
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 16 nummer 9 september 2021

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

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Hopelijk zijn we deze maal definitief vertrokken naar een normaal werkjaar.
We hervatten onze maandelijkse ledenvergaderingen met spreker en openen, vanaf half 
oktober, weer onze leeszaal in ons documentatiecentrum. Voor onze leden meteen de eerste 
kennismaking met onze nieuwe locatie in de bibliotheek De Wolfsputten te Dilbeek.
Wij hopen jullie dan ook talrijk te mogen verwelkomen.

DOCUMENTATIECENTRUM

Wegens de opgelegde maatregelen is ons documentatiecentrum tijdelijk enkel op
afspraak te bezoeken en is raadpleging van dokumenten mogelijk.

Afspraak maken kan via mail naar alfons.depester@skynet.be

Onze collectie rouwbrieven en bidprentjes, waarvan u de lijsten vindt op onze website, is 
volledig ingescand. Ook tijdens de sluiting van ons centrum kan u dus kopies bestellen en 
verkrijgen. Aanvragen dienen gestuurd naar info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Intussen kan u heel wat zaken terugvinden op onze website. 
Neem alvast een kijkje via http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Vanaf half oktober wordt de leeszaal van ons documentatiecentrum weer volledig 
opengesteld op elke 2  e   donderdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur en elke 4  e   zaterdag 
van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
En ook op elke 1  e   maandag en 3  e   maandag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur echter 
alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingstijden

maandag 18 oktober 2021 van 14 tot 16 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 23 oktober 2021 van 10 tot 12 uur

maandag 1 november 2021 – gesloten
donderdag 11 november 2021 – gesloten

maandag 15 november 2021 van 14 tot 16 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 27 november 2021 van 10 tot 12 uur

maandag 6 december 2021 van 14 tot 16 uur (enkel op afspraak)
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donderdag 9 december 2021 van 18 tot 20 uur
maandag 20 december 2021 van 14 tot 16 uur (enkel op afspraak)

zaterdag 25 december 2021 – gesloten

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

ACTIVITEITEN

BELANGRIJK BERICHT

Omdat de capaciteit van sommige vergaderlokalen beperkt is en omwille van de geldende 
veiligheidsnormen vragen wij u zich steeds tijdig vooraf in te schrijven en uw aanwezigheid
te bevestigen. Inschrijven via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be .

Enkel wie zich ingeschreven heeft zal toegang krijgen tot de lezing.

Mocht u, omwille van welke reden ook, toch niet aanwezig kunnen zijn na inschrijving 
gelieve dit dan ook te laten weten zodat we eventuele personen op de wachtlijst kunnen 
toelaten.
U dient zich ook steeds aan de op dat moment geldende regels te houden zoals dragen van een
mondmasker, afstand houden en ontsmetten van de handen.

* * * * * * * * *

Woensdag 8 september 2021 om 20.00 uur brengt Jan Caluwaerts zijn lezing “Het Fonds 
Houwaert”.
Op ontdekking in de geschriften van J.B. Houwaert 
Hoe werd genealogie in de 17de eeuw beoefend? We nemen het voorbeeld van de 17de-
eeuwse stadssecretaris en genealoog Jan Baptist Houwaert (+1688), hij liet vele nota's na die 
ook voor genealogen van de 21ste eeuw van bijzonder belang zijn en - zoals soms 
verondersteld wordt - lang niet alleen op Brusselse en adellijke families betrekking hebben. 
Jan Caluwaerts maakt vrijwel dagelijks dankbaar gebruik van het werk van deze wonderlijke 
voorganger. Een correcte interpretatie en vlot gebruik van de handschriften van Houwaert 
vraagt wat ervaring. Bij deze lezing ziet u voorbeelden uit de verschillende rubrieken van het 
fonds en krijgt u heel wat praktische tips. De aanwezigen bekomen daarenboven een herziene 
index van het "fonds Houwaert".
Locatie: Feestzaal, Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
(De toegang tot de feestzaal gebeurt via de ingang Wolfsputten)
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

!!! LAATSTE KANS OM U IN TE SCHRIJVEN !!!

