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Inleiding
Dr. Francis baron Van Loon is nu
ereburger van Essen

Op sinterklaasdag 6 december 2015 kreeg dr. Francis Baron Van
Loon het ereburgerschap van onze gemeente Essen uit handen van
burgemeester Gaston Van Tichelt. Opgegroeid in het hartje van
Essen in de schaduw van het gemeentehuis en afgestudeerd aan de
St-Jozefschool in de Hofstraat bracht Francis het tot de allereerste
rector van de Universiteit Antwerpen. Zijn grote verdienste is de
eenmaking van de drie universitaire instellingen in Antwerpen,
namelijk UFSIA, het RUCA en de UIA in Wilrijk. Hij is er door
volharding, Essense koppigheid en zijn diplomatische aanpak in
geslaagd de ideologische tegenstellingen tussen deze drie
instellingen te overbruggen en er één universiteit van te maken, zo
stelden de verschillende sprekers tijdens de plechtigheid.
Het leerlingenaantal verdrievoudigde daardoor op amper 10 jaar
tijd.
Voor deze unieke prestatie in het doorgaans erg verdeelde België,
kreeg hij eerder al de titel van baron. Voor zijn wapenschild koos
hij de blauwe kleur, die ook het Essense schild kenmerkt.
Essen is fier op zulke zonen.

Kerstmis en Nieuwjaar zijn zowat het nulpunt in een jaar. Alles
eindigt maar begint onmiddellijk weer terug opnieuw.
Als we kijken naar het voorbije jaar dan is er maar één conclusie
mogelijk, 2015 zal de analen in gaan als een boerenjaar voor de
Heemkundige Kring. De Spycker, vintage retro beurs, het
heemhuis en de start van de archeologische werkgroep om maar
enkele zaken op te noemen.
Maar helaas, we doen nog steeds te weinig voor de schoolgaande
jeugd. Met uitzondering van het Gerard Meeusen museum op het
gemeentehuis. Geloof me vrij: de kinderen van de lagere scholen
uit Essen zijn altijd door het dolle heen na het bezoek.
Wat mogen we het komende jaar verwachten. Wel dat is niet min.
De website van de Heemkundige Kring gaat terug online. Sterker
nog, de Heemkundige Kring gaat een joint-venture aan met Essen
in Beeld. Dus dat wordt een heuse online klepper waar menig
heemkundige hart kan opgehaald worden. Ook worden de
contacten met de buren van Kalmthout terug intenser en hier en
daar is er zelfs een samenwerking (maar daar later meer over).
Ook het heemhuis zelf komt, stilletjes aan, aan de beurt. Zowel
inhoudelijk als structureel zullen er het komende jaar stappen
vooruit
gezet
worden.

Vijf dagen later op vrijdag 11 december gaf Francis baron Van
Loon een geslaagde lezing in Hof Ter Weyden over 50 jaar
universiteit in Antwerpen en zijn toekomstvisie op het onderwijs.
Deze Kringse Lezing was een initiatief van onze Koninklijke
Heemkundige Kring en het Davidsfonds.

Dat wordt weer een drukke agenda vol serieuze vergaderingen en
moeilijke denkoefeningen ! Maar weet u wat ik vooral belangrijk
vind? Dat het bij de heemkundige kring gezellig is. Dat je als het
ware in een soort van familiale sfeer je hobby kunt uitoefenen!
Met die kerstgedachte ga ik afsluiten en ik zie jullie allemaal
graag terug bij een volgende activiteit en onthoud
…

