
VERSLAG STICHTINGSVERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING DD. 21/03/1985. 

Aam"rezigen : Delbaere \.]. t Lenaers A •• Bartholomé L •• Coenen H., Deckers G •• 
Grommen F. • Vandersmissen J. • Carnotensis J. • Loeners J .• Vlijnen C •• 
Coenen Fr. • Keirnes A., Deneuker J., "l-Jijnants Cl.. Bellefroid J .• 
Bleus J., Ro bijns L.. E. Vandeplas-Hijnants. E. Lambrechts-~.Jilmots 

Verontschuldigd: Basteyns Danny, Carolus Noël. Van der Haegen Kathelijne. 
Celen Armand. 

J. Carnotensis. voorzitter van de Culturele Raad, nam tot nu toe het voor
zitterschap waar van de geschiedkundige kring. 
Hij gaf een overzicht van de aktiviteiten welke tot nu toe doorgingen, en dit 
aan de hand van de vorige verslagen. 

; \ 

Onder impuls van de Culturele Raad werden diverse 
zouden kunnen geinteresseerd zijn in de oprichting 
Deze werden op een eerste vergadering samengesteld 

mensen gekontakteerd welke 
van een geschiedkundige kring. 
welke doorging op 12/11/84. 

De bestaande kringen lichtten hun \.,rerldng toe. 
De vraag naar de relatie van de bestaande kringen t.a.v. de nieuwe kring 
werd besproken. De voorstellen rond een Kanunnik Daris-viering werden besproken. 
Algemeen : de werking kan uit verschillende aspekten bestaan : 

- het heemkundige 
- het geschiedkundige 
- het toeristisch aspekt 

Tijdens de 2de bijeenkomst dd. 28/01/1985 werd de relatie tussen de bestaande 
kringen en de geschiedkundige kring besproken. 
De bestaande kringen te Hoepertingen en te Voort blijven autonoom verder werken. 
Er kunnen wel samem.,rerkingsverbe-"'den zijn. D. Basteyns en C. Hijnen blijven 
ter persoonlijke titel lid van de geschiedkundige kring. 
Tijdens deze vergadering gaf de Heer E. Vandeplas-, voorzitter van het Oudheid
kundig vennootschap van Tongeren, een toelichting over de werking van zijn 
vereniging. 
De datum en programma van de Kanunnik Daris-viering werd bepaald. 

Tijdens de vergadering van 15/02 werd het programma van de Kanunnik Daris
viering opgesteld. 
In de bibliotheek zou een aparte stand ingericht worden met historische 
werken of werken over de geschiedenis van Borgloon. 
Een B.T.K.-ploeg zou de gemeentelijke archieven klasseren en onderbre~gen in 
de Technische Dienst. 
Een~antal mensen gingen samen met de gemeentesecretaris een bezoek brengen 
aan de archieven. 

Er werd eveneens beslist dat tijdens de volgende vergadering de officiële 
stichtingsvergadering zou doorgaan. 
Via de Nieuwsbrief wordt nog een oproep gedaan tot geinteresseerden; 
diegenen die tot nog toe aangeschreven werden, worden gevraagd zich officiëel 
als lid op te -geven. 



2. ~~E~!~~!~S~~~~~!~~E~ 
34 mensen sloten zich aan bij de geschiedkundige kring. 
J. Carnotensis vroeg kandidaturen van de aanwezigen op voor de funktie van 
voorzitter. 
J. Bleus was kandidaat en werd verkozen met algemeenheid van stemraen. 

2. 

Fr. Coenen was kandidaat secretaris en werd verkozen met algemeenheid van stemmen. 
De overige bestuursfuncties zullen bij gebrek aan kandidaten tijdens de volgende 
vergadering opgevuld worden. . 

3. ~!~!~_~~~_~~_~~~E~!!!~E_~~~E_~~_~~E~~E~_~~E~!~S_~~~_~~_g~~~~!~~~~~~!a~_~E!~a~ 
J. Bleus benadrukt het belang van de samenwerking met de bestaande. kringen en 
J. Bellefroid. 
Als ,.,erkterrein schetst hij een viertal mogelijkheden 
a) Geschiedenis "lOrdt vandaag gemaakt, dus: be"Jaren ,.,rat vandaag geschreven, 

gemaakt, gecreëerd \V'Ord t • 
b) onderzoek naar e%f belichting van belangrijke punten of feiten uit de 

geschiedenis. 
c) de Loonse geschiedenis kadert in een ruimer geheel, en dient dus ook in 

de streekkontext bekeken te worden. 
d) akties : Het naar buiten brengen van de vondsten, door aktiviteitèn, mani

festaties, enz .• vb. thematische tochten. 

Willy Delbaere biedt zich aan om archieven 85 aan te leggen. 

Ook de bibliotheek houdt reeds krantenknipsels bij vanaf 1978. 

4. !~~~~~!~_~~E!~:~!~E!~S 
J. Bellefroid stelt voor om de tentoonstelling goed te omkaderen met foto
materiaal, pentekeningen, enz. 
Hij beschikt in dit verband over een pentekening van Hechelen-Bovelingen, 
een pentekening van het kasteel van Voort, 
een foto van graaf D'Archot-Schoonhoven 
een foto van Rolduc zoals het vroeger was 
persknipsels en materiaal gebruikt bij de viering in 1955 
Boeken van Hartelius, Loons Historicus, Henrotte, 's Grevenhuis, 
Dr. Baerten : Het graafschap Loon 
Stamboom van de familie. 
Er kan in Tongeren informatie opgevraagd worden over de archieven van het 
Latijns privé-college van de studiebeurs Van Langenaken. 

Het programma zal voorafgegaan \V'Orden door een H. Eucharistieviering 
om 18u00. De rest van het programma schuift 30 minuten op : 
vrijdag 26 april : 
19u30 ontvangst op het stadhuis met een instrumentaal optreden. 
19u45 lezing over het leven, de vlerken en ,de mens Kanunnik Daris, door 

J. Bellefroid. 
20u30 officiële inhuldiging van deherdenkingsplaat in de Papenstraat. 
21u : opening van de tentoonstelling van de werken van Kanunnik Daris 

gevolgd door een instrumentaal optreden en receptie. 

zaterdag 27 en zondag 28 april 
Tentoonstelling. 



Er moet kontakt opgenomen worden met de politie voor wegafsluitingen; 
vitrinekasten zullen bij Vigner on besteld \wrden . 

Er wordt afgesproken dat J . Bleus? J . Carnotensis en Fr . Coenen zaterdag
namiddag naar J . Bellefroid gaan om de tentoon te stellen werken te inven
tariseren. 

3 . 

Op dinsdag 26 maart gaat een volgende vergadering door van de geschiedkundige 
kring . 

Er wordt ook aan de gemeente gevraagd om het sraf van Kanunnik Daris op te 
kuisen? en de registers van de bur gerlijke stand van overlijden en geboorte 
van de Kanunnik ter beschikking te stellen voor de tentoonstelling . 

In het tijdschrift van de federatie van geschiedkundige kringen Limburg 
zal een tekst opgenomen worden over de stichtieg van de geschiedkundige 
kring . 
Er zullen eveneens persnota's en een radio-programmn met radio Hoepertingen 
gemaakt ,.,orden . 



H~h.J\OPT VERSLAG OVÀ':R HET O.~T.}TA.-\N EN DE \'JERKING VAN DE 
Gl~SCHlf.:VKUNDIGE KHIXG: "KANUNNIK DARIS" • DGHGLO()N 

Onder impuls Van de Culturele Raad werden diverse personen 
gekontakteerd, welke zouden kunnen geïnteresseerd zijn in de 
oprichting van een geschiedkundige kring. Derewe~deN op een 
eerste vergadering samen geroepen op 12.11.84. 

Tijdens een tweede bijeenkomst op 28.01.85 werd de relatie 
Tussen de t'Vlee besta;jnde en de nieuli"e kring besproken. De 
heer Eo Vandeplas, voorzitter van het Oudheidkundig Ven
nootschap van Tongeren gaf een toelicht~ng over de werking 
van zijn vereniging. 

Tijdens de derde vérgadering op 15.02.85 werd de datum en 
het programma van de Kanuuuik-Daris-herdenking vastgelegd. 

Op 21.03.85 had de stichtingsvergadering plaats. 34 perso
nen sloten zich aan. Tot voorzitter werd Jos Bleus verkozen 
en Frans Coenen als secretaris. De herdenking van Kanunnik 
Daris zal plaats hebbenop 26, 27 en 23 april. De naam van de 
kring werd : Geschiedkundige Kring ~anunnik Uaris , Borgloon. 

Op 23 .03. 85 had ten huize van de heer Jan Bellefroid een 
'tlerkvergadering plaats, '.;aar de herdenking en tentoonstel
ling tot in de puntjes geregeld werd. 

Op 26.03.85 werd, samen met bestuursleden van de Culturele 
Haad de taken verdeeld en gezocht naar de beste publiciteit 
voor de her denking . 

Op 16.o4.C5 werd de laatste hand gelegd aan de praktische 
uitwerking van het verloop van de herdenking en tentoon
stelling. 

Op 26.04,85 werd de Kanunnik-Paris- herdenking ingezet met 
een hulde aan het graf. de onthulling van een heraange
brachte gedenkplaat aan het huis van geboorte en dood van 
de Kanunnik en had een a cademische zitting plaat op het 
stadhuis met opening van de tentoonstelling. Deze was nog 
toegankelijk op 27 en 28 april. 

Eerste vergadering van de opgerichte werkgroep op 08.05.85 
over de evaluatie Van de Kanullnik-Daris-herdellking en gespeek 
over de verdere werking van de G.K. 

Algemene vergadering op 20.05 . 85 . Er wordt beslist Oen bundel 
samen te stellen over de Kanulluik- Daris-Herdenkingen van 1955 
en 1985. Voorstelling van een video-.film vall Yvo Gilisscn 
over de geschiedenis van de stad Tongeren. De maker over
weegt dergelijke film te maken over de geschiedenis vun 
Dorgloon en dit in twee luiken. 

Vergadering van de werkgroep en dagelij;~s bestuur op 21 .. 08.85. 
De samenstelling Van de Kan .-Darisbundel \yordt besproken en e~. 

en een aanvraag ingediend om langs het OC:~ om een UTKer te 
bekomen om het OC.MW-archief te valoriseren. 

Werkgroep en D.B.-G. K. komen Sallien op 18 .o~.85. Nazicht en 
correctie van de samellgest lde bundel en kostprijsberekenin~o 
ilespreking en doorBpelen van bevragil1.g.::;;:formulieren aan de 
leden G.K. Informatief' gesprek over fruitmuseum door mede
werkers Strcekontwil{keling Zui<.l-Limburg. 

. .. / .. 



· .. / .. 
Vergadering werkgroep en D.B. - G.h. op 25.09.BS. 
Kan .-Daris-bundel en prijsbepaling. Hesumé van 
Indeling in worligroepen. Verdere programmatiee 
de A.V .. 

Presentatie 
vragenlijsten. 
Agenda volgen-

op 06 . 10.85 neomt voorzitter Jos Bleus deel aan het 39ste 
Congres Van de f.'edcratie ûer Geschiedlcundige Kringen te 
TongerGn. 

Algemene vergadering op :.:.I: •• 10.C5. Definitievo a:f'Vlsrking en 
verkoop Kun .... Daris-bundel. Goedkeuring programmatie .. Verto
ning videofilm van Yvo Gilissen: 80rg100n, boofdstad van een 
graafschap. 

Sal:lenkomst l';erl;:~:roep op 05 ,.11.û5. UitboUlv archief'- en docu
mentatiecentrum. Aanleg Van beeld en geluidsarchief. Viering 
Van: 1tLoon-ve ' ,r-stad lt • 

Algemene vergadering op 12 .11.85. Vei'slag lierkgroep . Voor
dracht met illustratie van ' oto- en kaartmateriaal door Jos 
Bleus: Situering van Loonse bOllwkunst in 7500 jaar bO'lllV-kunst 
in Limburg. 

Vergadering werkgroep op 16 . 12 .85 (19u): Hoever staat het 
met het Fruitmuseum? Hoever staat het met de viering VUIl.: 

"Loon-weer-stad"? Hoever staat het filet de u:i tb o uw' van cen 
archie~- en documentatiecentrum en aanleg Van beold- en 
ge1uidsarchief"? 

Algemene vergaderiu[ op 16 . 12.85 (20u ). Dr . Biesemans en 
AndrÉ~ Bartholomivis vertonen en commentarieren oude en ""aar
devolle zichtkaarten ovet' Borgloon-centrum en de kerkschátten 
van de sint-Odulphuskerk. 

Vergadering werkgroep op 22 .01.8G.(19u) Aanvraug toetrediHg 
Cu1ture1e Raad en Geschiedkundige Federatie. Zelfstandige 
werking en budget. Ifoever staat het met de verkoop von de 
Kan.-Daris-bundel? Hoever staat het met hot Fruitmuseum en 
met do viering van "Loon-w'eer-stad'*? Kan on Inag me n l.id
ge1d vragen? 

Algemene vergadering op 28 .01.86 (20u)/ Gegevens en wetens
wanrdigheden over Hoepertingen. Voordracht door Camille 
Wijnen van de G. K. Van Hoepertingen. 

Vergadering l.,erkgroep op 19.02.86: Stand van zaken a<::lngannde: 
1 Type-wed' Van Henrotay-geschrif'ten. 2 Afrekening van Kan.
Daris-bundel. :> ~Iedewerking aall tentoonstelling ~Wrui tverwer
king tf met rondgang door stroopf'abriek tvynallts. 4. Viering: 
"Loon-l"le .'r-stad" . 5 Aanvragen tot toetreding Culturele naad 
en li'ederatie G. K. en. 6 verdere prograil1matie. 

Algemene vergadering op 19 .02.86 (20u): Voordracht door 
Dallll.y Basteyns Van de G.K. llenclrycken-Voerda over de 
Loreto-kapellen in Limburg . 



Verslag vergadering Geschiedkundige Kring dd. 15/02/1985. 

Aanwezigen Grommen F., Lenaers A., Bastijns D., Pirard Ch., Bartholomé L., 

Carnotensis J., Vandeplas-Wijnants E. 
Verontschuldigd : l.Jijnants Cl., ]Bleus J., Bellefroid J., Delbaere \-J., Hodave H. 

1. Verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. 

2. Kan~unik Daris-viering. 

Kan. Daris werd geboren in 1821 en stierf in 1905. 

In 1955 organiseerde J. Bellefroid reeds een huldiging van Kan. Daris. 

J. Carnotensis nam kontakt op met J. Bellefroid lvelke het materiaal dat 

in 1955 gebruikt werd ter beschikking stelt. L 

Tijdens de volgende vergadering zal J. Bellefroid aanwezig zijn om de praktische 

regeling uit te werken. 

De aktiviteiten zouden doorgaan op 26-27 en 28 april in het stadhuis te 

Borgloon. ~@;,f,;~~-
/i"91~ '''' ,\cvJ '1 

vrijdag 26 april : ~ 

om 19u_~ ontvangst op het stadhuis 
---5J J.J. 

( om 19u'l5 

20u.~ 

om :M3o 

lezing over leven, werken en mens Kannunik Daris door J. Bellefroid. 

officiële inhuldiging van de plaat door burgemeester en/of schepen. 

opening van de tentoonstelling van ,.,rerken van Kan. Darisen receptie. 

zaterdag 27 en zondag 28 april : tentoonstelling. 

Er zal een kataloog samengesteld worden en een nota met gegevens over het 

leven van Kannunik Daris. 

3. Bibliotheek. 

In de bibliotheek zou een aparte stand ingericht worden met historische 

werken of werken over de geschiedenis van Borgloon. 

In de bibliotheek worden al de krantenknipsels over Borgloon vanaf 1978 

bijgehouden. 

Tegen de volgende vergadering zal een inventaris van de stukken welke aan

wezig zijn in de bibliotheek voorgesteld worden. Er wordt voorgesteld om een 

bewaarbibliotheek te koppelen aan de bibliotheek. 



4. Archieven van de gemeente. 

Een B.T.K.-ploeg zou de gemeentelijke archieven klasseren en onderbrengen 

in de Technische Dienst . 

Een aantal mensen zullen samen met de gemeentesecretaris, de Heer Pirard, 

een bezoek brengen aan de gemeentelijke archieven. 

2. 

Er zal gevraagd worden om een inventaris op te maken van de diverse stukken. 

Ook met het O.C.t1.l.-J. zal kontakt opgenomen worden om te informeren naar de 

archieven van het O.C.N.H. 

5. Concrete afspraken. 

De Geschiedkundige Kring beschikt nog niet over eigen middelen. 

V Voorlopig kunnen de administratiekosten gerecupereerd worden van de gemeente 

en de organisatiekosten van de Culturele Raad. 

6. Taakverdeling. 

Al de geinteresseerden zullen aangeschreven worden om zich officieel als 

lid van de geschiedkundige kring op te geven. 

In de nieuwsbrief van maart zal een mededeling opgenomen worden over de 

oprichting van de geschiedkundige kring~ met een oproep tot eventuele kandi

daten. 

Bij de volgende bijeenkomst zal de officiële stichtingsvergadering doorgaan 

met verkiezing van de bestuursfuncties. 

Deze vergadering zal doorgaan op 21 maart. 



Verslag vergadering Geschiedkundige kring dd. 23.03.85 ten huize van J. Bellefroid 
10-12 uur. 

Aanwezig: J. Bleus, voorzitter 
F. Co enen , secretaris 

f VOORSTEL ( 

J. Carnotensis, voorzitter Cultuurraad 
J. Bellefroid 

~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~ 
1. Eerste radio-afspraak 
Voorstelling van de Geschiedkundige kring en Kan. Darisviering op Radio Hoepertingen 
maandag 25 maart te 15 uur. 
Zullen aanwezig zijn : 
- E. Vandeplas-Wijnants + J. Carnotensis : behandelen het th(;ma hoe de Geschied

kundige kring ontstaan is onder impuls van Samenlevingsopbouw en de Cultuurraad 
- J. Bleus zal de doelstellingen van de Geschiedkundige kring uitleggen alsmede de 

agenda van de feestviering. 
J. Bellefroid situeert Kan. Daris. 

2. Uitnodigingen 

~~-~!~~~~~~-~~!~~~~~~~~~~-
De Geschiedkundige kring maakt een groot onderscheid tussen algemene bekendmaking en 
uitnodiging. 

a. In Zoeklicht zal een uitnodiging geplaatst worden. Hiermee bereiken we 10.000 
personen. 

b. Radio en T.V. 
T. V. : Boeketje Vlaanderen . 
Radio - Limburg '85 

- Radio Hoepertingen " 

c. ~~~s een redactionele tekst vijf kranten benaderen. 'K"-p ... :1A~-'" 
Een eerste redaktie is reeds gebeurd in dèze kranten (tekst van P. Desteghe) naar 
aanleiding van de stichting van de Geschiedkundige Kring. 

~~_~~~~~~~!~j~~_~~!~~~~~~~8~~_ 
a. Uitnodiging .Jan de """ee takken van de familie Daris. 

De eerste stam Hartin n"r1.s-K.üker 0" . 
De tweede stam Daris-Claes ~ ;1-<, ....... k~'i. - :./). '-\ 

Volgende afspraken werden gemaakt : 
- J. Bellefroid zal de lijsten aanbieden van de door hem gekende familie Daris. 

• 

- J. Carnotensis zal contact opnemen met Me~r. Delvigne, St-Truiderstwg 12, Tongeren. 
- De Geschiedkundige Kring verzorgt de uitnodigingen. 

b. Uitnodigingen aan provincie : bestendige deputatie + gouv~rneur 
J.P. Coenen : adviseur 
Dedyn : conservator-diensthoofd Kunstpatrimonium 

bisdom : bisschoppen Luik en Limburg «;;,.<1 .R:T~~ r 
~ÓU_"-'-"'" "' .. ~_, ~J)~~ .. .. ;~<"-"'-'_ I. I H~, ' '-<-.... t-

c. G~~el<~:~~e~tuur9 O.C.H.l"., ~ls~r.e~~U~~7~~~?v~j.~ vncè~l~ende raden. )~'-d,: 4. 
d. ~ best~en van de verantwoordelijke federaties van Heem- en Geschiedkundige kring 

aanschrijven. 
nb. Hier wordt de vraag gesteld naar de aansluiting bij hoger verno[~~jN~~~)' 

e. De vraag wordt gesteld om geschiedkundigen, specialisten ~pééno of anàer gebiéd 
in de geschiedenis van Borgloon extra uit te nodigen. ~. ~J 

f . Gedacht wordt aan het uitreksel van geboorteakte van Kan. Daris op de persoonlijke 
uitnodiging. 



2. 
( , ti, 
~. 3. Dagorde van de feestelijkheden 

11ft.; f A. Kerkhof /l '6 ~L r~'->'>{ f1ci.;$.~" il /~tU../ , 
. . 1) ~!:!!!~!E~ : " .-- \...._-----....... 

Aanwezigen op de vergadering zijn van oordeel dat een piëteitsvolle huld? ~a~n 
he!: graf van Kan. Daris meer gepast is dan een Eucharistieviering. Il , t~~.., 

~ a J In. funktie daarvan zal F. Co enen contact opnemen met de Technische Dienst om 
het opschrift op het graf van Kan. Daris te laten kuisen en leesbaar te maken. 
J. Bellefroid zal de originele tekst aan F. Coenen bezorgen. 

b~ J. Bellefroid neemt contact op met E.H. Deken om : . 
- te verklaren waarom de Eucharistievieri~g vervangen wordt door de huldiging 

aan het graf. 
- en Z.E.H. Deken te vragen een intieme religieuze hulde te brengen. 

Al cJ F. Co enen organiseert de bloemenhulde. 
V' Bloemen zouden verzameld worden bijvoorbeeld bij de familie Martens in de 

Kan. Darisstraat, omwille van het verrassingseffect. 

2) Programma op het Kerkhof 
a. Aankomst aan de ingang van het kerkhof (H. Vanveldekestraat) 
b. Hulde aan het "gerenoveerde" graf van Kan . Daris 

- piëteitsvolle hulde door Deken Verjans 
- Bloemenhulde. De bloemen van de verschillende geinteresseerde groepen 

dienen aangeboden te worden door kinderen in~i9dieRaaIGkled1ng} 
Deze bloemen 'vorden aangeboden door : - gemeente - p.-,..v- Yf"",~-"""",.,.~j/ 

o - familie m< L~ /,_A.l." ,,ft K- - Geschie4~un~~~e. kring ~, / .' 
', '-- Kan. Darisstraat J K....,·,·C 

B. Samen (te voet ?) van kerkhof naar : de plaat aan huis Loeners : huldiging 
v<:...,gf stadh1J i 9 tOPRpf'Bslc 9<. , 

C. Onthulling van de gedenkplaat. /1 gft .\~;\ . 
1. De plaat dient alleszins bedekt te zij'n met bijvoorbeeld de vlag van Borgloon • 
2. Onthulling door burgemeester J.n. Hartin, die bovendien aanverwant is met de 

familie Daris. 1 9 <1 j 

D. Stadhuis ;/ 

Feestprogramma. 

1. 
2. 
3. 

1 ~!45 

. 4. 

é) ~: 

Ontvangst 
Muzikaal optreden van Hedwig Ory en lvilfried Grommen. 
Toespraken van : 
a. Voorzitter J. Bleus licht het ontstaan en doelstellingen en aktiepunten toe 

van de recent opgerichte Geschiedkundige kring en leidt de heer Bellefroid in. 
b. J. Bellefroid zal Kan. Daris beschrijven: 

- als geschiedschrijver en zijn geschiedkundige methode t.a.v. de romantische 
geschiedschrijving en de moderne geschiedschrijving. 

- als Lonenaar 
nb. J. Bellefroid zal een toelichting geven van de franstalige werken • 
Muzikaal intermezzo 
Opening en uitleg van de tentoonstelling door J. Bleus en J. Bellefroid. 
De tentoonstelling is thematisch opgebouwd als volgt t:._ . I~ .,~./.; ~ .. , .•. !rf"'."/~ -<:- cs-L)f!.-,-:,. 
- de jeugd van de Kanunnik --_~r'_ 

- de werken 
de relatie : - met zijn omgeving 

- met zijn geestelijke volgelingen 
7. Uitnodigingen tot de receptie (aangeboden door de gemeente) door J. Bleus 

Verslag opgemaakt door J. Bleus en E. Wilmots op 25.03.85 



Verslag vergadering Geschiedkundige kring 26/03/1985. samen met de bestuursleden 

van de Culturele Raad. 

Aanwezig R. Vanrusselt, F. Coenen, D. Basteyns, J. Deneuker, W. Delbaere, J.Loeners, 
H. Lenaers, P. Desteghe, J. Bleus, J. Bellefroid, R. Deckers -Coenen, 
J. Carnotensis, J. Hilissen, J. Boes, J. Cuyx, A. Hendrix, G. Vijgen, 
R. Clerinx, E. Vandeplas-\"ijnants, E. Lambrechts-lrlilmots. 

