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EDITORIAAL
De voorbije maand november werden onze
overleden voorouders en verwanten herdacht.
Velen brachten een bezoek aan een kerkhof en
het gebeurt dat je daar dan iemand tegenkomt
die je in jaren niet meer gezien hebt. Dit kan dan
aanleiding zijn om nog eens over “vroeger” te
praten en over de bezochte overledenen.

2009 wordt opnieuw een jaar vol uitdagingen
voor onze vereniging:
- Vooreerst hebben wij onze jaarlijkse algemene
vergadering die dit jaar doorgaat in Dessel en
waarop alle leden zijn uitgenodigd, (zie verder in
dit blad);
- De Zuid-Brabantdag op 15 februari in Oostalle
moet de start zijn van een intensieve werking in
verband met DNA en genealogie. De voorbereidingen hiervan verlopen zeer vlot. Zowel de drie
Antwerpse afdelingen als onze Noord-Brabantse collega’s zetten zich onder de kundige leiding
van onze voorzitter Marc Van den Cloot en Marc
Gabriels uit Roosendaal volledig in om van deze
dag een uitzonderlijke bijeenkomst te maken.
(zie ook verder in dit blad);
- De ontsluiting van het privé archief van de familie “de Renesse”, waarvoor nu reeds een
achttal personen hun medewerking toegezegd
hebben, beheerst voor een groot deel onze jaarwerking;
- Wij zullen ook dit jaar aantal sprekers aantrekken die ons nog een beter inzicht kunnen
geven in de familiekunde en we plannen opnieuw een cursus genealogie in het najaar van
2009.

Maar niet alleen dat is interessant aan een kerkhofbezoek. Ik betrapte mezelf er dit jaar op dat
ik ongewoon veel aandacht begon te besteden
aan verre bekenden en aan de data en de gegevens die op de grafstenen vermeld zijn. Met
een balpen en een stukje papier in de hand heb
ik in de haast enkele data opgeschreven om
nadien thuis vast te stellen dat deze gegevens
mijn bestaande informatie over bepaalde personen of families kon aanvullen.
Voor een genealoog zijn de begraafplaatsen een
bron voor recente gegevens. Vooral bij het
opmaken van kwartierstaten van andere dan je
eigen familieleden, kan je met de gegevens die
op de grafzer-ken staan, heel gemakkelijk de
20ste eeuw doorkomen, zeker in gemeenten
waar de graven niet erg snel opgeruimd worden.
Graven en/of grafmonumenten met data van
vóòr 1900 zijn dikwijls geen uitzondering.
Familiegraven met soms namen van drie, vier
en zelfs vijf personen kunnen dikwijls erg verhelderend zijn om een zicht te krijgen op de
samenstelling van een gezin. Het lijkt mij dan
ook erg belangrijk dat er een inventaris of foto’s
gemaakt worden van de kerhoven. Als er
liefhebbers zijn die dit willen doen voor hun
gemeente of parochie, dan wil VVF-Kempen
hen daarin volledig steunen.

Wij hopen dat de inspanningen van het bestuur
hun waardering zullen vinden bij de leden en
rekenen op jullie steun en sympathie.
Wij wensen aan alle leden en hun familie dat
2009 voor hen gezondheid en voorspoed mag
brengen en veel plezier bij de opzoekingen naar
je voorouders.
Victor Bertels

ONZE GEMEENSCHAPPELIJKE OVERGROOTMOEDER
WAS EEN MAN!
Wanneer wij, Henri Dries en Maria Van Campfort, einde 1951 in het huwelijk traden diende er
vooraf door het bisdom dispensatie verleend te
worden omwille van bloedverwantschap in de
derde graad. Wij zijn achterneef en achternicht
en hebben dus gemeenschappelijke over-

grootouders. Dit was in die tijd een huwelijksbeletsel.
In onze kerkelijke huwelijksakte staat vermeld:
“Dispensatum fuit in impedimento consanguinitatis in tertio lineae collateralis gradu
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Van Gestel
x
Geenen
Petrus Franciscus
Joanna
x Dessel 04.05.1850
°Dessel 28.01.1823
°Arendonk 20.11.1821
+Dessel 12.12.1909
+Dessel 22.02.1896

Van Gestel
x
Staes
Hendrik
Anna Maria
x Dessel 07.01.1888
°Arendonk 27.10.1849
°Dessel 25.05.1859
+Dessel
11.04.1937
+Dessel 20.06.1902

Van Campfort
x
Van Gestel
Jan
Anna Catharina
x Dessel 28.04.1881
°Dessel 27.04.1860
°Dessel 06.07.1859
+Dessel 16.02.1929
+Dessel 25.01.1925

Dries
x
Van Gestel
Pieter Frans
Maria Elisabeth
x Dessel 28.05.1918
°Dessel 06.08.1890
°Dessel 18.01.1895
+Dessel 05.08.1974
+Dessel 11.06.1969

Van Campfort
x
Thijs
Eugeen
Maria Ludovica
x Dessel 03.07.1925
°Dessel
27.10.1900
°Dessel 14.09.1904
+Turnhoutl 29.12.1982
+Dessel 02.01.1974

Dries
x
Van Campfort
Hendrik Lodewijk
Maria Hendrika Ludovica
x Dessel 29.12.1951
°Dessel 14.06.1927
°Dessel 01.02.1928

Genealogische schets van de bloedverwantschap
aequali.” Vrij vertaald: dispensatie is verleend
voor huwelijksbeletsel wegens bloedverwantschap in de derde graad in gelijke lijn. Op
13 december 1951 werd de dispensatie verleend door Kardinaal Van Roey. Intussen zijn wij
zevenenvijftig jaar gehuwd en alhoewel Kardinaal Van Roey reeds lang overleden is
(+6.8.1961), zijn wij hem nog steeds dankbaar
voor het verlenen van deze dispensatie.

geboortedatum 21 november 1821.
De huwelijksakte (zij is in Dessel gehuwd) vermeld dan weer “Joanna Geenen, geboren in de
gemeente Arendonck den twintigsten november
achttienhonderd eenentwintig dochter van
Adrianus Geenen en Francisca Verheggen.” Dit
alles is nog min of meer normaal. Immers data
op bidprentjes waren vroeger, en ook nu nog,
meermaals foutief. Wij doorzochten in het
gemeentearchief van Arendonk de tienjarige
klappers vanaf het begin tot 1830, zonder resultaat. Wij doorzochten alle geboorteakten rond
die periode, doch nergens was er een Joanna
Geenen te vinden en zeker niet als dochter van
Adrianus Geenen en Francisca Verheggen.

