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EDITORIAAL
Vakantie voorbij?
Klaar voor een nieuw werkingsjaar?

krijgen dan we in éénmaal kunnen publiceren.
Dan weten we dat ons blad niet alleen gelezen,
maar ook gebruikt wordt.

Onze eerste genealogische dag bracht alweer
heel wat beweging in onze bibliotheek. Met de
aanvulling van een deel van de bewerkingen
van de PR Turnhout en van de BS Geel wordt
onze documentatie alsmaar verder uitgebreid.
Als we aan dit tempo doorgaan hebben we op
korte termijn opnieuw bijkomende opslagruimte
nodig. Wij ervaren dat onze genealogische
dagen voor een aantal mensen meer is dan het
opzoeken alleen. Een gesprek voeren over onze
hobby, gedachten uitwisselen, interactief bezig
zijn en zaken van elkaar leren, dat alles komt
aan bod op die dagen. Dit alles geldt echter niet
alleen voor onze studiedagen maar ook voor dit
tijdschrift. Het doet ons dan ook deugd wanneer
er reacties komen op onze artikelen of onze
activiteiten.

VVF-regio Kempen heeft zich de laatste jaren
opgewerkt als een belangrijke regio in de schoot
van de VVF. Onze activiteiten, ons documentatiecentrum in het kasteel de Renesse en onze
cursussen hebben algemeen erkenning gekregen. Het bewijs daarvan kwam tot uiting bij de
verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur.
Marc Van den Cloot en André Van Steenbergen
werden respectievelijk als ondervoorzitter en
penningmeester gekozen van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde. Dit toont aan dat
Regio Kempen met zijn dynamische aanpak en
vernieuwende ideeën weerklank vind in de ganse Vlaamse regio.
De inrichting van de Zuid-Brabantdag in februari
2009 (zie verder in dit blad) met als thema:
“DNA TEN DIENSTE VAN DE GENEALOOG” ,
bewijst dit overduidelijk. Marc van den Cloot en
Jan Winten spannen zich tot het uiterste in om
het project DNA-onderzoek te doen slagen. Er
werden reeds kontakten gelegd met o.a. Prof. J.
Cassiman van de universiteit Leuven maar ook
met andere gerenommeerde instellingen die
DNA-onderzoek doen in het kader van het genealogisch onderzoek. Binnenkort zullen wij ook
hiervoor de medewerking van de leden vragen.

Wij hebben vroeger al eens een oproep gedaan
om zelf bijdragen te leveren aan onze Kempische Genealoog. Tot nu toe is daar weinig reactie op gekomen. Daarom richten wij ons vandaag nogmaals tot al onze leden. Wij zijn er van
overtuigd dat een aantal onder u over zeer interessante informatie of gegevens beschikt die het
publiceren waard zijn. Alleen maar in archieven
snuisteren, gegevens noteren, klasseren en bewerken kan een zekere mate van voldoening
geven, maar uw gegevens of informatie met anderen delen geeft dubbele voldoening. Wanneer
een aantal onder u van passieve lezer van dit
blad, een actieve schrijver wordt, dan zullen wij
uw inbreng met zorg behandelen en koesteren.
Wij hopen dat we met deze oproep meer kopij

Als bestuur hopen wij te kunnen rekenen op de
loyale medewerking van al onze leden.
Vic Bertels

DE LATIJNSE SCHOOL VAN DESSEL
Hoe een stukje Desselse trots van Mol blijkt te zijn.
In het vorige nummer van "De Kempische Genealoog" publiceerde Victor Bertels een artikel
onder de titel “De Latijnse school in Dessel”. Het
ging om een tekst van de hand van Jef Goots
(1914-1987), een gerespecteerd dorpsonderwijzer die baanbrekend werk verrichtte voor de ge-

schiedschrijving over Dessel.
Van de zestiende tot de achttiende eeuw had
Dessel een Latijnse school waar jongeren kennis van het Latijn werd bijgebracht als voorbereiding op de priesterstudies of andere hogere stu3

dies. De school kende hoogtepunten maar ook
diepe dalen. Dessel was niet de enige gemeente
in de Kempen met een Latijnse school. Ook
Geel, Herentals, Hoogstraten, Turnhout, Mol en
heel wat kleinere gemeenten zoals Arendonk,
Retie, Kasterlee, Balen, Meerhout, Eindhout,
Gierle, Lichtaart, Westerlo, Brecht, Herselt en
Hulshout hadden een secundair onderwijs avant
la lettre. Deze Latijnse scholen telden niet alleen
jongeren uit de eigen gemeente of regio onder
hun leerlingen. Het is verbazend dat studenten
uit bijna gans Vlaanderen en een deel van
Nederland in grote getalen hun weg vonden
naar de Kempen om Latijn te komen studeren.
Humanisme en Latijnse scholen in de
Kempen
In 1952 ging het zevende “Kempische congres
gewijd aan de geschiedenis en oudheidkunde
van de Kempen” door in Mol. Het thema was
“Humanisme en Latijnse scholen in de Kempen”. De referaten van dit congres werden in
1954 gepubliceerd in het tijdschrift “Oudheid en
Kunst”1). Op het congres sprak Jef Goots over
de Latijnse school van Dessel. Zijn lezing was
bijna uitsluitend gewijd aan het document “Aengaende de studenten bij mij inwoonende” uit het
kerkarchief van Dessel. Een zeer interessant
document waaruit moest blijken dat de Latijnse
School van Dessel tussen 1735 en 1759 meer
dan vijftig vreemde studenten aantrok uit o.a.
Antwerpen, Wilrijk, Mechelen, Leuven, NoordBrabant,…
Meer dan tien jaar geleden hebben wijlen Bob
Soeten en ik dit document grondig bestudeerd.
Door de lectuur van andere bronnen waren wij
er immers van overtuigd dat de Latijnse school
van Dessel tussen 1735 en 1759 onmogelijk
meer dan vijftig vreemde studenten kon aangetrokken hebben. Sterker nog, gedurende deze
periode was er waarschijnlijk zelfs geen Latijnse
school in Dessel. Wij kwamen tot de conclusie
dat dit document niets te maken heeft met de
1) De teksten van de referaten (sommigen in verkorte
vorm) werden gepubliceerd in het tijdschrift "Oudheid en
Kunst: algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis". Dit tijdschrift werd uitgegeven door de "Geschied- en
Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken" In de
jaargang XXXVII van 1954 zijn de eerste 98 bladzijden
gewijd aan het congres "Humanisme en Latijnse Scholen
in de Kempen". De tekst van Jef Goots vinden we op de
pagina's 29 tot 31.