Verontschuldigd A. Keimes, A. Celen, G. Deckers, F. Grommen, C. Wijnants, 
C. Wijnen, L. Robijns. 

~~~~~~~g~ê=~!~~~~ 

Voorzitter stelt dat een Geschiedkundige Kring ook een vriendenkring moet zijn. 
- Overlopen van het radioprogramma : 

o de geschiedenis van nu moet geinventariseerd worden 
o er moet aandacht zijn voor studiewerk 
o akties moeten gestimuleerd worden : vb. Loretto-tochten 
o het ééndagstoerisme moet bevorderd worden. 

1. Beken~makin8 van de vi'erins'!. 

~ Radio Hoepertingen : radiotekst uittikken ~ door 
~- Koerier: aankondiging: P. Desteghe 
x- ~imburg '85 : P. Martens ~~~g~n2m ~~n _ in.tervi~~ 
~- T.V. : Terloops: brief naar Lucien Boussé - : dir.Nieuws~i~nst _ 

, J:::o,. .. - V ," I:}~eketje Ylaanderen - ' , - ',k ~L~~ -' '- -- ~-~-~ 
1<, ~-BAt4:, ' di- r 1 ~ 41~)--:" 0 \;' , 

(; 

~!.~~~~~li~e uitnodigin~~~!. 
- Uitvoerend comité van 1955. 'j-:V 
- Documentatiecentrum Hasselt : Raf Van Laere 1 

.' I - Gallo Romeins Museum Tongeren . ~ 
Oudheidkundig genootschap Tongeren, ~'l-~ -+- 0:, 

- Provincie l' gouverneur 
"bestendige deputatie 
C. Dedijn 
J.P. Coenen 

bisdom _ '~~~~ -I 

Verbond voor heemkunde in Limbürg 
Coenen Alex, gOll'ofVoor,zi t;tez: 
Hindèrbroedersklooster ' " 
Minderbroedersstraat 9-11 
3550 Heusden " 

- Geestelijke overheid ;~.. ? ~ 
Gemeentel4.:jke:; 0 v erhei4 .J~:>-~ -f' I ..p. 

- Directie Van-de ,. senoren' -
- O.C.~1.\v. 
- Rijkswacht Borgloon : Comm. Bijnens . 
- Besturen van de raden' 
- Federatie Geschiedkundige Kring - 'P.o.. 
- Culturele verenigingen ~ 

- Dr. Bussels -
- Baerten'-
- Saenen - Diest 
- Burgemeesters van de gemeenten waarover Daris schreef adressen J. Bellefroid 

" .. 9 ~~ v-. Jf b /+t1.-.. 
~lbl.i.tJ/d 



~.!_~~~~E~~ 
17u45 Ingang Kerkhof Vanveldekestraat 

-t8u Graf : kleine plechti~d door E.H. De~en Verjans 1/ _ J I) J 
-18u15 Bloemenhulde' ? ~"- ~ - 1'l...:u... D.::.,..-...,. ~ t l -..f 1.e.;az..,t:;......e d.Jî: 1:.. 

~ 18u45 Herdenkingsplaat : toespraak door Burgemeester J'i1, ft"'-'VQ __ . 
èlgelRenhtdde GeschiedkuaEiige--Kting , 

........ 19u30 Stadhuis: Huziek Hedwig Ory en \;Jilfried Grommen 
\rJelkomwoord door J. Carnotensis II~. Ut. 'k" , 

-1~,.. Toespraak J. Bleus 
«~t>ut:5 ...: ~ Lezing door J. Bellefroid 
2.Ou4.S- : ' Ï'1uziek ' Hedwig eni Wilir...i~d _', 
-2J...t!-, ;: "Opening- iènEóóris!e'iling ". _ IJ, 
2lu~ Receptie ~~.....t-, o.L.~ ~t~~ . 

. Vragen aan het Schepencollege 
I - vlag voor de plaat -;.ï~ J:) . 1- bevlagging Stadhuis - Papenstraat :1 

1

- toespraak Burgemeester aan herdenkingsplaat • 
. - bloemen : sraf 
- regeling verkeer door politie : wegomlegging langs Kortestraat 
- receptie + personeel 
- stoelen op de raadszaal 

Vragen aan " ~.· 
- spots '~. 
Vragen aan Loeners of PUL 
- micro + versterker --

K.K. Loonse Turnkring 
- muziek aan het stadhuis 18u30-18u45 

19u15-19u30 
bellen naar H. Olislagers , 

Varia 
==== 

ok. - " 
---Teks,t · + , -f-oto"- varr-~-;·""Bêrle·froid gegeven aan F. Coenen 
- Foto van J. Bellefroid gegeven aan P. Desteghe 

;..; - Bloemen.,y'Q,rJle.n.·,ll.er.za!llel!,L bij.-Jl~Lfam,~-J1artens 
- 'ÎëksE'''over het ontstaan van de gesë1iiëdkundige kring 
- W. Delbaere zorgt voor "monstrans" voor de tentoonstelling 

2. 

( o .") [! 
, 6 r-L;~~..--

- ?NtsAa,g f. 4 .",om .. 14 UUi-'w6!"dt ·er«'een ' beioek gebracht aan het Archief te Tongeren 
d'obt" ~èeetlen, J>-Bleus, J. Carnotensis 

- kasten bestellen bij Vigneron . 
- werken inventariseren . 
- teksten maken - uitnodigingen -
- inleiding voor brochure --
- verzekering ,-



, . , 

Verslag vergadering Geschiedkundiqe Kring Borgloon dd. 16/4/85 

l\aov!Gzig J. Bleus, J. Carnotensis, T. Goffings p A. Lenaers, A. Celen, 
Jo Grommen, Jo Bearten, V. ilnrtens, J. 13ellefroid, F. Coenen, 
'~. Ded:ers-Coenen, P. Desteghe t H. Del baere, E. Vandeplas-Hijnants 9 

12. l..al'1brechts-lJilmots 

Verontschuldigd J. Deneuxer. l' •• i ,CliTI2S, J. Loeners p G. Deckers p J. Berkenbosch. 
Lo Bartholomé, K. Grommen-Van der Haegen. C. Uijnants 

I. Kanunnik Daris-vierin:; 
========================= 

De boeken van de provincie zijn al in ons bezit en \wrden nagekeken. 

Het J. Eellefroid werd contact opgenomen i.v.m. de tekstplaten voor de boeken. 

- ?:r werd een bibliografie opgel!1aa:ct en de tekstplaten Horden uitgetikt. 

- De inleidende teksten worden uitgeschreven door J. Bellefroid. 

- Het de gemeente werd afgesproken dat zij zouden instaan voor de kosten van 

de verzekering en de huur van de vitrinekasten. 

- De K.K. Loons0 Turnkring \-Jcrd rsecontacteerd om een muzikaal optreden te 

verzorgen tijdens de onthulling van de plaat. Hiervoor Moeten ook afspraken 

geLiaakt ,,,orden met de geMeente i. v .:;1. de kosten voor dit optreden. 

In Tongeren kan nog informatie opgezocht 1-lOrden in het archief. 

- De teksten van het radioprogramma zi jn uitgetikt. 

Bekendmaking 

- Koerier : O.K. 

- Zoeklicht : O.K. 

In 5 kranten zal volgende ,.,eek een artikel verschijnen + een algemene 

uitnodiging voor de bevolking. 

- Elly zal contact opnemen met P. r.;artens voor een aankondiging op Limburg ' 85 

en met Ir~ne afspreken voor een uitzending door radio Hoepertingen . 

- De pers vvordt uitgenodigd. 

Uitnodiging 

Op de voorzijde komt de foto van de Kanunnik en een fotocopij VBn een titelblad 

van één van zijn werken. 

Tekst : Kanunni1c Daris Herdenking 

Binnenkant 

26-27-28 april 1985 

links : uitnodiging + tekst 

rechts : progr&~ 



Programma 

17u45 

18u 

18u15 

Samenkomst kerkhof Vanvelde1{estraat 

Pi~teitsvolle rlechtigheid door Z.E.H. 

Bloemenhulde aan het gerenoveerda graf 

Deken Verjans 

18u45 Onthulling van de herdenkingsplaat door burgemeester J.H. Ilartin aan 

het huis Loeners, Papenstraat 14 

Optreden van de X.IC. Loon32 Turnkring 

19u30 Stadhuis 

- welkomwoord door J. Carnotensis, voorzitter Culturele Raad Borgloon 

- korte toespraak door J. Bleus, voorzitter Geschiedkundige Kring Borgloon 

- lezing over de werken, het leven en de figuur van Kanunnik Daris door 

J. Jellefroid 

- Opening van de tentoonstelling 

21u30 Receptie aangeboden door het ;]eneentebestuur. 

Tekst voor de uitnodiging 

Kanunnik Daris uerd geboren op 18-9-1821 en stierf op 11-9-1905. 

Hij Has de voornaamste geschiedschrijver van het Loons verleden en de 

geschiedenis van het Prinsbisdom Luik. 

Een tentoonstelling over zijn jeugd, zijn leven" en zijn werken wordt georgani

seerd in de raadszaal van het stadhuis op zaterdag 27 en zondag 28 april 

telkens van 10u tot 13u en van 14u tot I9u. 

Persoonlijke uitnodigingen 

Adressenlijst \'iordt bijgevoegd 

Bloemenhulde aan het graf 

Kinderen van de Kanunnik Darisstraat brengen de bloemen aan - familie 

- gecstelijken 

- Geschiedk. Kring 

- Straat 

Foto's 

P. Desteghe zorgt hiervoor. 

J. Loeners 

- haak aanbrengen voor bloemen van de gemeente 
- geluidsinstallatie 
- spots 

DevlagRin.B 
Aan de Techn. Dienst moet gevraagd worden om volgende plaatsen te bevlaggen 
Papenstraat - Stadhuis en Kan. Darisstraat 

Huzikaal optreden op het stadhuis 
J. Carnotensis zorgt daarvoor. 

Organisatie tentoonstelling 
Hoensdag 17.4 om 14 uur ,wrdt hieraan verder ge\verkt ten huize van J. Bellefroid. 



Geschiedkundige Kring --

Verslag voorbereidende vergadering op de officiële vergadering, dd. 8 mei 1985 

Aanwezigen Dartholomé Leon, Bellefroid Jean, Bleus Jos, Carnotensis Jean, Coenen 
Frans, Grommen Felix, Keiraes Antoon, Hevr. Vandeplas-~Vijnants, Venken 
Haurice. 

Verontschuldigd : Dokter Grommen 

Verslag Inleidend dankwoord door de voorzitter aan alle medewerkers. De gemeente 
heeft na de viering de Geschiedkundige Kring nogmaals gefeliciteerd met 
het initiatief. 

1. Evaluatie en afrekening Kan. Daris 

uitnodigingen 
- publiciteit : 

prachtig verzorgd. De Bibliotheek heeft er enkele in bevJaring. 
- Zoeklicht : tevreden 
- Boeketje Vlaanderen : te laat verwittigd 
- Radio : OK 
- Pers : - negatief 

- moet een les voor de toekomst zijn 
- bij een volgende aktiviteit wordt er een persnota 

binnen een vergadering opgesteld. 
Er N'erd besloten een rechtzetting met de juiste naam
vermelding, plus een aankondiging van niem!1G aktivi
teiten te sturen naar de dagbladen. 

- cataloog werd als een zeer belangrijk stuk (document) beschomoJd. 
Tlier groeide de idee uit om een bundel te maken die bestaat uit 
- teksten, lezing en speeches 
- tekst van de grafplaat 
- radiotekst ~ 

- venrJerkte cataloog " 1- I--:: .. -J ~\lt,- kd~.AiL., 
- lijst van de genodigden )1!'~vv I :'/:~.nP.-~~~'P~J 

Deze bundel zal te koop aangeboden Horden. u V"'v-J 
- tekstplaatjes : betere controle op het getypte. Het werd storend ervaren dat 

er t\\1ee fouten in voorlnvar.:len. 
- mede\lTerking : danlnvoordje aan de mede\'.rerkers. 
- bestellingen : voortaan schriftelijke bevestiging, opdat (grote) misverstanden 

worden vermeden. 

- Kerkhof : positief 
Grafplaat is bij J. Bellefroid. Hij stelde voor deze plaat ieder jaar op de 
vooravond ven Allerh~il.i8en op ,~t prryf aan te bre.P-li~~. (t:J.aker van de p}aa~ is IJ 
Edgard Croes) ~. J~ i.±tr'J. r- AJV.L.T.4-~ /M:,*,' ~ 
plaat aan huis ~oene!§ : correct verlopen ~~k ~ I 
stadhuis : misschien vJaS de gasthuiskapel beter geueest ? - . 

Veel mensen op een kleine oppervlakte. 
tentoonstelling : alle mensen die de tentoonstelling bijwoonden p waren echt 
geinteresseerd; proberen om ook ander publiek te bereiken. 
"Het was een prestigieuze zaak" (elitair) 
Dit is moeilijk te vermijden vanwége h;t ondenrerp. ~ 
Het vTas misschien toch beter ge\'feest om de thèma' s beter af te bakenen in : 
jeugd, schooltijd, e.d. I·laar op een vorige vergadering werd dit juist venvorpen. 
Er was misschien een thema tekort op deze tentoonstelling : Loon als stad. 
Aparte aktiviteit rond opzetten. 

v~y ~~-- J ~tJ, tVt. ~ 
~~i~·~K. ~.~ 



2. Verdere ,.,erking van de Geschiedkundige Kring 

De Cultuurraad betaalt de volledige onkosten van deze viering . 
Totaal : 10 . 992 p-fr . 

- Er '\IlOrdt gedacht aan de uitbouw van een bevJaarbibliotheek en aan de uit\'lerking van 
een bibliografische lijst waar ondermeer de plaats opstaat vJaar ook het boek zich 
bevindt. 
Vanuit deze idee stelt men de vraag naar de leden van de Geschiedkundige Kring 
.de er boeken heeft of "Tie weet wie er heeft . 
Alzo zijn schenkingen aan de bibliotheek van harte t·,elkom. 

Mevr. Bellefroid kreeg van de provincie een boek toegestuurd . 
"Het lager ondenJijs in de provincie Limburg (1815-Hl90) door Jaak Brepoels, 
waaruit haar interesse voor de tentoonstelling mocht blijken. 
Dit boek \vordt overgemaakt aan de interne bibliotheek. 

- Voorstellen tot het betalen van lidmaatschapsgeld op volgende vergadering . 

- Takenbeschrijving 

* Bartholomé Leon - maten-gewichten uit het verleden vertalen naar de huidige 
maatstaven . 

Haakt hiervan een 
- interpretatie tijdrekening tijdens de Franse Revolutie . 
nota . 

* Keimes Antoon - Schuttersgilde Loon · 
- Gotem Kerk 

* Dokter Grommen : . ~ , Pest in Loon - ~ftM:lV ~4.(14 c-o -JJ. 
- De Heer Gilissen ~lmamateur, interesseerde zich voor het maken van een 

I1geschiedkundig overzicht in beeld" p bestaande uit 
- luik 1 : 1200 - Franse Revolutie 
- luik 2 : eind 19de eemv - begin 20ste eemv-
Deze film dient vleI binnen de Geschiedkundige Kring te blijven . 

- Suggesties : mee,.,erken aan Rijkels dorps feest : ,,,egens tijdsgebrek zal hier niet 
veel meer mogelijk zijn . 

- Verdere ",erking van de Geschiedkundige Kring 
- financieel : zullen werkingsmiddelen moeten gezocht worden . 

- inhoudelijk 

subsidies cultuur r aad : dit kan slechts na 1 jaar ,,,erking 
- lidgelden .. -
- verkoop bundel Kan . Darisherdenking 

- er zal een pr08ra~natie moeten opgesteld worden 
- \vellicht kan er i n werkgroepen gevlerkt ,vorden rond di verse 

aspekten . 
- belangrijk is dat Hat in het kader van de geschiedkundige 

kring door personen of groepen uitgewerkt wordt ook in de 
ruimere groep teruggebracht ''lOrdt . 

- begeleiding: Er kan overwogen worden van een B.T.K . -projekt aan te vragen . 
Dit moet nog verder besproken Horden . 

Dagorde volgende vergadering : 
- evaluatie Kan . Darisviering 
- Info-bundel Kan . Darisherdenking 
- verdere werking geschiedkundige kring 
- verslag L. Bartholomé -
- video-film ) ,._Ic ~ '" 
~~·~ - ' tW-ï1 

- 1 



Verslng Verzadering Geschiedkundige ?riug dd. 2fö'.@5.1985 

Aamvezig J. Bleus 9 F. Coenen, J. Grommen, H. Delbaere 9 A. Lenaers, J. Loeners, 
I. Gilissen, G. Deckers, 1. Bartholomé. E. Vandeplas-Hijnants, 
E. Lambrechts-Hilmots. 

Verontschuldip,d~ P. Desteghe, J. Bellefroid, C. Hijnants, A. reeimes, A. Celen, 
H. Deckers- Coenen, I. Jiesemans. F. Grommen, H. Driesen . 

1. Evaluatie Kanunnik Daris herdenking 

De voorzitter spreekt nogmaals een dank''loord uit, gericht aan alle mede",erkers. 
Er moeten dankbrieven gericht worden aan : 

de re. IC. Loonse Turnkring v ' 
- familie Loeners V ' 
- gemeente ./ 
- Deken ol 

J . 8ellefroid ';-' 
De voorzitter ontving felicitaties van de Burgemeester en Schepen Hijnants. 

.. 2. Info-bundel over de Kanunnik Daris herden!cing 

Er wordt een bundel samengesteld en op bestelling bijgemaakt. Deze bundel 
wordt eenvoudig gehouden en ter informatieve titel ter beschikking nesteld. 
In de gemeentelijke niemvsbrief zal een artikel geplaatst ''lorden waar en 
\oJanneer deze bundel te verkrijgen is, en onder welke voorwaarden. 
Deze bundel kan alleszins aan de V. V • V • overgemaakt tvorden. 

l c 

Eventueel kan iets gepubliceerd worden in bestaande geschiedkundige tijdschriften. 

3. Verdere \'lerking van de Geschiedkundice Kring 

De vraag vlerd gesteld of de Geschiedkundige Kring zich enkel richt tot mensen 
die zich voor geschiedenis interesseren. 
- Er kunnen bindingen ontstaan met o.a. toerisme 
- Er zullen formulie:::-en opgemaakt worden om te verspreiden met 0.8. de vraag 

.de wat heeft over Borgloon (tekst Fr. Coenen). 
- Men moet ook trachten andere mensen dan alleen de leden van de Geschied

kundige Kring te bereiken. 
- Hen heeft ook gevraagd om de technische kant van de zaak apart te behandelen, 

zodat er meer tijd over blijft om te praten en te werken rond verschillende 
thema's. 

4. Video-film 

Ivo Gilissen heeft een video-film gemaakt over de geschiedenis van de stad 
Tongeren. De film werd voorgesteld om een idee te krijgen hoe de film over 
Boreloon zal gemaakt worden. 

5. Varia 

1) De voorzitter ontving verschillende uitnodigingen 'vaarop hij niet kon 
of kan asmvezig zlJn. 
Daarom zullen er brieven gestuurd lvorden naar : Geschiedkundige Kring Hoepert. 

Culturele Centrale Borgloon 



2. 

2) ['ren heeft ook uitleg gegeven over de nota van de historische verantlioording 
i.v.m. "'3orgloon stadii, die door J. Bellefroid werd opgesteld in 1983 en nu 
door C. Pirard werd voorgesteld als zijnde zijn verantwoordingsnota. 

3) In Rijke1 zijn er parochiefeesten gepland op 25-26-27 mei. Hiervoor werd 
de mede'l'erking gevraagd van de Geschiedkundige Kring. Dit is onmogelijk 
':Tegens tijdsgebrek. 

4) Er moet overleg gepleegd worden met de overige instanties (gemeente, biblio
theek~ ••• ).i.v.m. de dagen van vergaderingen. 

5) De kennis en documentatie die J. J3ellefroid heeft, zou moeten gebundeld 
worden en opengesteld. 

6) De heer Deckers stelt het archief van het OCI''fhT ter beschikking van de 
Geschiedkundige Kring. 
- Hat kan ermee gedaan ,vorden ?, kan de Geschiedkundige Kring dit behandelen ? 9 

zijn vraeen die gesteld werden. 
In dit verband werd er ook gedacht aan een ondersteuning via een D.T.X.-projekt. 

7) Er moet mc:=er aandacht besteed ~!wrden aan de schriftelijke en mondelinge 
overlevering. 
Hieromtrent werden verschillende losse anekdotes verteld: 

- Het station van Borgloon ~ - sterlee economische aktiviteiten 
- 7 cafés op 9 huizen 
- met kar en paard \verden de bieten en het fruit 

nsar het station vervoerd. 

- Er moet gezocht ,vorden naar oude prentkaarten. Haar het schijnt heeft 
Anton Lycke een collectie kaarten. Bij Ghijsens in Hasselt zijn kaarten 
te koop. 

- De Abeel werd geplant door "Daris" voorzitter van de municipale raad 
op 3.1.1798. (uit: Broeder Sevêrinus) eigendom van J. Grommen. 

- De handela~a~ het.~beelplein en de Graethemstraat gebruikten het 
opschrift (Abee1~ op hun affiches voor de braderie : men zou de 
plaatsnàmen juist moeten schrijven. 

- Ef"",~~~~en 'ldossier de Beauf~;~an het kasteel 

- Stenen van de opgravingen van de\ Romeinse villa zijn 
van de kerk van Gutschoven. 

van Gors-Opleem .... ~ r _ 
~~ ---""" Kd Q')~--.... 

dezelfde /als die 

Ilaterialen Véln opgravingen in Broekom bevinden zich in de klas van 
Ivo Gilissen. Deze kunnen gebruikt worden om beelden te maken voor de 
film over Borgloon. 

- De silexstenen aan de woningen op het Abeelplein dienen om het water tegen 
te houden. Er is water in de kelders. 

- Juf. f.1assonet heeft veel kennis over vroeger. Hen zou meer met de bejaarden 
moeten 3aan praten over vroeger en dit alles noteren. 

Er , ... erd ook gesproken over het her bruik van afbraakmateriaal, 0 • a. van de 
\"allen van Tongeren . 



Werkvergadering Dagelijks Bestuur Geschiedl~undige Kring 
op 2 1 augustus 1985 te Kerniel 

Aanwezig: Elly Wijnants, Jos Bleus, Jean Bellefroid, Antoon 
Keimes en Frans Coenen. 

1 Overleg over uitgave bundel: Kanunnik-Daris-Herdènkingen: 

Het moet zo goedkoop mogelijk gebeuren. Het titelblad zal in 
dezelfde stijl zijn als de uitnodiging. Er moet een inhouds
tafel vooraan komen, gevolgd door een inleiding door Jean 
Bellefromd. Dan deel A: Herdenking 1955 - deel B idem 1985. 
Voor deel B wordt dezelfde volgorde nageleefu als de viering 
zelf. Richtprijs: 100 fr voor leden. 
Als verkooppunten voorziet men: de twee dagbladhandelaars, 

de biblioteken 
Aankondigingen Zoeklicht 

Bel. v. Limb. e.a. 
Per verzending (portkosten bijrek.) 

Als eerste punt op dagorde van volgende algemene vergadering. 

2 Moet er een BTKer of DACer komen als logistieke steun van 
de G.K. '1 
Is het financieel haalbaar voor de G.K.? Als de loonkosten 
betaald ,,,"orden is er nog de vraag naar lokaal, werkmateriaal, 
enz. Kan het OC~M niemand aanstellen en een lokaal ter 
beschikking houden ? Jos en Frans zullen contact opnemen 
met Guy Deckers. Tussen haakjes: de oude topografische 
benawingen wogen niet verloren gaan ./cfr. kadast~r en notarissen • 

• {Z"é)·u'1.iJ.ci~L-· J"vV,- I~C/.-'t- t.~J...'I'-V ... ~;; M.l, (1,"oÁ-(,JL d/i...l~ ... ,J)e/IFI;t.:.VJ 
. I 

3 Opstellen van een agenda voor de eerste algemene vergader~lg 
op de werkvergadering van woensdag, 18 september~ 

-De videofilm van Yvo Gilissen over Borgloon is klaar en zal 
dan kunnen vertoo:lnd worden?! 

-Wat interesseert wie? ••• Daarom een zo groot mogelijke 
'w'aaier van geschiedkundige onderwerpen presenteren, waarui t 
een keuze moet gemaakt worden. Ook tema's met niet geschied
kundige inslag, o.a. volksspelen, kinderspelen mogen behandelà. 

-De bundel over de KaN. Daris-herdenkingen wordt aangeboden. 
-De binnengekomen vragenlijsten worden besproken, maar niet 
als richtsnoer gebezigd. 

-De afspraken met het OC~M worden meegedeeld. 



Werkvergadering Dagelijks bestuur Geschiedkundige K~ing 
op 18 september 1985 te Kerniel. 

Aanwezig: Elly Wijnants, Erna Wilmots, Jos Bleus, Dr. Jos 
Grommen, Felix Grommen, Antoon Keimes, Leon 
Bartholomé, Jan Bellefroid en Frans Coenen. 

1 Mededelingen van Jos Bleus: 
Tentoonstelling Europalia te Gent opening 27 september 
Afspraken met OC:tvUV: Het OC:tvfiV wil een BTK er aan stellen, 
die volledig onder het beheer van de G.K. zal komen, 
deels voor onderzoek van het OCNW-archief, deels voor 
andere projecten, door ons aan te duiden. Als wij hen 
een goede formulering doorspelen, zullen zij de aan
vraag indienen, voor opvang zorgen en een lokaal ter 
beschikking stellen. 
Na 16 u komen enkele medewerkers van streekontwikkeling 
Zuid-Limburg, die lyerken rond het projekt: Huseumwerking 
rond fruit en fruitverwerking. 

2 Nazicht en correctie van de bundel over de Kanunnik-Daris
herdenkingen: 
- Kleur Van kaft is goed; nog grijs kleeflint rond; wijzi

gingen in tekst, o.a. data,enz ••• 
- Wit blad achteraan en vooraan 
- Titelblad bijvoegen met tekst 

Foto's omkaderen en sommigen wat verhelderen 
- In Zoeklicht sommige reclame verwijderen; ander eksem

plaar vragen (Frans) om inktvlek weg te werken 
Type-fouten en andere - o.a. titels - werden verbeterd 

Alle wijzigingen werden ijverig genoteerd door Erna! 

Na optelling werd besloten een honderdtal exemplaren klaar 
te maken. Kan men de richtprijs van 100 fr aanhuuden of 
moet die wat verhoogd? .• Verzendin~ kost 27 fr. 
De bundel wordt dan aangeboden op de eerste algemene 
vergadering, waarschijnlijk donderdag 2~ oktober. 
Voor de vertoning van de Video-film over Borgloon zal 
Yvo Gilissen die datum vrijhouden. 

3 Uitnodiging voor het Congres van de Geschiedkundige Krin
gen van Limburg te Tongeren op zondag 6 okto~er (Loon 
kermis) Aanvang: 9 u. Wie gaat? 

~ De dagorde van de algemene vergadering (24 oktober) zal 
op punt gezet worden op de volgende werkvergadering op 
woensdag, 25 september te 1~ u te Kerniel. 

5 Informatief gesprek, samen met medewerkers van Streekont
wikkeling Zuid-Limburg: Hw. Myriam Briers, dhr. Karel 
Bollen, dhr. Marc Jossa. Kan een museum voor fruit en 
fruitverwerkende nijverheden eventueel in Borgloon? Van 
de vroegere siroopfabrieken is er nog één in uitbating, 
terwijl het andere gedeeltelijk ontmanteld is. Moet het 
geen "levendll museumworden, waar eventueel ambachtelijk 
kan gewerkt worden? •• Als concreet punt komt naar voor 
dat de voorzitter een afspraak maakt met een uitbater 
om de mogelijkheden te onderzoeken. Relaas velgende week! 



VERGADERING WERKGROEP GESCHIEDKUNDIGE KRING, 25 SEPTEMBER 1985. 

Aanwezig: Elly Wijnants, Jos Bleus, Dr. Grommen, Frans Coenen. 

Verontschuldigd : Jan Bellefroid, Antoon Keirnes. 

Mededelingen van Jos Bleus 

- N.a.v. de bundel over de Kanunnik-Darisherdenkingen (beperkte middelen) 

is het zeker niet onverantwoord om een aanvraag om toelage te richten aan 
het Schepencollege. Een gemotiveerd schrijven zal opgesteld worden. 

- Aanvraag om BTK-projekt OCMW-archief doorgeven aan OCMW. 
Uitvoerige motivatie bijvoegen. Meteen ook een BTK-projekt administratieve 
kracht aanvragen. 

- Foto's in bundel waren niet te best! Bij navraag kon men in een Leuvense 
drukkerij betere resultaten bekomen à rato van 180 fr. per gerasterde foto. 
Na een ruwe schatting zou daarmee de kostprijs per bundel komen op 150 fr. 

- Er werd kontakt opgenomen met een uitbater van een stroopfabriek. De eerste 
besprekingen klonken toch al hoopvol. In verband met het oprichten van 
een Fruitmuseum is daarbij toch nog niet alles in kannen en kruiken. Er zal 
een duidelijke scheiding moeten blijven tussen het economische (de uitbating) 
en het museum (toerisme, VVV). Het ene kan niet zonder het andere. 

1. Opstellen agenda volgende A.V. (do 24 oktober e.k.) 
- Presentatie bundel Kan. Darisherdenkingen (Jos) 
- Verslag over aktiviteiten werkgroep : Samenstelling bundel K.D. 

(Jos) BTK-ers voor OCMW archief 
Fruitmuseum 
Vragenlijsten 
Borgloon stad geworden 

- Voorstellen van programma voor werkjaar '85 - '86 en bespreking (Frans) 
- Vertoning Video-film van Yvo Gilissen. 

2. Het programma voor '85 - '86 zou er als volgt kunnen uitzien : 
l.. .;,::=:;iJ 

- Personen die dit verlangen zouden wekelijks kunnen samenkomen om 
studiemateriaal te verzamelen of uit te wisselen in de leeszaal van 
de Bibliotheek of lokaal in Dienstencentrum, liefst tijdens de openings
uren van de Bibliotheek om eventueel werken te raadplegen. 

- Maandelijkse samenkomsten : 
Tijdens deze maandelijkse samenkomsten komen volgende punten aan bod 
1) stand van zaken individueel opzoekingswerk 
2) stand van zaken werking werkgroepen 
3) voordracht door diverse eigen- en gastsprekers welke verschillende 

onderwerpen zullen behandelen 
Voorstel 
24.~ 10.85 

1 z november 

JO december 
:1t januari 



2. 

februari : -De . . p.est--=-J~) Grommeft ~i' . . 

l1-maart : ~~Lo.n.deI.wer.p .. Il.o.g-.. te--bepal-e.Il-») ~ l ) _ 

g april :_ Ç",.pYLU,fl.cn (ql;lder wcr-p·' nog te bepalen) / ~b.' , ( 

/1:$ mei \, : ~patrimOfilum vanae St-Odulphuskerk - J~ Grommen i,Lv -> ~ " 
juni : Historische uitstap wordt gepland i.s.m. de V.V.V. J 

3. Werkgroepen . J-vj:~ /1-() ~ ~~. -f /~"--'~.L. 
" /1 ;':'-Ü1j~J2!z.p,~ 

a) !~!~~~~_~~~~~~~ 
Uitbouw archief- en documentatiecentrum en aanleg geluidsarchief . ~,~ 
Celen Armand, Destegqe Paul, Bartholomé Leon, Gilissen Yvo, Basteyns D~rny- ~ .; , ~ 
Driesen Willem (PDK RijkeI), Frans Co enen en Herman Lenaers All ~t~~1 
Verzamelen van krantenknipsels, film, dia's, video, geluids~anden met i, 
getuigenissen over het verleden door interviews van bevoorrechte getuigen . 

~~!~~~~_~~~~~~~_~~~~~~~_~~~~~~~wqli~~2 7-. . , vG <[ 
Viering Borgloon "stad". ~ . 0 - . , 

In het kader van een viering Borgloon "stad", zal een programma 
uitgewerkt worden in samenwerking met de V.V.V., de gemeente, het C.C. 
en de geschiedkundige kring .~ 
Eerste ideeën: tentoonstelling 

- voordracht over Borgloon door dokter Baerten 
- pUblikatir over Borgloon 

Onderzoek archieven O. C.M.W -l ~;i6.~~ ~4jJ2/ - f(" _ .... __ 
Samenwerking tussen O.C.M.W en geschiedkundige kring. Voor dit 
onderzoek wordt een B.T.K.-projekt aangevraagd door het O.C.M.W. 

Publikaties. 
Een werkgroep zal zich bezig houden met het regelmatig publ~ceren van 
artikels en op langete termijn eventueel een tijdschrift . . 

X 4° Onderzoek kunstpatrimonium van de St-Odulphuskerk te Borgloon. 
Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door het door het O. C.M.W. aan te 
vragen BTK-projekt, samen met de leden van de geschiedkundige kring. 

l~. ·5° Oprichting museum i.v.m. de Loonse sirOOpnijVerhei~t~~ ~) 
)!" Samenwerkingsverband t Geschiedkundig'e kring, Streekontwikkeling 

+ Zuid-Limburg, Samenlevingsopbouw Borgloon, 
+ E.E . G., provincie, gemeente, V.V.V., bedrijf 
+ Wijnants-Groenenda~s. 

/: (zie l}ota Streekon,twikkeling Zuid-Limburg in bijlage) .) 
~ I I~Lvt l:;,J!;t;;~ ~ 3-u~ . (Bl~T :"'l....~t.e.A.- , 

4. Frans vraagt dat iedereen -ook de werkgroep- zijn inlichtingenblad 
ingevuld zou binnensturen en om dit te vermelden op de uitnodiging . 

~;~ 
----------- -~. - . - ~ 

/7f4 ~o/. ~~ ~7'~· 
':\/" ~ot"J , ~ér€ ,~xLJ ~ ~~ tvo/(U,-7>M<'rO'C 
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VERSLAG ALGEi:El'.]E VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DDo 24/10/85 

Aamlezig Venken i'-'I., Driesen l'l . , Dr 0 Biesemans I., Ponet il., Bartholomé L., 
Bartholomevis A., Cornitensis Jo, Bellefroid J., Gilisen Yvo. 
Coenen Fr., Bleus J •• Dr . Grommen J., De Vries M., E. Lambrechts-\hlmots 
E. Vandeplas-Wijnants 

Verontschuldigd: Herman Lenaers, Celen A. , Hijnants Cl., Grommen F • • Keimes A •• 
Berckenbosch J., Loeners J . , Desteghe P. 

1. Voorstel bundel : 

Iedereen was enthousiast over goede uitvoering'en presentatie. Aan de prijs van 
150 fr . werden er al onder de leden een 100-tal verkocht . 
Reclames in dagbladen, Zoeklicht, Niemvsbrief. 
Te verkrijgen bij K.B., Bibliotheek en Samenlevingsopbouw (Verzending + 30 fr) 
(Inmiddels gingen er nog een 30-tal van de hand zodat er nog namvelijlcs een 70-tal 
overblijven en men al denkt aan herdruk) . 

2. Jos Bleus gaf een kort verslag over het 39ste Congres van Geschiedkundige 
Federaties van Limburg dat op 6 okt. 11. doorging te Tongeren. Hij had aan de 
voorzitter gesuggereerd om het volgend jaar in Borgloon te houden . 

3. 

a) 

Programmatie Geschiedkundige Kring Borgloon 

Jos Bleus deed eerst een mededeling dat er een brief aan de gemeente geschreven 
werd om een bijxomende toelage van SO.OOO,-fr., dit met het oog op de viering 
van "Loon - ,veer - stad 11 

Het idee on elke maand een bijeenkomst te plannen 'verd aangehouden. De 2de 
dinsdag van de maand bleek het meest geschikt. 
Voorlopig ziet het jaarprooramma er dan uit als volgt : 

- 12 november Jos Bleus : 7500 jaar boU\<!kunst in Limburg - Hat betekent dat 
Î voor Borgloon ? 

j - 1~ december ~ André Bart~olomtvis en Dr. Diesemans : Oude Foto's en Kaarten 
1Cv van Loon . 

I\'} ;- 14 januari '86 : Camille I'Jijnen v~n de Geschiedk~?dige Kring Hoepertingen : 
. ..:.-0 nog te bepalen. lP-c~ ~ ... it'1~J 

10 -11 februari '86 : Yvo Gilisen : Tumulus en \ graven in Limburg 
{,v-U maart i 86 lüllef!1 Driesen suggereert een bezoek aan het kasteel van RijkeI 

8 april '86 
in het kader van de tentoonstelling over de ' Drie Gezusters' 
Léon Bartholomé wil \vat lnvijt over heksen en heksenverbrandingen 
in onze contreien . 

13 mei ' 86 : Dr . Grommen vertelt over pest, buikloop en cholera in en rond 
Borgloon . 

10 juni '86 ~ Loonse 10 steden-tocht : een geleide uitstap naar de vroegere 
10 goede Loonse steden; (nog in voorbereiding) 
eventueel 2 x 5 steden per jaar 

Dit programma is natuur lijk vatbaar voor ,vijzigingen . 

b) Overige programmapunten. 

1° !~!~~~~_~~~~~~B 
Uitbouw archief- en documentatiecentrum en aanleg geluidsarchief. 
Celen Armand, Desteghe Pa uI , Bartholomé Léon, Gilisen Yvo, Basteyns Danny, 
Driesen VJillem (PDK Rijkel) , Frans Coenen en Herman Lenaers. 
Verzamelen van krantenknipsels, film, dia's, video , geluidsbanden met 
getuigenissen over het verleden door interviews van bevoorrechte getuigen. 



2. 
2° ~!!~E~~_~~E~~~~_I~~~~~~_E~~~~E_E~~~~~~2 
a) Viering Borgloon "Stad". 

In het kader van een viering Borgloon "stad" . zal een programma uitgewerkt 
worden in samenwerking met de V. V. V • • de gemeente, het C.C . en de Geschied
kundige Kring . 
Eerste ideeën : - tentoonstelling 

- voordracht over Borgloon door dokter Baerten 
- publicatie over Borgloon 

b) Onderzoek archieven O. C. M.W . 
Samemrerking tussen O. C.H. H. en geschiedkundige kring. Voor dit onder
zoek wordt een B.T . K. -projekt aangevraagd door het O.C . M.W. 

c) Publicaties . 
Een werkgroep zal zich bezig houden met het regelmatig publiceren van 
a r tikels en op langere termijn eventueel een tijdschrift . 

d) Onderzoek kunstpatrimonium van de St-Odulphuskerk te Borgloon. 
Dit onder zoek zal uitgevoerd worden door het O.C.M.W. aan te vragen 
B. T.K .-projekt, samen met de leden van de geschiedkundige kring . 

e) Oprichting museum i . v . m. de Loonse siroopnijverheid . 
Samenw"erkingsverband : Geschiedkundige kring, Streekontvdkkeling Zuid-Limburg. 

Samenlevingsopbouw Borgloon, E. E.G •• provincie , 
gemeente , V. V. V., bedrijf Wijnants-Groenendaals . 

Ook over deze programmapunten ging men akkoord . 
Deze punten zullen echter in de loop van het werkjaar nog concreter moeten 
uitgewerkt worden. 

4 . Haurice Ponet komt op de proppen met een samenvatting van de cahiers van wijlen 
adv kaat Henrotay . Die bundel in twee delen werd in 1944 door de cultuurdienst 
van de gemeente uitgegeven . Getypt en afgedrukt op !ioorlogspapier" VlaS het 
nauw"elijks leesbaar . Het idee k1:18m naar voor om het opnieuw te publiceren met 
het oog op en ter gelegenheid van de viering van "Loon - ",leer - stad" 

5 . Jos Bleus had ook contacten met BRT-mensen gehad met in zijn achterhoofd een 
klank- en lichtspel over 't Graafschap Loon, in de aard van het toneelspel 
van Joris van Daele : Loèewijk van Loon 

6 . De beslissing om een f r uitmuseum te Bor gloon onder te brengen in het nog 
volop werkende stroopfabriek Hijnants i s nog niet gevallen . Er mag ook niet 
t e lang met de eigenaar--uitbater onderhandeld worden, maar toch voor ogen 
gehouden om het i ndustrieel erfgoed te bewaren voor het nageslacht . 

7. Een oproep tot vrijwilligers voor de werkgr oep over : "Uitbouw van een archief
en documentatiecentrum en aanleg 3eluidsarchief kende succes. Een zevental 
mensen komen samen op dinsdag 5 november ten huize van Jos Bleus. 

8. Als apotheose van deze bijeenkomst was de vertoning van de video- film van 
Yvo Gilisen : 
Borgloon. hocfdstad van een graafschap . 
Pr achtige beelden met geschiedkundig ver antwoord commentaar - advies J . Belle
froid - en omlijst met mooie muziek! Na de vertoning was er een spontaan 
applaus onder de aanwezigen . 
Proficiat Yvo ! En doe zo voort ! 



UitlJoUW arc üieÎ- e tl d ocum e ntati ecen trum <]r ,ilnl,; ,s ~.élu-L L<Al·chi81 

.-\..::tll \V"ezig: P oesen IJ ., .tJartolomivis A., Lenaers }f., bartho l o me L., 
Gilissen Y.l Bleus J., Coenen Vr. 

V~!roltt schuluiè:, U: Celen A . , Gromme n 1:., l>estegh e P . 

. ; ,e ded elin,l;en d oo r de voorzit t er: 

- Doo r het OCMW werd een BTK projekt aangevraagd tot studie 
van het OCMW archief en event u eel arcaeven en kunstpatri
illo nium van de st . Odulphuskerk . Dit moet b egele id word ell 
vanuit de G. K. 

-:- .;"r h ad . een gesprek. pla.lts met leden van andere G. K ran OVer 
- tre -Ffnancie l e toelage. Er werd overe'cns 'teinllllng bere ikt. 

- Op G nov. h eeft een gesprek plaats over de oprichtin~. Vall 
een i'ruitllluseum te Borgloon . De ond erhandelingen met de: 
uitbat e r van een s t r oopfabriek verhopen het beste. Kwestie 
is o m fondsen te vinden , b v . langs gemeente, provincie,~EG, •• 
Bruikbaar zijn : thesissen (o.a . ia. Smekens ' 5~n , Fi.l r; i (o . a . 
Jos eo'ttlitensis), fotomateriaal, •• •• . 

.... . Uitbouw' Van archief- en documentatie :.:entrum: 

~r is veel, heel veel over Lo o n geschreven , maar al les zou 
moeten verzameld worden, zodat men een b i bliogra:Cie h eef t 
van a lle l ectuur en foto materiaa l . ln particuliere hando n 
en op sOMnige zo lders is er no g massa's d oc umentati e . 
Sa.men met infor illatie c en trum en Bibliotheek moet ,sezoc h t 

worden naar een goeel e methode . Ook mo e t e en dege lij1. Lo1,;:aa1 
gevonden, waar alles terecht en opgebor~cn kan . ~ventuae l 

in de bib. of OC~M . 

iaardevo lf e documenten zjjn voorzeke l 
.:~) lectu'l.r : 

.;3 . ,ljken ('!!1 :.:;e.f:'cll.r i ïtt:.n van: l)ar:u ) -- A10 1'[; " ,,')ll t .d . J.u:,: 
L<' llvrex - H. Peeterr.., - Henrotay - ;_~r ahay - l1ubo - Lynél -
B,lsrten tuitgeput ) - Clae s - H . Val?deweert - Liber Auj

c.rUlll over \la k ei ' ,iuissOll - lda v[tn Lel'u\v , eJlz • • • 
[. \ \. "el e " , 'C1'11:- eJ I zi cllika«rt:e n , 0.<1. co l Juc·lJ..e.s . J. lij"" · 41 '_" , 

1 J ·l 'cke , ,"']oda,,-e, €ll.Z . ~ I" o'ud e v~ravu.r~ ~ · ~:-, ~ "l Rl'l ,11< ,a ;) :rt e ! I .. 

o l.J e I~ G'\da sterk ai. \ r ten, .• • • 
(' ) Versla~':b() ehe ll , l';l ,sLoo1-:en en reg,ist .... · t·,s Vö.ll s c hut le1'::'-:.J 1 \le U 

0 . <1. Voort, Bor ,lr lo on , (iorsopleeuw . tl o mmer shov ('l), CPL •• • 

d ) e.C, .'ïJ drc h ief' (uonr .T Ler) 
t;» l\ er-k1' I ':.!:.l. s·ter1;, en -1\t.'ll~t.pat. l' l.l.JOH .l \ ', ' :.) . cl . , ) t.. ~,uu.l11IIU \UO(lr 

1./Ï"h. erJ , (;root looH, herni e l , Gorso~) )è euw' , Gotern , Riji',l'J , <'t1Z •• 

i) ()VJt.ha"lbrochures VaTl ;,:: emeent e u BIl paro c hies 
,~: ) Pli;'Olic~l t.i. e s Vall , Ie G . h . e l! Van i ' e n, . riehon-Vo o r\.., lHlCpCrC. .i.ng, en . 
h ) Gu H:' lo onboeken en kasre ,t<;i sters van i'aur.ieken, inste] l.il! 

,I·;en, handelaars en ambachtsl ieden . 

i\.ault " va n o ee ld- elJ .se l.uidsa r c hiel': 

v j deO met klankopname Voirl p e r sonen d .1. f' iets t (~ vert e Il O l' I ll'b'''..!l1 

ei • .i. " . v<'1Jl 1 oto 's bv . Clt over e e n b e paald onuerwerp, uv . af: 
-:i.r o{9 \lllijverhe id , de lste or :...'.d e wereluoor log , enz. • •• 
l'H~Jl oacht aan een intervieuw met 1'1.1. ,\.1é1sson et , " jaria C ()riyse r-, •• 
Yvo ~ili.ssen wil di t op zijn scllOuuer s nemen en krij ,\!.t hu.Lp 
V . lll A!'drt, :iürt.ololHivis . Nu ll" ~ ' concrete aLs prak.en! 

1 



r 

:f. V.t.L'I · .l.Il.C van "Loon-weer -s t-àd" ij 1 J.t:.- e ~ t J. ~! ' . '.0 '.l r '-l e we r i< Ar ( i' P \' a L (Ü~ 

Ge~chiedh: tlnd] . . ,,·. e !, rin.l "au. Daris 
llnrgloon np ( .r;. 1.1.1). 

l. ]ll ·t~ !~~~ _~~~~~~~: 

- !i e r I.l i t.~ a vev a IJ i ) V . ~. e s ç Il r i ï 1.. en Va ! . !. C Tl t" 0 t a y , .:-; (,1' I-: '- e Il ÎI u l ~ ) 

iJaris, enz .. • 
(·èllt oûnstellin,!!. van aLl.e tot nu 1.0'> vcrg<.larde VOOT\. er1,eTI en 
documpnt e n, vermel d in nr. ;2 

- de ,~ • . \. moet ue mot o r z i j n Van '.1eze vlerJ..ng en in ':'ur s te 
instantie een groot overleg- en actiecomité in h~t l even 
roepen, Ja t samen~:este ld zou zi jn ui t: 
~) werk~roep G. K. 
h) verteg:enwoordi!,'ers van: Gemeent .b es tuur , - r <l ud, iechnische 

dienst , .Inl'or~~e c entrllm, Ge me '· '1.teli.!k C. C. " Uibliotlwek , 
\ >t11tullrraad-:ào?p~raden , Veilin,1" , Sportraad, l~an '! 'Jerd(> 
l eeft i j d , middenstandsra 'id, H,aad von l';ndb o~\'fers en Ind. t
tel~rs, jeugdbewe!insen (Jk~~n)J Alle scholen~ la~Hre
midth'll,are-hos'ere , .Q;et> stelijke overheid, enz • • . VVV -

jl . ::~!~::::~_~~~~~~g: 

cl) suggesties aan gemeent e t te c hnische d l e nst en I.jCi·'J\ ~: 
- {jprichten perron: Ï'larkt , Klappoel, •••• 
- ( 'pr". chten. Van ofwel Tongerse-, Graethem- 01' ·,. <31.l erpoor t 

clr; ;\,aastrichterl·oort in Has>,el t 
- liers -i'.eJ len of renoveren van alle kape:.leke."" op .l .. ·ünu

~ebied Borgloon 
- durchtheuvel opknapp e n 

CJpri. c~ lte :n van ' edf'nk-'llo:rnunen .: , ····v. ", v?:n Var L~',·) ,\ rl' 

oude I .oonsa munt • 
.• Aan ;;istoriac he :1, e bou" .. en ver.lclar l:nc c;' c I'scllriEtoi. cJ.an-

t>renQ:en. 
- tudE" ' ,(>Tafstert~'1op t' e t l{erkhoï nie:. '-"'.t e:n verloren gai.J.~. 
- "'pen stellen van stadhuis , 
..... T'el11:.(} 011stel len va n :.l rc11ief' 

UCH,'; en tee hui f'C Jl" ti i en st • 

i ~ 't 8 1 .~' ~ pst ~(·S t'l él. l1 jell ..... ·(i})eweginge n 011 sc~uolen_ : 

- I. ude jeugdspel e n (:rl vakssp e len we e r déen her level ' 
'd e l!t'wcds tri jLl waI":J1 sc b i lil eh- Stl'C k e~ we d s+,...iJ- cL 

- .~el r '.rerva, 'rdiyen van aÏ • .,re e rschilden 8 •. h on t en z\~aarden 

I'eke!l\'fedstr i jd, bv. de bl1rc ht ' oeI\. (tl l"t <{t'> ut- nlV\"lV,'f-!-c S 

- \ 'pvoprin ,t.'., van toneeltje s van vroege /StaJ. "'p steU-en 
- ('udC' kinderliedjes 0nniellw ai'ln.ler~n arfl".!r , :· ""r" ~·' S 

(') ;-) 1 I sr :,: est i El S a a TI k 11 n :d. '''' I a " r f' , ;r f! r z a In e 1. a '1 r.3 1 f' -i. 3. m (1 r s. tot. () -
:~, l'a fen (nok dia' H) 

"eIlt{)O'~ste.1 Jin." V<t' v"0.r\,; :l oveJ t,OH , ." j s uok .l oto ':-:; .. :tl 

,I iél 's 
- ' nt\Vurr maken: de .-, OOlise stroopl e.kke:t· 
- 'j iaverloniny,: J OOD vr~le~' er en n u 

·.lonrlopende video.film: .lllnt'$lo o n , hoo:fd,rt,éf d v!,-n J::O: J.lA1-~, IJ 
,>!;raaf'scllap . + ~~~..If: ~..v~ ::,r(9~~a,.~tJ... 
! on twer!, maken voor Lo onsc ,\~edenkpen t.lln~ . 
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GESCHIEDKUNDIGE KRING 
KANUNNIK DARIS BORGLOON 

Verslag bijeenkomst geschiedkundige kring "Kanunnik Daris" Borgloon dd . 

12 november 1985. 

Aanwezigen Coenen Fr . , !3leus J., Bartholomé L., 1. Biesemans, H. Pon et , 
A. Bartholomivis, D. Basteyns, De Vries H., mevr. A. Uijnants, 
E. Vandeplas-~Jijnants 

Verontschuldigd Driesen T-T., Celen A., Fijnants Cl., Keimis A., A. Albert, 
Lenaers A., Deckers G., Del baere ~J., Denmei N., Poesen P. 

1. Kennisgeving ontslag Keimes A. 

De heer Keimes A. deelt mede dat hij offi\ville van persoonlijke rF~denen ontslag 
neemt uit de geschiedkundige kring . 
Hij hoopt in de toekomst toch nog samen te werken met de kring naar eigen 
mogelijkheden. 

2. Verslag Herkgroep uitbouw archief- en documentatiecentrum en aanleg 
geluidsarchief. 

Zie verslag in bijlage 

I.v.m. aktiviteiten rond fruitmuseum werden besprekingen gevoerd met firma 
lVijnants. 
In het voorjaar 'B6 zou het siroopfabriek Bijnants kunnen opgesteld worden, 
en zou er een tentoonstelling over fruit en fruitverwerking kunnen opgezet 
worden. 

Tijdens de volgende vergadering zal dit verder besproken worden. 

3. Voordracht door Jos Bleus. 

"Situering Loonse bouwkunst in 7500 jaar bomvkunst in Limburg". 

J . Bleus gaf een uiteenzetting over de bomvkunst van prehistorie tot en met 
de Romeinse periode. 

Hij besprak en illustreerde met foto- en kaartmateriaal de bomvkunst in het 
Paleolithicum, Hesolithicum, Neolithicum, bronstijd en ijzertijd zodat een over
zicht gegeven werd van de prehistorie. 
Na de prehistorie gaf hij een overzicht van de bouwaktiviteiten in de Romeinse 
periode met een doorlichting van : 
- de vroeg-Romeinse tijd 
- Het wegennet 

de stad Tongeren 
- inheemse hoeven in de Kempen 
- de Haasvallei 
- de kolonisatie van HaspengoU\'l 
- de kleine villa van neerharen-Rekem 
- de grote villa van Haccourt 
- de laat- Romeinse tijd 

Een uitgebreidere weergave van deze voordracht zal later overgemaakt worden. 
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DD. 16.12. 1985 

