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Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Werkten mee aan dit nummer
Jan Erkelbout, Francis Vander Voorde

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

De viering van ons 25-jarig bestaan nadert stilaan haar hoogtepunt. De werkgroep legt de 
laatste hand aan de voorbereidingen voor de tentoonstelling in ontmoetingscentrum Westrand 
te Dilbeek.
Een vijftigtal leden heeft positief gereageerd op de oproep om een kwartierstaat in te zenden 
voor deze tentoonstelling. Als eindresultaat zullen uiteindelijk 64 kwartierstaten of 
voorouderreeksen te bezichtigen zijn. Velen hiervan zullen aangevuld worden met anekdotes, 
foto's en verhalen die betrekking hebben op de personen uit de kwartierstaat.
Tijdens de tentoonstelling zullen ook enkele werken van kunstenaar Geo De Bruycker 
getoond worden.
Verder is de reizende tentoonstelling “Een grote familie” van Familiekunde Vlaanderen vzw 
aanwezig.
De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van 14 tot en met 29 november 2015 tijdens de 
openingsuren van het ontmoetingscentrum.
De vernissage heeft plaats op vrijdag 13 november om 17.00 uur in aanwezigheid van Sven 
Gatz, minister van cultuur.

ACTIVITEITEN

Woensdag 14 oktober 2015 te 20.00 uur  "Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke 
Nederlanden - Een complexe en intieme relatie (13de - 18de eeuw)" Doorheen de loop van 
de geschiedenis kenden onze streken verschillende muntstelsels met telkens verschillende 
waardeverhoudingen. Met behulp van onze spreker, de heer Willy Geets, zal er klaarheid 
gebracht worden in de betaalmiddelen tussen de 13e en 18e eeuw.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
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Vrijdag 13 november 2015 om 17.00 uur “Vernissage” van onze tentoonstelling “Klim in 
je stamboom – Eén grote familie” naar aanleiding van 25 jaar FV regio Dilbeek vzw.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. Er volgt nog een persoonlijke 
uitnodiging voor deze viering.

Zaterdag 14 november tot zondag 29 november 2015 tentoonstelling “Klim in je 
stamboom – Eén grote familie”
Er zullen 64 kwartierstaten of voorouderreeksen van leden tentoongesteld worden. Dit wordt 
aangevuld met familiale historische gegevens, anekdotes en foto’s en verlucht met 
genealogische kunstwerken van Geo De Bruycker. Daarnaast zal ook de reizende 
tentoonstelling “Eén grote familie” aanwezig zijn. 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het ontmoetingscentrum.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.

Woensdag 9 december 2015 te 20.00 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een 
Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en 
uitwisselen met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige 
vondsten en de onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je 
bezocht en welke kan je ons aanraden. Heb je vragen ? Werk je met een genealogische 
programma ? Of anders gesteld we willen onze collega’s genealogen beter leren kennen 
Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven 
worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be 
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4  e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Openingsuren najaar 2015

donderdag 8 oktober – zaterdag 24 oktober
donderdag 12 november – zaterdag 28 november

donderdag 10 december – zaterdag 26 december (2de kerstdag) gesloten

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.
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IN DE PERS

Bron: “Het Nieuwsblad – editie Pajottenland”, 3 september 2015

CARTESIUS

Cartesius.be: 100.000 kaarten in een muisklik
Wie een kaart, plattegrond of luchtfoto wou raadplegen van het Rijksarchief, de Koninklijke 
Bibliotheek, het Nationaal Geografisch Instituut of het Museum voor Midden-Afrika, moest 
daarvoor naar één van de vier musea. Dat hoeft niet meer. Informatie raadplegen kan voortaan
met een eenvoudige muisklik. Een schat aan informatie die nu toegankelijk is voor iedereen.
www.cartesius.be, zo heet de nieuwe website waar de Koninklijke Bibliotheek, Het Nationaal 
Geografisch Instituut, het Museum voor Midden-Afrika, en het Rijksarchief al zijn kaarten 
heeft verzameld.
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FAMILIEGESCHIEDENIS TE SINT-ANNA-PEDE

In onze nieuwsbrief nr. 9, september 2015 stond een vraag (vraag 15/09-01) ingezonden door 
Francis Vander Voorde over een mogelijk verband tussen de familie Roobaert en 'Estaminet 
De Ster' te Sint-Anna-Pede. Ondertussen heeft deze lezer zelf verder onderzoek verricht 
waarvan u het resultaat hieronder vindt.