Guy Van den Broek

GEZELLIG !!! Dat wordt ons woord van dit jaar !!!
Joris

Mathysen
Voorzitter
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Heemkundige Kring breidt werking uit:
70 belangstellenden voor de voorstelling
van de werkgroep Archeologie
Sinds 15 september is de Heemkundige Kring een werkgroep rijker.
De plannen voor een Archeologische werking werden in de Oude
Pastorij aan het publiek voorgesteld. Naast een mooie opkomst uit
eigen gemeente mochten we ook belangstellenden uit Nispen,
Roosendaal, Kalmthout en Westmalle verwelkomen. Er werd dieper
ingegaan op wat archeologie precies wel en niet inhoudt, wat een
werkgroep mag en kan ondernemen en welke stukken van het Essens
verleden meer (archeologische) aandacht verdienen.
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alfabetische Essense achternamenlijst is intussen langer geworden
en anno 2016 is hij uiteraard ook wat verscheidener geworden. Het
telefoonboek, dat ongevraagd in mijn brievenbus stak, maakt ook
melding van de achternamen Hardewijn, Knieriem en Kleinendorst.
Het brengt ons bij de meest voorkomende achternamen (eind 2015).
Ne(e)len blijft die lijst aanvoeren. 291 Essenaren dragen die
achternaam. Op twee Pe(e)ters.Zij zijn met 280. Dé verrassing
noteren we op de derde stek. Zowel Van Loon als
Konin(g)c(k)(x)(s) komen 260 keer voor in Essen. Jaren voerden
Ne(e)len, Pe(e)ters en Van Loon de lijst in die volgorde aan.
Konin(g)c(k)(x)(s) sluipt nu de top 3 binnen. In de top tien verder
nauwelijks wijzigingen, vergeleken met vorig jaar. Volgen na de
eerste vier:
Van den Berg(h)(e)
Jacob(i)s
Suy(ij)kerbuy(ij)k
Bro(o)s(ens)
Van Ginderen
Jans(s)en(s)

Geschiedenis ontfermt zich over geschreven bronnen. Zo begint de
geschiedenis van Essen in 1159 met het eerste document waarin het
het vrijgoed vernoemd werd. Archeologie daarentegen probeert een
blik op het verleden te bieden op basis van de overblijfselen van de
materiële cultuur van weleer. Op die manier kan archeologie ook een
idee verschaffen van de periode voor er geschreven bronnen zijn.
Potscherven, vuurstenen, relicten, maar ook paalsporen en
overblijfselen in het landschap vertellen immers elk op hun beurt hun
eigen verhaal.
Concreet hoopt de groep een platform te kunnen bieden voor iedereen
die gebeten is door geschiedenis en archeologie. Het lijdt geen twijfel
dat Essen ouder is dan 1159, alleen hebben we daar op dit moment
geen tastbaar bewijs van. Door middel van vondstrapportering en

167
163
148
144
127
126

Ga en vermenigvuldigt u (en gooi deze top tien overhoop!). Nog
twee cijfers. Vijf jaar geleden waren de namen uit de top tien goed
voor 11,1 procent van alle Essense achternamen. Vandaag is dat
nog 10,7 procent.

Jan Suykerbuyk

Pagina 14 van 16

Historische agenda
Zondag 28 februari, VVV-wandeling. Gids Leo Ribbens neemt je
mee voor een wandeling van zes kilometer langs de Roosendaalse
Vaart, één van de duidelijk zichtbare, nog overgebleven turfrelicten
in de streek. Langs deze vaart werd ooit turf vervoerd van Achtmaal
en Nieuwmoer naar de haven in Roosendaal.
Dinsdag 22 maart, Nacht van de Geschiedenis van Davidsfonds. De
wording van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In 2015 is
het tweehonderd jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden werd opgericht, een onderbelichte periode in onze
geschiedschrijving.
Maandag 28 maart (2de Paasdag), presentatie De Spycker in
gemeentehuis.
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actief op zoek te gaan in onze gemeente naar archeologische sporen
hopen we daar verandering in te kunnen brengen. Dat er reeds heel
wat in Essense schuiven ligt, staat buiten kijf: onze gemeente kent een
flink aantal actieve metaaldetector-enthousiastelingen. De werkgroep
wenst ook hen dan ook een forum te bieden om hun vondsten te
kunnen delen en in een groter perspectief te plaatsen. Daarnaast
gebeuren er ook vele vondsten door oplettende Essenaren. Vondsten
uit velden of sporen die men ziet bij uitgravingen van bouwputten
kunnen ons meer bijbrengen dan men op het eerste zicht zou denken.
Voor alle materiële sporen uit het verleden is er voortaan één adres in
Essen: de Archeologische Werkgroep van de Heemkundige Kring, te
bereiken op essenarcheologie@gmail.com of via het Heemhuis.
Thomas Dekkers