Woensdag 13 oktober 2021 om 20.00 uur brengt Jean Dewaerheid zijn lezing “Napoleon 
200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in onze regio”.
Deze lezing over Napoleon Bonaparte behandelt de carrière van Napoleon en de gevolgen van
zijn beleid voor onze gewesten. De PowerPoint is gebaseerd op een frame van bijzondere 
postzegels met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere 
David, Gros en Ingres. Een originele ondersteuning waarin Napoleon niet alleen vanuit de 
positieve kant behandeld wordt (wetboeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet, 
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moderne administratie, ...), maar die eveneens de donkere kant van de heerschappij belicht 
(dictatuur, conscriptie, verfransing, afschaffen van persvrijheid, ...). 
Locatie: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 10 november 2021 om 20.00 uur brengt Claude Ghekiere ons zijn lezing “Van 
Mozes tot …, Vondelingen in elk tijdperk”
Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans 
Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel.
De oudst gekende is Mozes.
Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om 
vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar 
in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa.
Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste 
bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? 
Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze 
overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst? 
In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in 
onze omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult u 
zeggen, maar anderzijds een beetje triest…
Voorstelling met PowerPoint-presentatie.
Locatie: Auditorium, Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem.

Vrijdag 10 december 2021 om 17.00 uur academische zitting naar aanleiding van 30 jaar 
FV regio Dilbeek vzw.
Locatie: Feestzaal van het Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek
Het volledige programma wordt kenbaar gemaakt in een volgende nieuwsbrief.

OPEN MONUMENTEDAG 2021 – SINT-MARTENS-BODEGEM

Zondag 12 september is het weer zover: dan organiseert Dilbeek Open Monumentendag!
Dit jaar verkennen we het centrum van Sint-Martens-Bodegem en alle erfgoedpareltjes daar 
aanwezig.
Sint-Martens-Bodegem is een onuitputtelijke bron van verhalen uit de tijd van toen. Ontdek er
meer over Huis Storms, Hoeve Appelmans, tal van andere monumenten en hun bewoners.
Gegidste wandelingen leiden je doorheen het centrum. Maar ook op eigen tempo, met behulp 
van informatieborden en bewegwijzering, kan je er een duik nemen in het verleden.
Waar: Centrum Sint-Martens-Bodegem, infostand op het Dorpsplein
Wanneer: zondag 12 september 2021
Hoe laat: van 10u tot 18u
Prijs: gratis
Meer info: www.westrand.be/openmonumentendag
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Open Monumentendag is een samenwerking van de gemeente Dilbeek, heemkring 
Bodeghave, heemkring BKW, Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw, Tramsite 
Schepdaal en talrijke waardevolle erfgoedvrijwilligers.

Met Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw hebben wij de kwartierstaten opgemaakt 
van de bewoners van de monumenten die in de kijker worden gezet. De uitgewerkte 
kwartierstaten zullen ter plaatse te bekijken zijn.

WILLY DE SAGER

Over de families De Sager – Tiebout – Horlait - Meeus
Een late kennismaking met Willy De Sager

Op een avond in de warme maand april 2021 ontmoette ik voor het eerst Willy De Sager. 
Nogal eigenaardig want hij was dan al een vol jaar overleden. Hij werd mij voorgesteld door 

zijn pleegdochter Heidi De Baerdemaeker.

Willy liet een klein persoonlijk archief na dat zijn 
pleegdochter wenst te deponeren in ons 
Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis. 
Aan de hand van deze documenten kunnen wij een 
gestoffeerde biografie samenstellen. 
Deze biografie laat het licht schijnen op de 
generatie mensen die ons bijna allemaal hebben 
verlaten. Zij werden geboren kort na de Eerste 
Wereldoorlog en maakten als jongvolwassenen 
bewust de Tweede Wereldoorlog mee. Met alle 
gevolgen vandien.