Estaminet De Ster – St Anna Pede
Een familiegeschiedenis achter het ontstaan en de uitbating van de herberg

Tegenover de Sint-Annakerk, op de plaats die vroeger  ‘Wouters Borre’ genoemd werd, staat 
‘Estaminet De Ster’ er al ongeveer tweehonderd jaar. Het juiste bouwjaar is niet bepaald: het 
komt niet voor op de Ferrariskaarten van de jaren 1770, maar het is opgenomen in de eerste 
Kadastrale legger van de jaren 1830.

Johannes Roobaert, schoenmaker van beroep, geboren in Leerbeek in 1804, trouwt in 
oktober 1830 in Itterbeek met Anna Catharina De Greef (1803 - 1839) . Hij zou de 
bouwheer van de herberg kunnen zijn en hoogstwaarschijnlijk de eerste uitbater . Anna 
Catharina overlijdt negen jaar later, op 36 jarige leeftijd . Er zijn op dat ogenblik nog 2 zeer 
jonge kinderen in leven, 2 anderen zijn reeds overleden .
In mei 1839 hertrouwt Johannes Roobaert – van beroep ‘herbergier’ volgens de huwelijksakte
– met Anna Catharina Van Humbeek uit St Martens Bodegem (1814 – 1891) . Het gezin zal
9 kinderen krijgen . Maar eind 1856, op 52 -jarige leeftijd, overlijdt Johannes . Hij laat een 
zwangere weduwe en 7 minderjarige kinderen na. De oudste is 16 jaar, de jongste, Justina , is 
2 jaar. Het laatste kind zal pas in mei 1857 geboren worden . Vijf van deze kinderen zullen 
meerderjarig worden en sommigen zullen trouwen en op hun beurt kinderen krijgen; wat 
betekent dat Johannes heel wat wettelijke erfgenamen had .
Anna Catharina hertrouwt eind 1858 - ‘herbergierster’ van beroep - met kleermaker 
Guillelmus De Herft uit Itterbeek (1823 - 1873) . Het huis telt dan tien bewoners, het 
echtpaar en acht nog minderjarige kinderen. Waarschijnlijk daarom is in 1862 het gebouw 
uitgebreid (aanpassing in het kadaster van 1865) . Pas in 1874 verandert de herberg zijn 
huidige naam in ‘Estaminet De Ster’.
In 1880 trouwt Justina Roobaert, dan 26 jaar oud en de jongste dochter van Johannes en 
Anna Catharina, met Egidius Vander Voorde, geboren in St Martens Bodegem in 1852, 28 
jaar. Er waren op dat ogenblik nog slechts 2 zussen van Justina in leven , waarvan zeker één 
getrouwd. Er verbleven toen dus 3 (of 4) bewoners in de herberg, heel wat minder dan 
voorheen .
Anna Catharina, voor de tweede maal weduwe (sinds 1873), staat vermeld als ‘herbergierster’ 
in de huwelijksakte van Justina. Zij baat dus de herberg uit waarschijnlijk samen met haar 
dochter Justina en haar schoonzoon Egidius.
De eigenaars van het gebouw zijn Justina, haar 2 zussen en mogelijk de kleinkinderen van 
Johannes. Maar, door een schenking en een familiale overeenkomst wordt Justina uiteindelijk 
de enige wettelijke eigenares van de ‘Estaminet De Ster’.
In januari 1883 krijgen Egidius en Justina hun eerste kind, Franciscus . Maar Justina overlijdt 
bij de geboorte . Haar enige wettelijke erfgenaam is haar pasgeboren zoon, hij erft ‘ Estaminet
De Ster’ . Op dat ogenblik zijn er van de 2 gezinnen van Johannes Roobaert, nog slechts de 
(tweede) weduwe (Anna Catharina Van Humbeek) en één gehuwde dochter (Maria Elisabeth) 
in leven .

