De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in
maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te
leveren vóór de 10de van de maand waarin het blad verschijnt bij:
Victor Bertels, Thierry de Renesselaan,1, 2390 Malle
victor.bertels1@telenet.be
Gelieve alle correspondentie voor Regio-Kempen te zenden naar:
Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
e-mail: theopeeters1@telenet.be tel: 014/41.89.86
Studiezaal :

Kasteel de Renesse
Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)
www.fv-kempen.be

Website:
Erevoorzitter :
Erebestuurslid:
Ereleden:

Eugeen Van Autenboer (†)
Florent Bosch (†)
Elisa Nijs (†) Jos Van Breen (†)

Marc Van den Cloot
Voorzitter

Salphensebaan 24, 2390 Malle
marc.vandencloot@telenet.be

03/312.26.54

Frans Renaerts
Ondervoorzitter:
Theo Peeters
Secretaris:
Victor Bertels
Penningmeester

Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net
Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
theopeeters1@telenet.be
Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
victor.bertels1@telenet.be

014/81.48.27

Bestuursleden:
Dago Peeters
Webmaster

Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be

014/55.61.00

Mariette Backs

Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com

03/383.26.16

Paul Desseyn

Druivenlaan 1, 2390 Malle
paul.desseyn@telenet.be

03/312.14.07

Gerard Keysers

Berkenlaan 8, 2275 Poederlee
gerardus.keysers@telenet.be

014/88.22.84

Andre Sannen

Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be

014/31.93.26

Herman Van de Leur

Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be

014/41.67.46

Andre Van Steenbergen

Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteenb@telenet.be

03/383.38.69

014/41.89.86
03/312.29.89

EDITORIAAL
Vic Bertels

Genealogische opzoekingen doen lijkt van langsom minder snuffelen in archieven. Het alom
tegenwoordige internet heeft heel wat tijd en verplaatsingen bespaard en het aantal bezoekers
aan opzoekingcentra en archieven loopt dan ook terug.
En toch hebben wij als documentatiecentrum voor de Kempen nog heel wat
aantrekkingskracht en blijft ons bezoekersaantal redelijk op peil.
De grootste aantrekkingskracht is dat wij van heel wat Kempense gemeenten gegevens
verzameld hebben, zowel in boekvorm als digitaal, en voor wie Kempense roots heeft is het
niet zo moeilijk om van de ene naar de andere gemeente te switchen, alles op één plaats is
toch comfortabel.
Hoe kan je je als genealogische vereniging onderscheiden van het internet gegeven?
Er zijn volgens mij nog diverse vlakken die onderbelicht worden in de diverse sites die
pretenderen aan genealogie te doen.
Voor het opmaken van een “graat-genealogie”: namen, data en plaatsen, kan je vlot terecht op
alle mogelijke websites. Heel wat gegevens worden zonder meer op het web gezet, dikwijls
zonder bronvermelding en of verantwoording. Het gevaar bestaat dat de “hobby” genealoog
aan afschrijfgenealogie gaat doen met alle gevolgen van dien.
Een gespecialiseerde bibliotheek, met gedegen genealogen als raadgevers daarentegen kan u
wijzen op de anomalieën en eventuele fouten die u (zou kunnen) ma(a)k(en)t.
Een familiegeschiedenis is meer dan een stamboom of een kwartierstaat met enkel maar data,
plaatsen en namen. Aan dat skelet moet nog vlees en bloed gebracht worden. Een echte
genealoog zal trachten om zijn stamboom tot leven te brengen met originele documenten en
de situering in de tijd en de geschiedenis.
-Notarisakten, testamenten,
- staten van goed,
- processen en rechtspraak
-gemeenterekeningen,
-overeenkomsten inzake alimentatie,
-scheidingen en delingen,
-momberrekeningen, inventarissen van sterfhuizen,
- borgbrieven….. enz. enz. het zijn allemaal documenten die meestal niet op internet te vinden
zijn en enkel te raadplegen in de papieren archieven.
Voor een genealogische vereniging is de uitdaging van het internet een hele opgave, maar
begeleiding en ontsluiting van gegevens zoals hierboven genoemd, zijn de middelen die wij
kunnen gebruiken om onze leden beter te informeren en er voor te zorgen dat het opzoekwerk
niet verglijdt naar een klakkeloos overnemen van gegevens, wij passen voor een “afschrijf
genealogie”.
3