Foto: Willy De Sager rond 2016

Het archief van Willy De Sager is vanaf november ter inzage in ons documentatiecentrum in
Westrand (Bibliotheek).

Willy als mens
We starten met een beeld van Willy De Sager zoals we het nooit in archieven zullen vinden. 
Pleegdochter Heidi beschrijft aan de hand van enkele concrete vragen wie de mens achter 
Willy De Sager was:
Karaktertrekken: Willy was heel gedisciplineerd, respectvol, attent, steeds vriendelijk, 
behulpzaam, zorgzaam en liefdevol voor de mensen die hem nauw aan het hart lagen.  
Welke waarden vond Willy belangrijk in het leven? Eerlijkheid, verdraagzaamheid, 
rechtvaardigheid, respect, vriendelijkheid en onvoorwaardelijke liefde.
Waar kon hij zich écht aan storen? Ongerechtigheid , niet respectvolle mensen en leugenaars.
Muziek: Willy hield van Duitse schlagermuziek die hij leerde kennen in de jaren 1970-1980.
Heidi, wanneer zag je je pleegvader het gelukkigst?
Toen zijn echtgenote Henriette in het rusthuis even een helder moment had en ze Willy weer 
herkende als haar echtgenoot.
Ook wanneer hij 3 jaar na het overlijden van zijn vrouw Henriette in 2011 terug vriendschap, 
genegenheid en liefde vond bij bij zijn levensgezellin Marie - Therese Lescroart. Ze leerden 
elkaar kennen in rusthuis Breugeldal te Itterbeek waar hun beide partners verbleven op de 
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dementie afdeling. Ze kwamen er elke dag hun partner bezoeken. Na hun overlijden bleven ze
steun vinden bij elkaar. Eind december 2011 kregen ze de kans om samen naar een nieuwe 
serviceflat te gaan Breugeldal te Etterbeek. Daar is Marie - Therese het jaar nadien overleden 
en bleef Willy opnieuw alleen achter .
Elke keer dat vake mij zag, verscheen een liefdevolle glimlach en voelde ik dat hij gelukkig 
was. Hij zei ook altijd blij te zijn van mij te zien. Ikzelf ben blij dat ik de hele tijd bij hem was
bij zijn levenseinde.
Reizen: Willy en zijn vrouw Henriette reisden heel graag. Ze gingen vooral naar Zwitserland 
en Oostenrijk (Mayrofen en Neukirchen). In Neukirchen waren ze zelfs ereburgers, omdat ze 
daar heel wat grote bergwandelingen hebben gedaan. Daar mocht ik ook deel van uitmaken.
TV: Willy hield van ‘fleet-tv’: alle soorten programma’s over auto’s en motoren. Ook 
documentaires over de bergen en natuurlijk de Tour de France.
Afscheidswoorden van pleegdochter Heidi: Er zijn dingen in het leven die ik nooit zal 
vergeten, er zijn emoties die altijd in mij hart zullen leven. Er zijn herinneringen die mij een 
glimlach bezorgen en andere zullen mij een traan doen laten. Er zijn mensen die zo bijzonder 
en belangrijk zijn, dat we ze altijd in ons hart zullen dragen en nooit kunnen vergeten. ‘Vake 
en moeke bedankt dat ik deel hebben mogen uitmaken van jullie leven. Jullie 
onvoorwaardelijke liefde, alles wat jullie mij hebben meegeven, respect, genegenheid, 
zorgzaamheid en vooral zoveel warme liefde hebben mij gemaakt tot de vrouw die ik 
geworden ben. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan jullie denk met een lach of een traan. 
Weet dat ik heel veel van jullie hou en jullie nooit vergeten zal. Ooit zien we elkaar terug en 
tot dan het gaat jullie goed daarboven. Jullie lieveke, Heidi.

