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Beste familieleden,
zien jullie de wenkbrauwen al fronsen.
"Het Kanneke? Wat is dat nu weer?"

Wij

Bij het feest van tante Bernadette heeft eigenlijk iedereen die aanwezig was, aangegeven dat we te weinig contact met elkaar

hebben. Sommigen hebben wel een intensiever contact, maar anderen zien elkaar
nauwelijks. Een begrafenis of de viering
van het kloosterjubileum moeten ons dan
weer bij elkaar brengen.

- 2262936,

per jaar uit te geven. Per keer ongeveer 10
pagina's. Natuurlijk is een bijdrage in de
kosten noodzakelijk. WU denken daarbij
aan f. 25,-- per jaar om druk- en portokosten te betalen.

Wij zouden graag horen wat jullie van ons
idee vinden. Je kunt ons daar vandaag op
aanspreken of eventueel later iets van je
laten horen.

'Welkom

in Asten

Sinds wij bezig zijn met een stamboomonderzoek naar de familie Vankan lopen wij
al met de gedachte om te proberen een familiebulletin op te zetten.
Niet een bulletin dat alleen maar door de
redactie wordt volgeschreven, maar een
blad waar ook andere familieleden een bijdragen aan leveren, zodat we toch weer
wat meer met elkaar in contact zijn en komen. lVe kunnen elkaar zo in elk geval op
de hoogte houden.

Aan het einde van het feest van tante Bernadette werd door de aanwezigen aangeg§ven elkaar vaker te willen zien. We wilden
niet blijven wachten tot het volgende feest
van tante Bernadette of het elkaar alleen
maar zien tij dens b egrafeni ssen.
We konden toen niet vermoeden, dat we
elkaar op korte termijn daarna weer zouden zien bij de begrafenis van oom tluub.

In

van tante Bernadette organiseerde wilde

eerste instantie is dit bulletin bedoeld
voor om het zo maar eens te noemen, de
Nieuwenhaagse tak van de Vankannen.
Later kunnen misschien ook nog andere
takken uit onze familie betrokken worden.

We denken er aan om het bulletin 6 keer

Bij van der Valk ontstond het idee om een
retinie te organiseren. De club die het feest
daarvoor dan wel de fakkel overdragen.

Op dat moment keken een p&ar "Brabanders" elkaar aan en Math en Jo gaven aan
wel een retinie te willen organiseren.
\Mij zijn dus aan het werk gegaan.

Er was maar één vergadering nodig om tot
een plan te komen. Het zal niemand verbazet4 dat wrj dus gekozen hebben voor een
locatie in Brabant. Hier kunnen wij natuurlijk het beste iets organiseren. En laten we
nu even eerlijk zijn: normaal moeten wij
reizen en nu jullie.

\ilelkom dus nu op 26 juni 1999 in Àsten.

Joannes Henricus Wijnen en Anna Mechtil-

dis Eijkenboom. Maria Agnes woonde in
Palemig.

In

Schaesberg was echter geen spoor te
vinden vÍm een geboorte van Leonardus.
Het bevolkingsregister van 1840 gaf aan,
dat hij in Simpelveld geboren zou zijn.
In Simpelveld vonden we genoeg Vankannen maaÍ geen Leonardus.

een leuke

Aan het begin van een onderzoek moet je,

en actieve dag zullen hebben. Helaas konden enkele familieleden \r/egens andere verplichtingen en vakantie vandaag niet aanwezig zijn. Wrj hopen hun in elk geval de
volgende keer weer te zien.

je weg nog zoeken en moesten we toch

Wij hopen, dat we met z'n allen

In het verleden zijn er meer bijeenkomsten
van de familie geweest. Er zijn toen zelfs
foto's gemaakÍ. Een aantal van ons herkennen zichzelf wellicht terug op de in dit blad
opgenomen foto. Anderen waren toen nog
in de maak of in voorbereiding.

De grote waag is natuurlijk wie de fakkel
van ons zal gaan overnemen en wanneer de
volgende reiinie gehouden za1 worden.
Gegadigden kunnen zichblj ons melden.

Math, Roos, Gerda en Jo.

De stamvader van de ltlieuwenhaagse tak Vankan
Zoals een aantal van jullie weten, wordt er
al vierjaar genealogisch onderzoek gedaan
naar onze familie. Via de lijn van onze vaders kwamen we terug in in 1824 in
Schaesberg.

Op 4 september 1824 trouwden in Schaesberg Leonardus Vankanne en Maria Agnes
\Wijnen voor de wet. Zr1 woonden in de
buurtschap Palemig.
Maria Agnes was op 28-A7-1799 om 07.00
uur geboren in Schaesberg als dochter van

'ïVaar
moesten we in godseven nadenken.
naam gaan zoeken!
In het Rijksarchief van Maastricht liggen
niet alleen alle akten van de burgerlijke
-ook
de
stand, maar var veel huwelijken
huwelijksbdlagen. De bijlagen bestaan uit
geboorte-uittreksels, gegevens van
huwelijksatkondiging en in die tijd ook nog
een verklaring, dat aan de militare dienstplicht was voldaan.

Daar konden ure mee vooruit. Het bleek,
dat Leonardus niet in Simpelveld, maar in
Mheer geboren vias op 4 september 1799.
Hij was daar ook gedoopt.
Nu begrepen \À/e ook waarom het moeilijk
zoeken was. Leonardus v/as de zoon van
Maria Adeleijdis (roepnaam Antoinetta)
Vankanne. Noch in de geboorte-akte, noch
in de doopregisters wordt de naam van de
vader genoemd. Wanneer een vader bekend was gev/eest zouden we eigenlijk een
heel andere stamboom hebben moeten uitzoeken. Nu ontstaat als gevolg van de ongehuwde moeder een nieuwe tak Vankan.

Brj zijn huwelijk v/oont zijn moeder in Laurensberg bij Aken.
Wat weten we nog meer van Leonardus?
In de zogenaamde militieregisters vinden
we, dat hij dienstknecht is. Veel leuker is,
dat we een signalement hebben gevonden
waardoor je je ook een voorstelling van de
man kunt maken. Hij had een lengte van
een elle, 6 palmen, 8 duim en 0 streep. Hij

had dus een lengte van circa 1.73 m. Hij
had verder een vol aangezicht, een gerimpeld voorhoofcl, bruine ogen, een geboggelde neus, een grote mond en ronde kin.
De haren en wenkbrauwen waren bruin. Hij
kon niet schrijven.
Hij was van de lichting 1818 en hoefcle niet
in dienst. [Iij werd wel goedgekeurd.

ten wordt opgenomen. We willen

Later was Leonardus metselaar. Hij stierf
in Schaesberg op 13 december 1874. Uit
zijn huweldk met Maria Agnes werden 8
kinderen geboren. 4 kinderen stierven op
jonge leeftijd. 4 zonen zorgden voor nako-

Daarom zoeken

graag

ook het nieuws van de levende familieleden
opnemen.

Wanneer je nog op "het dorp" woont, is
dat nog wel te doen, Ínaar za vlug de aÈ
stand groter wordt is dat een stuk moeilijker.

wij

contactpersonen die

ons regelmatig nieuws willen sturen.

Heb je interesse? Neem dan even contact
met ons op.

melingen.

Hoe Leonardus in Schaesberg verzeild is
geraakt is niet bekend. We kunnen er alleen
maaf, naar gissen. In die tijd moesten om
aan werk te komen regelmatig grotere afstanden worden afgelegd. Wellicht dat hij
werk had in Palemig en daar zijn bruid leerde kennen. Een feit is wel, dat ook andere
Yankannen uit Simpelveld naar Schaesberg
kwamen en ook in Palemig gingen wonen.

Johan Antoon Yankan, de jongste zoon
van Leonardus, was de grootvader van onze vaders. Ook hij was metselaar en werd
op 14 maart 1843 om 01.00 uur geboren in
Schaesberg.

Ook van hern hebben we nog een signalement gevonden. Hij was kleiner dan zijn
vader. Hij had een lengte van maar 1.575
m. Hrj had een rond aangezictrt,laag voorhoofcl, blauwe ogen, dikke neus, grote
mond en ronde kin. De kleur van zijn haren
en wenkbrauwefi was z.vvart.

De volgende keer zullen we wat verder
ingaan op de Vankannen in Simpelveld. Op
dit moment kunnen we de weg terug volgen tot circa 1600.

Contactpersonen gezocht!
We willen eigenlijk voorkomen, dat in dit
familieblad alleen de stamboom in gedeel-

Gezochfi Oude foto's en bidprentjes.
Wanneer je aan een stamboom werkt, is het
prettig wanneer je dit werk kunt opfleuren
met foto's of andere aardige dingen.
Daaromben ik op zoek naar oudere familiefoto's of oude dorpsituaties. Nadat ik de
foto's opnieuw op negatief of gescand heb

komen ze dan uiteraard direct weer retour.
Van oom Ger heb kzo d, een aantal leuke
foto's ontvangen.

Bij

de genealogie hoort ook het verzamelen
van bidprentjes. Vaak verdwijnen ze in een

oude missaal om daarna met het oud papier
te verdwijnen.

\{anneer iemand bidprentjes heeft en die
weg wil doen, beveel ik mij van harte aan.
Ik verzamel namelijk alle bidprentjes die ik
maar te pakken kan krijgen.

Wanneer je de prentjes zelf nog wilt houden, is dat geen probleem, mag ik ze dan
een keer lenen om een fotokopie te maken.

Als bestuurslid van het Oudheidkundig en
Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf
zorg ik er ook voor, dat deze vereniging

ook over de prentjes kan beschikken. Op
die manier helpen wij veel mensen met het
zoeken van gegevens over hun nageslacht.

Bedankt alvast voor jullie medewerking!

,k.t

Ë"

Tot slot
Wij hopen jullie met dit eerste beperkte
proefirummer een beetje warÍn te hebben
gemaakt voor het starten van een familie-

-Fr

dt

t

d.

blad.
'Wanneer

je van mening bent, dat we

het

niet bij deze ene keer voor de retinie moeten laten, geef ons dan even een seintje.

Wij pakken de draad dan op en zorgen

6

keer in het jaar voor een blad met actuele
en oudere familieinformatie.

Maria Anna Hubertina Oberje, grootmoeder van onze ouders. Geb. 20-06-L847
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Beste familieleden,

proefnummer

Koninklijk onderscheiden

Juni ligt inmiddels al ver achter ons. We
mogen rustig stellen, dat de rerinie geslaagd is. Dat leiden wij tenminste af aan
de vele positieve reacties die wij als organisatie mochten ontvangen. Op de reunie komen wij nog terug.
Ook op ons "Kanneke" hebben we alleen
maar positieve reacties gehad. Wij hebben daarom besloten een volgend proefnummer het licht te laten zien. Hierna
zullen wij een definitief besluit nemen
over een vervolguitgave.
Wij hebben in elk geval voor iedereen
een aanmeldingsformulier bij dit "Kanneke" gevoegd.

Wij

wensen
leesplezier!.

jullie in elk geval weer veel

Het is misschien niet passend om over je
zelf te schrijven, maar soms kun je daar
helaas ruet aan ontkomen. We proberen
tenslotte niet alleen een familieblad over
genealogie te schrijven, Ínaar ook over ac-

tuele dingen.

Op 25 september 1999 gingen Gerda en
Jo het bij Scouting Heeze wat rustiger
aan doen. Zq waren 25 jaar intensief met
de groep bezig geweest. De groep had
een geweldige dag voor hun georganiseerd. Ouders, broers en zussen waren
aanwezig.

Nadat Jo dat al enkele jaren geleden had
ontvangen, kreeg Gerda het Gouden
Waarderingsteken van Scouting Nederland. De hoogste onderscheiding binnen

Aan het einde van middag konden de magen gevuld worden met een uitgebreide
barbecue.

Daarna was het al snel 20.30 uur en tijd om
weer huiswaarts te keren.
Iedereen gaf aan dat het een geslaagde dag
was, die voor herhaling vatbaar is.
Onze "Brabanders" Math, Roos, Gerda en
Jo waren in elk geval in hun opzet geslaagd.

scouting.

Toen ook de loco-burgemeester met collega wethouder kwam opdraven, begonnen zlj nattigheid te voelen. Beiden werden Koninklijk onderscheiden in de Orde
van Oranje Nassau. De wethouder gaf
daarbij aan, dat het maar zeer zelden
voorkomt dat man en vrouw tegelijkertijd worden onderscheiden voor hetzelftle
werk. Een bijkomend feit, is dat beiden
ook nog op een erg jonge leeftijd de onderscheiding hebben ontvangen.

Organisatie volgende reiinie
Hoewel nog geen datum bekend is (blijf
maar rekening houden met een zaterdag in

juni), hebben zich ondertussen al nieuwe
kandidaten gemeld voor het organiseren
van de volgende retinie.

Tiny, Hub, Det en Piet willen in elk geval
aan de slag gaan om de volgende dag te
organiseren.

Een terugblik op de reiinie
Op zaterdag jum 7999 trokken heel wat
"Kannetjes", zag maar het overgrote deel

van de familie, richting het

Brabantse

Asten. Ze waren op weg naar de eerste
familiereunie.

Het beloofcle een schitterende dag te
worden. Er was een strakke blauwe lucht
en de zon deed haar uiterste best om de
aardbol te verwarmen.

Toen iedereen er was, kon na een kop
koÍïie of kop thee met een stuk vla gestart worden.

De middag werd gevuld met (bij)praten,
jeu de boules en een museumbezoekje.

Contactpersonen gezocht!
Zoals we in ons eerste proefnummer al, aan
hebben gegeven, willen we voorkomen, dat
in dit familieblad alleen de stamboom in
gedeelten wordt opgenomen.
Wij willen ook graag het nieuws van de
levende familieleden opnemen.

Hoewel wij bijna wekelijks in Nieuwenhagen komen, is het toch moeilijk om alle
nieuws binnen de familie zelf in beeld te
krijgen.