Aanwezig P. Poesen, N. Derwael, H. Lenaers, W. Driesen, M. Jossa, P. Desteghe, 
A. Bartholomevis, Y. Gilissen, W. Vanreusel, P. Stevens, A. Theunis, 
Dr. J . Grommen, M. Ponet, Arch. H. Maes. M. Roosen, J. Loeners, 
R. Groffils, R. Stevens, Dr. Biesemans, J. Bleus, F. Coenen 

Verontschuldigd : Jan Bellefroid, Willy Delbaere, Guy Deckers, Hilda Co enen 

In een korte inleiding vertelde Dr. Biesemans dat hij in het bezit was van een 
aantal -soms waardevolle- oude zichtkaarten van Borgloon. Ook de collectie van 
A. Lycke had hij kunnen opkopen. 
A. Bartholomevis had zelf -zeer goede- foto's van al de kunstschatten van de 
Sint-Odulphuskerk genomen en voorzien van het verklarend strookje. 
Om alle beschadiging te voorkomen hebben beide heren het best geoordeeld om alle 
materiaal op video-band vast te leggen. Zo kan dit telkens opnieuw getoond worden 
en zelfs uitgeleend aan scholen of verenigingen. 
De beelden spraken voor zichzelf. Vanaf "Un baiser de Looz", gebracht door de 
"facteur" van toen, ging het over straten en pleinen -met toeschouwers- van vroeger 
naar de voormalige hoofdkerk en het stadhuis van voor de restauratie van 1905. 
Ook de Sint-Odulphuskerk moest al zijn schatten prijsgeven voor het alziend oog 
van de camera. Al de heiligenbeelden -tot in de kleinste hoekjes-, al de schil
derijen en cultusobjecten kregen hun beurt. Al het prachtig gebeeldhouwd hout
werk kwam tot zijn recht! Ook de vroegere kloostergang -sacristiegang- spreidde 
al zijn schatten ten toon. 
Misschien was de sessie te lang of werd er te lang ingezoomd op sommige voor
werpen. Wegens het vorderende uur verlieten enkele leden het lokaal. 
De gesprekken van de "overblijvers" was des te interessant ! 
André B. toonde een oud facturenboek van Massonet-Nijs, commercants en fruits. 
Architect ~1aes had een oorkonde van 1787 bij over: Looz-le-chateau met vermel
ding van Guillaume Wijnants, huissier en Simons, bourgemestre. 
René G. toonde dubbels van oude zichtkaarten. 
Het beeld van O.L.V. van Borgloon is niet uniek wat betreft de ligging van het 
kind Jezus. Het werd als dank om genezingen gebeeldhouwd. Volgens Dr. Grommen 
was de meest verbreide ziekte toen de buikloop. 
Maurice Po discussieerde over de loop van de Romeinse weg. die hij tamelijk 
goed wist te situeren. Ja, als je 'n goede moto hebt, hé! Stafkaarten en 
luchtopnamen zijn noodzakelijk om de oude wegen vanuit Borgloon te localiseren. 
Hoe was de verbinding van Loon met Tongeren? Langs Tongerse of Steenerpoort ? 
Voor de Napoleontische ,.,eg van 1817! Moest men vanaf de Keulerpoort moeizaam 
de Oude Berg op, langs de Burggracht ? De provincie heeft een BTK-projekt 
gestart in Hoepertingen over de Oude Romeinse weg. Hieke Opdebeeck werkt daaraan. 
En toen ••• was het werkelijk laat geworden! 
Dit verslag van secretaris Frans Coenen ontvangt U samen met de uitnodiging 
voorde volgende samenkomst, waarschijnlijk op woensdag, 22 januari 1986. 

J 
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VERGADERING WERKGROEP GESCHIEDKUNDIGE KRING, 16 DECEMBER 1985 

Aanwezig : Patricia Poesen, Nadine Derwael, H. Lenaers, W. Driesen, Marc Jossa, 
Paul Desteghe, A. Bartholomevis, Y. Gilissen, Jos Bleus en Frans Coenen. 

Verontschuldigd : Jan Bellefroid en Willy Delbaere 

1. Stand van zaken aangaande het Stroopmuseum. 

De heer Marc Jossa lichtte zijn BTK-projekt : Museumwerking rond fruit en 
fruitverwerking, toe aan de hand van een recent bezoek aan het stroopfabriek 
Wijnants te Borgloon. 
Jos Bleus beaamde dat in akkoord met de eigenaar daar ter plaatse een voor
lopige tentoonstelling moest opgericht worden. Die kon dan later uitge
breid worden en ondergebracht in een vast pand, dat beschikbaar gesteld 
werd of nog te bouwen. De weekends van 20, 27 april of dat van 1 mei 
(verlengd) bleken het meest geschikt. Omdat dit een historisch gegeven is 
voor onze streek is dit voor de Geschiedkundige Kring zeker van belang 
en wil men meewerken in een groep die zich daarmee speciaal zal voor in
zetten. Onlangs had daarover reeds een uitgebreide gedachtenwisseling plaats. 

2. Stand van zaken aangaande de viering van "Loon-weer-stad". 

Jos Bleus kondigde de bijeenkomst aan van 18.12.85 van de drie Geschied
kundige Kringen, die daarover hun ideeën moeten meedelen. De werkgroep 
van Borgloon heeft reeds een lijvig programma opgesteld van alle mogelijke 
suggesties aan verschillende raden en instanties. 
Elk lid heeft daarover omstandig verslag gekregen. Ter informatie werden 
verscheidene punten toegelicht. 

3. Stand van zaken aangaande uitbouw van archief- en documentatiecentrum 
en aanleg van beeld- en geluidsarchief. 

Als vaste standplaats daarvoor werd vroeger voor de gemeentelijke biblio
theek geopteerd. Momenteel is daar echter plaatsgebrek, zodat er zeker 
voor de Geschiedkundige Kring niets overblijft. Tegen 1 april zou men 
(misschien) in het dienstencentrum terecht kunnen. Na het bouwen van een 
nieuwe Bibliotheek op terreinen langs de Burggracht, zou er (misschien) 
een ruimte kunnen aangevraagd worden. Toekomstmuziek! 
Ondertussen is er misschien een geinteresseerde particulier die lokalen 
wil ter beschikking stellen. 

Jos Bleus deed dan nog een oproep aan alle leden - ook die van de werkgroep -
om hun vragenlijsten binnen te brengen, zodat er een volledige inventaris 
kan opgemaakt worden. 

Intussen zijn een aantal leden het lokaal binnen gekomen, die van de voor
zitter nog een summiere herhaling van al de besproken punten ten gehore 
kregen. 



VLHGADEHlNi hEHKGHGEP GESClaEDKUNlnG~ KHING 9 22 JAi\UAHI 1<;86. 

Aanwezig Patr. Poesen, Grommen Fel., Driesen Wo, Jossa ~1. 9 Venken 
M., llartholomivis A., Bartholom6 L. , Uasteyns Do, Delhae
re Wo, Gilissen Y., Bleus Jos en Coenen Frans. 

~ontschuldigd: Jan Bellefroid en Nadine Derwael. 

Als inleiding werd de kalender voorgesteld van de G.K. Hendrycl~en
Voerda en besprak men pentekeningen , drukken en kostprijs . Volgens 
voorzitter llasteyns j<l&gt dit de verkoopprijs telkenjare de hoogte 
in. 

1. Aanvraag toetreding Culturele naad. 

De secretaris had reeds de nodige formulieren opgevraagd en 
ingevuld. Delbaere \~' . bood zich aan om als vertege.i1l'Joordiger 
in de algemene vergadering te zetelen. Iedereen accoord! 

20 Aanvraag toetreding Federatie van GoK.en : 

Dit behelsde grotendeels door zich te abonneren op een panr 
geschiedkundige tijdschriften, o.a. Limburg , Land van Loont~ •• 
en zou ons ja. ,rlij1.:s 7(;0 à 900 Cr kosten. De secretaris zal 
de aanvraag doen en naar de nodige modaliteiten informeren. 

3. Zelfstandigo werking en Budget : 

Men is al gedeeltelijk zelfstandig aan h et werk: de secretaris 
zorgt voor de verslagen, die dan door ~.L . O. vermenigvuldigd en 
geadresseerd worden. Alleen de Kan.Daris-bundel bracht wat 
geld in het laatje, maar inzake briefwisbeling en postzegels 
moet nog heel wat terugbetaald worden aan 3.L.O . De verant
woordelijke hiervoor is bereid om volgende Samenkomst hierover 
uitleg te verstrekken en eventueel af te rekenen. 

Is. Stand van zal~en aangaande de Kan. Daris-bundel : 

Momenteel zij er nog een 45 tal bundels beschikbaar in de h oU. 
en de biblioteek. Nen. kan nog de G.K. en en de Heemltundige 
kringen aanschrijven . Zie ook voorgaande punt. 

5. stanu Van zaken aangaande het Fruitmuseuw : 

Volgens ~iarc Jossa is er met de eigenaar een voorlop\; (!) 
accoord om Van 1 tot 4 mei op zijn terreinen een tentoonstel
ling te organiseren en het bedrijf' te bezoeken. Dankzij het 
aandringen van de werkgroep en VVV-secretaris Pirard kon dit 
op een vorige bijeenkomst bekomen worden . De voorzitter stelde 
voor om een 1000 tal folders hierover te laten drul<:ken en een 
500 tal brochures over de stroopf'abricatie. ~i o Venken zou 
contact opnemen met Nej . IIoubrechts om een l<:orte inhoud van 
hasr thesis te bekomen en haar tevens als spreekster te vragen 
op de geplande academische zitting. D. Basteyns bracht de vra
genlijst van Prof . Cromhout ook ter sprakcll Kan men geen kwis 
organiseren aan de hand van die vragenlijst, vroeg de voorzit
ter . Men moet zorgen voor g enoeg en degelijlt ingelichte gidsen! 
Kan men geen dia- montage op video zetten met het nodige com
mentaar? Volgens Y. Gilis~ ; en is e(m uitgebreide video-repor
tage op zo korte tijd moeilijk te verwezenlijken. i-leu sprak 
af om met de eigenaar op 25 jan. ter plaatse de mogelijkheden 
te onderzoeken . De "open-deur-dagenn zullen de beste promotie 
zijn voor een toekomstig definitief Fruitmuseum te Dorgloon • 

. . . / .. 



6. Stand Van zal(en aan_gaande de viering: "Loon-weer-stad": 

De voorzitter bracht de vergadering van 18 december jl. hier
over ter sprake. De viering zou in het najaar kUllnen plaats 
vinden. maar men moet Van nu af aan reeds met de voorbereiding 
beginnen. De inbreng van de G. K. hierin zou besta •• n in : 
A. Een geschiedkundig ondergrond te geven Van alle historische 

gebouwen Van (fusie) Borgloon. 
ll. Openstelling van ueze historischs geboID~en. 
Co Tentoonstelling door alle verenigingen v(~n Borgloon over 

hun werking in hed en en verleden taet o.a. hun historische 
uocumenten, voorwerpen en vaandels. 

D. Een volksfeeat of Spel-zonder-grenzen of Klank- en licht
spel over Loon op het Speelhof en de Durchtgracht. 

E. Tentoonstelling oude zichtkanrten, landkaarten. kadaster
kaarten. 

l<~. De heruitgave van ûe geschriften van Henrotay. waarvan 
tussen haakjes de 80jarige dochter nog woonachtig is te 
Verviers. De typiste is er al druk mee bezig maar onder
vindt ontcijfer-moeilijkheden. 

7. Lidgeld vragen en hoeveel? : 

~4en heeft reeds een rekening geopendbij de\.B, maar zonder 
provisie. Elke organisatie vraagt lidgeld • Het is een nood
zakelijlth eid om de werliing te kunnen wa;.lrborgell. Men vraagt 
de mening Van de twee andere kringen . die wel lidgeld vragen. 
Daar men nog geen subsidie gek~en heeft, (na 1 jaar werldng) 
en nog moet afrekenen met S . L.O. wil voorzitter en leden 
dit punt nog in beraad houden . 

Volgende vergadering van de werkgroep op woensdag 19 februari 
om 12 uur. 

--------------------. 



VERSLAG ALGN~ffiNE VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING, 22 JANUARI 1986 

Aam.,ezig P.Poesen, F.Grommen, W.Driesen, H.Jossa, H.Venken, A.Bartholomevis, 
L.Bartholomé, D.Basteyns, W.Delbaere, Y.Gilissen, H.Leenaers, 
A.Graindorge, C.Wijnen, M.Ponet, Bleus Jos, Fr.Coenen en twee leden 
van het provo BTK-project over de Romeinse heirbanen. 

Verontschuldigd : Jan Bellefroid, Nadine Derwael en Hax Devries. 

Daar het gesprek in de werkgroep wat langer geduurd had kon Camille Wijnen 
pas om kwart vbbr negen met zijn uiteenzetting beginnen. 
In die achttien jaren dat hij er woont heeft hij al heel veel gegevens over 
Hoepertingen verzameld. Zijn betoog in extenso weergeven zou onbegonnen werk 
zijn, daarom vermelden wij er de bijzonderste passages uit. 

1. De naam Hoepertingen is ontstaan tijdens de Germaanse overheersing en bestaat 
uit een afleiding van Hubert en het suffix -ingen om een toehorigheid aan te 
duiden. De oudste vermelding dateert van 1139 : Hub(er)tinges. In 1543 was 
het al Houppertingen tot in het begin van de 20ste eeuwen ook zo op het 
stationshuis en een paar vlaggen. 

2. De heerlijkheid. 
In de 10de eeuw kwam H. onder het prinsbisdom Luik en naderhand onder de 
graven van Loon. Telkens er een nieuwe graaf kwam, diende de heer van H. als 
leenman aan zijn leenheer een geldsom te betalen. (leenverheffing). Het leen 
was oorspronkelijk dus niet erfelijk. Van welke leenheren was H. in de loop 
der eeuwen afhankelijk? In de 12de tot 14de eeuw waarschijnlijk van de heren 
van Megen (N.Brabant in Nederland). Daarna van de heren van Diepenbeek. In 
1250 gaf de graaf van Loon H. over aan de heren van Heeswijk (Nederland). 
H. werd aldus een Hollands eiland in het graafschap Loon. Van 1518 tot 1617 
is H. in het bezit van de familie de la Marck-Arenberg, die het toen verkochten 
aan de Heren van Scharenberg. Bij zijn dood in 1632 werd hij in de kerk be
graven en zijn wapenschild bevindt zich boven het portaal van het huis Beekers, 
dat dienst deed als gerechtshof, paanhuis, schuttersgildehuis, herberg en 
boerderij. Na 1661 kwam die familie in grote geldmoeilijkheden en de nakome
lingen raakten verwikkeld in een reeks processen, die 12 jaar aansleepten. 
Uiteindelijk werd H. op 10 december 1688 openbaar verkocht aan Pierre-Louis 
de Sluze uit Visé voor 36.500 florijnen. Die liet de ingang spoort en hoeve 
vernieuwen en er zijn wapenschild op aanbrengen, tot in 1969 het gemeente 
wapen van H. Door erfopvolging kwam het kasteel toe aan Baron de Stembier 
de Wideux en naderhand aan graaf Paul de Brigode & Baron Charles de Moffarts. 
In 1929 werd het verkocht aan de zusters Annuciaden van Heverlee. 

3. De gemeente 
Toen in de 13de eem., Loon H. aan Heeswijk overdroeg, werd H. afhankelijk 
van Brabant, wat moeilijkheden met Luik veroorzaakte. Na 1648 bij de scheiding 
van Noord en Zuid, behoorde H. dus tot de Verenigde Provincies en was tot 1785 
een redemptiedorp, d.w.z. men diende schatting te betalen aan Noord en Zuid. 
De gemeente had het zeer moeilijk! De inwoners van H. dienden 3 fl. aan de 
binnenburgemeester te betalen en de vreemdelingen 2 fl. aan de buitenburgemeester. 



4. De rechtspraak 
Ondanks het feit dat vanaf de 13de eeuw H. Brabants en later Hollands bezit 
werd, bleef de schepenbank van H. al die tijd Loons recht spreken. In de 
15de eeuw was de hoogste rechterlijke instantie het oppergerechtshof van 
Vliermaal. In 1539 deed zich een rechterlijk incident voor met een heer 
van Herckenrode, doordat H. afhankelijk was van Heeswijk. Die betwistingen 
bleven aanhouden tot in 1708, toen het Vroenhof van Maastricht als beroepshof 
voor H. erkend werd. 

5. De Schepenbank 

2. 

Ontstaan tussen de 11de en 13de eeuw, bestond ze uit een schout met 7 schepenen, 
een griffier en gerechtsbode. Wat deden ze ? 
1. Registratie van alle akten van verkoop, koop, enz ••• 
2. Beslaglegging en onteigening van goederen. 
3. Oordelen over alle misdrijven, ongevallen, vechtpartijen, moord en doodslag. 
Men hield zitting op vaste tijdstippen, alle 14 dagen, na de hoogmis bij een 
klokslag. 

Welke straffen diende men vroeger uit ? 
1. Bij betwisting kreeg de ene partij de goederen en de andere diende de 

rechtskosten te betalen. 
2. Bij zedenmisdrijven of onterende woorden, werd men aan de schandpaal of 

kaak vastgebonden en 's zondags na de hoogmis bespot. 
3. Diefstal met inbraak werd als het hoogste kwaad beschouwd. 

Meestal werd men aan een der drie galgen opgeknoopt, ofwel op Galgendries, 
langs de Wellerweg,-nfwel~SteDengalg .in Helshoven, langs de Romeinse 
kassei, ofwel op Ganzengalg, tussen H. en Berlingen. 

Soms werd een bekentenis met tortuur afgedwongen (lijfstraffen, pijnbank, enz.) 
Ook wendde men zich tot de pastoor om als bemiddelaar in geschillen op te 
treden. 
Het doel van gans deze oude gerechtspleging was : bij de mensen een afkeer 
voor de misdaad in te boezemen en zulks door angstaanjagende middelen zoals 
de schandpaal, de galg en andere spectaculaire straffen zoals in het open
baar boete doen en op bedevaart gaan. 

Proficiat Camille, voor deze gedetailleerde uiteenzetting over Hoepertingen I 
Vele vragen werden nog gesteld en ook beantwoord. 

De heer Danny Basteyns van de G.K. Hendrycken-Voerda stemde toe om de 
volgende maal een betoog te houden over de Loreto-kapellen in Limburg. 
Dit zou doorgaan op woensdag 19 februari om 20u15 in het dorpshuis te Kerniel. 
Hou die datum vrij ! 

De voorzitter, 

Jos Bleus 

De secretaris, 

Frans Coenen 



VLi{GADEHl N3. hEm\ Gi{(; f~P GESCHl EOt,lJNiJlGS hd.li\G, 22 JAI\UAin 1986. 

Aamvezi[!: Patr. Poesen, Grommen Fel., Driesen IV., Jossa M., Venken 
M., Bartholomivis A., Bartholom6 L' I Basteyns 0., Delbae
re W., Gilissen Y., Bleus Jos en Coenen Frans. 

Verontschuldi~d: Jan Bellefroid en Nadine Derwael. 

Als inleiding werd de kalender voorgesteld van de G.K. lIendrycken
Voerda en besprak men pentekeningen, drukken en kostprijs. Volgens 
voorzitter Basteyns jaagt dit de verkoopprijs telkenjare de hoogte 
in. 

1. Aanvraag toetreding Culturele Raad. 

De secretaris had reeds de nodige formulieren opgevraagd en 
ingevuld. Delbaere W. bood zich aan om als vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering te zetelen. Iedereen accoord! 

2. Aanvraag toetreding Federatie yan G.K.en : 

Dit behelsde grotendeels door zich te abonneren op een paar 
geschiedkundige tijdschriften, o.a. Limburg, Land van Loon, •.• 
en zou ons jaarlijks 700 a 900 fr kosten. De secretaris zal 
de aanvraag doen en naar de nodige modaliteiten informeren. 

3. Zelfstandige werking en Budget: 

Men is al gedeeltelijk zelfstandig aan het werk: de secretaris 
zorgt voor de versla~en, die dan door S.L.O. vermenigvuldigd en 
geadresseerd worden. Alleen de Kan.Daris-bundel bracht wat 
geld in het laatje, maAr inzake briefwisseling en postzegels 
moet nog heel wat terugbetaald werden aan S .L.C. De verant
woordelijke hiervoor is bereid om voJ.[ende samenkomst hierover 
uitleg te verstrekken en eventueel af te rekenen. 

4:. Stand van zal\:en a;\ne-aande de Ka.n. Daris-bundel : 

I';omenteel zijn er no s een '..[15 tal bunde] s beschikbaar in de 1';. B. 
en de biblioteek. Len kan nog de G. E . en en de Heem1\undise 
kringen aanschrijven. Zie ook voorf;aande punt. 

5. Stand van zaken aangaande het Frnitmuseum : 

Volgens I- iarc Jos~a is er met de ei.'.:enaar een voorlo~ (!) 
accoord om Van 1 tot 4: mei op zijn terreinen een tentoonstel
ling te organiseren en het bedrijf te bezoeken. Dankzij het 
a<lndringen van de ,,,,erkgroep en VVV -secretaris Pirard kon dit 
op een vorige b ijeenkomst bekomen worden. De voorzitter stelde 
voor om eerl lGVG tal folders hierover te laten drukken en een 
5CO tal brochures over de stroopfabricatie. }i. Venken zou 
contact opnemen. met I·[ej. Houbrechts om een korte inhond Van 
haar tl1esis te bekomen en hanr tevens als spreeh:ster te vra:;en 
op de geplande academische zitting. D. Basteyns bracht de vra
genlijst van Prof. Cromhout ook ter sprake.o han men geen kwis 
organiseren aan de hand van die vragenlijst, vroeg de voorzit
ter. }ien moet zor g en voor tenoeg en degelijk ingelichte gidsen! 
Kan- men geen dia7monta g e op video zetten met het nodige com
mentaar? Volgens Y. Gilis s en is een uitgebreide video-repor
tage op zo korte tijd moeilijk te verwezenlijken. Men sprak 
af om met de ~igenaar op 25 jan. ter plaatse de mogelijkheden 
te onderzoeken. De "open-deur-dagen" zullen de beste promotie 
zijn voor een toekomstig definitief Fruitmuseum te Borgloon • 

. . . / .. 



6. Stand van zaken aan_gaande de viering: "Loon-weer-stad": 

De voorzitter bracht de vergadering van 18 december jl. hier
over ter sprake. De viering zou in het najaar kunnen plaats 
vinden, maar men moet van nu af aan reeds met de voorbereiding 
beginnen. De inbreng van de G.K. hierin zou bestaan in : 
A. Een geschiedkundig ondergrond te geven Van alle historische 

gebouwen van (fusie) Borgloon. 
B. Openstelling van deze historischs gebouwen. 
C. Tentoonstelling door alle verenigingen van Borgloon over 

hun werking in heden en verleden met o.a. hun historische 
documenten, voorwerpen en vaandels. 

D. Een volksfee~ of Spel-zonder-grenzen of Klank- en licht
spel over Loon op het Speelhof en de Burchtgracht. 

E. Tentoonstelling oude zichtkaarten, landkaarten, kadaster
kaarten. 

F. De heruitgave van de geschriften van Henrotay, waarvan 
tussen haakjes de 80jarige dochter nog woonachtig is te 
Verviers. De typiste is er al druk mee bezig maar onder
vindt ontcijfer-moeilijkheden. 

7. Lidgeld vragen en hoeveel? : 

Men heeft reeds een rekening geopend bij de KB, maar zonder 
provisie. Elke organisatie vraagt lidgeld • Het is een nood
zakelijkheid om de werking te kunnen waarborgen. Men vraagt 
de mening van de twee andere kringen, die wel lidgeld vragen. 
Daar men nog geen subsidie gek~en heeft, (na 1 jaar werking) 
en nog moet afrekenen met S.L.O. wil voorzitter en leden 
dit punt nog in beraad houden. 

Volgende vergadering van de werkgroep op woensdag 19 februari 
om 19 uur. 



VEHSLAG ".L(;;';~'IENE Vj~,HG,\dEHll\G Gi~SCJ[IEiJh DNïJIGE KHl.r.:G 1)-.02.86. (2LJu) 

Aanwezig: N.Denvael, L.Bartholomé, U.13asteyns, J.Loeners, C. 
Wijnen, A.Graindorge, Jos Bleus en Frans Coenen. 

Verontschuldigd: W.Delbaere, M.Devries, Dr.Biesemans, C. 
Wijnants, P.Desteghe, Jan Bellefroid. 

Vandaag onderhoudt de heer Danny Basteyns ons 
over de Loreto-kapellen in Limburg, inzonder
heid deze van de Hulsberg in Hendrieken. 
Ge111ustreerd met dia's is z~jn betoog als 
volgt samen ~e vatten: 
Loreto is een stad in midden-Italië, van ca. 
6000 inwoners, gelegen op een heuveyvan 127 m 
boven de zee en op 31 km Van de grote stad 

Ancona. In L. zou zich het heilig huis van Nazareth (Santa 
Casa) bevinden. Volgens een overlevering zou het in 1291-'95 
daarheen door engelen zijn overgebracht. In 1194 bestond er -
volgens een charter - een O.L.V.kerkje, waarin volgens een 
oorkonde van 1315 een wonderdadig Mariabeeld vereerd werd. 
In 1470 constateerd paus Paulus 11 dat de kerk wonderbaarlijk 
is bebouw'd, namelijk zonder fllndering. Hij sluit zich aan bij 
het algemeen gevoelen dat God er het Mariabeeld - begeleid 
door engelen - geplaatst heeft. In 1507 beroept paus Julius 11 
zich op het vroom gevoelen der gelovigen dat de overbrenging 
op deze 'wijze heeft plai"lts gehad. Het feest Van O. L. V. Van 
Loreta wordt door geheel Italië gevierd op 10 december en dit 
sinds 1916. (volgens Katholieke Encyclopedie) 
Daar Fransiscus van Assisië ook een vrome vere,~rder ';"as, ver
zor : en de ~ransiskaanse paters er de erediensten. 
Het rechthoeJ.~ig p:eoOlH\T :ncet ongeveer 9 ,50 !"o l 0r h m in K - Z 
ric.htinf':;. In l 1i 6 (\ ~'i"erd er een basiliek om gebouw'cl in nooru
Italia ,:1nse [otbiek, een merJ.:''fanrdig geboUl-r !~!et eC!l1, De l1l hoge 
l\:oepe1.toren. In 1'51f. werd Gok de hinnenzijde vernie1J1vd en in 
de loop oer 1611 e eeuw ];:r( e,~; zij haar [midi:.:' llitzicht. 

In Lil11ci ur ,::; z.ijn er drie i ~le",tieke copiën f~; ebom'lcl Vé\n ue echte 
Loreto-kapel, nl. in Henclrieken-Liors::loon, in Dolderberg-Zolder 
en Vrijhern-Dilzen. 
De kapeJ. van Hendriel(cn sté\at ook op een heuvel - de Hulsherg, 
e en voormali[e executieplaats van Loon. Vall 16 8 7 tot 1694 waS 
er in i3or,?;loon CC',i vro l.1 C del-;:en I ?:. ; ~ . 11. }-cislevache, die reeds 
driemaal de bed evaart naar Loreta in It<\lië ha d ondernomen. 
In 16 89 besloot hij op de Hulsberg een k~vel op te richten, 
Same11 met een bijhorende '\\Tonin :; (kluis) voor eon bedienaar. 
De ingemetselde ~edenksteen vermeldt ueze r e ~ evens. Zij werd 
begifti ,g:d door VrOlll(' vereerders ;:let tal Vu}; ;;,811belen, beelden 
en schilclerijen. In 17C5 verkocht eremiet Jozef" er tal van 
voor"\·Terp en Van. In 171/1: ;"lerden cl e gebolHven met inhoud ver
kocht O, él!1 b,-ee priesters en de parochie Hendrieken kreeg er 
toezj,cht over. 
De Franse revolutie en bezetting hael lü,er ook haar invloeu., 
,vant in 1794. ïverll ~' ewa g gema " kt van ver.voestingen plunderin
gen en hciligschelllds. De eisendom kwam achtereenvolgens in 
het bezit van de families DIe n s en Claes. Op 6 dec. 1882 
werd alles ufgebroken en herhouw op lager niveau binnen de 
eigendom van de familie Pinoy-Claes en ingew'ijd door deken 
Houbrechts. Broeder Johannes Heynen van Vechmaal be."oonde 
de lduis tot aan zijn dood in lEW 7. 

. .. / .. 
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Nadien ,,,erd de "Toning als klein landboU1vbedrijf betrokken, 
o.a. door Jos Bleus-Buntinx van 1912 tot in 1953. In 1943-
'45 werden verbouwingswerken uitgevoerd aan de kapel, maar 
de in verval geraakte woning werd in 1970 gesloopt. 

Van de inhoud - o.a. schilderijen, beelden - verdwenen in de 
loop der jaren tal Van kostbare stukken, maar de "grote" 
antiekroof had plaats op 16 december 1984. Door een speurder 
werden in maart '85 veel zaken in een garagebox te Tongeren 
terug gevonden. Het beeld zelf - 80 cm hoog in z'\'lart hout -
werd achterhaald te Keulen op 22 april 1985. 
De kapel staat nog steeds op privaat eigendom, nl. dat van 
notaris Hoyet-Vandionant. l'len komt er vanuit Hendriaken 
langs een veldl'leg. 

Een welverdiend applaus bedankte de spreker voor zijn gedo
cumenteerde uiteenzetting. 
Jos Bleus deed opmerken dat eertijds de kluizena ~r of eremiet 
instond voor drie zaken: 
1 bevorderen van de devotie en religie (tot Maria) 
2 bijstand van zieken en l~denden 
3 volksontwikkeling door onderwijs 
Ze hadden meestal een eigen moestuin om in hun onderhoud te 
voorzien, maar kregen bovendien nog talrijke giften in geld 
of in natura. Nen kan hier een parallel trekken met de kapel 
van Helshoven-Hoepertingen. 
Er ",erel nog nagekai1rt over het geboU''\'l, de bouw·stijl en de 
renovaties ann de hand van de dia's, zowel voor Loreto zelf 
als voor lTendrieken. 



VEHGADERING Wt:HKGIWEP GESCHIEDKUNDIGE KRING 19 FEl3RUAIU 1986. (19u) ( 
.' , 

Aanw"ezig: N.Derwael, Haryse (typiste), L.Bartholomé, Jv"l.Venken, 
M.Jossa, D.Basteynsj Jos Bleus, Coenen Frans. 

V~rontschuldigd: Jan Bellefroid en Paul Desteghe. 

1. Type-werk van de Henrotay-geschriften: 

Aangaande de leesbaarheid van sommige passages had typiste 
Naryse een aantal bezwaren. Zij kreeg een proficiat voor 
het tot nu toe geleverde werk en het goed weergeven van 
onduidelijkheden~ Letterlijk overnemen ~et plaatsen van 
punten voor de onleesbare letters is de bes~methode. Aan
duiden waar men niet zeker is en desnoods raad vragen aan 
de bibliothecaris. 

2. Kanunnik-Daris-bundel: 

Volgens Haryse zijn er nog een 52 exemplaren beschikbaar. 
In de afrekening blijkt dat wij in de kosten-baten analyse 
nog een negatief saldo Van een goede 6 000 fr hebben, som 
die ,~ij nog verschuldigd blijven aan Samenlevingsopbouw. 
Het voorstel van Frans wordt aangenomen om de andere krin
gen aan te schrijven. Frans zal een modelbrief opstellen 
en doorgeven aan Maryse, samen met de adressen. 

3. Medewerking aan de tentoonstelling 1 t/m 4: mei: 

Het programma voor die dagen wordt nog eens overlopen. 
l':arc en Maurice situeren de tentoostelling in tenten op 
het plein v66r de stroopfabriek Wynants en wat hierin al
lemaal kan plaats vinden. Zij doen hiermee een oproep aan 
leden van de G.K. en aan alle verenigingen om tijdelijk 
als gids te fungeren bij de ro~idingen van 14, 15, 16 en 
17 u op 1, 2, 3en "4mei bij de éénmalige openstelling van 
het stroopfabriek. Op -4 mei wil men somr,lige machines be
mannen met vroegere "\verknemers e1'l\ doet men hiervoor ook 
een oproep. Er zal met de heer ivynants contact opgenomen 
worden om half april met VVV-gidsen en andere de defini
tieve rondleidingsweg af te bakenen. De G.K. wil een ver
k1arende brochure van ongeveer 25 pagina's uitgeven. 

4. Viering "Loon-weer-stad": 

Nen moet nadenken over het juiste tijdstip in het najaur, 
b.v. rond taptoe en er een veertiendaagse van maken, Waar 
in elke deelgemeente wat te doen is. Men moet ook op de 
ludieke toer gaan en de juiste uren van openstelling Van 
historische gebouwen vastlegg-en. In Loon-centrum zou een 
klank- en lichtspel op het Speelhofplein kunnen doorgaan. 

5. Aanvragen toetreding 1 Culturele Raad 
2 Federatie Geschiedkundige Kringen: 

Beide aanvragen 'verden door de secretaris ingediend, maar 
"w-erden tot nu -toe niet beant,voord. Frans liet .veten dat 
hij een brief zond aan mevrouw Dumay-Henrotay om verdere 
documentatie over haar vader. 

6. Verdere programmatie: 

Frans stelde voor om op 18 of 19 maart te kijken naar de 
video-film van Yvo Gilissen over: Tumuli in Limburg. Hij 
zou contact opnem~n met de auteur. 



VERSLAG ALGEMENE VERGADERING GESCHIEDKmmIGE KRING 19.03.36 (20u) 

Aam"ezig P. Poesèn, Jos Bleus, M. Vandermeeren (SLO), H. Delbaere, H. Jossa, 
L. Bartholomé, Yvo Gilissen, Jean Loeners, Mon. Nelissen, A. Grain
dourze, Dr. Biesemans, Frans Coenen. 

Verontschuldigd Jacobs R., Guy Deckers, Linda Reweghs, W. Driesen, M. Devries, 
J. Bellefroid, N. Derwael. 

Als inleiding betoogde Yvo Gilissen dat de Gallo-Romeinse tumuli her en der 
verspreid waren over het Zuiden van onze provincie, bijzonder langs. of 
aansluitend daarop, de heirbanen. Om er maar enkele te noemen : Tongeren, 
Rutten, Koninksem, Oetsloven-Berlingen en Gutschoven. Vele tumuli werden 
afgegraven of Fegge",erkt ten behoeve van de landbouw. De meeste gevonden 
voorwerpen bevinden zich in het museum te Tongeren. De heer Lux zou een 
gedetailleerde kaart van deze grafheuvels bezitten. Heestal waren het voor
name Romeinse ingezetenen die zulke eer te beurt viel. De opgravingen gebeuren 
op moderne wijze en in quadraatsvorm. \'Jaarvan men eerst de tegenoverliggende 
gedeel ten bloot maakt. Nooit worden de VOOH!erpen en overblijfselen in het 
midden van de heuvel gevonden. 

En dan was het kijken naar de beelden, die de tumuli situeerden als grote 
molshopen in het vlakke landschap. De opgravingen te Gutschoven en het daar
bijhorend gesprek met de heer H. Vanvinckenroye kt..ramen bijzonder goed aan bod. 

Na enig commentaar kwam de t,..reede film op het scherm : de Romeinse land
indeling of centuriatio langs de heirbaan Bavai-Tongeren-Maastricht. 
Het is een kadastersysteem, waarbij uitgestrekte gebieden in een regelmatig 
net van vierkante percelen van ongeveer 710 Dl zijn ingedeeld. De percelen 
zijn ongeveer Noord-Zuid gericht, met een afwijking van 30° west en beant
woorden aan het theoretisch domein van een landbomvuitbating. Zij bevorderen 
de systematische en intensieve exploitatie van een vruchtbaar gebied en ver
eenvoudigden de registratie van de opbrengsten en de inning van de belastingen. 
Door luchtfoto's kan men er zich nog een tamelijk beeld van vormen, bijzonder 
in de streken van Neerharen-Rekem, Rosmeer, Valmeer en Haccourt. 
Bij de bespreking nadien bleek de grote interesse van de aanwezigen. 

Proficiat Yv0 9 dit waren twee filmen op hoog niveau! Bij de provinciale 
wedstrijd Livac heb je als laureaat in de categorie video je eerste prijs 
meer dan verdiend ! 

Yvo zelf wil sommige films aanbieden aan de V.V.V. als toeristische attractie. 
Er k\"am nog een goed idee uit de bus : laat bij de viering van "Loon-weer-stad" 
de toeristische en historische films ever Loon langs de kabeltelevisie tot 
in de huiskamer belanden. 



Vd·(SIAC \,i~m\GIWI~P GESCHIEDKUNDIGe KHING 19.03.86 (19 u) 

"\:lnwe-;',ir.: 1'.1'0esen, Jos Bleus, f-laryse (S.L.CI.), \v'.Uelbaere, j·I.Jossa, 
L.U artholomé, Yvo Gilissen, Frans Coenen . 

1. z.: edewerking aan I1De Loonse Stroopdagen l1
: 

Jos Uleus stelde het programma van die dagen voor (zie bijlage) 
en cl e cel ;,en dr ingende oproep aan de leden om te gids en. (zie 
bij lage) Zaterdag 12 april om 10 u zal dus n Is werkvergadering 
lle schouwd worden . 

:.? Vi ering: "Loon- weer-stad": 

Datum zou zijn: van zaterdag 23 augustus tot en met zondag 7 sep. 
Alle vereni~ingen werden om hun medewerking en suggesties ver
zocht en er had al een eerste contactname plants op lA maart. 
Tiet coördinatiecomité bestaat uit A.Castro, P.Desteghe, F.Grom
men en E .Vandersmissen . De G.K . houdt zeker aan het toeganke
li jk maken Van de historiscll~ gebouwen. Bijkomende voorstellen: 
wagens pel b.v. heksenproces, tien-goede-steden-tocht,voksspe-
len in kasteel Rijkelof Hoepertingen of 1~111ingen, Helshoven, 

~. Verdere Programmatie: 

On ze medewerking op 12 april en 1,2,3 en 4 mei bij de Loonse 
~)troopdagen kaderen zeker in het raam van onze werking. Léon 
i s nog niet klaar met zijn heksenhistories. Misschien een bezoek 
aan het kasteel Van Hijkei, gesuggereerd door de heer Driesen? •• 
ne tocht der tien goede steden van Loon (of tweemaal vijf) zou 
zou bes t kaderen in de viering van Loon-weer-stad. Er wordt nog 
niets concreets afgesproken . 

Vuria: 

- Het type-werk van het 18te deel Van de llenrotay geschriften 
v ordert ~oed! Frans kreeg een antwoord van dp kleindochter 
dat de familie dit te:ryZeerste op prijs stelt en dat er zeker 
nog 15 ~ 20 cahiers over het graafschap Loon en de oorsprong 
van plaatselijke familienamen waarschijnlijk op het provin
ciaal- of rijksarchief berusten. 

- Frans zoekt w'at over het onderwijs in Borgloon. Hij heeft 
zedeeltelijk wat over het vrij onderwijs, maar nog niets 
over het ~enJeentelijke. Hij leende een boek van J.Bellefroid: 
Het onderwijs in Limburg (:tA15-1[l.3C)Jauk Urepoels. Hij werkt 
nok sqm en met M. Creten voor het historisch geddelte Van het 
les senpakket voor het onderwi js . 

- Yvo Gilissen heeft al wat gedaan aan de lclassering van het 
~emeentearchief, maar alles is nog niet zoals het hoort! 
Kan hier wat aan gedaan worden? .. Ook aan de beveiliging? .. 

- De aanvraag van het OC~~ voor een BTKer voor klassering van 
valorisatie van hun archief is nog steeds niet goedgekeurd! 

Vo lgende werkvergadering dus zaterdag 12 april te 10 u op de 
terrein e n Van è e stroopfabriek Wynants, statiosstraat! 56 en 
hopeli jk ook medewerking op .lt.b3 en 4 meil 



VERSLAG ALGEHENE VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING 3 JUNI 1986 (20u) 

Aanwezig: Jos Bleus, Y.Gilissen, F. Grommen, E. Vandersmissen, M.Vandermeeren, 
L. Bartholomé, dhr. Theunissen, lerares Geschiedenis Normaalschool. 

Verontschuldigd: F. Co enen , W.Driesen, C.Wijants, P.Desteghe, A.Stevens-Theunis. 

Korte inhoud van de lezing gehouden door de heer Bartholomé Leon over : 

HEKSEN EN HEKSENPROCESSEN IN ONZE CONTREIEN. 

Oude, gekromde vrom"tjes met lange neus, spitse kin, gehuld in een zW'arte mantel 
en met een gekke punthoed op het hoofd worden vaak als heks of toverkol afge
beeld. In strips, kinderboeken en op de film zijn ze als zodanig voorgesteld. 

In Europa heeft drie eemven lang de heksemvaan getriomfeerd. 
Het was een bloedige kermis van bijgeloof, hebzucht, onbegrip, haat, inquisitie. 
tortuur, massahysterie en opgekropte frustraties. En dit alles gebeurde niet 
alleen in de "duistere" middeleeuwen, maar tot in de zogenaamd "verlichte" moderne 
tijd. 

Alhoewel er al van 1275 tot 1335 heksenvervolgingen vermeld zijn -in Toulouse
waren de hoogtepunten in de heksemvaan rond de 15de E., vooral in Frankrijk 
en Duitsland. De Britse eilanden beleefden hun hoogtepunt van verdwazing in 
de 17de E. De immigranten namen zelfs hun heksenwaan mee naar Amerika. 
Getuigen daarvan de terechtstelling van 19 "heksen" in Salem (Massachusetts) 
in 1692, waar nog recent een film over verscheen. In de Nederlanden namen de 
vervolgingen reeds op het einde van de 16de E. af. De laatste processen vonden 
plaats in de 18de E.. Immers, in 1784 ,·!erd te Glarus (Z,'litserland) de laatste 
"heks" terechtgesteld. Haar in de 19de E., zelfs tot in de 20ste E. werden nog 
verschillende heksen gelyncht, gemolesteerd of verbannen. 

In onze streken doen nog ,vilde verhalen de ronde over toverkollen en hekserij. 
Ook zijn er verschillende middelen bekend om zich te beveiligen ertegen. 

Hier kortbij kent iedereen 't Jenneboom op het hoogste punt dat tevens de grens 
vormt tussen Hoepertingen, Gotem, Voort en Nettekoven, langsheen de vroegere 
Romeinse heirbaan Bavay - Tongeren - Keulen. In het jaar 1667 werd aldaar een 
zekere Johanne (Jenne) Nichiels uit Hettekoven, na een t'vee jaren durend proces', 
levend verbrand. Volgens nota's van de heer Armand Celen uit Borgloon wees zij 
nog een zekere Naria Christiaens als medeheks aan. Deze laatste werd terecht
gesteld tussen 1667 en 1669 te Gelinden. Naast 't Jenneboom roepen ook de 
f.1éaseik te Hoepertingen en de spookeik te Hidooi nog nare herinneringen op. 
Gekende heksenprocessen in het land van Loon ,varen er te Veulen in 1667, te 
Heks in 1610 en te Loon zelf tussen 1532 en 1541. (5 personen) 

Besluit 
De heksenvervolging is één van de minder fraaie bladzijden uit de Europese 
geschiedenis. i·1en moet heel dit verschijnsel echter projecteren in een tijd 
van bijgeloof en waanvoorstellingen, waar rechters en heksenjagers vast geloofden 
in een voor hen "heiligeii opdracht. 



(15 u) 

1. Viering Loon-we~r-stad: 

- A:::nGeling l .:. n:::"D :,~istorisch e geoouuenL',:-oute uitstippelen) 

- De:3oek ar, : :oe:;:H'Jrtingen-k-e:steel ( Gesch. ~,:ring ~~oepert.) 

- ~ezoek a ~n ~~steel Van Voert en Loreto-~~pel ( Gesch. 

iCrtng ~en(~rie~ ~ e:L':-Voort) 

- Gidsing in ge~ou;;'Jen en kerken: .:;' ~rsonen meet aangesproken 
en korte tekst ter beschik:ing v&~ 0ezoekers. 

- TC':en"';orec1strijè voor de kin:ieren 

Verkleec:,.partij c~;. :Jurc~;.t bOUl'lel.~ c~ Speel}lOf' voor = ~L':.deren. 

- ~~aterG.a[;prozra :~"1" c~D.;ij C:e sluitinG: 

"''' 1'- t t .,', ,. '," . r '- ~ - '" ' y_. ~,' - <"!' al Van _ a ~V 'te. , , 1.:,,1:0 .... l.,CD bl~ __ ~,er",pG 

15 u: ~-rij cuitrei ;:ing tel>:emve è ctrijc 
16 u: ÁCGé.ei:'lische zitting: }-rogra',l:l:Q 11.0'; opstellen en 

uitno~i[;ing6n c c n prouinente~, ~iDsc~ien ~oeverneur! 

ze u: G.root Vol :';:c:feest ir, ten'~ 0, 3peelh.of: prO[;!"a;:l 'a 
nog uit te werken 

- Cp :'.et stachuic z T1f!e '.3 tentoonntelli::l.::;en: 

1. .?oto ... eE dio.krine .P3GU:=; stelt aULa en niem,re i'o·to I s 
Van borglGo~ ten toon. 

~. De gesc~ieèk~nLize ~ring zorgt, Damen met de Biblio
teek voor oude gravures, kD~rten e~ pentekeningen. 
(eok Van ~:.:unstp~ trimonium) 

- Cok Ge vier video-fiV·, en Va::.:, Yvo Gilissen ku:'!~,- en ~Jerûia

nent vertoond worden. 

- Oe restc,cratie 'r; . .::. L..('O; ;;.:;;-::;:>e1 V;.:.: :èl =::Gls~:-,ove,-~ "Jer è col: soad
gelcet.::.rL~ • 



VERSLAG VERGADR.~IIJG GESCHIEDKUNDIGE KRInG BORGLOON DD. 30.09.86 

Aanwezig : Jos Bleus, Dr. Grommen, 110n. Nelissen, A. Bartholomivis, Yvo Gilissen, 
Har. Vandermeeren, Dr. Biesemans, F. Coenen. 

Verontschuldigd w. Delbaere, P. Stevens, A. Graindorge, D. Basteyns. 

1. Evaluatie over viering: ilLoon-weer-stad" 

Het is een geslaagde viering ge,,,eest, waar iedereen aan zijn trekken kon komen 
met als hoogtepunten de academische; zitting en de openstelling van kerkèn, kas
telen, historische gebouwen en tentoonstellingen. Jos Bleus hracht relaas over 
soortgelijke vieringen in Beringen en Bamont. In deze laatste gemeente Has de 
dorpspomp een herinnering aan het vroegere perron. Has dat hier in Borgloon 
(op de markt) ook zo? Het ligt in de bedoeling van de gemeente aldaar een nieuw 
perron op te richten. Naar Loon moet ook bew'ijzen dat het de naam van stad waar
dig is, door o.a. zijn kansen voor het ééndaags cultureel toerisme 100 % aan te 
grijpen. Het uitgeven van de huis aan huis bestelde geschiedkundige brochure 
(dank zij sponsering) heeft vele Lonenaren doen nadenken over hun rijk verleden. 

2. Nota's en publicaties 

De secretaris zal een lijst opmaken van de uitgegeven nota's over kerken en histo
rische gebomlen en deze - mits betaling - ter beschikking stellen van de leden. 
~1en vraagt dat er in de bibliotheek voldoende werken over Loon zouden kunnen ge
raadpleegd \vorden. 
Daar er onvoldoende inschrijvingen zijn voor het werk van Henrotayen men de aan
vragers niet teleur wil stellen, zal men het l-lerk toch in brochure-vorm laten ver
schijnen. ilen liet opmerken dat de titel van een te verdedigen thesis zou kunnen 
zijn: Kritische analyse van de Henrotay-geschriften. 
Kan er ook niet meer aandacht besteed worden aan de meer recentere geschiedenis, 
o.a: 1815-1830, 1914-1918, 1940-19L~5, ••• 
Nen moet de Loonse toondichter De Monte meer \marderen en zijn werken laten opne
men in de Basilica-concerten. 

3. Bespreking van ontwerp van statuten van VZY:J Fruitmuseum: 

Op verzoek van VZH SamenlevingsopboU\'1 ,.,erd het ontwerp van statuten van de op te 
richten VZt-J Huseum rond fruit- en fruitvenrerking besproken. Juridisch l-Jaren wij 
niet bevoegd, maar het leek ons wel in orde te zijn. In ieder geval had niemand 
iets tegen de oprichting van een dergelijk museum i integendeel! Hen mag het indu
strieel erfgoed zeker niet laten verloren g8an! 

4. Financi~le toestand - Lidgeld vragen? 

De G.K. heeft een zware onkostennota ontvangen van VZH Samenlevingsopbotn'J over ad
ministratiekosten (Verslagen, uitnodigingen, verzendingen) vanaf 12.11.84. 
He kunnen een klein voorschot geven en hopen op de verkoop van de resterende Stroop
en Kan. Daris-bundels. 
Haar is die beloofde 50.000 fr van de gemeente ?, vroeg Dr. Grommen. Enkele leden 
beaamden dit, maar de voorzitter had er zijn t"lijfels over. Intussen vond de secre
taris in het verslag van de vergadering van 24.10.85: Jos Bleus deed eerst een mede-
~~!!~a_~~!_~E_~~~_~E!~!_~~~_~~_~~~~~!~_~~~~~E~~~g_~~E~=~~=~~~=~~3Eom~~~~=!~~~~~~=-
~~~_~Q~QQ2_!E~_Q!!_~~!_~~!_~~B_Op_~~_~!~E!~~_~~~_~~~~~~~E=~!~~~' 