Latijnse school van Dessel. Wij moesten snel
toegeven dat dit stukje Desselse trots van Mol
bleek te zijn.
Het document was een deel van de administratie van Valerius Van Gool (1695-1759),
afkomstig van Dessel en onderpastoor in Mol
van 1731 tot 1759. Na zijn overlijden kwamen
een paar persoonlijke papieren van Van Gool in
Dessel terecht. Dit is niet zo verwonderlijk als we
weten dat Carolus Amandus Van Broeckhoven
als pastoor van Dessel samen met onderpastoor
De Persi van Mol verantwoordelijk was voor de
uitvoering van het testament van Valerius Van
Gool.
Op kot op de Rozenberg
Valerius Van Gool huisvestte tussen 1735 en
1759 studenten van de Latijnse school van Mol.
Het document “Aengaende de studenten bij mij
inwoonende” bevat de administratie van 58 studenten en rector J.F. Witten, die voor een periode van een paar maanden tot vijf schooljaren bij
Valerius Van Gool logeerden. Per student vinden
we meestal de volgende informatie: voornaam,
familienaam, plaats van herkomst, het moment
waarop hij bij Van Gool arriveerde en het tijdstip
waarop hij weer wegging, hoeveel hij betaalde,
wanneer hij dat deed en hoe.
Valerius Van Gool was voor zijn tijd in Mol een
belangrijke kotbaas. Hij had tot dertien studenten tegelijk in huis. De eerste acht schooljaren
(van 1735/1736 tot 1742/1743) waren de plaatsen bij Van Gool het best bevolkt. Het aantal
gasten varieerde van vijf tot dertien met een mediaan van negen. De schooljaren 1739/1740 en
1740/1741 vormden het absolute hoogtepunt
met respectievelijk twaalf en dertien studenten.
Tussen 1743 en 1751 verbleven er duidelijk minder studenten bij Van Gool. Het dieptepunt was
het schooljaar 1750/1751 toen hij een aantal
maanden zelfs geen enkel student had. Vanaf
het schooljaar 1751/1752 is er weer vooruitgang
met tweemaal vijf, tweemaal zes en éénmaal
zeven studenten per schooljaar. In 1755/1756
vonden we nog de namen van vijf huurders
maar één daarvan was rector J.F. Witten. Toen
Valerius Van Gool in januari 1759 overleed,
woonden alleen nog rector Witten en Petrus
Robert uit Turnhout bij hem in.
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Wanneer we nakijken hoeveel schooljaren de
studenten bij Valerius Van Gool logeerden,
stellen we vast dat 23 van de 58 studenten
(=39,6%) één schooljaar bleven. Zeventien studenten (=29,3%) waren er twee schooljaren;
negen (=15,5%) bleven drie schooljaren; vier
(=6,8%) woonden er vier schooljaren; vier studenten (=6,8%) logeerden vijf schooljaren bij
Van Gool en slechts één student (=1,7%) bleef
er zes schooljaren.
Om zoveel volk onderdak te bieden, moest Valerius Van Gool natuurlijk plaats hebben en die
had hij. Hij huurde vanaf 1734 een groot deel
van het klooster van de Rozenberg. Dit klooster,
nu een deel van de gelijknamige secundaire
school, werd in 1663 gebouwd door de Karmelietessen van Oirschot. De kloosterlingen behoorden tot een select gezelschap van adellijke
jonge dames. In 1702 vluchtten de Karmelietessen voor dreigend oorlogsgeweld naar Antwerpen en ze kwamen nooit meer terug.
Voor de vreemde studenten waren er ongetwijfeld een aantal voordelen verbonden aan
logeren in het klooster van de Rozenberg. Men
zat er goed behuisd en de kotbaas kende als
priester en oud-rector van de Latijnse school
van Dessel zelf Latijn, wat voor de jonge studenten ongetwijfeld zeer handig was. Paul Jans
stelde in Geel hetzelfde vast: "Sommige leerlingen zochten immers een intellectueel milieu op,
waar ze konden bijgewerkt worden"2).
Van Zaventem tot Zevenbergen
De studenten van Valerius Van Gool waren afkomstig uit twintig steden en gemeenten. Van
zeven studenten wordt geen woonplaats vermeld. Van de overige 51 kwamen er slechts
twee uit de onmiddellijke omgeving van Mol: één
uit Dessel en één uit Turnhout. Antwerpen spande met niet minder dan 23 studenten de kroon.
Met de studenten uit Mechelen (drie), Wilrijk en
Borgerhout erbij komen we aan een totaal van
28 uit de huidige provincie Antwerpen. De provincie Oost-Vlaanderen en vooral het Waasland
waren vertegenwoordigd met twee studenten uit
Sinaai, twee uit Kruibeke en telkens één uit Rupelmonde, Opdorp en Moerzeke. Uit de provin2) JANS, Paul, De Latijnse school tot 1854, in : Sint-Aloysius Geel: zes eeuwen collegeschiedenis, Geel, 1992, p.
87.

cie Brabant kwamen studenten uit Leuven (vier),
Brussel (één), Merchtem (één) en Zaventem
(één). Negen studenten kwamen van over de
landsgrenzen, meer bepaald uit Zevenbergen
(vier), Oud-Gastel (twee), Hooge Zwaluwe
(één), Ooirschot (één) en 's Hertogenbosch
(één), allen in Noord-Brabant gelegen.
De studenten die bij Valerius Van Gool logeerden betaalden hiervoor een niet onbelangrijk
kostgeld. Van 1735 tot ongeveer 1750 bedroeg
de standaardprijs "...de somme van 110 gulden
courant ende eenen ducaton t' jaers sonder
afcortinghe der vacantien...". Aangezien het
duidelijk is dat Van Gool voor een gans schooljaar tien maanden rekende, komt dit neer op 11
gulden per maand. Met dit bedrag werden de
"tafelkosten" van de studenten vergoed, wat
betekende dat de studenten naast logies ook
eten kregen. Eén keer schrijft Van Gool ook
"mondkosten" naast tafelkosten. De duccaton
extra was voor het doen van de was en voor verstelwerk voor de studenten.
Voor het betalen van het kostgeld waren er bij
Valerius Van Gool blijkbaar geen vaste regels.
We vonden hiervoor wel een paar patronen
terug. Het kostgeld werd zelden of nooit in één
keer betaald. Sommige studenten betaalden
een deel van de kosten voor een gans schooljaar vooruit wanneer ze rond begin oktober
arriveerden. Voorschotten waren echter meer
uitzondering dan regel. De meeste studenten
betaalden het kostgeld in twee schijven.
Ongeveer de helft van het bedrag werd betaald
in april of mei op het moment dat er al zes maanden van het lopende schooljaar voorbij waren en
de andere helft werd betaald op het einde van
het schooljaar, in september of oktober.
Guldens, vis en vlas
Normaal gezien gebeurden de betalingen in
baar geld. Een aantal keren werd er ook in natura betaald. Van den Eenden uit Antwerpen en
Peeters uit Leuven vergoedden een deel van
hun kostgeld met vis, wat bij een priester uiteraard regelmatig op het menu stond. Adrianus
De Vrede uit Kruibeke betaalde in 1740/1741
niet alleen met geld maar ook met vlas, een typisch landbouwproduct in het Waasland van de
achttiende eeuw. Goed vijftien jaar later, in het
schooljaar 1756/1757, logeerde Jan Baptist
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voorbije jaren werd onder impuls van Prof. Eddy
Put (K.U.Leuven) en Prof. Mark D’hoker
(K.U.Leuven) gewerkt aan een repertorium en
archiefgids van de Latijnse scholen in de
Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw). Dit
werk wordt in het najaar van 2008 gepubliceerd
en zal een onmisbaar werkinstrument zijn voor
al wie belangstelling heeft voor de geschiedenis
van de Latijnse scholen in onze regio.

