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CEUSTERMANS R. 
Van graven tot ridders: Aarschot in de twaalfde eeuw. 

  
VAN DER ELST J-M. 

 ‘De Doorne Croone’. Een Brusselse fundatie voor drie studenten. 
  

DEROOVER D. – JAPPENS L. 
De overzeese avonturen van de familie Plasky. 

Deel 2 - Soldaat Joannes Battista Plaskie. 
  

COLLIER M. 
Het curieus verhaal van de gezusters Janssens, 
dochters van de molenaar te Gempe (1782). 

  
APPELMANS J. 

Uitsluitsel over de geboorteplaats en geboortedatum 
van Jan Baptist van den Daele abt van Dielegem. 

  
KEMPENEERS P. 

De paalsteen van Halle (1733). 
  

JUDO F. 
Drie processen zonder vonnis. De onsuccesvolle vervolgingen van de Brusselse 

advocaat en publicist Henri van der Hoop voor en na de Brabantse Omwenteling 
(1787-1793). 

  
KEMPENEERS P. 

Ruzie om een pint in Roosbeek (1793). 
  

OCKELEY J. 
Een ongekende kaart van Diegem. 

  
VANNOPPEN H. 

De geboortegebruiken door de eeuwen heen in Midden-Brabant. 
Deel 1 - Het geboortecijfer. 

  
APPELMANS J. 

Boekbespreking 
Erasmus vijfhonderd jaar geleden te gast in Brussel en Anderlecht . 

  
 

Ontdek 230 ESDB-publicatie via volgende link 
 

Klik hier 

Enkel ESDB-leden die op de ESDB-website gebruik maken 
van hun gebruikersnaam en paswoord 

krijgen toegang tot de ESDB-publicaties van de 10 recentste jaren. 
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In 2019 werd het Centrum voor Historische Talen (CHT) opgericht, een 
onafhankelijke vzw die als bedoeling heeft de kennis over en de studie 

van historische talen en taalvormen te bevorderen. 
 

Naast de cursus Latijn voor beginners en een lezingenreeks, zijn er vanaf 2022 
ook cursussen Naamkunde, Dialectologie en Paleografie. 

 

Dialectologie 
  

De traditionele Dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, 
die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. 

De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden 
met een belangstelling voor taalgeschiedenis. 

 
Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, 

woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden 
van de stand van zaken in de traditionele dialectologie. 

  
De cursus wordt gegeven door em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen, die tot 2018 
historische taalkunde van het Nederlands en dialectologie doceerde aan de UGent. 
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Cursussen Dialectologie en Naamkunde 

van het  
Centrum voor Historische Talen 

https://www.historischetalen.be/aanbod/cursussen/dialectologie


Naamkunde 
  

Waar komen onze plaatsnamen, voornamen en familienamen vandaan? 
Dat zijn de centrale vragen waar de naamkunde of onomastiek een antwoord 

probeert op te geven. 
 

Om zich te kunnen oriënteren, heeft de mens altijd al namen gegeven 
aan plaatsen in zijn omgeving. 

 
Die plaatsnamen werden niet zomaar uitgevonden, maar gaan terug 

op elementen uit de toen gangbare, dagelijkse woordenschat, 
waarmee een zinvolle, beschrijvende uitdrukking tot stand kwam. 

 
De studie daarvan is de toponymie. 

De antroponymie is dan de studie van eigennamen voor mensen. 
We leren de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen 

en hoe we die kunnen indelen in categorieën. 
  

De cursus wordt gegeven door Brecht Persoons, die in 2008 aan de UGent 
afstudeerde als Master in de historische taal- en letterkunde 

met een scriptie over de toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650. 
 

Sinds 2017 is hij directeur van het atheneum van Geraardsbergen, 
maar ondertussen blijft hij historisch en toponymisch onderzoek uitvoeren 

voor onder meer het Zottegems Genootschap 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde. 

12 lesmomenten 
telkens op zaterdag 

  
Wanneer 

Van 24/09/2022 tot 10/12/2022, telkens van 11:00 tot 12:30 
  

Waar 
Liberas 

Kramersplein 23 
9000 Gent 

  
Kostprijs 

120€ - maximaal aantal deelnemers is 15 
  

Inschrijving via volgende link 

Klik hier 
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11 lesmomenten 
telkens op woensdag 

  
Wanneer 

Van 28/9/2022 tot 14/12/2022, telkens op woensdag van 19:00 tot 20:30 
Geen les op woensdag 02/11/2022 

  
Waar 

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren 
Koningstraat 18 

9000 Gent 
  

Kostprijs 
120€ - maximaal aantal deelnemers is 20 

  
Inschrijving via volgende link 

Klik hier 
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Internationale ruilbeurs in Ternat 

https://www.historischetalen.be/aanbod/cursussen/naamkunde


Reeds meer dan 30 jaar organiseert de Koninklijke Cultuur- en Heemkring Sint-
 Gertrudis ieder jaar een internationale ruilbeurs voor devotionalia. 

Ternat is ondertussen één van de weinige locaties geworden 
waar zulke specifieke ruilbeurs nog wordt georganiseerd.  

 
Alles wat met devotie te maken heeft komt op deze beurs aan bod. 

 
Naast rouwprentjes, rouwbrieven, communieprentjes is er ook plaats voor 

paternosters, wijwatervaatjes, medailles, heiligenbeelden, scapulieren, 
kerkboeken…    Zelfs postkaarten  worden aangeboden en geruild of 

verhandeld.      
  

Wanneer 
Zaterdag 3 september 2022 

  
Waar 

Parochiehuis van Ternat 
Kloosterweg 1 
1740 Ternat. 

  
Praktische informatie voor standhouders 

Standhouders zijn welkom vanaf 7:00 
Tafels zijn ter beschikking voor een bedrag van 4 €. 

  
Inschrijving 

Jozef De Ridder 
0477 25 82 03 

   
Praktische informatie voor bezoekers 

Klik hier 
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Ingang 
Voor bezoekers 1€ 

  
Het brede publiek wordt verwacht vanaf 8:00 

De devotionaliabeurs eindigt om 13:00 
  

Bernadette De Cnop  
0473 65 22 79 

bernadettedecnop@hotmail.com 
 

Iedereen is van harte welkom. 
Maak kennis met een boeiend aspect van onze geschiedenis. 
De ruilbeurs is een ideale gelegenheid om datgene te vinden 

wat je reeds zo lang aan het zoeken bent. 

https://www.ternat.be/activiteiten/detail/1284/ruilbeurs-devotionalia-en-prentkaarten
mailto:bernadettedecnop%40hotmail.com


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

toegang tot de flipbook-publicaties 
van de 10 recentste jaren 

Lid worden kan op de ESDB-website via volgende link. 

Klik hier 

https://esdb.us17.list-manage.com/track/click?u=5e84ae175ede7eca976527ee2&id=0373c885bc&e=e530cf311e
https://www.esdb.be/wp-content/uploads/2022/01/Excel-publicatielijst-ESDB-1911-2021.xlsx
https://www.esdb.be/lid-worden/