Wanneer wij ruim twintig jaar geleden, als beginnende genealogen, op zoek gingen naar onze
voorouders, bezorgde onze gemeenschappelijke overgrootmoeder Joanna Geenen ons heel
wat kopzorgen. Wij vonden een doodsprentje
waarop staat: “geboren te Arendonck op 11
november 1822 en overleden te Desschel op 22
februari 1896. ” Haar overlijdensakte vermeldt:
“overleden te Dessel op 22 februari 1896, oud
vierenzeventig jaren, drie maanden, eenen
dag.” Wanneer wij terugtellen bekomen wij als

Wij vonden wel ene Joannes Geenen, van het
“mans geslagt”, geboren te Arendonk de 19
november 1821 te acht uur ’s avonds, zoon van
Adrianus Geenen en Francisca Verheggen. Er
was nergens sprake van een tweeling.
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Wij kregen vermoedens en gingen verder op
zoek in de parochieregisters. Op de pastorij van
Arendonk kregen we inzage van het doopregister van die periode. Daar ontdekten we: “1821
novembris 20 nata et 21 ejusdem baptisata est
Joanna filia legitima Adriani Geenen et
Francisca Verheggen…” Dit spreekt voor zich:
hier was een meisje gedoopt. We vonden er
geen doop van ene Joannes Geenen en er was
evenmin sprake van een tweeling. Het raadsel
was dus in feite opgelost: de Joannes Geenen
uit de B.S., °19.11.1821, en de Joanna Geenen
uit het doopregister, °20.11.1821, waren één en
dezelfde persoon.

voltrokken –toch zeker in die tijd– in de
gemeente waar de bruid gedomicilieerd is. Maar
in dit geval is gedomicilieerd een groot woord.
Joanna Geenen was volgens de B.S. niet in
Arendonk geboren, ze was ook niet ingeweken,
ze woonde er gewoon.
Wij trokken naar het Rijksarchief in Beveren om
de huwelijksbijlagen te raadplegen en we ontdekten twee belangrijke documenten:
Een eerste document van de gemeente luidt als
volgt: “Den ondergeteekende Burgemeester
ambtenaer van de burgerlijke stand der
gemeente Arendonck verklaert door deze dat
Joanna Geenen, oud 29 jaren, geboren binnen
deze gemeente dogter van Adrianus Geenen en
Francisca Verheggen niet is ingeschreven op de
registers van de burgerlijken stand alhier.
Arendonck den 15 april 1850”

Hoe zoiets kon gebeuren, zullen we nooit weten.
Mogelijk was het gewoon een vergissing van de
ambtenaar of een misverstand tussen de ambtenaar en de aangevers. Uit overlevering weten
we dat de aangifte van een geboorte vroeger
wel eens gepaard ging met het bezoek aan een
of meerdere herbergen waar dan een stevige
borrel gedronken werd. Wanneer de aangevers
Adrianus Geenen, de vader, en de getuigen
Joannes Maes en Franciscus Verdonck aan het
gemeentehuis toekwamen, was de ambtenaar
van de B.S. mogelijk toevallig aan een jenevertje toe en werden er een paar borreltjes gedronken vóór de inschrijving van de geboorte in
het register van de B.S.

Een tweede document komt van pastoor P.F.
Pelgrims en luidt als volgt: “Extractum ex
Registrum Baptizatorum eclesia Parochiale in
Arendonk 1821 November 20 nata et 21 ejusdem baptizata est Joanna filia legitima Adrianus
Geenen en Francisca Verheggen. Susceptores
Joannes Baptista Gevers en Joanna
Antonissen.
Cordatium cum original attestor.
P.F. Pelgrims, pastor in Arendonck
Gezien voor legalisatie der naemteekening van
den Eerw. Heer P.F. Pelgrims, pastor dezer
gemeente
Arendonck den 15 april 1850,
De Burgemeester”.

De ambtenaar begon aan zijn karwei en de
aangevers zaten er wat onwennig bij. Zij waren
vol bewondering voor die geleerde man die
naarstig zat te schrijven aan zijn hoge lessenaar
en regelmatig zijn pen of ganzenveer, in de inktpot stak. Maar verder dan dat ging hun aandacht niet. Wat hij allemaal opschreef was
volledig zijn domein, daar begrepen zij toch niets
van. Zij konden immers niet lezen en konden
hoogstens hun naam schrijven of als handtekening een kruis zetten. Ook het nog eens voorlezen van de geboorteakte was maar een formaliteit. Woorden als “civielen staat” en “compareren” begrepen zij niet en ook het woord
“mans geslagt” ontsnapte aan hun aandacht.
Deze woorden kwamen immer nooit in hun
dagelijks woordgebruik voor.

Wij veronderstellen dat Joanna Geenen naar het
gemeentehuis van Arendonk is gegaan om haar
huwelijk te regelen. Uit voornoemde documenten blijkt duidelijk dat zij niet ingeschreven was
in de B.S. te Arendonk. Zij konden dus geen officieel afschrift van de geboorteakte opstellen.
Om moeilijkheden te voorkomen met de hogere
overheid of om de ingewikkelde procedure van
rechtzetting te omzeilen heeft de gemeente mogelijk Joanna Geenen aangeraden om in Dessel
te huwen. In Dessel hebben ze voornoemde documenten waarschijnlijk als voldoende aanzien
en alzo zou het huwelijk daar voltrokken zijn.

En toch zaten wij nog met een vraagteken!
Waarom huwde Joanna Geenen in Dessel voor
de wet en in Arendonk voor de kerk? Voor zover
wij weten wordt het burgerlijk huwelijk verplicht

Samengevat berust onze uiteenzetting wel
gedeeltelijk op veronderstellingen, wij menen
5

echter dat na het huwelijk van Joanna Geenen
en haar vertrek naar Dessel, er te Arendonk
geen verdere maatregelen meer getroffen zijn
om de vergissing recht te zetten. Joanna
Geenen is dus volgens de B.S. nooit geboren,
toch gedoopt en gehuwd. Zij heeft acht kinderen
gebaard en zij had een voor die tijd een normaal
en gelukkig leven.

leven. En maar goed ook, want voor de oorlog
leerden wij in onze Catechismus van Volharding
dat een persoon die niet gedoopt is, vanaf zijn
overlijden voor eeuwig moet branden in de hel.
Dat heeft Joannes zeker niet verdient want hij
heeft nooit een vlieg kwaad gedaan. Het is ook
niet zijn fout dat een ambtenaar, mogelijk beneveld door wat jenever, zijn voornaam en geslacht gewijzigd heeft.

Joannes Geenen daarentegen is volgens de
B.S.wel geboren, nooit gedoopt, altijd onbekend
gebleven. Hij is momenteel honderd eenenzeventig jaar oud en zal wel eeuwig blijven

Henri en Maria Dries-Van Campfort, Dessel.