Kwartierstaat Willy De Sager
De kwartierstaat van Willy De Sager toont nog maar eens de aantrekkingskracht van onze 
hoofdstad. Willy zijn voorouders stammen af uit Mollem (Noord), Henegouwen (Zuid-West) 
en Overijse (Oost).
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De kinderjaren

Willy beleeft zijn jeugd in
Zellik. We vinden het adres Jan
Tieboutstraat 1. Toevallig zal
zijn latere echtgenote ook
Tiebout heten. Misschien gaat
hun kennismaking wel over dit
toeval?
Op de foto rond 1927 en rond
1936.

De oorlogsjaren 1940-1944

16/05/1940: Willy hoort via de radio dat alle mannen tussen 16 en 35 jaar worden opgeroepen
door het Belgisch leger in Roeselare . 
Willy zijn plichtsgetrouw karakter is hier al zichtbaar. Hijzelf is inderdaad nog geen 17 jaar, 
maar toch vertrekt hij samen met honderdduizenden andere mannen om de vaderlandse plicht 
te vervullen. Wie geluk heeft vindt een plaatsje op een trein of een kar. Willy gaat samen met 
anderen te voet: Van Ninove gaat het over Brakel, Moen en Lauwe om in Wervik aan de 
Franse grens vast te komen zitten. Want onderweg werd duidelijk dat het Belgisch leger zich 
in Frankrijk zou reorganiseren. 
Willy maakt hevige bombardementen mee in Wervik. Op 29 mei 1940 verneemt hij dat het 
Belgisch leger zich had overgegeven, en keert hij weer naar huis.
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Tussen mei 1942 en 10/06/1943 werkt Willy in de Papiercentrale te Brussel, en dit onder 
verplichte tewerkstelling. Op twee juni 1943 ontvangt hij thuis een ‘Kennisgeving van 
verplichting tot dienstneming’. Hierin wordt hem opgedragen om zich acht dagen later aan te 
melden in het station van Schaarbeek om er naar Duitsland te rijden. Hij moet er werken als 
hulparbeider in het treinstation Rehbrücke te Potsdam bij Berlijn. In een 54 uren werkweek 
zal hij 0,72 Rijksmark per uur verdienen.

Hij moet dus verplicht naar Duitsland gaan werken om er de bezetter te dienen. Dat ziet Willy
niet zitten en hij verbergt zich. We kunnen ons iets voorstellen bij de gesprekken met zijn 
wanhopige ouders. Uiteindelijk is Willy dan 20 jaar, in die tijd nog minderjarig. Later noteert 
hij zijn schuilplaatsen: van 10/06/1943 tot 22/02/1944 bij Joseph Boogaerts te Sint-Agatha-
Berchem Gentsesteenweg 1295. Later, van 23/02/1944 tot de bevrijding op 04/09/1944 bij 
zijn ouders te Zellik in de Jan Tieboutstraat 1.

Professioneel
Kort na de bevrijding wordt Willy opgeroepen door de gemeente Zellik om te helpen bij de 
bevoorradingsdienst. Hij zal een vol jaar bij de gemeentelijke administratie blijven werken. 

Maar zijn roeping ligt elders. Zorgvuldig noteert Willy zijn carriere:

- 15/09/1945 tot 15/06/1947: Huileries Jettoises Wemmelsesteenweg 251 te Jette
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- 16/06/1947 tot 31/07/1954: Fietsen Van Hauwaert Leopold II laan te Brussel

- 01/08/1954 tot 31/03/1958: boekhouder bij Etablissements Skoto (agentschap van Van
Hauwaert fietsen) Lemonnierlaan 167 te Brussel

- 01/04/1958 tot pensioen: Secretaris bij Ets D’Ieteren Frères te Brussel. Willy zal heel 
zijn leven interesse hebben in auto’s en motoren. De buren herinneren zich dat hij als 
één van de eersten in de straat een auto bezat. Dat waren prachtige wagens van 
vervlogen merken (Austin, Hillman,…). Door zijn job bij D’Ieteren werden dat 
Volkswagens, en meer bepaald enkele kofferversies van de Golf.

