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ESDB 2021-3 nu online 
Een greep boeiende onderwerpen 

uit deze recentste publicatie 

Het vredeshuwelijk van Margareta van Wezemaal. 
  

Raf Ceustermans brengt enkele interessante inzichten over de Brabantse 
hertogelijke opvolging en de chronologie van de gebeurtenissen 

tijdens de woelige jaren na de dood van hertog Hendrik III 
   
 

Paul Peter van der Eycken alias Pierre du Chesne (†1459), een Brabantse 
financiële topambtenaar in Bourgondische dienst. 

  
Paul De Win brengt een financieel topambtenaar van Filips de Goede 

en zijn voorgangers aan bod. 
   
 

Het Liber Confraternitatis van de priesterconferenties van de Brabantse 
parochies in de dekenij Aalst (1622-1800). 

  
Jaak Ockeley stelt biografieën voor waarin soms onvermoede zaken staan 

over pastoors: hoe de een niet voldoende aansluiting kon vinden bij zijn collega's 
of hoe de andere onfortuinlijk aan zijn einde kwam. 

 

T i j d s c h r i f t    v o o r    B r a b a n t s e    G e s c h i e d e n i s 
D e    N i e u w s b r i e f  



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

  

Klik hier 

Nog vóór dit nummer in druk gaat krijgen ESDB-leden 
nu reeds toegang tot de Flipbook-publicatie op de website. 

 
Word lid en krijg ook onbeperkt toegang tot de PDF-FlipBook 

van het laatste decennium. 

In Asse eindigde WO II op 3 september 1944 

Dit was toen de eerste tanks van de ‘British 11th Armoured Division’ 
via Kautertaverent en de Nieuwstraat Asse-Centrum binnenreden. 
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Aan meer dan vier jaar oorlogsmiserie kwam eindelijk een einde. 
 

Reeds op 18 mei 1940 waren de Duitsers in Asse. 
 

"Eerst één op de fiets, dan tien, twintig soldaten, vervolgens een tank, groene 
wagen met zwart kruis op witte achtergrond, daarna geschut, auto's, 

motorfietsen, 
en tenslotte ook ruiters". 

 

Klik hier 

Mensen van 90 jaar oud en ouder herinneren zich nog het tankgevecht 
tussen Duitsers en Britten op 18 mei 1940 in de Stationsstraat. 

 
Over het dagdagelijkse leven tijdens de oorlog, de collaboratie, het verzet 

en de daaropvolgende repressie is het laatste nog niet gezegd. 
 
 

Vernissage 
op 09.11.2021 om 19:30 

 
Tentoonstelling 

 in de foyer van de cultuurzaal van 09.11.2021 tot 30.11.2021 
 

Tentoonstelling i.s.m. de Cultuurdienst Asse. 
 

Meer informatie via volgende link 

1940 - Een Wehrmacht soldaat inspecteert een Brits Light Tank Mk.VI 
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De vreugde om die kracht werkte hij uit in een lange reeks van taferelen 
met paarden, portretten, landschappen, veldbloemen, 

interieurs en binnenhuistaferelen. 
 

Hij kon niet alleen schilderen, maar ook goed vertellen en schrijven. 
 

"Het is een genade dat ik iets gekregen heb zonder erom te vragen", 

Tentoonstelling 

In Asse en omstreken is De Bauw algemeen gekend.  
Met zijn precies realisme bereikte hij een vlotte kracht 

en een virtuositeit met kleuren.  

Karel de Bauw werd geboren op 8 januari 1909. 
 

Zijn moeder had een druk bezochte herberg 
en zijn vader was "chauffeur de maître" bij een hophandelaar. 



In 1930 maakte hij zijn allereerste schilderij van formaat, het portret van zijn 
grootvader in een rieten zetel. 

 
Kasteelheer Louis Delvaux van Walfergem was zo onder de indruk dat hij als blij van 

bewondering de schildersezel van zijn overleden moeder schonk. 
 

