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Vroegmiddeleeuwse site te Rotselaar
Een multidisciplinair syntheseonderzoek
naar een vroegmiddeleeuwse ambachtssite bij Rotselaar

Locatie Rotselaar - Molenstraat -Wijngaard. Overzicht van de sporen
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In 2016 treffen archeologen, niet ver van de Dijle, de overblijfselen van 54 half
ingegraven hutten aan, met daarin onder andere een verbazend groot aantal
maalstenen, en resten van verkoolde granen

Maalsteen in hutkom 37 - werkput 1

De opgraving in Rotselaar levert een belangrijk bijdrage aan onze kennis
van de vroegmiddeleeuwse economie van landbouwgemeenschappen
in Noordwest-Europa.
Mooi aan dit onderzoek is de interactie tussen nauwkeurige
natuurwetenschappelijke data met betrekking tot o.a. landschap, teelten,
activiteiten en de herkomst van goederen,
en een bredere historisch-archeologische vraagstelling.
Het samenspel tussen deze disciplines leverde verrassende nieuwe inzichten - én
nieuwe vragen - op over de evolutie van deze regio
in de vroege en volle middeleeuwen.
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Een collectief van boeren.
Een multidisciplinair syntheseonderzoek
naar een vroegmiddeleeuwse ambachtssite bij Rotselaar
Henk van der Velde, Peter Hazen & Dries Tys (eds)
Het rapport is raadpleegbaar via volgende link

Klik hier

Het Zoet Water door de eeuwen heen
Een Fotoboek met historische hoogtepunten en herinneringen
om te koesteren
Meer dan 200 foto’s en afbeeldingen van vroeger en nu met historische duiding
met onder meer :
De vijvers, eeuwenoud scharniergebied tussen
Heverleebos en Meerdaalwoud
Vanuit de prehistorie schetsen wordt de evolutie geschetst van de Zoet Watersite
met het Kouterbos als bronnenbos en de ‘Kleine moerassen’.
De heren van Steenbergen en het Spaans Dak
De rol en betekenis van de heren van Steenbergen: de families van Wesele
(Vesalius), van Dongelberghe en van Herckenrode. De betekenis van het Spaans
Dak.
De invloed van de hertogen van Arenberg op het Zoet Water en op de bossen
Hoe de hertogen van Arenberg in het bezit kwamen van Steenbergen, het Zoet
Water, de Kapel van Steenbergen.
Hoe organiseerden zij de bossen en wat betekende deze site voor hun recreatie?
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Het leven, zoals het was, in Tseutwoater
Hoe beleefden de plaatselijk inwoners het Zoet Water en het Lunapark,
later Recreatiepark?
Een mentaliteitsgeschiedenis.

Het boek van Jean Binon en Paul Coeckelbergh is nu te koop
bij de Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee.
Gedurende de maand december 2021 geldt een actieprijs
en wordt het boek aangeboden aan 25€.
Via volgende link treft u de bestellingsmodaliteiten aan.

Klik hier
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ESDB-publicatie 4 komt eraan
De vierde en laatste ESDB-publicatie van jaargang 104
sluit het jaar af met volgende onderwerpen.
De overheveling van de Brabantse veestapel van Wespelaar naar Lier (1309)
Enkele onbekende uittreksels uit de Brusselse stadsrekeningen over werken aan de
tweede stadsversterking en aan de waterlopen.
Daar werd Bruegels Boerenbruiloft gevierd …
Het Liber Confraternitatis van de priesterconferenties van de Brabantse parochies in
de dekenij Aalst (1622-1800).
'Van reparatien ende ciraet der kercken'.
Analyse van 16de eeuwse kerkrekeningen (Diegem, 1589-1592).
Zelfmoord in Roosbeek
Huwelijksgebruiken door de eeuwen heen in Midden-Brabant (VII)
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Een suggestie voor de eindejaarsfeesten.
Schenk jezelf of een kennis, vriend of familielid een jaarabonnement op
het tijdschrift voor Brabantse Geschiedenis.
Hierbij hoort uiteraard een ESDB-lidmaatschap voor 2022

De Raad van Bestuur is er de afgelopen jaren in geslaagd om het aantal leden van
onze vereniging opnieuw te laten groeien.
We willen deze positieve tendens doorzetten.
Daarom een warme oproep aan de lezers van deze ESDB-Nieuwsbrief
om ons daarin verder te blijven steunen.
Word lid of schenk een ESDB-lidmaatschap.
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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Nieuwe inschrijvingen tijdens de maanden december 2021 en januari 2022
ontvangen een extraatje en krijgen via e-mail
de 4 ESDB-publicaties van 2021 in PDF-formaat toegestuurd.

100 jaar inhoud vrij te downloaden
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