Opvallend in die tijd, alle professionele correspondentie gebeurt in het Frans. Alhoewel 
werkgever en werknemer dikwijls mondeling in het Nederlands praatten. Pas na mei 1968 zal 
dit snel wijzigen, ook wettelijk.

Huwelijk:

In 1947 treedt Willy in het huwelijk met Henriette Tiebout. Ze is afkomstig uit de 
onmiddellijke buurt, we vinden een adres in Groot-Bijgaarden Kerkstraat 22. Deze straatnaam
bestaat niet meer. 
De eerste jaren van hun huwelijk wonen ze in bij haar ouders. Maar halfweg jaren vijftig 
kopen ze een bouwgrond waar ze kort nadien hun nestje bouwen, te Groot-Bijgaarden in de 
Rozenlaan nr 9.
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Hun kinderwens zal nooit vervuld geraken, omwille
van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Om 
het leed hiervan te verzachten doneerden ze elke 
maand een vast bedrag aan instellingen voor 
kinderen met een beperking.
En op iets latere leeftijd zullen ze een pleegkind 
opvangen.

Zijn echtgenote Henriette Tiebout in 1938

Grappige anecdote

In hun eerste huwelijksjaren reed Willy op een Vespa scooter met Henriette achterop. Door 
het verschil in fysionomie tussen beiden – Willy had een kleine gestalte -  dachten sommigen 
in de straat bij de eerste ontmoeting dat ze maken hadden met moeder en zoon.

Ze feliciteerden Henriette dat Willy toch zo’n goede jongen was om met zijn moeder overal 
naartoe te rijden.
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Brevet van Werkweigeraar

Na de oorlog komt Willy te weten dat hij een vergoeding kan krijgen voor de periodes in de 
oorlog die hij ter beschikking stelde van het vaderland. 

De maand die hij onderweg was bij de mobilisatie
en het jaar dat hij verborgen leefde.
Het zal hem heel wat briefwisseling en
telefoongesprekken kosten, maar uiteindelijk
ontvangt hij op 04/07/1951 het officieel brevet 
van ‘werkweigeraar’, evenals de bijhorende medaille
(‘de strepen van het lint zullen wit zijn’). 

In zijn dossier vinden we bewijsjes van 1980 tot 1984
van het bedrag dat hij als pensioen kreeg 
(telkens 4 x 1000 Bfr).

Politiek

Is het uit dankbaarheid voor dat brevet? Of
is het een vriendendienst? Alleszins bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1952 staat
Willy op lijst nummer 3 (Volkspartij). We 
vinden een affiche met een dikke tricolore 
rand. Het is duidelijk een kort avontuur 
want we vinden geen latere sporen.
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Vrije tijd

Ook in zijn vrije tijd toont 
Willy zijn engagement 
voor de medemens. Zo 
vinden we hem op deze 
foto bij het Rode Kruis op 
een motocross in Dworp.

Op 10/12/1966 krijgt hij 
als mobilisatieleider door 
het Rode Kruis een trofee 
uitgereikt, een miniatuur 
draagbaar.

Zijn doorzettingsvermogen toont hij in een latere hobby, de goochelkunst. In de jaren 1970 en 
1980 bestaat er in Groot-Bijgaarden een goochelclub ‘Lucky Ring’. Ze hebben hun lokaal in 
zaal Collegium. Willy treedt op onder de artiestennaam ‘Regas’. Die naam vindt hij door zijn 
naam ‘Sager’ om te draaien. De broers Guido en Chris Verhelst waren destijds buren van 
Willy. Ze herinneren zich zeer kwalitatieve voorstellingen waarbij zijn vrouw Henriette als 
assistente optrad. In zijn goocheltrucs liet hij zijn vrouw verdwijnen of zweven. Ja, hij zaagde 
ze zelfs eens in twee.
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De goochelclub bestaat trouwens nog steeds. Maar sinds 2000 heeft ze haar clublokaal in 
Vilvoorde.