HET VERHAAL VAN DE “KOEKOEKSKINDEREN”
Marc Van de Cloot
In de media, tuk op een sappig of smeuïg verhaal, gewaagd men altijd van een hoge graad van
buitenechtelijke kinderen, tot wel 10 %. Met “koekoekskind” bedoelen we een kind dat deel
uitmaakt van een ouderlijk gezin en de familienaam van het gezinshoofd draagt die, alhoewel
overtuigd dat het zijn kind is, toch niet de biologische vader is. Een verontrustende gedachte
voor familievorsers die hun familiegeschiedenis uitpluizen: op 10 generaties zou er dan
minstens één valse noot tussen zitten…
Gelukkig verwees de wetenschap, op basis van hedendaagse medische gegevens, dat verhaal
naar de prullenbak. Alle recente wetenschappelijke studies leiden ter zake tot dezelfde
duidelijke conclusie: in West-Europa heeft een vader slechts 1 tot 2 % kans dat hij niet de
biologische vader van zijn kind is.
Waar komen die hoge cijfers dan vandaan ? In de eerste onderzoeken naar het voorkomen van
koekoekskinderen heeft men zich gericht vooral op vaders die zelf reeds een vermoeden
hadden dat zij niet de biologische vader van hun kind waren. De gevonden percentages liggen
in die studies uiteraard relatief hoog. Alhoewel deze resultaten statistisch niet representatief
zijn voor de hele bevolking krijgen zij onterecht een hoog waarheidsgehalte toegemeten
zowel in de media als in andere middens.
De vraag die de verontruste familiezoeker zich kan stellen is: hoe was het dan gesteld in de
vroegere tijden toen er nog geen of slechts onbetrouwbare voorbehoedsmiddelen bestonden ?
Wetenschappers redeneerden als volgt: als het huidige seksueel gedrag vroeger ook
voorkwam, zonder de mogelijkheid van het gebruik van de huidige anticonceptiemiddelen,
dan moest het aantal koekoekskinderen veel hoger liggen. Men gewaagde in sommige, vooral
sociologische studies van 8 tot 30 %. Een uppercut van jewelste voor de brave genealoog die
zoveel tijd spendeert aan het zoeken naar zijn voorouders en mogelijk met volkomen valse
gegevens opgezadeld zou zitten.
Het werd dus hoog tijd om dit probleem met de moderne mogelijkheden van het genetischgenealogisch onderzoek aan te pakken. Zoals onze leden al langer weten, startte Familiekunde
Vlaanderen vanaf 2009 in samenwerking met de KU Leuven een grootscheeps onderzoek
naar het Y-chromosomale DNA van een 1000-tal mannen uit België en Nederland. Enkel
mannen hebben een Y-chromosoom (vrouwen 2 X-chromosomen) zodat dat logischerwijze
enkel via de vaderlijke lijn wordt doorgegeven. Bij de celdelingen die van een bevruchte eicel
uiteindelijk tot een nieuwe kleine wereldburger leiden, gebeuren kopieerfoutjes in het DNA:
mutaties. Daarvan zijn er 2 soorten, waarvan één enkel bij de mannen voorkomt. Daardoor
kan men bepalen of mannen binnen eenzelfde genetische (niet te verwarren met culturele)
groep verwant zijn of beter gezegd van een gemeenschappelijke voorvader afstammen. Dit
project maakte furore in de genetische wereld omdat door de genetische resultaten te
vergelijken met de genealogische gegevens van de deelnemers indrukwekkend hoge
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verwantschapscijfers aan het licht kwamen1. Het onderzoek loopt intussen nog steeds verder
onder de naam Benelux-project2.
Dat bracht een Leuvense medewerker, dr. in de biologie Maarten Larmuseau, op het idee om
met die enorme database bijkomende deelonderzoeken te doen. Die publiceert hij sinds 2012
in de rubriek “Verborgen in het DNA” in onze Vlaamse Stam. Zo stortte hij zich ook op het
probleem van de koekoekskinderen en dat via twee verschillende methodes.
Bij de eerste, de genealogische koppel-aanpak, analyseert men twee mannen uit een zelfde
populatie die in het verleden van een gemeenschappelijke vaderlijke voorvader afstamden.
Als de juridische stamboom overeenkomt met de biologische afstamming dan is de specifieke
Y-chromosomale variant voor beiden dezelfde. Indien niet, dan is er een buitenechtelijke
relatie in het spel. Zo berekent men een gemiddelde kans op een koekoekskind binnen een
bepaalde populatie.
Bij de tweede methode baseert men zich op de familienaam. Men analyseert dan mannen met
eenzelfde familienaam, waarvan veronderstelt is dat hij maar eenmaal ontstond, zodat alle
naamgenoten in principe dezelfde Y-chromosomale variatie moeten vertonen. Daarbij moet
men rekening houden met afwijkende mogelijkheden: adoptie, babyverwisseling of de
aanname van een vrouwelijke familienaam. Men bepaalt dan het aantal afwijkende varianten
en deelt die door het aantal generaties tot het ontstaan van de familienaam. Deze methode is
wel minder nauwkeurig als de eerste maar geeft een indicatie over de historisch
koekoeksgraad in een bepaalde populatie.
In 2013 publiceerde professor Larmuseau de resultaten: in Vlaanderen had de voorbije 400
jaar gemiddeld slechts 1 % van de kinderen een (juridische) vader die niet hun biologische
vader was en dat op basis van stambomen waarin men geen buitenechtelijke kinderen
verwachtte. Dat bericht haalde de wereldpers. The Economist, The Times, The Guardian en
Fox News berichtten erover. Een Spaanse krant verwees met de publicatie van een prent naar
een ontwerp van Pieter Bruegel de Oude naar het “onkuis” gedrag in de samenleving. De
algemene reactie was erg kritisch: dit was een typisch resultaat voor het brave katholieke
Vlaanderen. In het protestantse Noorden en het zwoelere Zuiden zou dit een heel ander
verhaal zijn, zo was de algemene teneur.
Als reactie startte Maarten Larmuseau het GEN-iale Stamboom-Project op om meer en
duidelijkere gegevens te bekomen. Het project is intussen afgesloten en de resultaten worden
nu verder geanalyseerd en gepubliceerd.
Intussen zijn er verschillende internationale onderzoeken uitgevoerd via de toepassing van
deze beide methodes. De eerste navolger van de Vlaamse studie werd door Boattini in 2015
uitgevoerd in Noord-Italië. Resultaat: in de laatste 400 jaar bedroeg het gemiddeld aantal
koekoekskinderen 1,2 % per generatie. Een gelijkaardige studie in de (westerse) ZuidAfrikaanse populatie, door Greeff en Erasmus eveneens in 2015 uitgevoerd, kwam voor de
laatste 300 jaar tot een resultaat van 0,9 %. Al deze studies gebruikten de genealogische
1

