HAGOK-documentatiecentrum
Het HAGOK-documentatiecentrum omvat een aantal afdelingen die als volgt
georganiseerd zijn.
1. HAGOK-bibliotheek
De boekencollectie staat opgesteld in een open boekenrekkensysteem.
De integrale catalogus van deze boekenlijst vind je op onze website.
Ze omvat vier categorieën geordend in de open boekenrekken:
1.1. Hulpwetenschappen: bronnen en algemene werken
1.2. Regio: dorpsoverschrijdend mbt de dorpen in de driehoek Aarschot-Leuven-Mechelen.
1.3. Dorpen: alfabetisch per dorp.
1.4. WO I en WO II in België
1.1. Hulpwetenschappen
Publicaties die een hulp kunnen zijn bij opzoekingswerk over de regio vind je hier terug. Het
is niet onze taak om een collectie historische, kunsthistorische… publicaties representatief op
te bouwen. Dat wordt al in andere instellingen gedaan. Ook omwille van het plaatsgebrek
houden we deze categorie beperkt.
1.2. Regio en dorpsoverschrijdende publicaties
De regio is het kerngebied tussen Leuven, Mechelen en Aarschot. Boeken die handelen over
het geheel van Noord-Oost-Brabant, of over meer dan één van onze dorpen, horen kan je
hier raadplegen. Ook de dorpsoverschrijdende Brabantse tijdschriften (Brabantse Folklore,
Eigen Schoon en de Brabander, Het Oude Land van Aarschot, Midden-Brabant, OostBrabant...) vind je hier terug.
1.3. Dorpen.
De publicaties van en over de dorpen/gemeenten vind je hier terug, geordend per dorp. Het
hoofdaccent van de boekencollectie van HAGOK ligt op deze categorie.
De kerndorpen zijn: Betekom, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hever , Kampenhout,
Keerbergen , Muizen, Rijmenam, Rotselaar, Tildonk, Tremelo, Wakkerzeel, Werchter ,
Wespelaar, Wezemaal, Wijgmaal. De bedoeling is de publicaties van en over deze plaatsen
uitputtend te verzamelen. Dit is een erg nuttige taak voor ons en zinvol voor de burger uit de
regio. Het gebeurt elders niet in die mate. Dit maakt onze bibliotheek uniek en is een
aantrekkingspool. Ook de betreffende heemkundige tijdschriften vind je hier per dorp terug
(vb: Heembode bij Herent; Beatrijs bij Rotselaar; Tydingen Ravesteyn bij Boortmeerbeek...)
Van de aangrenzende dorpen die zich niet binnen ons werkterrein bevinden (bv. Baal ,
Holsbeek, Kessel-Lo, Putkapel, Schiplaken, Wilsele,…) nemen we enkel de meer belangrijke
werken op.
Voor de randdorpen (Begijnendijk, Berg, Bertem, Bonheiden, Buken, Duffel, Elewijt, Perk,
Erps-Kwerps, Heist-op-den-Berg, Heverlee, Hombeek, Kortenberg, Kortrijk-Dutsel, Putte, SintJoris-Winge, Sint-Kateline-Waver, Steenokkerzeel, Sterrebeek, Winksele, Zemst) en de
randsteden Aarschot-Leuven-Mechelen beperken we ons tot een aantal belangrijke
overzichtswerken.

1.4. WO I en WO II
Deze categorie in onze collectie is historisch gegroeid omdat HAGOK in het verleden enkele
belangrijke publicaties uitgaf daarover, maar deze boeken behoren niet tot de kern van onze
boekencollectie.
2. Genealogie
De integrale lijst van alle bundels, registers en publicaties die we hier kort beschrijven vind je terug
op onze website.
2.1. Parochieregisters en burgerlijke stand

Deze verzameling betreft copieën van originele aktes van geboorte-, doop-, huwelijks- en
overlijdens- en andere parochie- of burgerlijke registers. Tevens betreft het bundels van
klappers en gezinsreconstructies. Het betreft registers van in het totaal 121 dorpen: Alle
dorpen uit de driehoek Aarschot-Leuven-Mechelen, de meeste dorpen uit de rest van
Vlaams-Brabant en enkele dorpen uit Waals-Brabant en de provincie Antwerpen. Deze
volledige verzameling hebben we ordelijk ingebonden in bundels per dorp. Ze staan
alfabetisch opgesteld per dorp en je kan ze raadplegen in een open kastensysteem.