• 0 • / •• 



~ \'{?lê.J:"schijnlijk b~Gtqgdde de gemeent~!",~çht:strE:ek~, aan dez,~~_ering een grotere som~ 
die niet in d2 kas van de G. IC. terechtinvam ~ dit volgens de secretaris. 
Volgens Haryse is de opkomst niet evenredig met het aantal uitnodigingen en word er -
volgens de secretaris - e2n 800 fr per vergadering uitgegeven. Algemeen besluit: 
lidgeld is drin3cnd nodig . Ha ruggespreak wordt de jcn,rlijkse bijdrage op 500 fr be
paald. Alleen betalende leden ontvangen nog uitnodigingen . 

5. Ronde-tafelgesprek over de interne werking: 

Volgens Dr. Grommen: niet te groots opvatten~mcer geschiedkundige keuvel~ faits-divers~ 
en dit over een \1elbepaald ondenJCrp~ b.v. de fanfares~ de? oorlogen ' 1L}..!18 en 140- 145. 
Laat de leden de onderwerpen zelf aangeven. Ook opzoekingswerk! De pendelaars, mijn
werkers cn dienstboden van vroeger be3ptc~en. Weetjes en anecdoten uitwisselen I 
VolgeRs Jos Bleus heeft de G.K. tot nu toe 80ed \'!erk gelevert. 

\De "G.Ko \ms de initiatiefnemer van : de Kanunnik-Daris-viering. de Loons2 Stroopdagen, 
rre '-vi'êring van uLoan- weer-stad" en de oprichting - in de toekomst - van het Loonse Per
ron . Kan men voor later niet denken aan: een klank- en lichts pel over Loon. een toneel
spel in de aard van iiLode\vijk van loon ti. in de jaren 150 opgevoerd door het toenrnalig 
Loons Volkstoneel. Het jaar 1989 is daarvoor aangC\vezen g vermits dan door de provincie 
een "Land van Laon-vieringH op tom" gezet wordt. 
Kan men foto's van het O.L.V .-van Borgloon-beeld heruitgeven ?~ oude stafk8arten bGstel
len ? •• 
Nen is het erover eens dat Borgloon toeristisch niet zo aantrekkelijk is en dat daar
aan duchtig moet ee\",erkt worden . Het is oo!,: jammer dat bepaalde groepen niet op deze 
kar springen. 

Volgende vergadering word vastgelegd op maandag 10 november te 20 u in het Dorpshuis 
te Kerniel. Alle huidige leden ontvangen nog een uitnodiging. 

Noot De overzichtslijst van alle beschikbare publicaties is nog onvolledig en zal 
bij volgend verslag gevoegd worden. 

de secretaris. 

Frans Coenen 



VERSLAG VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DD. 10.11.86 

Aanwezig : Jos Bleus, Dr.Grommen, l'1.Nelissen, Yvo Gilissen, H.Driesen, A.Graindourze, 
Fr. Coenen. 

Verontschuldigd: H.Delbaere, Hvl. Hijnants, H. Vandermeeren, D.Basteyns, Dr.Biesemans 

1. Goedkeuring vorig verslag: 

Er '-laren t,."ee opmerkingen. Eerst op punt 5. paragraaf 2 : Volgens de voorzitter 
van de Culturele Raad was die raad dé initiatiefnemer en tevens de bakermat van de 
Geschiedkundige Kring. Na zijn oprichting zorgde die kring dan ook voor een stijl
volle herdenking van Kanunnik Daris, noeste \l7erker en schrijver van Lo'.>nse en Luikse 
geschiedenis. 
Op punt 4. paragraaf 3 : Volgens Dr. Grommen mag de secretaris zich niet laten 
verleiden door interpretaties van andere instanties en zich enkel aan de nuchtere 
feiten houden, ,·,aarvan akte. 

2. Mededelingen van de voorzitter 

De vergadering gaat ten mijnen huize door om te besparen op de verwarming 
in de openbare lokalen. 

- Op radio Hoepertingen had op 09.11.86 een intervie,,,, plaats met de voorzitters 
van de drie G.K. en over hun werking. 

- De stad Hasselt heeft een projekt lopende over de wordings-geschiedenis van de 
tien Loonse steden. De public::,.tie zou klaar zijn in mei '88. Men merkt op dat 
steeds de bronnen en geraadpleegde werken moeten vermeld worden. 

- Zijn al de publicaties (Daris en Stroop) nu te gelde gemaakt ? 
Neen, Frans zal de stock op SLO tellen en Jos ze probèren te likwideren Een 
annonce in Zoeklicht en de Nieui-/sbrief helpt misschien. 

- Een werkgroep "Onderwijs" is aan een integraal lessenpakket over Borgloon bezig. 
Ook de G.K. werkt mee. 

3. Verdere werking en Programmatie 

Bij de rondvraag onder de aam/ezigen bleek het volgende : 
- Niet elitair zijn - Aandacht voor de kleine dingen - Aandacht voor het nabije 
verleden, o.a. 1830, 1914-18, 1940-45. e9Z-
Ook heemkunde : oude dorsmachines, stroopstokers , mijm.rerkers, Luikse metaalar
beiders, vroegere bromverijen, oude \-legen, hovingen rond de stad, Pollasse kersen, 
dialecten, enz ••• 
Unaniem \-18S de vraag naar een lokaal om te vlerken en desnoous archief of documenten 
achter slot te bmmren. Is er bij DCIn'l niets meer vrij ? ••• Volgens de voorzit
ter zeker in de niemle bibliotheek een lokaal opeisen ! 
Ondertussen : proficiat, Yvo voor de 1ste prijs met je video-film over het graaf
schap Loon. 

