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Woning in Hikstraat 30

Peking 1922

Alain de Prelle

Khuribqah 1955

Geboren te Peking op 30 november 1922 als zoon van
een diplomatenfamilie. Volledige naam is Alain de
Prelle de la Nieppe.
Na een sensationele ontsnapping uit het bezette België,
neemt hij deel aan de tweede wereldoorlog bij de Britse
marine.
In augustus 1946 huwt hij in Elsene de beeldschone Purita Hernaiz, aangenomen dochter van de familie Van
den Eynde-Tessens van Herentals. Zij wonen in Elsene.
Hij onderneemt tal van avontuurlijke reizen in verre en
gevaarlijke gebieden : Indonesië, Korea, Kenia,.... Met
zijn uitnemend en goed geschreven reportages verwerft
hij op korte tijd een ruime lezerskring.
Hij schrijft in het Frans en geeft regelmatig voordrachten.

In augustus 1955 breken zware onlusten uit in het Franse protectoraat Marokko in de omgeving van de industriestad Khuribqah. Destijds was dit het grootste centrum ter wereld voor de winning van fosfaat.
de Prelle is er als verslaggever aanwezig. Op zaterdag
20 augustus 1955 is hij met twee andere journalisten in
een taxi op weg van Oued-Zem naar Casablanca via
Khuribqah . De auto rijdt in op een Franse militaire colonne ; de Prelle is zwaar gekwetst, met een arm en een
been gebroken.
Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en overlijdt er op
23 augustus 1955 aan inwendige verwondingen, nog
geen 34 jaar oud.
Hij laat een zwangere weduwe en drie jonge kinderen
achter.
Hij wordt begraven te Oosterweel en, met de uitbreiding
van de Antwerpse haven in 1960, in het Schoonselhof te
Wilrijk.

1954

“Avontuur is mijn beroep ; met een weekloon de wereld
rond ”

1955

“Mijn avonturen met de Mau-Mau”

De familie de Prelle de la Nieppe is een adellijke familie afkomstig uit Nijvel (kasteel van
Fontenau).

1955

“De wereld rond met 1000 francs. Door de brandhaarden van Azië”
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1953

“Le tour du monde sur un billet de mille.”

1954

“Cent mille kilomètres en système D.”

1955

“Plus riche que Lavarède.”

1957

“Fiancé à l’aventure.”
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Het gezin vestigt zich na de geboorte van het
jongste kind in 1956 in Herentals in de Hikstraat.
In 1976 verhuist het gezin naar Ukkel.
De oudste dochter Patricia de Prelle werkte
gedurende meer dan 20 jaar mee aan het Lifestyle-blad L'Eventail. Zij publiceerde in
1999 samen met Marlène de Wouters bij
Lannoo “De regels van het spel, hoffelijkheid
en omgangsvormen”
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