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TEMAS  

D e    N i e u w s b r i e f  -  m a a r t  2 0 2 2  

Een laagdrempelige manier om archiefdocumenten 
te kunnen herkennen en contextualiseren. 

  
De initiatiefnemers van dit project zijn Eddy PUT van het Rijksarchief 

en Erik AERTS van de KU Leuven. 
  

Archiefbeschrijvingen van vroegmoderne brontypes zijn vaak moeilijk te begrijpen 
zonder voorafgaande kennis. 

 
Welke informatie vind je terug in een remissiebrief of een vonnisboek? 

Enkel een selecte groep specialisten heeft het antwoord klaar. 
 

En daar wil Valerie VRANCKEN - wetenschappelijk medewerker van het 
Rijksarchief Leuven - verandering in brengen. 

 
Ze werkt nu enkele maanden in het Rijksarchief te Leuven en is volop bezig 

aan de uitbouw van een thesaurus van vroegmoderne redactionele vormen. 
 

De thesaurus wordt op termijn verrijkt met beeldmateriaal, literatuurverwijzingen 
en gegevens over de institutionele en functionele context van de documenttypes, 
zodat gebruikers op een laagdrempelige manier documenten kunnen herkennen 

en contextualiseren. 
 

 

https://www.arch.be/index.php?l=nl&m=lopend-onderzoek&r=onderzoeksprojecten&pr=temas-thesaurus-of-early-modern-archival-sources
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Verneem meer over dit project op de website van het Rijksarchief 
via volgende link 

Klik hier 

Of bekijk volgende video met woord en uitleg van Valerie Vrancken. 

ESDB start 2022 met een themanummer 
Abdij- en kloosterhoeven in Brabant 

Een aparte invalshoek op de rijke Brabantse geschiedenis. 
 

In het ancien régime behoorden pachthoven doorgaans aan edelen, 
rijke poorters en religieuze instellingen toe. 

 
Geestelijken baatten hun landerijen op eenzelfde wijze uit als lekenheren. 

 
De bewarings- en overlevingskansen van de kerkelijke archieven lagen immers 

een stuk hoger dankzij de continuïteit van hun gemeenschappen 
van mannen en vrouwen. 

https://www.arch.be/index.php?l=nl&m=lopend-onderzoek&r=onderzoeksprojecten&pr=temas-thesaurus-of-early-modern-archival-sources
https://www.youtube.com/watch?v=5DRQ7loAWmo
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Hebben aan dit themanummer gewerkt: 
 

Janick APPELMANS & Joris DE BEUL 
Abdij- en kloosterhoeven in Brabant. 

  
Janick APPELMANS 

Paul Lindemans en de Brabantse hoevegeschiedenis. 
Een historiografische verkenning. 

  
Joris DE BEUL 

Het hof te Alsingen te Sint-Martens-Lennik, pachthof van de kartuis van Scheut. 
(1492-1783) 

  
Paul BEHETS 

De hoeve van Baerdeghem te Zemst 
  

Georges VANDE WINKEL 
Abdijhoeven binnen het hertogdom Brabant en aangrenzende gebieden van het 

graafschap Henegouwen op de kaarten van landmeter Philips de Dijn. 
(ca. 1585 - 1665) 

  

 

Dit themanummer van het Tijdschrift voor Brabantse Geschiedenis 
neemt abdij- en kloosterhoeven onder de loep. 

https://www.esdb.be/product/2022-01-esdb/


Op 1 mei eindelijk weer op stap ... 
na 2 jaar onderbreking wegens COVID ! 
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Deze negenenzeventigste ESDB-gouwdag 
zet  West-Brabant in de kijker met volgende bezienswaardigheden. 

 
 

De Herisemmolen te Alsemberg 
  

De Herisemmolen of de voormalige kartonfabriek Winderickx te Alsemberg 
is een 19de eeuws industrieel complex dat ontstaan is uit 

een oude 16de eeuwse papiermolen. 
 

 Het geheel is één van de best bewaarde voorbeelden van de ooit bloeiende 
papier- en kartonnijverheid in de regio van Vlaams-Brabant. 

 

Jaak OCKELEY 
’t Hof ten IJzenbeek in Asse, een kloosterhoeve van de Brusselse rijke klaren. 

  
Janick APPELMANS 

De abt en zijn hoeves. 
  

Glenn GEERAERTS 
De hoeve van Wahenges in L’Écluse, oud bezit van de abdij van Averbode. 

  
Stefan VAN LANI 

De hoeve Herendaal in Lubbeek. 
 
 

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

via volgende link. 
 

Klik hier 

https://www.esdb.be/product/2022-01-esdb/
https://www.esdb.be/2018/08/19/gouwdag-2022/
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De kerk en het retabel van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 
  

Sinds de 13de eeuw is Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek een belangrijk bedevaartsoord. 
In de late middeleeuwen zou het zelfs belangrijker worden 

dan Halle en Alsemberg. 
 

Het Mariaretabel, gedateerd tussen 1532 en 1535, 
behoort tot de grootste en mooiste Brabantse retabels 

en kan aan een Brussels atelier worden toegewezen. 
 

De Brouwerij Timmermans te Itterbeek 
  

Brouwerij Timmermans werd gesticht in 1781 en is een 
van de oudste lambiekbrouwerijen. 

 
Reeds in 1702 was hier een brouwerij, genaamd "De Mol" 

in de volksmond "Het Molleken".  
 

Het gebouw is in 2012 geïnventariseerd als onroerend erfgoed. 
 

Voor deelname aan de ESDB-gouwdag vindt u alle praktische inlichtingen 
op de ESDB-website via volgende link 

Het kasteel van Beersel 
  

Zowat halfweg tussen Brussel en Halle midden in het licht glooiende 
Vlaams-Brabantse landschap ligt de gemeente Beersel. 

 
Door zijn strategische ligging op een helling in de vallei 

van de kronkelende Zenne werd omstreeks 1300 een burcht gebouwd 
die Brussel moest beschermen tegen het al te opdringerige 

graafschap Vlaanderen en Henegouwen. 
 

Klik hier 

https://www.esdb.be/2018/08/19/gouwdag-2022/


De Geuze Lambiek 
een levende historische getuige 
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Op 1 mei 2022, tijdens de ESDB-gouwdag, staat een bezoek 
aan een lambiekbrouwerij op het programma. 

 
Op de degustatie moet nog even worden gewacht, 

een inleiding over geuze lambiek kan ondertussen wel 
mits het lezen van het artikel van Marcel FRANSSENS 

verschenen in de ESDB-publicatie van juli-augustus 1970. 
  

De geuze lambiek is inderdaad een levende historische getuige van 
een vele eeuwen oude techniek. 

 
Lambiek is een overblijfsel van een voorheen algemeen gebruikelijke techniek, 

zij het met een plaatselijk tintje en ongetwijfeld met een lokaal smaakje. 
  

Verneem meer over de grondstoffen, het brouwen en de gisting van lambiek 
via volgende link. 

 
Zodra op de website klik vervolgens op FLIPBOOK-PDF. 

 

Klik hier 

https://www.esdb.be/product/1970-07-08-esdb/
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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 

100 jaar inhoud vrij te downloaden 

De publicatielijst in Excel-formaat aangeboden 

https://www.esdb.be/product/1970-07-08-esdb/
https://www.esdb.be/wp-content/uploads/2022/01/Excel-publicatielijst-ESDB-1911-2021.xlsx
https://www.esdb.be/wp-content/uploads/2022/01/Excel-publicatielijst-ESDB-1911-2021.xlsx