Maandag 16 mei (Pinkstermaandag), Beestig Karrenmuseum.
In de maand mei is er een lezing over het ontstaan van onze Kring in
Essen en Kalmthout.
Meer info later op de websites van Karrenmuseum, Davidsfonds
Essen, VVV en gemeente Essen, en uiteraard op onze site.
**************************************************

30 jaar na Backx’ meesterwerk
Achternamen in Essen. Flor Backx zette in 1986 in De Spycker een
huzarenstukje neer, door 1.184 Essense achternamen uit te leggen.
Hij gebruikte daarvoor de kiezerslijst van het Europese parlement
van 17 juni 1984. De eerste naam die Backx uitlegt is A(a)erden: als
een arend heersend. De laatste is Zwagemaker: uit de beroepswereld,
wagenmaker.
Flor Backx schrijft verder “dat de ongeveer 10 procent Nederlanders
(in Essen) niet aan bod zijn gekomen”. Die mochten toen (nog) niet
stemmen, en kwamen dus niet op de bewuste kieslijst voor. De

********************************************************

Gerard Meeusenmuseum
Als conservator van het G Meeusenmuseum antwoord ik op de meest
gestelde vraag :’hoe is ’t met de opfrissing van het museum?’ steeds :
het gaat vooruit ! maar niet : verbazend snel vooruit !(zoals in ’t
liedje).
Met meestal vier personen doen we, elke vrijdagvoormiddag, erg ons
best in het museum. Ik ben dan ook die mensen ontzettend dankbaar
voor hun inzet. Zonder hen zou het absoluut niet lukken, daar ben ik
mij van bewust. Duizendmaal merci, Maria M, Elly, Carla, Eddy en
ook Jef !
We hebben het afgelopen 1.5 jaar al heel veel bereikt maar we zijn
nog lang niet klaar. Momenteel nemen we de kapel onderhanden,
daarom hebben we ook wat de bezoeken betreft de pauzeknop
ingedrukt tot januari 2016. Een rondleiding tussen de stelling in een
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vrijwel lege ruimte is nu eenmaal minder aangenaam.
Na de kapel dienen de klas, het devotiegedeelte, de kledingkamer, de
winkel en de beroepenkamer nog onder handen te worden genomen. In
de ene kamer moet er wat meer geschilderd worden dan in de andere,
maar ze krijgen allemaal hun beurt. Als laatste volgen de volledige
aankleding van de nieuwe inkom, die grenskamer wordt, en de
fractiekamer die de functie van archeologiekamer op zich gaat nemen.
Het gaat niet zo snel vooruit omdat het schilderwerk meer tijd in
beslag neemt dan aanvankelijk gedacht. Een pluspunt is nu wel dat we
de kamer vrijwel leeg kunnen maken en de objecten tijdelijk kunnen
deponeren in de fractiekamer. Dit was in de beginfase niet het geval
want toen was de fractiekamer niet van ons.
Eventuele handige schilders zijn dan ook nog van harte welkom. Ook
tegen allen die zich geroepen voelen om op de een of andere manier
een handje toe te steken zeggen we niet nee !
Marlies Van tichelen
conservator
********************************************************