Daarom zrjn wl op zoek naar een contactpersoon van elke familie.
Het is de bedoeling, dat de contactpersoon ons regelmatig op de hoogte houdt
van het nieuws of bijzondere dingen in de
eigen familie. Ook een artikel is natuurlijk altijd welkom.

Heb je interesse? Neem dan even contact met ons op.

ten aan het stadsarchief in Delft.
In Delft treffen we een hele tak Vankan aan
die we nog niet kunnen thuis brengen. Opvallend is in elk geval wel, dat de oudste
daar bekende Vankan een voornaam heeft
die vroeger alleen in Zrtid-Limburg voorkwam namenlijk Glles of Aegidius. We
kunnen dan ook geen andere conclusie
trekken, dan dat er hier sprake is van een
tak die tussen 1650 en 1700 in Limburg is
weggetrokken.

Dan is er nog een tak die zich "KaÍf'

Zijn wij de enige Vankannen op
deze aardbol?
Vaak kun je bij een familienaam aangeven, dat er sprake is van een gezamen'
lijke stamvader. Toen wrj met ons onderzoek begonnen, dachten ook wij nog dat
dit ook voor olze familie gold. De Vankannen kwamen toch van Schaesberg en
Nieuwenhagen. In ons eerste "Kanneke"
hebben we al aangegeven, dat dit nte,t zo
is.

wij er ondertussen toch wel achter gekomen, dat er
nog meer Vankannen in ons landje rondlopen. Ook in Duitsland lopen nog verSpeurend naar de naam zijn

schillende soorten rond.
'Wanneer

we ons even tot Nederland beperken, dan onderscheiden wij op dit
moment in elk geval4 takken.

Een tak is ontstaan in Meerssen en omgeving. Onze eigen tak heeft een bekende oorsprong in Simpelveld en Eijs. Deze
beide takken lopen in elk geval op een
aantal plaatsen dwars door elkaar. Een
gezamenlijke stamvader hebben wrj nog
niet kunnen ontdekken. Hoewel Meerssen en Simpelveld maar een paar kilometer van elkaar liggen.
Een grotere verrassing kwamen we tegen
op internet toen wij een bezoe§e brach-

noemt. Men bedient zich de ene keer wel
en de andere keer niet van het voorvoegsel
van. Een bekende naamdrager van dezetak
is de cabarettier \Mim Kan.
In een publicatie troffen we gelukkig meer
gegevens aan. De familie van Wim Kan
heeft de naam aangenomen tijdens de Franse revolutie. Het betreft hier een in oorsprong Joodse familie die op grond van de
Franse wetgeving hun oorpronkelijk naam
Levy niet mocht blijven dragen.

Ook in het Duitse grensgebied tref je een
groot aantal Kannen aan met de aanduiding
van ofvon.
Omdat onze eigen voorouders ook regelmatig de grens over zijn getrokken, ontkomen wij er niet aan om ook deze naamdragers verder te onderzoeken.
In Duitsland bestaat overigens een adelijk
geslacht van Kan. De oorsprong hiervan
ligt vermoedelijk in het hertogdom Gulick,
rond Julich dus.
Wij gaan er voorlopig niet vanuit, dat wij
van deze familie afstammen. In Limburg
bestaat ook nog rond Herkenbosch een tak
Vankan. Deze zal zijn oorsprong vermoedelijk in Duitsland hebben.

Wij werken

aar. alle "Kannen". Een behoorlijk beeld hebben wij ondertussen van

de takken in Simpelveld, Meerssen en

Delft.

Onze ttBrabanders"waren niet
de eerste Vankannen in Brabant
en al zeker niet in Heeze!

Toen wij in Heeze kwamen wonen, wisten we al dat Gerda niet de eerste Van
kan in deze plaats was. De vrouw van
een collega van Jo heet immers ook Vankan. Zij is afkomstig uit Ransdaal en

hoort tot de Meersener tak.
Speurend in een nieuw boek over de geschiedenis van Heeze werd, zoals gebruikelijk eerst naar de index op namen gekeken. De ogen vielen van verbazing
open. Vankan en van Can werden genoemd. Dus meteen even kijken wat we
met deze namen konden doen.
Tot nu toe in elk geval nog niets want
eerst moeten we de oude kerkregisters
van Heeze onderzoeken in het Streekarchief in Eindhoven dat tijdelijk gesloten
is of het rijksarchief in Den Bosch.

Maar de gevonden gegevens in het boek
dat werd uitgegeven ter ere van het honderd jarig bestaan van de Rabobank in
Heeze is toch wel aardig.
De eerste vermelding vinden we in 1670.
Een zekere Frans van Can ontmoette in
het Hoogschoor onder Heeze de schaap'Wat
er zich
herder Corst Aert Goossens.
precies heeft afgespeeld in het Hoogschoor is niet bekend. Uit prooesstukken

blijkt wel daÍ Corst, Frans met een
schaapsvork op het hooftl geslagen heeft.

De klap moet zo hard zijn geweest, dat
de steel van de vork in twee stukken
brak.

De gewonde Frans was nog in staat om
zijn huis te bereiken. Waar dit gestaan
heeft is (nog) niet bekend.

De volgende dag werd Frans bezocht
door mr. Theodorus Verheijden, een
"medicine doctor"uit Eindhoven. Frans

lag inmiddels bewusteloos in zijn huis

en

had een grote wond boven zijn rechteroor.
Blj zijn slaap was zijn hoofcl gezwollen.
De volgende dag (30 december 1670)
overleed Frans.
Twee doktoren vonden bij de lijkschouwing een scheur in de hersenpan, ne,t boven
zijn oor.

Corst Aert Goossets zag de bui hangen en
had de benen genomen. Men heeft hem niet
meer te pakken kunnen krijgen, Wel is bekend, dat hij omstreeks 1680 overleed in
het Land van Luik.

We hebben ook nog een Vankan gevonden
die het ruet zo nauw met de toendertijd
geldende regels nam.

Na de Tachtig larige Oorlog werd Brabant
, evenals een groot aantal plaatsen in Limburg (waaronder ook Heerlen en Nieuwenhagen) zogenaamd Generaliteitsland.
In die tijd gold het zogenaamde Echtreglement voor de Generaliteitslanden van 18
maart 1856. Dit reglement ging over de
regels van ondertrouw, huwelijk, eclÍscheiding en zedelijkheid.

Drossaard Andreas Coenradi volgde de
regels van het reglement strikt op. Wie niet
binnen drie maanden na ondertrouw,
trouwde kreeg een boete van f. 200,00.
Op ongehuwd samenwonen stond een boete van f. 100,00. Betaalde je niet dan liep je
kans om openbaar voor prostitutie te worden aangeklaagd. Bleef je toch samenwonen, dan volgde een verbanning voor tien
jaar.

In

1679 trok de drossaard ten strijde tegen
een aantal overtreders van het laatste artikel. Onder hen bevond zich ook Antonius
Jan van Can die samenwoonde met Maria
Jacobs. Zrjkregen een boete van f. 100,--.

De huidige moderne tijd wijkt blijkbaar

toch niet zoveel afvan vroeger!

ze. Zodra we deze tak verder kunnen thuis-

brengen, zullen we hierop terugkomen.

We hebben zelfs nog een Vankan gevonden die in Heeze een openbare functie
had.

in

zoveel plaatsen waren arÍne
vreemdelingen ook in Heeze ongewenst
Zoals

bij voorbaat verdacht.
Een zekere Mathijs Forster (misschien
familie van de bakker), die geboren was
in Lammershof in het Land van Gulick
had onderweg naar Haarlem in Heeze
gebedeld. (Het hertogdom Gulick had als
hooftlplaats Jtilich net in Limburg over
en

de grens).

Hij werd op 17 maart 1739 door vorster
Cornelis Hulst en schutter Jacobus van
Kan in herberg "de Ste/'bij de grote kerk
in Heeze aangehouden en gevangen gezetin het kasteel van Heeze.
Achteraf bleek dat hij een pond spijkers
had gestolen en drie loden gewichten, die
hij probeerde te verkopen aan meestertimmerman Cornelis Smulders. Forster
werd gegeseld en voor altijd verbannen.

De schutter had vroeger tot taak om
overtreders van pachtcontracten van de
heide of gemeenschappelijke gronden te
arresteren. Hij was eigenlijk een soort
veldwachter in letterlijke en Íiguurlijke
zinvan het woord. Ook moest hij bedelaars uit het dorp verwijderen of arreste-

De voorkant van het bidprentje van

opa

Mathijs Vankan.

Abraham en Sara gezien!

ren.

Het was vermoedelijk dezelftle Jacobus
van Can die in 1734 door de dorpsbestuurders van Heeze benoemd werd tot
nachtwacht. Hij moest drie tot vier keer
per nacht rondgaan in de gehuchten Strabrecht, Emmerik en een deel van de Ou-

de Molen. De inwoners van deze ge'
huchten moesten zijn salaris betalen. Dit
bedroeg voor een heeljaar f. 50,00.
Tot zover de eerdere Vankannen in Hee-

In de afgelopen

maanden hebben drie van
onze familieleden Sara of Abraham gezien.
Hoewel hun verjaardag al weer achter de
rug is, willen wij hun hier in elk geval namens ons allen Tiny, Jos en llelmie alsnog
van harte feliciteren en nog veel gezonde
jaren wensen.

kieviet

Wij vertellen even iets over ons
zelf!
Het is de bedoeling, dat in deze rubriek de
verschillende families even opnieuw voorstellen en iets vertellen over ouders, kinderen, huisdieren, hobby's en noem maar op.
Wij nodigenhet gezinvan oom Ger uit om
voor het volgende Kanneke een stuk te
schrijven.

Omdat we nog willen proberen voor het
millennium met een nieuwe uitgave te komen, vragen we hun het stuk uiterlijk 1
december a.s. bij ons in te leveren.

Getrouwd
Op 27 augustus 1999 is Angelique, de
jongste dochter van May, in Baexem in het
huwelijksbootje gestapt met Leon Beeren.
In de Oolderhof in Herten werd een gezellig feest gehouden.

Z4 wonen in de Hubert Cuyperslaan 39 f,
6095 BG Baexem.

Wij wensen het jonge paar heel veel geluk
Alvast bedankt voor de medewerking.

W

L
Tot slot

Opa en oma Vankan-Vreuls

Met een teen minder door het leven!
Het is niet bij iedereen bekend, maar het is
alweer enkele maanden geleden, dat Maria
Boermans geopereerd is aan een teen. Ze
loopt na de amputatie al weer bijna als een

Ons tweede proefnummer zit er op. Wij
hopen, daÍ er voldoende belangstelling is
om ons familieblad een vervolg te gaan
geven. Zoals wrj in ons eerste proefnummer aangeven, streven wij er naar om het
blad 6 keer per jaar uit te geven. Elke uitgave moet dan ongeveer 10 pagina's beslaan.

Vergeet niet het bijgevoegde formulier
in te vullen en terug te sturen.
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Reclacfle: Gerda en
j

o. s ch

Jo Schiffelers-\'an kan, Lokert 9, 5591 NB Heeze,

te1. 040

-

2262936, e.mail:

rffelers @r,xs.nl

\rerschiint 6 keer per iaar. Abonnementen f . 25, l,e 1aargm,gnr.3

Het Kanneke is dafl toch echt definitief

om te kijken of we het Kanneke
ook op intemet kunneÍl plaatsen. Zo kunnen
we misschien ook contact ktiig* met andere
families Vankan of extra gegevens vafl onze
aan de slag

Beste allemaal,
ge-

worden. Helaas heeft niet iedereen een abonnement genomen, maar v/e gaafl ]rafl stalt met
17 abonnementen. Natuudijk is et nog gelegenheid om abonnemeriten te nemerr. Dus
wie het vergetef,I is, heeft nog alle kans. Oude
nutïuners varr het betrefferrde iaar worden dan
nagezonden.

Zoals beloofd gaan lve met lngang van deze
uttgave van start met 10 pagrras. We hebben
ook al een pear contacq)ersonen:
'I'ny Stormen Van kan
Nlath Yankan (van ome Ger cn tante Berta).
iv'[ananne van de Berg -Vankarr

Ook andererr die eerr leuk verhaal iroor ons
hebben of een stukfe geschiedenis kunnen dat
uitera:rd instuterr.

Er is ons gevraagd om een overzicht van

de

\rerlaafdagefl op te nemen. Deze keer nemen
we de hele liist op, yoorzover wij clie hebben.

Vanaf het volgende blad zullen we dan even
cle veqaardagen \roor de komende twee maanden herhalen.

\,{et Ted Stormen (zoon van 'I'iny) gaan rve

familie t ryg* eri gegevens uitqrisselen.

Wij wensen jullie in elk geval weer veel leesplezier.

Yerlaardagslifst familie Vankan

Iuni
03-06-1.982

05-06-1.972

i

Maand

aaÍI)

lanuan
04-01-1988
17-01,-1.971.

25-01,-1,979
27-01.-1.944

30-01-1956
30-01-1956

fuanne \rankan
RoyJongkind
Nrcole Yankan
,Varj olein \rankan -\rermeulen
'I'n.nrs l)ear-Vankan
Leon \rankan

Februari
04-02-1993
22-02-1,940

Gaylen Vankan
May Van kan

22-02-1925

Ger Vankan

26-02-1.974

Peggy Jongkin d-Reijn dets

26-02-1917

Pascal Vankan

B-A3-D42
|t-a3-1.922
24-03-7993
28-03-7976

I{ay van der N'Iierden
Loes \f''enemoser
Piet Augenbroe
Leo Vankan
Jill van der Mierden
Peter Vankan

April
04-44J.977
04-04-1940
1.9-04-1947
22-04-1.981.

22-04-1.946

28-04-1942

Alexander \rankan
Gerry \rankan
Nlarianne r.an de BergVankan
Rob Stormen
Det Augenbroe-Van kan
Rra Van kan-Nzleens

Mei
14-05-1.969
1,8-05-1.941.

19-A5-1"954

22-A5-D53
26-05-1964
2B-05-1998

06-06-1.943
0B-06-1953
11-06-1958

12-06-1949
15-06-1,91,6

24-06-195L
29-06-1974
30-06-L953

30-06:t973
30-a6-7951.

