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De Abdij Nijvel in West-Brabant 

De studie van het domein van de Abdij Nijvel in Vlaams-Brabant, 
- in de oorkonden van de abdij steeds genoemd: 
le domaine thiois of de prebende van Brabant - 

geeft aan de geschiedschrijver een interessant inzicht 
over onze gewesten sinds de 7e eeuw. 

Het centrum van dit domein was Lennik. Hieruit groeide Onser-Vrouwen-Lénneke, 
later Sint-Kwintens geworden, en Sint-Martens-Lennik. Verder ontstonden Onze-
Lieve-Vrouw-Lombeek, Kelegem of Schepdaal, Gaasbeek, Sint-Martens-Bodegem 

en talrijke andere oude wijken, zoals Eizeringen, Goudveerdegem, Sint-Geertruide-
Pede, Buizingen, ten Helleke, Tuitenberg, Trontingen, Alsingen, Bossuit, Breedeik, 

enz. 
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De tweede ESDB-publicatie van 2021 nu Online 

Bliksemschicht of witte glans? 
Een evaluatie van het recent historisch onderzoek naar norbertijnen en 

norbertinessen in Vlaams-Brabant en Brussel. 
 

Leuven en Gent als eersterangssteden in het midden 
van de 14de eeuw. 

 

Het Liber Confraternitatis van de priesterconferenties van de Brabantse 
parochies in de dekenij Aalst. 

 

Het klokkenpatrimonium in de Brusselse noordoostrand. 
 

en nog veel meer... 

Deze studie, geschreven door wijlen Jan Verbesselt, loopt over 9 ESDB-edities 
en start in het mei-juni nummer van 1956. 

Klik hier 

Jaargang 1956 en 1957 tellen samen 12 ESDB-edities. 
Deze staan nu online en onbeperkt raadpleegbaar op de ESDB-website. 

 
Het Domein van de Abdij Nijvel in West-Brabant kan je dus volledig lezen. 

Ontdek de onderwerpen en auteurs van deze 
Eigen Schoon & De Brabander-publicatie via volgende link. 

Klik hier 

https://www.esdb.be/product/1956-05-06-esdb/
https://www.esdb.be/product/2021-02-esdb/


ESDB-Nieuwsbrief  07-2021 

Nog vóór dit nummer in druk gaat hebben de ESDB-leden nu reeds de 
mogelijkheid om deze publicatie volledig in te kijken. 

Op de ESDB-website krijgen de leden onbeperkt toegang tot de PDF-FlipBook 
van het laatste decennium. 

U bent nog geen lid en u wenst deze publicatie ook volledig in te kijken ? 
   

Aarzel niet en word ook lid. 
 

Verschillende mogelijkheden worden u aangeboden: 
  

Gewoon lid België 42€ 
Gewoon lid buitenland 55€ 

Steunend lid 60€ 
Beschermend lid 100€ 

  
Alle nodige informaties betreffende inschrijvings- 

en betalingsmodaliteiten treft u aan op de ESDB-website via volgende link. 
 

Klik hier 

https://www.esdb.be/leden-worden/
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In een omvangrijk werk van 332 bladzijden met heel veel foto’s voert de 
auteur Herman Larivière de lezer langsheen straten en wijken 

om zo de vroege geschiedenis van het dorp te achterhalen. 
Er wordt flink wat aandacht gegeven aan de stichting van de parochie en de 

verdere evolutie ervan. Het leven in het dorp tijdens de 20-ste en 21-ste 
eeuw komt in dit boek ruim aan bod en het Peizegemse sociale en culturele 

leven krijgt een voorname plaats. 
 

De auteur : Herman Larivière, geboren getogen Peizegemnaar was reeds 
betrokken bij de publicatie van de brochure Parochie Peizegem 1871 - 1971. 

Sindsdien heeft de geschiedenis van zijn dorp hem niet meer losgelaten. 
In 2021 is het 150 jaar geleden dat Merchtem-ten-Bosch gesticht werd. 

De herdenking van dit feit was de aanleiding tot het schrijven van dit boek 

Peizegem 

Door Herman Larivière 
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Het boek verschijnt op 24 september 2021 en kan die dag afgehaald worden 
in de parochiezaal van Peizegem. 

 
Voorintekening kan op volgende wijze: 

 
via het webformulier op www.peizegem.be en storting van 25 euro per boek op 
rekening BE74 4365 0748 9107 van heemkring Soetendaelle met vermelding van 

‘Peizegem’ gevolgd door naam en voornaam. 
 

ofwel contante betaling van 25 euro per boek 
op volgende Inschrijvingsmomenten: 

 
           zondag 8 augustus 2021 tussen 10u30 en 12u00 

in ‘Ons Parochiehuis’ te Peizegem. 
 

dinsdag 3 augustus 2021 en/of dinsdag 10 augustus 2021 tussen 14u00 en 17u00 
in het  ADB-huis, Reedijk 1 te Merchtem. 

            
Uiterste datum van voorinschrijving en betaling is 15 augustus 2021. 

Later zal het boek aan 30 euro verkocht worden. 
 

Meer info via : www.peizegem.be – boek@peizegem.be – tel. 052 37 00 94 

Internationale ruilbeurs in Ternat 
Op deze beurs voor devotionalia en prentkaarten kan je terecht om te ruilen, 

te kopen of te verkopen van o.a. bedevaartvaantjes, huiszegens, santjes, 
doodsprentjes, communieprentjes, Paternosters, kerkboeken, relikwieën, 

kortom al wat met devotie te maken heeft kun je er vinden. 
  

De ruilbeurs wordt gereorganiseerd door Cultuur- en Heemkring Sint-Gertrudis 
Deze gaat door in het parochiehuis op 

 

https://esdb.us17.list-manage.com/track/click?u=5e84ae175ede7eca976527ee2&id=ad3df45db0&e=031a763a6d
https://esdb.us17.list-manage.com/track/click?u=5e84ae175ede7eca976527ee2&id=56400a4858&e=031a763a6d
mailto:boek@peizegem.be
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zaterdag 4 september 2021 van 8 tot 13u. 
 

Kloosterweg 1 
1740 Ternat 

 
Inkom gratis 

100 jaar inhoud vrij te downloaden 

Klik hier 

De publicatielijst in Excel-formaat aangeboden 

Het overzicht van alle publicaties van Eigen Schoon, van De Brabander en van 
Eigen Schoon & De Brabander sinds het startjaar 1911. 

 
De publicatielijst wordt u in Excel-formaat aangeboden. 

Deze lijst is via onderstaande link te downloaden en vermeldt per jaargang 
onderwerpen, auteurs en thema’s. 

Klik hier 

Online inschrijven kan op de ESDB-website via volgende link. 
  

https://www.esdb.be/leden-worden/ 

Enkel de leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift 
Eigen Schoon & De Brabander in de bus. 
Zij krijgen eveneens op de ESDB-website 

toegang tot de flipbook-publicaties 
van het laatste decennium 2011 - 2021. 

https://www.ternat.be/activiteiten/detail/1185/ruilbeurs-devotionalia-en-prentkaarten
https://esdb.us17.list-manage.com/track/click?u=5e84ae175ede7eca976527ee2&id=4c7585eb2e&e=031a763a6d
https://esdb.us17.list-manage.com/track/click?u=5e84ae175ede7eca976527ee2&id=4c7585eb2e&e=031a763a6d
https://esdb.us17.list-manage.com/track/click?u=5e84ae175ede7eca976527ee2&id=4c7585eb2e&e=031a763a6d