De resultaten zijn gepubliceerd in de boeken DNA Brabant (2010) en DNA België (2011)
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Zie de website www.dna-benelux.eu

5

koppelmethode. Op basis van de familienaamaanpak kwamen Solé-Morata et al. In 2015 tot
een gemiddelde van 0,6 à 1,7 % per generatie voor de laatste paar eeuwen.
Voorlopig nog ongepubliceerde resultaten in Australië, Engeland en Nederland leiden
eveneens tot een frequentie van ca. 1 %. De Australische gegevens werden bekomen via het
Fromelles-project. Dat onderzocht het DNA van de stoffelijke resten van de in het Franse
Fromelles begraven onbekende Australische soldaten uit de Eerste Wereldoorlog en kon een
aanzienlijk deel daarvan opnieuw linken aan hun eigenlijke familie en familienaam3.
Hiermee is duidelijk aangetoond dat de cijfers voor koekoekskinderen een algemeen, zeker in
Europese populaties, erg klein is en dit over een periode van 3 à 4 eeuwen. Het resultaat stemt
bovendien overeen met de moderne studies op basis van medische gegevens. Een andere
conclusie is dat de hedendaagse conceptiemiddelen geen merkbare invloed hebben op het
voorkomen van koekoekskinderen. Daarmee is uiteraard niets gezegd over het voorkomen
van buitenechtelijke relaties. Niettemin betekenen deze wetenschappelijke resultaten een hele
opluchting voor wie zijn voorouders opzoekt.
Is daarmee nu alles uitgeklaard ? Toch niet, want men plant meer verfijnde onderzoeken,
waarbij ook naar eventuele verschillen tussen stad en platteland wordt gezocht. Ook kunnen
geringe verschillen een gevolg zijn van wat men de transitieperiode noemt, namelijk de
overgang tussen 1750 en 1960 van een hoog sterfte- en geboortecijfer naar een laag geboorteen sterftecijfer. Kortom, er is nog werk aan de winkel.