Manon van Gerven-Jongkind
Joep Van kan
Roos Vankan-Ho efnagels
À,Íath Vankan
Liesbeth Wenemoser- Van

Mariike Van kan
Pierre Vankari
Els Vankan-Post
Helen Vankan-Klimczak
Tiny Stormen-Van kan
MaÀa Van kan-BoetÍnaris
Jo Schiffelers
Petra Stormen
Getda Schiffelers-Van kan
Ted Stormen
Tos Vankan

Iuli
01-07-1,975

0+07-1951.
28-07-1.963

Michaelvan de Berg
Math Vankan
Mark van Gerven

.-\

Augustus
01-08-1955

Maart
04-03-1989
05-03-1996

06-06-'1.9'76

Àtlark Vankan
Hans Van kan

0+08-1990
13-08-1985
15-08-1981
1,7-08-1,949

25-08-1993
27-08-1.955

Y/ilma Vankan-Baur
Britt Dear
Bregje Vankan
Àdaurice Vankan
Jos Vankan
Rob Ftöhlings
Ria Ftöhlinss-VankaÍr

September
08-09-1.932

08-09-1966
1.3-09-1947

15-09-1983

Gte Van kan-Govers
Perry Van kan
Huub Stormen
Daniël Vankan

Oktober
02-10-1920

Trees Vankan-Bo ermarr

s

05-1.0-1949

Helmy Quaedvlieg-Vankan

08-1.4-1944

Trees Jongkind-Van kan

09-10-1959

Miqan van der MierdenVankan
Rikie Vankan-Schoonhen
Nieke van de Berg
Robbv Vankan

16-1.0-1951.

21-14-]978
27-10-1964

kan

November

À{ike Van kan

04-11-1993
09-1.1-1.967

18-11-1945
28-11-1990

Anneke \\,'enemoser
Irranck Peeters
Arie Jongkind
Roel Fröhlings

December
1,2-12-1972

1,6-'t2-'',920
24-1.2-1.969
27-1.2-1964

29-72-7928
29-1.2-1.91.5

30-12-1976

Bart Peeters
Bertha Vankan-Vroomen
Angelique Beeren-Van kan
Jannick Yankan-Bleubart
Jes \,-ankan Daemen
Zr Bernedette Vankan
Els Stormen

Geen data bekend van:
René Fröhlings
Jos Dear
r*^!
f r cu

Ír7^*
!u c11c1ttu

5 c I

Frans van der Mierden
Jo van de Berg
Leon Beeren
Yvonne Van kan-Mulder
Jo Quaedvlieg
Ariet Peeters-Loeffen

maar meteen een goede borrel te pakken op
de geboorte van een nieurvc zoon of cioch-

ter. FIet was dus helemaal ntet z<t gek, clat
het wel eens fout grng. Ook was de ambteflaer ye11de burgediike stand niet altiid even
goed met de pen.

Opa heeft bij bijna al ztln kinderen een
handtekening gezet onder een goede akte.
Bij één aargrfte grng het fout en wel bij zijn
zoon Pé. \rankan werd gestart met Van en
vervolgens rverd los "kaÍI" geschreven. De
akte rverd aigesloten cn nicmand viel het
op. In alle officiëie stukken van Pé werd de
naam voortaan rvel als "\,'afl kan" geschrer.en. Daarom dus de afwijkende schrijÍiviize
bij een tak. Best iets om zuinig op te zijn en

goed op te letten wat er in Neclerland van
gemaakt wordt.

FIoe schriif ie ie achternaam?
Iedereen die de afgelopen "I{annekes" goed
heeft gelezen, zal het opgevallen ztjn dat wtj
de naam op hvce manieren schrijven. Bijna
iedereen schrijft "Vankan". Eén familie
schrijft "\,-an kan".

Wanneet ie wilt vzeten hoe je geslachtsnaam
wotdt geschreven moeten we terug naathet
Burgerlijk Wetboek en dan íafi:re flaar de
regels voor de Burgedijke Stand.
Bepalend is de manier waarop ie geslachtsnaam is opgenomen rn ie geboorte-akte.
Wat dat betreft is burgerliike stand "heilig".
Z,olang als er geen handtekeningen onder de
ekte ztjn gezet kunnen nog verbeteringen
rvorden aangebracht. Daarrta kan clat alleen
met toestemming van de Off,cier \ran Justitie bij een kenneiijke spel- of schrijffout of
r-ia een beslissng van cle rechtbank bij anciere \refafldefingen.
\'rroeger moesten bij de aangrfte rran een geboorte altijd trvee getuigen mee naar het
gemeentehuis. Soms werden daar ambtenaren rroor gebruikt of de veidrvachter of buren of kennissen.
Ook was het geen vreemde Elewooflte om

Op de volgende paglna hebben rve een kopie opgenomefl van de geboorteakte van Pé
eens op de manier
waarop ope zlin handtekening zet. Nog een
afrvijking dus.

\ian kan. Let daarbij ook

Wanneerlve nu ook nog even nzar de naam
vaÍr de stamvader kijken, dan zien we daar
ook nog een afwiiking In de burgedijke
stand van Schaesberg wordt bij Leonardus
de naam '^V-ankanne" gebruikt. E,en naatn
dre in Simpelveld zo fiet voorkomt. Twee
van zijn zoflefl v/orden ook nog onder deze
naaÍr. trrgeschreven en vervolgens alle andere kinderen als "Vankan". Daarft zien we
alle namen overgaafi naatYankan.
Helaas hebben de neven y^rr ofize vaders
van de IAO hun flaaÍrr officieel laten wrlzigen. Daarbij is in onze ogen onvoldoende
historisch onderzoek gedaan. Hun schrijË
wiize van de naam van Kann is eigenlijk een
Duitse manier en kom je in oorsprong in
Simpelveld nauwelijks tegen. Een foutje dus!
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Beknopte genealogie van onze tak
Vankan
Het is helaas niet mogeliik om een genealogie, ook nog leesbaar voor de ouderen, in
een schema in ons Kanneke op te nemen.
Daarom doen we dat beschriivend w^ardoor het toch nog te volgen bliift. Het gaat
dus om een recht liinqe.

I
Leonardus Vankanne, geboren 04-09-1799
te À,{heer, ovededen 1,3-1,2-1,874 te Schaes-

berg was op 04-09-1824 tn Schaesberg geffouwd met Maria Àgnes Wijnen, geboren
te Schaesberg op 28-07-1799 en ovededen
te Schaesberg op ffi-12'1,863. Zii woonden
in Palemig.

Uit dit huwelijk werden 8 kindeten geboren
Z.

Hendrik Joseph geboren

te

Schaesbetg op 27-04-1.825 en aJdaar overleden op 29-01-1885.

gehuwd met NLaÀa
Geertruid Petets. Uit dit huwe-

Hi,

'\rr'.as

huwelijk wetden 7 kinderen geboren;
Herman Hubert Joseph, geboren 11-01-1828 n Schaesberg en
daar overleden op 1,5-06-1831;

b.

gen

op 19-01-1831 en

Schaesberg
daar overleden op 28-03-1,831;
MaiaJosepha geboren te Schaesberg op 1,2-0+1,832 en daar
overleden op 24-02-'1.834;
Mathias Joseph, geboren te
Schaesberg op 17-08-1834 en aldaar overleden op 09-02-1912.
Hijwas gehuwd met Maria Sibilla Moonen. Uit het huweliik
werden 4 kinderen geboren;
Jacobus Hubertus werd geboten
op 09-04-1837 tn Schaesberg en
overleed daar op 28-07-1895. Hii
was gehuwd met Maria Geertruid Steins. Uit dit huweliik
werden 8 kinderen geboren;
Joseph Hubertus geboren in
Schaesberg op 01-09-1839 in
Schaesberg en ovetleed dazr op
05-03-1844;

d.

e.

f.

o

Johan Antoon (zieÍI).

h.

Johan Antoon Vankan werd geboten in
Schaesberg op 1.4-03-1.843 en overleed
op 22-1,2-1,917 tn Nieuwenhagen. Hii
touwde op 1,4-1.1.-1.867 n Nieuwenhagen met ldatta Anna Hubertina Oberie,
geboren op 20-06-L847 tfl Nier-rxrenhagen en daar overleden op 12 09-L940.

Uit dit hur.veliik rverden 12 kinderen

f.

h.

r.

k.

l.

ge-

boren:

z.
b.

c.

ManaJosepha geboren te Nieuwenhagen op 20-09-1869 en daar overleden op 09-03-7872;
Hendrik Joseph geboten in Nieuwenhagen op 24-04-1.871 en gehuwd
met Maria Geertruid Heerings. Uit
dit huwelijk werden 10 krnderen geboren;
Anna Maria geboren in Nieuwenha-

en daar or.ededen op

À'Iathijs HubertJoseph (zie

Ill)

N{aria Catharina Hubertina geboren
op 04-09-1876 en gehuwd met Pie-

ter Joseph l{ubert Heerings. Uit dit
hurvelijk rverden 6 kinderen geborefl;
Peter Hubert Joseph geboren in
Nieuwenhagen op 05-07-1U79 en
daar overieden op 22-04-1968. }Iti
trouwde met N{aria Catharina Rothkrans. Uit dit huweliik werden 5 knderen geboren;

g.

i.

ii

'1.8'73

11-07 -187 4;

d.
e.

Nicolaas Joseph geboren te

C.

in

Leonard Joseph geboren in Nieuwenhagen op 27-08-1882 en dear
overleden op 16-03-1953. Hii
trouwde met Anna Gertrudis Janssen uit rvelk hur.veliik 9 kinderen
werden geboren;
Maria Gertrud geboren op 16-0.11884 in Nieuwenhagen. Zrj trourvde
met Ntathias Flubert Gulpers en zii
kregen 5 kinderen;
Jm Pieter Hubert geboren op 2001-1886 in Kerkrade. Hii trouwde
met Catharina Jorissen. Uit clit huweliik zijn trvee kinderen bekend;
N,{aria Anna geboren 23-04-1888 in
Nieuwenhagen. Zrl trouwde met
fohan Joseph Hubert Í{anssen en zii
kregen 10 kinderen;
Christiaan Joseph (Hveeling) geboren08-03-1890 in Nier"rwenhagen en
op 26-05-1978 overieden in Rrunssum. Hij trouwde met À[aria Elisabetl-r Houben en kregen 1 kincl;
N{aria À{argredra (tweeling) r,verd
geboren op 08-03-1890 in Nieurvenhagen en overleed op 02-09-1.982 in
Brunssum. Zij trouwde met Johan
Joseph Janssen. Uit dit hurveliik ziin
3 kinderen bekend.

III
Mathijs Hubert Joseph Vankan werd

geboten op 09-1,2-1874 ln Nieuwenhagen en overleed daat op 29-1,1,-1'959.Hï1
trouwde op 04-10-1907 met Geertruid
Vteuls, geboren in Nieuwenhagen op

Nieuwenhagen op 02-08-1881 en daat
overleden op 04-07 -'1.940.

À,[aria Àgnes l)aemen;

h.

Gerard Joseph, geboren 20-02-1.925
te Nicuwenhagen, gehuwcl met Ber
tha N[aria Vroomen.

IV

:::ffi

Deze generatic wordt gcvormd uit onze
hiervoor genoemde ouclers. Onze kinderen vormen ilan generatie VI cn de
onze klcinkindercn generatie

VII.

In de totale

genealogre zitten momentecl 13 gencraties Vankan.
In cen volgende editie zulien we \rerder

ingaan op dc kindercn van een van de
andere zonen van Leonardus.

Een bericht van de commissie
retinie!
Hub, 'finy, Dct en Pict willen varl start
Uit dit huwelijk:

gaan met de organisatic r,'an de volgende
rer.inie.

a. r\ntoon Joseph geboren te Nieu-

b.

wenhascn op 25-10-1908, or-crleden
tc Waubach op 21-02-1997 gchuwd
met N{aria Illisabeth Ploemen:
Peter Joseph geboren tc Nieuwenl-ragen op 28-02-1.99, ovededen te
Nieurvcnhagen op 04-08-1987, gehuwd met Maria lllisabeth BoermaÍr.s;

c.

op 24-03overen
daar
1,913 rn Nieuwenhagen
ledcn op 03-05 1976. Zii was ge-

À,{aria Flubertina, geboren

met.,ohannes (Jan) de Bruijn;
Àtlaria Cethartna, geboren op 29-121915 in Nieuwenhagcn;
Peter Joseph Hubert, geboren tc
Nieuwenhagen op 25-05-1.918, oYer
leclen te Kerkrade 27-1,2-1.998, gehurvd met À,laria Theresia lJoerhur.vcl

d.
e.

g.

zou moeten rvorclen.

De volgende keuze kan gemaakt worden:

0
0
0

elk iaar

om de nvee iaar
om de clrie iaar.

Iedcreen wordt verzocht om telefnisch
aan de organisatie door te geven waar
de voorkeur flaar uitgaat:
Telefoon:

TinylHub
Det/Piet

- 5310399
045 - 531.2263.
045

\Xrrllcm, geboren op 02-01-1921, in
Nieurvenhagen en daar overleden op

Laat clus even iets van ie horen. \X,'il de
organisatie er rvci aan denken dat niet
alle familieleden het I{anneke ont\,-an-

28-02-1.921,.

gefl.

mans;

f.

Voordat zíj echter echt aan hct werk
gaan willen zíj graeg r.an iederecn weten
om de hoevecl iaar een rerinie gehoudcn

l,conard Joseph, geborcn te Nieurvenhagen 17-03 1,922. gehuwd met

Nieuwenhagen op 02-08-1881 en daar
overleden op 0.1-07-19.10.

h.

Nlaria Agnes Daemen;
Gerarcl Joseph, geboren 20-02-1,925

te Nicuwenhagen, gehuwd met Bertha Marra Vroomcn.

iV
Deze generatie wordt gevormcl urt oizc
hiervoor genoemcle ouders. Onze kinderen vormen dan generatie VI en cle
onze kleinkinderen generatie

In

\rII.

cle totale genealoge zitten momen

teel 13 generaties \rankan.
In een volgencle editie zullen'we verder
ingaan op de krnderen van een van de
andere z,oÍten van Leonarclus.

