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Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

NIEUWE UITGAVE

GROOT-BIJGAARDEN
Een geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van 

1794 tot 2016
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Na de uitgave in 2016 van het mooie boek “Abbessae Bigardiae Majoris – De abdissen van de
abdij van Groot-Bijgaarden” heeft de auteur Roland Vermeiren samen met Marcel Van

Liedekerke een vervolg gemaakt over de geschiedenis van de Sint-Wivinabdij. 
Dit tweedelig boek, in totaal 366 pagina's, overspant een periode van meer dan 220 jaar en

gaat van 1794 tot 2016.
Deel 1 behandelt de periode van 1794 tot 1798 en bespreekt de abdij op het einde van de 18de
eeuw onder de laatste abdis, het verloop van de Franse revolutie en de verkoop van de abdij.
Deel 2 behandelt de periode van 1798 tot 2016 en bespreekt de verschillende kopers van de
abdij-site. Van de eerste koper Jean Claude Bourdon de la Marne tot de vijfde koper de bvba

Wivina.
Het boek vermeldt heel wat biografische en familiale gegevens van de verschillende kopers, is

zeer ruim gedocumenteerd en bevat vele illustraties.
Een niet te missen uitgave.

Deze kwaliteitsuitgave kost 40 € bij voorintekening. Nadien kost het boek 45 €.
Het boek zal verschijnen en officieel voorgesteld worden op woensdag 17 januari 2018,

tijdens de nieuwjaarsvergadering in ons documentatiecentrum te Groot-Bijgaarden
waar het kan afgehaald worden.

Voorintekenen kan tot woensdag 10 januari 2018 
via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be (duidelijk uw naam en adres

vermelden) 

De voorintekening is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 40,00 euro op het
rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw, BE69 7510 0154 6178 met vermelding

“Groot-Bijgaarden Sint-Wivina-abdijsite”.

Het kan eveneens, vanaf half januari, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons
documentatiecentrum en tijdens de ledenvergaderingen.

Kostprijs: 45,00 euro
Verzendingskosten: 10,00 euro

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: Alfons Depester
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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