Oproep
Info over de families Boterpot/schot (Hoogstraten, Meer, Westmalle),
Nouwen, de Bailly 16-18de eeuw, graag bezorgen in
Heemhuis – Moerkantsebaan 48 – 2910 Essen
of via mail heemhuis@skynet.be
Pater Louis Vercammen
********************************************************

In de telefooncellen van zowel de Vijverlaan, Sint-Jansstraat,
Dreveneind (Parochiecentrum) en Kerkstraat (zwembad) werd
minder dan 1 keer per week gebeld. Aan het VVV-kantoor hoogstens
1 keer per week en aan het station 1 tot 3 maal per week. Al deze
telefooncellen zouden verdwijnen tussen 2013 en 2015.

Fig. 5: Afbraak van de laatste Essense
telefooncel aan het VVV-kantoor op 22
juni 2015.

En inderdaad: met de afbraak van de
telefooncel aan het VVV-kantoor op 22 juni 2015 was het in Essen
gedaan met het telefoneren vanuit een publieke cel.
Rudi Smout
*******************************************************

Philips
De Nederlandse multinational Philips heeft zijn vestiging in
Roosendaal gesloten. Dat betekent ook jobverlies voor veel
werknemers uit Essen. Ook in Turnhout wordt het personeelsbestand van Philips drastisch teruggeschroefd. De Stichting Henri
Mastboom organiseert dinsdag 16 februari 2016 een lezing over
het bedrijf Philips. Misschien toch interessant voor de vele exwerknemers
uit
Essen
van
dit
bedrijf.
Dr. Bert van Gastel is gastspreker. De lezing gaat door in het
klooster Mariadal , Vincentiusstraat 3-7 in Roosendaal. De lezing
begint om 20 uur en is gratis. Deuren gaan open om 19 uur 30'.
Tentoonstelling – van 13/12/2015 t.m. 28/02/2016
Museum Tongerlohuyqs – Molenstraat 2 – Roosendaal
Tel. 0031 165 57 99 66
www.tongerlohuys.nl
Dinsdag t/m zondag van 14 uur tot 17 uur
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Had deze knal Belgacom wakker geschud? In elk geval besloot de
telefoonmaatschappij om snel het aantal telefooncellen af te bouwen.
Essen ontsnapte niet aan de afbouw. Zo werden in 1998 alle
Essense wijken, met uitzondering van het Centrum, getroffen. De
toestellen aan de Vijverlaan (Wildert), Dreveneind en Kraaienberg
(Horendonk), de Voorspoedstraat en het sportpark (Heikant), het
dorpsplein in Hoek en de nieuwe grensovergang verdwenen samen met
één van de twee toestellen aan het station. De gemeente protesteerde,
maar haar klacht werd niet gehoord.

Fig. 4: Aan het station van Wildert
kan je ook heel wat jaren bellen.

Het aantal telefoonhokjes bleef verminderen.
In 2012 kwam Belgacom met volgende gegevens op de
proppen:
- 15% van de Belgische telefooncellen is rendabel
- 144 euro per jaar is de opbrengst van de gemiddelde telefooncel
- 1000 euro: kostprijs per jaar van één telefooncel (energie, onderhoud
en herstelling na vandalisme)
- 1 op de 10 Belgen heeft de voorbije drie jaar gebruik gemaakt van
een openbare telefooncel
Over het gebruik van de Essense telefoonhokjes kregen we – na
veel moeite en lang wachten – op 14 augustus 2013 een antwoord van
medewerker Stefaan Bellemans (what’s in a name?) met daarin het
aantal gesprekken en de wegnamedatum van zes cellen.