Lijssens uit Rupelmonde bij Valerius Van Gool.
Hij betaalde 29 gulden en vier stuivers van zijn
kostgeld niet aan onderpastoor Van Gool maar
aan Adrianus De Vrede, die daarmee vergoed
werd voor een partij vlas die hij aan Valerius Van
Gool geleverd had! Van Gool had dus vijftien
jaar later nog contact met één van zijn vroegere
gasten.
Het volledige verhaal kunt u lezen in “Molse
Tijdingen”, het jaarboek van de Molse Kamer
voor Heemkunde: Luc Damen en Bob Soeten,
Studenten van de Latijnse school in Mol op kot
bij onderpastoor Valerius Van Gool (1735-1759),
Molse Tijdingen, nr 4 (1996), p. 107-157 3). De

Luc Damen
Voorzitter van Heemkundige Kring
De Griffioen Dessel vzw
3) Wie graag een PDF-file van dit artikel ontvangt, stuurt
een e-mail naar luc.damen@telenet.be

MEDEDELINGEN & KORT NIEUWS
Nieuws van het (nationaal) bestuur van VVF:
Edgard Seynave en Eddy Van Haverbeke namen ontslag uit hun respectievelijke functie als
voorzitter en secretaris van de VVF. In juni werd
overgegaan tot de verkiezing van een nieuw
dagelijks bestuur. Volgende kandidaten werden
eenparig verkozen:
-voorzitter:
Luc Grégoire (Regio Leuven)
-secretaris:
Felix Waldack (Regio Gent)
-ondervoorzitters:
Luc De Backer (Regio Land van Waas)
Marc Van den Cloot (Regio Kempen)
-penningmeester:
André Van Steenbergen (Regio Kempen)
-redacteur Vlaamse Stam:
Wilfried Devoldere (Regio Roeselare)
-directeur VVF-centrum Merksem:
Jan Vanderhaeghe (Regio Antwerpen)

Landkaarten:
-De bekende Gemeente Atlas van Jacob Kuyper
1865-1870 (Nederland) is digitaal te raadplegen
op het internet via http://www.atlas1868.nl
-Ook alle kaarten van de provincie Limburg en
Noord-Brabant vindt u direct op
http://www.kuijsten.de/atlas/nb/index.html
Wil u enkele afbeeldingen gebruiken voor eigen
onderzoek dan kunt u ze eenvoudig opslaan op
uw PC door op de afbeelding te klikken (rechtermuisknop, voor Firefox en Netscape gebruikers: verander de .php extensie in .gif). Voor
niet-commercieel gebruik zoals een familieboek
kan dit met eenvoudige bronvermelding (www.
atlas1868.nl). Commercieel gebruik van de
afbeeldingen is niet toegestaan. (Marc Gabriels)
Stamboomtentoonstelling Etten-Leur:
Op zaterdag 11 oktober a.s. vindt voor de 10de
keer de stamboomtentoonstelling Etten-Leur en
omstreken plaats in het Neerlandsch Koffyhuis,
Markt 23 te Etten-Leur. Toegankelijk van 10 tot
16 uur. VVF-Kempen zal daar aanwezig zijn.

Met deze nieuwe samenstelling krijgen we een
evenwichtigere verdeling van de bestuursmandaten over het hele Vlaamse land en krijgt de
belangrijkste provincie in ledenaantal (Antwerpen) drie mandaten. Met de verkiezing van
Marc Van den Cloot en Andre Van Steenbergen,
en ook nog Victor Bertels als lid van de raad van
bestuur, zowel van VVF als van SVVF, heeft
regio Kempen een belangrijke stem in het kapittel. Wij wensen het nieuwe bestuur alle succes
met de vernieuwing en de verdere uitbouw van
de vereniging.

Schenkingen:
Frans Simons, Hoogstraten: bidprentjes en
rouwbrieven
Lisette Soffers, Oud-Turnhout: bidprentjes en
rouwbrieven
Jos Van Breen, Oostmalle: genealogische
gegevens en bidprentjes
Leen Valckiers Kasterlee: bidprentjes
Van harte dank aan deze schenkers.
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MONSEIGNEUR CAROLUS ANTONIUS FLORENT SIMON
(1844-1904)
Een onbekende Geelse Monsignori
Deel 2: “De weg naar Laken” ofwel “Op weg naar het
koninklijk paleis”
De priester Simon

Nog eens een jaar later op 22 mei 1875 volgde
de diakenwijding. In 1875 eindigden de seminaristen, die in 1872 hun opleiding begonnen
waren, met de priesterwijding waar zo naar uitgekeken werd. Aangezien we toen nog steeds in
de jaren waren van "het rijke Roomse leven"
werden de kandidaten voor de priesterwijding
opgesplitst in twee groepen. Gewoon alfabetisch
werden zij, wier naam begon met de letters A tot
D (in totaal 16 jongelingen tussen 29 en 23 jaar
oud) op 18 september 1875 tot het priesterschap gewijd. De rest van de toekomstige
priesters ( letters F tot W en 37 man sterk ) werden op 18 december 1875 priester gewijd.

