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Voorwoord en dankbetuiging 

 
Het zal half 2012 geweest zijn toen het Cultureel Centrum van Merksem kontakt opnam met het documentatie- en studiecentrum 
voor familiegeschiedenis , gelegen in de Van Heybeeckstraat 3 te Merksem. Met de vraag of er in de rand van het grote gebeuren 
ronde de opening van het Red Star Line museum te Antwerpen iets kon geschreven worden specifiek over Merksemse emigranten.  
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling was een reeks kleine artikelen te publiceren in het districtblad. De eerste vraag die gesteld 
diende te worden was: zijn er wel Merksemnaren geëmigreerd naar Amerika? Nazicht in onze uitgebreide genealogische databan-
ken leverde –tot onze verbazing- 260 personen op.  
De neerslag van het studiewerk dat daarrond werd gevoerd leest u in de hierna volgende vrij lijvige studie, opgesmukt met relevan-
te achtergrondinformatie, teveel voor een reeks kleine artikelen.  
 

Deze studie werd in 2022 herwerkt en aangevuld met nieuw gevonden gegevens 

door de werkgroep Emigratie/Gazette van Detroit 
 
Merksem is bijgevolg het enige Antwerpse district dat over zulke uitgebreide studie beschikt betreffende de emigratie. 
 
Bovendien maakt de lezer kennis met een stuk familiegeschiedenis of dat nu emigranten zijn of niet. Mogelijk brengt het u op het 
idee om ook eens uw familiegeschiedenis op te zoeken en neer te schrijven. 

 
Mijn grote dank gaat naar: 

 
Magda Vanbrabant, medewerkster verbonden aan het Documentatie-en studiecentrum voor familiegeschiedenis voor haar veelvul-
dige opzoekingen in de burgerlijke stand van Merksem. 
 
Raoul Jans, medewerker verbonden aan het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis voor zijn opzoekingen naar 
de families Droesbeke, Sophie, Heynen, Meulemans en Caluwé, en het kritisch nalezen van mijn teksten. 
 
Mevrouw Pacquet en de heren Caluwé Eugeen  en Lodewijck Lathouwers voor het verstrekken van gegevens betreffende hun ge-
emigreerde vroegere familie.  

Jan Vanderhaeghe 
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Emigratie vanuit Merksem 

 
 
Ik moet de geïnteresseerde lezer alvast waarschuwen (en misschien teleurstellen). Wie zich bezig houdt met de geschiedenis van 
de emigratie is eigenlijk verplicht om aan weerszijden van de Grote Plas onderzoek te verrichten. Het is dus een erg tijdrovende en 
dure bezigheid. En zelfs dan blijft het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Het zoeken wordt nog méér bemoeilijkt door het 
feit dat de immigratiediensten op Ellis Island het niet zo nauw namen met de schrijfwijze van familie- en plaatsnamen. Komt daarbij 
dat de emigrant ook nog zijn dialect gebruikte naargelang de streek waarvan hij of zij afkomstig was. Zo zullen wij bijvoorbeeld bij 
de verder beschreven emigranten Van Emelen moeten zoeken onder Van Emeley, Van Tichelt onder Vantiheki en Vandriest, Mal-
lijns wordt Medelieu. Merksem vinden wij dan weer onder Merkem, Merxem, Merren en Merhem. 
Dikwijls zal het resultaat van een zoektocht naar emigranten resulteren in het terugvinden van wat weinig zeggende namen op een 
passagierslijst. 
Het is maar met een zeer intensief onderzoek en ook met wat geluk dat wij de lotgevallen en de kleine “faits divers” terug kunnen 
samenstellen.  
Wat specifiek Merksem betreft hebben wij met een bijkomende handicap af te rekenen. Belangrijk bronnenmateriaal, namelijk de 
bevolkingsregisters zijn tijdens wereldoorlog II verloren gegaan in de brand van het gemeentehuis op de Bredabaan. Uiteindelijk 
hebben wij 260 emigranten uit Merksem kunnen traceren en weten wij daar ook iets over te vertellen. Dat is behoorlijk veel in ver-
gelijking met andere Antwerpse districten: Borgerhout 127, Deurne 58, Wilrijk 8, Ekeren 21. 
Zijn ze dat nu allemaal? Neen, het betreft wel de periode van de grote uitwijking van 1890 tot 1913. En het zijn enkel de derde klas 
passagiers waar wij iets kunnen over vertellen, omdat over die personen rapporten werden opgemaakt, de zogenaamde Venesoen-
rapporten. Voor 1ste en 2de klas passagiers waren geen rapporten nodig. Daar er ook geen originele scheepslijsten meer bestaan 
kunnen wij die emigranten van 1ste en 2de klas niet meer terugvinden tenzij met summiere secundaire bronnen. 
 
Uit deze zoektocht naar emigranten die vanuit Merksem vertrokken zijn kunnen een paar interessante conclusies getrokken wor-
den: 

1- Het is opvallend dat er uit Merksem veel meer mensen de grote stap naar Amerika waagden dan vanuit de andere randge-
meenten van Antwerpen. 

2- Het is opvallend dat heel wat Merksemse families uit Geel afkomstig zijn, zoals de families Verwilt, Sophie, Luypaerts. 
3- Het gros van de Merksemnaren gingen naar Norway (Michigan) om er in de ijzermijnen van de “Iron Mountains” te gaan 

werken. Daar werd ijzererts ontgonnen voor het vervaardigen van auto’s in Detroit. 
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4- Vele Merksemse emigranten zijn niet in Merksem geboren, ze komen zowat van overal, maar hebben wel allemaal korte of 
lange tijd in Merksem gewoond. 

5- Het is niet zo dat de emigranten, eens Merksem verlaten, al de bruggen achter zich verbranden. Veelvuldig zien wij dat er 
heen en weer gereisd werd tussen Amerika en Merksem. Soms zijn de redenen daarvoor duidelijk, meestal is dat niet te ach-
terhalen. Ook het ogenblik van terugkeer naar het thuisland is niet te achterhalen. 

6- Wat ook opvalt, zijn het groot aantal onwettige kinderen die in die emigrantenfamilies geboren werden. 
 

--------------------------------------------------- 
 
 
 

De families Berge en Van Tichelt 
 

In de periode 1870-1895 woonden in Merksem twee merkwaardige gezinnen, in het bijzonder het gezin Carolus Ludovicus Berge – 
Marie Dympha Luypaerts en het gezin Adrien Van Tichelt- Maria Dympha Luypaerts.(Echtgenotes hebben dezelfde voornamen!) 
 
Het is nodig deze gezinnen even in detail te bekijken. 
 
Carolus Ludovicus (Louis) Berge werd geboren in Deurne op 30 mei 1864 als zoon van Antonie Van Berge (van Oosterham) en 
Marie Van Der Beuren (van Wijnegem). 
Hij huwt in Merksem op 3 november 1888 met Marie Dympha Luypaerts, geboren te Geel op 26 mei 1861 als dochter van Ludovi-
cus Luypaerts (van Mol) en Maria Theresia Colen (van Geel).  Uit die huwelijksakte blijkt dat zij toen al drie onwettige kinderen had, 
allen in Merksem geboren en in verwachting van een vierde. Deze drie onwettige kinderen worden door Carolus Ludovicus Berge 
bij zijn huwelijk erkend. Ook belangrijk is dat de huwelijksakte mee ondertekend werd door Adriaen Van Tichelt. Het gezin woonde 
op de Bredabaan. 
Maria Berge, geboren als Luypaerts op 6 januari 1882. 
Julius Berge, geboren als Luypaerts op 2 mei 1885, overleden in 1942. 
Franciscus Ludovicus Berge, geboren als Luypaerts op 14 oktober 1887. 
Elisabeth Berge, geboren op 14 maart 1889, 4 maanden na het huwelijk van de ouders. 
Alfons Maria Berge, geboren op 6 februari 1891. 
Het tweede gezin dat we nu bekijken is dat van Adriaen Van Tichelt geboren in Loenhout op 15 juni 1851 als zoon van Petrus Jo-
annes Van Tichelt en Maria Theresia Van Hooydonck. Hij huwt te Merksem op 17 mei 1876 met Maria Dympha Luypaerts, die in 
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Geel geboren werd op 20 januari 1857 als dochter van Ludovicus Luypaerts en Maria Theresia Colen. Zij verklaren ook niet te kun-
nen schrijven. 
 