2.2. Volkstellingen

Deze verzameling betreft copieën van parochie- of burgerlijke registers van
volkstellingen. Het betreft tellingen met betrekking tot alle dorpen uit de driehoek
Aarschot-Leuven-Mechelen, de meeste dorpen uit de rest van Vlaams-Brabant en enkele
dorpen uit Waals-Brabant en de provincie Antwerpen. Deze volledige verzameling
hebben we ordelijk ingebonden in bundels per dorp of per groep van dorpen. Ze staan
alfabetisch opgesteld per dorp of per groep van dorpen en je kan ze raadplegen in een
open kastensysteem.

2.3. Algemene werken

Een beperkt aantal handboeken en algemene werken over Genealogie kan je hier
raadplegen. Andere werken over genealogie vind je in onze HAGOK-bibliotheek bij
'hulpwetenschappen'.

2.4. Stambomen

We bezitten een 45-tal publicaties waarin de stamboom van evenveel families
beschreven staan. Ze zijn alfabetisch gerangschikt in een 5-tal dozen. je kan ze
raadplegen in een open kastensysteem.

2.5. Kiezerslijsten

De kiezerslijsten, gebundeld per verkiezing (Europa, Gemeente, België) van 1979 tot
1990 kan je raadplegen in een open kastensysteem.

2.6. Notariaat

Een copie van de notulen van 3 notarissen uit de 16e en 17e eeuw kan je raadplegen in
een open kastensysteem.

3. HAGOK-publicaties
Een exemplaar van alle 22 publicaties die HAGOK uitgaf sinds haar ontstaan in 1986 (haar eigen
tijdschrift HOGT niet meegerekend) staat opgesteld in een open kastensysteem en kan je er
raadplegen. Enkele van deze publicaties zijn nu niet meer te koop, andere kan je nog steeds
aankopen. Daarnaast kan je er ook 12 exemplaren van interessante regiopublicaties raadplegen
of aankopen die HAGOK voor derden verdeelt.

De integrale lijst van alle HAGOK- publicaties en van alle publicaties die HAGOK verdeelt vind je terug
op onze website.
4. HAGOK-tijdschrift: HOGT (Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift)
Sinds haar ontstaan in 1986 geeft HAGOK een eigen tijdschrift uit. Dit tijdschrift HOGT verschijnt
viermaandelijks. Een exemplaat van elk nummer van HOGT staat opgesteld in een open
kastensysteem en kan je er raadplegen of fotocopiëren. Enkele van deze publicaties zijn nu niet
meer te koop, andere kan je nog steeds aankopen.

De integrale lijst met titels van alle HOGT- artikels, sinds het ontstaan in 1986 tot op heden vind je
terug op onze website (zie: index op HOGT).
Leden van HAGOK kunnen alle HOGT-nummers van 1986 tot en met 2006 integraal lezen en
downloaden via onze website (zie: zoeken in artikels uit HOGT).

5. HAGOK-documenten archief
HAGOK verzamelde doorheen de jaren een archief van copiën en originelen van akten, kaarten,
foto's e.a. In 2018 maakt het hiervan een eenvoudig inventaris op . Begin 2019 zal je dit inventaris
via onze website kunnen raadplegen en vervolgens bepaalde stukken die je wil zien en/of bestuderen
op aanvraag kunnen raadplegen.

6. HAGOK-archeologisch archief
Archeologisch onderzoek op initiatief van HAGOK in de periode 1988-2000 leverde een archeologisch
archief op. Dit archeologisch archief heeft HAGOK sinds 2016 toevertrouwd aan WINAR. Dit archief
kan je daar op vraag raadplegen.
7. HAGOK-digitaal archief
Hagok werkt aan de digitalisering van haar documentatie. Dit betreft het digitaliseren van haar
bibliotheek-, genealogie-, publicatie- hogtartikellijsten en documentenartikel, het digitaliseren
van hogtartikels en van de HAGOK werkgeschiedenis.