In 1871 werd Carolus Antonius Florentinus
(afgekort C.A.F.) Simon aangesteld als précepteur of persoonlijke leraar in dienst bij de familie
de Broqueville. Zijn opdracht was om de
degelijke en christelijke opleiding, die hij gekregen had in de scholen te Geel en Bornem, door
te geven aan de twee zonen van Stanislas,
namelijk Charles en Anthanase de Broqueville.
Niettegenstaande dit werk te Postel kon hij toch
zijn roeping volgen en zijn opleiding tot priester
beginnen (misschien wel aangespoord door de
familie). De diep christelijke overtuiging van de
familie de Broqueville en hun invloed bij de
clerus zal daar zeker bij geholpen hebben. Aangezien de familie Simon reeds enkele jaren te
Bornem woonde was het logisch dat C.A.F.
Simon in het aartsbisschoppelijk seminarie van
Mechelen ingetreden was. Trouwens in Bornem
zou de familie Simon blijven wonen tot november 1875 toen er opnieuw naar Geel verhuisd
werd.

In deze grote groep was C.A.F. Simon, 31 jaar
oud, de ouderdomsdeken. Ook hier waren de
anderen allen tussen 29 en 22 jaar jong. Samen
met hem werd er nog een geboren Gelenaar
gewijd. Dit was Gaspar Josephus van Genechten die op 22 februari 1853 geboren was en na
zijn wijding in januari 1876 tot onderpastoor op
de Zavel te Brussel benoemd werd. Rond 1880
verdwijnt Gaspar uit de analen van het Mechelse bisdom om op 12 oktober 1939 in Lugano
(Zwitserland) te sterven. Twee wijdelingen
trokken naar de Leuvense universiteit om te
studeren, negen gingen als subregent (surveillant) naar een bisschoppelijk college, enkelen
gingen les geven en de grote hoop werd ofwel
vicaris (onderpastoor) ofwel coadjutor (hulppastoor) op een parochie uit het Mechelse bisdom
dat toen de provincie Brabant met Brussel en de
provincie Antwerpen omvatte.

Op 1 oktober 1872 was een nieuwe reeks kandidaat seminaristen aan hun curriculum begonnen. Op 6 juni 1873 ontvangt C.A.F. Simon in
het Mechelse seminarie de tonsuur (kruinschering) samen met de kleinere orden. Dit is een
belangrijk feit in de opleiding tot het priesterschap in de katholieke Kerk. De vier kleinere
orden samen met de tonsuur zijn in feite de
intrede en opname van de leek in de geestelijke
stand. Deze vier kleinere orden zijn: deurwachter (ostariaat), lezer (lectoriaat), duivelbezweerder (exorcistaat) en lichtdrager (akoliet).
Het enige degelijke bewijsstuk in de bisschoppelijke archieven om een priester te vinden is
zijn tonsuur. Hier worden dan ook zijn doopnamen volledig genoemd, net als zijn doopplaats
en -datum evenals zijn ouders.

Waar C.A.F. Simon zijn eerste mis of eremis
deed is niet helemaal duidelijk. Het Nieuwsblad
van Gheel (voorlaatste nummer van 1875) vermeldt de eremis van G.J. van Genechten en de
wijding van de geboren Gelenaar Simon maar
niet zijn eremis alhoewel de familie Simon sinds
november 1875 opnieuw in Geel woonde. Dit
was nauwelijks èèn maand voor zijn wijding en

Op 30 mei 1874 volgde de wijding tot subdiaken.
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daarom bestaat de mogelijkheid dat C.A.F.
Simon zijn eremis niet in Geel maar in zijn vorige
parochiekerk te Bornem opdroeg. Hier kon hij
terugvallen op de familie, de Bornemse vrienden
en relaties en samen met hen de zegen van
"O.L.Vrouw van de Krocht" (dit is het bedevaartsbeeld van O.L.Vrouw uit de hoofdkerk van
Bornem) over zijn verdere priesterleven af te
smeken. Of... zou hij soms in de stilte van Postel
samen met enkele familieleden en de familie de
Broqueville zijn eerste plechtige mis opgedragen hebben? Immers sinds 20 februari 1871
was hij - volgens het kerkelijk jaarboek- in Postel bij baron Stanislas de Broqueville aan de
opvoeding van de kinderen begonnen. Aangezien zijn leraarschap (précepteur) nog niet ten
einde was, is deze veronderstelling best mogelijk en kunnen we er zeker van zijn dat hij vanaf
januari 1876 zijn taak als leraar en opvoeder met
nog meer animo dan vroeger verder zette.

Op 30 november 1889 vertrekt hij uit Mol naar
Leuven waar hij op 28 december wordt ingeschreven. Hij neemt zijn intrek in de Mechelsestraat nr. 166 en wordt in het jaarboek van het
bisdom vermeld als residerend priester van de
Leuvense St Gertrudisparochie.
Hij is zeker van "goeden doen", want hij heeft tevens, zoals elke priester vroeger, een meid
(cuisinière). Dit is Rosalie Pardon die te
Rotselaar in 1853 geboren was en die samen
met hem naar Laken zal vertrekken en die we in
1904 nog terugvinden in het testament van monseigneur Simon. Daarnaast heeft hij, onze godsdienstleraar, ook nog een kamermeisje. Dit is de
21-jarige Julie Waterschoot die in 1868 in Kallo
geboren werd maar waar we in 1891 het spoor
van bijster geraken. In Leuven zou hij een kleine
twee jaren blijven wonen want zoals we weten
was de vraag van koningin Marie-Henriette dringend en dwingend genoeg om de kardinaal te
doen bezwijken. In augustus 1891 zouden C.A.
F. Simon en zijn keukenmeid Rosalie Pardon
samen uitgeschreven worden te Leuven om
naar de de Wautierstraat 89 in Laken te verhuizen. Hier zou C.A.F. Simon nog dertien jaar
blijven wonen tot aan zijn overlijden in 1904.

Spoedig zou zijn opdracht nog groter worden.
Op 15 juni 1876 stierf in Postel gravin MarieClaire de Briey en werd baron Stanislas weduwnaar met zes kinderen tussen 20 en 8 jaar oud.
Ook zou de rol die de moeder in de opvoeding
van haar gezin speelt, nu door E.H. Simon
verder vervuld worden. Op 25 februari 1880 verhuist C.A.F. Simon volgens de bevolkingsregisters uit Geel naar Mol (Postel). Hiermede wordt
het laatste vezeltje dat hem nog met Geel kon
binden, definitief doorgesneden. De overblijvende Geelse familie was ondertussen ook uit
Geel vertrokken en naar Bornem teruggekeerd.
Nog negen jaren zou C.A.F. Simon in Postel
verblijven. Was de kardinaal hem vergeten of
was de macht van baron de Broqueville zó groot
dat een andere taak voor onze priester gedurende al die jaren maar steeds opnieuw opgeschoven werd?