Zij is inderdaad de zus van Maria Dympha die met Carolus Ludovicus Berge trouwt en draagt dezelfde voornaam. 
Ook bij dit huwelijk wordt een onwettig kind erkend. Het gezin woonde in de Brouwersstraat 18 te Merksem (1879) en op de Bre-
dabaan 254 (1882) en kan niet schrijven. De kinderen worden allen geboren in Merksem: 
Maria Theresia Van Tichelt (geboren als Luypaerts) op 3 mei 1876. 
Carolus Joannes Van Tichelt, geboren 29 november 1879. 
Ludovicus Van Tichelt, geboren 15 mei 1882. 
Maria Regina Van Tichelt, geboren 28 augustus 1890. 
 
Louis Berge vertrekt met de Belgenland vanuit Antwerpen samen met zijn schoonbroer Adrianus Van Tichelt en komen in New-
York aan op 14 februari 1892; 
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 Louis bereidt ongetwijfeld de komst van zijn echtgenote voor, want zij en de kinderen Franciscus, Maria, Julius en Alfons verla-
ten Merksem en komen in New-York aan op 11 november 1892 met de Pennland. De echtgenote, Maria Dympha Luypaerts wordt 
ingeschreven op Ellis Island als Laepaerts. Allen reizen door naar Norway City, Dickinson, Michigan. 
In 1920 woonden zij in Detroit Ward, 16, Michigan. 
Louis vertrekt een tweede maal vanuit Merksem via Liverpool met het schip Arabic en komt in Ellis Island aan op 17 oktober 1904. 
Hij verklaart dan dat hij Amerikaans staatsburger is. 
Zoon Franciscus huwt in 1910 met Sadie H. Smidt en zij hadden 6 kinderen. 
Zoon Alfons overlijdt op 18 september 1951 in Norway City, Dickinson, Michigan. 
Hij was gehuwd met Marie Buytaerdt (geboren 1897, overleden 1969) en ze hadden een zoon. Alfons vinden wij nog terug bij de 
registratie voor het Amerikaans leger waar als beroep wordt opgegeven “feeding grinders in paper mill” bij de firma Kimberley Co. 
Hij heeft dan reeds grijs haar volgens de registratie. 
 
Uiteindelijk wordt in Amerika nog een dochter geboren Virginia Berge, april 1894 in Michigan. 
In 1910 is Marie Dympha Luypaerts (geboren 1861) op bezoek in Merksem. Ongetwijfeld op bezoek bij haar zus Marie Dympha 
Luypaerts (geboren 1857), die blijkbaar intussen gescheiden is van Adrianus Van Tichelt en een herberg houdt in Merksem.  Zij 
vertrekt terug naar haar man op 10 juni 1910 met de Finland. Zij spreekt dan Engels, heeft de Amerikaanse nationaliteit en neemt 
200 frank mee. Zij verklaart ook dat haar man reeds 20 jaar in de mijnen werkt en 2.25 dollar per dag verdient. 
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Belangrijk om te vermelden is dat Louis Berge het wel goed moet gehad hebben in Amerika, want heel wat latere Merksemse emi-
granten gaan naar hem toe en geven hem bij de immigratiediensten op als kennis of aanverwant.Ligt hij aan de basis van de ket-
tingemigratie? 
 
Bogers Jean gaat naar Berge Louis, de kozijn van zijn vrouw.  
Van Dyck Jean gaat naar Berge Louis, zijn kozijn. 
Kersemans Francois gaat naar Berge Louis, zijn oom. 
Mallijns Henri gaat naar Berge Louis, zijn oom. 
Meer gegevens over deze personen volgen verder. 
 
 
 

De dorpskerk van Norway, gewijd aan Sint-Barbara. Parochiekerk van vele Merk-
semnaren waar zij huwden, hun kinderen gedoopt werden en ten slotte ook begra-
fenisplechtigheden plaatsvonden. 



8 
 

Terug naar 1892. 
 
Adrianus Van Tichelt reist dus zoals reeds gemeld met zijn schoonbroer Louis Berge met de Belgenland. Ze arriveren op 14 fe-
bruari 1892.Adrianus is spoedig daarna terug naar Merksem gekomen om de echtgenote en kinderen van Louis Berge op te halen 
en te vergezellen op hun reis van 11 november 1892 met de Pennland. Adrianus verklaart dan reeds Amerikaans staatsburger te 
zijn, wat mij onjuist voorkomt gezien de korte tijd die hij in Amerika doorbracht. Of…is hij misschien reeds ruim voor 1892 ver-
trokken en reist hij veelvuldig over en weer? 
Wat er ook van zij, het is maar eerst 7 jaar later dat hij eerst zijn oudste zoon Carolus laat overkomen op 18 april 1899 met de 
Southwark, een half jaar later gevolgd door zijn vrouw Maria Dympha Luypaerts (geboren 1857) en zijn kinderen Louis en Regi-
na. Zij reizen met de Friesland op 21 oktober 1899. Van Marie Theresia is geen sprake en is dus ofwel overleden of in Merksem 
achtergebleven. Vader Adrianus werkt dan reeds 7 jaar in de ijzermijnen van Norway en verdient 1.60 tot 1.50 dollar per dag. 
 
Carolus en Louis zijn terug in Merksem geweest want zij vertrekken voor een tweede maal op 21 oktober 1905 met de Vaderland. 
Ook vader Adrianus is naar Merksem teuggekeerd en vertrekt op 22 juli 1905 terug naar Amerika met de Finland, 3 maanden voor 
het vertrek van zijn twee zonen. Vader Adrianus werkt in de ijzermijnen, de zonen oefenen het beroep van metser uit. 
 
Uiteindelijk kwamen zeker Adrianus Van Tichelt en zijn vrouw Maria Dympha Luypaerts terug naar Merksem. Zij hield een herberg 
open in Merksem, hij woonde eerst in de Vlagstraat 38 te Antwerpen tot 30 april 1908 en verhuisde dan naar de Zandstraat in 
Merksem en 5 maanden voor zijn overlijden naar de Vredestraat nr. 42. Zij waren dus gescheiden. 
 
Adrianus kwam dramatisch aan zijn einde. Zijn lijk werd gevonden aan een hoeve op de steenweg naar Schijnpoort op 30 septem-
ber 1910, volgens de overlijdensakte overleed hij op 28 september 1910. 
 