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 10, nr. 10, oktober 2015 5



Samen met zijn schoonmoeder – ondertussen 69 jaar oud - baat Egidius verder de herberg uit .
Hij zal in 1885, als ‘landbouwer- herbergier’, hertrouwen met Joanna Catharina Van 
Linthout uit Dilbeek (1856 - 1935) . Het echtpaar zal tussen 1886 en 1899 acht kinderen 
krijgen.
Anna Catharina Van Humbeek, schoonmoeder van Egidius en grootmoeder van Franciscus, 
overlijdt in 1891. Zij heeft de leeftijd van 77 jaar bereikt en heeft haar twee echtgenoten en 
haar negen kinderen overleefd .
In 1906 trouwt Franciscus Vander Voorde (dan 23 jaar) met Sophia Leuckx uit St Martens 
Lennik (1884 – 1977). Zij zullen 11 kinderen krijgen, waarvan het laatste kort na de geboorte 
overlijdt.
Vader Egidius 54 jaar, baat op dat ogenblik, samen met zijn tweede vrouw, nog steeds de 
herberg uit. De oudste van hun acht kinderen is 20, de jongste 8 jaar oud . Waarschijnlijk 
wonen de meesten nog bij de ouders in de herberg . Het huis is dus weer goed bevolkt. 
Afgezien van de kinderen die het ouderlijk huis verlaten wanneer ze trouwen, blijft deze 
toestand waarschijnlijk ongewijzigd tot aan het overlijden van Egidius in 1922, op de leeftijd 
van 70 jaar.
In mei 1922, enkele maanden na het overlijden van haar vader, trouwt de jongste dochter van 
Egidius en Joanna Catharina, Joanna Stefanie Vander Voorde (geboren in 1894) met 
Joannes- Baptist Waterplas . Zij worden op dat ogenblik waarschijnlijk de uitbaters van de 
herberg, samen met Joanna Catharina, 66 jaar en weduwe van de recent overleden Egidius.
In 1927, na 45 jaar eigenaar te zijn geweest, zal Franciscus Vander Voorde, ‘ Estaminet De 
Ster’ verkopen aan zijn halfzuster Joanna Stefanie en Joannes - Baptist . Hierdoor blijft de 
herberg, na meer dan honderd jaar, toch nog deels eigendom van de families Roobaert - 
Vander Voorde.
Joanna Catharina Van Linthout, overlijdt in Itterbeek in 1935, op 79 jarige leeftijd. 
De herberg wordt in de jaren 1970 door brouwerij Timmermans gehuurd van de erfgenamen 
Waterplas. De brouwerij zal de herberg vernieuwen en plechtig ‘openbaar heropenen’ in 1974.
Vandaag is ‘Estaminet De Ster’ uitsluitend een restaurant, Herdebeekstraat 169, 1701 
Itterbeek (Dilbeek)

Opgesteld door Francis Vander Voorde – versie: september 2015 Voor reacties en 
aanvullingen: francis.vandervoorde@telenet.be 

STATUS ANIMARUM EIZERINGEN

Status Animarum van Eizeringen 1930

Eizeringen (gehucht van Sint-Kwintens-Lennik) onafhankelijke parochie sinds 1843
Status Animarum (zielentelling, gezinssamenstelling) 1930

Eizeringen omvatte op 29 april 1937, 335 huisgezinnen met in totaal 1465 personen

Inhoud
Pagina 007-015, alfabetische index op familienaam en nummer pagina item
Pagina 017-059, doodsprentjes geboren te Eizeringen, en enkele notabelen daarbuiten
Pagina 061-113, gezinssamenstellingen volgens het origineel register per pagina
Pagina 115-123, gezinshoofd per straat, weergave volgens het origineel register en per straat
Pagina 123-127, alfabetisch index op stad/gemeente en straatnamen met nummer pagina item 
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Voorbeeld: Pagina 236 _ Hunsel 12
Dielemans Petronella, °19-03-1826, obbiit 24-01-1916, vidua Bellinghen (Van)
            1-Bellinghen (Van) Petrus Joseph, °27-03-1849, obiit 08-04-1916
            xPauwels Joanna Catharina, °Strijtem 20-04-1847, obiit 18-10-1918
                        1.1-Bellinghen (Van) Philomena, °Eizeringen 11-02-1879
                        xLinthoudt (Van) Camillus, °Pamel 06-08-1879
                                   1.1.1-Gustavus Linthoudt (Van), °Eizeringen 25-03-1906, x24-10-1934,
                                    xTimmermans Nathalia 