Een bericht van de commissie
reiinie!
Hub, T'iny, Det en Piet willen van start
Uit dit huwelijk:

gaan met de organisatie van de voigende

a. /\ntoon Joseph geboren te Nreu-

Voordat zt1 echter echt aan het werk
gaan willen ztj gaag r.an icdereen weten
om de hoeveel laar een re[inie gehouden

b.

wenhasen op 25-10-1908, or-erieden
te Waubach op 21-02-1997 gchuwd
met À{aria Elisabeth Ploemen;
Peter Joseph geboren tc Nieuwcn1-ragen op 28-02-1.99, overleden te
Nieurvenhagen op 04-08-1987, gehuwd met Maria Irlisabeth BoermaÍrs;

c.

cl.

e.

op 24-03overcn
daar
Nieuwenhagen
rn
1,913
leden op 03-05 1916. Zii was geÀ,{aria Flubertina, geboren

huwd metJohannes (Jan) de Bruijn;
À{aria Catherrna, geboren <>p 29-121915 in Nieuwenhagcn;

Peter Joseph Hubert, geboren te
Nieuwenhagen op 25-05-1.91.8, oYerleclen te Kerkrade 27-12-1998, gel"ruwd met N{aria Theresia lloer-

g.

zuu mo('ten wortlen.

De volgende keuze kan gcmaakt rvorden:

0
0
0

clk iaar
om de twee jaar
om de clrie iaar.

Iedercen worclt verzocht om telefntsch
aan de organrsatie door te geven waar
cle voorkeur flear uitgaat:
Telefoon:

TinylHub
Det/Piet

- 5310399
045 - 531.2263.
045

Nieurvenhagcn en daar overleden op

Laat dus even icts van ie horen. \X/il de
organrsatre er wel aan denken dat niet
aiie famiiielcclen het I{anneke ont\-an-

28-02-1,921,.

gen.

mans;

f.

rctinie.

Willcm, geboren op 02-01-1921, in

Leonard Joseph, geboren te Nicuwenlrasen 17-03-'1922. gehuwd met

Vergeten een abonnement oP het
Kanneke te nemen!
Geen paniek. Het kan nog altiid.
Neem in dat geval even contact op
met Gerda of Jo. Reeds verschenen
exemplaren worden dan raagezorlden. Het abonnement peÍ kalenderiaar is f.25r--.

\ffarrneer wij het goed hebben ziln onze
vaders, tante Bemadet en tante Tiny geboren in een van deze panden. Twlfel

bestaat nog eveÍl over welk pand. Het
hoge huis in het midden of wat wii menen het pand rechts. Misschien kan ons
hier iemand (oom Ger?) wat meer informatte over geYen.

Bij de put kuram overigens de hele omgeving v/ater halen. Dat duurde ongeveer tot 1918 want toen kwam in Nieuwenhagen de eerste watedeiding. Over
het ontstaan van de put kunnen we in
de toekomst misschien nog iets vertellen, want daat ztln nog stukken van.

Van de Flereweg verhuisde de familie
Vankan naat de Hoogstraat of zullen we

Ínaar zeggen flaar gene Krrrtp. Zli
woonden toen in het terugLggende huis
ter hoogte van drankhandel Willems.
l)eze foto werd qenomen bii het veertig
jarig kloosterfeest van tante Bemaclet.

:iiilffi

Moeilijk voor te stellen warlneer dat ondertussen allemaal. al gesloopt is.
Van gene Kr-p grrg het verrrolgens
weer naar de Heigank (vootheen Kerkstnat).

De redactie bliift op zoek traar
bidprenties en oude fotors van
familie of dorp.
Zoals jullie in deze uitgave aJ. zien, hebben wij met name dat*ztl een biidrage
van tante Bemadeq oom Geq Joep en
tante Trees oude foto's kunnen scannen.
De foto's gaart dzattra uitetaatd retour
naar de uitlener.

Alle foto's worden gescancl en op (,D
eeplaatst. Zo b[ivcn ze in elk geval ber,vaard

A gene Put Hereweg

voor de toekomst.

Bidprentjes worden, v/aÍrneer rr'efl ze
zelf niet meet wil bewaren, opgeslagen
in de collecue die w1j zelf aan het op-

opbouwen zijn. Wil ie de prcnties zelf
nog houden, clan is clat natuudiik gecn
probleem. Wii vragen dan allcen toe
stemming om zc te mogen koPiëren.
Bidprentjes ber.attcn vaak leuke aanr,rrlIendc gegevcÍrs voor de genealogre. Op
die manier proberen wii te voorkomen,
clat bidprentjes in de toekomst bii het
oud papier komen.
Wanneer na ons niemanci de hobby wil
doorzetten, zullen al onzc genealogsche
gegevens af rvorclen gestaan aan het
OCGL (Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraafl .
§íe rveten dan zeker dat ze voor het nascslacht beschikbaar bliiven.

gen. Vanaf het moment, dat Pé te maken kreeg mct een schoonr.ader is hii
volgens ons overgestapt naar de Ecndracht waar ook NIay en Jocp acttef ztin
geweest.

[Iet voert te r,.er om hier een dorpsvete
helemaal uit de cloeken te cloen, maar
ecn feit is rvel, dat cie beide fanfares van
Nieurvenhagen en Nieuwenhagerheidc
uit de Sàngerbund zrjn voortgekomen.

Ook voor een verdere verk-laring van de
muzikaliteit houden wij ons aanbevolen.

ír
rl{

"l

'ï

Waar is de muzikaliteit van de
Vankannen gebleven?

fíi1

Speurend cloor wat boclsverken over
Nieur,venhagen r.icl het ons op, clat er in
bepaalde pcriode behoorlilk wat leden
.vzÍ't oflze familie, de Nieuwcnhager tak,

"*"t

i

n'i,.

,i r:

muzikaal acticf lvaren.

I'len aantal mensefl ztin te zien op cen
foto van de Sàngerbund uit 1913 en een
fbto van Fanfere St. Caecilia die genomen is op 211unt 1,928.
Bi1 de Sàngerbuncl tellen we 5 Vankan
nen en bij de fanfare 6 Vankannen.
We rveten natuurlilk niet precies Yan 1edereen van welke verenigrng iemancl lid
is, maar wennccr we z( ) even up een riitjc zetten is Àtlay degene die het laatst
muzikaai actief is geweest. Nluzlkaal ztin
ook de kinderen van Rra en Rcné. \fc
rveten echter niet uit welk bloed die mu
zikaliteit komt. Was het lrröhlichs, Vankan of Boermans. Ook bii de Boermansen zat heel wat muzikaliteit.
Opvallend is het ook dat in het verleden
iedereen lid van de fatfare Nieuwenha-
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We zijn weliswaar niet van plan om in
het I{anneke ook advertenties te ga.an
opnemen, maar Yoor deze willen we
toch wel een uitzondering maken. De
familie kunnen we nog niet plaatsen.
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Ëanfare §t" Caecilia,

N

ieuwerlhagen

Se:e {ots is genorneqr op 3d} juni ï§UE bii gelegenheid uàn Èen hraldiging. l§amen, v.l.n.r.:
ïe ri!: §iang Ouatdviiag, L. Engelen, M. Haynan-Ësh€Ber§, ?, ?, ?, 7, ?
Í+ rij: Engolen FÈter, JanÈ*Èm,.loëp, §ehiffers Piat. Soyrnans LsE. v.an de Wall {dirigertt}, 7, Koneten Joep.
§Ílvërtast Leo, Herheriga Joharr {klark bij notaris}.
3e rii; Alrgust Erkens, ?, Mathieu Vankan, Janssen JozeÍ, rxeesÍsr Ëlaessen, §je{ Vankan. Terperten, Heerings
Jr*p, Vankan Jaequrs. Beekars Harny, Fl*umkans Sjef, Haerings Harry. Jaegues Maas, Frens Ha{ssen, FrsÍr§
§pierts Íendarwii:erl, Harry Reumkgns {§ildsr?iiijsor}, örerners Leo- Jsnssen Johari, fluaedulieg lliial, Hansgen
Frqfis, van Éooy, Laumen Ëaspar. Ëools" Heinrichs Wiel, l{§lgen Jtrelep {vrijgezell, 1{afikdír Fiet ÍKennesiet},
§ressssn Joref.
4o rij; lleiaen Willy" Hsrp6f§. §mÈëts Jos. Fiet Florpers, $lsnssen ïAliel, SómkErts Leo {Eöts*h}. Paul RöÍÍ!ke$s,
Winand Hiimkens, Mat Rörnkens, Ëng*lon Msrtin, §ijrelaars, Van Hoy {uaandsldrager}. Esd Vankan. P*ter
Vankan, Wiel Vreuls, Beckers, Chris Kólgen. Scheepers CooÍs.

Inleveren stukjes voor het volgende Kanneke.
Het volgende Kanneke verschiint in februari 2000. Dit betekent dat wri alle
conctactpeÍsonen vïagen om hun
biidrage vooÍ I februari a.s. in te leveÍeÍr.

§íe hebben voor de volgcnde keer nog
eefl vcrhaai te goed van het gezin vafr
oom Gcr. Nlath we rekenen oP iuilie
biidrage.

Korte familieberichten
Bekend is clat op twee plaatsen een uitbreicling van de familie verwacht wordt.
Ergens in mci 2000 wordt de uitbreidrng
\rerwacht bij Ariet en llranck cn À{anofl
en N{ark.

\,'oor Pict en Dct wordcn het nu zeker
clrukke tijden. I-'len dochter van Piet
venvacht binnenkort een tweeling. Dan
is er geen sprake meer l.an één kleinkind, maar direct van clrie en in mei a1
van vier. Det zal zeker actief moetcn
blijven in het grote Vatcrland om r.oor

al clic cadeaus te blijven zorgen. Piet kan
dan de riischool beter omdopen in van

Gend en Loos om al die Pakken te vervoerefl.
wensen de a.s. ouders en de opa's en
oma's in r,vording veel succes in de komende spannende tiid.

\X,1j

Àtlarijke Van kan, de dochter van Joep
en Ria, is aan de universiteit van Niimegen afgestucleerd. §/'anneer we het

lemaal goed hebben is zii
in communicatte wetenschappen. Een
heel prettige biikomstigheici is dat Ntlariike ook al direct een baan heeft gevonden. Nlarijke proficiat met je afstuderen
en veel succes met je baan.

Ook Ted (Stormen) heeft een nieurve
job gevonden in Eindhoven. §íeg bii
Philips en weer mcer gericht op scherkuncle bij Plasman. Dit bedrijf maakte
vroegcr wel cieel uit van l']hilips. Ted

Oe re[actit wenst ie[ereen

veel succes bij het beclriif.

Zo vlug als er weer een computer

fijnefeest[agen,
zdtig Rgrstfeest

be-

een

schikbaar is gaan we aan de slag mct de

en

webpage.

een

I,len zoon van I Ielmy is onlang; in het
hur.veliiksbootje gestapt. Wii wensen het
ionge paar veelgeluk.

Gré van \,{av is onlangs te voet oP t:n
neer naar \L/ittem gewecst om de heilige
Graclus te bedankeÍr voor het terugvrnden r en bt'urs en autopepieren nx een
inbraak in cle auto bii het kerkhof aan de
Hooestraat. Een knappc prestatie. \Ye
wetefl ook zeker dat Gré en N'Iaria Van
kan qcen tas meer in de auto zullen laten
liggen.

lUa en René zijn wcer aan een nleuw
huis in Lelystacl begonnen. Sommige
clingen moet je vaker in ie leven doen.
Wii wenscfl hun veel succes bii dc
bouwactiviteiten en we horen wel rvannccr het inwijdingsfeest wordt gchoucicn.

gefu@

en'voora[ gezon[

nxeuwJdar.

Degenen fre in [e mitknniumnacfrt moeten werfuln, wensen
*ij i" etQgevaf een rustige frenst
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Kannetjes en met name [e
w or[t g evraag I v o orzic frtig
te zijn met vuurwerL
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Een familiebulletin voor de familie Vankan

Reclactic: Gercla en
1" jaargang

Jo Schiffelers-Yan kan, I-okert 9, 5591 NI3 Heeze, tel.

0.10

-

2262936, c.mail:

nr. -t

Beste allemaal,

komen daar later nog op terug

Voor zover wij elkaar nog niet gezien
hebben, willen wj iedereen nog een zalig en gelukkig nieuwjaar wensen.
Graag willen wij jullie bedanken voor de
vele positieve reacties op ons eerste
volwaardige Kanneke van 10 pagina's.
Wr.y zullen ons best blijven doen om iedere keer weer een interessant blad te
laten verschijnen.
Uit de reacties die wij hebben ontvangen, kunnen we in elk geval concluderen, dat het Kanneke gelezen wordt.
Daarom hebben we ook een aanvulling
en rectificatie op de verjaardagslijst opgenomen.
Het zal duidelijk zijn, dat aanvullingen
op artikelen en/of correcties altijd welkom zijn. We proberen gegevens zo
zorgvuldig mogelijk te vermelden maar
soms tikken wij iets domweg verkeerd
over uit een stamboom of hebben ook
wij verhalen van horen zeggen. En omdat het nog steeds mensenraerk is, en
computers zich soms zelfstandig maken,
sluiten foutjes niet uit.
Ook is ons gebleken, dat we wel degelijk

iets nieuws te vertellen hebben. We

Aanvulling en rectificatie verjaardagslijst.
Op de eerste plaats hebben we enkele
mensen vergeten die wel in de stamboom zijn opgenomen. [Maarten en Annika, onze excuses voor het niet opnemen.
1 5-09-1 983 tVlaarten Vankan

22-08-1985 Annika Vankan

Oom Ger hebben we geboren laten
worden op de 22 ste. ln de stamboom
stond het goed. Het moet zijn 2O februari.
Daniël Vankan hadden we geboren laten rarcrden op 15 september. Dat is de
verjaardag van broer Maarten. Daniël is
geboren op de dag dat het carnavalsseizoen van start gaat op 1'l november
dus.