MEDEDELINGEN & KORT NIEUWS
Hernieuwing lidgeld:
De voorbije maand ontving ieder lid een overschrijvingsformulier om het lidmaatschap van de
VVF te hernieuwen. Alle aangesloten leden krijgen het tweemaandelijks tijdschrift “Vlaamse
stam” met allerlei informatie omtrent de activiteiten in de diverse regio’s. Het lidmaatschap geeft
ook recht op gratis toegang tot alle activiteiten
en documentatiecentra en/of bibliotheken van
de VVF. De leden van VVF-Kempen krijgen bovendien gratis het driemaandelijks tijdschrift “De
Kempische Genealoog” en zij kunnen tevens
steeds beroep doen op de bestuursleden voor
informatie en/of inlichtingen indien ze met problemen kampen bij het samenstellen van hun
stamboom en familiegeschiedenis.
Vergeet dus niet € 33 te storten op rekening
414-1171221-79 van de VVF vzw. Merksem met
mededeling: lidgeld 2009 en uw lidnummer.

aan dat de kadastrale gegevens of de gegevens
uit de meetboeken (in het ancien regime) heel
wat bijkomende gegevens verstrekken voor het
stofferen van een familiegeschiedenis- 28 aanwezigen.
• Hugo Lambrechts gaf ons een verhelderend
inzicht in verwantschappen van de molenaarsfamilies. Het is opmerkelijk dat vooral in dit ambacht de endogamie (= huwelijk binnen dezelfde
beroepsgroep) zeer nadrukkelijk tot uiting komt.
Huwelijken van molenaarzonen met molenaarsdochters zorgen ervoor dat de familienamen van
molenaars over de ganse streek verspreidt worden. Voor wie hierin voorouders moet zoeken
zeker geen gemakkelijk klus – 22 aanwezigen.
Wij danken beide sprekers voor hun bereidwillige medewerking.
• Onze aanwezigheid op de Genealogische dag
in Lommel op 23 november 2008 bracht ons een
aantal nieuwe relaties op. Mogelijk wordt daardoor onze bibliotheek nog verder uitgebreid.

Naamsverandering:
De algemene vergadering van het SVVF
(Samenwerkingsverband Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde), die de VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) en het VCGH
(Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek) overkoepeld en als dusdanig optreedt naar
de overheid, heeft in de vergadering van 22
november 2008 beslist om de naam SVVF te
wijzigen in Familiekunde Vlaanderen.

Genealogische dag:
Zondag 29 maart 2009 in het Boekelheem,
St. Jozef Olen van 10 tot 17 uur.
Schenkingen:
• ere bestuurslid Florent Bosch: GensBrabantica van 1970 tot 1981, cursus oud schrift
van M. Mispelon, Liber Amicorum Leo Van
Ackere, Boerenkrijgnummer Gens Brabantica
1973, Gedenkboek Michel Mispelon.

Verslag activiteiten VVF Kempen:
• Paul Vos gaf een gesmaakte causerie over het
kadaster als bron voor uw de familiegeschiedenis. Op een vlotte en ludieke manier toonde hij
6

• Kees van Heijst, o.praem, provisor van abdij
van Tongerlo: ongeveer 1.500 doodsbrieven;

• Hortense Segers: bidprentjes en rouwbrieven;
• José Hendrickx: bidprentjes en rouwbrieven;

• Maria De Vrij, Zoersel: 3 dozen met doodsbrieven en bidprentjes;

• Jos Van Breen: bidprentjes en rouwbrieven;
relaas over besloten tijd, district Herentals.

• Heemkring “’t Griffoen” Dessel : Zij bezorgden
ons ongeveer 1100 bidprentjes van personen
die op één of andere manier relaties gehad
hebben met of in Dessel;

Wij danken de schenkers voor hun bijdrage.

MONSEIGNEUR CAROLUS ANTONIUS FLORENT SIMON
(1844-1904)
Een onbekende Geelse Monsignore
Deel 3
Koningin Marie Henriette is dus gelukkig met
haar nieuwe aalmoezenier Florent Simon. En
CAF Simon is gelukkig met de hoge top die hij
bereikt heeft: aalmoezenier van het hof. Het was
niet iedereen gegeven. Een aanstelling tot aalmoezenier aan het hof moet sommigen als
muziek in de oren geklonken hebben. Voor anderen was het misschien een sprookje, maar
voor de gewone priester uit het aartsbisdom
Mechelen was het gewoon een begrip dat niet in
zijn loopbaan paste. Immers het koninklijk hof en
Brussel of Laken zijn nu nog steeds in deze gemondialiseerde wereld begrippen waar een aura
rond hangt.

gin Marie-Henriette die te Spa op 19 september
1902 zou overlijden.
Wanneer Florent in april 1891 zijn nieuwe taak
begint is hij reeds 47 jaar oud. Daar hij reeds, na
13 jaren dienst, in 1904, op 60 jarige leeftijd
sterft mogen we aannemen dat zijn gezondheid
niet uitstekend was. Uit het overlijdensbericht
van 1904 weten we dat hij reeds enkele tijd aan
een slepende hartziekte leed zodat hij ten stelligste "medische behandeling" nodig had. Gelukkig heeft hij kunnen beroep doen op de medische bijstand die toen op het hof aanwezig was.
Om een zicht te hebben op de medische wereld
rond het hof nemen we de " Almanach Royal "als
bron. Dit is een door wet bepaald boek dat vanaf
de eerste jaren van het koninkrijk België bestaat
en is uitgegeven. Het geeft een overzicht over
wat reilt en zeilt in België en dus ook aan het
koninklijk hof. Dat Brussel naast de "gewone "
dokter ook een groot gamma aan allerlei bekende geneesheren en specialisten aantrok is logisch. Zo was ook de Brusselse universiteit naast de andere Belgische universiteitenlangzamerhand uitgegroeid tot een mekka van
wetenschappers die op Europees vlak hun mannetje konden staan. Trouwens zo getuigt het
"Institut Solvay" in het Leopoldpark te Brussel nu
nog steeds van de wetenschappelijke uitstraling
van Paul Héger en zijn vernieuwende kennis
van de menselijke fysiologie.

Zijn voorganger als hofaalmoezenier was niemand minder dan Jean Joseph Engelbert Alois
van Weddingen benoemd op 22 juni 1871. Deze
Leuvenaar geboren op 18 augustus 1841, was
priester gewijd op 24 september 1864 en begon
de volgende week aan zijn studies op de
Leuvense universiteit. Hij zou deze studies op
12 maart 1875 bekronen, eenmaal hij reeds
hofaalmoezenier was, met de titel van doctor in
de theologie. Daarnaast was hij ook doctor in de
wijsbegeerte en letteren. De koninklijke academie van België en deze van St Thomas van
Aquino te Rome kenden hem als lid. Onze CAF
Simon kon dergelijke titels niet voorleggen.
Maar dat probleem zou later opgelost worden.
Zo’n man opvolgen is geen sinecure maar de
Gelenaar zou het 13 jaar volhouden tot aan zijn
dood op 5 mei 1904. Hij overleefde zelfs konin-

Dat Leopold II zich omringde door een keure van
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geneesheren schijnt een doodgewone zaak te
zijn. Vanaf 1891 tot 1904 of de periode waarin
C.A.F. Simon hofaalmoezenier was tellen we
rond de koning een staf van een dertiental medische helpers. Wie zou er niet bezwijken om de
titel te mogen dragen van “médicin du Roi”.
Enkele bijzondere geneesheren lonen de moeite
om even te vernoemen zoals Professor de
Roubaix, chirurg vermaard omwille van zijn vernieuwende manier van abdominale (buikholte)
ingrepen. Er waren ook “médicins de la maison
du Roi”, what ’s in a name, zoals de beroemde
dr Paul Héger, internist en specialist van het
hart. Dr Félix was “médicin honoraire de le maison du Roi en vooral bekend voor de behandelingen van de “maladies des femmes et des
enfants”, dus de verloskundige van het koningshuis. Zeker mogen we ook dr. Fauconnier niet
vergeten die “dentiste du Roi et de la famille
royale” was.

