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november 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.

Stedelijk Archief Mechelen: vondelingenregister, boek 516

Werkten mee aan dit nummer:
René Maurice Jammart
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD
We naderen weer stilaan het einde van het jaar. Tijd dus om het lidmaatschap van
Familiekunde Vlaanderen te vernieuwen. De bijdrage voor 2022 blijft onveranderd op 37 euro
indien betaald vóór 15 januari 2022. Nadien zal de bijdrage 40 euro bedragen. Een inwonend
gezinslid kan nog steeds aansluiten aan de voordelige prijs van 10 euro.
In deze nieuwsbrief gaan we verder met de in de kijker geplaatste personen tijdens de Open
Monumentendag. Deze maal is Bertha Marlier, van het gelijknamige kasteel, aan de beurt.
Verderop in deze nieuwsbrief ook het volledige programma van de activiteiten naar aanleiding
van de uitgestelde viering van ons 30-jarig bestaan. Alle leden en belangstellenden zijn hierop
uitgenodigd.
DOCUMENTATIECENTRUM
De leeszaal van ons documentatiecentrum is weer volledig opengesteld op elke 2e donderdag
van de maand van 18.00 tot 20.00 uur en elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00
uur.
En ook op elke 1e maandag en 3e 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 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)
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.
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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.
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 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.
Covid Safe Ticket – of gelijkwaardig document – verplicht !
Vrijdag 10 december 2021 om 19.00 uur academische zitting naar aanleiding van 30 jaar
FV regio Dilbeek vzw.
Locatie: Feestzaal van het Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek
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Programma
– verwelkoming door Alfons Depester, voorzitter van FV regio Dilbeek vzw
– toespraak door Wilfried Devoldere, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen
– uitreiking van kwartierstaat aan Anneleen Van den Houte, schepen van cultuur
en aan Ivo Evenepoel, schrijver dichter
– muzikale omlijsting door Walter Evenepoel, volkszanger
– receptie
Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen via
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
uiterlijk op 1 december 2021 met vermelding van aantal personen en namen.

KASTEEL MARLIER SINT-MARTENS-BODEGEM
Het ‘Kasteel Marlier’, zogenaamd naar de voormalige eigenares ‘Madame Marlier’, kan
moeilijk als een kasteel worden omschreven. Eigenlijk gaat het om een riant landhuis dat zich
zorgvuldig tussen de bomen eromheen verschuilt.
Op het einde van de 19de eeuw wordt het ‘kasteel’ aangekocht door Eugène Marlier, een industrieel in de textielsector.
Zijn dochter Bertha Marlier vestigt zich na haar huwelijk met Georges Khnopff in 1895 in de
‘Grand Chateau’, voorheen ook het kasteel Huysmans en Broeckmansgoed geheten.
Georges Khnopff was een bekende Franstalige schrijver, dichter, musicus en groot Wagnerkenner, tevens de broer van de belangrijke symbolische schilder Fernand Khnopff. In het gezin worden twee zoenen geboren: Albert, zo luidt de eerste van zijn negen voornamen en
Maddox-Hubert, die eveneens met negen voornamen wordt bedeeld.
Nog voor de geboorte van Maddow-Hubert verhuizen ze naar Sint-Gillis en wordt het kasteel
als buitenverblijf gebruikt.
Het huwelijk houdt evenwel niet lang stand en Georges verlaat vrouw en kinderen en verhuist
naar Munchen.
Midden de jaren 1920 vestigt Bertha zich definitief met haar gezin in Bodegem.
De financiële crisis van de jaren 1920 en 1930 doen haar echter de das om en hakken diep in
op het ouderlijke fortuin van de familie, waarvan zij leefde.
De familie Marlier geraakt volledig aan lagerwal. Het kasteel kan niet meer onderhouden
worden en vervalt compleet. Madame Marlier overlijdt in september 1949. (1)
(1)