Geen gegevens hadden we van Jo van
de Berg. Het geboortejaar weten we nog
niet, maar Jo is jarig op 2}januari.
René Fróhlings is geboren op 8 novem1

ber. Ook hier weten we het jaar nog niet
van.

A gene Put
Van oom Ger hoorden we, dat onze familie niet op deze plaats heeft gewoond.
Wel heeft men iets verder naar de beneden aan de Hereweg gewoond en
zou men daar omstreeks de eerste wereld oorlog een winkel hebben gehad.
Daarna woonde men in de Kerkstraat,
de huidige Heigank. Vanaf hier is men
naar "d'r Kamp" vertrokken en vanaf hier
weer terug naar de Kerkstraat.
We zullen proberen deze gegevens te
controleren in het oude bevolkingsregister van de gemeente Nieuwenhagen.
Zodra we meer urcten komen we hier
nog een keer op terug. We houden ons
aanbevolen voor aanvullingen.

Het echtpaar Gulpers-Vankan
Oom Ger vroeg ons of de gegevens van
dit echtpaar wel klopten. Met name het
aantal kinderen was onbekend. Alleen
Sjef Gulpers (gemeentesecretaris) was
een kind van dit echtpaar. Sjef of
Caspar Johan is in Nieuwenhagen geboren op 31-03-'1910.
We hebben het nog even nagekeken en
dan zie je toch, dat je via een stamboomonderzoek meer dingen aan de
weet komt.
Het echtpaar had inderdaad nog vier
kinderen. Deze kinderen zijn jong gestorven. We noemen ze hier even:
Anton Hendrik Joseph, geboren op 2207-1911 in Nieuwenhagen en daar overleden op 14-10-1911, 84 dagen oud.
Johan Joseph Heinrich, kind van een

tweeling, geboren

op

03-04-1914 in
Nieuwenhagen en daar overleden op

22-06-1914, 80 dagen oud.

[\íaria Agnes, kind van een tweeling,
geboren op 03-04-1914 in Nieuwenhagen en daar overleden op 13-06-1914,
71 dagen oud.
Anna Maria, geboren op 27-03-1917 in
Nieuwenhagen en daar overleden op
29-03-1917, twee dagen oud.

ZiSreden bij nacht!

Op de foto de zusjes Boermans met
zoon Joep Van kan.

Nee we gaan het niet hebben over Sinterklaas. Onze veertigers en ouderen
kunnen zich wellicht nog de verhalen
herinneren die vroeger op een lange
avond bij het snorren van de haard of
kachel werden verteld. Vaak waren dat
verhalen uit de overlevering. Televisie
was er nog maar amper dus werden de
avonden op een heel andere manier
doorgebracht.
Vaak kwam men bij die verhalen ook te2

Vaak kwam men b'rj die verhalen ook
terecht

de zogenaamde bokkerijders.
grote
Een
bende van nachtdieven en
gauwdieven.
Wanneer je in Zuid-Limburg stamboomondezoek doet, kom je in de meeste
families in onze streek wel iemand tegen
die volgens de processtukken lid van
deze bende is geweest.
Zelfs nu na ruim tweehonderd jaar
schamen de nazaten zich nog voor dit
feit. De grote vraag is of dat wel iets is
om je over te schamen. Pas bij het verschijnen van nieuwe studies enkele jaren geleden urerden voor het eerst de
geslachtsnamen voluit geschreven.
Voor die tijd werd er alleen maar gewerkt met initialen.
ln de afgelopen tijd heeft bijvoorbeeld
dhr Spierts stukken over deze bende
geschreven in het parochieblad van
Nieuwenhagerheide. Zelfs nu nog is hij
heel terughoudend met het noemen van
namen en het beschrijven van inbraken
en vonnissen.
Bij hetgeen tot nu toe geschreven is
over de bokkerijders kun je de nodige
vraagtekens zetten. De basis van veel
verhalen en boeken is het werk van
Sleinada geweest. Onder dit pseudoniem schreef de toenmalige pastoor
Daniels van Schaesberg. Daniels leefde
zelf in een tijd van de veroordelingen.
Daarom is er dankbaar op zijn boek
doorgeborduurd. Het ene verhaal uerd
nog romantischer dan het andere. Zelfs
de televisieserie geeft een totaal verkeerd beeld.
Een heel interessant stukje streekgeschiedenis waarin het leven en de omstandigheden waaronder in onze streken geleefd werd, goed naar voren komen. Wanneer jullie daar geen bearuaar
tegen hebben, zullen Wj in ons Kanneke
ook iets proberen te schrijven over de
manier waarop onze voorouders geleefd
hebben.
Maar nu even terug naar de oorsprong
van dit stukje. Waren er ook Vankanbr.y

nen lid van de bokkerijders?
Zoals wij al eerder schreven, vinden de
Vankannen hun oorsprong in de parochie Simpelveld (Simpelveld en
Bocholtz) en Eijs.
ln alle namen die uit de processtukken
bekend zijn, is één inwoner van Simpelveld. Dat is opvallend weinig wanneer
we kijken naar plaatsen als Heerlen,
Schaesberg, Groenstraat, Kerkrade,
Merkstein etc.
Wij willen jullie niet langer in spanning
laten zitten. Voor zover wij dat hebben
kunnen nagaan is niemand van de familie Vankan lid geweest van de bokkerijders.

We maken wel een voorbehoud omdat
niet alle processtukken boven water zijn
gekomen. Een aantal is in particuliere
handen gevallen en een aantal zijn nog
niet teruggevonden in de oude archieven in Brussel.
ln een van de volgende edities zullen wij
wat verder ingaan op de geschiedenis
van onze streek en ook de verhalen
over de bokkerijders en ons daarbij de
kritische vraag stellen of zijwel echt bestaan hebben.

Hoe goed kennen wij onze familieleden. De neven en nichten van onze
ouderc.
Wanneer we het hebben over neven en
nichten van onze ouders praten we dus
ook nog steeds over onze eigen directe
familieleden. Natuurlijk is er vaak een
behoorlijk leeftijdsverschil met onszelf.
De kinderen uit het huwelijk van Hendrik
Joseph Vankan en [Vlaria Geertruid
Heerings.
1. Maria Josepha, geboren op
24-1 1-1 899 in Nieuwenhagen en daar overleden op

2.

22-O2-19AA.

Anna Maria, geboren op 1 107-1 901 in Nieuwenhagen.
3

3.

4.

5

6

7

Omdat zij verstandelijk gehandicapt was, vonden we
in het bevolkingsregister van
Nieuwenhagen bij haar
naam de aanduiding "idioot". Wij weten niet wanneer
en waar ze overleden is.
Mathias Joseph, geboren op
24-03-1903 in Nieuwenhagen en daar overleden op
15-O7-1911.
l\4aria Margaretha geboren
op 12-08-1904 in Nieuwenhagen. Haar overlijden is
niet bekend. Zij trouwde op
03-08-1 939 in Schaesberg
met Johan Hubert Hanssen.
Van haar is verder bekend
dat zij op 17-07-1930 vanuit
Kerkrade naar de Stadhouderslaan 48 in Den Haag
vertrekt. Op 19-02-1931
ging zij naar Stein waat ze
bij kapelaan Winter woont.
Haar beroep was dienstbode.
Hendrik Joseph Hubert, geboren op 29-01-'1906 in
Nieuwenhagen. We hebben
nog geen verdere gegevens.
l\íaria Theresia geboren oP
03-05-1 907 in Nieuwenhagen in op 03-03-1990 in
Heerlen overleden. Zij was
in Kerkrade getrouwd met
Joseph Martinus Martens.
Maria Gertrud wordt geboren op 10-12-1908 in Nieuwenhagen. Op 06-1 0-1927
vertrekt zij naar Voerendaal
waar ze op de pastorie
woont. Op 03-12-1928
woont zlj aan de Rimburgerweg in Eygelshoven. Ze
was dienstmeid. Helaas
ontbreken verdere gegeVENS.

8

Leonard Joseph werd oP 2011-1910 geboren in Nieu-

9

10

wenhagen en overleed daar
op 10-09-1911.
Elisa Maria geboren in
Nieuwenhagen op 15-091914. We weten dat ze getrouwd was met t\í.C. Martens. Verdere gegevens zijn
niet bekend.
Johan Joseph werd op 3008-1916 geboren in Nieuwenhagen en overleed daar
op 09-12-1918.

ln dit gezin zijn dus erg veel kinderen op
zeer jonge leeftijd gestorven.
Kinderen uit het gezin van Pieter Joseph
Hubert Heerings en l/laria Catharina
Hubertina Vankan.
Van dit gezin zijn nog lang niet alle gegevens uitgezocht. Dit komt met name
omdat we met een andere familie te maken krijgen. Wie waren echter de neven
en nichten van onze ouders.
Anna Maria Josephina, geboren 07-02-1907 in Nieuwenhagen
Hendrik Paulus Joseph, geboren op 26-03-1908 in
Nieuwenhagen. ln 1936
trouwde hij Maria Cornelia
Wetzler uit Ubach over
Worms. Hendrik was timmerman van beroep
Maria Gertrud geboren op
27 -1 1-1 91 0 in Nieuwenhagen
Mathias Joseph, schilder,
geboren op 17-06-1913 in
Nieuwenhagen. Hij trouwde
in 1939 in Ubach over
Worms met Anna Maria Tilmans.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Anna Maria, geboren op 2608-1 91 5 in Nieuwenhagen
Maria Gertrud, geboren oP
07-08-1 91 I in Nieuwenhagen.
4

busonderneming. Op 16-121943 trouwde hij in Brunssum met Hubertina Antoinetta Jongen. Zijwas op 20-061916 geboren in Brunssum.

Alle aanvullende gegevens over dit
gezin zijn van harte welkom.
De kinderen van het gezin Peter Hubert
Joseph Vankan en Maria Catharina Rothkrans. Dit gezin kunnen we eenvoudig
aanduiden als de IAO familie.
Elisa(beth) Maria, geboren
op 02-06-1906 in Nieuwenhagen en overleden in
Landgraaf op 08-04-1 996.
Zij overleed in het Yerzoï
gingshuis het Heereveld. OP
05-04-1932 trouwde zij in
Nieuwenhagen met Martinus
Hendrikus Keller.
Johanna, geboren oPOT-11'1907 in Nieuwenhagen. Zii
overleed op 06-06-1923 in
het ziekenhuis van Geilenkirchen aan de verwondingen opgelopen bij een treinongeval in Ubach Palenberg.
Mathijs Joseph, geboren oP
1 1 -02-1 91 2 in N ieuwenhagen en op 07-05-1980 overleden in Brunssum. Hij
trouwde op 02'10-1936 in
Nieuwenhagen met Elisabeth Consten. Math werkte
in de busonderneming van
zijn vader.
Hubert JosePh, geboren oP
1 1 -O2-1 91 2 in N ieuwenhagen en overleden oP 15-06197 1 in Torremolinos SPanje. Hij volgde zijn vader oP

1.

Kinderen uit het gezin van Leonard Joseph Vankan en Anna Gertrudis Janssen.

1.

Eduard Antoon JosePh, geboren op 03-06-1909 in
Nieuwenhagen en overleden
in Heerlen op 29-08-1999.
Hijwas winkeier/fi iaal houder. H ij trouwde
op 31-10-1939 in Heerlen
met Johanna Maria Christina Rooyackers, geboren in
Amsterdam op 01 -05-1 906
en overleden in Heerlen oP
a7-07-1985
I

2-

I

3.

4.

5.

als directeur van de lAO. OP
29-04-1943 trouwde hij oP
Nieuwenhagerheide voor de
kerk met Elisabeth Heinemans. Zij overleed oP 0'l-121997 in Heerlen.
Johan (Sjeng) geboren oP
21 -06-1917 in Nieuwenhagen en op 25-12-1987 overIeden in Brunssum. Ook hij
was werkzaam in de auto-

2

Johan Jacob geboren op 1502-1911 in Nieuwenhagen
en op 02-03-1986 overleden
in Heerlen. Hijwas als mijnwerker houwer en schietmeester. Hij is vele jaren
voorzitter geweest van de
Katholieke Arbeiders Bond
en lid van de mijnwerkers5

3.

4.

5.
6.

7.
8.

de Katholieke Arbeiders
Bond en lid van de mijnwerkersbond. Hij hield van muziek. Op 05-11 -1937 trouwde hij in Ubach over Worms
met Anna Maria Quaedflieg
die op 20-05-1913 geboren
was in Kerkrade.
Mathias Joseph (Mai) geboren op 12-03-1915 in Nieuwenhagen en overleden op
22-06-1983 in Heerlen. Hij
was mijnwerker en melkslijter. Hij trouwde op27-011950 in Ubach over Worms
met Anna Christina Jurgens.
Balthazar Hubert Joseph
geboren op 12-11-1918 in
Nieuwenhagen . Hij is op
20-05-1 943 in Nieuwenhagen getrouwd met I\n.H.E.
Gedroeg. Verdere gegevens
ontbreken.
Peter Joseph Hubert, geboren op 24-11-1920 in Nieuwenhagen en daar overleden op 16-03-1926.
Jan Pieter Hubert (Sjeng)
geboren op 16-02-1923 in
Nieuwenhagen en op 11-121998 overleden in Landgraaf . Hijwas melkventer.
Hij trouwde op 03-02-1950
in Nieuwenhagen met M.E.
(Bertha) Leijenaar.
Maria Gertrud geboren in
maart 1923 in Nieuwenhagen en daar overleden oP
22-10-1923.
Anna Maria, geboren oP 1012-1 925 in Nieuwenhagen.
Zij trouwde op 25-03-1949 in
Nieuwenhagen met Pieter
Jozef (Jo) Paffen. Jo was
geboren in Kerkrade oP 0703-1929 en overleed in
Landgraaf op 24-02-1984 in
Landgraaf tijdens een wandeling deling op de Bruns-

summersheide

Op het gezin Gulpers-Vankan hoeven
we hier niet meer in te gaan.
Kinderen uit het gezin Jan Pieter Hubert
Vankan gehuwd met Catharina Jorissen.