Het schepenambt vroeger en nu
Als medebestuurslid van de Koninklijke Heemkundige Kring riskeert
men met de loop der jaren de huidige gebeurtenissen steeds meer te
vergelijken met hoe het vroeger was? Noem het een
beroepsafwijking, die wordt aangewakkerd door de rijkdom van het
KHK-archief. Toen ik na lectuur van de Gemeentegids 2013-2014,
waarin de taak van het schepencollege werd beschreven, per toeval
het Jaarboek 1941-‘42 ‘Gedenkschriften betreffende de aloude
heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen' in handen kreeg, werd
de kater bij de melk gezet.
Dit jaarboek bevat een artikel van Gerard Meeusen over het
schepenambt in vroegere tijden. Geboren in 1941 in de
Hondsbergstraat op een boogscheut van deze 'Grote Heemkundige' is
het een voorrecht te kunnen putten uit zijn werk. Vergelijkingen
tussen vroeger en nu over het beleid lopen natuurlijk altijd mank.
Onze beleidsmensen van toen hadden andere zorgen. Dag en nacht
strooien op gladde wegen in de winter stond toen wellicht niet op de
agenda.
Dit betekent niet dat het vroegere schepenambt mag worden
onderschat. Volgens Meeusen waren de schepenen belast met de zorg
der meest gewichtige gemeentebelangen, zoals het algemeen bestuur,
politie en krijgswezen, regeling van onderwijs, liefdadigheid en
verzorging van openbare akten. Met uitzondering van het krijgswezen
kan men die andere taken ook nu wel terugvinden. Kennis van het
recht was niet vereist. Voor civiele zaken ging men te rade naar
Tongerlo. In criminele zaken, die lijf en leden betroffen ging men te
rade bij rechtsgeleerden, meestal te Antwerpen. Opmerkelijk is wel
dat de schepenen destijds ook de functie van notaris vervulden.
Volgens G Meeusen gaat de oorsprong van het schepenambt en
college terug tot de Carolingische wetgeving. Maar de eerste concrete
aanwijzingen van een schepenambt in onze regio vond hij terug in
1335 toen, onder de naam van schepenbank of vierschaar, de
schepenen van Esschen en Calmpthout, zijn opgetreden als getuigen
in een akte over de vaststelling van de grenzen van het hertogelijk
domein. Hier vindt men tevens de bevestiging van de nauwe banden
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tussen de twee buurgemeenten, die in de Spycker van jaargang 2012
werden blootgelegd.
De schepenbank of vierschaar te Esschen-Campthout bestond toen
uit zeven schepenen. De oudste schepen van dienst zat de
schepenbank voor met de titel van voorschepen of presidentschepen.
Vooraleer in dienst te treden legde de schepen de eed af. De tekst
hiervan beslaat bijna een volledige bladzijde en is enkel leesbaar
voor hen, die de cursus Oud Schrift van de KHK gevolgd hebben.
Uitspraken op rechterlijk gebied gebeurden oorspronkelijk te
Esschen, waar de vierschaar stond. De akten eindigden met de
formule 'Gedaan te Esschen in judicio', terwijl de bestuurlijke akten
te Calmpthout werden verleden, eindigend met de formule 'Gedaan te
Calmthout, in collegio.’ Hieruit besloot G. Meeusen dat de zetel van
het college te Calmpthout was, waar ook de opéénvolgende
secretarissen steeds woonachtig waren.
JAARGEDINGEN
De schepenen van Esschen-Calmpthout werden door den meier en
later door den schout aangesteld of beëdigd. Aanvankelijk werden
schepenen slechts voor een jaar aangesteld, maar die regel werd al
snel versoepeld om al te frequente vervangingen te vermijden. De
schepenen kwamen vroeger slechts driemaal per jaar bijeen,
'jaargedingen' of 'voechtgedingen' geheten. Zij waren verplicht
bijgewoond door de ingezetenen, die hiertoe bij klokluiden werden
verwittigd. Afwezigheden werden beboet, tenzij een verschoonbaar
bewijs werd geleverd.. Dit is in schril contrast met de huidige
opvatting van het schepencollege dat geen pottenkijkers wenst. Onze
nazaten zullen zich wellicht afvragen, waarom in een tijdvak van
steeds betere communicatie zulke belangrijke veranderingen voor de
burger niet minstens op het lokale TV-net werden uitgezonden.
Het artikel van G. Meeusen bevat een bijzonder gedeelte met de
naamlijst der gekende schepenen van Esschen en Calmpthout tijdens
de periode 1357-1600. Deze lijst omvat in totaal niet minder dan 150
namen. Opmerkelijk is dat er geen naam voorkomt van een huidige
Essense schepen. De schrijver dezes heeft daarentegen wel driemaal
zijn naam teruggevonden, doch enkel een genealogisch onderzoek
kan uitmaken of het hier om een ingezetene van Esschen zelf betreft.
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In 1971 kwam er een tweede Essense cabine bij: op de hoek
van de Postbaan. De andere Essense wijken zouden snel volgen.
Fig. 2: De telefooncel op de
hoek van de MaststraatHeikantstraat omstreeks 1995.
Hoeveel m³ verklede scouts van
Heikant krijg je hierin gepropt?