Tot slot weten wij nog dat zijn weduwe in januari 1920 toch terug vertrekt en op 15 januari 1920 met de Lapland in New-York aan-
komt. Zij is dan 62 jaar en reist samen met haar zoon Petrus Joannes Van Tichelt, haar schoondochter  Elise en haar kleinkin-
deren Julia en Francois Van Tichelt.  Zij zeggen dat zij op weg zijn naar Louis Van Tichelt, haar zoon die in Norway woont. Als 
contactadres in België geven zij de Bredabaan nr. 443 op, waar oom De Schutter woont. 
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De familie Lathouwers 
 

De familie Lathouwers is afkomstig uit Kalmthout. Jan Lathouwers werd geboren in Kalmthout op 11 juli 1852 en huwt met Petronel-
la De Backer, geboren 22 februari 1856, overleden 1942. 
Vader Jan komt door verdrinking om het leven te Merksem op 23 juli 1905 en laat 9 kinderen na, die allemaal zullen emigreren. 
Op 19 november 1873 verlieten zij Kalmthout en vestigden zich eerst in Antwerpen in de Kanonstraat 8. Op 31 maart 1881 verhuis-
den ze naar de Ossenmarkt 4 en op 12 april 1883 vestigden ze zich in Merksem. Ook in Merksem werd er duchtig verhuisd. Zo 
verhuisden ze van de Kluisstraat (nu Kluizeveldenstraat) naar de Fabriekstraat nr. 9 later naar nr. 15 (nu Carettestraat),  vervolgens 

naar de Antwerpse straat nr. 52 (nu Minister 
Schollaertstraat), de Kerkstraat nr. 70 (nu 
Sint-Bartholomeusstraat) en de Sint-
Anthoniusstraat nr. 70 (nu de Baudystraat). 
Bij het overlijden van vader Jan Lathouwers 
in 1905 woonde het gezin in de Achterstraat 
nr. 44 (L.de Songstraat). 
 

1. Joseph Ludovicus “Joe” Lathou-
wers, geboren 17 oktober 1878 te Kalmt-
hout. Hij huwt in 1902 met een Maria Hele-
na Lathouwers uit Duffel. Zie ook onder 7. 
 

2. Alfons Lathouwers, geboren op 7 ja-
nuari 1881 te Antwerpen; hij is de enige uit 
dit gezin die niet emigreert. 
 

3. Petrus Joannes Baptist “Ernest” 
Lathouwers, geboren 25 december 1882 te 
Antwerpen. Hij is de eerste van dit gezin die 
vertrekt in december 1907. Bij zijn aan-
komst in Amerika wordt hij geregistreerd als 
“Lathonvers”.  Hij reist samen met Jozef 
Cloots en Emiel Degenaers, beiden ook 

Een prachtige foto van de Belgenland, afgemeerd in het toenmalige droogdok  naast het - nu zo bekende restaurant- 
Pomphuis. 
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Merksemnaren. Hij woont in Seattle (Washington) en oefent er het beroep van timmerman uit en verdient daarmede 3 $ per 
dag. 
Op 17 juli 1909 vertrekt hij voor de tweede maal vanuit Antwerpen met de Zeeland. Hij gaat naar New-York bij zijn schoon-
broer Mathie Joseph. Joseph woont op de Riverside Avenue/corner 143rd waar hij sinds 3 jaar een logementhuis open-
houdt. Ook zijn zus Julia Lathouwers geeft bij aankomst in Amerka deze persoon op als “acquaintance” (bekende) 

 
4. John, en zijn tweelingbroer Louis Lathouwers zijn geboren te Merksem. 

Louis was tussen 14 november 1908 en 18 mei 1909 werkzaam als matroos op de Zeeland onder meer als ketelbink, kok en 
kelner. De kleinzoon van Louis, Marni Lathouwers hoorde het verhaal dat hij ‘sailed to New York and jumped ship’. 
Vermoedelijk is hij met zijn zus Julia van boord gegaan en heeft zijn job als “Merchant sailor” min of meer illegaal vaarwel 
gezegd. 
John arrveert op 4 november 1919 in New York vanuit Boulogne Sur Mer met als eindbestemming Chicago. Zijn echtgenote 
Louise Van Reck1 vervoegt hem 2 maanden later samen met hun zoontjes Gustaaf en Albert met de Finland vanuit Antwer-
pen. John was de laatste Lathouwers die Merksem verliet. 
Gustaaf overlijdt te Chicago op 14 oktober 1932. Tijdens een fietstraining werd hij aangereden door een auto. Hij woonde op 
de N. Campbell Avenue 2420 te Chicago. 

 
5. Josephine Lathouwers, geboren te Merksem op 11 augustus 1888, emigreerde naar het Verenigd Koninkrijk. 

 
6. Leon Lathouwers, geboren te Merksem op 21 december 1890. 

 
7. Charles Lathouwers, geboren te Merksem op 31 maart 1892 samen met zijn tweelingzus Julia Lathouwers. Wanneer 

broer Ernest uit Seatlle naar Merksem is teruggekeerd is het Julia die als eerste opduikt op Ellis Island. Zij zet op 4 mei 1909 
met de Zeeland voet aan wal in New York. 
Zij is dan nog maar 17 jaar en reist samen met een achtjarige Charles Mathieu. Zij gaan naar Joseph Mathieu, vader van 
Charles die in New York woont op het adres Riverside Drive 660. 
Haar tweelingboer Charles en haar broer Joe arriveren op 23 juni 1910 met de Kroonland in New York. Charles is dan reeds 
gehuwd met Maria Helena Lathouwers (meisjesnaam) maar zij is wel achtergebleven. Zij zeggen dat ze naar hun broer Er-
nest gaan die inmiddels in Chicago woont. Als kontaktadressen in Belgie worden opgegeven: de moeder Petronella Debac-
ker in de St. Antoniusstraat in Merksem en dat van Maria Helena Lathouwers in de Schorpioenstraat 33 in Berchem. 

 

                                            
1
 Louise van Reck, geboren te Merksem op 18 april 1886 en gehuwd te Merksem op 9 april 1910.  
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8. Mary Lathouwers, geboren te Merksem op 14 oktober 1894. 
 

9. Emil Lathouwers, geboren te Merksem op 27 april 1897. 
 

Op 2 juni 1911 arriveren Leon, Mary en Emil Lathouwers samen met hun moeder Petronella Debacker en een zekere Gustaaf 
Smits. Gustaaf woonde in die periode op de Viaduct Dam 39 in Antwerpen bij zijn ouders en zal zelfs in 1923 met Petronella De-
backer huwen, 23 jaar ouder dan hij. 
Emil vinden wij nog terug in 1917 bij de registratie voor het Amerikaans leger. Hij is van een gemiddelde gestalte, heeft blauwe 
ogen en donkerbruin haar. Hij werkt bij de Stewart & warner Co in Chicago en woont op de N Ashland Avenue 2653. 
 
 

De emigrantenfamilie Severijns. 
 

 
Voor een eerste familie situering draaien wij de klok terug tot midden de 19de eeuw. 
Op 12 december 1845 werd in Halle, Cornelius Severijns geboren –de stamvader in dit verhaal- in een tijd van extreme armoede en 
zelfs hongersnood. Parasieten vernietigen de aardappeloogsten van 1845, epidemieën hielden ravage onder de verzwakte bevol-
king. 
 
Toch overleefde Cornelius en trouwde op 4 mei 1870 in Merksem met Angelina Meeusen. Hij was van beroep “voerman”. Uit hoof-
de van zijn beroep kwam hij op vele plaatsen en het is dus niet zo verwonderlijk dat hij zijn vrouw, afkomstig uit Ekeren, leerde ken-
nen. Hij zal de rest van zijn leven in Merksem blijven wonen, waar hij op 23 juli 1907 overleed. Het echtpaar had 7 kinderen, allen in 
Merksem geboren en uiteindelijk een echte emigrantenfamilie. 
Laten we eerst de 7 kinderen overlopen: 
 

1. Joanna Maria Severijns, geboren 7 december 1870, gehuwd met Joseph Francois Boddaer.     
    

2. Ludovicus Gummarus Severijns (Louis), geb. 31 augustus 1872, gehuwd met Anna Maria  Ludovica Verwilt.  
       

3. Naamloos kind, geboren en gestorven op 15 december 1873. 
    

4. Jacobus Josephus Severijns, geb. 2 maart 1875, gehuwd met Anna Catharina Mous.  
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5. Joannes Ludovica Severijns, geb. 9 oktober 1877 en overleden 15 mei 1884.  

