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Na de succesreeks n.a.v. 450 jaar Aartsbisdom Mechelen brengt het Centrum voor 
Brabantse Geschiedenis in het academiejaar 2009-2010, voor de 36e keer een reeks 
lezingen die historici, heemkundigen en alle belangstellende erfgoedwerkers met 
interesse voor het Brabants verleden zal aanspreken.  
 
Op vraag van onze getrouwe "studenten" werd terug aangeknoopt bij de heuristiek 
voor de Brabantse geschiedschrijving, waarbij de bronnen worden toegelicht die zij 
kunnen aanboren om hun wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitdiepen.  
 
Daarom brengt het Centrum voor Brabantse Geschiedenis dit academiejaar 9 lezingen 
m.b.t. de Cartografie in Brabant. Niet alleen komen Van Deventer en Ferraris aan de 
beurt, maar ook de landmeters, de cartografie van Brussel en Leuven, het kadaster 
enz. Kaarten hebben iets aantrekkelijks, niet alleen omdat ze het oog strelen, omdat 
zij het landschap visualiseren waarin het leven van onze voorouders zich afspeelde, 
maar ook omdat het mogelijk is a.d.h. van kaarten de territoriale evolutie van een dorp 
te reconstrueren. De medewerkers van het CBG zijn er dan ook van overtuigd dat 
erfgoedwerkers en allen die begaan zijn met de geschiedenis van Brabant hierbij wat 
zullen kunnen opsteken. Als toemaat volgt als 10de sessie een geleid bezoek aan een 
cartotheek in het Brusselse.  
 
Zoals in vorige academiejaren kan het Centrum voor Brabantse Geschiedenis voor 
deze lezingenreeks rekenen op de medewerking van negen eminente historici, 
specialisten in de materie die zij dit academiejaar zullen behandelen.  
 
De lezingen worden georganiseerd door het Koninklijk Historisch Genootschap 
van Vlaams-Brabant en Brussel - ook gekend onder de naam van zijn tijdschrift 
“Eigen Schoon en De Brabander”- , de vereniging die, als enige in de provincie 
Vlaams-Brabant en Brussel, zich inlaat met het historisch verleden van de totale 
provincie. Opnieuw kan daarbij gerekend worden op de steun van Heemkunde 
Vlaanderen – afdeling Vlaams-Brabant voor het promoten van deze lezingenreeks 
en op het Algemeen Rijksarchief in Brussel voor de publicatie van de acta.  
 
Nu de Campus Koekelberg van HUB-KUBrussel – waar we al die jaren te gast waren, 
medio 2010 zijn deuren sluit, - is het CBG dankbaar dat het dit academiejaar een 
onderkomen kreeg in het Departement Industriële Wetenschappen van de 
Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 – 1070 Brussel (Anderlecht). 
Het CBG dankt het departementshoofd en zijn personeel hiervoor zeer hartelijk.  
 
Voorzitter: em. prof. dr. hist. Fernand Vanhemelryck, ere-rector KUBrussel 
Organisator: dr. hist. Jaak Ockeley, voorzitter Eigen Schoon en De Brabander 
Secretaris: lic. jur. Jos Vankeerberghen 
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36ste jaargang: Programma 2009-2010 
 
Cartografie in Brabant 
 
7 november 2009 
Prof. dr. Frans DEPUYDT (KULeuven) 
Algemeen overzicht van de cartografie in de Nederlanden 
 
21 november 2009 
Dr. hist. Bram VANNIEUWENHUYZE (RUGent) 
Zennesteden op de kaart: een diepgaande analyse van de stadsplannen van Brussel, 
Halle en Vilvoorde. 
 
5 december 2009 
Dr. hist. Luc JANSSENS (RAAnderlecht) 
Kaarten op bestelling (+ Het fonds kaarten en plannen in het ARA) 
 
19 december 2009 
Dr. Lisette DANCKAERT (KBibliotheek) 
De stedelijke ontwikkeling van Brussel gezien vanuit gedrukte kaarten 
 
9 januari 2010  
Dr. hist. Jaak OCKELEY (wet. medewerker ARA) 
Kadastrale kaarten uit de 19de eeuw 
 
23 januari 2010 
Drs. hist. Guido VANDE WINKEL (Land van Aalst) 
De stedenatlas van Jacob van Deventer voor Brabant  
 