Gemeente Dilbeek, De dorpskern van Sint-Martens-Bodegem, Enkele monumenten in
woord en beeld, Kasteel Marlier
Gilbert Buyst
KWARTIERSTAAT MARLIER BERTHA
Kwartierstaat van Bertha MARLIER
1. Marlier Euphemie Leonie Berthe, rentenierster
° Brussel, 15/03/1871 (akte 1463)
+ Sint-Martens-Bodegem, 12/09/1949 (akte 12)
dochter van Eugène Adolphe (zie 2) en Sacré Marie Mathilde (zie 3)
x Sint-Joost-ten-Node, 16/07/1895 (akte 169) met *
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)( Elsene, 23/04/1904 (akte 56 van echtscheiding)
Khnopff Georges Albert Constant Marie, schrijver, dichter en musicus
° Grembergen, 07/09/1860 (akte 45) **
+ Brussel, 1927
zoon van Edmond Jean Joseph *** en dame Dommer Léonie Joséphine Ghislaine
* Het kerkelijk huwelijk wordt ingezegend in Sint-Martens-Bodegem op 17/07/1895.
Het huwelijk houdt niet lang stand want in 1904 al wordt de scheiding uitgesproken.
** Geboren op het kasteel van Grembergen (Dendermonde)
*** Substituut van de Procureur des Konings te Oudenaarde.
Uit dit huwelijk:
– Albert Dante Emmanuel Emile Xavier Benoit Franz Corneille Siegfried, ° SintMartens-Bodegem, 02/05/1896 (akte 10)
– Maddox Hubert Marie Jules Léon Maurice Richard Tille, ° Sint-Martens-Bode
gem, 10/06/1898 (akte 20)

Geboorteakte van Euphemie Leonie Berthe Marlier
Generatie 2 – Ouders
2. Marlier Eugène Adolphe, industrieel in textielsector *
° Florennes, 03/08/1839 (akte blad 7v)
+ Sint-Joost-ten-Node, 05/03/1905 (akte 115)
zoon van Hugues (zie 4) en Dessaint Marie Agnès Honorine (zie 5)
x Brussel, 02/06/1866 (akte 732) met
3. Sacré Marie Mathilde
° Sint-Joost-ten Node, 01/02/1839 (akte 24)
+ na 1905 en voor 1920
dochter van Charles Auguste (zie 6) en Pieron Jeanne Théodore (zie 7)
* In 1920 is zijn kunstcollectie verkocht , zie:
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/47933-collection-eugene-marliervente-du-15-mai-1920?offset=1
Generatie 3 – Grootouders
4. Marlier Hugues Léopold, handelaar
° Cerfontaine, 07/12/1808 (akte BS)
+ Florennes, 18/12/1844 (akte BS)
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zoon van Charles Claude (zie 8) en Deglarges Marie Sophie Josèphe (zie 9)
x Florennes, 05/08/1833 (akte BS) met
5. Dessaint Marie Agnès Honorine, kleermaakster
° Florennes, 06/02/1811 (akte BS
+ Florennes, 01/04/1890 (akte 13)
dochter van Jean Joseph (zie 10) en Sevrin Jeanne Joseph (zie 11)
6. Sacré Charles Auguste, horlogemaker
° Brussel, 07/12/1802 (16 frimaire an 11) (akte 609)
+ Elsene, 24/08/1889 (akte 517)
zoon van Jean François (zie 12) en Kessman Barbe (zie 13)
x Brussel, 01/03/1832 (akte 94) met
7. Pieron Jeanne Théodore, verkoopster
° Brussel, 18/03/1801 (27 ventôse an 9) (akte 1346)
+ Elsene, 26/05/1884 (akte 332)
dochter van François (zie 14) en Van Antwerpen Elisabeth (zie 15)
Generatie 4 – Overgrootouders
8. Marlier Charles Claude, griffier vredegerecht
Sergeant major au 83ème rgt d'infanterie (1793) - "employé dehors au service de la République" – Officier au 83ème rgt d'infanterie (1796) – Commissaire du pouvoir éxécutif auprès
de cette administration 1797) – régisseur (1806)
° Lyon (Frankrijk), 09/07/1765
+ Florennes, 25/10/1822 (akte blad 7r)
zoon van Paulin (zie 16) en Vannier Jeanne Marie (zie 17)
x Mariembourg, 05/08/1793 (akte BSH blad 3) met
9. Deglarge Marie Sophie Josèphe, huishoudster
° Mariembourg, 21/02/1773 (PR blad 496)
+ Florennes, 02/05/1851 (akte BS)
dochter van Jean Joseph (zie 18) en Bomblet Marie Ursule (zie 19) *
* bij overlijden wordt Marie Anne Toussaint (x2) ten onrechte als moeder vernoemd
10. Dessaint Jean Joseph, vitrier
° Florennes, 08/11/1784 (PR blad 393)
+ Florennes, 09/05/1857 (akte 18)
zoon van Jean Pierre Antoine (zie 20) en Oliette Désirée Emérantine (zie 21)
x Florennes, 09/08/1810 (blad 2v) met
11. Sevrin Jeanne Joseph, huishoudster, couturière in 1810
° Florennes, 18/12/1784 (PR blad 394)
+ Florennes, 23/10/1858 (akte 31)
dochter van Jean Joseph (zie 22) en Delahaut /Marie Agnès (zie 23)
12. Sacré Joannes Franciscus,
° Aalst, 26/06/1792 (PR akte 2456)
+ Brussel, 07/06/1821 (akte 1298)
zoon van Antonius (zie 24) en Cooremans Francisca (zie 25)
x Brussel (Coudenberg), 04/04/1796 (PR akte blad 142v) met
13. Kessman Barbara, koopvrouw
° Brussel (SS Michiel en Goedele), 07/06/1775 (PR blad 124v)
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+ Brussel, 11/06/1857 (akte 2088)
dochter van Jean Philippe (zie 26) en Discleyn Catherine Josephine (zie 27)