 
6. Anna Lucia Severijns, geb. 3 november 1879, zij huwt met Petrus Guilhelmus Lambrechts te Merksem op 9 april 1904. Hij 

werd geboren te Merksem op 7 november 1880. 
    

7. Franciscus Severijns, geb.11 maart 1882 en huwt met Marie Braspennings. 
 

     Wie gaat er nu emigreren en zullen wij nader bekijken? 
Joanna Maria, Ludovicus Gummarus, Jacobus Josephus, en Franciscus. De 3 zonen dus en de oudste dochter, dit duidelijk on-
der impuls van haar man Josephus Franciscus Bodaer. 
 
De eerste zoon die emigreert, is Ludovicus Severijns. Hij moet in of voor maart 1897 vertrokken zijn. Zijn beroep was machi-
nist en hij ging naar Norway Michigan. Om de één of andere reden, komt hij terug naar Merksem, waar hij dan ook op 8 juli 1901 
zal huwen met Anna Maria Verwilt uit Turnhout. Toch moet zijn verblijf in Amerika geen tegenvaller geweest zijn, anders zou hij 
het zeker zijn broers en zus afgeraden hebben. 
 

Zijn zus Joanna Maria Severijns, geboren te Merksem op 7 februari 1870, 
huwt te Merksem op 30 mei 1891 met Joseph Francois Boddaer, geboren te 
Brussel op 26 november 1863. Zijn beroep was zadelmaker, vanaf 1901 werkt 
hij in het station van de Spoorwegen in Chicago (Illinois). Zeker is dat hij op 4 
augustus 1900 naar Norway Michigan vertrokken is met de Noordland. Niet 
zeker is of hij alleen gegaan is of dat zijn echtgenote meegegaan is. Hij gaat in 
elk geval naar zijn schoonbroer Jacobus Severijns. Op 11 augustus 1906 ver-
trekt Joanna Maria Severijns terug naar Amerika met de Vaderland. Zij 
spreekt Vlaams en Engels. Uit deze 2 gegevens kunnen we besluiten dat Jo-
anna Maria reeds eerder in Amerika was. Zij neemt ook haar dochter mee, Ga-
brielle Boddaer met de Noordland. Zij wordt vergezeld door Sebrechts Jules, 
dagloner 25 jaar uit Merksem, die ook Joseph Boddaer gaat opzoeken. De 
dochter, Gabriella Maria Christina Boddaer is geboren in Merksem op 4 mei 

Afstammelingen van Merksemse emigranten bouwden een nieuw 
bestaan op. 
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18992 en is overleden op 29 oktober 1984 in Homewood, Illinois. Gehuwd met Clayton Cook Wheaton in 1929. 
 
Francois Severijns, de jongste zoon die geboren werd te Merksem op 11 maart 1882 vertrekt op 15 juni 1901 vanuit Antwer-
pen met de Westernland, met bestemming Norway Michigan. Hij gaat naar zijn schoonbroer Joseph Boddaer (getrouwd met Jo-
anna Maria Severijns). Hij neemt 100 frank mee. Samen met hem vertrekt ook zijn kozijn Smits Petrus, geboren te Brasschaat 
9 juli 1874, dagloner van beroep. Hij spreekt enkel Vlaams en neemt 150 frank mee. 
Francois Severijns zal een eerste maal huwen met Marie Braspennings op 12 maart 1902 in Chicago, Cook, Illinois3. Hij huw-
de een tweede maal met Elisabeth Huibrechts en een derde maal in 1941 met Alice Severijns. Uit het eerste huwelijk werden 
2 dochters geboren. Hij overlijdt tenslotte te Chicago, Cook, Illinois op 9 juli 1965. 
 
Jaecques Joseph Severijns ten slotte werd geboren in Merksem op 2 maart 1875. Hij huwt in Merksem op 2 mei 18964 met 
Anna Catharina Mous·. In 1896 woonden zij in de Kerkstraat 100 en in 1898 wordt als adres Dokstraat 54 opgegeven. Elf 
maanden na zijn huwelijk, op 4 maart 1897 laat hij zijn vrouw en een kindje van zes maanden achter en vertrekt met de Ken-
sington via New York naar Norway, meer bepaald naar zijn broer Ludovicus, die daar dan al 7 jaar in een mijn werkt. Hij moet 
teruggekomen zijn nog in het jaar 1897, want op 15 juli 1898 wordt een tweede kindje in Merksem geboren dat de naam van Ir-
ma Maria Elisa krijgt. Hij vertrekt een tweede maal alleen op 4 maart 1899 met de Kensington en gaat terug in de ijzermijnen 
werken aan 1.60 $ per dag. 
Vijf maanden later, op 26 augustus 1899 laat hij zijn echtgenote Anna Catharina Mous en zijn twee kleine kinderen Petrus Joan-
nes en Irma Maria Elisa overkomen met de Westernland.  
In Amerika werden nog 11 kinderen geboren. Het ganse gezin, dat ook niet van de nodige drama’s gespaard bleef, ziet er dan 
als volgt uit: 
 
1.- Petrus Joannes Severijns, geboren Merksem 22 september 1896 en jong overleden te Great Lakes, Illinois op 5 oktober 
1918. Op zijn graf prijkt de Amerikaanse vlag. Hij was soldaat in het Amerikaans leger maar kwam niet om het leven in gevech-
ten maar wel door de Spaanse grie. 
 
 
 
 

                                            
2
 Alhoewel in Merksem geboren wordt als woonplaats opgegeven: Kipdorpvest 64 te Antwerpen 

3
 Marie Braspennings is  geboren te Ekeren op 17.06.1878 als dochter van Petrus en  ….., en overlijdt te Chicago, Cook op 17.03.1932. 

4
 Getuigen huwelijk:Louis Severijns, machinist 23 jaar broeder en Josep Boddaer zadelmaker 35 jaar. 



15 
 

 
 
 
2.- Irma Maria Elisa Severijns, geboren in Merksem op 15 juli 1898 en overleden in Nor-
way, Illinois, Dickinson op 18 augustus 1988. Zij was tweemaal gehuwd. 
 
3.- Jennie Severijns, geboren in Norway, Illinois, Dickinson op 19 december 1900 en 
reeds op 16 juli 1901 daar overleden. 
 
4.- Maria Sophie Severijns, geboren in Norway, Dickinson, Michigan op 3 februari 1902 
en overleden in Chicago, Cook, Illinois op 9 juli 1955. 
 
5.- Emile Severijns, geboren in Norway, Dickinson, Michigan op 2 juli 1903 en overleden 
in Chicago, Cook, Illinois op 9 juli 1955. 
 
6.- Leon James Severijns, geboren in Norway,Dickinson, Michigan op 26 januari 1905 en 
overleden op 23 mei 1962 in Chicago, Cook, Illinois. De doodsoorzaak was (Rheumatic 
heart dis). Hij werkte bij de Express Railway in Chicago. 
 
7.en 8.- Naamloze mannelijke tweeling, geboren en overleden op 17 april 1907 te Nor-
way, Dickinson, Michigan. 
 