XIII (of diens omgeving) benoemt hem tot
prelaat van het huis van Zijne Heiligheid. Hij
wordt ridder in de Leopoldsorde en ridder in de
orde van de Roemeense Ster. In 1899 krijgt hij
het grootlint van de Liberiaanse orde van de
Afrikaanse verlossing (rédemption Africaine).
Het volgende jaar ontvangt hij op dezelfde dag,
20 november, de onderscheiding van commandeur in de Spaanse orde van Isabella católica en
tevens van commandeur tweede klas in de
Perzische orde van de Leeuw en de Zon, en in
1901 de onderscheiding tweede klasse van de
Turkse orde van Medjidié. Natuurlijk mogen we
ook in 1897 zijn aanstelling tot protonotarius
apostolicus niet vergeten, benoeming die
ondanks alles waarschijnlijk het meeste gewicht
had en gezag meebracht.
Het einde nabij
Wanneer C.A.F. Simon zijn einde voelde
naderen - immers de klachten en last van zijn
verzwakkend hart en het falen van de medicatie,
deden hem beseffen dat het van kwaad naar
erger ging met zijn gestel - was het ogenblik
aangebroken om zijn bezittingen rustig en eerlijk
te verdelen.

Een stukje van het wereldse leven dat onze
Monseigneur toch leidde vinden we in het
Nieuwsblad van Gheel waar we leren dat hij een
kunstliefhebber was en bijzonder veel hield van
muziek. Zelf beoefende hij deze kunst niet, maar
hij was een vurig liefhebber en zeer bevriend
met de beroemde François Auguste Gevaert die
in het nationaal biografisch woordenboek vermeld staat als muziekpedagoog, musicoloog en
componist. In 1871 werd F.A. Gevaert directeur
van het koninklijk conservatorium te Brussel.
Gedurende 37 jaren, tot aan zijn dood, zou hij
deze functie blijven uitoefenen. Hij stichtte de
société des concerts du conservatoire en werd
lid, bestuurder van de klasse en voorzitter van
de koninklijke academie. Een benoeming tot
kapelmeester van het hof kon natuurlijk niet uitblijven en uiteindelijk beloonde Leopold II hem
ook in 1907 voor bewezen diensten door hem tot
baron te verheffen.

Op 21 mei 1904, veertien dagen na zijn overlijden, vroeg de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel de nodige documenten op bij notaris
Scheyven te Brussel waar ze datzelfde jaar
gedeponeerd waren. In een eigenhandig geschreven testament van 15 maart 1904 dat
begint met de Latijnse spreuk "A(d) m(aiorem)
D(ei) g(loriam)" duidt hij eerst de uitvoerders van
zijn testament aan. Dit zijn de latere kardinaal
Désiré-Félicien Mercier op dat ogenblik wonende in Leuven Vlamingenstraat nr. 1; kanunnik
Emile Piéraerts, directeur van St Lodewijkinstituut te Brussel, wonende in de Broekstraat nr.
121 en baron Charles de Broqueville van Postel,
volksvertegenwoordiger, verblijvend in de Joseph II straat nr. 32 te Brussel (noordelijke paralelstraat van de Wetstraat).

Voor dergelijke belangrijke functie konden de
onderscheidingen van monseigneur Simon niet
uitblijven. Wanneer C.A.F. Simon op 29 april
1891 tot aalmoezenier werd benoemd kreeg hij
de onderscheiding van honorair kanunnik van
het Mechelse St. Romboutskapittel en in 1892
werd hij kamerheer van de paus. Op 16 september 1894 wordt monseigneur Simon gedecoreerd met het erekruis derde klas van de prinselijke orde van Hohenzollern. In 1896 vallen
hem drie onderscheidingen te beurt. Paus Leo

Als eerste komt -zoals in elk goed huishouden het geld aan de beurt:
- Renée Trion, kleindochter van zus Melanie (
mevrouw Hennès) ontvangt 5.000 franken;
- Zus Sidonie ( mevrouw Donckier de Donceel )
ontvangt 30.000 franken en haar twee kinderen
Fernand en Augusta (mevrouw van Hamont )
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ieder 5.000 franken;
- Broer Eugène Simon ontvangt ook 30.000
franken die hij uitdrukkelijk aan zijn familie dient
na te laten;
- De kinderen van broeder Jules Simon, nl.
Ernest, Maurice, Alice en Constant ontvangen
ieder 10.000 franken in naakte eigendom. Het
vruchtgebruik is voor hun vader en de 40.000
franken dienen -ingeval van vroegtijdig overlijden van een der kinderen - volledig in het gezin
te blijven;
- Zus Aline (mevrouw van Roie) ontvangt 30.000
franken en haar zoon Florent 5.000 franken.