Huwelijksakte Joannes Franciscus Sacré en Barabra Kessman
14. Pieron François, *
° Brussel (SS Michiel en Goedele), 30/04/1772 (PR blad 99)
+ Brussel (St Jans Gasthuis), 13/05/1826 (akte 1219)
zoon van Nicolaus Pierson (zie 28) en Damatte Barbara Theresa (zie 29)
* Pierson bij huwelijk en overlijden + correctie in de marge)
x Ukkel, 17/05/1798 (28 Floréal an 6) (PR akte 24)
15. Van Antwerpen Elisabeth,
° Ukkel, 01/11/1773 (PRD)
+ Brussel, 17/03/1835 (akte 834)
dochter van Simon Joseph (zie 30) en Weemaels Joanna (zie 31)
Generatie 5 – Betovergrootouders
16. Marlier Paulin,
° Lyon La Platière,
x Lyon La Platière, 23/11/1763 met
17. Vannier Jeanne Marie,
° Lyon la Platière,
dochter van Etienne Hacinthe en Manos Maria Claudine
18. Deglarge Jean Joseph, landbouwer, leverancier van hout en stro aan het koninklijke leger
° Mariembourg, 30/04/1718 (PR akte 494)
+ Mariembourg, 20/12/1807 (akte BS)
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zoon van Jean en Magotteaux Marie Joseph
x1 ca 1750 met Drion Marie Barbe (+ 14/09/1758) (PRO blad 336)
x2 Mariembourg, 19/08/1759 met Toussaint Marie Anne (+ 07/12/1761) (PRH blad 3
48)
x3 Mariembourg, 04/09/1763 (PR blad 449)met
19. Bomblet Marie Ursule, huishoudster
° Fagnolles, 26/10/1732
+ Mariembourg, 05/01/1787 (PRO blad 910A)
dochter van Joseph en Gilliaux Marie
20. Dessaint Jean Pierre Antoine, glazenmaker
° San Vittore (Zwitserland, Italië bij overlijden), 17/05/1756
+ Florennes, 24/10/1828 (akte BS)
zoon van Jean Pierre Dessaint en Zoppi Marie Jeanne
x Florennes, 01/09/1782 (PR blad 682) met
21. Oliette Désirée Emérantine, huishoudster
° Florennes, 01/06/1756 (PR blad 412)
+ Florennes, 03/01/1833 (akte 1
dochter van Jean Guillaume en Laurent Marie Françoise
22. Sevrin (Severin) Jean Joseph,
x met
23. Delahaut Agnès,
24. Sacré Antonius
° Merchtem, 11/01/1735 (PR blad 141)
+ > 1813 (“Het is ons niet gelukt de dagteekening van overlijden in het Stadsarchief
van Aalst te vinden” *
zoon van Franciscus en Persijn (Pisson?) Joanna
x1 Merchtem, 21/06/1731 (PR blad 224) met
25. Cooremans Francisca
° Merchtem, 08/10/1731 (PR blad 117)
+ Aalst, 30/09/1771 (begraven 02/10/1771) (PR blad 5148)
dochter van Cornelius en Van der Elst Maria
* De Brabander oktober 1919 jaargang1 nr 1
26. Kessman Jean Philippe
° St Goedele ?
+ Brussel, 29/08/1791 (Begrafenisakte)
x met
27. Discleyn Catherine Joséphine
° Sint Niklaas ?
+ Brussel, 14/06/1776 (Begrafenisakte)
28. Pierson Nicolaus
x met
29. Dematte (Delmotte) Barbara Theresa
30. Van Antwerpen Simon Joseph, cultivateur (1805), blanchisseur (1807), sacristain de la
commune de Drogenbos (1822)
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° Ukkel, 23/08/1742 (PR akte 1020)
+ Ukkel, 19/09/1822 (akte 66)
zoon van Zacharie (1708-1795) en Van Volsum Marie Philippine (1702-1776)
x Ukkel, 23/07/1768 (PR akte 2768) met
31. Weemaels Joanna
° Ukkel, 07/11/1743 (PR akte 1113)
° Ukkel, 04/11/1815 (akte BS)
dochter van Pierre Wiemaels (+1788) en Servranx Anne Thérèse (ca 1723-1797)
Bronnen:
Rijksarchief, Burgerlijke Stand en Parochieregisters
Familysearch, Burgerlijke Stand en Parochieregisters
Samengesteld door Gilbert Buyst, met medewerking van Myriam Smet en Léon
Verheylewegen.

