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Hier proberen we het verhaal samen te stellen van het Amerikaanse avontuur van de landbouwers familie Buytaert afkomstig van Beveren-Waas. 

 

Het familiehoofd Frederick Buytaert wordt geboren te Beveren-Waas op 2 februari 1869 uit de ouders Joseph & Maria Theresia Pauwels. 



Hij huwde op 20 april 1901 de dorpsgenoot Marie Valerie Van Grinsveld die geboren is op 6 mei 1879 te Beveren-Waas uit de ouders Petrus Henricus en 

Philomena Polfliet. 

 

Het koppel werd gezegend met 2 zonen Joseph en Frans Petrus. 

- Joseph werd geboren te Vrasene op 21 maart 1902 

-  Mei Frans Petrus geboren te Beveren-Waas op 7 mei 1904 

 

 



De familie vertrekt vanuit Antwerpen op 1 april 1907 met de SS Vaderland van de rederij Red Star Line naar New York waar ze aankomen op 12 april 1907. 

 

Met eindbestemming Norway-Michigan waar de broer van Frederick (Petrus Buytaert) verbleef. Hier komen zij in de landbouw terecht. 

Juist voor de 1ste wereldoorlog (die begon op 28 juli 1914) vertrok het koppel met de jongste zoon op bezoek naar België vanuit St. Charles II, Joseph was 

toen slechts 13 jaar. Joseph bleef achter bij een bevriende landbouwer. 

In België brak de oorlog uit en alle contact met de oudste zoon Joseph viel volledig weg. 

Het drietal overleefde de oorlog doch kon slechts in 1920 genoeg bijeen sparen om opnieuw de overtocht te kunnen maken naar Amerika met de SS 

Kroonland van de rederij Red Star Line en hopen eindelijk hun zoon Joseph terug te zien. 

Zij vestigden zich te Hibbing Minnesota en begonnen dadelijk inlichtingen in te winnen om de inmiddels 18-jarige Joseph terug te vinden. In de Gazette 

van Detroit van maart 1921 plaatsen ze een hulpoproep om hun verloren zoon terug te vinden daar tot dan al hun pogingen vruchteloos zijn gebleven. 

Wel heeft hun bevriende landbouwer, waar ze hun zoon achterlieten, kunnen vertellen dat Joseph kort na hun vertrek naar België bij hem vertrokken is, 

hij zou gewerkt hebben in een automobielfabriek in Detroit. 

In Detroit heeft men reeds talrijke opzoekingen gedaan, doch te vergeefs. De familie zou heel dankbaar zijn voor inlichtingen. 



Hoe de familie uiteindelijk Joseph hebben terug gevonden weten we niet, wel bleek dat hij tijdens de terugkeer van de familie naar Amerika dienst had bij het 

Amerikaans leger. Zie het rooster hieronder van 30 november 1920. 

 

 
Dus is alles goed gekomen met Joseph, hij zal later huwen met Thelma 

McClane en werd in 1926 te Wisconsin een dochter Jamie geboren. 

Joseph overleed op 28 juni 1996 te Barren, Kentucky Indiana op 94 

jarige leeftijd. 

 

 

 