roerende goederen verdeelt.
- De eerste in de rij is baron Stanislas de Broqueville uit Postel te vinden. Hij ontvangt een
reeks meubelen, enkele schilderijen en een ganse reeks bibelots waaronder een zilveren kader
met relikwie van het Heilig Kruis;
- Monseigneur Mercier ontvangt een brons "la
prière" afkomstig van de koningin;
- Kanunnik Piéraerts krijgt het brons "David met
het hoofd van Goliath";
- Mijnheer Charles de Broqueville ontvangt alles
van het rode salon behalve een portret van de
koningin dat naar broer Eugène Simon gaat;
- Mijnheer Athanase de Broqueville ontvangt
Wanneer we de optelsom maken van dit kapitaal een schrijftafel en een schilderij;
komen we al aan 150.000 franken wat op zich in - Jean de Broqueville (1886-1948 ) krijgt de
1904 al een heel kapitaal was. Ook zijn trouwe meubelen uit de slaapkamer en Jacques de Brodienstmeid Rosalie Pardon vergeet hij niet. Zij queville (1895-1968) krijgt speciaal -als herinzal jaarlijks levenslang 500 franken krijgen, ben- nering aan zijn peter- een schilderij van van
evens de meubelen van hare kamer en de Dyck "maagd met kind Jezus" en enkele
meubelen die in de twee keukens te vinden zijn. andere snuisterijen;
Tevens moet er een jaargetijde eerste klas - Zus Melanie ( mevrouw Hennès ) dient de reopgedragen worden in de Mechelse kathedraal, den te begrijpen waarom ze geen geld krijgt. Zij
de O. L. Vrouwkerk te Laken, de parochiekerk te krijgt als herinneringen een sculptuur (afkomstig
Bornem en de abdijkerk van Postel. Ook hier van de familie Hennès), een grote zilveren tafelworden de nodige fondsen voor voorzien. korf die van de koningin komt, de servetring van
Uiteindelijk moeten de legatarissen voor 2.000 vader Petrus Simon, een schilderij dat werk is
(tweeduizend !) missen ter zijner intentie zor- van de koningin en een ander werkje van pringen.Tot zover dit testament van 15 maart 1904. ses Clementine. Ook het portret dat Karel Ooms
(Dessel 1845- Cannes 1900) schilderde gaat
Wat opvalt is de grote hoeveelheid geld die "vol- naar haar. Zij dient wel haar ganse erfenis te
gens godsvrucht en devotie" onder de familie op laten aan haar kleindochter Renée Trion;
een soms begunstigende (en niet gelijke) - Zuster Sidonie (mevrouw Donckier de
manier verdeeld wordt. Daarnaast is er nog een Donceel) ontvangt een zilveren korfje en een
aanzienlijke som te voorzien voor de meid en de aquarel beiden afkomstig van de koningin, de
stichting van de 4 jaargetijden. Hier valt dan zilveren flambouwen (flambeaux in het Frans)
opnieuw op dat in zijn geboortestad Geel de die van de familie Donckier komen en de kopij
kerkfabriek (van St. Amands of St. Dympna ) van het portret van Karel Ooms. De twee
niet mee aan de feestdis zit. Bornem is wegens kleinkinderen Joseph en Augusta van Hamont
de familiebanden zijn nieuwe thuis geworden.
ontvangen ook een kleinigheid en later de flambouwen;
En dan de 2.000 missen ter zijner intentie. Ofwel - Broer Eugène Simon ontvangt de portretbuste
was monseigneur Simon zich sterk bewust van die graaf Jacques de Lalaing (1858-1917)
de kracht van het misoffer en het gebed van de schilderde samen met wat zilverwerk en een
officiërende priester en de aanwezige gelovigen; portret dat de koningin schilderde;
ofwel moet hij zich erg bewust geweest zijn van - Aline (mevrouw van Roie ) krijgt het grote
zijn menselijk falen en vele tekortkomingen. Na- portret dat graaf de Lalaing schilderde samen
tuurlijk was kerk en gebed 100 jaren terug iets met een aquarellen door de koningin gemaakt,
anders dan nu of zelfs 50 jaar geleden! Noch- brons en zilverwerk en de fotoalbums. Daartans 2.000 missen is ook geen peulschil.
naast krijgt ze ook de violen, cellos en muziekboeken. Haar zoon Florent van Roie zal later het
Op 13 januari 1904 had C.A.F. Simon ook een groot portret als herinnering aan zijn peter krijcodicille gemaakt waarin hij zijn materiele gen;
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- De kinderen van Jules Simon moeten het ieder
met zes zilveren grote en kleine bestekken en
zes koffielepels stellen;
- De zwartzusters in Dendermonde krijgen zijn
kelk samen met de twee miskannetjes;
- De gasthuiszusters van Leuven en Tienen ontvangen ieder twee flambouwen. Hiermee worden de gezusters Marguerite en Claire de Broqueville en hun kloostergemeenschap ook
bedacht.
Alles wat niet beschreven is zal tussen de
zusters en broers verkocht worden. De
opbrengst is voor Melanie, Sidonie, Eugène en
Aline. Ook Jules zal zijn evenredig deel krijgen,
indien...de schuldeisers niet tussenkomen.
Briefwisseling zal ofwel aan de schrijvers
teruggegeven worden, zoniet vernietigd. Wat
niet persoonlijk of vertrouwelijk is mag de familie
als herinnering bewaren.
Ik (C.A.F. Simon) wil in de familiekelder te
Bornem begraven worden. Hij besluit dan deze
codicille met de volgende zin : " ik vergeef grootmoedig allen die me ooit beledigd hebben; ik
vraag vergeving aan allen die ik ooit onrecht of
last bezorgd heb en ik beveel me ten zeerste
aan voor de gebeden van allen."
Op 15 maart 1904 herschreef - zoals we hoger
zagen - C.A.F. Simon zijn testament. De codicille
van 13 januari 1904 bleef bewaard en een tweede codicille werd diezelfde dag toegevoegd. De
kardinaal zal jaarlijks het pensioen van Rosalie
Pardon uitbetalen. Hiervoor wordt een kapitaal
van 30.000 franken uitgezet dat eerst 10 jaren
na mijn sterven kan en mag vrijgegeven worden.
De zaken die baron Stanislas de Broqueville ontvangt gaan rechtstreeks in naakte eigendom
naar zijn zoon Charles. Vader mag echter alles
zijn levenslang gebruiken alsof het zijn reële
eigendommen waren.
Notaris Scheyven stelde een inventaris op van
de goederen en de waarden. Op 18 mei begon
hij aan dit werk dat eerst op 13 juni beëindigd
was. Op 3 augustus 1904 en op 23 maart 1905
werden de persoonlijke legaten per notariële
akten aan de betrokkenen overhandigd.
Wanneer we dit testament aandachtig lezen zien
we dat er minstens 216.000 franken speciën
waren; dat er een wijnkelder was zoals bij elke

pastoor "uit de bloeiende wijngaard”, dat de familie de Broqueville geen geld diende te wei-geren
aangezien er niets voorzien werd (cfr de mondelinge verklaring van baron Robert de
Broqueville); dat de familie Simon niet evenredig
uit de erfenis mocht graaien. Melanie (mevrouw
Hennès) werd bedacht in haar kleindochter
Renée Trion; broer Jules scheen last te hebben
van schuldeisers.
De materiele roerende zaken die verdeeld werden waren aanzienlijk. Hier schijnt alles redelijk
afgewogen te zijn en mochten de vijf overlevende zusters en broers samen met de familie de
Broqueville tenvolle genieten van de kunst en
weelde die C.A.F. Simon tijdens zijn zestig levensjaren verzameld of ontvangen had. Opmerkelijk is ook dat er heel wat geschenken bij waren die van de koninklijke familie afkomstig waren. Dus zal de koningin - tot aan haar dood steeds gelukkig om en tevreden geweest zijn
met " haar" aalmoezenier.
Zijn overlijden en begrafenis
Monseigneur Carolus Antonius Florent overleed
in zijn woning te Laken omringd door tenminste
zijn trouwe dienstmeid Rosalie Pardon op 5 mei
1904. Hij werd begraven op het kerkhof van
Bornem waar ook zijn andere familieleden waren en zouden worden begraven. Wanneer men
even ronddwaalt op het kerkhof van Bornem, in
de nabijheid van de St. Bernardusabdij aan de
St. Amandsesteenweg gelegen, wordt men
getroffen door de eenvoud van de graven.
Het is aan de doorgang halfweg een opengebroken muur dat het grafmonument van Monseigneur Simon zich bevindt. We mogen wel spreken van een monument hoe bescheiden de begraafplaats ook lijkt te zijn. Immers een kofferzerk, de enige van dit kerkhof, siert dit graf. Het
arduinen graf werd gekapt en gemaakt door F.
Bourgoing uit Laken zoals op de steen vermeld
is. De omvang van deze kofferzerk valt op. Hier
ligt "iemand" begraven! Aan beide zijkanten
hangt een lauwerkrans, terwijl aan de voorkant
een wapenschild het geheel siert. Hier heeft de
familie duidelijk laten zien wie ze zijn en voor wat
ze stonden. Twee verschillende aspecten van
deze voorzijde geven een beeld van hun aspiraties.
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den veld met rode palen. Geel, de
gemeente waar de familie Simon,
vooral via moeder, een hechte band,
al was het maar tijdelijk, mee had.