1.

2.

Joseph Gerardus, geboren
op 12-11-1928 te Ubach
over Worms. Op 12-08-1953
is hij in Ubach over Worms
gehuwd met Anna J.M. Peters.
Peter Gerardus Johannes
geboren op 18-01-1931 in
Ubach over Worms. Hij
trouwde op 18-03-'1954 in
Den Bosch. Zijn partner is
echter onbekend.

Kinderen uit het huwelijk van Johan Joseph Hubert Hanssen en Maria Anna
Vankan.
Omdat Hanssen ook van belang is in de
stamboom van de familie Boermans
hebben wij ook een belangrijk deel van
deze familie onderzocht. Toch willen wl.;
hier niet al te diep op een en ander ingaan en beperken wij ons tot de kinderen.

1.

2.

3.
4.

Anna Maria, geboren op 0101 -1 912 in Nieuwenhagen
en overleden op 21-12-1956
te Nieuwenhagen. Zij was
gehuwd met Ferdinand Peters.

Anna Catharlna Hubertina,
geboren op 08-07-1913 in
Nieuwenhagen. Zij trouwde
met Jean Hubert Joseph
Korvorst.
Hendrik Hubert geboren op
27 -02-191 5 in Nieuwenhagen. Hij trouwde met Hedwig
Anna Rozina.
Joseph geboren op 01-111917 in Nieuwenhagen en
op 17-01-1959 overleden in
Klimmen. Hij was getrouwd
6

5

6

'1

o

9

10.

Klimmen. Hij was getrouwd
met [\íaria Bernardine
Vroomen.
Anna Maria geboren op 0812-1920 in Nieuwenhagen
en gehuwd met Christiaan
Hubert Kolgen.
Peter Joseph geboren op
06-12-1 921 in N ieuwenhagen en gehuwd met Odilia
Reumkens.
Bertha geboren op 19-031924 in Nieuwenhagen en
gehuwd met Joseph Huth.
Maria Catharina geboren op
30-03-1 926 in Nieuwenhagen en gehuwd met Arnold
Godfried Joseph CrUts.
Christiaan Joseph, geboren
op 23-03-1928 in Nieuwenhagen en in Schaesberg op
1 9-06-1 953 getrouwd met
Maria Wilhelmina Agnes
Theunissen.
Maria Gertrud geboren op
1 6-06-1 930 in Nieuwenhagen en daar op 28-03-1952
getrouwd met Arnold Johan
Van Workum.

Kinderen uit het huwelijk van Christiaan Joseph Vankan en Maria Elisabeth Houben.

1.

Maria Anna Johanna geboren
op 01-09-1 924 te Nieuwenhagen en op 19-05-1950 gehuwd
met J. Hamers.

Kinderen uit het huwelijk van Maria
Margaretha Vankan en Johan Joseph Janssen.
1

Antoon Joseph geboren op 1 102-1914 te Nieuwenhagen. Op
08-09-1953 is hij in Schaesberg
getrouwd met M.R. van der Linden.

2

Anna l\íaria geboren op 16-08-

a
J

1915 te Nieuwenhagen en daar
gehuwd met H.J.A. Eggen.
Hendrik Joseph geboren op 1407-1920 in Nieuwenhagen en
gehuwd met L. Mobers.

Hiermee hebben we de kinderen
van de ooms en tantes van onze
ouders de revue laten passeren.

ln het volgende Kanneke zullen we
een van de andere kinderen pakken
van onze voorvader in Schaesberg.
Het gaat daarbij dan met name om
drie zonen.

Sjef Vankan en Liesbeth Ploemen vijftig
jaar getrouwd.

REUNIE

2OOO

??????????

ln de vorige uitgave van ons familieblad
Kanneke werd door de redactie gevraagd om een eenvoudig telefoontje te
plegen met Tiny of Det om even je mening te laten horen over een eventueel
dit jaar te houden reUnie.
Tot onze grote verbazing reageerde
welgeteld een persoon: [Vlanon.

't

lk hoefde dus niet lang te turyen,

ik
hoefde geen lijst aan te leggen, ik hoefde dus ook niet mijn telefoon vrij te houden. Onze vraag idan ook HOE KAN
1

KAN DIT?????
Toch heb ik hier en daar mijn licht opgestoken, waaryan hier dan de uitslag.
Gerda en Jo wel ieder jaar, om de onderlinge band te verstevigen.
Manon om de twee of drie jaar, om het
spannend te laten blijven.
Math en Roos, tijdens een receptie even
aangekaart, niet te vaak houdt het leuk.
Det en Piet rael leuk ieder jaar, maar er
mag ook een jaartje tussen zitten.
Tiny en Huub voor de ouderen wel belangrijk om het ieder jaar te doen, omdat
voor hen natuurlijk de jaren beginnen te
tellen, voor de tweede generatie Vankan
moet het toch een uitdaging zijn, om ook
de Vankanfakkel door te geven.

15 jaar oud.
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Wellicht dat door alle drukte van de afgelopen feestdagen menigeen vergeten
is om zijn of haar mening door te geven.
Daarom van onze kant de vraag: doe er
iets mee en laat even iets van je horen, iets organiseren kost toch ook
een heleboel tijd en moeite.

Een nieuwe rubriek

Daarom nogmaals de telefoonnummers
van Det en Piet O45 - 5312263
Tiny en Huub 045 - 5310399

Na de eerste jaardienst voor oom Hub
begonnen enkele dames onder het genot van een kop koffie te praten over

Vol verwachting gaan wij naast de telefoon zitten.
Tiny

Zoekplaatje!
Zoals de tekst van dit knipsel aangeeft
staat er op de foto een J. Vankan. Wij
hebben hem eerlijk gezegd nog niet
kunnen ontdekken. ls er iemand die
hem wel kan ontdekken of meer weet
van deze foto? Het knipsel is ongeveer

een nieuwe rubriek voor ons familieblad.
Het zou gaan om recepten uit grootmoederstijd. Het lampje ging spontaan
branden bij Marianne, Ria en Gerda.
Bij de heren was de reactie wat minder
spontaan en de redactie kreeg alvast allerleitips.
Of jullie het geloven of niet. Van de dames die dit bespraken hebben we niks
gehoord, maar Tiny is de oude doos ingedoken en heeft ons een aantal oudere recepten aangereikt. Dames dat
wordt dus toch bakken en voor iedereen
hopen wij dat het zal smaken.

Strikken of oliebollen met de camavalsdagen voor de deur.
o
o

1ei
snufle zout
1 pakje vanillesuiker
8 eetlepels zonnebloemol ie
6 eetlepels melk
75 gram suiker
250 gram magere kwark
1 pond cakemeel.

Maak een deeg van alle ingrediënten
met de helft van het meel. Als je alles
goed gekneed hebt, doe je de rest van
het meel erbij.

Als je een soepel deeg hebt, pak je telkens een stukje deeg, rolt er een worstje
van, en maak dan een strik.

250 gram suiker
1 pakje vanillesuiker
mespunt zout
1 kilo appels
kaneel, bruine suiker.
[\íaak een soepel deeg van meel, boter,
eieren, suiker en vanillesuiker.
Vet een vlaaivorm goed in, en beleg de
bodem met ongeveer de helft het deeg.
Schil de appels en verdeel deze in partjes over de deegbodem.
Bestrooi met kaneel en bruine suiker.
[Vlaak van de rest van het een zogenaamd deksel en leg dit boven op de
appels, zodat alles dicht is. Bestrijk het
deksel met koffiemelk en bestrooi met
suiker.

In de oven 160o (hete luchtoven) en in
ln hete zonnebloemolie bakken totdat ze
goudbruin zijn. t\íeteen bestrooien met

ongeveer 35 - 40 minuten gaar bakken.

poedersuiker.

Schat wat doe ik wanneer ik nu niet zo'n
oven heb?

Alaaf ... ... . En smakelijk.

Hoestdrank
ln deze tijd van hoesten en proesten,
griep en verkoudheid een recept van
onze moeder Maria Van kan à la Marie:

Tiny bedankt voor je bijdrage en wij
wachten rustig op de bijdrage van de
andere dames!

Een half pakje kandij suiker
Een halve rol pepermunt
1 staaf lakri2

1ui
water
Alles in een pannetje koken
Zeven
Klaar is de hoestdrank.
Proostl
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Appelvlaai (een recept van oma Stormen de moeder van Huub).
1 pakje zelfrijzend bakmeel
1 pak Brio boter
2 eieren
9

Wetenswaardigheden
Traplopen is voor oudere mensen niet
altijd even plezierig. Het is niet alleen
ar,taat, maar soms ook pijnlijk. Tijdens
de kerstdagen viel tante Trees in
Ubachsberg van de trap. Een dokter en
dat soort mensen hoefde natuurlijk niet.
De redactie is nog steeds in blijde verwachting van een stuk dat geschreven
zou worden over de familie van oom Ger
en tante Bertha. De post doet er wel erg
lang over of het moet liggen aan de verbouwing bij l\íath en Roos.
Gré, Tiny en Huub hebben meegelopen
in een lange boetetocht naar Wittem.
Gelukkig hoefden ze niet terug te lopen
omdat [t/lay ze met de auto weer ophaalde. De start was voor de redactie in
elk geval veel te vroeg.

Binnenkort wordt in een van de oudste
familiebladen van Nederland "Het Ha*
mers Bulletin" de stamlijn van Jo gepubliceerd en met name de plaatsen waar
het Hamersbloed in zijn kwartierstaat
komt. Ook de stamlijn van Gerda zal in
een latere uitgave worden opgenomen.

ln Zuid Limburg kun je bijna geen stamboom of kwartierstaat opstellen zonder
dat je in aanraking komt met twee hele
grote families: Hamers en Dautzenberg.

Bijdragen voor het volgende Kanneke
moeten uiterlijk op 1 april 2000 zijn
ingeleverd.

Wanneer iemand nog iemand zoekt om
te behangen kan Maria Boermans daarvoor gevraagd worden. Zij plakt perfect
elke beschadiging van het behang weg.
De collectie oude foto's groeit omdat Jo
voor het OCGL de monumenten en verdwenen panden aan het bijwerken is en
ook Jos toegezegd heeft om oude foto's
beschikbaar te stellen. We kunnen zo
dan ook iets laten zien en vertellen over
oud Nieuwenhagen.
WU op zoek zijn naar oude verhalen uit
de familie. Wie kan ons helpen en wil
iets op papier zetten. De redactie wil
ook wel een afspraak maken om een
avond te komen kletsen. De rest van de
familie krijgt dan vanzelf wel pijn aan de
oren-

Ome Ger tegenwoordig met automatische fiets door de dreven van Nieuwen-

Dit café VANKAN lag vroeger op de

hoek BaanstraaUMolenweg/Brugstraat/Pieterstraat. Dit gedeelte van de Baanstraat was vroeger Nieuwenhagen. De
andere kant was Schaesberg.
Het gaat in elk geval om de duivenvereniging. Of de eigenaar van het café ook
op de foto staat weten wij niet. Omdat
de oprichter van de IAO ook herbergier
in Nieuwenhagen is geweest vermoeden wij dat het om zijn café gaat.
Tot de volgende keer Wij zijn er
weer midden april.

hagen vliegt. Je trekt aan het touwtje en
de fiets doet de rest. Een helm is niet
nodig.
10
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Beste allemaal,

De redacfle hecft alle zeilen moeten biizetten
om toch nog \roor de Pasen "IJet K:nneke" te
laten r,,erschijnen. De lezers uit Lafldgraaf
kunncu zich rvellicht een bceld vortrrefi vaÍl
het rverk dat verzet moest worden om de vcrl-rurzng van het OCGI' r.an dc ,"chool in
Schaesberg naar de oude bibliotl-reek rn het

I{looster u-r \X/aubacl-r te realiseren. Je moct
Gerda maar eens \iragen hoeveel raÍrren in dat
gcb,,,r,nv zitten eln gezeemcl zrln" Dat geldt ook
r.oor het handmaag schrobben r.an cle r'4oer
met mmnenhrnden. \i'en olgcns moesten ook
nog evefl een kleine 10.000 boeken uitgepakt
worden en opnieuw op rubnek en regsffancnummcr ln kasten en rckken rvorden geplaatst.
Gerda heeft ven olgcns ook nog dc vitnncs

I{et Kanneke moest dus cven in de r.r,zch|
\,'oor ons ..l.at drt nrtLrtrrliili ni r[ 1pr rni even
vv'at exffa tiid om tc wzchten op trzenclrrgen.
\'faar hclaas ze ztjn beperkt gebler-en. \{re bliiven toch op iullie biidrage rekenen.

W!wensen iultie in elk geval §ine Paasdagefl.

Het

achtste achterkleinkind voor

rrtant us Mierr

met oucle kerkboeken en wiirvaterbakies onder
haar hocde en zorggenomen.
oude zadelmakeny van Robberts moet nog
opnieuw rvorden rrgencht. N{aar ar-Iders is het

I)c

zeker de moeite rvaard om eens een krikie te
ncmen t-r het nicuwe onderkomen met vitrincs met ook onder andcre duizenden iaren
ouclc umen met

nhoud, dc stenen, foto's en

endere \roonverpen.

Op rle foto zíen jullie Selby cle tweedc clochter
lan l'ranck cn Ariettt' l)eeters l.oeftèn.
Sclbri kuram cr,enals haar zrlsle ltona te rrroeS
1

deze aardbol vcrkennen. Ze wilde de laatste
zes rveken niet meer in de buik r-an mama blij-

slacht een kalf en been dit zodanig
uit dat ie ongeveer zes kalfslapjes
overhoudt (kopen bij cle slager mag

vefl.

ook).
plaats de trote ouders
Wij willen
van harte geluhrensen met de geboorte vari
hun dochter.
.-.aÍ:.aÍ deze

>k

boter
champignons in gias (dacht altijd dat
die in cle grond goeiden)
6 pakjes sla.qoom à0,2liter (ja iullie
lezen het goed: 1,2 liter slagoom ...
een echt N,{ontignac gerecht)
peper en zout

Uiteraxd feliciteren wij ook de trotse grootouders Det en Piet Zïl kunnen niet zo goed
een wachtauto kopen om al die cadeau's richting Utrecht te brengen.