BOEKBESPREKING

MOLENS EN MAALDERIJEN IN BROECHEM, EMBLEM, OELEGEM EN RANST
door Luc Verachtert
Alhoewel het een heemkundig onderwerp betreft, meenden we dit boek toch onder de
aandacht van de genealogen te moeten brengen. Zoals we uit onze ervaring weten, waren
molenaars belangrijke personen in hun gemeente. Zij waren ook vaak mobiel en op
verschillende plaatsen actief, soms ver van hun herkomstplaats. Tevens bleef het beroep vaak
lange tijd binnen de familie en trouwden ze met partners uit andere molenaarsfamilies.
Het eerste deel is gewijd aan de historiek en de molenbouw, in een tweede deel komen de 7
molens, 8 maalderijen en de 2 oliemolens uit de vier deelgemeenten van Ranst aan bod.
Daarbij geeft de auteur ruim aandacht aan de molenaars en hun familie. De
molenaarsdynastieën worden in een ruime overzichtstabel weergegeven. Enkele bekende
namen: Heylen, Van Nueten, Ockers, Lambrechts, Vloeberghs en Biermans.
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Maarten Larmuseau, Het Fromelles Project; Genetische genealogie geeft alsnog een naam aan onbekende Is
daarmlsoldaten uit WO I, Vlaamse Stam, 51ste jaargang, 2016, nr. 1, blz. 6-8.
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Een derde deel neemt de restauratie en herbestemming van de molens onder de loep. Een
ongewone, maar voor ons interessante bijlage, is de lijst van de molenaarsknechten en meiden. Een uitgebreide bibliografie en een glossarium ronden het geheel passend af.
Het boek is een uitgave van de Heemkundige Kring De Brakken en kost 35 euro (+ 5 euro
verzendkosten buiten Ranst). Te bestellen bij: Willem Segers, willem.segers1@telenet.be.
Het is eveneens te verkrijgen in de molen van Oelegem (enkel tijdens het Meulenmaal, elke
derde zondag van de maand, maar niet in juli en augustus, en bij Tuin- en diercentrum
Verlinden (de vroegere maalderij Verlinden), Jozef Simonslaan 1, 2520 Oelegem

Vuurkruiser Marinus Josephus (Jeff) Cnaeps
Jan Cnaeps
Met respect en eerbied “hulde aan onze soldaten van 14-18” denken we meestal terug aan
onze gesneuvelden…
De hulde aan de overlevenden en zij die de hele oorlog, vier jaar lang, aan het front waren
wordt al eens “onbewust” vergeten.
Bij het uitbrengen van Het Guldenboek was niet iedereen in de mogelijkheid om zich in te
schrijven, zowel financieel als wegens afwezigheid.
Een voorbeeld hiervan was mijn grootoom Marinus Josephus Cnaeps.
7

Marinus Josephus Cnaeps
Ouders: Henricus Cnaeps geboren te Arendonk op 28 maart 1849 en er overleden op14
oktober 1914, hij is een eerste maal te Arendonk gehuwd op 14 februari 1885 met Anna
Elisabeth Jacobs, geboren te Arendonk op 3 juli 1844 en er overleden op 24 januari 1892, zij
was de dochter van Petrus en Maria Catharina Corsten,(zij was voordien gehuwd met Petrus
Huybregts van Arendonk)
In dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:
Petrus Joannes, geboren te Arendonk op 03 december 1885 en er overleden op 30 juli 1969
Joanna Josepha, geboren te Arendonk op 20 juni 1888 en er overleden op 17 april 1889
Henricus Cnaeps trouwde een tweede keer op 3 augustus 1884 te Arendonk met Maria
Boermans, geboren te Arendonk op 10 augustus 1855, zij is overleden te Hoogeloon (Nl) op
93 jarige leeftijd, op 10 januari 1949, (zij is de dochter van Joannes Franciscus en Cornelia
Elisabeth Wouters). Maria Boermans was vroeger gehuwd met Petrus Ludovicus Slegers van
Dessel,( in dit huwelijk waren 4 kinderen)
Uit het tweede huwelijk:
-Petrus Joannes, geboren op 3 december 1885 te Arendonk en er overleden op 2 augustus
1969. Hij is getrouwd te Arendonk met Maria Elisabeth van de Craen, geboren op 5 oktober
1890 te Arendonk en er overleden op 17 september 1961
-Joanna Josepha, geboren op 20 juni 1888 te Arendonk en er overleden op 17 april 1889
-Marinus Josephus (Jeff), geboren te Arendonk op 14 mei 1893 en overleden te Hilsborough
New Hamphshire in de USA (zie kwartierstaat hierbij°
-Benedictus Antonius, geboren op 24 december 1895te Arendonk,hij was soldaat van de klas
191. Hij overleed net als zijn moeder te Hoogeloon op 30 september 1966
Dat Marinus Josephus in 14-18 gevochten heeft bewijst zijn vuurkaart
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De gegevens zoals vermeld op de vuurkaart.
Marinus Josephus Cnaeps *14/05/1893
Volgnummer: C/. 6927
Van 04/08/1914 tot 10/10/1914 in de vestiging Antwerpen.
Daarna volgt een periode van 7 maanden die niet op de vuurkaart is vermeld.
Van 16/05/1915 tot 09/12/1916 bij het 7de Artillerie Regiment
Van 10/12/1916 tot 17/05/1917 bij het 13de Artillerie Regiment
Van 18/05/1917 tot 30/06/1917 bij het 1ste zwaar Artillerie Regiment
Van 01/07/1917 tot 07/07/1917 bij het 4de Artillerie Regiment
Hier is een periode van 4 maanden die niet op de vuurkaart is vermeld
Van 13/11/1917 tot 01/02/1918 bij het 4de Artillerie Regiment
Van 02/02/1918 tot 11/11/1918 bij het 16de Artillerie Regiment
Hij verwierf 8 frontstrepen, het Oorlogskruis met palm, de overwinningsmedaille
en de Herinneringsmedaille van de oorlog 14-18.

