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Documentatiecentrum en werkgroep genealogie
Vorig jaar speelden we even met het idee om het documentatiecentrum terug ‘gewoon’ open te
stellen en de samenkomsten van de werkgroep rond genealogie terug op te starten. Voor we dit
echter concreet konden uitwerken, werden we in snelheid genomen door de omikronvariant van het
covidvirus. Maar nu lijkt de golf van de pandemie toch stilaan ten einde te lopen. We zijn dan ook
van plan ons documentatiecentrum vanaf maart terug open te stellen zoals voor de coronapandemie,
dit is dus op donderdag- en zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 u. Ook de samenkomsten van de
genealogen starten we opnieuw op vanaf maart en dit op het bekende moment, de tweede maandag
van de maand van 20 tot 22 u. In welke kleurcode we dan zullen zitten, kunnen we niet voorspellen.
Of er beperkende maatregelen zijn en zo ja welke, weten we dus ook niet. Zoals de zaken er nu
voorstaan, ziet het er echter goed uit en moeten we geen extra beschermende maatregelen meer
nemen.

De Grecht
In verband met een project rond het Aarschots dialect is de kring op zoek naar (vooral) informatie
over de Grecht. We denken dan hoofdzakelijk aan informatie (in gelijk welke vorm) over bekende
personen, café’s, winkels, verenigingen, bijnamen, verhalen, anekdotes, enz. Neem gerust contact
met ons op als u iets met ons wil delen. Om lange en misschien zinloze discussies te vermijden,
willen we willen graag ook al direct een mogelijk misverstand uit de weg ruimen: hét Aarschots di
alect bestaat niet! Taal is een levend iets en taal verandert dus in de loop van de tijd. Het dialect dat
nu gesproken wordt, is niet hetzelfde als dat van 50 jaar geleden. Maar taal is ook plaatsgebonden:
het dialect van de Grecht is dus waarschijnlijk iets anders dan het dialect dat gesproken werd op
andere plaatsen in de stad!

Tentoonstelling Antwerpen
In het museum Plantin-Moretus in Antwerpen loopt nog tot 6 maart de tentoonstelling Komt
een Italiaan naar de Nederlanden. De Italiaanse koopman Lodovico Guicciardini vestigde zich in
1541 in Antwerpen. Hij besliste in 1552 een carrièreswitch te maken en werd schrijver. In 1567
publiceerde hij zijn bestseller Descrittione di tutti i Paesi Bassi. In dit opmerkelijke boek beschrijft
hij de economie, staatkunde, taal, flora, fauna en volksaard van de welvarende Nederlanden. In de
Nederlandstalige editie van zijn boek wijdt Guicciardini ook enkele bladzijden aan het hertogdom
Aarschot. Meer informatie is te vinden op https://www.museumplantinmoretus.be/nl/content/
komt-een-italiaan-naar-de-nederlanden. U kan ook heel wat lezen via de digitale versie https://
www.dbnl.org/tekst/guic001besc01_01/index.php

28ste Stambomendag in Begijnendijk
Het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum van Begijnendijk laat weten dat de 28ste
Stambomendag die niet kon doorgaan op zondag 23 januari zal doorgaan op zondag 18 september
in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruynlaan 19 in Begijnendijk. Van 9 tot 18 u kan u er heel wat
genealogische informatie vinden en/of aankopen. Zo is er een uniek aanbod aan originele Poppplannen en -leggers van de provincies Brabant en Antwerpen. In de loop van de dag zijn er ook twee
lezingen voorzien:
• Tweemaal zeven geslachten. Van sprookje tot realiteit. Clanstructuren in Leuven en Brussel door J.
Caluwaerts, FamilyResaerch België (11-12 u)
• Het Rijksarchief bekeken door een digitale bril. Kennismaking met het Rijksarchief, de
digitaliseringsprojecten en de zoekrobot door A. Coenen, archivaris bij de dienst ‘Digitalisering en
Valorisering’ van het Algemeen Rijksarchief (14-16 u)

Het oorlogsverhaal van dr. Leempoels
Historicus Bert Cornelis uit Rotselaar bracht vorig jaar het boek Onze jongens in Frankrijk uit, over
het oorlogsverhaal van de toen 104-jarige dokter Alfons Leempoels uit Rotselaar, die samen met
zijn broer en zijn neef op de vlucht was in mei 1940. Het boek kost 18 € kan bij de auteur besteld
worden (bert@reflextc.be).

De hernieuwing van uw HAKVH-lidmaatschap voor
het jaar 2022
Beste HAKVH-lid en -sympathisant, indien u een papieren versie van dit Mededelingenblad hebt
ontvangen met een kruis in het kader bij deze tekst, hebben we van u voor het nieuwe werkjaar
nog geen lidgeld ontvangen. Indien u vorig jaar geen lidgeld betaalde zal u zeker geen papieren
versie van het Mededelingenblad ontvangen. Indien u echter het eerste nummer van ons tijdschrift
Het Oude Land van Aarschot tijdig wil ontvangen, verzoeken we u niet langer te wachten met het
betalen van lidgeld. Dit kan door overschrijving van het vereiste bedrag op rekening IBAN: BE21
0682 4694 9903, BIC:GKCCBEBB van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde.
De bijdrage voor 2022 blijft dezelfde als de bijdrage van het vorige jaar:
• beschermend lid of steunend lid-handelaar: 50 €
• erelid: 40 €
• gewoon lid: 30 €
• buitenlands lid: 60 € (alleen overschrijvingen via de bank in euro worden aanvaard, onkosten
ten laste van de betaler)
Als beschermend of steunend lid wordt u vermeld in het Mededelingenblad. Indien u dit niet
wenst, noteert u best ‘anoniem’ bij de mededeling op de overschrijving of stuurt u ons een bericht..