Men \l7ordt het eens over een vaste vergaderdatum : de 2de - of bij heirkracht -
de 3de maandag van de maand. rIen voorziet uiteenzettingen over 

- Perrons in het land van Loon door de IEl. Driesen en De Langhe 
- ~"ordingsgeschiedenis va.n Loon door dl2 heer Gerri ts 
- De oprichting van het iiKinderheil" in Borgloon 
- Bedevaarten naar de IIDrie Gezusters" door dG heer Driesen H. 
- Loonse munten 
- Bezoek aan het gemeentearchief (voorstel Frans) 

de secretaris, 

Frans Coenen 



1. Afllltu 1 aangeslotell lellen ... 53 ..... . . . ... . 

DATUM ONDERWERP AANWI';Zl CI \N 

2 ~ . U1.8 

1<;).02/8 

Il Sl.03 . 8 

112 • 01.1: . 8 

i 

je s t UUI'S ve rgaûe r inga 11 

Aanvraag toetredJing Cult. Haad en sugges
ties over viering:Loon- weer-stad (19u) 

Beslissing over het typen van de Henrotay
geschriften (19u) 

Het organiseren -van de Loonse Stroopdagen 
met voorstel van programatie hiervoor (19u) 

Voorbereiding rondleiding en initiatie Van ~ 
gidsing door en in stroopfabriek Wynants(lO 

1
~3.U6.B Voorstel van activiteiten voor viering Van 

Loon-weer-stad (19u) 

·-----1------- ---------------------------------
I 

,. j::.!2. oB. 8 
tot 

b7.09.8 

1 • 

) . 

1+2+3+ 1.1: 

5.B6 

6 . 0
9.Br 

I~ 2 ,. 08. B 
i tot 
~)7.09084 

I ' 
i 

Viering van: Loon-weer- stad i.s . m. Samenlev 
opbouwen Gem. Cult . Centrum o.a' academisch 
zitting van 06.09 ~ 86 

Organisatie van Loonse Stroopdagen in en 
rond de fabriek Wynants te Borgloon 

Tekenwedstrijd n.a.v. viering Loon-weer-sta 
voor kinderen. Deelnemers: 

a; Tentoonstelling foto ' s, gravures, kaarte 
van Loon, vroeger en nu. (stadhuis) 

b . Openstelling van historische gebouwen. 
kerken en kapellen en kloosters in 
fusie Loon 

cl : Gasttentoonstelling: Fanfares en harmo
nies in Gasthuiskapel 

c2: Gasttentoonstelling: lIet Luikse meubel 
in dorpshuis Voort 

12 

8 

8 

zeer 
velen 

zeer 
velen 

36 

7à800 1 

2à300 1 

2à300 1 

CUL'['UUHHI\AD 

I I ---T---i--------------------t-----t--
. . [l 2.01.8J

1 

Gegevens en wetenswaardigheden over Hoeper-
tingen, door C.Wijnen (20u) 

19.02.8~ De Loreto-kapellen in Limburg, door D.Baste 

,) 3 .06. 8~ lIeksen en heksenprocessen in onze contreien 
, door L. Bartholom~ (20u) 

~ o . 09.8J 
- I , 

tO .11 .81 
5 . ~9~03 . 8~ 

i I 
~" . 08.8~ 
t7~~~.8, 
I 1 'I ' l ' -I ~+.,)+ 

I 05.B6 . 

Evaluatie van vroegere initiatieven en ver
dere interne werking. Discussie hierover. 

Opstelling programmatie a.d.h . v. aangebrach 
te onderwerpen door de leden 

b. Filmforum door Yvo Gilissen met vertonin~ 
' ~ videofilmen: -Gallo-Homeinse tumuli,.á.n 

Haspengouw. . 
-Romeinse ~and1ndel1ngen 

b . Filmforum n . a.v . viering Loon:"weer-stad 
in stadhuis: De geschiedenis van het 
Graafschap Loon door Yvo Gilissen en ge 
cOJllmentariec)rd door Jan Bellefroid 

a . Bezoek en gidsing van en in stroopfabrie 
Wynants te Borgloon 

18 

ns 8 

8 

8 

7 

12 

i 
I 

'u1500 1\ 
zeer 
velen 

. . . / .. 
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ONDERWERP ANWEZIGEN CUL1VURRAAD 

I 
i 

Honumentenbezoek met gidsen ter plaatse of 
teksten ter gidsing (kerken, kapellen, his- zeer 
torische gebouwen n.a.v. Loon-weer-stad velen 

Uitgaven: 

1. Kanunnik Daris, 
zijn vier ' , gen, 

Loons geschiedschrijver, 
62 p. 300 ; exempl. 

De geschiedenis van de Loonse stroopnij
verheid, n.a.v . Loonse stroopdagen, i.s.m 
Samenlevingsopbouw: bundel van 45 p. 200 x. 

3. Loon-weer-stad, geschiedkundige bijdrage 
i.s.m. Gem. Cult. Centrum, boekvorm, groo 
formaat met foto's, 19 p. - 3 500 ex. 

4. Heruitgave Van IIenrotay-geschriften: (19 114 
Tafereelen uit de geschiedenis Van het 
Graafschap Loon, 3delen ?ng. 100 p. 
40 inschrijvingen 

N.B. Bewijsmateriaal kan moeilijk hierin 
geslotentWorden om reden: 

- Aan de twee grootste ~anifestaties 
. . ! . . 

werd \Oldoende ruchtbaarheid gegeven 
in de Nieuwsbrief, langs pers en 
radio en in folders en publicaties, 
huis aan huis verspreid. I 
De uitgaven zijn voldoende bekend enl 
nog enkelen in voorraad bij Samenle- I 

vingsopbouw. I 
Verslagen Van vergaderingen en gespr~ks
g~oepen zijn op het secretariaat in ~e 
Zl.en. I 

I . 

! 
I, 
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AKTIVITIUTENVERSLAG VOOR VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ DE CULTUURRAAD .JAAHVERSLAn 
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l. 

J:I. 

JI r. 

Naam van de vcrcliJgi.nf{ : 3Q"';:)~~"\"e.d~.\t,:;c~n.5" .:)(.a.'t\u.l\v.'I'~\s:. .. Da.>4"':) .. ~5ko'C) 
j " i 1 -k' i ,. Nl'l;")' V!,'LJ"'1'L'N' 457 - 8032541 - 74 'lnanc ee., re en ngnummcr . _-,~ ___ -!,:,_C.'_l.,_"_' _ • • •••• " •• ,.,"" .... " •••••••• ,.,., .. , 

Sanlenstelling hestuur' : 

Vool'zi t tel"' : Naam : 't ,. ~~~.~~ . , .J,~:;; , .. ',' . , . , , .. , .. , . , , ... , .... , , ...... , ... . , .. , .. , 
iI " 

AdrCH : ,.~? ~,l~~~ ~! .. ~~? .t.:r:~~~ ... ~c:, (\. )~ ~,~ . ~~,o .. ~~?!ll:~~?!·(.c~l:9?~, ... 
Tel, ... :ç ~~!. .. ?~i .. ~~. ~? . 

Sc<.:returis eOImEN Frans Na;.lm ........... .. .... ....... ...... " ....... " ........ of .... "" ............................ ~ ...................... .. 

.. . Tongersesteenweg 105 3840 BOHGLOUN Adr E ... S .. .. .................................. " ....................................................................... .. 

Td, : .. y~~!., ?~ .. ~? .. ?~, 
Bes luurt-deden : 

Naam Adt'es 

.1.3:a,r:~J;l?l,,?r!1?-Y.~f!, A.~4~ ~'" : ~1~~.1~~ . ~ , .. ~?F.~~??,~ .. , ................... , , ..... , 
,l?e.~~ ~:r!:~~~ .. ~ ~~!l". , ~\.~!:~~~.l.~:r:-~p,& .?, ~~~ ~;l.~'?l!-. , .... , , , ..... , . , ....... , .. , , 
· ~f\.r:~~1~.~~'!1~ .. l:~~!l.I. ,~??: ·.~~?~:r:-~f.é~é!~; .. ~~ 1 .. ~~~ ~.1.'?9~ . . , .. , ........ , , . , . , .... . 

· p,e.~l;>~~.:r:~ . ~.i.~~y" .. 1'-!~~.ll;~~ ~!I;q . ~ .. ~~~ ~;l.c~9~. , ....... , , . , , , , , .. , ... , . ... , . , .. 
' . ~.i.~ ~ ~!ll.a.~~. !V:~~1.'" .I~~?.oH-:>~!'.~~~. ,3, , ~?F.&~??~ .... , ... , .... , ... , . , .. . , .... , .. 

Driesen Willem, St.Genov~vaplein, 19 Zepperen 
• .......... ,. .... ,. .... ,. ........ ,. t • t ....................... " ' ,,, .. ,. .. " .... ,. ..... "" ................................ . 

Grommen Jozef, Graethempoort 5 Borgloon 

.. .. .. • • .. .. • .. ,. " .. • , • .. ., .. • • .. , • " • .. • • .. • • .. ~ • ' ·f .. .. • • • • • .. .. • • • • .. • • .. .. • • • • • • .. • .. .. • • • .. .. • .. • • .. • • .. • • 

• .......... . of .............................. "" ... Ol ... ,. .... ,. .... of ................. ' " ,. ....................... ,. 

I 

.. t ............. ,. • ,. ..... f .. ot ••• ,. • t ..... ................... ............. ............ ,. .... ,. ..................... .. 

· .............. .................................. ,. ... ,. ............. ,. ..... ,. .... ,. .... ................. ............. .. 
.. "10 ,. .. ,. ........... " .......... " ........ ,. .. t ... ,. ...... ,. .. ft ...... " ....... ,. ...... " •• ,. ..................................... .. 

.. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 

• ......... 4r .... _ ............... , ................... ,.. .......................................................................................... .. 

Vertegenwoordigers In de culluurruad : 

Afgevaardigde Naum:. , ?,~l:~!\.E,~~. ~~~~r, ..... , ... , , .. , ..... , .. , ... , , , .. , . , , 
Adres : ,~l~l~·~·~I?-~'i~ 6 7?·8.~C:, P.~l,{~!-:~<?t:I, . , , , .. , . , , , ..... , , ... 
fJ 1e.l I : ........... , ................ t • , .... ti ......... .. 

Plaatsvervanger , BAHTHOLONIVIS André 
N1l81n .. • .. t ...................... I .. ti .......... , ........................................................ .. 

Aures : M.~r:~:t, .~ .. ?~~<? , .I?<?1{,~l:99~, . , ....... . '. , , . , , . , .. , ,. 
Tel. : 9,~~( .7.~ .. 1,1 .. 9<? ... ~ ..... 

Hiermee hevestigen wij Jat we de toelagen gebruiken voor de werking vall 

onze vercJd gjng. Halluteken:i og voor~d L ter 

l'land tekf!11 .1 lig secre tari s 



VERSLAG VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DD. 15.12.86. 

Aanwezig: Dr.J.Grommen, Yvo Gilissen, W.Delbaere, Ann Schautteet, 
H. Lenaers, Jos Bleus, F.Coenen, J. De Langhe, L.Van De 
Sijpe, M. Driesen. 

Verontschuldigd: W. Driesen. 

In ztn inleiding onderstreepte Jos Bleus dat het perron steeds als 
symbool van de vrijheid en de rechten van de burgers beschouwd 
werd. 
Volgens spreker, de heer N. Driesen is de oorsprong van het perron 
niet te achterhalen . Zou het een nabootsing zijn Van de vererings
zuilen, die men in de abdijen opstelde? •• Een perron is een zuil 
met drie tot zeven treden voor en bekroond met een gestileerde 
denneappel en soms nOb met een kruis. Vánop deze verhevenheid 
werden de stedelingen toegesproken, ouderlingen verkozen, oorlog 
of vrede geproclameerd, recht gesproken, veroordeeld of verbannen. 
De pijnappel zou het symbool zijn Van de verzamelde gemeenschap. 
Reeds op een munt van de Luikse Bisschop Rudolf van Zähringen 
(1167-1191) staat een perron afgebeeld met de tekst:PERO VOC(or), 
Ook op munten in de volgende eeuwen staan er afgebeeld. 
Als wraak op de "Cité ardente fl deed Karel de Stoute in de XVe E 
het Luikse perron overbrengen naar Brugge. In 1478, na de dood 
van Karel onder de muren van Nancy, haalden de Luikenaren hun 
perron zegevierend terug. 
In 1366 werd het graafschap Loon ingelijfd bij het Prinsbisdom 
Luik. In een overeenkomst van 1378 beloofden de Loonse Steden 
elkaar wederzijdse hulp en bescherming. Als bindteken hiervoor 
richtten zij - naar Luiks voorbeeld - het perron op. Na de neder
laag van de gemeentenaren in de slag van Othée (23sep. 1408) 
moesten alle steden hun vrijheidsoorkonden inlevereh te Nons. 
In de loop van de geschiedenis en volgens de wil of onwil van de 
overheerser werden de perrons doorgaans enige keren afgebroken, 
herbouwd en meestal definitief vernield onder de Frans Revolutie 
(+1797) Het merendeel van onze hedendaagse perrons zijn dus niet 
zo oud en werden vorige eeuw of in de eerste helft van deze eeuw 
luisterrijk heropgericht. 
Buiten dat van Luik zijn er heden nog perrons te Naastricht, Visé, 
Tongeren, St.Truiden, Maaseik, Bilzen, Rekem, Hasselt en Munster
bilzen. Dat Van Stokkem verdween in 1950 . In steden als Herk-de
Stad, Zepperen, Brustem, Maasmechelen, Peer, Bree en Hamont werden 
waarschijnlijk ook perrons of iets de~gelijks opgericht. 
Volgens Dr. Bussels ,kreeg Hamont in 1401 de stadsrechten. De 
heren De Langhe en Van De Sijpe trachtten aan te tonen, aan de hand 
Van dia's, dat er nog in 1782 een 3 m hoge pomp met Carcan op de 
marktplaats prijkte en in 1944 vernield werd. Een verhoogd boven
stuk deed denken aan een perron . In 1812 werd een vrouw van dief
stal beschuldigd en "attachée au carcan". 
Borgloon had twee perrons: één in het midden van de markt en één 
tegen de paalsteen van de Graetendries (voor binnenkuip en buiten
kuip). In 1619 werd het kruis hernieuwd door een zekere Warny. 
Dit volgens Henrotay in III t Sgrevenhuis", 1909. 
Vermelden we nog de uitgave in 1979 van "Perrons in het Land Van 
Loon" door f..'l. Driesen bij het P. V. T. L. In 1988 zal een studie over 
het Graafschap Loon verschijnen. 
Waren de waterpompen ook Van sociale betekenis? In Tongeren ston
den 17 pompen, waarvan nog één te Gorsopleeuw. 
Op de historisch verantwoorde plaatsen, dus daar waar de geschie
denis ons het recht geeft een perron op te richten, zou dit moeten 
gebeuren! 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris - Borgloon 

Verslag van het bezoek aan de stroopstokerijen te Wellen 
op zondag 22 februari. , 1987. 

Een handvol dapperen kwamen rond 10 u opdagen op het Speelhof 
te Borgloon. Naast de paar toegekomen verontschuldigingen 
ha(lden de overige leden het zeker te bar koud gevonden o m in 
de winterse sneeuw te p loeteren. In een paar auto's ging het 
dan naar de Ste enweg op Vrolingen nr. l.l:5 te \vellen. 

In de voormalige stroopstokerij van Adelin Cabergs-Bleus 
al bijna 10 jaar opgehouden! - stond alles nog intact. 
Waar eertijds noc met uriketten onder d e twee ketels ge 
stookt werd, plaatste men een paar krachtige branders, toen 
op stookolie werd over[e schakeld. ~e onth ouden dat me estal 
peren werden gestookt en dan van d e vroe ö ere hoogstamsoorten 
en eigenaardig : hoe ~el i~er peer, hoe meer sap! Ook bieten 
werden verwerkt, die eerst gewassen,verbrijzeld en gekookt 
werden. Indien dit samen met appelen gestookt werd, schepte 
men er de ap p elen bovenop, omvville Véln h et vlug élanbranden! 
Meestal waren dit reinetten, court-p cndu' s, sterappelen, enz .• 
De kokende brij Verdi'leen dan in een drietal persen, ,:-aarVan 
~~n handbediend en d e overigen hydraulisch werkten. Alles werd 
aangedreven door een 3 PK motor met overbrenging via 1 ielen 
en riemen. Het sap vloeide in een onderaardse tank, van 
waEruit het later werd opgepompt en gekook t tot de d ikke 
stroopbrij. Het dak diende dan ook de nodige verdampingsgaten 
te bezitten. Uitgegoten in een lange, platte, rechthoekige 
bak, werd de stroop dan afgtapt in d e nodige dozen en potjes. 

Daarna even binnen winpen bij de buur op Nr. 4~, de huidige 
stroopstoker, Walter Bleus. 
Na het stookseizoen (septemb er tot december) h adden alle toe 
stellen een grondige schoonma[kbeurt gek re s en en afgedek t 
te "" en stof. Het leek z6 klaar om opnieuw' op te starten! 
De installatie was misschien wat geperfectioneerder dan bij 
Cabergs, maar praktisch dezelfde, ui~ezonderd de twee recht
hoek ige persen met oliedruk die elk een 1 000 liter kont en 
verlverken. 
De ei g enaar kloeg erover dat verschillende oude hoogstam
peren en -appelen niet meer te vinden waren. Hij kende er 
wel een 70tal met naam en toenaam. I-ij probeerde ook al tijd 
"eerlijk'è stroop Van goede kl'laliteit te stol~ en door zo veel 
mogelijk "onbespoten" smrten te ebruil;: en. Ook k on hij 
stoken "in opdracht" Van anderen of op bestelling werken. 
I·~aar. •• ik .vord al een dagj e ouder, nldus ï: al ter Bleus. 

Daar de voorzitter nog moest :;ann "lan:::;laufen" waren we 
rond d' middag terug thuis. 

De secretaris. 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris - Borgloon 

Verslag Van het bezoek aan de stroopstokerijen te Wellen 
op zondag 22 februari~ 1987. 

Een handvol dapperen kwamen rond 10 u opdagen op het Speelhof 
te Borgloon. Naast de paar toegekomen verontschuldigingen 
hadden de overige leden het zeker te bar koud gevonden om in 
de ,winterse sneeuw te ploeteren. In een paar auto's ging het 
dan naar de Steenweg op Vrolingen nr. 45 te '\vellen. 

In de voormalige stroopstokerij Van Adelin Cab ergs-Bleus 
al bijna 10 jaar opgehouden! - stond alles nog intact. 
Waar eertijds nog met briketten onder de twee ketels ge
stookt werd, plaatste men een paar krachtige branders, toen 
op stookolie werd overgeschakeld. We onthouden dat meestal 
peren werden gestookt en dan van de vroegere hoogstamsoorten 
en eigenaardig: hoe meliger peer, hoe meer sap! Ook bieten 
werden verwerkt, die eerst gewassen,verbrijzeld en gekookt 
werden. Indien dit samen met appelen gestookt werd, schepte 
men er de appelen bovenop, omwille van het vlug aanbranden! 
Meestal waren dit reinetten, court-pendu's, sterappelen, enz •• 
De kokende brij verdween dan in een drietal persen, waarvan 
~~n handbediend en de overigen hydraulisch werkten. Alles werd 
aa~gedreven door een 3 PK motor met overbrenging via wielen 
en riemen. Het sap vloeide in een onderaardse tank, Van 
waaruit het later werd opgepompt en gekookt tot de dikke 
stroopbrij. Het dak diende dan ook de nodige verdampingsgaten 
te bezitten. Uitgegoten in een lange, platte,rechthoekige 
bak, werd de stroop dan afgtapt in de nodige dozen en potjes. 

, 
Daarna even binnen wippen bij de buur op Nr. 49, de huidige 
stroopstoker!Walter Bleus. 
Na het stookseizoen (september tot december) hadden alle toe
stellen een grondige schoonmaakbeurt gekregen en afgedekt ' 
tegen stof. Het leek z6 klaar om opnieuw op te starten! 
De installatie was misschien wat geperfectioneerder dan bij 
Cabergs, maar praktisch dezelfde, ui~ezonderd de twee recht
hoekige persen met oliedruk die elk een 1 000 liter konden 
verwerken. 
De eigenaar kloeg erover dat verschillende oude hoogstam
peren en -appelen niet meer te vinden waren. Hij kende er 
wel een 70tal met naam en toenaam. Hij probeerde ook altijd 
"eerlijk'è stroop van goede kwaliteit te stoken door zo veel 
mogelijk "onbespoten" srorten te gebruiken. Ook kon hij 
stoken "in opdracht" Van anderen of op bestelling ,qerken. 
Maar ••• ik word al een dagje ouder, aldus Walter Bleus. 

Daar de voorzitter nog moest gaan "langlaufen" waren w'e 
rond de middag terug thuis. 

De secretaris. 

/' .'j 
'") 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris Borgloon 
p/a Samenlevingsopbouw Borgloon 
384 1 Kerniel 
Oorsprongstraat 1 
Tel. 012/74 17 42 

Geachte, 

Borgloon, 5 maart 1987. 

Hierbij nodigen wij U vriendelijk uit op een 
samenkomst van onze kring op maandag 16 maart te 20 u in 
de vergaderzaal Van het Dienstencentrum van het O.C.M.W. te 
Borgloon, Graethempoort. 

De heer Willem Driesen van het Provinciaal Kunstpatrima.dum 
te Rijkel zal handelen over: 
Devotie en bedevaarten naar de drie "Zustersteden" (Rijkel, 
Brustem en Zepperen) in de XIXe eeuw. 

Wij hopen U aldaar te mogen begroeten. 

Hierbij ingesloten ook het verslag van vorige bijeenkomst. 

De projectwerkers voor Streekverkenning (Hoepertingen laten 
ons ook weten dat er drie wandelingen plaats hebben: 
- op 9 maart: Geschiedkundige achtergrond van Hoepertingen 
- op 16 maart: naar "Tjenneboom" 
- op 23 maart: richting Zepperen 
Vertrek aan het Kasteel te Hoepertingen. 

Wij nemen ook deel aan het Cultureel weekend te Bommershoven. 
Buiten de video-film van Yvo Gilissen zullen W1J aan onze 
stand onze publicaties verkopen en oude documenten of foto's 
willen tentoonstellen . Graag uw suggesties en inbreng hiervoor! 
Ook moeten wij de permanentie verzorgen op zaterdag 21 maart 
van 13 u tot 19 u en ook op zondag 22 maart van 13 tot 19 u. 
Wie bepaalde uren vrij heeft kan het aan de secretaris 
meedelen, zodat we op de volgende-vergadering een beurtrol 
kunnen opstellen . 

Dank bij voorbaat voor uw bgrip en medewerking! 
Op 6 april zal architect, de heer Roland Vanmuysen ons onder
houden over: Straatjes en stegen in het 1-iiddeleeuwse Loon. 
Houd ook die datum vrij! 

De secretaris, De voorzitter, 

Frans Coenen Jos Bleus 



VERSLAG VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON VAN 16.03 . 87. 

Aanwezig: A.Graindourze, W.Delbaere, Mw.\\Tirix, A.Celen, Mr.& Nw. 
Dewinter, Dr.Grommen, \-v.Driesen, Jos Bleus, \)'7;'>~ '; ;; r~ T,5 ~ 
Fr. Coenen. 

Verontschuldigd: D. Basteyns. 

De voorzitter herinnert aan het bezoek aan de twee stroopsto
kerijen (zie verslag). Nargriet Houbrechts had er in 1985 een 
studie aan gewijd en \1illem Driesen leverde ook een historische 
bijdrage over dit onderwerp. In het najaar zal - in het kader 
Van Europalia - in Alde-Biesen een tentoonstelling doorgaan over 
kunst ten tijde Van Karel van Lotharingen. Een studiedag over 
Romaanse Kerken in Limburg heeft plaats en Jos verwijst naar 
het boek: Reconstructie Van een Hiddeleeuws landschap door Dr. 
Hartmann. 

Willem Driesen handelt vervolgens over de verering van de drie 
heiligen: Bertilia te Brustem, Eutropia te RijkeI en Genoveva 
te Zepperen. Elke religie heeft zo zijn bedevaartplaatsen. 
Was de oorsprong van de verering heidens? Keltische moeder
godinnen (bij bronnen), later Germaans? .• ~aus Gregorius gaf 
een katholieke zin aan de Romeinse afgoden. De volksmens had 
e ë hter behoefte aan heiligenverering, al stond de Kerk daar 
niet honderd procent achter. Na de ontkerstening van de Franse 
Revolutie en Napoleon leefde de devotie weer op en verschenen 
er rond 1875 uitgaven over (Daenen en Lambrechts). In 1936 
telde men een jaarlijkse toeloop van wel 50 000 bedevaarders. 
Daaronder vele Waalse landgenoten! Nisschien WaS dit wel het 
hoogtepunt, want naderhand nam de verering zienderogen af. 
Nen putte 11 gen eeskrachtig" ,,,ra ter ui t de brom::..en, deed zeven
maal een rondgang, kocht medailles, enz ••• In Luik bestond 
zelfs een" Confrèrie de Stee Genevieve" in de XVllle eeuw. 
Nu nog komen er sporadisch vereerders opdagen. AUeen de kerk 
van Zepperen kon haar patrones handhaven. 

Aan de hand van dia's kreeg men dan een inzicht in de geogra
fische spreiding Van de drie bedevaartplaatsen. De Eutropia
put te RijkeI ,,,rerd door de zorgen Van Lonumentenwacht Van de 
provincie Limburg volledig gerestaureerd. De Genovevaput te 
Zepperen werd door particulieren ~ erestaureerd, terwijl van de 
Bertiliaput te Brustem praktisch niets meer over blijft. 

Er werd nognagekaart over al de ziekten waarvoor men ter bede
vaart trok, o.a' over het fJfiflène" - fièvre lente - de aanzet 
Van een tuberculeuse aandoening . Soortgelijke bedevaartoorden 
vond men ook in Groot-Gelmen, Rosmeer, Strombeek-Bever, Reppel, 
}leeuwen, Trois-Vierges (Luxemburg), enz ••• 
Er ontspon zich ook een discussie of deze bronnen al of niet 
ook doop-putten zouden geweest zijn. De meesten hadden daar 
gegronde twijfels over, vermits de Kerk slecht binnen in be
paalde kerkgebouwen overging tot de doopritus. 

De afwezigen hadden weer ; •• ongelijk! 



VERSLAG VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON VAN 16.03.87. 

Aanwezig: A.Graindourze, W.Delbaere, Mw.Wirix, A.Celen, Mr.& Mw. 
Dewinter, Dr. Grommen, W.Driesen, Jos Bleus, 
Fr. Coenen. 

Verontschuldigd: D. Basteyns. 

De voorzitter herinnert aan het bezoek aan de twee stroopsto
kerijen (zie verslag). Margriet Houbrechts had er ~n 1985 een 
studie aan gewijd en Willem Dr±esen leverde ook een historische 
bijdrage over dit onderwerp. In het najaar zal - in het kader 
Van Europalia - in Alde-Biesen een tentoonstelling doorgaan over 
kunst ten tijde van Karel van Lotharingen. Een studiedag over 
Romaanse Kerken in Limburg heeft plaats en Jos verwijst naar 
het boek: Reconstructie van een. Middeleeuws landschap door Dr. 
Hartmann. 

Willem Driesen handelt vervolgens over de verering van de drie 
heiligen: Bertilia te Brustem, Eutropia te Rijkel en Genoveva 
te Zepperen. Elke religie heeft zo zijn bedevaartplaatseno 
Was de oorsprong van de verering heidens? Keltische moeder
godinnen (bij bronnen), later Germaans? .• Paus Gregorius gaf 
een ka'tholieke zin aan de Romeinse afgoden. De volksmens had 
eéhter behoefte aan heiligenverering, al stond de Kerk daar 
niet honderd procent achter. Na de ontkerstening van de Franse 
Revolutie en Napoleon leefde de devotie weer op en verschenen 
er rond 1875 uitgaven over (Daenen en Lambrech·ts). In 1936 
telde men een jaarlijkse toeloop Van wel 50 000 bedevaarders. 
Daaronder vele Waalse landgenoten! Misschien was dit wel het 
hoogtepunt, want naderhand nam de verering zienderogen af. 
Men putte Ifgeneeskrachtigll water uit de bronnen, deed zeven
maal een rondgang, kocht medailles, enz ••• In Luik bestond 
zelfs een ti Confrèrie de Stee Genevieve" in de XVIlIe eeuw. 
Nu nog komen er sporadisch vereerders opdagen. ADeen de kerk 
van Zepperen kon haar patr~nes handhaven. 

Aan de hand Van diats kreeg men dan een inzicht in de geogra
fische spreiding van de drie bedevaartplaatsen. De Eutropia
put te RijkeI werd door de zorgen Van Monumentenwacht van de 
provincie Limburg volledig gerestaureerd. De Genovevaput te 
Zepperen werd door particulieren gerestaureerd, terwijl van de 
Bertiliaput te Brustem praktisch niets meer over blijft. 

Er werd nognagekaart over 'al de zieKten '~aarvoor men ter bede
vaart trok, o.a· over het "fiflène" - fièvre lente - de aanzet 
van een tuberculeuse aandoening. Soortgelijke bedevaartoorden 
vond men ook, in Groot-Gelmen, Rosmeer, Strombeek-Bever, Reppel, 
}leeuwen, Trois-Vierges (Luxemburg), enz ••• 
Er ontspon zich ook een discussie of deze bronnen al of niet 
ook doop-putten zouden geweest zijn. De meesten hadden daar 
gegronde twijfels over, vermits de Kerk slecht binnen in be
paalde kerkgebouwen overging tot de doopritus. 

De afwezigen hadden weer ~ •• ongelijk! 
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Ge,lchte, 

O , ' t ' S' ),'OL1: r ] jjL hadc;€ll 'Kij de b e rlocJin,\:; om hc·t 
st<.; d: ,arcnicl. 'tP bCJd.cl1ti.(J'n . Door ()mstund j_:; ~}(, dc:n knn dj.t 
~ c!!ter "'o r ' !Liet. pla·,t.é . v:inrlcl1 . 

';;c 1 vo n d ' >ll "'C: d,· l.eer .J'L':k L ijs.3en 1 dic):cn, .rt:s, 
<"lj.'1: Ei i llt-; 'i'U'to.llS-Yo8r r !11 !;,·rcid om een intC'r{~s'ani.. ont! cr
\';CJ:'p tt~ hüh •. ;ndalen . 

:.le h(~ \:,r ;'.L j ss en verdiep te zieL - puL,:U.c eerde er 
OVf'r - in ( ; c ·::ra ftlinlll Jll' Ic!Ilt.l'lî in ronde vorm Ol: hun aI tern<l
ti cv ;;11 in ll(' t noord-\·:cs t t:>l( V'U:', on.,; 'v a s t el.und . Ook in 
onze streken speurd n hij nUilr oude grlfst 0 llcn en wil er 
ons ~nnKijzcn op: 

tdj verz,ai1!e l cu om 2.!.2.9-.!:!._E.tiPl or lH~t ~g.eI12:.2f' 
l') l~i!~, VU1;:lr aers t ,'::rafs t r::ncn in de> sacrist.iemuur b c]~oj en 
,,;orden. Vervolge.n ~ ; wil de beer N.: is en dia' s tonen om 
d;l,lrnD op enkele nu !d.j S';el egen kerkboven z;ecr oude ~::rD.î 
!.tmH'l1 (so;i,L1i ~~:en rond l.;t 0) adl'l 'tt: ,,,ijz e n. 

\ -er'\/o e r k a.tl tor plaatse l: E',;' s:eld l'iorden . Bij 
re,l~cnw00r 7:11 vc: r<:tcll" \;! u:i.+'lef:; in hel. st.ndhut!;; gebeuren . 
L:inde \'oorzieH .CU 1Hi i :.2 .1') I.! ;,\ 1:0: . ,,;0 1..1. . 
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;';li .lC'nl<;olJt~: l: V ':;': l h e t , (> r : ~_in:\ l' en 
.\ordt ; i.t de la.:\tstc 
cl arv C' l ". j j cl i:Hlrtn~\ reke n en 
d i e 0:.1 ::' vriJ! 

~)I' voorz i t t er 'I 

fr aD {~ Co .' 11el" ,Jo!:.; Bleus 



VERSLAG VERGADERING GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DD. 06.04.87. 

Aanwezig: A.Graindourze, J.Loeners, Dr. J.Grommen, E.Valgaerts, 
D.Basteyns, Dr.Biesemans, Jos Bleus, R.Vanmuysen, 
F.Coenen 

Verontschuldigd: W.Delbaere, Y.Gilissen, M.Barten, G.Wirix 

Eerst enkele mededelingen van de voorzitter. De stad Peer zou 
de voogdijschap van de Loonse steden op zich nemen en werken aan 
een project Van Dr. Gerrits, nl. een kijkboek en een studieuit
gave in de Maaslandse monografiën. Een antwoord diende gegeven 
op een brief uit Noorwegen, waarin gevraagd werd naar de stam
boom en opvolging der Loonse graven. Reconstructie van een 
Middeleeuws Landschap was een interessant boek van Dr.Hartmann. 
Hij leidde ook ae spreker in, de jonge architect: de heer 
Roland Vanmuysen. 

