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Fonds Van Dyck 
(kastelen)

Jan Vanderhaeghe

In 2016 ontving het documentatie- 
en studiecentrum voor familiege-
schiedenis te Merksem een gift van 
de zoon van een overleden lid, be-
vattende vele mappen met gegevens 
over kastelen, verspreid over geheel 
België. Centrummedewerker Roel 
Jans nam deze gift ter hand. Na het 
schonen volgde de inventarisatie van 
dit fonds, wat resulteerde in 27 grote 
en 20 kleine mappen. Een bestand 
van 1754 lijnen, met vermelding van 
naam gemeente, naam fusiegemeen-
te, naam kasteel, referentie in de bi-
bliotheek en een kolom opmerkingen 
verleent u een gemakkelijke toegang 
tot deze gegevens.
Alhoewel niet echt genealogisch, is 
het fonds toch interessant omwille 
van de heraldische gegevens, de 
figuratieve kaarten en de genealo-
gische gegevens die er in te vinden 
zijn. U kan de inventaris van het 
Fonds Van Dyck online raadplegen 
via centrumfamiliegeschiedenis.be 
(> Collectie > Fondsen).

Centrummedewerker Roel Jans pluist 
naarstig het Fonds Van Dyck uit.

Uitbreiding bib.
familiekunde-
vlaanderen.be

Jan Geypen

Eind 2015 investeerde Familiekun-
de Vlaanderen in een nieuwe (over-

koepelende) bibliotheekcatalogus. 
http://bib.familiekunde-vlaande-
ren.be maakt het mogelijk om snel 
en efficiënt boeken en tijdschriften 
terug te vinden in de documenta-
tiecentra en afdelingen van Fami-
liekunde Vlaanderen. De catalogus 
kan door iedereen (thuis) geraad-
pleegd worden.
Net zoals in 2015 organiseerde Fa-
miliekunde Vlaanderen ook in het 
najaar van 2016 enkele opleidings-
momenten voor haar medewerkers: 

tweemaal in Bibliotheek Permeke te 
Antwerpen en eenmaal bij Familie-
kunde Vlaanderen Regio Oostende. 
Meer nog, in oktober 2016 traden 
ook FV Regio’s Tielt, Aalst en Meche-
len toe tot bib.familiekunde-vlaan-
deren.be. Op http://familiekun-
de-vlaanderen.be/bibliotheek kan 
u een uitgebreide handleiding voor 
de bibliotheekcatalogus terug-
vinden, evenals in Vlaamse Stam, 
jaargang 2016 nr. 1. Succes met uw 
speurtocht!

Sfeerbeeld van de opleiding op 22 oktober 2016 in Bibliotheek Permeke te 
Antwerpen.

Lieven Forrez frist het gebruik van Bidoc op bij de deelnemers van het oplei-
dingsmoment op 12 november 2016 in de computerruimte van Familiekun-
de Vlaanderen Regio Oostende.


