Haukes wereldberoemd in Kekerdom
Hermann Haukes sr. (1878 - 1955)
Update 1.3 140501 by Ir. René A.M. Martens RI Msc.

De familietak Haukes heb ik niet nader onderzocht omdat er geen familierelatie is van noch René
noch van Delia, maar wel een jarenlange vriendschap. Wat leuk
is dat als je dieper graaft in de Haukes familie telkens weer de
naam Awater tegenkomt. De schoonmoeder van onze dochter
Jasmijn is Grada Awater en heeft jaar jeugd doorgebracht in hun
voormalige huis naast het kerkje in Kekerdom waar onze Jasmijn
Martens is getrouwd met de in Millingen geboren Martijn Awater
(voorheen Schmitjes), voormalige keeper van het 1ste SC
Millingen, nu hoofdtrainer. Zie voor meer informatie het
stamdossier Awater.
Opa Hermann Haukes
Hermann Haukes, geboren 01 december 1878 te Zyfflich – Duitsland
(religie: Rooms katholiek), overleden en begraven 27 aug 1955 te
Kekerdom. Opa heb ik niet persoonlijk gekend. Oprichter Hermann
Haukes starte in 1909 met een boter en kaasfabriek aan de Botsestraat
in Kekerdom, in 1918 kocht hij een vrachtwagen voor het transporteren
van zijn eigen producten, wat volgde was in 1920 de oprichting van een
eigen transportbedrijf.
In 1950 werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met een
grondverzet en wegenbouwbedrijf deze afdeling werd
opgericht door de zonen Theo en Joep. Men was actief in de
weg- en waterbouw tot het faillissement in 1977, het bedrijf
maakte een doorstart als transportbedrijf wat heden ten
dagen nog steeds bestaat.
Joep Haukes
Joep en Marie hebben wij leren kennen bij
St.Anneke. Joep was in die tijd directeur bij
Haukes afdeling Wegenbouw. Marie was de spil
van het gezin en altijd even gastvrij in hun huis
aan de Jacobslaan. Joep was ook senator bij
St.Anneke, een rustige man waarvan ik altijd veel
heb mogen leren.
Gebroeders Haukes: vlnr Paul,
Thomas, Willy, Gerrit, Herman, Joep,
Theo, Hein en oma Haukes Leenders.

Kinderen van Joep
Herman Haukes
Herman Hendrikus Wilhelmus Maria Haukes, geboren 06 feb 1947 te
Nijmegen, overleden 01 aug 1978 te Amsterdam, begraven 05 aug
1978 op het RK-kerkhof "Jonkerbos".
Beroep: Medewerker Technische Dienst, Technisch inspecteur, zoon van
Joseph Johan Haukes en Maria Elisabeth Theodora Betuw.
Gehuwd met: Arnoldiena (Nora)
Antonia Mechelina Tissen, dochter van
Antonius Tissen en Arnoldiena Antonia
van Onna.
Anno 1954 te Kerkerdom; vlnr Herman, Annelies en Ria.
Herman was een van mijn (auteur René) beste vrienden. Hij
werkte in die tijd bij E.W. Smit in Neerbosch op de pijpenbuig
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afdeling. Samen met Nora werd hij technisch man bij de
pijpaanleg in Bergen (Monts) in Zuid België. Wij hebben hen
daar nog opzocht in hun stacaravan.
Na dit project verhuisde hij samen met Nora naar de
binnenlanden van Suriname voor de aanleg van een weg dwars
door de jungle bij zijn werkgever E.W. Smit.

Herman in Suriname
Mooie verhalen kon hij vertellen over deze tijd. Het volgende project bracht hen naar Trinidad
in Venezuela dat helaas door een lokale staking hem het leven koste doordat drie arbeiders hem
de hersens insloegen en later zijn veroordeeld en opgehangen.
Hollands avontuur in Surinaams oerwoud.
Bosontsluitingsweg moet Suriname vooruit helpen.
11 januari 1974
Binnenkort zal in Suriname een 205 kilometer lange weg dwars door het
oerwoud gereed komen. Deze weg begint bij Tibiti op een afstand van
ongeveer tweehonderd kilometer vanaf Paramaribo en leidt door het
onmetelijke bos met zijn moerassen en rivieren naar Avanavero nabij de
Corantijnrivier, waar op papier de tweede stad in grootte van Suriname is
gepland. Of deze plannen even snel
verwezenlijkt zullen worden als de weg, valt
nog niet te bezien. De bosontsluitingsweg,
zoals deze langste weg in Suriname genoemd
wordt is aangelegd door het Nijmeegse
Aannemings- en Handelsbedrijf E. W. Smit
B.V. Voor directeur E. W. Smit (66) uit Mook is
deze weg van de eerste tot de laatste kilometer een project vol van
verrassingen geweest.
Nora met haar Eend in Suriname