De voorouders van Willy De Sager

Vader Jean Baptiste De Sager (°1890 Sint-Agatha Berchem)

Willy’s vader is een landbouwerszoon uit Ganshoren. In de foto’s vinden we een oude 
postkaart met een hoeve uit Ganshoren, vermoedelijk het ouderlijk huis.
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Geboren in 1890 zal hij vermoedelijk deel genomen hebben aan de gevechten in de Westhoek 
tussen 1914 en 1918. Verder onderzoek zou hier uitsluitsel moeten geven. Willy houdt wel 
diverse foto’s bij van zijn vader in uniform.

Hier zien we Jean Baptiste De Sager als tweede van links.

In diezelfde periode stuurt Jean-Baptiste ook een foto (achterzijde postkaart) naar zijn 
verloofde in Zellik. Was hij gevlucht? Was hij er als seizoensarbeider?
(ook hier tweede van links)
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Jean Baptiste zal zich na de oorlog opwerken in de administratie van een brouwerij. We 
konden niet achterhalen welke. Ook de bewaarde foto’s geven geen uitsluitsel.

Jean Baptiste De Sager als derde van links, staande.

Moeder Marie Therese Horlait (°1890 Sint-Jans-Molenbeek)
Willy bewaart zorgvuldig de eerste identiteitskaart van zijn mama uit 1919. Dit paspoort is 
uitgegeven door de gemeente Groot-Bijgaarden waar Marie dan al woont. Ze zal kort nadien 
huwen en naar Zellik verhuizen.
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Marie haar papa hield een twintig jaar 
lang het café annex feestzaal ‘Au duc de 
Brabant’ open in Zellik. Vermoedelijk 
heeft die daar goede zaken gedaan. Hij 
kan alleszins goede fotografen betalen 
om zijn dochter op beeld vast te leggen.

Marie zal haar man overleven. Hier een foto
uit 1951.

De grootouders langs moeders kant: Camille Horlait en Anne Meeus
Grootvader Camille Horlait was een pure Waal uit het dorpje Steenkerque in Henegouwen. 
Vermoedelijk leert hij zijn vrouw Anne Meeus in het Brusselse kennen, want zij is afkomstig 
uit Loonbeek bij Overijse. Na hun huwelijk circa 1888 wordt dochter Marie Therese als 
oudste geboren en al snel volgen twee broertjes. Maar rond 1898 overlijdt Anne reeds. 
Camille huwt een jaar later haar zus Julie Meeus. Zij zal de kinderen verder opvoeden.
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In het familiedossier vinden we veel oude foto’s, 
maar vermoedelijk dateren deze alle van na 1900.
Hiernaast zien we dan vermoedelijk Camille 
Horlait en zijn tweede echtgenote.

Op dat ogenblik moeten ze toch wel over 
financiële middelen beschikt hebben want
in 1899 – Camille is dan 33 jaar – kopen 
ze de herberg ‘In den Hertog van 
Brabant’. Dat was een groot hof van meer
dan 40 are naast de herberg ook een 
schuur, stallingen en kamers. 
Op de kaart van Vandermaelen staat er 
zelfs ‘barrière’ aangeduid. Vermoedelijk 
stond er ooit een tolbareel. 
Het stond op de hoek van de 
Brusselsesteenweg en de 
Uitbreidingstraat, naar de huidige Ring 
toe.  Van dit complex is niets 
overgebleven. 

Rond 1980 moeten de laatste gebouwen zijn afgebroken en sindsdien ligt het er 
ongebouwd bij. Omdat geen van de kinderen er zin in hadden om deze zaak verder te 
zetten, wordt alles in 1918 alweer verkocht.

