
Hoe meedogenloos kan Pietje de dood zijn?.... met een trouwlustige Rosalia Leers. 

Het verhaal speelt zich af rond de familie Leers uit Wingene West-Vlaanderen.  

Op kerstdag van het jaar 1826 werd Ambrosius Leers te Oedelem geboren uit de ouders Bernardus en Ludovica Trawaen, hij leert Eugenia Bonne kennen die 

geboren werd te Wingene op  juli 1825 uit de ouders Pieter en Rosalie Verbeure. Zij huwden te Wingene op 1 oktober 1857. 

 



Het koppel werd “gezegend” met vele kinderen bijna allen geboren te Wingene, velen overleden zeer jong. 

- SN dood geboren op 18 februari 1858 

- SN dood geboren op 19 maart 1859 

- SN dood geboren op 24 maart 1860 te Brugge. 

- Mary Louise geboren op 27 juli 1861 overleed op 30 januari 1862 

- Virginia geboren op 26 mei 1863 

- Mary Theresia geboren op 19 december 1865 * 

- Augustus geboren op 29 september 1868   * 

- Philomenia geboren op 24 oktober 1869 overleed op 25 oktober 1869 

- Rosalia geboren op 19 januari 1871              * 

- Ludovicus geboren op 19 januari 1871 overleed op 23 juni 1871 

- Juliana geboren op 9 maart 1872                  * 

- Amelia geboren op 9 juni 1873 overleed op 28 augustus 1873 

- Leonie geboren op 15 januari 1877 overleed op 5 maart 1877 

- Leonia Melania geboren op 18 augustus 1878 overleed op 19 februari 1879 

- Leonia Maria geboren op 13 mei 1880 overleed op 29 augustus 1880 

Wanneer moeder (Eugenia Bonne) te Brugge overlijd beslist vader (Ambrosius Leers) te emigreren naar Amerika, vergezeld van zijn kinderen Mary (24 jaar), 

Augustus (21 jaar), Rosalia (19 jaar) en Juliana (18 jaar) zij vertrekken vanuit Antwerpen met het schip SS Rijnland en komen op 3 oktober 1889 te New York 

aan. 

 

Hoe en wanneer? Er keren sommige familieleden terug naar België, Vader overleed te Brugge op 13 april 1892, dochter Rosalia huwde met De Voldere 

Augustus te Wingene op 23 september 1892. Augustus is de zoon van Casimir en Barbara Campe en werd geboren op 10 juli 1865 te Wingene. 

Het koppel Augutus De Voldere en Rosalia Leers zullen een zoon krijgen te Wingene op 23 juni 1893 en noemen hem Edmondus. 



Op 17 februari 1912 vertrek Augustus De Voldere samen met zijn broer Felix vanuit Liverpool naar New York met het schip SS Lusitania waar ze op 24 februari 

1912 aankomen. 

Op 24 februari 1913 komt Rosalia met het schip SS Carmania vanuit Liverpool te New York aan om haar man Augustus te vervoegen. Hun zoon Edmondus 

blijft achter in België. 

Nu gebeurd er een rare episode in de familie: 

Rosalia huwde op 28 februari 1916 te Berrien County, Michigan met Aloysius Blondeel die tevens afkomstig is van Wingene. Aloysius zal overlijden op 30 

november 1929. 

Doch op 7 juni 1919 hertrouwd ze met haar 1ste man Augustus De Voldere te Detroit 

 

Inmiddels is in België de oorlog los gebroken en hun zoon Edmondus dient in het 9ste Regiment der  Belgische Artillerie, enige dagen voor het neerleggen van 

de wapens sneuvelt hun enige zoon Edmondus te Moorslede op 14 oktober 1918. 

In de Gazette van Detroit van 16 september 1921 lezen we dat dankzij de tussenkomst van de Belgische consul hun zoon vereerd werd met het Kruis van 

Ridder der Orde van Leopold II van België, met palm en oorlogskruis als dankbetuiging van het erkentelijk vaderland. 

De eretekens werden overhandigd aan moeder Rosalia, wonende 2612 Huron street te Detroit. 

Rosalia werd wel getekend door het leven, ze verloor haar enige zoon en 10 broers en zusters op een veel te jonge leeftijd. 
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