Het eerste is de naam " famille Simon "in het
Frans, de taal van de betere burgerij. Daarnaast
had onze monseigneur het gedurende zijn toch
wel korte loopbaan ook gemaakt. Was hij niet
geruime tijd privé-leraar bij voorname families
geweest en zijn dertigjarig priesterschap was
toch ook - zeker voor de geboren Kempenaar gekoppeld geweest aan een duizelingwekkende
carrière? Uiteindelijk zijn er niet zoveel inwoners
in ons landje die de kans krijgen om tot in de
hoogste regionen van België door te dringen.
Ook valt het tweede aspect aan de
voorzijde onmiddellijk op. Het kan
haast niet méér "in het oog springen!" Zijn wapenschild bekroond met
een prelaatshoed en gesierd door
een sierkoord met aan beide zijden
zes kwasten vult haast de gehele
voorvlakte van de zerk. Onder het
wapenschild lezen we als wapenspreuk "sicut flamma coruscat "
(zoals de vlam op en neer danst).
Het wapenschild zelf is verdeeld in
drie velden. Het bovenveld is van
lazuur (blauw) met vijfpuntige ster;
verwijzend naar de vrijstaat Congo,
het rechterveld is uit sabel (zwart)
gesierd met een klimmende (Belgische) leeuw, terwijl het linker veld
een bastaard variant is van de linkerhelft van het wapen van Geel met
acht hermelijnstaarten op een gou-

Wanneer we nu het wapenschild nog
even kritisch benaderen komen we
tot een onopgehelderde of niet
beantwoorde vraag. De prelaatshoed samen met de koord en
kwasten siert en omkadert het wapenschild van de prelaten. Wanneer
we met de -de paus uitgezonderdhoogste rang beginnen hebben we
de kardinalen. Zij hebben (naast de
hoed) 15 kwasten gespreid over vijf
rijen. Vervolgens hebben we de
aartsbisschop die 10 kwasten heeft
verdeeld over vier rijen. Dan volgt de
bisschop die 3 rijen heeft en een
totaal van zes kwasten. Daarna volgt
de (gewijde) abt en de protonotarius
(aangesteld, benoemd) die in twee rijen slechts
drie kwasten heeft.
Eigenlijk op de vraag wie hier begraven ligt is
ook het antwoord: onwetendheid. Dat C.A.F.
Simon hier begraven ligt weten we uit zijn testament. Van vader Petrus Simon die in Bornem
stierf kunnen we denken dat hij onder dezelfde
zerk rust als zijn zoon. Van de broer die in
Bornem enkele jaren later stierf vonden we geen
graf, maar of hij samen met zijn vrouw en zoon
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in dit graf rust valt te betwijfelen. Zo zien we nog
maar eens dat zelfs feiten die slechts honderd
jaren oud zijn moeilijk of zelfs niet op te speuren
zijn. Wel staan er tegen een andere muur van
het kerkhof in Bornem nog een hele rij graven
van familieleden van Florent Simon. We kunnen
echter maar één wens uiten en dat is dat zij die
hier begraven zijn "in vrede rusten" of "requiescant in pace"!
Tekst van Marcel Janssen.
Bewerkt door Frans Renaerts
Bronnen:
L’ almanach royal 1890-1905 Kadoc Leuven
Archief van het koninklijk paleis te Brussel

"Liquidation-Partage de la succession de
Monseigneur Simon "
Musée du vieil Aix: Tentoonstelling in 1999 over
o.a. kerkelijke heraldiek Rietstap
Wapenboek van de Belg. adel door Luc Duerloo
en Paul Janssens uitgave Gemeentekrediet
Kerkelijke heraldiek van 1270 door Bruno
Bernard Heim uitgave Altiora 1980
Franz-André Sondervorst "Geschiedenis van de
geneeskunde in België " 1981
Annuaire administratif de Belgique et de la
Capitale du Royaume
Nationaal biografisch woordenboek deel 11
Jozef Robijns over FA Gevaert

TRANSCRIPTIE RENESSE-ARCHIEF
In onze vorige editie deden wij een oproep om
medewerkers aan de transcriptie van een deel
van het privé archief van de familie “de
Renesse”.
Wij kregen hierop vier reacties, samen met
enkele bestuursleden zullen wij met ongeveer
acht personen het tweede deel van deze bewerkingen aanvatten.

Hoe en wanneer?
De te bewerken gegevens worden u digitaal ter
beschikking gesteld via e-mail en kunnen dus
thuis behandeld worden. Wij voorzien een
maandelijkse bijeenkomst om de vorderingen te
evalueren en de moeilijke zaken die de bewerker ondervindt samen op te lossen.
De start van het project wordt voorzien in de
loop van de maand februari 2009 en zal normaal
doorlopen tot einde van het jaar.

Oproep
Indien er nog liefhebbers zouden zijn om mee te
werken kan dit nog steeds kenbaar gemaakt
worden aan het secretariaat van onze vereniging:
Frans Renaerts, St-Jozeflaan 78, 2400 Mol
e-mail: frans.renaerts@busmail.net
telefoon 014/814827

Het is voor liefhebbers, die zich willen bekwamen in oud schrift een enige gelegenheid om op
eigen ritme het oud schrift onder de knie te krijgen. U wordt daarbij geholpen door collega’s
die reeds heel wat ervaring hebben in deze
materie.

12

Wij nodigen alle geïnteresseerden uit op de

VOORSTELLING DNA-PROJECT
O U D - H E R TO G D O M B R A B A N T 2 0 0 9
door Marc Van den Cloot, voorzitter VVF-Kempen.
op W O E N S D A G 7 J A N U A R I om 19u30 in Kasteel de
Rensesse, Lierselei 30 te Oostmalle.
IEDEREEN WELKOM-GRATIS TOEGANG

r

ZUID-BRABANTDAG
ZONDAG 15 FEBRUARI

Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te Oostmalle

Dagthema: DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog
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
Infostands van VVF-afdelingen, NGV-afdelingen, Géniwal (Wallonië), genealogieprogramma’s, diverse boekenstands en infostands voor
de promotie van het DNA-project.