Zowel de parochianen van de O.L.Vrouwkerk
van Laken als zijn collega’s medepriesters en de
entourage van het koninklijk hof als de koninklijke familie zouden deze "petit vicaire" zien
groeien en open bloeien van een eenvoudige
priester tot een achtenswaardige monseigneur.
Dat hij zich ten volle van zijn functie en rol bewust was en dat hij spoedig echt ingespeeld leek
in het koninklijk milieu, bewijst de briefwisseling
die in het koninklijk archief te Brussel nog te vinden is. Zo schrijft hij op 8 april 1894, daags vóór
de 59ste verjaardag van Leopold II de volgende
brief aan de koning:

Uiteindelijk zou kardinaal Goossens (of beter
gezegd het bisdom Mechelen) in 1889 toch
beslissen om hem een nieuwe job te geven.
Reeds jaren was er in het atheneum van Leuven
een plaats vrij voor godsdienstleraar. Na de
schoolstrijd die de liberaal Pierre van Humbeeck
(1829-1890) als minister van onderwijs ontketend had, was er in het Leuvens atheneum een
georganiseerde oppositie geweest om de godsdienstlessen tegen te werken. Uiteindelijk zou
C.A.F. Simon er dan toch tijdens het schooljaar
1889-1890 de eerste godsdienstleraar worden.

“Sire,
J' ose espérer qu' avec sa bienveillance habituelle Votre Majesté daignera agréer les voeux
sincères que je forme, en ce jour, pour le bien
des âmes, à la gloire de Dieu, après avoir
adressé au Ciel l' expression de ma profonde
gratitude pour les bienfaits et les grâces
accordéés, pendant l' année qui finit, à Votre
Majesté, j' ai demandé pour Elle(sa majesté) à l'
Auteur de tout bien(God) de longs et heureux
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jours.

tion du peuple."!

Je suis, Sire, de Votre Majesté le très humble
et très fidèle Sujet.

A l' occasion de l' anniversaire de Votre Majesté
je La prie de daigner agréer mes bien
respectueuses félicitations.

Op het feest van de koning in 1898 vinden we
opnieuw een brief met wensen voor een volledig
herstel en geluk voor de koning. De stijl waarmee de brief beëindigd wordt is wel totaal
anders dan in 1894. Nu noemt Florent Simon
zich niet meer de nederige en toegewijde onderdaan. Hij besluit met "... avec l' hommage de
mon plus profond respect et de mon dévouement sans bornes." Heeft de aalmoezenier hier
gewoon de oude (en versleten) formule willen
vervangen door iets anders of was er dan toch
ook in de hiërarchische verhoudingen (en door
zijn Rooms-Vatikaanse bevorderingen) een
wijziging of kentering opgetreden? Ook als hij na
zijn Romereis en pauselijke audiëntie op 14
oktober 1900 opnieuw in Laken is, heeft de brief
naar de koning opnieuw de vormelijkheid van
1898 en besluit hij met "… de daigner agréer l'
hommage de mon très respectueux et très
sincère dévouement."

Ce matin, de cette belle Eglise que la foi de
notre Roi a élevée, pour son bonheur, Dieu sait
combien je le désire!

Op 14 november 1903 vinden we van monseigneur Simon (hij sterft in 1904) een laatste
officiële brief naar koning Leopold II.

Fl. Simon
Laeken 8 avril 1894”
Op de verjaardag van de koning volgt er reeds
een dankantwoord vanuit Brussel.
Op 14 november 1894 vertrekt er uit Laken
opnieuw een brief voor de verjaardag van de
koning, in casu het feest van de dynastie. Opnieuw is het gezien de stijl en inhoud de moeite
waard ook deze brief volledig over te nemen:
“Sire,

La Sainte Messe sera dite demain à l' intention
de Votre Majesté et je La prie de croire à la
sincérité de mes respectueuses félicitations.

“Sire,
Dans l' espoir d' obtenir du Ciel tout le bonheur
que je souhaite à Votre Majesté j' offrirai demain
le Saint Sacrifice de la Messe à ses intentions. Il
ne se passe un jour sans que je recommande le
Roi et ses oeuvres à Dieu afin qu' Il Leur
accorde ses plus précieuses bénédictions.

Je suis de Votre Majesté, Sire, le très humble et
très dévoué Sujet,
Fl. Simon
Laeken 14 novembre 1894”

J' ose espérer que Votre Majesté daignera
agréer, avec mes respectueuses félicitations le
nouvel hommage de ma sincère vénération
(verering) et de mon entier dévouement.

Ook hier antwoordt het kabinet van de Koning 's
anderdaags vanuit Brussel.
In maart 1896 mag Simon boodschapper spelen
voor kardinaal Goossens om een brochure aan
de koning te bezorgen met de tekst die de kardinaal uitsprak tijdens het huwelijk van prinses
Henriette met de hertog van Vendôme.

Fl. Simon
Laeken 14 novembre 1903.
Met dit schrijven kunnen we aan de hand van de
nog bestaande documenten ook dit hoofdstukje
afsluiten.

Op 14 november 1896 volgt er opnieuw een
brief naar de koning voor zijn patroonfeest. Nu is
de aalmoezenier dubbel gelukkig omdat hij 's
anderdaags zelf een mis mag lezen voor de
intenties van de koning en vooral dat hij dit mag
doen in de kerk van Laken "église élevée par
Votre Majesté pour la gloire de Dieu et l' édifica-

Wanneer we de brieven van 1894 en 1903 naast
elkaar leggen zien we in het mooie en leesbare
handschrift van C.A.F. Simon weinig of geen
verandering. Het enige verschil dat er zou kunnen zijn is dat 1903 een ietsje kleiner uitvalt dan
9