6 februari 2010 
Drs. hist. Bart MINNEN (Land van Aarschot) 
De domaniale kaartboeken en gezichten van de Brabantse bezittingen van Karel van 
Croij (1595-1612): een veelzijdige bron voor het Brabantse landschap rond 1600 
 
20 februari 2010 
Dr. Wouter BRACKE (KBBibliotheek) 
De kaart van de Oostenrijkse Nederlanden van graaf de Ferraris 
 
13 maart 2010 
Dra. Marika CEUNEN (Stadsarchivaris Leuven) 
De stedelijke ontwikkeling van Leuven in kaart gebracht 
 
27 maart 2010 
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Geleid bezoek aan de afdeling Cartografie in Ter Kameren, deze van de KBB of de 
afdeling Kaarten en plannen in de ARA. 
 
Praktische gegevens 
 
Let op! De lezingen hebben vanaf dit academiejaar plaats in het 
Departement Industriële Wetenschappen van de 
Erasmushogeschool Brussel,    Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
(Anderlecht), aan het kanaal nabij het slachthuis van Anderlecht. 
 
Ze beginnen om 10.15 u. en worden gevolgd door een open discussie. 
Einde 12.00 u. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 35.00 € voor de ganse cyclus.  
Dit bedrag kan gestort worden op bankrekening 434-3122591-68 van 
Kon. Hist. Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, p.a. 
Kapellestraat 36,  1730 Asse met vermelding “Centrum Brabantse 
Geschiedenis, inschrijving” of ter plaatse worden betaald. 
Per lezing: 5.00  €.  
 
Inlichtingen: 
dr. hist. Jaak Ockeley, 
Organisator CBG 
Voorzitter Kon. Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant 
Tel. 02/452.53.73 - E-mail: jaak.ockeley@skynet.be 
Situatie van de Erasmushogeschool – Nijverheidskaai 170 – 1070 
Brussel  
 

 
                Info Erasmushogeschool    www.erasmushogeschool.be/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaak.ockeley@skynet.be�
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Publicaties van het Centrum voor Brabantse Geschiedenis 
 
J. VERBESSELT, E. VAN ERMEN, e.a., De adel in het hertogdom Brabant. 
1985, 209 p.  
Prijs : 12.00 € (+ verzendingskosten) 
 
R. BAUER, J. VERBESSELT, e.a., Brabant in de twaalfde eeuw : een 
Renaissance ? 1987, 193 p. 
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
  
J.P. PEETERS, G. JANSENS, e.a., Mensen in oorlogstijd.  1988, 189 p. 
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
  
P. AVONDS en J.D. JANSSENS, Politiek en literatuur. Brabant en de Slag 
bij Woeringen (1288). 1989, 144 p.  
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
  
F. VANHEMELRYCK, P. JANSSENS, e.a., Revolutie in Brabant (1787-
1793). 1990, 260 p.  
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
  
G. BERINGS, F. VANHEMELRYCK, e.a., Reizen en reizigers in Brabant. 
1993, 217 p. 
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
  
J. VAN HAVER, J. OCKELEY, e.a., Volkscultuur in Brabant. 1994, 295 p. 
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
 
F. STEVENS, F. VANHEMELRYCK, e.a., Vrijheid, gelijkheid of de dood. 
10 oktober 1795. 1995, 147 p. 
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten) 
 
F. VANHEMELRYCK, J. BAERTEN, e.a., Momenten uit de geschiedenis 
van Brussel. 1998, 279 p.  
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten)  
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J. OCKELEY, R. VANUYTVEN, e.a., Aspecten van de kerkelijke 
geschiedenis van het hertogdom Brabant. 2002, 257 p. 
Prijs: 12.00 € (+ verzendingskosten)  
  
H. COPPENS, G. JANSSENS, e.a.,  Te betalen in gulden, stuivers en 
penningen. 2008, 172 p.   
Prijs: 10,00 € (+ verzendingskosten) 
 
Besteladres: Eigen Schoon en De Brabander, p.a. Frans Meskens, 
Windekindstraat 3 – 1850 Grimbergen  
 E-mail : fransmeskens.esb@scarlet.be – tel. 02/269.45.75  
of aan de balie bij de secretaris : lic. jur. Jos Vankeerberghen.  
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