1.1.2-Stephania Linthoudt (Van), °Eizeringen 11-08-1907,x09-05-1931,
                                    xMoens Judocus Ludovicus, °Teralfene 31-10-1904
                                               1.1.2.1-Paulus Moens, °Teralfene 19-03-1932
                                   1.1.3-Virginia Linthoudt (Van), °Eizeringen 03-03-1910
                                   1.1.4-Maria Joanna Delphina Linthoudt (Van), °Eizeringen 07-01-1914

Formaat A5, papier 100 gram wit, gelijmd, geplastificeerde blinkende cover 230 gram, 
ingebonden kaft rondom, 134 pagina’s. Prijs: 15 Euro + verzendkosten voor België 3 Euro.
Storting op rekening nummer van R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, 
vermelding :  « Eizeringen 1930 »
Kan ook afgehaald worden na afspraak : R. Jammart, 0496 12 59 46, Meiboom 73 te 1500 
Halle
Ingezonden door René Maurice Jammart

KRANTEN UIT EERSTE WERELDOORLOG ONLINE

Ontdek de kranten uit de Eerste wereldoorlog nu online

Via nieuwsvandegrooteoorlog.be zijn vanaf vandaag meer dan 360 000 pagina’s Belgisch 
persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog online toegankelijk. Twee jaar lang werkte het 
Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en dertien 
cultureel-erfgoedorganisaties aan het inventariseren, digitaliseren en online brengen van 
honderdduizenden krantenpagina’s uit 1914-1918.
Nieuws van de Groote Oorlog stelt de informatie uit deze kwetsbare nieuwsbladen veilig voor
toekomstige generaties en zet het digitale erfgoed van de Eerste Wereldoorlog internationaal 
op de kaart. Dankzij een projectsubsidie van Vlaams minister-president Geert Bourgeois is de 
website niet alleen doorzoekbaar in het Nederlands, maar ook in het Engels, Frans en Duits.
Voor meer info: http://viaa.be/nieuws/ontdek-de-kranten-uit-de-eerste-wereldoorlog-nu-online
Raadpleeg ook www.nieuwsvandegrooteoorlog.be

MINDERBOEDERS-FRANCISCANEN

Ons bestuurslid Jan Erkelbout kwam onlangs in het bezit van een merkwaardig boekje. Dit 
boekje bestaat immers uit 107 doodsprenten van Minderbroeders-Franciscanen overleden 
tussen 1889 en 1901. Ze werden vroeger ook Minderbroeders-Recolletten genoemd.
Deze orde heeft kloosters over het hele land, de broeders komen dan ook uit alle richtingen, 
zelfs Nederland en Frankrijk. Opgelet, van de Minderbroeders bestaan nog twee andere orden:
de minderbroeders-conventuelen en de minderbroeders-capucijnen.
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Het boekje moet vele jaren geleden door een monnik zijn ingebonden, samen met nog oudere 
doodsprenten. Want dit boekje draagt het nummer III.
Alle prentjes werden intussen ingescand en zijn ook in onze verzameling opgenomen. Wie 
meer info verlangt mag altijd contact opnemen met jan.erkelbout@telenet.be