INDEX HERALDISCH FONDS
In 2018 droeg de FOD Buitenlandse Zaken zijn Heraldisch Fonds over aan het Algemeen
Rijksarchief: 60 meter overheidsarchief uit het ancien régime, razend interessant voor
genealogen. Nu de index op dit fonds online staat, wordt het veel eenvoudiger om dit archief
te raadplegen.
Het Heraldisch Fonds bestaat uit authentieke bewijsstukken van de Heraldische Kamer en van
het college van experten (de herauten) inzake adelstand en heraldiek. De registers die verband
houden met de bevoegdheden die ze zowel bij geschillen als daarbuiten uitoefenden, vormen
een concreet voorbeeld van de stukken die je in dit bestand terug kan vinden. Ook attesten
i.v.m. adelstand, wapenschilden, burgerlijke stand, enz. en resultaten van opzoekingen die in
deze context werden gedaan, zijn in het bestand terug te vinden.
Toegang tot dit vrij raadpleegbare archief, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, werd echter
bemoeilijkt omdat daarvoor een index moest worden gebruikt die enkel in de leeszaal kon
worden ingekeken.
Deze procedure behoort voortaan tot het verleden. De index is nu volledig online te
raadplegen, zodat opzoekingen van thuis uit gestart kunnen worden. Na een online verkenning
van het bestand kan je de documenten die je wil raadplegen voortaan rechtstreeks aanvragen
in de leeszaal.
•Raadpleeg de index van het Heraldisch Fonds
Bron: Rijksarchief, Nieuwsbericht, 10/10/2021

BELANG SCHEPENREGISTERS
Het belang van Schepenregisters
Bij een stamboom of genealogisch onderzoek, nogmaals, kan ik niet genoeg het belang van
het raadplegen der schepenregisters benadrukken.
Uit het schepenregister van Vilvoorde, hoe men uit een kleine akte een massa informatie kan
halen:
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Vilvoorde, 1609-folio 483v
Wij schepenen ende Raedt doen te weten dat voer ons compareerde Matheus De Smeth, oudt
59 jaeren, Anthonis De Helt, oudt 75 jaren, beyde onse mede schepenen, Laureys Vanden
Zande, oudt 67 jaren ende Dismas Quisthout, oudt 65 jaren, beyde oude schepenen ende Raed
van Vilvoorde, hebben samen onder eedt geasttesteert ende verclaert, dat zy wel kennen ende
van joncx gekent hebben Cornelis Vanden Coelputte, oudt ontrent 41 jaren, ende nu binnen
Brussel woonende, geboren te Vilvoorde wettich sone van wylen Jan Vanden Coelputte x
wylen … [open ruimte] Polspoel, syne ierste huysvrouw die een dochter was van wylen
Christoffel Polspoel, coopman oft leveraer van steene, ende want redelyck ende rechtveerdich
is der waerheyt getuygenisse te geven.
Actum 18-07-1609
En... dat meer dan 400 jaar geleden, de bourgeoisie, ook een respectabele ouderdom bereikte
René Maurice Jammart