Borgloon -aldus spreker - is een uniek exemplaar van een stadje, 
dat sindsde Middeleeuwen geen grote ingrepen kende: het straten
patroon is hetzelfde gebleven. 
Het ontstaan van Borgloon is te danken aan de versterkingen die 
de Loonse Graven dienden te bouwen als voorpost van Luik tege.n 
Brabant. Komend vanaf het Oosten situeerde Loon zich op één der 
laatste heuvelen en was alzo een uitstekende verdedigingsplaats. 
Vanuit de kern: Burcht, Speelhofplein, Padonck, Staenstraat en 
Kortestraat breidde het stadje zich in de loop der eeuwen uit 
tot aan de wallen ( eerst houten, dan stenen): de huidige Graaf. 
De Papen-, Steen-, Kroonstraat, Markt en Speelhof waren de hoofd
straten, waar rijke burgers en handelaren zich vestigden in hui
zen met veel trappen (gezien het grote niveauverschil). De Klap
poel was een soort achtertuin Van het Sgrevenhuis: een ingeslo
ten hof met vijver. Ook zijn er aanwijzingen dat de Gasthuis
steeg (zeer toepasselijke naam) verder naar de periferie der 
stad liep en dienstweg was voor woningen achteraan. In de M.E. 
mocht omwille van de verdediging niet gebouwd worden. Ook waren 
er binnenhofjes met woningen en veIl servitudewegeltjes. 
Waar de rijke burgershuizen met hoofd- en dËnstingang zich meer 
in het centrum concentreerden lagen de arbeiderswoningen korter 
bij de omwalling. Het domein van de clerus centreerde zich rond 
de kerk, het Speelhofplein met Kanunnikenhuis, Padonck, Trapkes 
en Papenstraat. Het domein Van de burgerij WaS gelegen rond 
het stadhuis met Markt, Abeel, Kortestraat, Nieuwland. In de la
tere jaren werd Loon eerst uitgebreid buiten de wallen met 
arbeiderswoningen en noordelijk, naar Wellen toe met een villa
Wijk. Ook de aanleg Van de Nieuwe Steenweg, de steenweg Tongeren
Sint-Truiden in 1815 en enkele tientallen jaren later de spoor
weg Sint-Truiden - Tongeren had veel invloed op de verdere uit
breiding. Het centrum bleef echter ongereptL Om het toenemend 
verkeer in goede banen te leiden moest men - en nu nog - omlei
dingen voorzien, daar de smalle straten dit niet verwerkt krijgen. 
Best zou men geen ingrijpende verbouwingen doen in de kern en de 
herwaarderingsgebieden respecteren! 

Bij het nakaarten legde Jos Bleus de nadruk op de drie functies 
van het vroegere Loon: de strategische (verdediging), de theo
logische (kanunniken) en de agrarische (landbouw en veeteelt). 
Gezien het niveauverschil mag men het belang van de waterafvoer 
ook niet onderschatten en - volgens Dr. Grommen - bezat Loon 
vroeger veel "waterstegen en -straten". 
Weer een leerrijke avond! 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris Borgloon 

p/ a SaIUenlevingsopbom~ 
Oorsprongstract 1 
3841 Kemiel 
Tel. 012/74 17 42 

Beste leden, 

ilorgloon t 30 oktober 1987. 

Na een lange vakantiepauze willen wij weer contact 
met U opnemen. 

Teneinde meer interesse te wekken hebben wij het 
nuttig geoordeeld om een gevarieerd jaûrprogramma op te stol
len , d.at , ... ij U thans aanbieden, samen f.iot het verslag van de 
mei"'uctiviteit. 

In principe verg",uüreh ,.,ij elke t,~eede maandag van 
tie maand . gewoonlijk in het dienstencentrum Van het OCN1-J. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de twee volgen
de bijeenkomsten. uitzonderlijk op ecn dinsdag, te 20 u~~: 

:;,. ï nov.: De ges c hieder.:.is van het Loonse !~odc Y.ruis t d oor voor ... 
zittor Virginie Derl~ae. 

15 dec .: Karel van VelbrUclt, prinsbisr:. chop van Luik (1';'72-1784) 
Verlichte geost en bout'lheer vo.n he t kasteel van Heks. 

Voor 1928 voorzien \i!i j: door Dr. ':>':!oons 

- De geschiedenis van het Loosse n;ç:inderheil". 
Hoc maak ik ndjn stamboom op? 
De Bokkerijders. 

- ve restQUl.~a·ties a;:~n de kerken van G.root.loon en GotGm. 
- B0ziciltiger.i. van 1::et l,:ost.bare OC}i\.\' -o.rci ;i ,ó.t . 

'itje pla.rmen oek: 

Een tentoonstelling rond de geschiedenis ci~r tien Loonse 
s'teden. 

- De heruitgave Van de goschiedkulldig0 goschriften van ,:ijlen 
a~Vocaat Henrotay. 
De (her ) oprichting Val! h.e t Perron stimuleren. 

Veor deze drir lD.at~te pl.mten uurvell 't,Yij oon oproep doen voor 
uw cla<.:dl .... erkolijl-:e medehulp t eventue ,.; l i:a a 'zonderl.i ",h:e vorlt ... 
groepen. Een tlvoorlopigli w"erklokanl w'erd ~"";el:fs toef:::ezegdl 

Het spr.eekt vanzel.f <.lat iecler , en vrij is persoonl ijke 
suggesties en voorstellen or aan tOD te voegen. 

Hopelijk mogen ~ .... -ij U binnenkort talrijl<: begroeten! 

De voorzitter, 

Jos Bleus 

De secretaris 9 

;':ral}"S Coenen 

.. ~-. "Nl, {i A..-. ' ,... " , . ... ,~ 
~' -

~,. 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris Borgloon 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 
Tel. 012/74 17 42 

Beste leden, 

Borgloon, 30 oktober 1987. 

Na een lange vakantiepauze willen wij weer contact 
met U opnemen. 

Teneinde meer interesse. te wekken hebben wij het 
nuttig geoordeeld om een gevarieerd jaarprogramma op te stel
len, dat wij U thans aanbieden, samen met het verslag van de 
mei-activiteit. 

In principe vergaderen wij elke tweede maandag Van 
de maand, gewoonlijk in het dienstencentrum van het OCMW. 

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de twee volgen
de bijeenkomsten, uitzonderlijk op een dinsdag, te 20 uur: 

17 nov.: De geschiedenis van het Loonse Rode Kruis, door voor
zitter Virginie Derwae. 

15 dec.: Karel Van Velbrück, prinsbisschop van Luik (1772-1784) 
Verlichte geest en bouwheer van het kasteel van Heks. 

Voor 1988 voorzien wij: door Dr. Moons 

- De geschiedenis.van het Loonse "Kinderheil". 
- Hoe maak ik mijn stamboom op? 
- De Bokkerijders. 
- De restauraties aan de kerken van Grootloon en Gotem. 

Bezichtigen van het kostbare OCMW-archief. 

We plannen ook: 

- Een tentoonstelling rond de geschiedenis der tien Loonse 
steden. 

- De heruitgave Van de geschiedkundige geschriften van wijlen 
advocaat Henrotay. 

- De (her)oprichting van het Perron stimuleren. 

Voor deze dri:e laatste punten durven wij een oproep doen voor 
uw daadwerkelijke medehulp, eventueel in afzonderlijke werk
groepen. Een "voorlopig" werklokaal werd zelfs toegezegd! 

Het spreekt vanzelf dat iedereen vrij is persoonlijke 
suggesties en voorstellen er aan toe te voegen. 

Hopelijk mogen wij U binnenkort talrijk begroeten! 

De voorzitter, 

Jos Bleus 

De secretaris, 

Frans Coenen 

_ 11 

,) 1 , . 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DD. 17.11.87. 

- I 

Aanwezig: V.Derwae, J.Wirix-Heyvaert, E.V 19aerts . A.Graindourze, 
Jo s BI u s , Fr.Coenen, YoGilissGn. 

Verontschuldigd: W~D.lbaere 

De voorzitter betreurde dat onze v ergadering samenviel met een 
andere, waar ook led n aanwezig waren en hoopte dit in de toe
koma t niet meer te bel. v ene Hij kondigde aan d a t het "Kijkboek 
over de historl.cho Loon e a tedenH door .t1r"Ja n Gerrit a in het 
voorj a ar '88 z ou ~0r~chijn€n. Onze G.K. wil daarrond een ten
toonstelling plannon. De oudste bronnen van het Loon. e perron 
dat eren v n 1507 n men zoekt n a r: 1 de hi s toris che standplaats 
2 e e n v e rantwoordde p l aat s om dit in Loon h e rop te richten. 
De o~ferta voor d H nrot y-g0gchr_ften heruit t . g ven vallen 
nog 1 kostelijk uit en men zOükt n ar e en alt rnatioC. De op
richting v neen Fruitmuseum is in een r e ed. ver gevorderd 
stadium en men betuigt daar v eel int. ro a s voor. Als l aatste 
punt deed Jo Bl eu a een oproep tot l1e verenigingen om een 
archie~ aan t loggen en zek r over hun verle den niets te laten 
verloren g an. 

De voorzit s t r v a n d e p~aat6elijk Rod Kruis-a fdeling, Mej. 
Virginie Derwae schetst vervolgens d gebeurteni üsen in hun 
vijftigjarig be taa n. Op 28aeptember 1937 bek r chtigde het 
hoofdbes tuur de stichting van d e pla at selijk afdeling-en 
mev. Vandionant-Deploige werd benoemd als voora itster. De 
eera t e curSU8 mbulancier begon in f'ebruri 1938. Va n d o 50 
ing Bchrevenen behaa lden er 16 hun brevet. D n werd ons land 
goteiatord door W. O.Ilo De ambula nciers werden inge z e t in het 
noodhospitaal, opgericht op d t rre~nen van het College. D 
afdeling had tijdens de oorlog de handen vol met bri Cwi a ae-
1ing van en naar de krij gs gevangenen en p akjes, die de familie
leden verzonden, verpakt v olgens de voorschriften Van d e b e zet
ter. Ook w rd hulp geboden a a n de y a ssiev luchtverdediging, 
aan min-begoeden. vluchtelingen, oorlogss lachtoffer. en vluch
telingen . In die tijd wa s de nood groot en v ele onderzoeken 
moe ten ge da an worden cm hulp t e k1.lnn n v'erlen n. In' 43 
w r e en met groot ucc 8 we er Ie s n g. geven,., In' 46 v rhuis
de de voorzits ter en kwam Me j. J.Pr o8s mans aan het roer. In de 
na-oorlogse periode werden regelmatig cursussen gegeven en 
hulppos ten ingericht bij v e rscheidene sportmanif'e taties. Vanaf 
'i2 Qadden er r e g e lma tig bloedafnamo s plaats en later werd ge
Ib! r ê n ui tleendienst van sanitair materiee l. In '78 ga f Mej. 
Proesmans het roer ov r aan do huidig voorzitster. Sinds '82 
werkt een nieuwe ploeg jonge helpers met veel g e e tdrift verder 
aan de uitbouw van de plaa ts e lijke a fdeling. V rmelden we ten
slotte nog de talrijke interventie. in het binnenland bij sport
manifesta ties, oefeningen, enz ••• , alsook in het buit enland bij 
ramp nt honge rsnood .d. Dankzij steun kon onlangs een ambu
l a ncewagen aangekocht worden en men hoopt nog de gelden voor de 
bijhorende uitrusting bijeen te krijgen. 
De voorzitter dankt voor de klare uiteenze tting n wenst profi
ciat voor het gedetail rde, bijgehouden archief G 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris Borgloon 

Borgloon, 5 december 1987. 

pla Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
,3841 Kerniel 
Tel. 012/74 17 42 

Beste leden, en bèlangstellenden t 

Na onze e rste bijeenkom t willen wij U v erga sten op 
een r.~er&at door Dr •• J. Moons uit Maasme chelen ov r: 

"Karel van Velbrück t prin bis schop v a n Luik (1772-1784). 
Verlichte g est. Bouwheer van het kast el van Heks . et 

Dit gaat door in het Dienstencentrum van h t OCMW, Graethem
poort, te 20 u op - uitzonderlijk - DINSDAG 15 DECEMpER 198Z. 
De normale dag van onze samenkomsten blijft echter de 2de of 
3de maanda g van de maand. 

Bij deze willen wij U tevens al uitnodigen op: 

11 januari: Ho mijn stamboom opmaken? Praktische tip door 
Yvo Gilisaen. 

1 1~85 februari: 

14 maart 

De geschiedenis van h t Loon 
Mej. Ma •• on t. 

Het verh al der Bokkerijdera 

e "Kinderhei!" door 

i=~~ door ~~b~n 

18 april : Bezichtigen van het OCMW-archief. 

16 mei Bezichtigen van kerken Grootloon e n Gotem met 
uitleg over de restaura.t! werken a lda ar. 

De tentoonstelling over de Loonse steden zou in de maanden 
april - mei kunnen doorg an. 

Daar dit een nieuw werkjaar inluidt, zijn wij ook 
zo vrij om langs bijgaand overs chrijvingsformulier uw bijdrage 
voor '87- t 88 te vragen, dat - ondanks de crisis - op 500 frank
ske. kon gehouden worden. Wie gul wil zijn ma g n a tuurlijk 
meer storten! 

Hopelijk vindt U wel wat naar uw s maak in ons pro
gramma en zullen wij U zek r op enkele activiteiten mogen 
begroeten. 

De voorzitter, 

Jos Bleus 

De secretaris , 

Frans Coen n 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DD. 

V ron ~ ehul l: i:;d: :1" DlI;.b ure, J . B~1 1 · :tl.' c id 

" . 

Aan'iISg! g t A.C., I n , Mw~W ':" "" ix , l1 .. 0pdt)b lee , Y.Gi l"' •• u f R.Be iaert t 

Dr ~Gromman , Jos Bleu s . FoCo nen. Dr. Moens 

In z ·"; .. :Ln1. ç; . di ~~ cit~e;;:,d d~ voorzitt r de woorden van d e hui
d ige g~, tnt' r< ", t :l@ t zog '''·,lo ~1mó~ ukl1<'!teaJ ti van Heks di n am nie t 
v rdi nt 1 .:=la , ..... e e:t'df)X' Die 't 8i!lnz i en worden . l.8 bui l: n v rbl:i.jf ot 
jachtp at'viljo ... .n .. D~ bouwh er hi e x'va n a s Karel. vlln(von) Ve lbrilek, 
die Pr :i.r.ft ... H:t.3 &,;(:h(}) ~' V L Il " uik was V &tt 1772 tot 1784. 

Ov r û", ~;,· r op~: lt:j. . . (!' ~ i ~llu'_ :f. fJ."t Dra Moorul ons meer te v ertellJen. 
Hij cita r ei '_ LÛ 4.<o.mn:.',1 ~Ja:: 'i . 1 13 g:~oot t a bron van in:form ti • 
H t bindQD . uik b ü lo~ A " vijfd~ v n h e t hui dige Balgia an 
wa l.,e lva :,,·cn d d o e ol . L alk Et wApen- 9 In ta.~l- en meub lindus trie, 
do badJ-4t d Spa al c;. Jplo~.· i:uk c'S.:"Atru.m. sn het rijke agrari s che 
Ha .ep' ngoul-. ~:un;,. t e n r eil! tGct l ur b l oeidèn. 
K~r(.,,j. ' .n ~r0 brü. -·~~ 'W~rè tn ! 7 1~) Ol') het kas'teel Gar t h b i j DU8-

seldor:t g e o o TIliHl If r ' ':''n.'Jrn!1 t bahore nd t o t de k leine a d e l. 
Zijn n ex raB n z eke re. Ka nunnik d~AnB mbour~ uit Luik. Op 
ze8ti~mjarig""" .. ~ f' +' j d w~rd h i da n ook n ar Luik ge tuurd om 
e e n p 1:1 t eke loopb.dUl a a n 1:61 v ilt ten. Hij w rd schil.dk na p 
an h e t ho v n Won en en ging l. ... ter r3chten lit tuder n :Ln Dol.( i 
n R Me~ . ~ru in Luik in 1744 zi'~ h i j J n Theodoor v· n 

Beio~ on a 8 ni juwo P , i n - Bi," . hop ki ez n. Twee jaar lat e r wor dt 
K.are l d o lU I .:\ n i ,-t • (g,-' h i.mra t ). Nu gaat het v lug hogerop: 
in 1".57 groo tm _ v an h~t Hof' :m i n 1759 Kalt elier~ In 1763 
s ter.':t de D.,B.. .u . lH.lrdt 0 P 8: p'o lgd door eh rl.!t ... d' Oultre mon:"" 
Bij di e n ! doe ~D ! 7 a. ~lde K~ral h t politieke pel teg n 
d s ander~ kand.L~(.Hlt Htm b r -u ck. He t b e zwaar v n Rome t e g n 
K~:re l Ot'l ;l",i i z d e:U" , K :,>ecu ... "'g w~rd goodgemaa'~t door zi j n e rva
r~ng. vrie delijk h i~ aD groot vorst nd ~ Hij werd dan ook op 
16 -tanu'1ri 1'772 d , ~. n f3U'H p" P k van Luik " 
D ~df e vaD dc~V r .~ ch~1A~~ vicre hoogtij~ D Fra nse filoso-
fan plJ e di "e n. ' .":.t" i "di. ~ g e lijkh eid en broeder1.i ':kheid en publi-
cerelI, hun (.mcyclopect:)t~ . Ook d '5 Luik. e Loge: liLa p~rf i te I ntel
lige n c e "' vcrsp""' '.' dti. e 6 ?€l . edach t e n. Karel. is er ook lid van 
gew s ~o CnèU1.~ ·nd- z.i, in r e g s r,'ng prob~erdc hij g e l :t jkheid Va n 
be ,as t !! gen. tl~ ' t n ~ze __ ijken, ' ar doo'~ invloed van adel ~n 

cle~· ~ vecr i 0 ~ i~~ ~ ~e~ &3AZ r lijk Hof dit d ere et. Op gebied 
v a D vu k. g ~ oDd~ id r~ ct t h i j h ' p i t al an in en sticht een 
vroschrrc-uv ~uschool . Ot b .'}\le "1 . . ' ar en:. J a n dl o p e rs o p te vangen 
bouwt. '"1,' ,j ' .. , t Hö : .i ~ i':. G·.; é ,-,u. p .Te de oph~f .r i ng Van d e J" ezui ten-
ordtJ, S ' ... c· 1.. i!I.:· j .ae ~ · ~ l-d,:! d~ '?< . e h ::' en ! r icht cur2 U.!U4en in, sticht 
ac adem~~ . ~ laserf De hulen . :Iij l-e~ v el v~r~an drukken - o. a. 
de E ~cyc o p e d i IS tV0 01~ i..n t el:;' .H~ tu" ~.en - en cre eert ontmoetings -
p I a t s en VÖ01~ l:UL.~t. O l"'ifliH"· en technolo~en~ De compon:ts t Grétry 
word t gehult.igd . 
I n z i:n p&.L e is t f) Lui::: , in d~chaduw Va n de k a t hedra al, ro~d .... 
dee r d 3 Kargl mee t 1 t n d wi. ter. I n de z omer v erbleef hij 
te Seraing ter:>1ijl hij in Hek s logeerde in :de lente en d e 
herfot. ZiJn jachte lot aldaar harmonieerde me t de natuur. Hij 
liet er e en Engels pa~k a anl e g en. 
Op 30 apr I 1784 overle e d h i j t Heks, wat grote V rslagenheid 
in Luik tawe~gbracht. Zljn neef d ~Anaembourg erfde het slot . 
Dr9 Moons ver aBtte ons n og op dia's van Luik en Heks. 

d ~ k t 1 1,V l' ht' ' I Er wer nog WQ v nageaar over p errons, ogee en er 1c 1ng. 



Geschiedkundig Kring 
Kanunnik D ris Borgloon 

p/a Same n levin . -'opbouw Borgloon i 31 d cember 1987. 
Oor prong§~r at 1 
:;84 1 Kernisl 
Tel. 012/74 17 42 

Be te leden en ou . -le d en, 

Mogan wi j U ri n d li j ~ ui tno d i gen op onze derde 
bijeenkom t v an het werkj aar. t B7 - f88. 

E'n o .zer led e n , d e h c r Yvo Gil! s n , handelt over: 

»Ho ma a k ik mi~n t mb oam op ? " 

U kri j gt r pra kti sche tips v n e n ran met erv ring hierin. 

Wij k omen Gamen i n d ver gad erz "al van het Di. e:nst encentrum 
OCMW (naa t Gaathuiakapel)t Gr athem t Borgloon t e 20 u. 

op M a nda g 11 janu ri 1988. 

Wij willen U tevens h e rinne r0n aan d e hernieuwing 
van de bijdra ge v n 500 fr al s lidgeld voor 1988. Uit a t 1 
iB a f s tel! •• ~ Du ••• chrijt' over - indien U het formuli e r 
kwij t r a akt o - op nr . 457 - 8032541 - 7~ v a n Geschiedkundige 
Kring Kanunnik D ri. f 3840 BOHGLOON; zo blijft U v erder dG 
uitnodigingen n vers1 gen ontvange no 

Me t dank voor uw begrip en hopende U op één onzer 
s amenkoms t n te ontmoet en. tekenen wij 

De VOOTii:it t T, 

Jos BleuE! 

De a ecre taris, 

Fr ans Coenen 
"-. - I, 

. -li/ {} u--~ 
\ )'- --'- _._ .... ~ . . ' . , . - " ., 



Cll'Jcricbt, __ 1 411 ~j . '~!i 
Vuor:;;itt'"rl JOB uV lp, :)t(;( .. l1\JOt; Ui) JOlf'L...lOOAi, !;', Jr'.:1 ijcrtonLU, .. UJ, 

iel .. (- lul jO: ,', ,) t>[; 

Socl~ctar1:.l: Frons c~., ,;',! :t4 t '!'<)n~30rDoL:t,(.;\...'»lVC~ ~ .H.6 9 '~,r: ,.! ; :(~Li.~.,N 
';01. t: 1:::/ ~.~ : (; !;i::! 

\" .. Ol· i.O~. ,o.u\A~nt1.0n',,,l'c8: ~'n Kf:,ü,C:V.i ~asnolJ~)··tl" 0 L.'oJ-t'!};lot 1n, ~ 
,,0 l A t,'.,'l'C,l(:>t,;tl"C1:.,t., :~t ~.,o:l"u;iul j:01. t 'L"",/~~i.li<"'J 

-------~---------~------------~---------_._--~---------~-_.-.----
_________ .;_nl_.-., ____ ~ _________ , _l~ •• ____ Tl, __ ._. ___ ____ 

çp . 'QterJa::; 1;:; ok'tocJ r u ',rut uls o::loniu" uc'tix:i.toit uocl:;t;nomou 
0. .. u lIot COilhros Vntl tio Foücr ti V.,l:.! Cl ;'.;chi'''''''n 'ju~lllüii.i""un· i~o 
lr1n:. (,:'1 V,:lllLitibur.;..; :13 h t L . ~ .r.;. t ".iq.}(,.lnbcdió ..:iet i.l ti ~l ll 
HQt uiu:Jo V,,;ll bot :\neion RGCiwü (,:'ri} ti .. L\a1ëoo on ~() FïL"nntW 
J'ovolutiG . 

"ot hot (JO,. op dfJ lwr,:lit~· ~ van. d, ~,c ~lmlo:L.{'r r; ~acbrlfton (lj.l,t 
V .. .li\ ll.Uel,U:'OI., y;U T l:Ot:.~!,.;lon uit û' Ll.-chiod uis V,u:'l ":.ot ,-,roi.'f"
$cb p Loon V:Hl 1:){ ti tot tIjG;;" t tlOt"·dl.'. i::l Q( n :;.!jostol v(ll~~,;al\joriuccn 
80;:."a n i;.ldtl (.CI eriti' eho bcs't.u1.u)l"in;.;, 'V'Qll -'c 'tokst n . 
In priu(ZijJo bob n 1...:0;.;;0 ü:1j onIw t n ",cm', f.. .ll.ijk 10 .. t '" in het 
Di. n r ODe ntru~ van hot t . c . l il \. 11 to ;,..,oz\.;lc,oa.. 1 (3 uor 
dinDda~; van 10 t!lO':ra. . Ut op 1~ novcm" ort ~o .. loco' ber, 17 
j0i11.h.'îri • ,~.u .f u!Jruu:t"'i. ...1 UKl ,-:ot Qll 1" pri.l. 

1.n ,k: 1, 'op V,!ll ,~nû m i wordt; (. ,n 00 ook voorziou Q n (jo 
V001" Qun :..I{.lüll.::.;rl.Jk·' :l:istori eho J tJ Luii ... 

:Lu juni ver\..'(lcht ucn ,..t0 v "or te 1 1 in:.:; Vi: il fwt. l H;lI k VQU Di". Jon 
... or1ts : He ~,cf:iebioucnia v.u do tion L'>on90 -.teucn. 

00 f'i., 'ur ven Je n - l1CfU"':i. ... 
'i' 1 

GoLorOlil 0 JJol'\slcon op ~~6 . ü 1. lt::1] 
Al n.r vorledon op ~7 o l~ o l~~1 
'ebt ~~r..oot van: • J'\rlloluine "/(JN~T. .l\1. ... vo1:o.:t en bi :;ovoc~;tl 

1" .ct t !" . 
V'oor:d .. tt.or van do L<.i(;n!'iO .o.;,cr1j\.er' l~' . l1"# 1> .... 0 Goutülo 'IC 

G [leüiü(ll..:un~, i:; v()r or vQn lo.h11tJ hiot.oS"ic on ·ozo voo. het 
'1r ~ !~9Ch.OP Loon on h t pt'!n$~if.Jdom Lui.L. 
Duit- n J tulrijï..ü oJ;,m.it~v~, vün i~une;~cr.4.,;..,.·tQU ptalJliccl;rl.lo bij: 
- '?w ttÛC nQuvf .. ::, st V~U bot Droodoroe;a p VL D ,J011 n , t!utJo~ .. tuo 

tJinucn Loon (tÁ{..!]Ch",.ocl .• " ·uj.Jig ~jChOt.B» t~J.. tG- 'lau .::~'true10fl$ 
• .ior "'1V08, l')O(J. 

- ft S;.::revonhuis of" ;;.·'t dhui 'Van .. ;orb,loon I.JO'; i.l nt honin;~on 
over ·~c ,;orocbthovou dor tod , heArQ selsut .. orijon on ombQ.cb
t.on, boro r dorij ;orf: l;o.ul(.r. u:i:tg, V\)ll S ~rUC1Q .. l. dOl"~~loouv 1~(j9 o 

------------------------------_._--~----------------------------
- 'rdüll't4in:,;d)\m.\Jol ~.utl'W:t.. .. il· : ... ~j.~ , . DAtU . ..J (.HL,;J.-l.1(J::J)t LoODS 

LiO ,ehicu~,chrij,,·o1'". ,~tJIJt. 1;"i~;> u.i'tLO~*ut 

.. L (;n()o ~itr()OtHja ... ;ou «(~o;...,ch;i(h .. "ûnj.c v 4 "":0 LO{;llf.P strDop .. l:!j ... 
vürhQiJ) ',Jo ;§. ': :ü . . .o~, OOU OQtltllll O .. :C, !jl . J"u vÜorl·Uo.!~. Lij 
(,c c ocr ~t.'J""~6 Cl 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING BORGLOON DO. 11.01.88. 

Veron tschuldigd : J. B~ 1 1~fro1 I Wo_ r i Ds. n . 
Aanwezig: Y.Gili.~ent M.Gilis .en~ Jos BÁ0ua . E.Valgaert , M. 

Modave , M.Noli s en, W.Delba er e , Dr .J.Grommen, I.Sme t s , 
J~Her~Eert, Dr.Y.Bi e ema n 8 , Fr.Coa n en. 

D0 genealogi i e d e le e r van de or.tw .h:kel i ng en verw ntochap Valt 

ge a l chten ( f ami lie ), volgsnm Va n Da l • • W rom zo k e n men. n 
hun a -r t a mming o p? 1. Uit eerzucht (v erm ende "hog tf afstamming) 
2 . Uit h eb zucht ( geruchte n v r Y DOrV derlijk kapitaa l) 3. Heral
diek- of' w pe:n g lfl r ~l ( ') rO~d me t e en :familiewapen) 4: ~ Uit gezon
d e ni u w g i righeid VOL T d . . c. ,i l i gs~chi d e n i • Er i en Vla am
s e Vereni ~ing v oor Fa m li kund e ( ~rol .!!Jtr.39 Antw'erp n). D erst 
d i . d gon,,-: lo g i €, ' y,lt m -:1 c;: h beh a ndeld e was J eC .. Ge.tt r :rt (1727-
1799) L i t Gi'ttin 1. In V _ d rtl . '01 z h t v oora l Dr .. J.Lindemans 
(1888-.963 ) die ~ ~ opu J a X' Á a t:L van ct Go b evorderd, a l . ook 
p .a"to or Slo~se eX' l'! .. Mi &p .t on., 0 ric };. t r van VVF m t tijdschrift: 

!lVI ma s Sta mn ~ S: nd~ j97 ' be· t. -a t .net V'l aam entrum voor Gene-
log! e n He r l dil;~ .k f Hand", ID 'ci: , ',1n, 1-8120 Kortom rk-Handzame. 

De Kerk Van de MOraU)n0n b CJ it. i n Salt-Lake-City (Ut h, USA) h t 
groot s t G6 doeu "1 nta"t; 6l: trWl! t e r w r l d : meer dan 80 000 d e len 
me t OVLrZ1chten , me. ndel ~jks a a nge v u ld, 500 000 microfilms , all e 
b owaard in en k lu! on der Qen 300 ., dikke r o t a l"usg t waar b s t n
d i g 800 men' e n w rk n ~ Al dus d inloidi n g v a n Yvo Gili s 8en. 
Welke a rm n k a n m n b zig n? 1 . De geelQchtslijst in horizont I e 
sch:tkking : 1-(: l.., . _' _ GnZ~4. 2 .. IJ S t 3wb om m t tnkk n en zijta kk lP. 

-(- (van Yor a tenhuis bvo): onoverzichte lijk 

30Kw rti_rataat 
'kl. .in ) 

( even cijf' r ::: 
man 
onev en cijfer::: 
vrout ) 

n i n o n bruik.. 

f1rf:CO-i·1 --Ti" t1J !.14 r 15" f ove rgrootouders 

'1 -J~ __ J 1 
2 ' 3 . ~ ___ ~~= ____ I _-----'--j 

grootoud r . 

oudera 

kwa rt! rdr ger of 
probant 

4. Par lta l BtQd~ : olli ~~k ' erQ~ v &n voo ig ( alle nakomeling n op
sporen ,ij er-ce n ' s .Q1 ct -or not.r i s lllen) 5 . Bloedv e rwa nt s cha p tabel: 
c omb ina~ i vaat. e a vor~~en 6. Arl init e i tB tabe l: uitbre iding van 
voor g .':Ild . t m t 011111; a ng t:"t'ouwd n en hun r am!lie .. 
TUB3 Em :làekJ s s ; H t boe k H!'",ot . 1i V& .•. Al ex H l e y en de verfilming 
ünaTvan on); ... ko t j(l,ndo in '~m -'. k~iI, '_Em ware Ii.'I t amboom-ra ge. 

\vaar 0112': in:f orma t i e gaan z o e k n1 Eers t -n d e b volking regt . ters 
van da I me e n t e n en h et R ljk'arch_e~ t. H u elt~(Opgepast: 7bria , 
8-,9-,X- ::: sepO! okt.t n ovö,d c~} D. Burg erl i jke Stand kwam in 
v oege bij de Fran. e Revolu tie . Man bogon pas in 1802. Soms i s hot 
moeilijk: o m lezen . Do a.rchiv ris h elpt. we l! Interess xtat zijn de 
huwelijks a l t 9n me t g e-tuigenverme ld. .i. n e • Fra n .e p e riode is het 
moei lijkste: vele n lieten z i c h n ia i n 8 chrijven en men mocht ma r 
hu e n i n de k a n t a n hoofdp aats. D~ d a t a i v a n de Republikeinse k len
d e r di nn da n omge rekend in de ~~egoriaans oG (Yvo had voor ons die 
t &bel1en g acopieeerd) 
Nu ga a n we te r d , in. de Far ochioregister.G. Immers bij het Conci
lie van Tr nt e i n 1.56 ~ we"':"den d :1eeatelijken aangemaand in en 
re gister de doopsel s ~et p e t e r AD meter vermeld), vormsels. hu
welijke n en overl i jdens t e noteren. NB. In Hasselt reeds van in 
1505 e n in Herk-de-S t ad v a naf l y b3 . 



• •• / ft • 

Albrocht en Ieabella verplichtten de schepenen in 1611 om .C
, c h r :\.rten :; ., ma k (;'n 11'&" de p n r.ochi register en in hun archie f 
t . b1#ar n. NI!{ herhaa de a a nmaningen ,O.,-"A. in 1752 werd het pa. 
algem en. in 1770" Maar vanaf' 1865 werden klappers in numeriek 
en a l fabetischo volgordQ ingevoerd. Borgloon bezit eigen paro
chiereginter. van z eer vToege d a tum. 

Ander or ê)I1n -:C. ' 

-Iconogra fi s ch- Ge n a log i s ch Bureau te Achel (in b zit van dui
zende ~id-.DtjHB ft dood3p~entj ea) 

-Notari~· .• ~ct -ft UD test •• 0Dt UU j vAnaf 1650. Fonds van de abdij 
v a n S t& Tr uid ~ d . ~ uer~ ' 1 van 1292. 