9.- Louis Severijns, geboren in Norway, Dickinson, Michigan op 15 april 1908 en kort 
daarna op 2 mei 1908 overleden. 
 

10.- Natalie Severijns, geboren in Norway, Dickinson, Michigan op 26 maart en overleden in Chicago, Cook, Illinois op 15 au-
gustus 1990. 
 
11.- Naamloos meisje, geboren en overleden op 20 september 1914 te Norway, Dickinson, Michigan. 
 
12.- John B. Severijns, geboren in Norway, Dickinson, Michigan op 29 maart 1916 en overleden op 9 september 1985. 
 

Het graf van Peter Severyns, overleden tijdens zijn 
legerdienst aan de Spaanse griep. 
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13.- Albert Peter Severijns, geboren in Norway, Dickinson, Michigan op 29 mei 1917 en overleden op 13 oktober 2000 te Shab-
bona, Illinois. 
 
Vader Jacobus Josephus Severijns vraagt op 20 september 1920 de Amerikaanse nationaliteit aan voor zichzelf, zijn echtgeno-
te en zijn kinderen. 

Hij zal uiteindelijk overlijden op 4 mei 1938 te Chicago, Cook, Illi-
nois.  
Zijn echtgenote Anna Catharina Philomena Mous volgt hem ruim 20 
jaar later, op 6 juli 1959. 
De kinderen 2, 4, 5, 6, 10, 12 en 13 zorgden voor een rijk nage-
slacht van deze Merksemse familie en zij zitten volop in het econo-
mische en sociale leven rond Chicago. Eén van hen is   een bekend 
schilder. 
Het enige Vlaamse woord dat de kinderen van Petrus Joannes en 
Irma nog kenden van hun ouders was “bleitsmoel” ongetwijfeld refe-
rerend naar de lange vermoeiende overtocht in barslechte omstan-
digheden. 
 

 
 
 
 
 

Vrienden en aanverwanten van de familie Severijns 
 

 
Het  is duidelijk dat het vertrek van leden uit de familie Severijns en de verhalen die het thuisfront te horen kregen van die aard 
waren dat nogal wat personen uit hun omgeving ook de grote stap waagden om een nieuwe toekomst op te bouwen aan de 
overkant van de Atlantische oceaan. Zo vertrokken: 
 

Het graf van één van de pioniersfamilies die vanuit Merksem de Grote Plas 
overstaken op zoek naar een betere toekomst. 
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Otten Frans, 28 jaar van Merksem gaat naar Norway (Michigan) bij zijn schoonbroer Severijns Jaecques. Deze werkt in een 
mijn en verdient 2.60 $ per dag. Hij vertrekt met de Westernland op 31 maart 1901. Hij neemt 150 frank mee en spreekt Vlaams. 
 
Samen met hem vertrekt ook De Kinderen Pierre, 40 jaar van Merksem, dokwerker van beroep. Hij gaat naar Norway (Michi-
gan) bij Severijns Jaecques en neemt 25 frank mee. Spreekt Vlaams.  
 
Smits Pierre Joseph, 27 jaar van Merksem, dagloner van beroep.  Hij vergezelt zijn kozijn Severijns Francois naar Norway 
(Michigan). Hij vertrekt met de Westernland op 16 juni 1901, neemt 150 frank mee en spreekt Vlaams. 
 
Hendrickx Francois, 27 jaar van Merksem, van beroep dagloner vertrekt met de Noordland op 15 april 1899. Hij gaat naar Se-
verijns Jaecques in Norway (Michigan) neemt 400 frank mee en spreekt Vlaams. Hij gaat er in de mijn werken aan 2 $ per dag. 
Zijn broer Louis Hendrickx, 23 jaar gaat hem achterna op 23 september 1899 met de Southwark. 
 
Struyf Louis, 27 jaar van Merksem. Dagloner vergezelt Hendrickx Francois met de Southwark op 2 december 1899. 
Hendrickx Francois, 28 jaar van Merksem gaat naar zijn broer August. 

 
Wijnants Theodore, 42 jaar van Merksem, dagloner van beroep begeeft zich naar Norway (Michigan) bij zijn schoonbroer Se-
verijns Jaecques. Hij vertrekt met de Soutwark op 2 december 1899 en neemt 345 frank mee. 

 
Kennis Pierre, 35 jaar en dagloner van beroep begeeft zich naar Chicago (Illinois) bij Boddaer Joseph. Hij reist met de Finland 
op 14 oktober 1905 en neemt 150 frank mee. 
 
 

Wie emigreert er en waarom? 
 

 
Voor vele emigranten was Amerika het beloofde land waar men rijk kon worden, waar alles beter was. En inderdaad, als men de 
lonen vergelijkt dan kan dat de reden geweest zijn om –in ons geval- Merksem te verlaten voor een betere toekomst. Uit de stu-
die van de Merksemse emigranten blijkt dat het grootste deel van de mannelijke kostwinners dokwerkers of dagloners waren. 
Hun maandloon bedroeg ongeveer 18 à 19 frank en dit voor 6 dagen per week hard labeur. Wel, het maandloon in de Ameri-
kaanse mijnen, waar het grootste deel van de Merksemnaren naartoe trokken  bedroeg 95 tot 105 frank, vijfmaal zoveel. Dit was 
dus zéér aanlokkelijk. 
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Het is dan ook geen wonder dat de eerste Merksemse emigranten vol lof waren over hun inkomen en vrouw en kinderen lieten 
overkomen of kwamen ophalen. Tientallen vrouwen en kinderen weken naar Amerika uit in het spoor van hun echtgenoot of 
vader die enkele weken, maanden of zelfs jaren vroeger vertrokken waren. Dit was immers een klassiek emigratie-scenario. 
Ook de verhalen en de brieven van de pioniers kunnen bij familie, vrienden en kennissen een positieve impact gehad hebben en 
op die manier kwam een ketting-emigratie tot stand.  
 
Maar ook andere motieven kunnen meegespeeld hebben om te emigreren! Mogelijk stond men voor de keuze: emigratie of ge-
recht. Wij zitten hier in het ruwe wereldje van dokwerkers en een wetsovertreding is vlug gebeurd. Het hoeft ons niet te verwon-
deren dat de vrijheid in Amerika meer lokte dan een veroordeling met gevangenisstraf in eigen land. 
 
Nog een categorie emigranten bestond uit jongens die aan hun legerdienst wilden ontsnappen. Zie het opvallend veel 18 en 19-
jarigen. 
Niet alleen vertrokken er Merksemnaren, de meesten kwamen ook af en toe terug naar hun geboorteplaats. Zo  kwamen emi-
granten terug om te trouwen en dan met hun kersverse echtgenote bijna onmiddellijk terug te vertrekken, anderen kwamen 
vrouw en kinderen ophalen, nog anderen zullen ongetwijfeld heimwee gehad hebben en kwamen definitief terug. 
 

 
 

De familie Sneyders. 
 

 
Sneyders Jean5, vertrekt op 2 maart 1901 met de Kensingston naar Norway, Michigan. Hij geeft als beroep landbouwer op en 
gaat naar zijn oom Wils Petrus. Hij ging duidelijk alleen op verkenning. Hij wordt vergezeld door Mertens Francois die ook 
naar zijn oom Wils Petrus gaat. Jean neemt 5O frank en Francois 100 frank mee. 
 