1894. De letters zijn nog steeds even mooi
gevormd, de hoofdletters zijn nog steeds even
mooi aangezet, het cijfer "negen " van het jaartal is nog altijd even mooi en stijlvol gekruld en
de handtekening van Florent Simon is nog
steeds exact hetzelfde.
Aan een grafologische interpretatie willen we
ons hier niet wagen, maar ziektetekens of
tekens van een naderend einde zijn er geenszins in dit geschrift te vinden. Alles bijeen
waren het brieven tot koning Leopold II gericht.
We kunnen dan wel veronderstellen dat zelfs
zijn aalmoezenier ook dan zijn best doet om een
mooi en goed exemplaar af te leveren. Nochtans
hebben we de indruk dat hier een zeer ordelijk
en degelijk iemand aan het werk geweest is.
Was er dan toch iets van zijn leraarschap bij
graaf de Sartiges en bij baron de Broqueville en
van de godsdienstleraar van het Leuvense
atheneum, in de geest maar ook in de handen
van C.A.F. Simon blijven hangen? Waarschijnlijk
wel!
Hare majesteit Koningin Marie-Henriette van
België
Wanneer we het leven -of beter gezegd de carrière - van C.A.F. Simon overlopen, kunnen we
er niet onderuit dat de tweede koningin van
België een hoofdrol gespeeld heeft in de laatste
15 levensjaren van onze Geelse priester.
Marie-Henriette werd op 23 augustus 1836 te
Boedapest geboren als dochter van Aartshertog
Jozef van Habsburg-Toscane. Op 16 jarige
leeftijd huwde ze in 1853 met de anderhalf jaar
oudere Belgische kroonprins, de latere koning
Leopold II. Uitwijden over dit huwelijk en hun gezin is onbegonnen werk. Immers reeds ganse bibliotheken zijn er gevuld met historische gegevens, dubieuze veronderstellingen, fabelachtige verzinsels maar ook met nog steeds niet (volledig) opgeloste geheimen.
Wat we van de koningin zeker weten is dat ze
een zeer goede paardenliefhebster was en dat
ook het africhten van paarden haar uitermate
lag. Daarnaast was ze ook een gewiekste briefschrijfster. Getuigenissen hiervan zijn er genoeg
te vinden in het Mechelse bisschoppelijk archief
in de deel-archieven van de kardinalen Dechamps (1810-1883) en Goossens (1827-1906).

Op 12 juli 1879 stuurt de koningin een brief naar
de kardinaal die we smekend, onderdanig of
kruipend kunnen noemen. Alles hangt gewoon
af van de pet die men opzet. Om iedere persoonlijke interpretatie te vermijden en om indachtig " tradutore, traditore" - geen foutieve
wendingen te maken volgt hier de brief in zijn
oorspronkelijke taal:
“Eminence,
Au risque de paraître indiscrète je viens ouvrir
mon coeur au vénéré Père qui m' a habituée à
ne pas me laisser m' adresser en vain à sa
bonté si parfaite. Aussi me voici recourant en
toute simplicité au Cardinal.
L' incendie de Tervueren (huidig Afrikamuseum
was toen een kasteel van Leopold II) qui aurait
pu avoir de si horribles conséquences n' a causé
graces à Dieu, que des dégats matériels. Notre
pauvre Sour (Keizerin Charlotte van Mexico) a
éprouvée une secousse qui lui a été plutôt favorable. Heureusement et vraiment Providentiellement, elle se plait dans sa nouvelle résidence de
Bouchout. Nous parlons à l' occuper: elle travaille pour les pauvres, fait de la charpie pour les
hôpitaux et a repris goût à la musique.
Mais l' incendie nous a privés d' un bienfait dû
à la bonté du Cardinal, et le vide se fait cruellement sentir. Le vénérable curé Mertens était
devenu en peu de temps le véritable pasteur, l'
ami de tous les habitants du château, et l'
heureuse influence de ses visites nous fait bien
défaut à présent.
Le Cardinal aura déjà deviné jusqu' où va ma
confiance? Je crois que selon toutes les probabilités le curé de Meysse (Bouchout) touche à la
fin de sa carrière. C' est à peine s' il peut encore
remplir ses fonctions, car il a près de 80 ans, et
son intelligence est fort affaiblie. Si Dieu le rapellait et si la chose était possible le Cardinal daignerait - il Se souvenir de sa fille (Charlotte) et
nous rendre Mr Mertens? Le triste état de l' Impératrice (Charlotte van Mexico ), l' importance
d' une influence réligieuse dans le château ne
rendraient -ils pas, une exemption .... (onleesbaar), excusable?
Pardon, Eminence, d' oser ainsi insister et d' ennuyer votre Grandeur d' une aussi longue let-
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tre,mais .... etc, etc.”
De inhoud van deze brief is al te duidelijk en het
resultaat is navenant. Immers op 10 juli 1880 is
er in het dossier een briefje waarin we het volgende lezen: “Le cardinal a bien voulu se souvenir de mon désir d' avoir Monsieur Mertens à
la cure de Meysse et je prends la respectueuse
liberté d' en offrir tous mes remerciements à
Votre Eminence.” We kunnen deze paragraaf
van kardinaal Dechamps best afsluiten met het
gezegde "moeders wil is wet". Kardinaal Dechamps overlijdt in 1883.
De briefwisseling van het hof gaat dan verder
met kardinaal Goossens. In deze briefwisseling
tussen kardinaal Goossens en het Hof of vice
versa, vinden we opnieuw enkele interessante
zaken in de bemoeienissen van het hof met de
benoemingen van de priesters in kerken waar
het hof het zeggen had, namelijk het paleis, de
kerk van Laken en Meyse, waar het kasteel van
Bouchout ligt ( naast de plantentuin), …Zo komen we terecht bij een schrijven van 11 augustus 1890 van de koningin waarbij ze om een
nieuwe hofaalmoezenier “smeekt” meer bepaald
onze Florent Simon waarover zij zoveel lovende
woorden had gehoord van haar overleden aalmoezenier kanunnik van Weddingen.
Zij schrijft (vrij vertaald) het volgende:

Uwe Eminentie zal me zeker mijn vrijpostigheid
vergeven en mag ten volle rekenen op de eerbiedige genegenheid van zijn zeer toegewijde
dochter in Jezus Christus.
Marie-Henriette”
Spoedig zou de wens van de Koningin waarheid
worden. Volgens het jaarboek van het aartsbisdom zou C.A.F. Simon reeds op 15 juli 1890 tot
aalmoezenier te Laken benoemd zijn. Ofwel is
dit een retrograde benoeming ofwel is er een
fout in de data van het bisdom. Wat we wel met
absolute zekerheid weten is dat de godsdienstleraar van het Leuvense atheneum op 30
november 1889 administratief van Mol naar
Leuven verhuisd was en deze stad op 26 augustus 1891 definitief verlaat om in Laken te gaan
wonen. Deze gegevens passen volledig in het
kader van de gevoerde briefwisseling tussen de
kardinaal en het hof. Trouwens ook "het
Nieuwsblad van Gheel" van 7 december 1889
spreekt vol lof over de benoeming van Simon tot
godsdienstleraar te Leuven.
Eenmaal C.A.F. Simon aan het hof actief was,
mocht ook het bisdom niet ten achter blijven! Zo
volgt op 29 april 1891 zijn benoeming tot erekanunnik van het St. Romboutskapittel. Dit zou de
eerste gunst en titel zijn die onze aalmoezenier
ontving. Er zouden er nog vele volgen.

