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Heemkunde in tijden van corona

Mogen wij u wat goed nieuws brengen in deze Covid-19-tijden? Het goede nieuws is weliswaar 
niet dat de heemkundige kring ook een vaccin in een ultieme testfase zitten heeft. Dergelijke zaken 
laten we graag over aan andere instanties die daarvoor beter uitgerust zijn dan wij. Ieder zijn of haar 
specialiteit. Maar wij blijven wel verder werken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum. 
Dankzij schenkingen van meerdere mensen hebben we onze collectie doodsbrieven en bidprentjes 
kunnen uitbreiden met vele exemplaren.
Via aankoop of schenking verwierven we ook een aantal nieuwe boeken, waarvan we u graag een 
bondig lijstje geven.
• Het Hageland. De verleiding is nooit ver weg (B. Minnen en H. Vanaerschot)
• Damiaan De Veuster. Priester missionaris (P. Macken)
• De Boerenkrijg in Brabant 1798-1799 (E. Martens)
• Zeg mij waar de bloemen zijn (G. Durnez), met een heel hoofdstuk over de ‘Teutoonse furie in 

Aarschot’
• Volksdevotie...bijgeloof...diep geloof? Een wandeling langs onze kapelletjes (Davidsfonds Rotselaar, 

Werchter, Wezemaal)
• Vergeven ja, vergeten nooit, een gids ‘langs de monumenten en merkwaardige plaatsen uit het 

oorlogsverleden van Aarschot’ (J. Rymenams)
• Gildetradities (S. Top en vzw Leca), over boogschuttersgilden
• Postwaardestukken en prefilatelistische postmerken van België
• Als de ooievaar komt. Vrijen, trouwen en moeder worden in de 20ste eeuw (C. Steverlynck)
• De Grauwzusters te Zoutleeuw (L. Gysens), ook enkele Aarschotse dames traden in bij de zus-

ters in Zoutleeuw.
• Hubertus Laurentius Ceulemans. Notarisakten in Scherpenheuvel en Diest 1716-1726
• Petrus Vandorne te Zichem. Notarisakten 1683-1686
• Les princes de Chimay et la musique (M. Cornaz), het kasteel werd in 1985 en 2011 bezocht 

door de kring, ook meerdere de Croys en Arenbergs waren prins van Chimay.
• (So) hebbic ghesocht ende hebben vonden die gheborte van enen man…Aanvang tot de reconstructie 

van de Aarschotse parochieregisters (SADA)
• De blinde hertog. Louis Engelbert van Arenberg en zijn tijd. 1750-1820  (red. M. Derez e.a.)
• Langdorp. Volkstellingen van 1663 – 1784 – 1796



Geïnteresseerde onderzoekers hebben nog steeds de gelegenheid opzoekingen te komen doen in 
het documentatiecentrum. Uiteraard dient dit te geschieden met inachtneming van de regels die de 
overheid oplegt ter voorkoming van besmetting met Covid-19.
Volgende regels worden afgesproken: 

• Toegang alleen op afspraak, slechts 1 bezoeker per sessie
• Vooraf afspreken welke werken er zullen geraadpleegd worden, met een maximum van 10 

werken
• Deze worden klaargelegd en uitsluitend deze kunnen geraadpleegd worden 

Een sessie kan maximaal 2 uur duren
• Een geraadpleegd werk wordt 3 dagen in quarantaine gehouden en is gedurende die 3 dagen 

dus niet raadpleegbaar door andere bezoekers.
• Bij het binnenkomen moeten de handen ontsmet worden met gel (is aanwezig).
• Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Afspraak te maken liefst via mail secretariaat@heemkundeaarschot.be, eventueel via telefoon met 
bibliothecaris E. Dehond (tel. 0477/84.80.08). Indien deze maatregelen kunnen versoepeld worden, 
kan u dat zeker lezen op onze website of in een van de volgende Mededelingenbladen.

Terweduweprijs

Deze prijs werd eind jaren 60 ingesteld om de nagedachtenis te huldigen van Jozef Terweduwe, de 
eerste conservator en oprichter van het museum voor Heemkunde en Folklore te Aarschot. Het is 
de bedoeling iemand in de bloemen te zetten die zich verdienstelijk heeft gemaakt in verband met 
de heemkunde, de volkskunde of de geschiedenis van Aarschot. De toekenning van de prijs gebeurt 
op een met redenen omkleed voorstel van de Museumcommissie, na advies van de Aarschotse Kring 
voor Heemkunde. De prijs wordt uitgereikt door het stadsbestuur en bestaat uit een oorkonde, een 
eremedaille en een bedrag dat minstens 250 € bedraagt. Deze en andere bepalingen in verband met 
de toekenning van de prijs werden vastgelegd op de gemeenteraadszitting van 26 oktober 1995. 
Alles en nog veel meer over deze prijs is te vinden in het Gouden Jubileumboek van de kring.
Dit jaar is Marc Dillen de laureaat van de Jozef Terweduweprijs.
Marc Dillen volgde van 1985 tot 1987 de eerste tweejarige streekgidsencursus Hageland. Deze 
cursus werd georganiseerd door het Intergemeentelijke Opbouwwerk Leuven (IGO Leuven). Marc 
slaagde als ‘eerste van de klas’. Hij werd op de algemene vergadering van de Hagelandse gidsenbond 
van 25 januari 1991 tot bestuurslid verkozen en in mei 1993 werd hij de voorzitter van deze ver-
eniging.
Marc was ook de drijvende kracht achter de langeafstandswandelpaden van de Grote Route-paden 
in het Hageland. Het boekje Bottinewandelingen in het Hageland is van zijn hand.
In 1989 werd door zijn toedoen de Aarschotse gidsenbond (AGB) opgericht.  Hij was hiervan 
de eerste enthousiaste voorzitter. De AGB biedt, in samenwerking met de dienst toerisme, zeer 
gewaardeerde rondleidingen aan door de stad Aarschot of door één van haar deelgemeenten.



Wij danken de volgende steunende 
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 Mevr. Nele Pelgrims

 Dhr. Jef Saenen - Verzekeringen Hendrickx

 Dhr. Willy Schroeven (†)

 Dhr. Kris Smets

 Apotheek Jacqueline Smeys, Langdorpsesteenweg 185 – 3201 Langdorp

 Dhr. Vic Valgaeren

 Dhr. Johan Van Rensbergen

 Mevr. Gaby Verlinden

 Mevr. Christel Verlinden

 Dhr. Valère Vissenaeken

 Dhr. Jozef Vlummens

 Dr. Paul Willems Oude Mechelsebaan 272 – 3201 Langdorp

 Dhr. Erwin Willemyns