Het moet hem daar goed bevallen zijn want amper zes maanden later op 19 oktober 1901 vertrekt met de Friesland zijn vrouw 
Wils Marie-Aloysa6 en zijn drie nog heel kleine kinderen. Jeanne Caroline Sneyders geboren 1893, Michiel Sneyders gebo-
ren 1897 en Jaecques Sneyders geboren op 10 januari 1900. Ook vertrekken met haar, twee van de drie kinderen uit haar 

                                            
5
 Geboren te Etten-Leur op 22 september 1869 als zoon van Stephanus en Joanna Vanderborst. 

6
 Geboren te Merksem op 27 februari 1860 als dochter van Christianus Carolus en Maria Catharina Lindekens. Zij is weduwe van Frans Avondts en huwt met 

J.B. Sneyders te Merksem op 6 februari 1892. 
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eerste huwelijk met Avonds Frans, met name Francois Alois Avonds geboren te Merksem op 17 oktober 1888 in de 
Vaartstraat 14, en Marie Florence Avonds geboren 1883. 
Een moeder alleen met vijf kinderen op een emigrantenschip in derde klas. Het vergt wel enige moed en uithoudingsvermogen 
en het zal wel geen plezierreisje geweest zijn!  Gelukkig reist samen met haar Marie Verwimp van Merksem, ook met zes kin-
deren, om elkaar wat te steunen. Marie Verwimp gaat ook haar man vervoegen (zie verder). 
 
 
 
 

 
 
 

Het derde kind uit haar eerste huwelijk is reeds eerder vertrokken. Gustaaf Avonds vertrekt als 18 jarige jongeling op 10 augustus 
1901 met de Friesland naar Norway (Michigan) Hij vergezelt Verachtert Louis die met zijn gezin de oversteek waagt. Na twee ja-



20 
 

ren in de mijnen gewerkt te hebben komt Gustaaf terug naar Merksem en vertrekt terug op 30 september 1905 met de Kroonland. 
Hij woont nog altijd bij zijn schoonvader Sneyders Jean. 

 
Veel later op 21 mei 1903 vertrekt met de Zeeland Van Uffelen Louis, 24 jaar en landbouwer van beroep. Hij gaat zijn kozijn 
Sneyders Jean opzoeken.  

 

 
 
 
 

De familie Milbaut 
 

 
Milbaut Petrus werd geboren in Brasschaat op 30 december 1865 als zoon van Antonius en Cornelia Janssens. Hij huwt in 
Merksem op 11 januari 1890 met Verwimp Marie Dymphna geboren in Geel op 21 juli 1869 als dochter van Joannes Frans en 
Elisabeth Broeckx. Bij hun huwelijk verklaren zij niet te kunnen schrijven. Zij woonden eerst op de Bredabaan 231 en verhuisden 
later naar Kroonpad 231. 
 
Op 6 april 1901 laat vader Petrus Milbaut zijn vrouw – in verwachting zijnde- met vijf kleine kinderen achter en vertrekt met de 
Kensingston naar Norway (Michigan) en gaat naar De Doncker Frans. Hij gaat er in een mijn werken en verdient 2 $ per dag. 
Hij blijft niet lang alleen en ziet de toekomst blijkbaar rooskleurig in want reeds op 19 oktober 1901 laat hij zijn vrouw en nu zijn 
zes kinderen overkomen met de Friesland. 
De kinderen waren: Henri Milbaut geboren 1891; Francois Milbaut geboren 1893; Joannes Baptist Milbaut geboren 13 
maart 1895; Ludovicus Milbaut geboren 22 augustus 1896; Josephina Milbaut geboren 16 november 1898 en tenslotte Julia 
Coleta Milbaut geboren op 3 september 1901. De geboorte van Julia Coleta werd aangegeven door de vroedvrouw, want vader 
zat op dat ogenblik in Amerika. Julia Coleta was dus 6 weken oud als zij de lange reis naar Amerika aanvatte. 
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De familie Cabus 
 

 
Jules Cabus, geboren te Kalmthout op 15 juli 1865 woont met zijn ouders Petrus Joannes en Catharina Hertoghs in Merksem en 
huwt daar op 11 juli 1885 Maria Ludovica Boutmans, geboren op 11 mei 1864 als dochter van Constantinus en Cornelia Alberti-
ne Stijnen. Zij gingen op de Bredabaan nr  302 wonen tot in 1890 en verhuisden dan naar de Gasthuishoevestraat 1. 
 
Op 26 februari 1901 vertrekt Jules Cabus met de Westernland naar Amerika. Hij gaat naar Jan Baptist Stevens van Schoten 
die in Michigan woont. Jules Cabus was schoenmaker en neemt het niet onaardig bedrag van 200 frank mee. Hij laat zijn echt-
genote Louise Boutmans achter met nog 5 kinderen. 
 
Hij komt terug, wanneer weten wij niet, en vertrekt opnieuw op 12 november 1904 met de Kroonland. Zijn oorspronkelijk beroep 
van schoenmaker heeft hij ondertussen laten varen en hij is nu parketvloerlegger in Chicago (Illinois). Hij verdient 2.40 $ per dag 
en spreekt ondertussen Engels. 
 
Hij moet in 1905 terug in Merksem geweest zijn want in februari 1906, als zijn vrouw hem achterna reist heeft hij nog een zoont-
je, Joseph 8 maanden oud. 
 
Het is inderdaad op 3 februari 1906 en met de Kroonland dat Boutmans Louise, dan 41 jaar oud haar man gaat vergezellen in 
Amerika. Samen met Louise vertrekken ook de zes kinderen: Josephina 20 jaar, Bertha 18 jaar, Emile 16 jaar, Louis geboren 
te Merksem op 1 mei 1890, Jeanne 8 jaar en het nakomertje Joseph 8 maanden. Haar man woont in de Larabeestreet nr 117 
in Chicago. 
Zoon Louis vinden wij terug bij zijn registratie voor het Amerikaans leger in 1917. Uit die gegevens blijkt dat hij bakker is bij de 
Langadorf Bkg Co en vrouw en kind heeft. 
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De familie Droesbeke 
 
Alfons Droesbeke werd geboren op 29 november 1871 te Aspelare (Oost- Vlaanderen) als zoon  van Lieven Droesbeke en 
Marie Jeanne D’Hondt. 
Alfons woonde om de één of andere reden in Lodelinsart Henegouwen. 
Hij huwde op 27 februari 1897 te Antwerpen met Anna Catharina Christina Van Den Berg geboren te Kontich op 26 juli 1868, 
dochter van Petrus Van Den Berg en Joanna Cornelia Hens. Volgens de huwelijksakte woonden zij reeds in 1897 in Merksem, 
eerst in de Brouwerstraat 56 en later in 1904 in de Gasthuishoevestraat 35, vlakbij het gezin Severijns dat wij reeds kennen. 
Daar werden ook de daaropvolgende jaren hun kinderen geboren: Camiel Droesbeke, geboren 1898; Jean Baptist Droesbe-
ke,  geboren 15 oktober 1899; Marie Lena Droesbeke, geboren 24 juli 1901; de tweeling Alex en Firmin Droesbeke, geboren 
2 december 1904, Eduardus Droesbeke, geboren 23 juni 1907 en tenslotte Albert Droesbeke geboren in 1909. 
Op 18 februari 1911 vertrokken zij met de Vaderland naar Amerika waar zij op 1 maart behouden aankwamen. Eduardus is er 
niet bij. Hij is waarschijnlijk jong overleden. 
 

 
Vooraleer in te schepen 

 
 
De omstandigheden waarin emigranten er toe gebracht werden te emigreren, dikwijls hun onwetendheid en ook gewetenloze 
praktijken van ronselaars, noopten de overheid tot het nemen van maatregelen. Bij koninklijk besluit van 29 april 1890 richtte de 
overheid  verschillende agentschappen op om de emigratieprocédé’s te controleren. Eén van die agentschappen , de overheid-
semigratiedienst, werd gehuisvest in het toen nieuw gebouw te Antwerpen gekend als het loodswezen, is van groot belang voor 
genealogen, demografen en historici. 
 