In wat volgt noemen we hem, Jeff, zijn roepnaam.
Bij de eerste uitschakeling van de forten van Antwerpen verlaten tienduizenden militairen
over de 400m lange pontonbrug Antwerpen richting kust.
Na de val van Antwerpen op 10 oktober waren 30.000 soldaten in Nederland geïnterneerd. Is
Jeff naar de Westhoek of naar Nederland gevlucht?
Waar was Jeff gebleven?
Als hij over de grens naar Nederland is gevlucht, zou hij geïnterneerd en opgesloten zijn
geweest in een kamp. Waarschijnlijk ontsnapte hij via Vlissingen – Folkstone – Calais en
vervoegde hij zo het Belgische leger terug.
Door zijn artillerie ervaring werd hij ingedeeld in een artillerie eenheid en dit gedurende gans
de oorlog.
Kwam hij bij het British Expeditionary Force terecht en via England naar Amerika? Een
vermoeden van het Instituut voor Veteranen.
Marinus Josephus Cnaeps verliet België en of Nederland om in het verre Amerika een nieuwe
wereld te ontdekken. De manier hoe hij ginder geraakte is tot op heden nog ongekend en zal
zo waarschijnlijk blijven.
Jeff is Amerikaans staatsburger geworden. Wanneer? Bij huwelijk?
Heeft hij om die reden nooit pensioen getrokken voor zijn legerdienst in België?
Zijn dossiers in Brussel bij het Nationaal Instituut voor Veteranen en bij het Legermuseum
zijn om onverklaarbare reden verloren of onvindbaar.
9

Jeff is geboren op zondag 14 mei 1893 om 03:00 in Arendonk. Van de geboorte is aangifte
gedaan op zondag 14 mei 1893. Akte1893-57. Bij de geboorteaangifte waren de volgende
getuigen aanwezig: Marinus Josephus Wils (geb. 1840), Petrus de Vocht (geb. 1847) en
Antonius de Clerck (geb. 1856).
Hij is als Marinus Josephus geboren en ook genaamd den Boermans. Gewettigd bij huwelijk
tussen Henricus Cnaeps en Maria Boermans op 03/08/1894. Hij was 15 maanden oud toen
Henricus (zijn vader?) en Maria Boermans trouwden.
Jeff is overleden op vrijdag 5 augustus 1977 in Hillsborough, New Hampshire (USA), 84 jaar
oud. Hij is geëmigreerd naar USA, vermoedelijk in 1920, dit volgens het krantenknipsel van
50 jaar huwelijk.
Op 10-09-1919 werd hij uitgeschreven te Arendonk. Vanaf 15-09-1919 tot 30-04-1923 was
hij ingeschreven te Hoogeloon. In het rijksregister van Hoogeloon (Nederland) staat achter
zijn naam: ambtshalve afgeschreven wegens vertrek naar Amerika. Datum 30 april 1923.
Deze datum is waarschijnlijk bijgeschreven bij het vertrek van zijn moeder uit Hoogeloon.
Van de datum van immigratie is dus niets met zekerheid bekend.
Volgens het verhaal van Jozefa Cnaeps, zijn nicht, zou hij illegaal Amerika binnen geraakt
zijn.
De emigratie is immers niet vlot verlopen, eerst is Jeff als verstekeling vertrokken, opgepakt
en terug gestuurd. Later heeft hij opnieuw getracht, als werkman op een boot, en is het hem
gelukt onopgemerkt de boot te verlaten in New-York of in Boston of wie weet waar?
Bij de emigranten via Red Star Line en immigranten via Ellis Island is er niets terug te
vinden. Ook blijkt, na een bezoek van de "Red Stare Line" tentoonstelling in Antwerpen in
2005, dat enkel gegevens tussen 1896 en 1914 zijn bewaard gebleven. Van de jaren ervoor en
erna zijn geen gegevens niet meer te raadplegen. Deze zijn verloren door brand volgens een
medewerkster van Red Star line.
Verder onderzoek wijst uit dat deze gegevens fout zijn.
In 2015 waren in het Museum aan de Stroom (MAS) nog geen data van zijn emigratie bekend.
Jeff staat wel in een passagierslijst van New York Passenger List 1820-1957.
-Departure Antwerp Belgium, Arrival New York, NY. 30 June 1930 Schip “Pennland"
-Departure Rotterdam, The Netherlands, Arrival 30 August 1948, New York, NY. Schip
"Veendam"
Dit zijn gegevens van nadat hij in USA getrouwd is en naar België op bezoek kwam.
Later is hij nog in België geweest en heb ik hem meerdere malen gezien. Juiste datums
herinner ik me niet.
Jeff trouwde in 1922 in Amerika, 29 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1922 in USA met Maria
Catharina (Josephine) Verdonck, 22 jaar oud. Josephine is geboren op zondag 22 april 1900
om 23:00 in Turnhout, dochter van Joannes Baptista Aloysius Verdonck en Maria Elisabeth
Hendrickx. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1900. Aktenummer
1900-278
Bij de geboorteaangifte van Josephine waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus
Snyers (geb. 1867) en Henricus Willems (geb. 1870). Josephine is overleden in augustus 1984
in Hillsborough, New Hampshire (USA), 84 jaar oud.
Jeff en Josephine woonden na hun huwelijk op de volgende plaatsen:
Tot 1924
127 Blaine street, Manchester, New Hampshire, USA
Van 1924 tot 1925 261 West Hancock, Manchester, New Hampshire, USA
Van 1925 tot 1957 160 Third Street, Manchester, New Hampshire, USA
Van 1957 tot 1961 40 Lenz Street, Manchester, New Hampshire, USA
10