“Eminentie,
(wordt vervolgd)
Reeds meerdere malen hebben wij de lof gehoord, evenals de grote kwaliteiten en de takt
van de E.H. Fl. Simon, nu godsdienstleraar aan
het Leuvense atheneum. Kanunnik van Weddingen (de vorige hofaalmoezenier), die ik bewonderde en nu betreur, maakte geregeld de lof
van deze voorname priester. Zowel de koning
als ik menen te weten dat abbé Simon bereid
zou zijn vanaf december in Laken de H. Mis te
lezen terwijl hij zijn huidige job verder uit oefent
tot op het ogenblik dat beide partijen zouden
zien dat het hen (wederkerig) past. Dan zouden
we de kardinaal vragen hem toe te staan onze
toekomstige aalmoezenier te worden. Men zegt
me dat Uwe Eminentie plannen had met deze
priester en daarom durf ik de Kardinaal gerust
vragen zijn beslissing uit te stellen -indien mogelijk - tot rond nieuwjaar.

Tekst van Marcel Janssen.
Bewerkt door Frans Renaerts

Literatuur:
Bevolkingsregisters Bornem, Geel en Leuven.
Mondelinge mededeling door Jean Paul Deprez,
leraar Frans aan het Leuvense atheneum.
Archief van het koninklijk paleis te Brussel.

Correctie bij deel 1:
Hierin moet de foto van de jongeling toegewezen worden aan de jonge Charles de Broqueville en niet aan zijn précepteur Florent Simon.
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ZUID-BRABANTDAG OP ZONDAG 15 FEBRUARI 2009
Dagthema: DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog
Op zondag 15 februari 2009 richt de Provinciale
afdeling Antwerpen met haar drie afdelingen
(Antwerpen, Mechelen en Kempen) een grensoverschrijdende ontmoetingsdag in. Die heeft
plaats in het Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te Oostmalle.
Programma:
vanaf 9u30
10u

Inschrijving en onthaal
verwelkoming en opening door
Marc Van den Cloot, provinciaal
voorzitter
10u15
voorstelling van het “DNA-project
oud-hertogdom Brabant”
10 tot 17u doorlopende opening van de
infostands
10 tot 17u doorlopend DNA-test voor de
projectdeelnemers
10u30
Genetische genealogie,
voordracht door Toon van Gestel,
bioloog en voorzitter van de NGVafdeling Kempen-Peelland
12 tot 13u30 middagmaal
14u
De familie Sas, een voorbeeld van
genealogisch DNA-onderzoek,
door dr. Benedikt Sas.
17u
sluiting van de Zuid-Brabantdag
Tijdens deze Zuid-Brabantdag wordt het “DNAproject oud-hertogdom Brabant” gelanceerd.
Doorlopend kunnen de ingeschreven projectdeelnemers hun DNA-test (speekselafname) laten uitvoeren. Geïnteresseerde VVF-leden kunnen zich reeds aanmelden als deelnemer per
mail bij Frans Renaerts: frans.renaerts@bus-

mail.net. In het volgende nummer van Genealogie en Heraldiek volgen meer concrete gegevens.
Alle VVF-afdelingen aangrenzend aan Nederland en omgekeerd alle NGV-afdelingen aangrenzend aan België evenals de Waalse genealogische vereniging Géniwal werden uitgenodigd
om er met een stand hun werking voor te stellen.
Daarnaast zijn er ook standen van de courante
genealogische computerprogramma’s, diverse
boekenstands en infostands voor de promotie
van het DNA-project..
Standhouders kunnen er opstellen vanaf 9 uur
en moeten weer afbouwen vóór 18 uur. De ZuidBrabantdag is open voor het publiek van 10 tot
17u. De activiteit staat open voor iedereen, uitzonderlijk dus niet alleen voor leden van de VVF.
-Deelname zonder middagmaal: 2€. Bij voorinschrijving is in de deelnameprijs ook de onthaalkoffie inbegrepen.
-Deelname met middagmaal (soep, hoofd-gerecht, dessert en koffie, thee of water): 14,50 €.
Andere dranken zijn voor eigen rekening. Voorinschrijving is in dit geval verplicht.
- Er zijn voor alle deelnemers dranken verkrijgbaar in de bar.
Uw voorinschrijving is pas geldig na storting
van het passende bedrag op rekeningnummer 068-2147387-28 van de Provinciale VVFafdeling Antwerpen en dit uiterlijk op 31 januari 2009.

MEDEWERKERS GEVRAAGD VOOR TRANSCRIPTIE
RENESSE-ARCHIEF
Doelstelling
In de loop van 2009 zal VVF-Kempen een
tweede deel van het privé archief van de familie
de Renesse bewerken. In de eerste fase hebben
wij het archief ingescand en een deel ervan
bewerkt en op dvd overgezet.

De tweede fase die nu wordt aangevat betreft de
bewerking van cijns- en leenboeken. Het omvat
de transcriptie van 20 boeken voor een totaal
van 1100 blz. Het betreft de registers over de
periode 1550-1785.

12

Gevraagd
Medewerkers die bereid zijn transcriptie te doen
van de teksten. Het is tevens een goede gelegenheid om u verder te bekwamen in oud schrift
of paleografie.
Hoe wordt er gewerkt?
De originele teksten worden ter beschikking
gesteld op cd of via e-mail zodat je er thuis aan
kan werken. Op vaste tijdstippen zullen de medewerkers samen komen om de vorderingen uit
te wisselen en eventueel moeilijk te lezen teksten samen te ontcijferen.
Door deze werkwijze stellen wij u in de gelegenheid om beter vertrouwd te raken met de paleografie en maken wij tevens een belangrijke pri-

vé-bron toegankelijk voor een breder publiek.
Uiteraard kan je alle steun en informatie krijgen
van de bestuursleden van VVF-Kempen die aan
dit project meewerken.
Wanneer?
Wij voorzien dat er zal gestart worden met een
informatiebijeenkomst in februari 2009. Deze
fase van het project zal normaal over het ganse
jaar lopen.
Liefhebbers die willen meewerken kunnen zich
wenden tot het secretariaat van onze vereniging: Frans Renaerts, St.-Jozeflaan 78, 2400 Mol
e-mail: frans.renaerts@busmail.net
telefoon 014/814827

ACTIVITEITEN EN VOORDRACHTEN VVF-KEMPEN
Locatie
Onze activiteiten hebben plaats in het kasteel de
Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle. Het is een
uitzonderlijke plaats, eigendom van de gemeente Malle en beheerd door Domein de Renesse
vzw. Die verhuurt lokalen aan verenigingen,
onder andere aan de VVF-afdeling Kempen.
Omringd door bossen en vijvers hebben we het
geluk deze rustige omgeving ter beschikking te
kunnen stellen van onze VVF-leden waar ze hun
opzoekingen in onze uitgebreide verzameling
kunnen uitvoeren in een uniek kader die de
geest van vroeger terug opwekt.