Nora is geweldig opgevangen door Dick en Annelies Megchelenbrink in Schoorl. Nora heeft later
Evert van Ingen leren kennen waarmee zij haar leven weer een fijne inhoud heeft kunnen
geven. Inmiddels bestaat onze
vriendschap alweer 45 jaar getuigen de
4-maandelijkse etentjes met Geerlia en
Hennie Fluit, Dick en zijn 3e partner
Martina, waarmee hij ook al weer 25 jaar
heeft samen geleefd. Helaas is Dick voor
ons te vroeg overleden in 2013.
2011 Vrienden etentje in Callantsoog
bij Dick en Martina.
Evert in Saoedi Arabië
2011 Oma Nora
met kleindochter
Sophie.

2007 Oma Delia met kleindochter Amber
2013 Geerlia met kleindochter Noa
Drie vriendinnen, drie kleindochters allen van hun oudste zoon EN
alle drie geboren op 26 juli, bijzonder toch !
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Geweldig leuk waren ook de Nieuwjaarsfeestjes die ik samen met José Stal organiseerde en
zowel de familie Haukes als de familie Tissen rijkelijk waren vertegenwoordigd.
Ook onvergetelijk was het weekend met Dick en zijn “Hauko managementteam” Geerlia,
Madelein, Delia en Nora in London.
Nora is nog lang als assistente betrokken geweest bij de
familie E.W. Smit in Mook en zijn zoon Harm Smit
waardoor zij Herman heeft leren kennen. Al jaren is zij
rechterhand van Patric van Beek bij Bruggink notarissen in
Wijchen. Medio 2015 zal zijn daar met pensioen gaan en
nog meer wandelingen en uitstapjes gaan maken samen
met haar Evert. Evert heeft tot zijn vroeg pensioen als
planner actief geweest bij Recycling in Wijchen, na
avonturen in Saoedi Arabië en Carr Herstel in Nijmegen.
Annelies Haukes
Annelies kende wij natuurlijk al jaren van carnavalsvereniging St.Anneke en
vele feestjes en verjaardagen samen. Voor Dick was dit zijn 2e echtgenote
toen hij nog commercieel directeur was bij voormalig Eurometaal in Zaandam.
Dick heeft na te zijn gestart als boekhouder een eigen bedrijf gestart in
Arnhem gespecialiseerd in de jacht. Daar heeft hij nog een geweldige
showroom gehad maar is helaas na twee jaar failliet gegaan. Na Eurometaal is
Dick terechtgekomen in de internationale wapenhandel vanuit zijn bedrijf
Holland Arma en heeft daarmee gigantisch verdiend maar helaas zag de
politiek dit anders en hebben alle bedrijven zoals Eurometaal, Kruidfabriek en
vele andere het niet meer kunnen redden met als gevolg duizenden mensen
op straat.
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Dick en Annelies waren gek met hun paarden o.a. Mark en daardoor heeft Annelies na hun
scheiding Rom Vermunt leren kennen die toen nog naast de paarden nog akkerbouwer was.
Jasmijn en Jos Haukes jr hebben op de boerderij nog een geweldige vakantie gehad. Rom heeft
de boerderij verkocht en een fraai paardenbedrijf V&M Stables in Ursum ontwikkeld nabij
Alkmaar samen met Dicks en Annelies dochter Chantal.
Zakelijke avonturen met Dick Megchelenbrink
In de lijn van MARLIN is Publi Systems ontstaan voor levering van grote presentatiepannelen
voor vliegvelden en publieksinformatie. In ons kantoor Villandry hebben wij het project Publi
Systems Nijmegen ontwikkeld met een presentatie model aan de Waalkade tijdens de
vierdaagse in 1992. Marlin en PS gingen failliet, waarmee ook het PSN project was afgelopen.
Verlies circa 65.000,= gulden.
Een andere ontwikkeling was het Freedom Enterprice
Corporation project met FECig als financiering vehikel
gebaseerd op een callatoral van 4 miljard dollar als basis. Na
vele onderhandelingen in Curaçao, Jersey USA, Zwitserland
en een groot event in Las Vegas hotel RIO
bleek het omzetten naar cash een
onmogelijke opgave en is na ons bezoek aan de minister in
Turkye de groep uit elkaar gevallen. USA Partner Paul Genova
heeft tonnen investeringskapitaal verloren.
Jalcin Eroluw (Vancouver Canada) is met de noorderzon
vertrokken.
Ria Haukes
Ria is tot vandaag ongehuwd gebleven, maar heeft een jarenlange vriendschap gehad met Ans
Hoen, die helaas ook te vroeg in 2013 is overleden door een hartstilstand nota bene bij Ria
thuis.
Jos Haukes
Benjamin Jos is de jongste broer van Herman, getrouwd
met Noortje Castelein wederom een carnavals huwelijk.
Haar ouders Frits en Tiny Castelein waren ook lid van
St.Anneke, waarbij Jos en Frits ook senatoren waren.
2011 Geerlia, Jos en Delia.