Fn niet alleen richting Utrecht want nu ongeveer zevef,r weken geleden loram er nog een
forse tweeling bi1 op de l{eikoelenweg. Nee
niet bij Tiny en Huub rrnN bij hun buren Jenny enJohn Niels-Augenbroe. Ook metAnouk
en Timo \À/ensen o.ri opu en oma van harte
proficiat. Hoe lang moet Det nog dchting het
"grosse Vatedand"?

En dan hebben we natuudijk nog eeri trotse
overgrootrnoeder die gefeliciteerd moet v/orden. Maria is apentrots op de drie nieuwe wereldburgers.

Recepten uit Grootmoeders

Tiid

Een ingekomen Íeactie:
Gerda en Jo,
Ook rvij iezen steeds weer met veel plezrer
het lijfblad van de familie Vankan (oFVan
Kan of van I{an). Uiteraard moet Rra zich,
als één van de initiatiefnemers r.an de nieuwe kookrubriek, diep schamen. De kopii
wordt nota bene door een buitenstaander
(in relatie tot het illustere kookgezelschap)
aangeleverd. Hier dan toch (na lang aandringen van mijn kant) een recept (lierreIingrgerecht van haar r.ader):

Yleesch in slachroom
Ingrediënten:

trvee winterbenen (sorry..) rvinter-

penen
twee uien

Ga als volg te werk:
Smelt de boter in de pan en voeg het vlees,
de in schilfjes gesneden wintetpenen en uien
toe. Op het moment dat het vlees dichtgeschroeid is peper en zout (naar smaak) toevoegen.Dit alles laten braden, totdat het
vlees een gezond bruin tinqe krijg en het
lekker begmt te ruiken (R.ia wetkt heel veel
ophaar reukzin.. hoe moet een normale kok
hier uit kunnen komen?). Vervolgens één
pakje slagroom er in en alles laten doorsudderen op een heellaagpiqe (dit recept kan
je tenminste ook maken als je niet over een
heteluchtoven beschikt!). Dit herhalen totdat de slagroom op is (dus niet alle slagroom er in één keer in mieteren). Na ongeveer anderhalf tot tq/ee uur suddeten (op
laagpige) mogen de (glas)champignons erbij
(zonder vocht!!).
Vees (als je er van af kan blijven) een nacht
laten staan (pitje moet uit zljnl) en de volgende dag in stukjes snijden, weer in slagroomsaus gooien en opwarÍnen. Heedijk op
zondagochtend bij een boterham, rnaar aflders mag ook.

Eet smakelijk!

Er zullen nog meer recepten volgen (zegt
Ria).

Trouwens ik (René) schaam me nog niet
voor mijn leeftijd vandaar hier dan
eindelijk mijn geboortedatum met iaar: 0811-1956. Ook voeg ik een bestand bij met
2

Veel groeten uit Lelystad aan de hele fami-

al r.erkcring had met ome Huub. 'Iante Trees
rrertelcle cht cjan weer aan on-ra Bc-,enr-tats.
Oma had daar wel een oplosst-rg voor en stelclc als antwooftl voor: "Zxveipl-rerrntng loop
achter d'r DrerphennlÍrg aen en niet achtcr
mi1". l)e mmidclels op leeftrjd sekomen hccr
heeft "Dreiphennmg" echter nog niet gevon-

lie.

clen.

eindcliik mijn gcboortedatum met iaar: 0B11 195(r. ()ok r,,oegik eer-r besta'rd bii met
de Fröhlings stamboom (uitgezocht door
cen neel van rnijn vader).
Ik hoop dat iuiiie er iets mee kunnen doen.

Ri4 René, Roel en Rob
René en Rra bedankt voor jullie bijdtage.

àqry4É,

Oude verhalen
Het leven als kind was vroeger niet altrid eenvoudrg. Je hoorde clingen en soms wist ie dus
dmgen die je ook wel verder wilde vertellen. Je
had immers een ontclekking gedaan. Eurekal
Maar wanneer je ie verhaal dan thuis vertelde

b t&
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wercl dat niet tn dank afgenomen en zwaaide

&. w*t&te.

er wat.

e,,fria,d',d.

.sb'qr#4É{t

l* Í*usqr err"
{ry4:*@,

{rd

si{ëkq',h

was er in Nieur'venhagen een schooliufrouw clie de biinaam "Kapelaanhoer" had'
Ome Huub rvtst niet beter of deze iuffrour,v

Zo

heette daadwerkeliik zo. Hr1 zei haar daarom
dan ook hecl r,-nendcliik goede dag. Hii verteide clit ook n al z11n onschuldisheid tl-ruis. §,at
er toen gebcurde hoer-en rvc niet te vertellen,
maar clat rvas minder prettig. \ie zullen de
echte naam van deze iuffrouw hier op verzoek
nict noemen.

Ook op school hoorde je heel veel. Nieuwe
ontdekkrngen werden dan ook gedeelcl. Zo
wist een van de leerlmgen (Joep Rothkran$
waar de krnderen vanclaan hvamen. Die kvamen uit de buik "net al bij een koniin".

Ome Iluub was bijzonder trots op deze nieuwe kennis en verteide dit meteen thuis. Voor
de gevo§cn hrnnen v/e gewoon naar de tekst
hiervoor vetwijzen. Joep Rothkrans is overigcns m dc oodog gcsneuveld als oorlopvlieger.

De jonge heer Zwelphenning Llad ziin oog laterr vallen op tante Ttees in de tijd dat zï1 ook

Oude Volksgebruiken

In ons familieblad willen we ook aandacht
schenken aan oude gebruiken. Veel gebruiken stammen uit de zogenaamde Oostenriikse tiid. We zullen nu niet op alle gebruiken ingaan, tnaar eefl beetje letten op de tild
Yan het jaarwaainwe leven.

Pasen is net achter de rug. Maar vroeger
stak de boer op Palmzondagde eerste palm
onder het wijwaterbakje, de tvreede in een
stijl van de schuur en de derde in de koeienstal.Daaraa trok hij met vrouw en kindeten
het veld in en zette hii op elk stuk land, in
elke boomgaard en elke beemd die hii in ei3

gendom hacl of in pacht, een palm. Omdat
het land vaak ook nog rn meerdere
gemeenten lag maakte men op die manier
een helc tocht.

Ook het "tietschen" van de eieren deed men
in die tiid al. Men noemde dat "kipte". fn de
goede week liet de pastoor door de koster
en zijn huishoudster voÍL huis tot huis eieren
ophalen, waarbii de kosten elk huis met
wijwater besprenkelde. In feite zienwii dat
gebruik nog bi1 de misdienaars die met de
ratel in de hand eieren ophalen.
Een deel lran de eieren'was voor de pastoor
zelf, een deel voor de koster en de test wetd
netjes geverfd en door de pastoor aan de
catechismuskinderen uitgedeeld. Er was daÍr
natuudijk geen enkel kind afwezig.
De avond vóór de eeÍste mei kondigden de
dorpsjongens onder het bespelen van fluiten uit vers wilgenhout de "meileisten" afElke jongen kreegztjn liefste aaflgewezen;
de eerstvolgende zondagna de hoogmis
moest htj deze de herberg "intrekken" en
trakteren op jenever met suiker. }{et zal
duidelijk zijn, dat dit feest een doom in het
oog van de kerk was. FIet liep uit op losbandigheid en onzedelijk gedrag. Op een
gegeveÍr moment werd dit gebruik dan ook
verboden. In de vorige eeuw hebben we op
een aantal plaatsen en met naÍne n ZuidLimburg het gebruikweer terug zien komen. Er ontstonden weer verefrigingen van
mei-jongens. Ook in Nieuwenhagen keek
ieder meisje uditnax het afroepen. De grote
vraag was natuudijkwie meikoningin werd.

buurt stroomden dan om zijn huis bijeen en
maakten onder wrld gehuil met z\r/epen en
keteldeksels een oorverdovend lawaar (geldatsch) tot middemacht. Dit gebeurde overigens ook wanneet er in de huiseliike samenleving iets niet in orde was.
De volgende keer €Fan we op cnkele andcre
gebruiken in.

+lr'ry

Reiinie
Met betrekking tot de te houden rerinie in het
iaar des Heren 2000, zï.rn alle bellers tot nu toe
van mentrrg dat een rerjnie om de nree jaar de
allerbeste optie is.
Wellicht hebben de mensen die nog niet gebeld hebberr, een andere mening maar daar
wordt dm na 2001 weet tekening mee gehouden.

De wiigezellenfeesten ztln ook al een vele
eeuwen oud gebruik.'S/anneer een trouv/lustige \iroeger de eerste roep kreeg (e kreeg
er in totaal dde of minder of zelfs geen
'wanneer er een kindje op komst was en het
meisje elk moment kon bevallen), trakteerde
hij de jongelieden uit de buurt. Wanneer ie
dat niet deed kwam men het zogenaamde
"huilbiet" vïagefl. Weigerde hii dig dan
kreeg hi1 een eigenaardige serenade en werd
er bij hem "gevarefl". Alle jongelui uit de

De organisatie gnt zich nu in ieder geval beraden over de reijnie in het iaar 2001. Zodta
mogelijk zal ean datum bekend worden gemoakt.

Nieuwe ideeën en suggesties kunnen aan de
redactie worden doorgegeven.

T-y
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lmg gekregen.

Veel nieuw fotomat eriaal
rvii een enoÍïne parui foto's
gekregen die t-r dc komencle trjcl uitgezocht
zullen rvorcleÍr cn gcscand om ze vervolgens
op (,1) tc bcr,varen.
Een aantal van clie fbto's ziin al te zien rr het
boek dat werd uitgeger-en bij de ophef-fng r,-an
de gemcentc Nicuwcnhagcn. Snel kijkend
moetefl wij toch ook concluderen, dat er matenaal tussen zit dat ivii nog niet eerder i, prblicates zijn tegcngckomen.

Beide tantes alvast hartelijk bedankt.

\,-an Jos hebben

Het is n elk geval mooi matcriaal om ook ons
Krnneke mee of te sieren.
Jos ah-ast bedankt voor het lenen van cle fotos. Ze komen zo snelmogclijk retour.

Een aanYulling op de oudste
Vankan in Heeze en Leende.
In het wereldje van de genealogie kan het
soms vreemd lopen. Een vtiend vari ons, die
in Heeze beheerder van het kerkhof is, was op
het kerkl:of mensen tegengekomen die op
zoek waren naar grafzerken met het opschrift
Vankan. Zíi vonden uiteraard niets.

Toen hij met hun een babbelqe maakte r.ertelden ze hem rvat ze z.ochten. Hij dacht daarbii
meteen aan Jo en schrecf wat gegevens op.
Tijdens een \rerr de penodicke bczockjcs vrocg
hij of Jo met lntemet werkte. Toen het antrvoorcl ja was kwam hi! met de gegevens boven rvater.

Voor ons reden om toch maar even een mailqe richting Pijnacker tc sturen. Fn natr-rurhjk
kregen we ook nog eeÍr rcactie terug. Fn met
leuke gegevens.

De Meijongens o.a. Àday enJoep.

Nieuwe bidprenties
Tante Bemadette heeft ook weer te kennen
gegeyen een aanvulling voor de collectie klaar
te hebben lig*. Uit ons inleidend ptaage zd,
haar duidelijk zijnwaarom wij nog niet in Aarle-Rixtel zijn geweest. Wij komen echter snel.

Ook varr tante Trees hebben we een aanvul-

De in ons vorig artikel genoemde Jacobus
heeft het niet bij FIeeze gelaten. Zijn zoon Antonius is verantwoordelijk voor zo'n beetje alle
van I(annen die in Delftworden aangetroffen.
Jacobus had ook nog eerr broerJan Soannes)
die ook in Heeze geboren is. Ook hij heeft nakomelingen in Delft en wryde omgeving Jan
ffouwde namelijk in Sassenheim en gng in
Veur wonen (nu kidschendam, Voorburg en
Stompwijk).
Uitlopers van deze takken van Kan zljntevrnden in Rotterdam, Amsterdam, Noordwijll
Deinze (B"lge) en zelfs ParananBrazrhë.

De vroegste van l{an clic onzc naamgenoten
gevonden hebben is Anthonis van Can dic
overleden is voor 17-12-1626. Hij is weihcht
dczelfde als Anthonius Gisbertusz. r''an Car-r
die op 02-02-1,61,2 in Lccncle trouwt met Jo5

In dat geval is hii
dan weer een broer van Mathijs Gijsbrechtzn

aflna V/ilheknusdr. Bonen.

van Can die getror.nrd \ilas met Christina
Aryen Stijnendr. De vader van Anthonius eÍr
Mathijs is dan Gijsbrecht.'Waar hebben we die
naam Mathijs toch eerder bi1 de Vankannen
gezierr. De geboortes van beide broer moeten
daÍr in elk geval ligen tussen 1575 en 1590.
Voorlopig hebben we dus nog werk genoeg
om uit te zoeken waar zil in oorsprong vandaan kwamen. Wij hebben onze wiend in elk
geval gevraagd om de beheerders van het archief van het kerk eens te laten kijken of er
wellicht nog gegevens in het kerkarchief zitten.

Wordt weer ooit vervol,qd.

lijkwas niet zo weemd. Het kindedoos bliiven
was in die tiid in feite een grotere schande.
Daanaastwas je \roeger bijna verplicht om te
trouweri om het moment dat fe de ander beloofde er mee te zullen trou§/ef,r. Er zijn hele
processen, ook ke*elijke, uitgevochten warineer je je belofte durFde te breken eri toch met
een ander trotrwde. Je kon dan toch rekenen
op een forse boete.
Hendrik Joseph was metselaar en overleed op
55 iange leeftqd op 05-02-1911. Hii was getrouwd met Elisabeth Kister.