Ingezonden door Jan Erkelbout

WIE IS WIE IN LAATMIDDELEEUWS BRUSSEL

Databank ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel’ online

In de zoekrobot Zoeken naar personen is een nieuwe databank geïntegreerd met gegevens van
33.000 personen die leefden of werkten in middeleeuws Brussel (tot 1600). De gegevens 
werden verzameld tijdens het doctoraatsonderzoek van Bram Vannieuwehuyze naar de 
ruimtelijke ontwikkeling van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brussel (Universiteit 
Gent, 2003-2008) en twee postdoctorale onderzoekmandaten die daarop volgden (Universiteit
Gent, 2008-2010; KU Leuven, 2010-2013).
In tegenstelling tot vandaag was Brussel in de late middeleeuwen (14e-15e eeuw) een 
dunbevolkte stad met slechts enkele tienduizenden inwoners. Daarnaast werd de stad bezocht 
door handelaars, hovelingen, gezantschappen, reizigers, vluchtelingen en avonturiers. Maar 
wie waren al die mensen die leefden, woonden, werkten en vertoefden in Brussel? Om op die 
vraag een antwoord te kunnen bieden, is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen over 
individuele mensen. Dat is de centrale doelstelling van het databankproject Wie is wie in 
laatmiddeleeuws Brussel. Via de zoekrobot Zoeken naar personen van het Rijksarchief wordt 
een groot deel van die gegevens nu toegankelijk gemaakt voor het publiek.
Hier volgen enkele namen van “Brusselaars van toen": Claes Tseraerts (deken van het 
lakengilde), Jan Borneman (linnenwever), Charles De Montfaulcon (kreeg na de onlusten van 
1560 een verblijfsverbod), Jan Mouwe (tolk), Jacques Du Broeucq (architect van Maria van 
Hongarije, afkomstig uit Bergen en benoemd tot ‘kunstenaar van de keizer’), Jean Crinon 
(orgelbouwer), Pierre Oemen (intendant), Jeanne De Bouchout (herbergierster), Zeger 
Suweels (geldwisselaar van de stad), enz.
De databank vormt een onmisbare meta-bron voor wie onderzoek verricht naar het 
middeleeuwse Brussel en z’n bewoners, voor genealogen die hun Brusselse voorouders willen
opsporen, en voor naamkundigen die oude familienamen bestuderen.

Lees meer: http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhWDgRJVAUdDQwDAg

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief, september 2015
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NIEUWE GENEALOGIEBEURS IN NAMEN

HiGéNam: nieuwe beurs voor Geschiedenis en Genealogie in Namen

Noteer vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015 alvast in uw agenda: het Rijksarchief te Namen 
organiseert dan de eerste editie van de geschiedenis- en genealogiebeurs “HiGéNam”. 
Bedoeling is om geschiedkundige en heemkundige kringen uit de provincie Namen onder één 
noemer te laten samenkomen.

HiGéNam in ‘t kort
1. 16 stands van instellingen en verenigingen uit de provincie Namen 
2. 10 lezingen rond geschiedenis, genealogie en archief, gebracht door het Rijksarchief 

en een aantal verenigingen 
3. 8 rondleidingen in het Rijksarchief te Namen, in groepjes van maximaal 20 personen 
4. 1 permanente workshop “Je débute une recherche. Quelles sources me sont utiles?” 

(initiatie stamboomonderzoek) 
5. 1 tentoonstelling “A travers l’histoire du Namurois 2.0” (1 september - 16 oktober 

2015)

Meer info op: http://www.arch.be/lists/lt.php?id=eRhWDwBJVAUdDQwDAg

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief, september 2015

GENEALOGISCHE BRONNEN IN NEDERLAND

Op onze ledenvergadering van 9 september 2015 nodigden wij de beroepsgenealoog John 
Boeren uit die ons de genealogische bronnen in Nederland toelichtte.
Hij sprak er onder andere over het voorbereidend onderzoek, de burgerlijke stand, de 
bevolkingsadministratie, de parochieregisters en andere nuttige bronnen.
Een samenvatting van deze lezing kan u vinden op de website van de heer Boeren via deze 
link: http://antecedentia.com/portfolio/2015-07/

Een sfeerbeeld van de lezing (© Foto Gilbert Buyst)
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'BEN IK FAMILIE VAN?”

Ben ik familie van? Genealogie op kindermaat

Dit najaar wordt op Ketnet (VRT) het gloednieuwe programma ‘Ben ik familie van?” 
uitgezonden.
Dit is een televisieprogramma waarbij kinderen op zoek gaan naar een (al dan niet beroemde) 
voorouder. Ze ontdekken zo een fascinerende episode uit hun eigen familiegeschiedenis. 
Familiekunde Vlaanderen hielp de kinderen en de programmamakers op weg naar de bronnen 
en trad op als gids in deze boeiende zoektocht.
Er komen zes historische deelthema’s aan bod, waarvan we de inhoud helaas nu nog niet 
mogen verklappen om het spannend te houden voor de kinderen die het programma graag 
willen bekijken.
Familiekunde Vlaanderen werkte op diverse wijze mee aan de totstandkoming van dit 
programma. Onze vrijwilligers zochten genealogische informatie op en gaven advies in een 
(rijks)archief, bij hen thuis of in één van onze documentatiecentra. Op die manier leerden de 
deelnemende kinderen op korte tijd heel wat bij over genealogie en familiegeschiedenis. 
Hopelijk vormt dit voor hen en vele kijkertjes de aanzet om verder op zoek te gaan naar hun 
familiaal verleden.