Foto: het kasteel de
Renesse

Activiteiten
Genealogische vormingsdagen iedere eerste
woensdag van de maand van 15 tot 22u. In
2008 nog op 1 oktober, 5 november en 3 december:
-Raadpleging van onze uitgebreide verzamelingen in de bibliotheek en op computer.
-Bijstand bij het opmaken van je familiegeschiedenis.
-Informatie in verband met “familiegeschiedenis
en inbinden ervan”, altijd eerst navraag doen bij
de secretaris via frans.renaerts@busmail.net of
op telefoonnummer 014-81 48 27.

Woensdag 22 oktober 2008 om 19u30:
Voordracht door Paul Vos, gewezen archiefbeheerder uit Mol in samenwerking met
Frans Peeters.
Onderwerp: Hoe maak je gebruik van het
kadaster om je familiegeschiedenis te vervolledigen? Wat vind ik in de meetboeken,
voorgangers van het kadaster? Het wordt een
zeer interessante voordracht van een nog
weinig aangesneden bron. Nochtans kan
iedereen langs die weg zijn genealogie uitgebreid stofferen. Ten zeerste aanbevolen.
Woensdag 19 november 2008 om 19u30:
Voordracht door Hugo Lambrechts over
molenaarsfamilies in onze streek.

Onderwerp: Hugo Lambrechts zal ons een voordracht brengen over molenaarsfamilies in
Antwerpen en in de Kempen in de 16e, 17e en
18e eeuw. Dit is genealogisch bijzonder interessant omdat het molenaarsberoep vaak zeer lang
in dezelfde of aangetrouwde families bleef.
Bovendien bezaten de molenaars vaak verschillende eigendommen en door hun economisch
belang en contacten met de plaatselijke en
regionale gemeenschap lieten zij ook heel wat
archiefsporen na. Niet te missen!
Zondag 23 november 2008 van 13 tot 18u:
VVF Kempen zal aanwezig zijn op de
Genealogische dag te Lommel. Deze dag
wordt ingericht door vzw Erfgoed Lommel in de
Parochiezaal Sint-Antonius, Luikersteenweg
243 3920 Lommel-Barrier.

TE GAST BIJ NGV-AFDELING WEST-NOORD
BRABANT TE BREDA
Op 19 augustus was Marc Van den Cloot,
voorzitter van VVF-Kempen, te gast bij de afdeling West-Noord-Brabant van de Nederlandse
genealogische Vereniging (NGV) te Breda. Hij
gaf er een fel gesmaakte en met humor gekruide
uiteenzetting met een door hem uitgewerkte
powerpointpresentatie over Léonard burggraaf
du Bus de Gisignies (1780-1849). Deze man
speelde in zijn tijd een belangrijke politieke rol in
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder
Willem I, maar werd door de geschiedenis en de
historici van noord en zuid tot onlangs onheus
behandeld of gewoon doodgezwegen.
Léonard du Bus stamde uit een
aanzienlijke cijnspachtersfamilie uit het
destijds West-Vlaamse Dottenijs
(Dottignies). Als jonge wees werd hij
opgevoed door een oom. Zijn carrière
nam een aanvang onder Napoleon in
Doornik, daarna te Kortrijk en vervolgens in Den Haag, Brussel, Antwerpen
en Nederlands-Indië. Later kocht hij
het kasteel te Oostmalle van de graaf
de Renesse, verbouwde dit en legde
een prachtig kasteeldomein aan. De
Marc Van den Cloot tijdens de voordracht in Breda

naam du Bus de Gisignies verdween echter
volledig door de huwelijken van zijn twee enige
achterkleindochters met graaf Maximilien de
Renesse. Het is thans bekend als domein de
Renesse, eigendom van de gemeente Malle en
beheerd door de gelijknamige vzw.
Verenigingen die belangstelling hebben voor
deze voordracht kunnen contact opnemen met
Marc Van den Cloot, Salphensebaan 24 te 2390
Malle, tel: 03/312.26.54; e-mail: marc.vandencloot@telenet.be

AGENDA
Oktober 2008
1 oktober
Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische vormingsdag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

11 oktober

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Stamboomtentoonstelling
Neerlandsch Koffyhuis, Markt 23, Etten-Leur(Nl)
van 10 tot 16 uur
Heemkunde Etten-Leur mmv. VVF-Kempen

22 oktober

Wat ?

Voordracht “Het kadaster als bron bij het opmaken van een fami
liegeschiedenis”
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

Waar?
Wanneer?
Wie?
November 2008
5 november Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische vormingsdag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

19 november Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voordracht “Molenaars in de Kempen en Antwerpen
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

23 november Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag Limbrugse Kempen
Parochiezaal St.-Antonius, Luikersteenweg 243, Lommel-Barrier
van 13 tot 18 uur
VZW Erfgoed Lommel mmv. VVF-Kempen

December 2008
3 december Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische vormingsdag
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
van 15 tot 22 uur
VVF-Kempen

Februari 2009
15 februari Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
Meer info bij:

Zuid-Brabantdag, grensoverschrijdende ontmoetingsdag over “DNA
ten dienste van de Genealoog
Provinciaal Ontmoetingscentrum, Smekenstraat, 2390 Malle
van 10 tot 17 uur
provinciale VVF-afdelingen Antwerpen, Mechelen en Kempen

Frans Renaerts, St.Jozeflaan 78, 2400 Mol 014/81.48.27
frans.Renaerts@busmail.net
http:// www.vvf-kempen.be
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NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief abdij Bornem
Archief abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
(gesloten) nu Sanderusstraat Antwerpen
Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle
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03/236.73.00
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/57.08.16
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00

