dikwijls jagen in zulk weder. Dinsdag 
morgend, om 6 ure, heeft men Ghequiere doodgeschoten gevonden bij het 
kapelleken van Turkien. Hij had bloed aan den mond en aan zijn rechterbeen. 
Nadere bijzonderheden: Het slachtoffer was 45 jaar oud, gehuwd en vader van 
9 kinderen. Dinsdag en woensdag is het parket van Veurne ter plaats geweest. 
Uit het onderzoek is gebleken, dat de jachtwachter aangevallen werd door drie 
wildstroopers, die met een lichtbak joegen. De voetsporen van drie mannen 
kunnen opgenomen worden en men hoopt hierdoor de kerels te kunnen 
ontdekken. Ghequiere is verraderlijk aangerand geweest. Een der stroopers 
moet hem op 't onverwachts den loop van zijn geweer op de borst geplaatst 
hebben. Ghequiere is op den slag doodgebleven. De man heeft zich niet kunnen 
verdedigen, want zijn geladen geweer lag nog nevens hem. Het slachtoffer is 
gister vrijdag te Pollinchove, waar hij woonde, begraven.(1) (2). 

 
Wreede moord te Loo. 

Een jachtwachter, vader van 9 minderjarige kinderen, doodgeschoten. 
In den regen-donker maandag avond laatst, is hier een wreede moord gebeurd. 

Cyrillus Camillus Ghequiere, jachtwachter  



De jachtwachter Cyrille Ghekiere van Pollinchove, vader van 9 minderjarige 
kinderen, bewaker van den heer De Rouck van Yper, ziende dat het weder zeer 
omstuimig was en wetende dat de pensjagers hiervan gewoonlijk gebruik 
maken, zegde rond 8 ure aan zijne vrouw dat hij op ronde ging en vertrok. 
Den dinsdag morgen, met het klaren van den dag, begaf de werkman Karel 
Debrue zich naar zijn werk, toen hij, bij het kapelleken van Turkien iets zag 
liggen dat hem aardig voorkwam. In den half-duisteren doorziende, meende hij 
een man te ontwaren die daar te slapen lag. 
Bevreesd begaf hij zich naar de aanpalende hofstede van Henri Notredame, 
deelde er mede wat hij gezien had en vroeg aan de bewoners dat zij hem 
zouden volgen, wat zij seffens deden. 
Ter plaatse gekomen vonden zij daar den jachtwachter Ghekiere ten gronde 
liggend: de ongelukkige was doodgeschoten. Verschrikt en ontsteld over deze 
akelige ontdekking, liepen de aanwezigen de burgelijke overheid en deze 
haastte zich ter plaatse te komen. 
Ghekiere lag uitgestrekt ten gronde met zijn geweer in de hand. Het wapen 
was nog geladen met zijne twee schoten en beide haan's waren gesloten, 
zoodat de ongelukkige met geen gedacht van schieten bezield was, en geen 
onraad vermoedende, zich dus niet heeft kunnen verdedigen. 
De daders moeten Ghekiere verrassend aangevallen hebben, en de stropers 
moet hem op 't onverwachts den tweeloop van zijn geweer op de borst 
geplaatst hebben en hem de geheele lading van twee schoten in volle borst 
gezonden hebben. De kogels zijn den ongelukkige door borst en rug gedrongen 
en hij is gansch de ruggegraat verscheurd: 't was schrikwekkend om zien. 
Nog hartverscheurender was het toen de ongelukkige vrouw, aan wie men met 
de nodige bezorgheid het wreede ongeluk gemeld had, ter plaatse geleid werd 
om een laatsten blik op het lijk van haren doodgeschoten echtgenoot te 
werpen. De arme vrouw, zoo ineens weduwe met 9 onbejarige kinders 
geworden, weende bitterlijk en in hare wanhoop, wilde haar de haren uit het 
hoofd rukken. Oh! wat een droevig tooneel. 
De misdaad is waarschijnlijk gepleegd door bakjagers, want deze waren van 
rond 7 ure gezien geweest, met hunnen lichtbak de velden doorloopende; rond 
10 ure had men in de buurt 2 schoten hooren knallen. 
Dinsdag en woensdag is het parket van Veurne ter plaatse geweest.Uit het 
onderzoek is gebleken, dat de jachtwachter aangevallen werd door drie 
wildstroopers, die met een lichtbak joegen. De voetsporen van drie mannen 
konden opgenomen worden en men hoopt hierdoor de kerels te kunnen 
ontdekken. Het slachtoffer, dat 45 jaar oud was, werd vrijdag te Pollinchove 
begraven. 
Deze laffe moord en de geheimzinnige omstandigheden met dewelke zij 
omringd is, hebben onder onze geruste bevolking eenen omgemeene 
opschudding teweeggebracht, en er is hier maar een wensch: 't ware de 
woestaards-moordenaars zoohaast mogelijk te ontdekken, opdat zij op 
voorbeeldige wijze zouden kunnen gestraft worden. 
Voor de arme weduwe en de kleine weesjes wordt ook diep medelijden gevoeld 



en 't ware te wenschen dat edelmoedige personen er voor zouden zorgen dat 
deze ongelukkigen naar behooren geholpen en ondersteund worden. 
(1) www.ergoedbrugge.be. 
(2) Gazette van Brugge, 1 november 1911, pagina 2 van4. 
(3) De Poperinghenaar 5 november 1911. 