-Oud r<3«.ht Q. '1 -- ~: k ' ê',X' ,;:;hi -.v c n, g; noemd gichten, gare cht- ot' rol-
r e g i .. ~ rs ) VliJ . "!: .:.400 ";'t. ·d.f< . 

- A.r .lü~vol1 v, n d t;1o .. (&s.nst I l ing van voogden of momb r .) 
-Stad :1:",, 1" Yu.ngen. 
~T.:f $ 'Vl\n I.l~ HoG ·t ( Arm n k .. ,m~rs - COO - OCI-lW. Sommige 
begrt'el'~- :L .. S' Ir! w r ' E:-._.t. r .,e n be t aId e n inga cbreven .. 

-De uilde~ a r e hiev'5n "\\t~n ~l11b eh "tarA e n schutterijen 
Rij~B,rrhi . C. Ba np .laa n ~ - 3500 H 8 S lt 
P i j1'"~ arc ~li~ -Î.', RT·yGbroeck~""r .. 2 - 6, Bru s 1 
' B " I n 0 111. :,, (3 provü'lc -i e h e:f t Fra nci " uaol t a lrijke g n alogië n 

e n ~am~! i _~prns 0. g ·o c h t en t . boek g e. teld. 
Ti.p f 

Ringband -bo e :. '!l t l~HI ... C b" den verdient de voork ur boven k a art-
byste ~ 6 _ 0 ' i t ::'es i n . ·_ 0 detters s chri jven. Kl euren gebruik n. ' 
bv. T Oo v oor n~ men, blauw voor pla atsen, ndere kleur voor 
da t , anz ' G ~ Di~ twij~el s ome me t potlood werke n. Omda t er 
va 1 f out e n '~.n act. e z j jn : d:iltwijl verit'i ren en contro! ren 
i n an der brolnen . Noteer Nr G v.Huwelijksakte en getuig n. 
Af'kor ' :inl!en : 0 gebor n 1 = g doopt, 00 ondertrouw t X trouw 

+ overl~den, (+) bog r ven. 

De voor~it~ ~r d~nkt Yvo Gilias n voor zijn klar en overzich
t l i jkQ u i ... . enzet t. i ng " Er , arde n. nog enke le dia' . getoond. met 
v oorb 0 e l den v n r~gi t rs en uitgewerkt kwartiera t a teno. 
Dr. Gromme n ~ r'~Qagt of d o doods oorzaak altijd vormeld wordt. 
Di t Kom'!· z e~ Z( . . d e _ v ,or . aldus Yvo t alleen bij b e em ttelijk 
z i e k ten tl J ,$ " f: _ {-hl (e:.. l"'d' zi . kte overlijden, bv. peet t buik-
loop, cno:: ·J1 ... ' Q. 9 c ~ ~o:t'den a r ",ndere woorden voor g e bruilt<t. 

He r eer le rr i j,~ c vond ! 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN.DARIS BORGLOON DD. 15.02.88 

Verontschuldigd: A.Celen, W.Delbaere, J.Bellefroid, Y.Gilissen 
Aanwezig: J.Heyvaert, A.Ghijsens, L.Berckenbosch, Dr.Grommen sr, 

Hejf~. M&J Proesmans, J.Voets, Mw. Govaerts-Steegen, 
Jos Bleus, Frans Coenen. 

In z\p inleiding deelde de voorzitter mee dat de Geschiedkundige 
Federatie van Limburg een nieuwe voorzitter had, nl. dhr. Moans, 
onze voordrachtgeven' van december jl. Pro~ficiat! Jan Grommen 
liet opmerken dat men zou zorg dragen voor de vijfhoekige gevel
steen bij verkoop of nieuwbouw van het huis Meekers, Kortestraat. 
De oude grafstenen op het kerkhof van Gorsopleeuw dienen dringenè 
gegroepeerd. Het boek van Jan Gerrits over de tien Loonse steden 
zou in april-mei klaar zijn, waarrond een tentoonstelling kon 
opgezet worden. Prijsopgave werd gevraagd voor de Henrotay-ge
schriften. Het boek: Tweeduizend jaar geschiedenis van Noord
Brabant bevatte een paar storende fouten. Op de huidige tentoon
stelling te Keulen zijn ook merkwaördige kaarten van het Graaf
schap Loon ~e zien. (tot 1 mei?) 

Mevrouw Govaerts-Steegen betoogde dan dat er gedurende en na de 
oorlog'14-'18 veel kindersterfte vastgesteld werd. Men werd er 
ongerust over en er kwam privé-initiatief op gang om moeder en 
kind beter voor te lichten en te helpen. Het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn werd gesticht en nam de taak over. 
Mw. Steegen gaf dan een overzicht van a11e diensten, door het 
N. W. K •. verleend aan moeder en kind. In de tentoongestelde pu
blicaties Van verschillende jaren konden wij een:inzicht krij
gen in die omvangrijke taken. In Borgloon werd in de jaren 
'22, '23,of '24 door burgemeester Hubo een paar lokalen Van 
het stadhuis ter beschikking gesteld van de plaatselijke in
richters. Van in den beginne tot op heden komen we namen tegen 
als: Dr. Oct. Daris, Jf. Anna AERTS (verpleegster), Dr. Groven, 
Mw. I. Govaerts-Steegen~(verpleegster), leden Van het comité 
en helpsters: Mw. Vandionant-Pinoy, Jf. B. Deploige, Jf. Maria 
Massonet, Mw. G. Copis-Dirickx, Mw. F. Groven-Olislagers, 
(vroedvrouw), Mw. Vanderbeeken-Grommen, Mw. Henrotte-Proesmans, 
Mej. M. Vanderbeeken, Mejff. M&J Proesmans, Mw. Robben-Hayen, 
Mej. Eyben, Mw. L. Ory-Berckenbosch, ~~. A. Ghijsens (verpleeg
ster), enz ••• enz ••• Twee foto's uit de jaren '37 en '47 
bewijzen de massale deelname aan de raadplegingen. Ten huidig~~ 
dage worden ze nog gehouden in het dienstencentrum van het 
O.C.M.W. (ons vergaderlokaal nb.). 
Een onderzoek is nog gaande over het juiste oprichtingsjaar en 
de uitbouw van de verschillende diensten in Borgloon. Een 
meer uitgebreid verslag zal dan aan de leden bezorgd worden. 

Er werd nog nagekaart over: het vergelijken van sterftecijfers 
v~~r en na de oprichting van het NWK (huidige Kind en Gezin), 
het nut van vaccinaties, de vroegere erbarmelijke sociale 
omstandigheden, het vrijwilligerswerk, dat kinderen heden veel 
te verwerken krijgen, enz ••• enz ••• 

De voorzitter dankt Mw. Steegen voor haar klare uiteenzetting 
en wenst de deelnemers een behouden thuiskomst. 



Geschiedkundig 
Ka nur...nik !) ri 

Kring 
Borgloon 

pi Sa ilan.l.8Ving OplHl\t\<T 
Oorsprengstr at 1 
.:;841 Kerniel 
Tel.012/74 17 42 

Bor gloon, 6 f9bru~ri 1988. 

MOJ;~Jl i j U vi"'ümd e l ljk u.itnodig n op onze vierde 
bij enkon ·t ."i:.n h;r .; we ' k'; ' ":' ~87 ~ g88 • 

ln d~ twi nti.g 
"Kinderh i._ n ",'.?g .1r:i c~·l; .. 
de evolu~iö hi ~rvun t ot 
worden op ~~A;~AG 15 

• "" j r~n w r d bi r in Borgloon h t 
Watln er t waar e n d oor W,l , alo ook 

op ed n zal U duidelijk g m akt 

FEBRU:~I 1988 TE 20 U 

in het Di :.in!';; t ncen 't;rum v 11. 1'1 t OCMW, GrcuHthempoort, Bergloon. 

T flVEm her::"nn r e n wij er s ommi ge 1 a an d a t dit d e 
I . t t ui~nodi ing z~l z ju, g z ien wij hun bijdr ~o nog 
niet mocht n ont a ng .... n.. Zodra uw ov er clLt'i ving in ona b zit 
i s, ontvangt U ook het vorig v e r s lag en toek om tige corre pon
d nti • 

M t dank voor uw b e grip en hopende U op één onz r 
a me nkom t e n t e ontmQ t en, t ekan e n wij 

De voorz it..:er, D e cr e t ri . , 

Jos Bleu Fr n Coatten 

,.. " 
. . 
J 



Geschiedkundige Kring 
"Kannunik Daris " 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 
Tel. 012/74 17 42 

Beste leden, oud-leden, 

Borgloon, 5 maart 1988. 

Graag willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze 
bijeenkomst Van maandag, 14 maart e.k. te 20 u in het 
dienstencentrum OCMW, Graethempoort (naast kapel). 

De heer Georges Meekers uit Wellen zal een voor
dracht houden over: "De Bokkerijders in onze contreien". 

We maken er U tevens attent op dat wij in de maand· 
april een bezoek brengen aan het kostbare OCMW-archief aldaar. 
Sommige stukken dateren Van rond de jaren 1400. 

Op een voormiddag in de meimaand gaan wij op tocht 
naar de te restaureren kerk van Gotem, alsook naar de Burcht
heuvel en Graethemkapel o.l.v. Tony Waegeman, archeoloog, 
dit onder het motto: Restauratie en Monumentenzorg. In die 
maand is tevens onze tentoonstelling van de tien Loonse 
Steden gepland. 

Jammer genoeg is dit voor onze oud-leden de aller
laatste uitnodiging~ Villen zij nog verder geinformeerd 
worden en de verslagen ontvangen, dan worden ze bij deze 
dringend verzocht hun bijdrage over te maken op nr. 
457-8032541-74 van onze kring. Hopelijk hebt U begrip voor 
deze handelwijze en wenst U in de toekomst nog deel te 
nemen aan onze activiteiten en publicaties. 

Inmiddels tekenen wij, 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 

1 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 14.03.88 

Verontschuldigd: Delbaere W., Valgaerts E., Barten M. 
Aanwezig: Nelissen M., Coenen C •. , Heyvaert J., Smets I., Voets J., 

Bellefroid J., Gilisen M., Gilisen Y., Biesemans I., 
Meekers G., Bleus J., Coenen F. 

Na een korte inleiding gaf de voorzitter het woord aan de heer 
Georges Meekers. 
Deze betoogde dat wijlen Pater Sangers de beste kenner Van de 
Bokkerijders was. Jammer genoeg wist hij weinig af van de 
zuiderse tak ervan, nl. die van Wellen. 
De sociaal-economische toestand in de 18de eeuw was alles be
halve rooskleurig. Het grootste deel va~ de bevolking leefde 
in de diepste ellende en armoede. Boeren en pachters moesten 
één tiende afstaan, werden geplaagd met misoogsten (1771 & '74), 
en de veestapel getroffen door de pest. Op het menu stonden: _ 
roggebrood, boekweitpap, kolen ,wortelen,erwten, vooral bonen, 
Aardappelen (na 1760) waS een luxe, alsook vlees. Ook de kleding 
was zeer eenvoud~ig, men ging 's zomers barvoets en in de winter 
op klompen. Er waren dan ook veel wevers, spinsters en klompen
makers. 
De vrijheerlijkheid Wellen hing af Van de abdij Van Munster
bilzen. Zeven leenmannen maakten het gerechtshof Van Munster
bilzen uit en beslisten uiteindelijk over leven en dood. 
De zogenaamde "Bokkerijders" waren meestal dieven en leggers:
van "brandbrieven" in de grote boerderijen. Na z~aanhouding 
op bevel van drossaard Hollanders werd hij ondervraagd door 
de scholtus en zeven schepenen (schepenbank), O.a. Herman en 
Joannes Neven en de Bellefroid Robert. Dan werden zij overge
bracht naar Munsterbilzen, waar men na ondervragingen en con
front~e met getuigen besloot tot folteringen, indien geen 
bekentenis kwam. Dit waren o.m. de duimschroaven, de scheen
schroeven {spaanse lanzen),de wipgalg, enz ••• Na de afgedwon
gen bekentenis volgde onmiddàlijk de uitspraak Van het dood
vonnis. Dit gebeurde door wurging, radbraking en verbranding. 
Van de 31 veroordeelden werden er terechtgesteld: 19 in Wellen 
(Bonderkuil op Langenakker) tussen 16 juni 1774 en 5 februari 
1776; 8 in Munsterbilzen op 1 augustus 1774. Twee stierven in 
de gevangenis te Munsterbilzen; één kon er ontsnappen en aan 
één werd genade verleend. Meestal werden zij op een kar, sa
men met een pater naar de executieplaats gevoerd onder het 
luiden der klokken. De schoolkinderen werden verplicht dit 
schouwspel bij te wonen. De lichamen werden achteraf verbrand 
en hun asse verstrooid. 
Op 30 januari 1777 werd er door acht vooraanstaande Wellenaren 
een brief geschreven aan de aartsdiaken van Luik. In een 25 tal 
bladzijden werd daarin geklaagd over de gedragingen Van de 
pastoors Loyaerts (1705-1726), Freysers (1726-1736) en Tercafs 
(1753-1796). Of er een antwoord en sancties op gevolgd zijn 
weten wij niet. 
De ·Bokkerijders" waren dus niet de grote misdadigers, zoals 
ze soms worden afgeschilderd. En tenslotte - aldus de heer 
Meekers - in die armoedige omstandigheden hadden zij de keuze: 
ofwel van honger omkomen ofwel gaan stelen. 
Samen met J.Goffings wil spreker de processtukken vertalen ~ 
hedendaags Nederlands. Volgens Yvo Gilisen waren de armsten 
weer de dupe; Van de 85 werden er 31 aangehouden. Waarom juist 
in Wellen en wat was de aanleiding??. waren nog vragen. 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris 

Borgloon 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste leden, 

Borgloon, 11 april 1988. 

Zoals afgesproken worden we op maandag 18 april e.k. 
te 20 u verwacht in de raadzaal van het OCMW, Graethempoort, 3 te 
Borgloon' (Parking en ingang langs Kogelstraat) 

Voorzi tt.er en secretaris van het OCMW zullen ons 
daar en~ele zeer oude en merkwaardige archiefstukken tonen. 
De aanwezigen wordt tevens een inventarislijst aangeboden. 

Samen met deze uitnodiging ontvangen onze leden 
tevens: 1. Het verslag van vorige activiteit. 

2. Een summiere inventarislijst Van de archieven van de 
fusiegemeenten, bewaard op de Technische Dienst, 
opgesteld door Frans Coenen. 

3. Documentatie over stamboomonderzoek door Ivo Gilisen. 

Nog enkele mededelingen: 
1. Op 20 april e.k. te 20 u heeft in het C.C. Panishof 

te Bommershoven de stichtingsvergadering plaats Van 
de VZW "Museum voor Frui t ~· en Fruitverwerking". Onze 
G.K. is hier ook bij betrokken. Wie belangstelling 
heeft wordt daar ook verwacht. 

2. Wie enige documentatie over Henrotay bezit, gelieve 
dit aan de secretaris door te spelen. In het Rijks
archief te Hasselt bevinden zich nog talrijke ge
schriften van deze verdienstelijke Lonenaar. Wie 
gaat daar eens poolshoogte nemen? •• 

3. Is het zinvol om de Koning Boudewijnstichting een 
restauratie/renovatieproject voor te stellen van 
bv. de Burchtheuvel of ••• 

4. Men kan ook individueel toetreden tot de VZW Fede
ratie van Gesc~ied- & Oudheidkundige Kringen van 
Limburg door zich te abonneren op Limburg (400 fr) 
of Het Oude Land Van Loon (400 frl. Beiden voor 
700 fr op PCR 000-0524953-86 van de Federatie, 
Maastrichterstraat 62, 3500 Hasselt. 

We hopen dat we U daarmee van dienst kunnen zijn en 
verwachten U stellig op onze volgende samenkomst. 

Vriendelijke groeten van 

De voorzitter, De secretaris, 

Frans Co enen 



VERSLAG GESCH~KUNDIGE KRING KANUNNIK DARIS BORGLOON DD. 18.04.88. 

Verontshuldigd: A.Celen, J.Voets, W.Delbaere. 
Aanwezig: C.Coenen, J.Heyvaert, L.Bartholomé, C.Wijnen, I. 

Gilisen, E.Valgaerts, Dr.J.Grommen, Jos Bleus, 
Dr.Y.Biesemans, G.Deckers, JB.Croux, Fr.Coenen. 

In zijn inleiding refereerde Jos Bleus naar DR. Jansen Van het 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht die 
vier jaar nodig had om dit omvangrijk archief te inventari
seren en te klassificeren: 
OCMW-voorzitter en -secretaris verwelkomen dan de leden en 
verhaalden hoe zij dit archief in 1977 in slechte staat op 
een zolder ontdekten. Dank zij Dr. Jansen kon men in 1981 
een overzicht krijgen Van deze kostbare en oude stukken. 
Voorlopig zijn ze deugdelijk opgeborgen in genummerde ar
chiefdozen. Er zou nog iets moeten mee gebeuren: onderzoek, 
vertaling, restauratie, ••• ?? 
Terloops vermeldde Jos Bleus dat het boek van Dr. Jan Gerits 
over de wordingsgeschiedenis van het Graafschap Loon en enkele 
anderen steden zijn voltooing nadert en men volgend werkjaar 
daar een tentoonstelling kon aan wijden. 
G.Deckers vertelde dat de boeken al eens naar Heks verhuisd 
zijn omdat men verzuimde volgens testamentaire beschikking 
tweemaal per week een Mis op te dragen voor de zielerust va~ 
Graaf Lodewijk Van Loon. Er moet een priester gehuisvest 
worden. Er zijn verplichtingen aan de verschillende altaren 
verbonden. In 1929 Waren er priesters en zusters Van de HH. 
Engelen (Lokeren) aan het Gasthuis verbonden. De zusters 
werden in 1950 contractueel in dienst genomen en in 1973 
statutair benoemd. Hun binding met het moederklooster is 
vrijwel onbestaand. De OCMW-secretaris deelde dan de in
ventarisbundel uit en men begon die ijverig door te nemen 
met de nodige interessante verwijángen van de OCMW-voor
zitter. Die betreurde tevens dat het COO-archief van de 
deelgemeenten ofwel verloren was, ofwel bij de arrondis
sementscommissaris of het Rijksarchief verzeild geraakt 
is. Wie gaat dit opzoeken? .• Moet er een brief geschreven?. 
Dan mochten we in de belendende kamer een dertigtal merk
waardige stukken inkijken, nadat we eerst een drankje aan
geboden kregen. Secretaris Croux toonde ons ook het plan 
Van alle huidige OCMW-goederen. Het opstellen en opzoeken 
hiervan is een titanenwerk geweest. OCMW-voorzitter stipte 
aan dat de documenten in het gebouw blijven en steeds ter 
beschikking staan van onze leden. Maar wat moet er mee ge
beuren? .. Volgens Jos en ~ddy moet men dit laten weten 
aan de Universiteit (Prof.Verbeeck?). Het is ee'n hele 
evolutie geweest van armoede naar welstand, maar is men 
nu niet meer toe aan geestelijke armoede, betoogde Dr. 
Grommen. Hierop inspelend somde de OCMWvoorzitter de 
huidige materiele criteria op, waarop het -behoeftig zijn" 
stoelt. Voor voeding, huisvesting, . hygiëne, verwarming, 
kleding en maatschappelijk leven zijn bepaalde sommen 
vooropgezet, die het levensminimum uitmaken. Deze sommen 
zijn de laatste jaren vertienvoudigd, zodat men nu een 
slordige 13 miljoen steun uitkeert per jaar. 
Een welgemeend dankwoord Van onze voorzitter aan het adres 
van het OC~{ voor het gulle onthaal en de bundels besloot 
deze fijne avond. En •.• buiten werd er nog verder gepraát! 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste leden, 

Borgloon, 7 mei 1988 . 

Mogen we U vriendelijk uitnodigen op onze laatste 
bijeenkomst Van dit werkjaar, nl. op zaterdagvoormiddag 28 mei. 
We komen dan samen op de parking Van het kasteel van RuIlingen 
te 9.30 u. Wie geen vervoer heeft spreke af met de secretaris! 

De heer Tony Waegeman, archeoloog en leider der op
gravingen te Gotem en RuIlingen, zal ons daar inlichten over 
zijn resultaten dienaangaande. 

In de volgende maanden willen wij ook werken aan de 
heruitgave van: "Tafereelen uit de Geschiedenis van het Graaf
schap Loon" door H. HenrQtay, advocaat. Een veertigtal mensen 
schreven daar reeds in voor. Wie over deze auteur nog inlich
tingen kan geven spele dit best door - zo spoedig mogelijk -
aan de secretaris. Enkele leden gaan ook praten met de nog 
in leven zijnde dochter van deze Loonse geschiedschrijver. 

Mogen wij U ook attent maken op en U tevens uitno
digen om een bezoek te brengen aan de Fruittentoonstelling 
Van de VZW Museum rond Fruit en Fruitverwerking, waar ook 
leden van onze kring aan meewerken. De opening is dinsdag, 
17 mei, 20 u in C.C. Panishof Bommershoven. Openingsuren: 
10 - 12 u; 13.30 - 17 u op werkdagen en in weekend doorlopend 
van 10 tot 18 u tot en met 29 mei. Ook de provinciale Projec
ten voor Streekverkenning organiseren dan wandelingen en 
fietstochten naar Grootloon, Bommershoven en Widooie. Inlich
tingen Kasteel Hoepertingen. 

Ook vrage~ wij uw aandacht voor het boek van één 
onzer leden, de hee~' Eddy Valgaerts: De statuten van het 
Kapittel van de O.L.V kerk van St.Truiden. De auteur stelt 
dit voor op vrijdag 27 mei te 19 u in het documentatiecen
trum van de Abdij (vroeger Klein Seminarie - binnenkoer links) 
Diesterstraat, St.Truiden. Hij nodigt ons vriendelijk uit. 
Hierbijgevoegd een intekenfdrmulier. 

In de hoop U op onze en overige activiteiten te mogen 
ontmoeten, groeten U hartelijk 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 

n 
.. I!/1 rl . 

, " 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik. Daris It 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 3 oktober 1988. 

Beste leden, niet-leden, 

Onze laatste samenkomst was op 28 mei 11. aan 
het kasteel te RuIlingen waar de heer Tony Waegeman -
archeoloog en leider der opgravingen te Gotem en RuIlingen 
ons de geschiedenis van dit kasteel verhaalde. Binnen kort 
zal er van zijn hand hierover een volledige bundel ver
schijnen. 

Het werkjaar '88 - '89 willen wij starten met het bijwonen 
Van het Congres van de Federatie van Geschied:'" en 6udheid
kundige Kringen van Limburg in het L.U.C. te Diepenbeek, 
waarover bijgevoegd blad handelt met inschrijfstrook om 
dringen~ terug te zenden. 

In 1944 werden de geschriften van Lonenaar H. Henrotay 
(18 58 - 1921) uitgegeven: Tafereelen uit de geschiedenis 
van het Graafschap Loon van .1366 tot 1663. Deze werden nu 
voor ons heruitgetypt. 

De bedoeling is om elke derde dinsdag van de maand een 
onderdeel hiervan kritisch te bestuderen en eventueel 
met de teksten van Kanunnik Daris te vergelijken. De 
belangstellenden zouden op voorhand een tekst toe gestuurd 
krijgen. 

Zo komen wij dus in principe samen op 15 november, 20 de
cember, 17 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april, 
waarschijnlijk in het Dienstencentrum van het O.C.M.W. 

In mei pla nnen wij een bezoek aan de voor ons zo belang
rijke historische stad Luik en in juni verwachten wij 
de voorstelling van.,.het boek van Dr. Jan Gerits: De 
geschiedenis der historische steden van Limburg. 

Natuurlijk ontvangt U telkens nog e en uitnodiging. 

Hopelijk wordt dit een vruchtbaar werkjaar en mogen 
wij U talrijk op onz e bijeenkomsten begroeten! 

De Voorzitter, De Secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 

~ 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraa t 1 
.3841 Kerniel 

Borgloon, 10 november 1988. 

Beste leden, oud-leden, 

Zoals U op .3 oktober jl. vernam willen wij een 
z estal bijeenkomsten wijden aan de critische bestudering 
Van: "Tafereelen uit de Geschiedenis van het Graafschap 
Loon", door H.Henrotay, adv.ocaat en uitgegeven in 1944 
door de toenmalige gemeentelijke culturele dienst. 
00000 0 00 000 0 00 BELANGRI JKE CORRECTI E 00 0 0 0 0 0 000 0 00 00 0 0 

Op aanvraa g zullen onze vergaderingen voortaan één dag 
vooruitgeschoven worden. Wij houden het principe aan om 
elke derde maand~g bijeen te komen, dus h e eft de eerste 
samenkomst plaats op: 

MAANDAG 21 NOVEMBER 1988 TE 20 U in het 

O. C.M.W. Dienstencentrum, Graethempoort, Borgloon 

De dag v66rdien hebben enkele leden een onder
houd met de dochter van genoemde geschiedschrijver te 
Verviers. Intussen is men ook aan het werk om de 
curriculum vitae van de auteur samen te stellen. 

D~ agenda Van onze eerste samenkomst ziet er 
als volgt uit: 

- De figuur van H.Henrotay 
- De indeling van de bundel (1.366 - 166.3) 
- Eerste titel: De inlijving van het graafschap 

Loon bij het Prinsbisdom Luik 
- Twe e de titel: Jan van ArckeI (1.36.3 - 1.3 78) 

In bijlage vindt U de beloofde tekstea van deze 
periode, die zullen besproken worden. Gelieve ze op 
voorhand in te kijken om nog meer inzicht te krijgen in 
deze boeiende materie. De volgende teksten zullen echter 
ènkel aan de aanwezigen, de verontschuldigden en andere 
belangstellenden (die het aanvragen) verder doorgestuurd 
worden. 

U zult zeker begrip opbrengen voor deze maat
regel, die wij omwille van h o ge secretariaats- en verzen
dingskosten moest en treff en. Hopelijk hebt U er wèl 
interesse voor en ontmoeten wij elkaar spoedig weer! 

De voorzitter, de secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 

( " 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD . 21.11.88. 

Dr. R.alJlaek~rs 
Verontschuldi gd: M.Ponet, J.Loeners, E.Valgaerts,E.Z.Theres~e. 
Aanwezig: A.Celen, F . Coenen, F.Schillings, J.Heyvaert, H.Lenaers, 

I.Smets, Y.Gilissen,W.Delbaere, A. Vanhoecke,J . Grommen, 
J.Bellefroid , Jos Bleus, L.Bartholomé, Fr.Coenen. 

In z1Jn inleiding betoogde Jos Bleus dat er tussen de "kamer
geleerde"Daris en Henrotay een hemelsbreed verschil is, alhoewel 
beiden de geschiedenis Van 't graafschap Loon schreven. De 
advocaat Henrotay was meer volksmens en cultureel geengageerd. 
Jean Henri Mathieu Henrotay stamt uit een gezin van 13 kinderen 
uit de Kroonstraat 31 (Napoleonhuis), samen met tweelingszus 
geboren op 26.01.1858. Studies: Lagere bij Michiels, Kroonstr . , 
Middelbare: klei~eminarie St . Roch. Wou voor dokter te Leuven 
studeren, maar verdroeg de lijkengeur. niet en schakelde over 
op rechten aa~de Univ. Van Luik. Gediplomeerd in 1889 vestigde 
hij zich in Borgloon , lllellBlstraat, 16 (3 trappen), nadien in de 
Kroonstr. 1 en tenslotte op de Markt (huis Dirickx). Op eigen 
houtje leerde hij Nederlands. Hij huwde in 1900 met Arnoldine 
Ponet uit Hasselt. Heeft 1 dochter, nu 85 jaa~ in Verviers. 
\'las actief in "Cercle Catholique", toneelgebeuren en fanfare. 
Was in 1907 voorzitter van het Davidsfonds. Publiceerde in 
veel tijdschriften. Boeken: Broederschap Van de H.Hubertus, 
(1906) en 't Sgrevenhuis (1909) bij Vanstraelen u~gegeven. 
Het nu ontdekte: Tafereelen uit de geschiedenis Van het graaf
schap Loon (1361- 1663) werd in 1944 door de gemeentelijke 
cul tuur.dienst overgetypt uit 54 cahiers. Waar zi jn die gebleven? 

De secretaris las dan en~e korte stukjes uit De Kroniek van 
België, dit om het gebeuren en de t i jdsgeest van de jaren 1336 
tot 1378 te verduidelijke •• ' ~J -

"I;J ;J (., 
Na de dood Van Lodewijk IV zonder afstammelingen komt het Gr. 
Loon aan Dieriek van Heinsberg. Daar dezes echtgenote een 
zuster van de Prinsbisschop was duurde het tot in 1366, na 
gevechten en verwoesting Van het kasteel van Arnold van Rummen, 
dat de inlijving een feit waS. Loon mag echter zijn naam, 
taal, zeden, wetten en gerechtshoven behouden. Het werd verdeeld 
in 5 ambten ~mmaniën). De Prinsbisschop werd benoemd door het 
Kapittel-Kathedraal en bekrachtigd door de Paus. Als wereld
lijke prinsen door Duitse Keizer aangesteld; (in Westfaalse 
Kreits). De wetten werden uitgevaardigd door 3 Staten: Gees 
telijkheid~ Adel en 3de Staat. De 10 Loonse steden toen; 
Beringen, Bilzen, Borgloon, Bree, Hamont, Hasselt, Herkdestad, 
Maaseik Pe~r en Stokkem. Als tegengewicht waren er 11 Waalse 
steden. In 1373 wordt het tribunaal der XXlIheropgericht. 
De PBS Jan van ArckeI U363-1378)komt er in. botsing mee en laat 
de gerechtshoven sluiten. Dit lokt een ware burgeroorlog uit. 
In 1376 is alles voorbij en wordt de vrede van Castert getekend. 
In de strijd tegen de baanstropers moest de gewone man dikwijls 
het gelag betalen . De Truienaars kunnen er Van meespreken. 
Op 01 . 07.1378 sterft Jan van ArckeI en wordt te Utrecht in de 
domkerk begraven. 
Intriges, huwelijkspolitiek, kerkelijke en Keizerlijke invloe
den behe ersen de loop der gebeurtenissen. 
Jan Bellefroid onderstree~e de verdienste van Henrotay als 
kronieker om de Loonse geschiedenis in de volkstaal leesbaar 
te maken, wat van Daris niet kan gezegd worden. 
Nog enkele nabeschouwingen rondden het geheel af. Een 
geslaagde avond voorwaar! 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 5 december 1988. 

Beste leden, oud-leden , 

Onze eerste succesrijke bijeenkomst over H.Henrotay 
en zijn werk behoort al tot het verleden. 

Mogen wij U reeds uitnodigen op een tweede Samen
komst in het OCffiv-Di enstencentrum~Graethem, Borgloon te 20u 

op [MAANDAG 19 DECEMBER A. S • l 
Die avond willen wij handelen over de gebeurtenissen 

onder de prinsbisschoppen Arnoul van Horne (1378-1389) en Jan 
van Beieren (1389-1424). 

Als sinterklaas- en tevens eindejaarsgeschenk willen 
W1J U allen nog de integrale tekst doorspelen. Gelieve dus 
nogmaals die lectuur uit te pluizen, ze critisch trachten te 
benaderen en eventueel paragrafen aan te stippen die U het 
meest& aanspreken. Daarom verwachten wij ook zeer veel vragen, 
op- en aanmerkingen als inbreng van uwentwege op de volgende 
bijeenkomst. 

Helaas kunnen wij die sinterklaas-politiek niet voort
zetten gedurende 1989. Noodzakelijker-"icffenen ldj ons te beper
ken, zndat enkel de aanwezigen, verontschuldigden en aanvragers 
deze teksten toegestuurd krijgen. 

Mocht U geinteres seerd blijven in onze geschiedkundige 
kring en in de toekomst steeds verslagen en ui tnodig.ingen blijven 
ontvangen, dan verzoeken wij U vriendelijk, doch dringend, om 
op bijgevoegd formulier de som van 500 fr te willen overschrijven. 
Dit is waarlijk het minimum bedrag dat de onkosten Van een gans 
werkjaar dekt. Mildere gevers zijn steeds welkom! 

In de hoop U hiermee een brokje Loonse geschiedenis 
bijgebracht te hebben, tekenen wij, namens de kring, 

De Voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 19.12.88 

Verontschuldigd: A.Celen, J.Voets, E.Z.Thérésie, W. 
Delbaere, J.Loeners, Dr.Ramaekers 

Aanwezig: J.Grommen, Y.Biesemans, J.Bellefroid, A.Vanhoecke, 
I.Smets, Y.Gilissen, L.Bartholomé, J.Heyvaert, C. 
Ceenen, Fr. Coenen, H.Lenaers, J.Bleus, Fr.Coenen. 