De allereerste tentoonstelling kreeg de Bauw in 1939 in het belfort van Aalst. 
 

In 1990 kwam er een einde aan zijn 60 jaar lange schilderscarrière waarbij hij meer 
dan 2600 kunstwerken realiseerde. 

 
Hij is overleden op 1 februari 2002, op 93-jarige leeftijd.", 

Tijdens de retrospectieve kan je De Bauw (her)ontdekken in volle glorie. 
 

Vernissage 
op 07.12.2021 om 19:00 

 
We starten met de filmvoorstelling, gevolgd door de officiële opening en vernissage. 

 
Film en vernissage zijn gratis, maar reserveren is verplicht via volgende link. 

Klik hier 

Tentoonstelling 
van 07.12.2021 tot 09.01.2022 in de foyer van de cultuurzaal. 
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Het Stevenisme in Zuidwest-Brabant 

De Anticoncordataires treden, in Frankrijk en België, in het verzet 
tegen de Organieke Artikelen van Napoleon. 

De Stevenisten van Zuidwest-Brabant wilden het Concordaat van 1801 wel 
aannemen, maar niet de Organieke Artikelen - een aantal bepalingen - 

die Napoleon eenzijdig aan de tekst van het concordaat had toegevoegd 
en die door Pius VII werden verworpen. 

  
In Frankrijk waren er verschillende soorten van Anticoncordataires. 

Zuiver anticoncordataires in en om Blois, zij waren tevens Jansenist in Lyon 
en Royalist in de Vendée. 

  
In, wat later in 1830 België zal worden, waren er vooreerst de eigenlijke Stevenisten 

in het vroegere bisdom Namen, dat tot 1801 ook een goed deel van Zuid-Brabant 
en het Oosten van Henegouwen omvatte. 

 

Priester Cornelis Stevens, vicaris-generaal van het bisdom Namen 
Geboren in Waver op 26 december 1747 



Stevens leidde de weerstand tegen de ‘’Jureurs’’, de Organieke Artikelen 
en de Keizerlijke Catechismus. 

 
Ook tegen de te grote toegevendheid van de nieuwe bisschoppen. 

De bisschoppen - allen Fransen - waren, volgens Stevens, rechtmatig door Pius VII 
aangesteld, maar men moest ze voor hun doening en beleid in het oog houden 

en tegenover hen voorzichtig zijn. 
 

In het Henegouwse deel van het vroegere bisdom Namen stond de pastoor van 
Jumet, G. F. Theys in het verzet. 

Hij was een godvruchtig man, maar geweldig moeilijk van karakter 
en weinig diplomatisch aangelegd. 

 

Lees verder Het Stevenisme in Zuidwest-Brabant 
in de ESDB-publicaties van 

november-december 1955 en van januari-februari 1956. 
 

KLIK op volgende beelden en krijg rechtstreeks toegang tot de publicatie. 
 

Zodra de editie opdaagt klik je op FLIPBOOK PDF 
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Warme oproep aan onze leden 

Met nu reeds een suggestie voor de eindejaarsfeesten. 
Schenk vriend of familielid een jaarabonnement op 

het tijdschrift voor Brabantse Geschiedenis. 

De Raad van Bestuur is er de afgelopen jaren in geslaagd om het aantal leden van 
onze vereniging opnieuw te laten groeien. 

 
Dat was noodzakelijk om ons Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

van Vlaams-Brabant en Brussel gezond te houden. 
 

We willen deze positieve tendens doorzetten. 
 

Daarom een warme oproep aan ieder van u om ons daarin verder te blijven 
steunen. Elk initiatief om het aantal leden en lezers verder te laten groeien, blijft 

welkom. 
 

Breng zelf nieuwe leden aan! We naderen de tijd van Kerstmis en Nieuwjaar, 
de geschenkentijd bij uitstek. 

Een abonnement op ons tijdschrift voor familie of vrienden kan een 
origineel geschenk zijn. 
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