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VANDENKERCKHOVE
(François-Ëmile),
Onder-intendant I e klas (Brussel, 20.12,1841 Banana, 30.8.1897). Zoon van Charles en
Claes, Caroline.
Hij deed volledige beroepsstudiën aan het
Atheneum te Brussel en aan het Instituut te
Melle bij Gent.
Op 21 Augustus 1878, vertrok hij naar het
eiland « Martinique » om er de factory, door
zijn schoonbroeder opgericht, te gaan beheren.
Gedurende
zijn
verblijf
aldaar
vertegenwoordigde hij een vijftal jaren de Gentse
firma « Thienpont en zonen ».
Op 15 Mei 1887 keerde hij voor familiezaken naar Europa terug. Op 15 April 1888,
werd hij als bediende van de administratie van
de Onafhankelijke Congostaat aangeworven.
Hij verliet de haven van Antwerpen aan boord
van de s / s Afrikaan.
Bij zijne aankomst te
Boma werd hij op 17 Mei 1888 voor de algemene opslagplaatsen aangewezen. Op 25 September 1888, werd hij ad interim als hoofd
dezer opslagplaatsen aangeduid. Hij bekwam
zijne benoeming van klerk 2 e klas op 27 October 1888. In October 1889, werd hij als
adjunct van de directeur van het vervoer aangesteld. .Enkele maanden nadien werd hij tot
klerk I e klas benoemd (3 Januari 1890). Hij
werd op 13 Augustus 1890 tot onderdistrictscommissaris benoemd. Op 16 December 1890,
werd hij tot districtscommissaris derde klas
benoemd. Aan boord van de s / s Maceio keerde
hij op 21 Juni 1891 naar België terug.
N a drie maanden keerde hij voor de tweede
maal naar Boma terug (6 November 1891).
Bij zijne aankomst aldaar werdt hij op 10 December 1891 als adjunct aangesteld bij de
directie van het vervoer. W e g e n s ziekte werd
hij op 7 November 1893 naar Banana overgebracht. N a volledige herstelling keerde hij op
18 December 1893 naar Boma terug. Op
25 Juli 1894 scheepte hij te Boma In aan
boord van de s / s Ed. Bohlen met bestemming
naar België.
Door de kolonie aangetrokken keerde hij
op 6 April 1895 naar Boma terug. Aldaar
aangekomen werd hij belast tijdelijk de functie
van districtscommissaris te Banana waar te
nemen. Op 1 Juni 1896 werd hij tot onderintendant benoemd.
Ingevolge hevige koortsen overleed hij op
30 Augustus 1897.
Voor diensten bewezen aan de kolonie verkreeg hij de volgende onderscheidingen :
20 April 1891 : Dienstster; 25 Augustus 1894 :
Dienstster met 2 strepen.
18 Juni 1948.
A. Verlinden.
A nos Héros coloniaux: morts pour
sation.
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