INDEXEN OVERLIJDENS ANTWERPEN 1921-1970
Vanaf 5 oktober 2021 zijn op de website van het FelixArchief de indexen (10-jaarlijkse) op de
overlijdensregisters van de stad Antwerpen (district Antwerpen) digitaal raadpleegbaar voor
de jaren 1921-1970. Hopelijk volgen nu ook de aangehechte gemeenten en districten, die
aparte registers hebben.
Helaas zijn de akten zelf nog niet oline raadpleegbaar.
https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/82
Bron: Felixarchief, Archievenoverzicht

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
Mijn familiestamboom…hoe begin ik eraan?!
Op 11/11/2021 organiseert Heemkring Bodeghave een vormingsavond die je op het juiste
spoor zou moeten zetten. Waar de juiste bronnen vinden, hoe snuisteren in archieven, wat
staat er allemaal in die oude kerkregisters… stap voor stap wordt het voor jou ontrafeld.
We starten stipt om 20 uur met een persoonlijke getuigenis van Marc De Romagnoli gevolgd
door een boeiend relaas gebracht door onze spreker Alfons Depester (Familiekunde
Vlaanderen).
Locatie: Solleveld (kleine zaal) te Sint-Martens-Bodegem, 20 uur. Deelname is gratis,
inschrijven hoeft niet.
Eindejaarsdrink en studiedag
Zet alvast 3 december in je agenda! Dan nodigt Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei je uit
op een netwerkdag vol workshops gekoppeld aan een gezellige eindejaarsdrink. We kijken
ernaar uit jullie terug te zien. Meer info volgt later.
Vrijdag 3/12/2021 van 9.30 tot 18.00 uur in Kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle.
Onze afdeling zal met een stand aanwezig zijn.
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SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum!
Boeken/tijdschriften/documenten
Luycx André (Wemmel)

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.

CULOT te SINT-AGATHA-BERCHEM
Vraag 21/11-01
De steenkapper Culot van Berchem had zijn vestiging tegenover de begraafplaats van Berchem waar hij veel grafmonumenten realiseerde.
Hij stopte met zijn activiteiten voor het jaar 85.
Is het mogelijk over deze persoon meer gegevens te krijgen, zoals voornaam, geboren, huwelijk, enz.
Wij de immortellen zijn bezig met het funerair erfgoed en hierbij zijn ook de steenkappers van
belang. Zou het mogelijk zijn ons hierbij te helpen
Ingezonden door Fons Moeyersons, Bestuurder Heemkring Londerzeel

VAN DER BORGHT te SINT-JANS-MOLENBEEK
Vraag 21/11-02
Voor Erfgenaam gezocht, één van onze programma's, ben ik op zoek naar informatie over:
Dominicus Van der Borght. geboren op 20 augustus 1913 en overleden op 5 augustus 1996 te
Sint-Jans-Molenbeek. De ouders zouden Josephus Raspoet en Joanna Baptista geweest zijn.
Hebben jullie iets van informatie, documentatie van meneer Van der Borght of zijn familie?
Ingezonden door Nina Nzenza, redacteur bij productiehuis Banijay Belgium
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POLEZ te SINT-JANS-MOLENBEEK
Vraag 21/11-03
Voor Erfgenaam gezocht, één van onze programma's, ben ik op zoek naar informatie over:
Jeannette Françoise Polez geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 19 september 1918 en overleden te Anderlecht op 8 oktober 2003
Het laatste adres dat wij van haar hebben is Sint-Ambrosiuslaan 12 te Dilbeek.
Idealiter zijn wij op zoek naar foto's, bidprentjes, stambomen en artikels, maar alle info is welkom.
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