Slot

Heel dit familiedossier geeft het leven weer van de generaties in de XXste eeuw. Zij 
verlieten dikwijls hun geboortestreek om in de stad Brussel werk te zoeken. Ze kenden
de nodige miserie tijdens de oorlogen, maar ook de vrede en de welstand na 1945. 
Ze leerden leven met heel wat vrije tijd waarin hobby’s en verenigingen een ongezien 
levensgeluk brachten. Willy De Sager en zijn vrouw hebben er het beste van gemaakt 
en daarbij heel hun liefde gegeven aan hun pleegdochter Heidi De Baerdemaeker. Zij 
zal hen nooit vergeten.

Bronnen:
- Familie archief Willy De Sager
- Schriftelijke getuigenis van pleegdochter Heidi De Baerdemaeker
- Mondelinge getuigenis buren Rozenlaan, Guido en Chris Verhelst

Alle betrokkenen hebben hun akkoord gegeven voor publicatie.

Jan Erklebout
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SCHOOLHOOFD LAUWERS TE GANSHOREN

Schoolhoofd Lauwers te Ganshoren

In het ontvangen archief van Willy De Sager vinden we deze grote foto van het 
‘Afscheidsfeest van Mijnheer Lauwers als schoolhoofd te Ganshoren 8 juni 1916’.
Het betreft een foto van 20 x 30 cm op hard karton. Het was wellicht de bedoeling dat zulke 
foto werd opgehangen of ingekaderd. Fotograaf van dienst was A.Verbouwe, Rue de la 
Station 46 te Jette.
De foto is heden nog niet in verband te brengen met de schenker. Misschien heeft een 
heemkring van Ganshoren wat aan deze scan? 
Of misschien herkent iemand een persoon in deze groepsfoto? Wellicht onderwijzers? 
Familieleden? Politici? Of misschien weet u over welke school dit moet handelen?
Laat het ons gerust weten.

Jan Erkelbout

TREINRAMP VORST 1899

Treinramp Vorst 18 februari 1899

Tussen de individuele rouwprentjes die we in een schenking ontvingen, vonden we volgend 
herdenkingsprentje uit het jaar 1899.
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De spoorlijn ten zuiden van Brussel richting Halle heeft blijkbaar al meer rampen gekend. De 
laatste vond plaats in Buizingen op 15 februari 2010 (19 doden, 35 zwaargewonden).
Meer dan 100 jaar vroeger gebeurde even verder dus bijna hetzelfde. De omstandigheden 
hebben we niet nagekeken, maar een summier onderzoek leert ons toch dat er toen ook 24 
doden en 80 gewonden waren.
Wie meer over deze treinramp wil lezen, kan dat vandaag zeer eenvoudig via belgicapress.be. 
In het zoekvenster (uitgebreid zoeken) zoek je het woord trein in Het Laatste Nieuws van 
enige dagen later (20/02/1899) en je krijgt er alle gruwelijke details. De journalistiek van toen
had blijkbaar andere normen.
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Oud kerkhof Ruisbroek

Er resten van dit droevig feit ook nog materiële herinneringen. Op de oude begraafplaats van 
Ruisbroek liggen de 18 Ruisbroekse slachtoffers samen in een omheind perk. De slachtoffers 
waren vooral scholieren en pendelende werknemers op weg naar Brussel. Sommige kinderen 
waren amper 10 jaar oud. Deze begraafplaats is trouwens de moeite om langs te gaan. Ze is 
een getuige van het rijkere deel van de bevolking van Ruisbroek eind 19de eeuw. Keer u op de 
inkomdreef even om, en je zal merken dat er vroeger een rechtstreekse weg naar de kerk heeft
bestaan. Deze is nu onderbroken door de spoorweg en het kanaal.

Ook in de kerk zelf van Ruisbroek zou aan de inkom nog een herdenkingsplaat hangen.
Hoe de vondst van een enkel rouwprentje een hele geschiedenis weer oprakelt.

Jan Erkelbout

SCHENKINGEN

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

Rouwbrieven/bidprentjes
Suzanne De Rudder (Sint-Genesius-Rode), Ariane Van den Bosschelle (Merchtem)

Boeken/tijdschriften/documenten
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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.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be

Voorzitter: Alfons Depester                                                         Volg ons op
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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