Familie Tissen
Door Nora en verjaardagen
hebben wij ook de familie Tissen
leren kennen. Vader was
schoenmaker met destijds de
kinderen als haal- en
brengservice. Broer Gerard was politieagent en op zijn initiatief hebben
wij ieder woensdagavond gebruik mogen maken van de sportzaal,
destijds nog op het politiebureau aan de Mariënburg, nu verbouwt tot archief, bibliotheek en
werkvoorziening. Wat wij daar deden? Volleyballen.
Hierdoor hebben wij de Tissens nog beter leren kennen en waren zij ook vaak te gast bij onze
vrienden Nieuwjaar party’s. Enkele locaties o.a. Leursehof, Belvedere, Lakenhalkelder, Fort Lent
en het Saverijn.
Allemaal tradities? Ja, evenals het jaarlijkse vrienden tennistoernooi in de Waddenzee in
Malden. Maar goed iedereen krijgt het druk met haar/zijn carrière en natuurlijk worden er
steeds meer kinderen geboren en blijven we elkaar alleen nog zien bij de verjaardagen bij Nora
en Evert, totdat; oma Tissen verhuisd naar de Maldenborch in Malden. Tante Stien van Geerlia
verhuisd later ook naar dit bejaardencentrum en nieuwe traditie is geboren; collectief
koffiedrinken zondagochtend bij oma Tissen en tante Stien. De goedlachse en altijd even blije
Oma Tissen is daar in 2013 overleden op 95 jarige leeftijd. Dus? Tijd voor nieuwe tradities nu
wij allemaal nagenoeg zijn uitgewerkt.
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Carnavalsvereniging heeft in onze wederzijdse jonge jaren een belangrijke rol
gespeeld. Hierbij de senaat anno 1974.
Vlnr: Jos Haukes, Jos Hulsen, Willy Thijssen, Pieter Hulsen, Berry Hoenrop, René
Martens, Henk Smits, Dick Megchelenbrink, Jo Willems, Gerard van de Pluijm, Jo
Hutting, ?.
Vooraan: Frits Castelein, Huub Ketels, Frans Veugelers, Toon Reijnen, Joep
Haukes, Joop Fackeldey, Dick Chinaux, Ad Hinnen, Herman Haukes, Jo van de
Water, Ton Peters, ?, Jo Hulsen.
Pages: Bernadette Sanders, de Leeuw.

© 2014 Stamboek Dossier Martens

Familie Hermann Haukes 1.3 140501 Blad 5

Stamboom dossier
Stamboom Haukes 1878
Versie 1.23 131028
Genealogie Haukes

Gedcom upload: 130904
Auteur Rene A.M. Martens

I

II

Hermann Haukes

Joseph (Joep) Johan Haukes

Zyfflich - Duitsland - 01 december 1878
Kekerdom - 27 augustus 1955

7

Kekerdom - 21 maart 1913

III

IV

V

Herman Hendrikus Wilhelmus
Maria Haukes (31)

Jos Haukes

Nijmegen - 06 februari 1947

4

Nijmegen - 13 april 1993

1

Alkmaar

2

Amsterdam - 01 augustus 1978

gehuwd

gehuwd

gehuwd

Nijmegen - 14 augustus 2009 - gehuwd

Oma Leenders

Maria Elisabeth Theodora van
Betuw

Arnoldiena (Nora) Antonia
Mechelina Tissen

Miriam Broekmans

Nijmegen - 23 mei 1917

Nijmegen

Nijmegen - 06 februari 1994

samenwonend
Antonius (Toon) Tissen

Willy van Munster

Evert van Ingen
Weurt

6
Helma Tissen

gehuwd
Arnoldiena (Diena) Antonia van
Onna (95)

Wim Tissen

Annelies Haukes

Bemmel - 15 maart 1918
Malden - 21 oktober 2013

Marie José

2e gehuwd / gescheiden
Rinie

Derk (Dick) Jan Megchelenbrink

Chantal Megchelenbrink

Velp - 7 april 1942
Callantsoog - 18 januari 2013

José Tissen

2e huwelijk Annelies
Tonnie Tissen

Rom Vermunt

Gerard Tissen

Ria Haukes
STOP

Marian

Jos Haukes

Wendy
Rick

gehuwd met
Frits Castelein

gehuwd
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