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.
weten op dit moment nog niet of deze

'We

kinderen ook nu nogfiazaten hebben.

Op
Onze voorouders
kom je Vankannen tegen van
takken.
Op de eerste plaat is er
verschillende
onze eig«r familie. Dan komen we de kinderen tegen vaÍr een oomvaÍr ofizestaÍrlvadet en
vervo§ens lopen ons de Vankannerr van de
À4eerssener tak nog voor de voeten. We hebben nog lang niet alle gegevens uitgezocht
maÀr v/e zullefl van de overige zoflen per ftnilie gegevens verstrekkerr vooÍ zover -rl di"

In

Schaesberg

hebben.

De

oudste zooí was Hendrik JosePh

geboren op 27-041.825 n
Schaesberg en ovedeed daar op 59 iange leef-

Vankanne.

IIr,*^

ajd op 29-07-7885. Hi, *^ 1,55 m groot en
wzs vtiigesteld van militaire dienst Hii -^
dagloner en metselaar.

Toen hij dertig iaatwes trotrwde hij op 20-071855 in Schaesberg met MaÍia Geertruid Peters. De bruid was geboren op 12-06-1839 n
Nienwenhagen en v/as dus 16 iaat tout ze
trouwde.

01-08

Maria Elisabeth

Hubertina in Scl-raesberg gcboren. We sluiten
niet uit dat er tussentrjds nog een of meerdere
miskramen zijn geweest omdat de tjd tussen
1856 en 1859 r.oor die ujd wel erg lang was om
zonder kurderen te blilven.
Deze dochter werd maar 6 jaar oud en síerf
op 26-01,-1,866 m Schaesberg.

Malia Gertrud werd op

1,5-02-1,864

in

Scha-

esberg geboren. Zij ovedeed op 23-07-1.91.1
op 4l jange leeftijd in Heerlen. Ztj was getrouwd metJan I-odewijk Gelders.

Antoon Joseph werd rr Schaesberg geboren
op 08-06-1867. Ook hij rverd niet erg oud en
strerf op deruen jange leefnjd in Schaesberg op
02-03-1.881,.

Pieter Joseph werd geboren op 10-09-1869 in

Het gezin bleef weinig gespaard.
21.8 dagen oud toen hiy op 1,6-04'1870

Schaesberg.

Hii**

in Schaesberg stierf,

Maria Elisabeth werd geboren op 22-021,872 ln Schaesberg. Zij ovedeed op 66 jar'tge

28-A3-D38 in Schaesberg. Zi
17
op
trouryde
iarige leeftild op 02-05-1889 in
Heerlen met Pieter Jozef Vincken dre bij huwelijk 26 jaarwas en op 19-01-1863 geboren

Ieeftijd

Een huwelijk was noodzakeliik omdat al op
16-01-1856 de oudste zoon flendrik Joseph
in Schaesberg geboren wetd. Het feig dat een
meisje in die tiid vwafigèt was voor het huwe-

1859 werd

op

6

was

in

Heerlen.

I{ij

ovedeefde ziin \rrouw
op 18-06-19110 in

naur,velijks trvee jaar en strerf

Heeden.

Maria Geertruid Philomena is de laatste
dochter uit dit huwelijk. Zij werd in Schaesbetg geboren op 18-04-1877. Zq werd twee
iaat ouden stierf op 28-11-1,879 in Schaesberg.

t\

Z;t1 werd geboren op 20-1,2-1,869
Schaesberg en was dienstrneid. Toen zii 32 jaar

truid.

was tronwde zíj op 27-1,'1,-1902 in Heeden met
Petrus Johannes Plrrii- dte 9 izar jonger was

err op 26-12-1878 geboren was in Deume.
Haar over1rlden hebben we nog niet gevonden.

Het vietde kind werd Jan Hubert hij werd
geboren op 30-07-1871 in Schaesberg en was
knechg voetÍnaÍr en depothouder van een
wasserij. Hij ovedeed op 30-07-1929 n Heer
len. \ffe vreten dat hij gehuwd was met }t,{aÀa"
ChristinaJosepha Notermans, geboren op 2212-1876 in Heeden err ovededen op 03-101965

in lhach over Wotms. Kinderen uit dit

huwelijk zijn nogniet bekend.

Dan hebbefl we nog Jacobus Hubernrs
Vankan, metelaar en op 09-0+1837 geboren
in Schaesberg. Hii overleed op 28-07-1895 in
Schaesberg.

Een andere zoofl .van onze Iconard was Mathias Joseph Yankan. Hii werd geboren op
17-08-1834 in Schaesberg en overleed daar op
metselaar van betoep.
09-02-1912. Hii
Toerr hij 30 iaar trouwde hii op 11-11-1864 iÍ:,
Schaesberg met Nlaria Sibilla N{oonen. De
bruid was geboren op 15-11-1828 in Schaesberg en was dus 35iazr.

Toerr hii 24was trouwde hij op 27-1,1,-1861n
Schaesberg met Maria Geertruid Steins. De
bruid was 28 jaar en in Schaesberg geboten op
28-10-1833.

*^

Bii hun kinderen valt weer een

eigenaardig-

heidfe op. De eerste zoon Johan Joseph is al
geboren in Schaesberg op 21-03-1853. Ruim
11jaar voor het huwelijk van zijn ouders dus.
In de geboorteregisters staat hij onder moe-

ders naam N{oonen ingeschreven. Er heeft
dus of latet een erkenning met wettiging
plaatsgevonden of in feite alleen maar een'urettigrg. Hii ir in elk geval verder als Yankan
door het leven gegaan.
Hiiwas niet getrouwd.

Op 08-03-1866 werd in Schaesberg konardus Hubernrs geboren. Toen hij twee jaar
was overleed hii op 25-05-1868 in Schaesberg.

Het derde kind werd dochter

]s,farjia Geer-

Ziikregm

B kinderen.

Maria Agnes werd op 28-09-7862 geboren in
Schaesberg. Op 18-10-1888 trormzde zï1 n
Fleerlen, 26 jaar oud, met HubertJozef Bodelier. De brurdegom was dagloner en op 16-081864 geboren in Heeden. Zr1 kregen B kinderen die ryboten werden in Schaesberg.

Pieter Jozef Hubert werd geboren op 26-101863 in Schaesberg. Hii *^ knecht en koetsier. Hij heeft ons in elk geval een behoorlijke
speuftocht gekost.
Op 17-01-1894 trouwt hij in Hoensbroelq hij
is dan 3A jaar, met Anna Barbara @,lisabeth)
Pijls die omstreeks 1865 geboren is in Hoensbroek.

Tot nu toe hebben v/e

rran hen twee kinderen

gevonden, die geboterr werden in Valkerrburg.
Het gaat dan om Pieter Henri geboren op 0206-DA2 en Anna l/Lartà Antonia geboren op
7

26-08-1904.
C)nze speurtocht naar drt gezm is nog niet afgerond.

Dochter llÍaria Sibilla werd op 11-11-1867

geboren in Schaesberg. Zíi touv/t op 22-091887 in Heeden. Zeis dan 19 joar. De bruidegom is WilhelrnJulius Seel geboren op 1.3-711860 in Nastàtten QlÖ * is huisschilder iraÍl
beroep. Uit dit huwelijk z:r1n nog geen kinde-

den heeft rvel een probleem gehad. De naam
zulien we maar nlet noemen.
Op een gegeven moment werd in huis gedrup
gehoord. \ï/ater! Er was dus iets lek. Van alle
kanten werd gezocht naar deskurdrge huip.

Iedereen zocht mee, maar r.ond niets. Het
werd dus emmers en tetlen onder de drup zetten en het grrg met zo'n geweld dat er zelfs 's
nachts moest worden opgestaaÍ1. Alsof de
ramp al niet groot genoeg was, gebeurde een
en ander ooknogrr hetweekend.
Helaas niet

ren bekend.

Maria Hubertina werd geboren op 21-07'
1869 ih Schaesberg. Toen zii 29 iaar was
trorrwde zij op 29-09-1898 in Heeden met Ni-

n

de Gouden Gids gekeken erl
dus moest op de echte vakkundrge hulp gewacht worden tot maandag. Het waren dus
onnrstige nachten.

Na enig zoelsverk bleek de boiler de veroorzaker van alle ellende. Een nieuwe boiler dus.

op 07-09-1860 geborerr was in Heeden. Crombach was landbonwer van beroep. Van hen zlin dne kinde-

ook nieuw is tegenwoordrg niet alles
want ook dit epparaat vrlde niets weten rran

ren bekend.

'water en liet het weglopen.

kolaas Jozef Crombach die

Een vo§ende dochter is Maria Ann4 geborerr op 22-01,-1,872 in Schaesberg. Verdere gegevens ontbrekerr nog.

Maria Geertruid werd geboren op 19-0+
tfl Schaesberg en overleed aldaar op 1977-1956. Totur ii1 24 iaat was trouwde zii op
Schaesberg met Pieter Jozef
19-11,-1,897
07-1'2-L872 geboren was in
die
op
Quadvlieg
1,873

n

Àzlaar

uiteindelijk opgelost Maar
De problemen
^1flIn
tip.
elk huis zittefl op nogal
nu toch onze
vrat plaatsen afsluitkranerr en tapkranen. Het
water komt van boverr. B.g. vanaf daat de
afsluitkranen dicht te draaren. I*S i, oor regplÍaflg op de leidingwant het vreemde is, dat
v/anneer je niets kunt vinden toch het water
kunt horen sffomen. Kun ie tot slot helemaal
niets vinden, dan is er maÀÍ éefl oplossing de
oofdkraan dichtdraaien.

Nieuwerihageri.

h

Dochter Geertruid tot slot werd geboten op
02-05-1875 in Schaesberg ook van haar heb-

Nu zul je misschien ze§lff1 "Schiffelers

ben we nog geen nadere gegeYerls.

Yanaf het volgende Kanneke zullerr we ons
echt in het vedederr storten efl gàan we op
zoeknaat de voorouders in Simpelveld.

Wat te doen wanneer in huis iets
lekt!
Nee lve worden geen blad voor doe het
zch.ers, m?aÍ eeÍr \reÍr onze geachte fàmiliele-

alles

goed en wel, rnaar die boiler lekt wel". Dat is
waar. Het nare vafl een lekkende boiler is wel,

dat wanneer dat ding water vediest hij ook
weer autornatisch water bijpakt en dus bliift
lekken. Zo kornt dan nooit een einde aan de
vratefstroom.

Nog een recept!
Ieder die tante Bemadet in de Steeg heeft opgezocht heeft. daar kerrnis hrnnerr makerr met
het lekker etef,r van de keukerrzustet. llet was
telkens weer een genot. Ondanks haar hmdtB

handicap l-rebben

we toch nog een handgeDit is ge-

schrer.en recept r,-an haar ont\rangen.
scand.
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2. Vervolgeris 4 pet generatte. Dan 8, 16,32,
64, 1.28, 256, 512, 1024, 204,4096 etc. Hoe
hoger het nummet hoe verder ie dus terug
bent in de hwarUeren.

:l

,*
{}

Ditwas een bezoekie in Tilburg.

Omdat de lqÀ/artierstaat inmiddels ook al een
behoodijk zmnt;.l paglnas telg zullen we deze
vanaf onze volgende editie ook in gedeelten
publiceren. V/anneer ik van onze aangetrouwden wat meer gegeverrs toegestuurd k ilg k
"
ik ook die gegevens in hun kwartieren gazn
verwerken. Het liefste heb ik dan even d. g.gevens van je oudets (geboortedah-rm, trouwdatum) en de gegevens van ie grootouders- In
het algemeen kan ik dan de eerste grens eYen
passereri en vervolgens m burgedijke stand de

De kwartierstaat van opa.

nodige gegevens vinden.

is
Jullie vragen je misschten af rvat het r-erscl-ril
Een
geneagencalogrc.
en
tussen hvartierstaat
logre rrolgt alleen de directe voorouders in de
manneliikc lijn. Bii ecn lsvartierstaatgeef ie aan
r.an rvelke r.oorouders je allemaal bloed hebt.
Iloervel wii rvel ook wcer daar telkens de kt-rderen zoveei mogeliik bij hebben gezocht,

Helaas k iig ik de stamboom vari René in rtun
programma's niet ingelezen. Misschien dat hij

rvorclen die u'r een }<r,vartierstaat niet op55eno-

vens heb zal ik die ook vermelden.

mii even een uitdraai kan stuterr.

De volgeÍlde keer dus verder met interessante
gegevens dre ie soms versteld doen staan. Daar
waar ik van een echtpaar al biizondete gege-

men.

Om onze kwartierstaat zo volledig mogetjk te
houden nemen we een vafi ofize vaders' Vervolgens komen we dan bii ziin ouders. Daar
splitst het verhaal zich weer in de ouders van
de vadet en die van de moeder. Zo bliiven we

splitsen. Het is een grote vermenging van
bloed. Wanneer zoals biivoorbeeld bii Gerda
en mrj ook nog over een weer geliike familiebanderr voorkomen, I«n je wel voorstellen
wat ie eigenlijk aan het einde van rit hebt. Of
je het gelooft of nieg rÍraar oflze hnzartierstaten
lopen op grote onderdelen geliik. Het lastige
daÀrb4 is, dat je ook nog alles twee keer in bestanden moet inbrengerr.

De eetste fia;rÍr'tfl de kwartietstaat kriigt alleerr
nuÍnÍner 1. Dit is de zogerraamde proband.
Z\n vader kdigt nummer 2 en zijn moeder
nufi)Íner 3. Fn zo gaafl rÀ/e zo ver mogeliik in
de geschiedenis terug. Per generati" kryg ie
ook een verdubbeling vaÍr namen -Yan 1. naar

Tot slot!
deze keer. We vernog voor
Kanneke
het
volgende
met
schijnen
de vakanties en dat betekent dus eind juni.

Dit was het dan weer voor

a

ZahgPaasfeest.
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