De Zuid-Brabantdag is open voor het publiek van 10 tot 17u.
- Deelname zonder middagmaal: 2 Euro. Bij
voorinschrijving: inclusief de onthaalkoffie.
- Deelname met middagmaal : 14,50 Euro
(soep, hoofdgerecht, dessert en koffie, thee of
water. Andere dranken zijn voor eigen rekening. Voorinschrijving is in dit geval verplicht.
- Er zijn voor alle deelnemers dranken verkrijgbaar in de bar.
Inschrijven kan via formulier op de website van
de VVF-afdelingen Antwerpen, Kempen en
Mechelen of via mail aan frans.renaerts@busmail.net met vermelding van naam, adres en
gekozen formule. Uw voorinschrijving is pas
geldig na storting van het passende bedrag op
rekening nummer 068-2147387-28 van de
Provinciale VVF-afdeling Antwerpen met de
vermelding “Zuid-Brabantdag” en dit uiterlijk op
31 januari 2009.
Tijdens deze Zuid-Brabantdag wordt het “DNAproject Oud-Hertogdom Brabant” gelanceerd. Geïnteresseerden kunnen via de website www.brabant-dna.org kennis maken met
het project.
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DNA-PROJECT OUD-HERTOGDOM BRABANT
Wie heeft zich nooit afgevraagd waar we eigenlijk vandaan komen? Nu komt de wetenschap
ons stilaan ter hulp om daar een zinnig antwoord
op te vinden. De koppeling van genetica (studie
van de erfelijkheid) en genealogie is een zeer
recente wetenschappelijke ontwikkeling.
Na een boeiende uiteenzetting door dr. Benedikt
Sas voor de regionale VVF-afdeling Kempen in
het kasteel, groeide bij het bestuur het besef dat
hier een nieuwe weg open lag voor verder
genealogisch onderzoek. De regionale, tevens
provinciale, voorzitter slaagde erin ook de twee
andere regionale afdelingen, Antwerpen en
Mechelen, te winnen voor het idee om een
gemeenschappelijke informatiedag in te richten.
De boreling werd Zuid-Brabantdag gedoopt en
gaat door op zondag 15 februari 2009 in het
Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te Oostmalle. Het programma vindt u
elders in dit nummer.
Op initiatief van VVF Provinciale afdeling
Antwerpen werd bij de Vlaamse overheid een
project ingediend in het kader van het beleidsplan 2007-2011 van de genealogische koepel
Familiekunde Vlaanderen. Het ingediende project betreft in de eerste fase, uit te voeren in
2009, het grondgebied van het oude hertogdom
Brabant, dat wil zeggen inclusief Waals-Brabant
en het Nederlandse Noord-Brabant. In 20102011 breidt het onderzoek zich verder uit over
het hele land en zelfs tot Frans-Vlaanderen en
het Groothertogdom Luxemburg.
Waarover gaat het precies ?
Waar het zeker niet om gaat is DNA-onderzoek
voor medische doeleinden. Dit onderzoek is uitsluitend in de Y-geslachtschromosoom van de
man geïnteresseerd die niets te maken heeft
met uw fysieke en psychische eigenschappen,
maar de archiefdrager is van uw voorouderlijn.
Het ambitieuze project wil een wetenschappelijke bijdrage leveren tot de studie van de
menselijke migraties op wereldvlak en de geleidelijke bevolking van onze streken. Het wil de
invloeden bestuderen die de oude historische
entiteiten in de Lage Landen deden ontstaan.
Door vergelijking met gekend oud DNA uit ar-

cheologische resten kan men zelfs eventuele
verwantschap bepalen met hedendaagse families. Dit kan er toe leiden dat men bepaalde delen van onze historische kennis moet herschrijven. Bovendien draagt het onderzoek bij tot het
identificeren van de families die afstammen van
de oorspronkelijke bevolkingsgroepen die zich
in Europa en eventueel ook in onze streken kwamen vestigen. Tevens kunnen genealogen vermoede of onbekende onderlinge verwantschappen ontdekken.
Het project draagt bij tot de verfijning van de
DNA-technieken en de interpretaties van de resultaten. Het leidt tevens tot grensoverschrijdende wetenschappelijke, historische en genealogische samenwerking tussen universiteiten,
genealogische, geschied- en heemkundige
verenigingen uit binnen- en buitenland.
Wat is het concrete doel van dit project ?
1. Het kenbaar maken van het nut van genetisch
onderzoek voor de genealogie;
2. Het promoten van DNA-onderzoek, gekoppeld aan genealogisch onderzoek;
3. Onze jarenlange genealogische expertise
toepassen op het DNA-onderzoek;
4. Uitvoeren van diepgaand genetisch-genealogisch onderzoek op 37 markers met 500 personen in 2009;
5. In bijkomende orde, deelnemen aan het internationale Genographic Project met 400 personen in 2009-2010, telkens de helft Nederlandsen Franstaligen;
6. Het bestuderen van de resultaten voor het
grondgebied van het oude hertogdom Brabant,
d.w.z. inclusief Waals-Brabant en de Nederlandse provincie Noord-Brabant;
7. Het bestuderen van het ontstaan, de precieze
locatie en de evolutie van de taalgrens;
8. Het publiceren van de individuele en collectieve resultaten in boekvorm en op cd-rom;
9. Het opmaken van een website en een eigen
database met persoonlijke toegangscode;
10. In een tweede fase (in 2010-2011) het onderzoek uitbreiden naar de rest van het land,
Frans-Vlaanderen en het Groothertogdom
Luxemburg inclusief het bestuderen van de
resultaten voor het oude graafschap Vlaanderen
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en de andere historische entiteiten van het
Ancien Régime (opgedoekt na de Franse revolutie, in onze streken vanaf 1795).
Wat heeft genealogie te maken met genetisch
DNA-onderzoek?
Ieder mens heeft zijn eigen unieke genetische
samenstelling. Genetisch DNA-onderzoek vertrekt van het mannelijk Y-geslachtschromosoom
dat van vader op zoon vererft. Dit chromosoom
bestaat uit een groot aantal DNA-merkers. Bij
het doorgeven van het Y-chromosoom van vader
op zoon kunnen mutaties optreden. Door deze
te vergelijken met de reeds bekende, kan men
bepalen tot welke haplogroep het onderzochte
staal behoort. Hierdoor is het mogelijk migraties
van bevolkingsgroepen in kaart te brengen. Het
standaardonderzoek gebeurt op 12 merkers,
o.m. in het wereldwijde Genographic Project van
dr. Spencer Wells.
Wat hebben de genealogen daar nu aan?
Het standaardonderzoek op 12 merkers levert
onvoldoende gegevens op voor genealogen.
Daarom laten wij het Centrum voor Menselijke
Erfelijkheid van de KULeuven onder leiding van
de professoren Cassiman en Decorte een meer
gedetailleerde studie uitvoeren op 37 merkers.
In ons project kunnen geïnteresseerde genealogen niet alleen hun paternele (vaderlijke) lijn
laten onderzoeken, maar ook hun vermoedelijke
verwantschap met andere gelijknamige families.
Met 37 merkers kan men met een grotere zekerheid een gemeenschappelijke voorouder
(MRCA, Most Recent Common Ancestor) bepalen binnen een tijdspanne van 8 à 10 generaties, wat de meeste genealogen met hun archiefonderzoek kunnen overbruggen. Dit biedt de
mogelijkheid om hun onderzoek in de diepte uit
te breiden, vastgelopen opzoekingen weer vlot
te trekken of onvermoede verwante takken in
binnen- en/of buitenland te ontdekken. Ook de
afstamming vanuit de oudere (vaak middeleeuwse) familienamen waaruit de hunne is
voortgekomen, kan zo worden ontdekt.
Is dit niet vreselijk duur?
Wij bieden dit project aan de sterk verminderde
prijs van 80 euro aan. Ter vergelijking: een recent Nederlands onderzoek op slechts 17 merkers kostte 155 euro en bij het relatief goedkope
Family Tree DNA kost een 37 merkeronderzoek
ca. 166 euro. Vermits het resultaat van uw DNA-