‘Ben ik familie van?’ is slechts één van drie nieuwe televisieprogramma’s die kaderen in het 
grotere Ketnet-project ‘Kleinkinderen en grootouders’. Met dit overkoepelende project wil de 
VRT grootouders en kleinkinderen meer met elkaar laten communiceren. Het thema 
familiegeschiedenis is daarom een perfect middel om deze dialoog op gang te brengen. Wordt 
ongetwijfeld nog vervolgd…

‘Ben ik familie van?’, vanaf dit najaar (november-december 2015), te zien op televisiezender 
Ketnet.

Bron: www.familiekunde-vlaanderen.be/nieuws

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN ZWITSERLAND

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ongeveer 9.000 Belgische vluchtelingen in 
Zwitserland opgevangen dankzij bemiddeling van het ‘Comité central de secours aux réfugiés
Belges’, onder leiding van Mary Widmer-Curtat.
Onder hen waren er zo’n 2.000 kinderen uit de Westhoek. Zij werden door Miss Fyfe, een 
Schotse verpleegster, samengebracht in Adinkerke en zo via Parijs naar Lausanne geleid.
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Mevr. Betty Ryckaert is momenteel op zoek naar familieleden van deze kinderen.

Op 17 en 18 oktober 2015 heeft een herdenking plaats in het Kasteel van Vaulruz 
(Zwitserland) waar een ontmoeting voorzien is tussen familieleden van de Zwitserse 
opvanggezinnen en de familieleden van de Belgische vluchtelingen. Vaak zijn de 
vriendschapsbanden behouden over de generaties heen.
Ter gelegenheid van deze herdenking tracht men nu meer te weten te komen over de beleving 
van de kinderen en de gevolgen van dit verblijf in Zwitserland.
Bent u familie van deze Belgische vluchtelingen of kent u mensen die in Zwitserland werden 
opgevangen, heeft u nog foto’s, verhalen, rapportjes of wat dan ook, neem dan a.u.b. contact 
op via be.vluchtelingen.ch@gmail.com. Uw getuigenis is immers zeer waardevol.

Bron: www.familiekunde-vlaanderen.be/nieuws

SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Een hartelijke dank aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven
Lisette Herinckx (Dilbeek), Pat Delrue (Gooik), Zuster Renata (Sint-Genesius-Rode), Hilda 
Geers-Demalderé (Dilbeek).

Genealogische en historische boeken
Rudy Huwaert (Dilbeek)

VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.
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WILLEKENS te BRUSSEL

Vraag 15/10-01

Brussels zanger Jan Willekens
Een zekere Jan Willekens (Jean? Joannes?) was rond 1900 in Brussel gekend als Vlaams 
zanger. Hij moet dus rond 1860 geboren zijn.
Zijn muziek staat op cilinders, later op de eerste platen.
Er zijn veel digitale opnamen van overgebleven.
- http://musiktiteldb.de/Interpreten/11761.html  
- opnames op cilinder rol: ====> http://cylinders.library.ucsb.edu/search.php?
query=willekens&queryType=@attr+1%3D1016 
- opnames op YouTube: ====> https://www.youtube.com/results?
search_query=jan+willekens 
Over de persoon Jan Willekens zelf is weinig terug te vinden. Hij werkte bij de K.V.S. in 
Brussel, maar ook in dit archief is niets terug te vinden.
Wellicht gingen stukken verloren in de brand van 1955.
Jan of Jean Willekens is zelfs in Parijs opgetreden met het beroemde “Le mariage de Madame
Beulemans”.
Wie kan iets meer zeggen over Jan Willekens, en zijn echtgenote Léonne ...

Ingezonden door Jan Erkelbout

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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