Beroepen van Jeff: van 1922 tot 1938 Sigarenmaker
In 1938 tijdelijk inpakker in warenhuis (ware house worker) en
van na 1938 tot 1958 aan zijn pensioen leerlooiers werk(Tanner)
Josephine was werkneemster in sigarenindustrie.

Krantenknipsel 50 jaar huwelijk

Huwelijksfoto van 3 juni 1922

Tot zover een herinnering aan een overleden Vuurkruiser.
Met dank aanhet Instituut Veteranen te Brussel
en aan het Legerarchief Brussel
Het boek "Met de Red Star Line naar Amerika" van Alex Van Haecke is een meeslepend
verhaal over de bewogen geschiedenis van de landverhuizers begin 1900. (ISBN 978-905720-407-4)
In dit verhaal kun je echt ervaren hoe het er die tijd aan toe ging.
Op de volgende pagina vindt u de kwartierstaat van Marinus Josephus Cnaeps.
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1
x Arendonk 18.09.1781

4
5
x Arendonk 07.09.1801

6

x Arendonk 19.10.1844

x Arendonk 18.09.1841

2
Henricus Cnaeps
° Arendonk 28.03.1849
† Arendonk 14.10.1914

3
Maria Boermans
° Arendonk 10.08.1855
† Hoogeloon 10.01.1949

Adrianus Cnaeps
° Arendonk 03041721
† Arendonk 17.06.1755
Helena Joris
° Arendonk 18.09.1724
† Arendonk 24.06.1767
Paulus Maes
° Arendonk 13.12.1724
† Arendonk 21.04.1773
Maria Goris
° Arendonk 18.11.1724
† Arendonk 24.06.1755

27
28
29
30

Adriana Dielis
° Arendonk 18.01.1741
† Arendonk 11.06.1809
Laurentius Bel
° Retie 16.05.1727
† Retie 13.02.1817
Anna Van der Celen
° Reusel rond 1740
†Arendonk 01.02.1820
Philippus Wouters
° Oostelbeers 12.02.1764
†
Christina Beckers
° Vught 24.11.1765
†
Peter Aard Beerens
° Wintelre 25.09.1759
† Vessem 21.10.1842
Elisabeth Maria Aarts
°
† voor 1842

X Retie
08.07
1721

26

xVessem
04.02
1759

XOostelb
28.11
1745

X Arend
28.02.
1740

25

Willebrordus Boermans
° Retie 20.12.1730
† Arendonk 07.12.1809

Christina Berben

Daniel Daniels

Theresia Van Eersel

24

† Eersel 09.09.1857

° Wintelre 10.11.1792

Anna Maria Beerens

† Eersel 06.09.1868

°Oostelbeers 30.05.1794

Andreas Wouters

† Arendonk 07.06.1855

° Retie 28.04.1779

Anna Maria Bel

11

† Arendonk 08.05.1844

10

° Arendonk 01.04.1772

9
23

Adrianus Boermans

8
22

†Beringen 17.06.1848

X Arendonk
29.03.1754

21

° Paal rond 1776

X Arendonk
10.09.1748

20

Maria Catharina Daniels

X Arend
12.04
1722

19

† Beringen 17.06.1848

X Arend
06.11
1718

18

° Beringen rond 1769

X Arend
24.02
1721

17

Egidius Kelchtermans

X Arend
02.06
1705

16

Norbertus Kelchtermans

† Arendonk 12.05.1818

° Arendonk 20.05.1755

Elisabeth Maes

† Arendonk 25.12.1812

° Arendonk 19.09.1748

Henricus Cnaeps

60
61
62

Arnoldus Beerens
Maria Roest (Roost)
Cornelius Aarts

Maria Cornelisse

Godefridus Beckers

Joanna Maria Coorebloms

Godefridus Joannes Wouters

Elisabeth Daelen (van Dael)