In 1892 werd een zéér dynamische overheidsbediende, Eugeen Venesoen hoofd van de emigratiedienst.Ten behoeve van de 
minister van Buitenlandse zaken stelde hij een jaarlijks rapport op over het emigratievervoer vanuit Antwerpen. In deze eerste 
rapporten maakte hij echter weinig specifieke verwijzingen over het vertrek van de  
emigranten. Spoedig raakte hij echter meer betrokken bij het lot van de Belgische emigranten en bezorgde hij de administratie 
meer gedetailleerde informatie over hen. Daarin werd hij aangemoedigd door de Overheid, die jaarlijks grote bedragen spende-
erde aan behoeftige wegtrekkende Belgen en graag de omstandigheden kende waarin zij emigreerden. 
 
In augustus 1896 begon Venesoen de Belgische emigranten te ondervragen en zond zijn maandelijkse rapporten naar Brussel. 
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Venesoen zal vanaf 1899 zijn vragenlijsten verfijnen en uitbreiden. En op die manier komen wij aan onze gegevens: volgnum-
mer, naam en voornaam emigrant, ouderdom, beroep, verwantschap, hun bestemming en hun kontaktpersoon in Amerika, 
hoeveel geld ze meenamen en welke talen men sprak. Sporadisch nog een bijkomende opmerking. De ondervraging gold enkel 
voor de 3de klas passagiers, dus de armsten onder de emigranten. 
 

Na de ondervraging moest men nog naar het 
geneeskundig onderzoek. In het begin ge-
beurde dat in open lucht. Het was een grap, 
als men bedenkt dat de dokter slechts 10 
minuten had om 50 mensen te onderzoeken. 
Bij de minste twijfel werd men afgezonderd 
en aan een strenger onderzoek onderwor-
pen. Dit geneeskundig onderzoek was er 
onder druk van de Amerikaanse regering 
gekomen. Reizigers welke bij aankomst af-
gekeurd werden, moesten door de rederij 
terug naar hun vertrekhaven gebracht wor-
den, zonder enige vergoeding. Later werden 
er gebouwen opgetrokken om deze dienst 
op een meer menswaardige manier te laten 
verlopen. Deze gebouwen aan de Montevi-
deostraat, die nu gerestaureerd zijn/worden, 
hadden verwarmde wachtzalen, voldoende 
wasplaatsen en toiletten, afzonderlijk voor 
mannen en vrouwen. De bagage werd op 
deskundige manier behandeld tegen o.a. 
luizen, teneinde epidemiëen te voorkomen.  

 

 
 

 
 

Ook vracht ging mee met de emigrantenschepen. 
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De familie Meulemans 
 
 
 
Er moet een speciale band tot stand gekomen zijn tussen de streek Bierbeek-Haasrode-Blanden, ten zuiden van Leuven, en de 
stadjes Wrightstown, Preble en Howard in Wisconsin in Amerika nadat de eerste familie Meulemans have en goed verkocht en 
de boot nam in Antwerpen. 
 
Guillaume Meulemans en zijn vrouw Catherine Van Eyck vertrokken immers op 16 juni 1855 met de Wabama vanuit Antwerpen 
met hun kinderen Joanna 9 jaar, Teresa 5 jaar en Philipine 3 jaar naar Duck Creek in Wrightstown. 
 
In de daaropvolgende jaren 1856 en 1857 vertrokken uit dezelfde streek beneden Leuven nog vele familieleden Meulemans 
naar dezelfde streek in Amerika.  Peter en Frank Meulemans en hun neef Dominic met echtgenotes, zusters en broers.  William 
Meulemans met vrouw Barbara Verboomen volgden in juli 1865 en zijn broer Frank 7 met echtgenote Lucia Goethuysen in 1883. 
Uit het gezin van éne Alexander Meulemans8 en Paulina Crumps9 die huwden op 26 mei in Blanden  sproten 11 kinderen: 
 
Joseph (°1858; +1938) huwde op 28 juni 1888 in Betekom met Isabella Holemans, emigreerde rond 1893 naar Amerika en 
kreeg er 9 kinderen die allemaal in Wrightstown, Appleton en Freedom gehuwd zijn. 
Petrus (°1860; +1866), Florentina (°1861; +1870) en de tweeling Joannes Baptista (°14/08/1866; +25/04/1870) en Joanna Rosa-
lia (°14/08/1866; +25/04/1870) stierven op jonge leeftijd. Van Petrus (°1860), Guillielmus (°1864), Maria (°1874) en Michael 
(°1877) is weinig geweten, maar Maria Ludovica (°11/10/1868; + 1927) huwde op 11 december 1897 te Wilsele met Petrus Ge-
leyns. 
 
Dit vertel ik u allemaal omdat 30 jaar later telg nummer 11, het jongste kind, uit het gezin Meulemans – Crumps naar Amerika 
vertrekt en wel vanuit Merksem. 
Theophiel Meulemans, 38 jaar en natiebaas te Merksem vertrekt namelijk met de  Lapland op 9 april 1910 naar Kaukauna in 
Wisconsin. Theo Meulemans werd geboren op 22 september 1871 te St-Joris-Weert en zal overlijden in Wrightstown op 19 no-
vember 1950.   

                                            
7
 Geboren te Blanden 16 april 1842, overleden te Wrightstown 20 januari1933. 

8
 Geboren te Bierbeek 20 oktober 1832,  overleden 04/07/1907 Wilsele. 

9
 Geboren te Blanden 1 juli 1834. 
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Hij gaat zijn broer Joseph Meulemans bezoeken die er reeds 17 jaar als pachter werkt.  Theophiel heeft 500 frank op zak en is 
vergezeld van zijn vrouw Marie Schots, 38 jaar en hun kinderen. Volgens de officiële lijsten gaan de volgende kinderen aan 
boord:  Malvinne Meulemans 3 jaar, Sylvie Meulemans 13 jaar, Emile Meulemans 12 jaar, Ghislain Meulemans 5 jaar en 
Leopoldine Meulemans 21 maanden.  
 Als we dan de passagierslijst nakijken van de emigranten die in Ellis Island New York aan land gaan blijkt de familie Meu-
lemans niet van boord te zijn gegaan op 18 april 1910.  Geen familie Meulemans te vinden op de Lapland.  Gezien familiekunde 
geen exacte wetenschap is, is veel en intens  zoeken de boodschap.  Uiteindelijk blijken zij af te monsteren als de familie NEU-
LEMAUS uit Merxeus.  Dergelijke fouten kwamen veelvuldig voor.  Na een tiental dagen op zee – in bedenkelijke omstandighe-
den -  was men waarschijnlijk erg gehaast om van boord te komen en  een Engelstalige bediende  die Meulemans hoorde 
roepen deed de rest. 
Maar er was blijkbaar meer aan de hand!   
Victor werd Chester en Emiel werd Frank. 
Samengevat hadden Theophiel Meulemans en Marie Schots  12 kinderen:  
   
- Sylvie Meulemans (Regina Salvia) werd geboren in Wilsele op 4 juni 1896.  Zij huwde met John Van Den Elsen10 en ze  

kregen 5 kinderen.  Zij overleed op 26 december 1999 in Little Chute te Wisconsin. 
- Frank Meulemans (Petrus Franciscus) werd geboren in Wilsele op 23 april 1897 en is in 1959 overleden.  Frank was waar-

schijnlijk de “Emiel” die als 12 jarige de oversteek maakte.  Waarom hij de naam Emiel van zijn overleden broer gebruikte is 
mij een raadsel. 