onderzoek hetzelfde is voor uw kinderen, broers,
zussen, neven en nichten van de mannelijke
voorouderlijn kan u misschien overeenkomen
om de kosten met hen te delen.
Hoe neemt men een dergelijke test af?
De organisator bestelt in Leuven het aantal
DNA-testkits volgens het aantal inschrijvingen
voor een bepaalde staalafnamedag in maart
2009. De kits bevatten twee borsteltjes waarmee men in de mond achtereenvolgens links en
rechts gedurende 15 seconden een weinig
wangslijmvlies afschraapt. Dit is volkomen pijnloos en duurt nauwelijks een minuut.
Wie mag er meedoen?
Iedere meerderjarige mannelijke persoon die
aan de volgende voorwaarden voldoet:
- aantonen dat de familie in mannelijke lijn,
eventueel de vier jongste generaties uitgezonderd, in dezelfde gemeente of regio van het
oude hertogdom Brabant woonde;
- een stamreeks of kwartierstaat indienen tot
vóór 1800 (liefst in gedcom-formaat);
- akkoord gaan met de publicatie van zijn
gegevens (boek, cd-rom, database), met vrije
keuze van de probant, d.w.z. de startpersoon (dit
uit privacyoverwegingen);
- betaling van 80 euro, binnen acht dagen na de
inschrijving en minstens anderhalve maand vóór
de gekozen staalafnamedag.
Wie tot vóór 1650 opklimt, maakt kans om gratis
aan het Genographic Project mee te doen. Dit
onderzoekt enkel niet-verwante families
(gedurende minimum 300 jaar) en ook de
vrouwelijke lijn via het mtDNA (mitochondriaal
DNA).
De verdeling van de 500 deelnemers (fase 1:
februari-december 2009) is per provincie als
volgt: Antwerpen 200; Vlaams-Brabant 140;
Waals-Brabant 50 en Noord-Brabant (Nl) 110.
Wat gebeurt er met mijn DNA-staal en met
mijn resultaten?
De gegevens/resultaten worden in een database
op een aparte website geplaatst waar alle deelnemers ze met hun versleutelde toegangscode
kunnen raadplegen (www.brabant-dna.org). De
DNA-stalen blijven in het onderzoekcentrum
zodat een deelnemer altijd de mogelijkheid heeft
later (op eigen kosten) verdere onderzoeken te
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laten uitvoeren.
Hoe kan ik inschrijven ?
Voor het downloaden van het inschrijvingsformulier kan u terecht op onze website www.brabant-dna.org. Daarnaast biedt deze een vrij toegankelijk gedeelte met algemene informatie
over DNA-onderzoek, de beschrijving van het
project, een helpdesk (info@brabant-dna.org),
bepalingen i.v.m. privacy en verdere ontwikkelingen van het project. De resultaten worden
naamloos per provincie of regio geglobaliseerd
ten behoeve van het historisch onderzoek. Ook
dat komt eveneens op de tweetalige site aan
bod.

Noord-Brabantse NGV en bij Géniwal. U vindt
ook heel wat informatie op de websites van deze
verenigingen. Wie niet over internet beschikt,
kan bij hen ook de nodige inlichtingen en een
gedrukt exemplaar van het inschrijvingsformulier bekomen.
Wie nog twijfelt, verwachten we op de ZuidBrabantdag in Malle op zondag 15 februari 2009
waar we het startschot van het project geven.
IEDEREEN IS ER WELKOM.
U HOEFT ECHT GEEN GENEALOOG TE
ZIJN.
WIJ HELPEN U OP WEG.

U kan uiteraard terecht bij alle VVF-afdelingen
en de meeste heemkundige kringen van de
provincies Antwerpen en Brabant. Nederlandse
en Waalse deelnemers kloppen aan bij de

Marc Van den Cloot

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN OP DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VVF AFDELING KEMPEN vzw.
PLAATS: Oud gemeentehuis, Markt, 2480 Dessel
DATUM : Zaterdag 24 januari 2009 op 15 uur
AGENDA :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ondertekening van de aanwezigheidslijst
vaststellen van de geldigheid van de vergadering
ontslagen en benoemingen
goedkeuring van het verslag van de Algemene
vergadering van 26 januari 2008
goedkeuring van het financieel verslag 2008
goedkeuring van de begroting 2009
goedkeuring van het jaarverslag 2008
bespreking activiteiten 2009

Alle aangesloten VVF-leden uit de Kempen worden uitgenodigd op deze vergadering om kennis te maken met het bestuur en de werking van onze vzw.
De jaarvergadering wordt gehouden in samenwerking met de heemkring “’t
Griffoen” van Dessel.
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AGENDA
Januari 2009
7 januari
Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

7 januari

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Voorstelling DNA-project
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
Marc Van den Cloot, voorzitter VVF-Kempen

24 januari

Wat ?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Jaarvergadering VVF-Kempen vzw
Oud Gemeentehuis, Markt, Dessel
15u
VVF-Kempen ism. H.K. ‘t November 2008

Februari 2009
4 februari
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?
15 februari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Maart 2009
4 maart
Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

29 maart

April 2009
1 apirl

Meer info bij:

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

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

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Genealogische dag
Boekelheem O.L.Vrouw Olen
van 10 tot 17 uur
HK De Linde, Olen

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

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

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

Gezocht: medewerker voor webbeheer
Door het plotse wegvallen, wegens ziekte, van Jan Winten, bestuurder en web
beheerder zijn wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe web beheerder
(bestuurslid)
Wij zoeken iemand die bereid is om op geregelde tijdstippen de website van onze
vereniging bij te werken met enige zin voor creativiteit en lay-out.
Wij vragen dat kandidaten zich zo spoedig mogelijk aanmelden dit met het oog op
onze jaarvergadering van 24 januari. Daarin kan dan de aanstelling bekrachtigd
worden.
De web beheerder kan onmiddellijk aan de slag. De prioritaire taak zal er in
bestaan om de aankondiging van onze activiteiten van 2009, in het bijzonder de
“Branbantdag” op 15 februari, uitvoerig in de kijker te stellen.
Aanmelden kan bij onze secretaris Frans Renaerts, Sint Jozeflaan 78, 2400 Mol
e-mail: frans.renaerts@busmail.net , tel. 014/81.48.27

Frans Renaerts
Secretaris

Marc Van den Cloot
voorzitter
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