Joannes Bel

Catharina Maes 1716-1772

Petrus Dielis 1710-1783

Maria Loets

Wilhelmus Borremans

Elisabeth Corsten 1696-1768

Petrus Goris 1693-1759

Maria Van Herck 1697-1767

Joannes Maes 1699-1742

Jacoba Dens 1692-1771

Joannes Joris 1685-1753

Margaretha Leenaerts 1679-1754

Cosmas Cnaeps 1674-1754

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
63

31

X Arendonk
14.01.1766
X Retie
12.01.1762
xOostelbeers
15.02.1789
x Wintelre
18.05.1783

12
13
14
15

x Oostelbeers 09.02.1817

Wilhelmus Cnaeps
Joanna Kelchtermans
Joannes Fr. Boermans
Cornelia El. Wouters

7

° Arendonk 02.06.1798
† Arendonk 15.03.1853
° Beringen 24.11.1815
† Arendonk 18.05.1900
° Arendonk 30.12.1814
† Arendonk 04.02.1892
° Oostelbeers 14.11.1820
† Arendonk 16.11.1885

xx Arendonk 03.08.1894
Marinus Josephus Cnaeps – Vuurkruiser
° Arendonk 14 mei 1893 † Hilsborough (New Hampshire USA) 5 augustus 1977
X USA 3 juni 1922 Maria Catharina Verdonck

Opgemaakt door Victor Bertels
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BIDPRENTJES - ROUWBRIEVEN
en OVERLIJDENSBERICHTEN
FV-Regio Kempen doet al een aantal jaren beroep op leden of sympathisanten om bidprentjes
en rouwbrieven ter beschikking te stellen. De oproep kent, vooral de laatste tijd, een zeer
groot succes.
Wij willen de schenkers hiermee op de hoogte te brengen hoe wij met deze giften omgaan.
Bidprentjes en Rouwbrieven
Mariette Backs , is onze verantwoordelijke voor de verwerking van alle materiaal dat
binnenkomt.
Dit werk is zeer tijdsintensief. Er dienen immers heel wat taken uitgevoerd te worden.
Vooreerst dient er nagegaan te worden of wij al dan niet in het bezit zijn van de rouwbrief
(RB) of het bidprentje (BP), daarna worden de documenten ingescand om vervolgens
benoemd te worden.
Zo wordt een alfabetische lijst gevormd die vlot kan geraadpleegd worden, deze lijst is
gekoppeld aan de RB of het BP.
Een lijst van meer dan 45.00 bidprentjes en 40.000 rouwbrieven die door A. Sannen in een
exelbestand gezet zijn, kunnen geraadpleegd worden op onse site www.fv-kempen.be
( rubriek: studiezaal ) Einde 2015 hadden wij reeds 143.000 bidprentjes en rouwbrieven
ingescand, deze zijn voorlopig nog niet raadpleegbaar op het net. Er kan altijd navraag gedaan
worden of wij een bepaalde RB of BP in onze verzameling hebben!
RB en BP behoren tot de “recente” archieven en bevatten meestal gegevens die via klassieke
archieven niet beschikbaar zijn. Ze bevatten voor het overgrote deel ook gegevens die nog
binnen de sperperiode van de laatste honderd jaar vallen en vorsers die gegevens zoeken van
aanverwanten en/of relaties kunnen met deze hun genealogische gegevens aanvullen.
Overlijdensberichten uit kranten
Deze bron wordt ook door ons bijgehouden. H. Van de Leur doet hetzelfde als hetgeen met
de BP en de RB gebeurt. Tot vorig jaar werd ook deze verzameling in een exel bestand gezet,
vanaf dit jaar worden ook deze documenten ingescand.
Het exel bestand bevat ongeveer 120.000 overlijdensberichten, die kunnen eveneens
geraadpleegd worden op onze site www.fv-kempen.be ( rubriek: studiezaal)
Het betreft voornamelijk overlijdensberichten uit Gazet van Antwerpen en in mindere mate
uit De Standaard en Het Nieuwsblad.
Hoe geraak je aan een kopie van bovenstaande items?
Een kopie kan bekomen worden door betaling van 3 € voor 1-4 scans of 5 € voor 5-10
scans:
op onze rekening BE37 8802 1795 7128, voor BP of een DB stuur je dan een mail naar:
mariette_backs@hotmail.com
voor een overlijdensbericht stuur je een mail naar: hevdl@skynet.be
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MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS

Cursussen
Voor het werkingsjaar 2016/2017 voorziet FV Regio Kempen twee cursussen voor
familiekunde, één in het najaar van 2016 en één in het voorjaar 2017
De eerste cursus is gepland te Arendonk in het Heemhuis van de Heemkundige kring “Als ice
can” en is voorzien op volgende data:
3 – 10 – 17 – 24 – 31 oktober en 7 november 2016 telkens op een maandagavond om 19u30
De tweede cursus gaat door te Geel in de zaal van het Stadsarchief op de Werft
Wij hebben hier de volgende data voorbehouden:
13 – 20 – 27 maart en 8 – 15 – 22 mei 2017 telkens op maandagavond om 19.30
Onze lessenreeks bestaat uit zes lessen die gegeven worden door bestuursleden van Regio
Kempen. De kostprijs van de volledige reeks bedraagt 35 euro. De cursisten krijgen een
syllabus van de lessen, een CD met nuttige gegevens en een introductiemap voor beginners
Voor deelname aan de cursus te Arendonk kunnen de liefhebbers zich melden bij Jan
Michielsen emailadres: arendonk@bibliotheek.be
Voor de deelname te Geel kan je nu reeds een berichtje sturen aan: victor.bertels1@telenet.be
wij houden u dan op de hoogte en sturen u ten gepaste tijde de nodige instructies voor
betaling.

Uitgave Land en Grondboek Vosselaar
In de loop van juni/juli zal onze nieuwe uitgave “Landts-Grond-Boeck Vanden Dorpe van
Vosselaer” van de hand van Ludo Proost verschijnen. Het boek bevat 227 blz en behoort tot
de reeks primitieve kadastrale boeken over Vosselaar. Het bevat o.a. per straat of wijk de
namen van de bedeplichtigen en is een zeer goede aanvulling aan de persoonsgegevens van de
inwoners van Vosselaar rond de periode 1712.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van 15 euro op rekening van FV Regio
Kempen BE37 8802 1795 7128. Afhalen kan in het Kasteel de Renesse tijdens onze
genealogische dagen. Voor verzending per post vragen wij 3 euro portkosten.
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Overlijden
Op 23 april 2016 overleed Frans Brees in het AZ Klina te Brasschaat. Frans was een fervent
genealoog en al jaren lid van onze vereniging. Hij was een frequent bezoeker van het
documentatiecentrum te Merksem.
Wij bieden de familie onze diepste gevoelens van medeleven aan

Genalogische site
Op de site “Genealogische infopagina” kan je een aantal interessante gegevens vinden in
verband met borgbrieven uit een aantal Antwerpse gemeenten. Deze bewerkingen verschenen
vroeger ook al in Vlaamse Stam en zijn van de hand van H.Delvaux en M. Moenhout.
Om een bestand van een genealogisch programma te importeren of te exporteren naar een
ander programma gebruiken we “GEDCOM”. Een gedcom aanmaken is bij ieder
genealogisch programma verschillend. Deze site geeft een overzicht van diverse
genealogische programma’s om een gedcom aan te maken en te in- of te exporteren.
http://michel-halin.be
Schenkingen
Theo Peeters, Turnhout: “Genealogie en de Canon” deel 62 en deel 63 van het jaarboek
Centraal Bureau voor Genealogie 2008 – 2009 (NL)
Robert Plompen: “Mennekens”, een Familie uit de Kempen
Robert Plompen: “Het geslacht Noeninckx” in Oost-Vlaanderen en Antwerpen
bidprentjes: Domien Poorters Zoersel
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AGENDA
september 2016 _________________________________________________________
7 september

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

oktober 2016_____________________________________________________________
5 oktober

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

3-10-17-24-31
oktober

Wat:
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Heemhuis “Als ice can” Arendonk
Begin 19.u30
Gemeentelijke bibliotheek Arendonk
i.s.m. Als ice can en FV Regio Kempen

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

Wat:
Waar?
Wanneer?
Wie?

Cursus Familiekunde
Heemhuis “Als ice can” Arendonk
Begin 19.u30
Gemeentelijke bibliotheek Arendonk
i.s.m. Als ice can en FV Regio Kempen

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag – Open bibliotheek
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15u tot 22u
FV-Regio Kempen

november 2016
2 november

7 november

december 2016
7 december

Meer info bij:

Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1 2300 Turnhout
e-mail: theopeeters1@telenet.be
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Kruibekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Rijksarchief Brussel
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentearchief Duffel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Stadsarchief Geel
Werft 30, 2440 Geel
Stadsarchief Herentals
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
Stadsarchief Mechelen
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Gemeentearchief Mol
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Stadsarchief Turnhout
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Archief abdij Bornem
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Archief abdij Postel
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Archief Abdij Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Archief Aartsbisdom Mechelen Varkensstraat 3, 2800 Mechelen

03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/338.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
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