- Emilius Fernandinus Meulemans zag het levenslicht te Wilsele op 27 augustus 1898 maar stierf reeds 3 maanden later op 21 
november 1898. 

- Josephus Meulemans geboren te Wilsele op 7 november 1899 stierf eveneens reeds na een maand op 13 december 1899 in 
dezelfde gemeente. 

- Maria Celina Meulemans was het volgende jonge slachtoffer.  Zij zag het levenslicht te Wilsele op 30 november 1900 en 
stierf er reeds 14 dagen later op 16 december 1900. 

- Rosalia Clementina Meulemans had ook maar een kort leven.  Op 12 oktober 1902 werd zij te Wilsele geboren en reeds op 
27 december 1902 overleed zij. 

- Victor Ghislenus Eduardus Meulemans werd volgens de bewerkte parochieregisters van Wilsele geboren op 5 augustus 
1904.  Dit kan een schrijffout zijn.  In de Amerikaanse stamboomversie van de familie Meulemans verschijnt er immers plots 
een Chester V. Meulemans, die geboren werd op 5 augustus 1905.   Ik neem aan dat dit één en dezelfde persoon is die zijn 
naam heeft “verengelst” omwille van de uitspraakproblemen voor Engelstaligen. 

                                            
10

 Geboren  Uden 1 juli 1890; + Kaukauna 01/03/1966. 
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- Melvina (Angelina Ghislena Malvina) Meulemans, werd geboren te Wilsele op 18 april 1906, nam Eduard Van Der Hei-
den11  als echtgenoot  en overleed in Green Bay Brown op 13 november 1998. 

 
Tot hiertoe had de familie in Wilsele gewoond maar na de geboorte van Malvina verhuisden ze op 10 december 1906 naar de 
Roodestraat 10 in Antwerpen.  Een geboorte was blijkbaar het sein om te verhuizen want 2 dagen na de geboorte van Poldina 
namen ze hun intrek in de Cassierstraat 37 te Merksem. 
 
- Poldina Meulemans (Leopoldina Fernandina) werd te Merksem geboren  op 14 oktober 1908 en overleed op 1 januari 1985 

in Kaukauna. 
 
Zoals reeds hoger vermeld vertrekken zij op 9 april 1910 naar Amerika. Daar worden nog drie kinderen geboren: 
 
- Josephina Meulemans werd geboren in Wrightstown op 14 maart 1912.  Zij huwde met Theo Van Grinsven12 en had 4 kinde-

ren uit dit huwelijk.  Josephina stierf in Appleton op 18 januari 1995. 
- Raymond Meulemans zag het levenslicht in Wrightstown op 9 november 1913.  Hij huwde Helen Gerrits13 en stierf in Apple-

ton op 2 juni 1997. 
- David Meulemans tenslotte  werd op 5 mei 1915 in Town of Kaukauna geboren en was gehuwd met Celia Schulz14.  Zij had-

den 3 kinderen.  David stierf in Appleton op 3 april 1992. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
11

 Geboren De Pere Brown 24 november 1906; + 01/10/2003. 
12

 Geboren Little Chute 10/05/1911; + 13/05/1952. 
13

 Geboren Town of Laurence 10 juli 1915; + 08/07/2005. 
14

 Geboren 1916; + 19/06/1977. 
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De ijzermijnen in Michigan 

 
 
Op 19 september 1844 werd door het team van éne landmeter  
William A. Burt ijzererts ontdekt in Noord Michigan.  In Marquette 
County vlak bij het Teal-meer begon de naald van zijn magnetisch 
kompas vreemde schommelingen te maken.  Nabij de stad Ne-
gaunee vond men dan ook rotsblokken die veel ijzererts bevatten.  
Aanvankelijk werd deze vindplaats geheim gehouden voor de 
concurrentie en het publiek terwijl Philo Everett van de Jackson 
Mining Company te rade ging bij Chippewa Chief Marji-Gesick om 
de exacte plaats te bepalen. De lokale indianen wisten immers 
reeds zeer lang van deze ertslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

De Jackson mining compay was oorspronkelijk opgericht in 1846 voor de exploitatie van koper- en zinkmijnen aan het Teal lake 
maar begon toch de exploitatie van de ijzermijnen.  Aanvankelijk trokken de Iron Company, de Cleveland Iron Company en de Lake 
Teal Iron Company de productie op gang.  De eerste hoogoven stond er reeds in 1849.  Wat vrij primitief begon  groeide in de loop 
der tijd uit tot 119 mijnen in de Michigan-regio !De aanloopperiode verliep vrij stroef door onvoldoende kapitaal, te trage exploitatie 
omdat alles manueel diende te gebeuren en het ontbreken van transportmogelijkheden.  De mijnwerkers hadden een moeilijk leven: 
lange werkuren, boren, heffen en sleuren.  Aanvankelijk begonnen de mijnen als oppervlakte- open put – mijnen om later onder-
gronds te gaan toen de technologie het toeliet. 

Mijnwerkers poseren. Het is niet denkbeeldig dat hier Merksemnaren bijstaan! 
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De Jackson mining compay was oorspronkelijk opgericht in 1846 voor de exploitatie van koper- en zinkmijnen aan het Teal lake 
maar begon toch de exploitatie van de ijzermijnen.  Aanvankelijk trokken de Iron Company, de Cleveland Iron Company en de Lake 
Teal Iron Company de productie op gang.  De eerste hoogoven stond er reeds in 1849.  Wat vrij primitief begon  groeide in de loop 
der tijd uit tot 119 mijnen in de Michigan-regio !De aanloopperiode verliep vrij stroef door onvoldoende kapitaal, te trage exploitatie 
omdat alles manueel diende te gebeuren en het ontbreken van transportmogelijkheden.  De mijnwerkers hadden een moeilijk leven: 
lange werkuren, boren, heffen en sleuren.  Aanvankelijk begonnen de mijnen als oppervlakte- open put – mijnen om later onder-
gronds te gaan toen de technologie het toeliet. 

De ijzermijnsite van Norway , anno 1895 Hard labeur zal het wel geweest zijn! 
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Later werden spoorwegen aangelegd, werden er nieuwe technologiën en boormachines ingezet, kwam er dynamiet aan te pas 
en kwamen de immigranten-mijnwerkers uit Europa.    
Vanaf dan werd het een goede plek om te werken.  Tien uur werken per dag was men gewend en een uurloon van 1,6 $ per dag 
was een veelvoud van het uurloon in het thuisland ! 
 
In 1890 produceerde Michigan-mijnen 80 % van al het ijzererts in de natie. 
Maar vanaf dan geraakte de Jackson mijn stilaan in verval: magere winsten door dalende prijzen en financiële onregelmatighe-
den maakten dat de activiteit in de mijn stilaan kwamen stil te liggen.  In 1924 werd de mijn definitief gesloten na een totale pro-
ductie van 4 miljoen ton erts. 
 
Rond 1950 werden verschillende oude schachten en mijngangen gesaneerd.  In 1956 werd de streek rond de stad Negaunee 
uitgeroepen tot Michigan State Historic Site en in 1971 kwam het op de "Nationale Lijst van Historische Plaatsen".  In 2006 werd 
het westelijke oude stadsdeel van Negaunee en de omliggende mijnen heropend voor het publiek.  Vanaf een uitgestippelde 
"trail" kan men nu de overgroeide ruines van de Jacksonmijn gaan verkennen. 
 
 
 

Wordt vervolgd. 