Hij is getrouwd in Pollinkhove op zondag 11 april 1897, op 22-jarige leeftijd met 
Valeria Lazara Deloddere (ongeveer 21 jaar oud), geboren in Pollinkhove rond 1876, dochter 
van Petrus Franciscus Deloddere en Clementia Bruneel. 

Uit dit huwelijk: 

 1 : Willemina Helena Ghequiere, geboren in Alveringem op dinsdag 15 februari 
1898, overleden in Lubbeek op zondag 10 april 1983, 85 jaar en 1 maand oud. 
Zij is getrouwd in Pollinkhove op woensdag 23 april 1930, op 32-jarige leeftijd 
met Charles Ludovicus Petrus Cornelius Delerue (32 jaar oud), geboren in Lo 
op vrijdag 4 maart 1898, overleden in Lubbeek op zaterdag 11 augustus 1979, 
81 jaar en 5 maanden oud. 

 2 : Minerva Maria Ghequiere, geboren in Pollinkhove op dinsdag 31 januari 
1899, ongehuwd overleden in Poperinge op woensdag 21 januari 1981, begraven 
aldaar op maandag 26 januari 1981, 81 jaar en 11 maanden oud. Was 
gedurende 29 jaren huishoudster bij een priester. 

  
 3 : Magdalena Margerite Ghequiere, geboren in Pollinkhove op vrijdag 18 mei 

1900, overleden in Jette op zondag 13 januari 1980, 79 jaar en 7 maanden oud. 
Zij was gehuwd met Camillius Peel, geboren in Lo op donderdag 15 oktober 
1896, overleden in Ganshoren op maandag 22 december 1980, 84 jaar en 2 
maanden oud. 

 4 : Hilda Augusta Ghequiere, geboren in Pollinkhove op donderdag 23 januari 
1902, overleden in Elsene op vrijdag 5 november 1971, 69 jaar en 9 maanden 
oud. 
Zij was gehuwd met Philippe Bonnevie. 

  
 5 : Jonas Achilles Ghequiere, rijkswachter, geboren in Pollinkhove op 

maandag 30 maart 1903. 

Beroepsvrijwilliger in 1922. Rijkswachter - graad : 1ste 
opperwachtmeester. Toegetreden tot de weerstand januari 1944. 
Aktieterrein: het Kortrijkse. 
Acties: 
- Groepsoverste van illegale PM groep, gevormd onder de rijkswachters 
van het Kortrijkse korps. 
- nachtelijke sabotage van de Duitse verbindingslijnen. 
- verspreiden op grote schaal van PM-pers in de ordewoorden van de 
gewapende weerstand; 
- verspreiden van valse legimitatiekaarten aan ondergedoken militanten; 



- nam met groep deel aan de bevrijdingsgevechten van de stad Kortrijk. 
Gemobiliseerd op 15 september 1944. Erkend als gewapend weerstander 
bij de Patriottische Milities op 4 juni 1946 voor de periode van 1 januari 
1944 tot 14 september 1944 (negen maanden).(1). 
(1) Nationaal museum van de weerstand, Anderlecht. Dossiers OF- 
individuele dossiers. (Dossier nr 146/3.595). 

Hij is getrouwd in Wemmel op dinsdag 13 september 1932, op 29-jarige leeftijd 
met Rosalie Francisca Verhasselt (21 jaar oud), geboren in Wemmel op 
zaterdag 31 december 1910, overleden in Oostende op zondag 4 november 
1990, 79 jaar en 10 maanden oud, dochter van Judocus Verhasselt en Maria 
Vanzeebroeck.  

 6 : Ivonne Maria Ghequiere, geboren in Pollinkhove op zaterdag 13 augustus 
1904, overleden in Reninge op zondag 11 september 1966, 62 jaar oud. 

  
 7 : Willem Octavius Jonathan Ghequiere, smid, geboren in Pollinkhove op 

maandag 23 oktober 1905, overleden aldaar op maandag 29 maart 1982, 76 jaar 
en 5 maanden oud. 
Hij was gehuwd met Rachel Cornelia Degrave, geboren in Lo op zondag 5 juli 
1908, overleden in Jonkershove op woensdag 27 oktober 1993, 85 jaar en 3 
maanden oud. 

 8 : Beatrice Clementina Cornelia Ghequiere, geboren in Pollinkhove op 
dinsdag 9 juli 1907, overleden in Ieper op woensdag 14 maart 1990, begraven in 
Reninge op zaterdag 17 maart 1990, 82 jaar en 8 maanden oud. 
Zij is getrouwd in Pollinkhove op dinsdag 14 februari 1933, op 25-jarige leeftijd 
met Michel Cornelis Butstraen (27 jaar oud), geboren in Noordschote op 
donderdag 8 juni 1905, overleden in Lo-Reninge op zaterdag 14 oktober 1978, 
73 jaar en 4 maanden oud. 

  
 9 : Nathan Samuel Ghequiere, geboren op donderdag 21 januari 1909. 

Hij is getrouwd in Hoogstade op donderdag 7 oktober 1937, op 28-jarige leeftijd 
met Bertha Irma Cornelia Meeuws (21 jaar oud), geboren in Hoogstade op 
dinsdag 30 mei 1916, overleden in Braine-Le-Comte op zaterdag 21 juli 1979, 63 
jaar en 1 maand oud. 

 10 : Nero Julianus Matheas Ghequiere, geboren in Pollinkhove op vrijdag 14 
oktober 1910, overleden aldaar. 

 11 : Maria Ghequiere. Levensloos. 

 



 

 

 



 