Mochten deze telefooncellen een geheugen gehad hebben dan
konden ze ons wellicht veel vertellen over geheime liefdes, het
afzeggen of bevestigen van afspraken, bijzondere contacten,
oeverloze gesprekken…
Er kwamen ten lande, en dus ook in Essen, alsmaar
telefooncellen bij. In 1997 stonden er in gans België liefst 18.000
hokjes. Ze bestonden in verschillende uitvoeringen en men kon er
cash of met een telecard en later met proton betalen.
Eén van die Essense telefooncellen kwam in 1997 in de
krant. Op een decemberavond werden verschillende personen uit de
Kerkstraat opgeschrikt door een luide knal. Uit de telefooncabine aan
het zwembad steeg een grijze rookwolk op, terwijl de glaswand aan
de straatzijde volledig aan diggelen lag op het wegdek. De brandweer
werd opgeroepen. Vermoedelijk was de oorzaak een kortsluiting aan
de permanente verlichting.

Fig. 3: Leden van Chiro Happy
Dorp steken een frietje voor de
telefooncel van aan het
zwembad.
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Telefooncellen stonden een halve eeuw in
het Essens straatbeeld
Anno 2015 verdwenen de laatste telefooncellen uit de Belgische
straten. Zo kwam er na 83 jaar een einde aan het Belgische
telefoonhokje. In 1932 zagen de eerste het levenslicht. Het waren houten
belhokjes, binnen in de RTT-gebouwen in Brussel, Antwerpen en Luik.
Ze werkten met muntstukken van tien centiemen. Bellen kon enkel
zonaal. Op de eerste aluminium telefoonhokjes buiten was het wachten
tot 1958, toen België met de wereldexpo de moderne tijden binnen
stapte. Ze doken samen met de eerste files op in het straatbeeld.
In Essen heeft dit fenomeen precies 50 jaar bestaan omdat in
1965 de allereerste telefooncabine werd neergepoot op het Heuvelplein.
Vele mensen hadden toen nog geen vast toestel in huis en van een GSM
of smartphone was nog lang geen sprake.

Fig.1: De eerste telefooncel stond op
het Heuvelplein. Hier zien we deze
cel samen met twee majorettes van
harmonie Concordia in 1972.
Concordia vierde haar 100-jarig
bestaan.

Als geruststelling voor diegenen die hun naam missen in de
opsomming van G. Meeusen wordt verondersteld dat de
bekwaamheid van een schepen niet wordt bepaald door diens naam.
Hiervoor wordt verwezen naar de mooie tekst van het besluit van de
hand van Gerard Meeusen himself. In zijn slotwoord betoont Gerard
zijn respect voor het schepenambt en steekt hij een hart onder de
riem van diegenen die zich engageren.
Lid zijn van een voormalig dorpsbestuur was niet alleen een eer,
maar ook een plicht waaraan men zich niet kon onttrekken, wilde
men niet doorgaan voor iemand die het belang van het dorp
negeerde. Het was een zeer verantwoordelijke en weinig te benijden
taak. Het heeft meermalen plaats gehad dat leden van het plaatselijk
bestuur als gijzelaars werden meegenomen totdat het dorp aan de
opgelegde verplichtingen (van abdij Tongerlo ?) had voldaan. In
legio komen in de schepenregisters akten voor, waarin zij hun
persoonlijk bezit in pand stellen tot het bekomen van de nodige
gelden. Als rechters moesten zij soms een doodvonnis vellen over
eigen medeburgers.
Tot onze opluchting vindt men het uitspreken van de doodstraf niet
terug in het huidige takenpakket van het schepencollege. Het valt
trouwens te betwijfelen of er voor deze bevoegdheid veel kandidaten
zouden zijn. Maar geen nood, want het huidig schepencollege
beschikt voortaan toch over het uitzonderlijke wapen van de
gasboetes !
Jan Michielsen

Buiten de bellers vonden ook vandalen snel de weg ernaar toe.
Men scheurde bladzijden uit het telefoonboek, liet er afval achter of zelfs
een deurmat van een dichtbijgelegen winkel, de hoorn werd al eens
meegenomen…. De toenmalige Regie van Telegrafie en Telefonie
(RTT), de voorloper van Belgacom en Proximus, zal er niet altijd hebben
kunnen mee lachen.
Soms had de beller wat geluk. Toen Huub Heitzer, in Essen ook
bekend onder zijn aliassen Speurneus of Lange Huub, in 1969 5 frank in
het apparaat wil steken, valt het erdoor, gevolgd door nog drie andere 5
frankstukken.
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Inhoud De Spycker 2016 (onder voorbehoud)
Lidgeld 2016
Leden in Essen betalen € 18,Leden buiten Essen maar wel in België betalen € 21,50 (€
3,50 verzendingskosten + 2 x ’t Spyckertje)
Leden in het buitenland betalen € 24,50 (€ 6,50
verzendingskosten + 2 x ’t Spyckertje)
Te betalen voor 15 februari 2016
Rekeningnummer:
IBAN: BE28 0682 0126 4620
BIC: GKCCBEBB

Voorstelling De Spycker 2016

Maandag 28 maart om 10.30 uur
in de raadszaal van het gemeentehuis
Essen

Terug naar het verre verleden (Guy Van den Broek)
De mogelijke oorsprong van de Oude Pastorij te Essen
(Huub Klaasen)
Esbac vierde gouden jubileum in 2014: vijftig jaar basketbal in Essen
(Frank Hontelé)
Zwembad de Vennen (1972-2015) (Leo Costermans – Rudi Smout)
Belastingen in de 17de eeuw (Patrick Hoppenbrouwers)
Essense autopioniers: Garage en rijschool Dekkers (Jan Suykerbuyk)
1916 (Louis Vercammen)
Essen in het midden van WO-I (Guy Van den Broek)
Essen en Roosendaal in de Groote Oorlog volgens het dagboek van
Jac. Van der Veken (2) (Joss Hopstaken)
Geschiedenis van het vliegend wiel (deel 1 : 1963 – 1969)
(Roger Suykerbuyk)
Veertig jaar Oxfam-wereldwinkel in Essen (Frank Hontelé)
Het schoolleven van Christine Lantain in Mariaberg 1876-1878
(Rudi Smout)
Van purper tot stinkend rijk (Louis Vercammen)
Drie koffiebranderijen (2) (Rudi Smout)
Sooi Noldus 1897 – 1980 (Roger Van Ginderen & Guy Van den
Broek)
50 jaar Dosko, stichter van EVL (deel 2) (Tjen Keuppens)
Mensen van bij ons: Maurice, een echte Backx, is van alle markten
thuis (Rudi Smout & Guy Van den Broek)
Jaaroverzicht 2015 (Jan Suykerbuyk)
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