Inspelend op het verslag van vorige samenkomst, dat Jos Bleus 
voorlas, wist de heer Coenen al heel wat te achterhalen over 
de figuur van Henrotay, terwijl zijn naamgenoot een foto op 
de kop had getikt over onze Loonse geschiedschrijver. Het staat 
nu vast dat zijn geboortehuis wel degelijk het "Napoleonhuis", 
Kroonstraat, 31 is. Hij woonde eerst in Wellenstr.16 (3trappen~, 
waar dochter Micheline gebore~erd en daarna op Kroonstr. 1 in 
de 1ste vestiging van apoteek Proesmans (verhuisde naar Papen
str.). Dit is ook het sterfhuis geweest. Zijn weduwe ging dan 
wonen in het vroegere ouderlijk huis, huidige huis Dir.bkx en 
eertijds slagerij Ponet-Pricken. Begraven op het kerkhof, 16 
de tombe links, vertrekkend van de hoofdingang. Ook vader 
Henrotay's grafsteen vindt men op de 2de rij rechts. 
Pastoor Hollaaders uit Hoepertingen leerde Nederlands aan 
de franstalige Henrotay. Nu kwam er discussie waarom H.dit 
deed. Was het als reactie omdat zijafamilie hem bij zijn 
huwelijk links liet liggen? Of was het om de gewone volks-
mens meer cultuur bij te brengen in een beschaafd Nederlands? 
Ook de droevige historie van de familie 's Heeren (Schoon
broer) uit Graeth passeerde de revue. Yvo en Fr.Coenen wisten 
er veel over te vertellen. 

Prinsbisschop Jan Van Beieren, niet verkozen door het kapittel, 
weet toch de macht te veroveren. Men noemt hem oplopend van 
karakter, wreedaardig, praalziek en verkwistend. Hij heeft het 
dan ook voortdurend aan de stok met sommige edelen, o.a. de 
hertog van Gelre, met de Truienaren, de Hoeienaars, de goede 
steden en de Haydroits.(muiters) In de nabije contreien kwam, 
na het overlijden van Lodewijk van Male (1384) Filips de 
Stoute aan de macht en met hem ving het Bourgondische tijdvak 
aan. Het was ook een tijd van contradicties: Paus van Rome 
en tegenpaus Van Avignon, rivalisereride prinsbisschoppen, af
gezette Keizers, de wereldlijke macht die de geestelijke 
macht beinvloedde. Was de investituurstrijd dan niet beëin
digd in 1122 bij het concordaat van W~rms? •• Volgens sommi-
gen wel de jure, maar niet de facto! . 
In 1418 neemt de prinsbisschop ontslag en huwt in 1419 met de 
weduwe Van Anton van Bourgondië, Elisabeth van GÖrlitz. Op 
6 januari 1425 (niet '24) komt hij - waarschijnlijk door ver
giftiging - om het leven. Een waarlijk omstreden en zeker 
een door velen gehate figuur. Ook onder de aanwezigen had hij 
meer tegen- dan voorstanders. 
Er werd nog wat nagekaart over de verschillende invloeden en 
stromingen in de loop der gesch iedenis en bepaald wat er de 
volgende samenkomst op het menu zal staan. 
De afwezigen •••••• 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 16.01.89 

Verontschuldigd: A.Celen~ H.Lenaers, M.Nelissen, R.Ramaekers, 
J, B "li l? r ,. 0 i cl • 

Aanwezig: Dr. Grommen, J.Heyvaert, Fr.Coenen, Y.Gilissen, 
J.Voets, LoBartholomé, A.Vanhoecke, I.Smets, 
Y.Biesemans, Jos Bleus , Fr.Coenen en dhr . Palmen. 

Na Z1Jn nieuwjaarswensen stelde de voorzitter de heer Palmen 
voor, verzamelaar en verkoper van historische boeken en dito 
munten. Enkele "Verzamelde Opstellen" uit 1931 lagen op tafel 
en een paar oude munten werden doorgegeven. 

Terwijl de dood van Karel de Stoute te Nancy op 05.01 .1477 
enige opluchting bracht voor het PBD Luik, herhaalde zijn 
opvolger Lodewijk IX zijn aanvallen. Eén zijner bondgenoten 
was Willem van der Marcke, die op 30.08.1482 de PB Lodewijk 
van Bourbon eigenhandig doodde op de Amercoeur-brug te Luik. 
Volgens een pauselijk dec~eet werd de moordenaar van een PB 
in de ban der Kerk geslagen. Dit belette niet dat Willem 
zijn zoon Jan als tit~laris naar voor schoof. De 45 Luikse 
kanunniken vluchtten echter naar Leuven en kozen aldaar in 
verdeeldheid: Jan van Horne én Jacob van Croy. Elk der drie 
kandidaten trachtüe de paus te overtuigen. Dit gaf aanlei
ding tot een echte burgeroorlog. Op 10.04.1483 werd wel de 
vrede getekend, maar bleef de tweestrijd tussen de van der 
Marcke's en de van Horne's voortduren. De benoeming Van 
Jan Van Horne werd op 17.12.1483 door paus Sixtus IV be
krachtigd en de nieuwe PB werd op 07.11.1484 plechtig inge
huldigd. Alle steden erkenden hem. De druk van Willem van 
der Marcke bleef echter aanhouden, zodat Jan van Horne zich 
verplicht zag zi~rivaal in een hinderlaag te lokken en hem 
in Maastricht te laten onthoofden op 18.06.1485 als straf 
voor de moord op Lodewijk van Bourbon. De overige van der 
Marcke's namen bloedige weerwraak· In 1488 werd zelfs be
gonnen met de heropbouw van Colmont, Millen, Sichem en het 
slot van Loon. Op 21.06 .1488 poogde keizer Frederik 111 
vergeefs de partijen te verzoenen. Pas op 03 . 04 .1490 moes
ten de van der Marcke's het onderspit delven en 7 dagen la
ter werd in Alken de vrede getekend. Helaas, reeds in au
gustus kwamen de van der Marcke's weer plunderen en branden. 
De kerken Van Kortessem, Wellen, Alken, Diepenbeek, Dilsen, 
Lanklaar, Eisden, Vucht, Grimbie, enz ••• wer&en verwoest. 
Door het mislukken van de oogst was 1491 een der rampzalig
ste jaren. De wapenstilstand, op 01.09.1491 getekend, werd 
voortdurend verlengd tot ein~el.jk op 05.05.1492 de vrede 
intrad. De landdag van 29.10.1492 regelde de schadevergoe
ding en de wederopbouw. Uiteindelijk werd in 1500 de algemene 
vrede in het Duitse Keizerrijk uitger@epen~nhet gebied in 
10 kreitzen verdeeld met eigen bestuurders. Wij behoren tot 
de Westfaalse kreits. De PB zorgde voor het vereffenen van 
alle schulden. Hij overleed te Maastricht op 18 .1 2 .1505 . 
Tot hier deze summiere samenvatting voor de afwezigen. 
Leden merken op : overdreven getallen van soldaten en slacht 
offers; muntslagerij Van Herk-de-stad; Wovander Marcke= ever
zwijn der Ardennen; lste geschut gebruikt te Vieux-Ville 
(opgravingen aldaar); illustere Lonenaren: Jan Peeckx (Jan 
van Loon?) ,Jan Copis, Straven, gebr.Mathijs; kast voor oude 
boeken met catalogus; bibliografie Van Loonse lectuur laten 
samenstellen; vraag naar stadsbestuur toe in maart, april; 
beurs te Zolder van oude munten en postkaarten; thema: oude 
vlaggen en vaandels van Borgloon, enz... 4(19 febr.) 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 7 januar i 1989. 

Beste leden, oud-leden, 

Vooreerst wensen wij U allen voor 1989 toe: een 
goede gezondheid, voorspoed en geluk. 

Na een paar interessante en talrijk bijgewoonde 
conferenties over het werk Van J.H.M. Henrotay: Tafereelen 
uit de geschiedenis van het graafschap Loon, willen wij 
deze reeks voortzetten op: 

\maandag 16 januari 1989 te 20 u 
I 

jin het Dienstencentrum OCMW Graethempoort 

We nemen de vermelde geb w~tenissen ter studie 
alsook de bijhorende locale feiten onder het bestuur van 
prinsbisschop Jan van Horne (1464-1505). Zo sluiten wij 
de 15de E af , met even een stapje in de 16de E. 

Zoals afgesproken krijgen de aanwezigen en veront
schuldigd en van 19.12.88 de ganse tekst toegestuurd. 

Hopelijk is daarvoor enig begrip bij de overigen 
en een aansporing om onze samenkomsten bij te wonen. Aan 
allen nog een fotoafdruk Van de geschiedschrijver. 

Herinneren wij tenslotte nog even aan de volgende 
vergaderdata: (om te noteren) 20 feb., 20 mrt., 17 april. 

N.B. voor sommigen: Vergeet je lidgeld niet! 

Met vriendelijke groeten vanwege 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 



VERSLAG GESCHIEDKL~DIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 16.01.89 

Verontschuldigd: A.Celen..t H.Lenaers, M.Nelissen, R.Ramaekers 
j,Be-llet-ro,'d. . I 

Aanwezig: Dr. Grommen, J.Heyvaert, Fr.Coenen, Y.Gilissen, 
J.Voets, L.Bartholomé, A.Vanhoecke, I.Smets, 
Y.Biesemans, Jos Bleus, Fr.Coenen en dhr.Palmen. 

Na z1Jn nieuwjaarswensen stelde de voorzitter de heer Palmen 
voor, verzamelaar en verkoper Van historische boeken en dito 
munten. Enkele "Verzamelde Opstellen" uit 1931 lagen op tafel 
en een paar oude munten werden doorgegeven. 

Terwijl de dood van Karel de Stoute te Nancy op 05.01.1477 
enige opluchting bracht voor het PBD Luik, herhaalde zi~n 
opvolger Lodewijk IX zijn aanvallen. Eén zijner bondgenoten 
was Willem van der Marcke, die op 30.08.1482 de PB Lodewijk 
van Bourbon eigenhandig doodde op de Amercoeur-brug te Luik. 
Volgens een pauselijk decreet werd de moordenaar van een PB 
in de ban der Kerk geslagen. Dit belette niet dat Willem 
zijn zoon Jan als titnlaris naar voor schoof. De 45 Luikse 
kanunniken vluchtten echter naar Leuven en kozen aldaar in 
verdeeldheid: Jan van Horne én Jacob van Croy. Elk der drie 
kandidaten trachttre de paus te overtuigen. Dit gaf aanlei
ding tot een echte burgeroorlog. Op 10.04.1483 werd wel de 
vrede getekend, maar bleef de tweestrijd tussen de van der 
Marcke's en de van Horne's voortduren. De benoeming van 
Jan van Horne werd op 17.12.1483 door paus Sixtus IV be
krachtigd en de nieuwe PB werd op 07.11.1484 plechtig inge
huldigd. Alle steden erkenden hem. De druk van Willem van 
der Marcke bleef echter aanhouden, zodat Jan van Horne zich 
verplicht zag zi~rivaal in een hinderlaag te lokken en hem 
in Maastricht te laten onthoofden op 18.06.1485 als straf 
voor de moord op Lodewijk van Bourbon. De overige van der 
Marcke's namen bloedige weerwraak, In 1488 werd zelfs be
gonnen met de heropbouw van Colmont, Millen, Sichem en het 
slot van Loon. Op 21.06.1488 poogde keizer Frederik 111 
vergeefs de partijen te verzoenen. Pas op 03.04.1490 moes
ten de van der Marcke's het onderspit delven en 7 dagen la
ter werd in Alken de vrede getekend. Helaas, reeds in au
gustus kwamen de van der Marcke's weer plunderen en branden. 
De kerken Van Kortessem, Wellen, Alken, Diepenbeek, Dilsen, 
Lanklaar, Eisden, Vucht, Grimbie, enz ••• wer~n verwoest. 
Door het mislukken van de oogst was 1491 een der rampzalig
ste jaren. De wapenstilstand, op 01.09.1491 getekend, werd 
voortdurend verlengd tot einpelmjk op 05.05.1492 de vrede 
intrad. De landdag van 29.10.1492 regelde de schadevergoe
ding en de wederopbouw. Uiteindelijk werd in 1500 de algemene 
vrede in het Dui tse Keizerrijk ui tger~e..pen (['Jl het gebied in 
10 kreitzen verdeeld met eigen bestuurders. Wij behoren tot 
de Westfaalse kreits. De PB zorgde voor het vereffenen van 
alle schulden. Hij overleed te Maastricht op 18.12.1505. 
Tot hier deze summiere samenvatting voor de afwezigen. 
Leden merken op: overdreven getallen van soldaten en slacht
offers; muntslagerij van Herk-de-stad; lV'. vander Narcke= ever
zwijn der Ardennen; lste geschut gebruikt te Vieux-Ville 
(opgravingen aldaar); illustere Lonenaren: Jan Peeckx (Jan 
van Loon?),Jan Copis, Straven, gebr.Mathijs; kast voor oude 
boeken met catalogus; bibliografie van Loonse lectuur laten 
samenstellen; vraag naar stadsbestuur toe in maart, april; 
beurs te Zolder van oude munten en postkaarten; thema: oude 
vlaggen en vaandels van Borgloon, ~nz... 4(19 febr.) 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 10 februari 1989. 

Hiermee Z1Jn wij zo vrij U uit te nodigen op onze 
volgende samenkomst Van maandag 20 februari 1989 te 20 u in 
het Dienstencentrum OCMW (achter Gasthuiskapel) Graethem
poort 3 te Borgloon. 

Op de agenda staan : 

1- Korte inbreng door de leden Van merkwaardigheden onder 
de regering van Erardus Van der Marcke (1506-1538) en 
eventueel over auteur Henrotay zelf. (ongeveer 30 min.) 

2- Een stukje heemkunde: de heer Coenen, Broekom, spreekt 
over verdwenen stielen en ambachten. (ongeveer 30 min.) 

3- Na de pauze komen de heren Palmen en Hendrickx ons 
historische boeken en oude munten voorstellen met 
gelegenheid tot aankoop . 
We nodigden ook een paar Loonse muntenverzamelaars uit 
die ook wat te tonen hebben. 

Leden kunnen ditmaal vrienden en belangste llenden 
meebrengen . Iedereen is hartelijk welkom! 

Meteen doen we nog een laatste oproep aan geïnteresseerden 
om hun lidgeld (500 fr) voor 1989 over te maken op rekening 
457-8032541-74 van Geschiedkundige Kring, Borgloon. 

In de hoop U of vrienden en kennissen op 20ste 
dezer te mogen begroeten, tekenen wij, 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans CO ENEN 



• 

VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 20.02.89 

Verontschuldigd: A.Vanhoecke, Mr . Hendrickx, J.Bellefroid, Dr. 
Ramaekers, Dr.Biesemans. 

Aanwezi g : Dr. Grommen, Y.Gilissen, H.Lenaers, J.Heyvaert, 
Fr. Coenen, J.Voets, R .Thijs, I.Smets, L.Bartholomé, 
Mr.Palmen, Jos Bleus, F.Coenen 

De voorzitter zag in PB Erard van der Marcke ook een kunst 
zinnig man, medebouwer van het PB-paleis te Luik. Hij was 
ook PB Van Chartres in Frankrijk, o~der de regering Van 
Lodewijk XII. Zonder tegenkanting werd hij op 30.12.1505 
aangesteld met goedkeuring van paus Julius 11 op 11.04.1506. 
Op 17 mei werd hij gewijd te Tongeren. Hij WaS een godvre 
zend en wijs prelaat, erVaren staatsman en vredelievend. Hij 
trok ten strijde tegen het maatschappelijk verval, vooral bij 
de geestelijken. Ook bracht hij de vestingen in orde, verjoeg 
de Franse troepen, nam maatregelen tegen vreemdelingen en 
landlopers. In 1518 sloot hij een verbond met Karel V, zoon 
en opvolger van Filips de Schone . Na de dood Van keizer Maxi
miliaan hielp onze PB om Karel V op de troon te plaatsen. 
Onze PB waS ook aanwezig op de kerkvergadering Van Worms in 
jan. 1521, waar de ketterij van Luther veroordeeld werd. 
Weer pestepidemies in 1519-'20! In 1524 duikt ook de melaats
heid op in onze contreien; begin 1927 telt men er 27 in St. 
Truiden. De ketterijbestrijding is volop in zwang: Regelius 
Van Kerniel en Simon Van Tongeren worden levend verbrand te 
Kuringen- Naast de v ernoemden denkt men dat er nog een 70tal 
slachtoffers vallen. Na een regering van 32 jaren sterft 
Erard de la Marcke op 2 februari 1538. 
Sterfdata van enkele markante Lonenaren: 1561: Gaspar Laet, 
Dr. in wiskunde; geneeskunde, sterrenkunde (in Antwerpen) 
1516: Jan Peeckx, geschiedschrijver, schilder, abt Van de 
St.Laurent iusabdij te Luik. 1526: kanunnik Lambert Stapel , 
begiftiger van de lezenaar met koperen arend in de Colle
giale. 1527: Jan Copis te Rome (graf in Del Animakerk) 
In 1529 wordt er een horloge geplaatst in de toren Van de 
Loonse kerk en in 1535 beeindigt men de bouw van Colen kerk. 
Dr. Grommen duidt nog op de verspreiding Van epidemies door 
de zwarte rat, langs Genua(haven) door gans Europa . 

De heer Coenen deed eerst de geschiedenis Van de familie 
's Heeren uit de doeken en de verwantschap ' met Henrotay. 
In zijn folkloregesprek handelde hij over. bijnamen, gewoon
ten bij geboortes, huwelijken, bevallingen; over bedevaarten 
en de bevordering van een typische hoeveknecht. Dank voor 
dit verhaal en de 20 pagina's gecopieerde teksten! 

Raymond Thijs toonde ons het boek der wisselaars uit 1633 
en omzettingstabellen uit 1791 en 1834, ook het boek van 
Geys over de provinciemunten. Er werden enkele oude Loonse 
munten doorgegeven. 

De heer Palmen verontschuldigde zich dat hij niet meer oude 
boeken kon meebrengen, daar hij moment eel verhuisde. Hij 
toonde ook oude Loonse en Luikse munten. 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 13 maart 1989 . 

Hiermee zlJn wij zo vrij U uit te nodigen op 
onze volgende samenkomst van maandag 20 maart 1989 te 20 u 
in het Dienstencentrum OCMW (achter Gasthuiskapel), 
Graethempoort 3 te Borgloon. 

Op de agenda : 

1° Korte inbreng door de leden van merkwaardigheden onder 
de regering van Maximiliaan-Hendrik van Beyeren (1650 -
1663 •.• ). Hiermee sluiten we het laatste hoofdstuk af, 
Waarmee ook JHM. Henrotay eindigde. Zo komen we aan het 
slot van een tweehonderdzesendertig pagina's tellende 
bundel, waar we enkele regeringen van prinsbisschoppen 
doorgelicht hebben. 

2° Na e@n korte pauze laten we weer onze heemkundige, de 
heer François Coenen aan het woord, die het zal hebben 
over eetgewoonten van vroeger en andere zaken. 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

De voorzitter, De secretaris, 

\ .. 

Frans COENEN 



Geschi(~ dh.l1nu:i.~. e Kr :i.ng 
"Kanunnik Daris" 

BOnGLOON 

p l a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 13 maart 1989. 

./ 

Be s te, 

Ilierme e z.ijn wij zo vrij U uit te nodigen op 
onze volgende samenkomst van Illilanda,\!~ ::20 maart 1989 te 20 u 
in het Diens tencentrum OCMW (achter Gasthuiskapel), 
GraethlÇrnpoort 3 te Borgloon. 

Op de agenda : 

1 0 Korte inbreng door de leden van merk\.;adrdigheden onder 
de regering van Maximiliaan-Hendrik van Beyeren (1650 -
1()63 . . . ). Hiermee sluiten we het laatste hoofdstuk af, 
waarmee ook JHM. Henrotay eindigde. Zo komen we aan het 
slot van een tweehonderdzesendertig pagina's tellende 
bundel, waar we enkele regeringen van prinsbisschoppen 
doorgelicht hebben. 

2 0 Na e@n korte muze laten we weer onze heemkundige, de 
heer François Coenen aan het woard, die het zal hebben 
over eetgewoonten van vroeger en andere zaken. 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

De voorzitter, 

L .. 

\ 
I , , 

Jos i BLI~US 

De secretaris, 

Frans COlmEN 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE: KIUNG KAN. DARIS BORGLOON DD 20.03.89. 

Verontschuldigd: Dr.Ramaekers, I.Smets, M.Nelissen, J.Heyvaert, 
Fr.Coenen, Y. Gili~sen, J.Bellefroid. 

Aanwezig: H.Leenaers, C . Coenen, L.Bartho_lomé, A.Vanhoecke, 
Dr.Grommen, J.Bleus, F.Coenen. 

De voorzitter stipte enkele punten aan: Het boek van Jan q,erits 
wordt binnenkort voorg~teldt samen met het fotomateriaal in 
Hasselt; ook de tentoonstelling naar Loon halen! - Het Gallo
Romeins museum te Tongeren publiceerde een boek over de opgra
vingen te Broekom. - De aankoop huis Haenen is een goede zaak. 
In het Kanunnikenhuis moet een cultuur-historisch museum komen, 
samen met het archief1 -. Er wordt werk gemaakt met de inventa
risatie van de kavellekens, ook geschiedenis nagaan! - Wij 
verl enen medewerking aan 150 jaar herdenking scheiding beide 
Limburgen. - De lesgroep CC bezoekt 22april de musea v. Kunst & 
Geschiedenis en dit van Schone Kunsten te Brussel, vertrek 9.15 
u Gasthuis, terug 19 u, 550 fr, bellen 7 4 48 47 ten laatste 17de 
voormiddag. 
Na zijn eedaflegging op 12 oktober 1650 liet PB Maximiliaan -
Hendrik van Beyeren het bestuur over aan Jan- Paulus van Groes
beek. Eerstgenoemde is bedeesd, ziekelijk, zonder interesse 
voor politiek, wel voor alchemie . Franse, Spaanse en Lotharing
se troepen (en benden) plunderen en branden weer . In 1654 werd 
ze lfs de St . Janskerk te St . Truiden afgebroken als obstakel voor 
de verdediging. Dat jaar persten de Lotharingers een flinke som 
geld af van de stad Loon, plunderden kerken en huizen, roofden 
de archieven, wat een onherstelbaar verlies waS van oorkonden 
en keuren der stad . Ook het begijnhof werd in ~s gelegd. 
17 maart 1654: Vrede ~an Tienen tussen Spanje en Luik. Op 20 
april vergaderen de burgemeesters o.l.v. graaf Ernest van Scha
renberg, heer van Hoepertingen, baljuw van Haspengouw. Pas op 
7 n ovember 1659: V~ede van Pyreneen tussen Frankrijk en Spanje! 
De bollandisten (Jean Bolland uit Luik) schrijven hun Acta 
Sanctorum . 20 december 1661:tussen Staten-Generaal en Koning 
van Spanje, verdrag over geschil 11 dorpen van St.Servaaska
pittel: Vlijtingen, Hees, Berg, Ber~auwe, Mechelen, Sluizen, 
Tweebergen of SchooIers, Zepperen, l-h.H~r en Koninshe im 
e n Grootloon of Niel St.Servaas , alsook de 8 redentie-
d orpen: Vlijtingen, Koninksheim, Grootloon, Hees, Heer , Sluizen 
en Zepperen, de 11 banken van St.Servaas en ook Wilderen, Monte
naken, Huckelen van het graafschap Vroenhoven, Herstal, Rutten, 
Nederheim, Veulen, Falais, Hermalle, Houpertingen en Mopertingen. 
De baron van Elderen,landvoogd van Stockem eiste in 1662 de elf 
banken terug en de Staten-Generaal/stemde toe hen terug naar 
het land van Loon over te dragen . Ook de geschi llen werden ge
li'jkvormig geregeld of bestraft . 
Tot zover heeft Henrotay voor ons geschiedenis geschreven. 
Of was er nog meer uit die 54 "cahiers" over te typen in 1944?. 
'vie zal het weten? •• De speurtocht ernaar heeft nog geen 
resultaten opgeleverd. Was Henrotay volledig? •• IIij raad
pleegde alleszins vele en ook betrouwbare bronnen. En wie 
leerde hem het Nederlands spreken en schrijven? •• 
In ieder geval: het Was ~en verdienstelijk Lonenaar uit de 
v orige generatie! 



Ges c hiedh:wldige Kring 
"Ka nunnik Dar i s" 

BOHGLOON 

p la Sa menl e v i ngsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
38 l J: 1 Kerniel 

Beste, 

Borgloon , 13 ap r il 1989 . 

Hiermee zl.Jn wij zo vrij U uit te nodigen op onze 
v olgende samenkom'st van maa.!!dag 2 11 april 1..2..§Lte :20 u in het 
llli enstenc entrunl van het O. C. N . W. (achter Ga s thuiskapel ) , 
Graethempoort 3 te Borgloon . 

Op de agenda: 

'1 0 Korte inbreng door de leden over de lokale feiten (tekst) 
die zich afspeelden tussen de jaren 1600 en 1650 . 
Dit als toemaatje op het afsluiten Van het laatste hoofd
stuk Van J.H.M . Henrotay's: Tafereelen uit de Geschiedenis 
van h et Graafschap Loon, een werk Van 236 pagina ' s. 

:2 0 Rondvr a ag over het uitgeven en eventueel sponsoring Van 
drukkosten van genoemd werk. 

3 0 Onze he e mkundige, 'de heer François Coenen, handel tover 
de eetgewoonten van vroeger en a ndere onderwerpen. Door 
omstandigheden kon dit vorige maal niet plaats hebben. 

In de hoop U op dezb bijeenkomst t e mogen 
begroeten, tekenen wij, 

De voorzitter, De secretari s , 

Jos BLEUS Fra n::; COEXl;T\ 

! . 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD.24.04.89. 

Verontschuldigd: J. Voets, R. Ramaekers~ J. Heyvaert. 
Aanwezig: J.Grommen, H.Leenaers, E.Fourier, Y.Gilissen, Fr. 

Coenen, A.Vanhoecke, A.Wissels, M.Nelissen, L.Bar
tholomé, J.Bleus, F.Coenen. 

Op de agenda stonden de lokale feiten van de 17de E. In 1613 
bezoekt een nuntius onze kerk. Dus waS de Collegiale niet 
onderworpen aan de bisschop Van Luik! Een aanhouding moest 
altijd in tegenwoordigheid Van twee burgemeesters gebeuren, 
zien wij in een ander feit. Rechters werden ook benoemd voor 
het leven, met uitzondering van Veulen. De familie Strauven 
(Stravius) 1vas machtig, rijk en met veel illustere telgen. 
Hun stamhuis >vaS naast de kerk te Hendrieken. De deken van 
het Kapittel werd door Rome en de pastoor door Luik benoemd. 
De rest Van de lokale feiten wordt op volgende samenkomst 
besproken. 

De gemeente kocht het Kannunikenhuis. Dit is een goede zaak, 
maar nu moet het nog een goede bestemming krijgen, wenselijk 
als eco-museum of cultuur-historisch museum! Het is een 
waJrdevol pandl De tentoonstelling over het fotomateriaal 
van het boek van J. Gerits: Historische steden van Limburg, 
wordt ook in Borgloon verwacht. 

Onze heemkundige, de heer Coenen, pakte dan uit met sappige 
verhalen over de vroegere vermakelijkhedeh, de drankslijte
rijen, het hanevechten, hanezingen, kegelspel, de kermissen, 
de feestmalen, de vechtpartijen, de vrijagies, enz ••.• 
~arnaval WaS een echt volksfeest,waaraan een hele geschie
denis vooraf ging. Spreker verwees naar het carnavalmuseum 
van Thorn. De boot op wielen, het wagenschip of narrenschip 
maakte veel furore en deed rond 1100 de weverssteden aan, 
ook Borgloon! Het "Alaaf" en magisch getal 11 heeft allemaal 
zijn eigen betekenis. 

De ledeninbreng dan: Yvo werkt aan een zo volledig mogelijke 
bibliografie Van de 'verken Van Dariso Sommige delen zijn 
(tegen hoge prijzen) nog op de markt verkrijgbaar. 
Yvo heeft ook heel wat opzoekwerk gedaan over de familie 
Henrotay. Reeds in 1807 komt die naam voor bij een volks
telling. Ook de families Ponet en 's Heeren werd~n doorge
licht door hem. 

Nog enkele losse bedenkingen Van anderen: Dringend contact 
zoeken met gemeente, schriftelijk, om opbergkast te vragen. 
De Biblioteek zou historische boeken moeten aankopen en d~ 
gemeente een fonds daarvoor beschikbaar stellen. Ook vragen! 
De heer Wissels stelt een dossier samen over het Kannuniken
huis, dat een oriënterende functie zal moeten uitoefenen. 
Kan men geen monumentenroute realiseren? •• Samenlevings
opbouw is bezig met de inventarisatie van alle Loonse 
kapellekens, d~s ook een kapellekensroute? •• 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD.24.04.89. 

Verontschuldigd: J. Voets, R. Ramaekers~ J. Heyvaert. 
Aanwezig: J.Grommen, H.Leenaers, E.Fourier, Y.Gilissen, Fr. 

Coenen, A.Vanhoecke, A.Wissels, M.Nelissen, L.Bar
tholomé, J.Bleus, F.Coenen. 

Op de agenda stonden de lokale feiten van de 17de E. In 1613 
bezoekt een nuntius onze kerk. Dus waS de Collegiale niet 
onderworpen aan de bisschop van Luik! Een aanhouding moest 
altijd in tegenwoordigheid van twee burgemeesters gebeuren, 
zien ,~ij in een ander feit. Rechters werden ook benoemd voor 
het leven, met uitzondering van Veulen. De familie Strauven 
(Stravius) was machtig, rijk en met veel illustere telgen. 
Hun stamhuis '~as naast de kerk te Hendrieken. De deken van 
het Kapittel werd door Rome en de pastoor door Luik benoemd. 
De rest van de lokale feiten wordt op volgende samenkomst 
besproken. 

De gemeente kocht het Kannunikenhuis. Dit is een goede zaak, 
maar nu moet het nog een goede bestemming krijgen, wenselijk 
als eco-museum of cultuur-historisch museum! Het is een 
waardevol pand! De tentoonstelling over het fotomateriaal 
van het boek van J. Gerits: Historische steden van Limburg, 
wordt ook in Borgloon verwacht. 

Onze heemkundige, de heer Coenen, pakte dan uit met sappige 
verhalen over de vroegere vermakelijkhedeh , de drankslijte
rijen, het hanevechten, hanezingen, kegelspel, de kermissen, 
de feestmalen, de vechtpartijen, de vrijagies, enz ••.• 
Karnaval was een echt volksfeest,waaraan een hele geschie
denis vooraf ging. Spreker verwees naar het carnavalmuseum 
van Thorn. De boot op wielen, het wagenschip of narrenschip 
maakte veel furore en deed rond 1100 de l"reverssteden aan, 
ook Borgloon! Het "Alaaf" en magisch getal 11 heeft allemaal 
zijn eigen betekenis. 

De ledeninbreng dan: Yvo werkt aan een zo volledig mogelijke 
bibliografie van de ,~erken van Daris. Sommige delen zijn 
(tegen hoge prijzen) nog op de markt verkrijgbaar. 
Yvo heeft ook heel wat opzoekwerk gedaan over de familie 
Henrotay. Reeds in 1807 komt d~e naam voor bij een volks
telling. Ook de families Ponet en 's Heeren werd~n doorge
licht door hem. 

Nog enkele losse bedenkingen Van anderen: Dringend contact 
zoeken met gemeente, schriftelijk, om opbergkast te vragen. 
De Biblioteek zou historische boeken moeten aankopen en d~ 
gemeente een fonds daarvoor beschikbaar stellen. Ook vragen! 
De heer Wissels stelt een dossier Samen over het Kannuniken
huis, dat een oriënterende functie zal moeten uitoefenen. 
Kan men geen monumentenroute realiseren? •• Samenlevings
opbouw is bezig met de inventarisatie van alle Loonse 
kapellekens, d~s ook een kapellekensroute? •• 



Geschiedkundige Kring 
"KanJ.Ulnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
OOrsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 12 mei 1989. 

Hiermee z1Jn wij zo vrij U uit te nodigen op onze 
volgende samenkomst Van maanda 22 mei 1 8 te 20 u in het 
Dienstenc entrum O. c. H.1{. achter Gasthuiskapel ), Graethem
poort 3 te Borgloon. 

De agenda: 

1° Korte inbreng door de leden over de lokale feiten uit de 
lste helft van de 17de E., dit als vervolg op vorige 
bespreking. 

2° Het verhaal Van onze heemkundige. 
3° De persoon Van Henrotay, belicht door enkele leden. 
4° De bibliografie van Daris en Henrotay. 
5° Rondvraag over de samenstelling en het uitgeven met 

eventueel sponsoring der drukkosten Van het 240 pagina's 
tellende boek. 

6° Mededelingen. 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wi j , 

De l-~oorzrtter, 

i 
j 

De secretaris, 

Frans CO ENEN 

1° De tentoonstelling over de bodemschattEn Van Bilzen loopt 
nog tot 21 mei in het kasteel Van Alden-Biezen 

2° In het Prinsenhof te Kuringen (verblijfplauts van Loonse 
graven) loopt een tentoonstelling tot 28 mei over de 
geschiedenis van dit gebouwen de opgravingen aldaar. 

3° De federatie Van geschied- en oudheidkuLdige kringen Van 
Limburg geeft twee tijdschriften uit: 
- Limburg (L). Jaarabonnement: 400 fr. Tweemaandelijks. 
- Het Oude Land van Loon (OL), jaarabonnement: 400 fr. 

Driemaandelijks. 
Beiden samen: 700 fr. Storten op rek. 000-0524953-86 Van 
Geschied- & Oudheidk. Kringen Limburg, Prinsbisschops-

. singel, 17, 3500 Hasselt. 

4° Hierbij gevoegd een copie van de brief aan de Burgemeester 
en Schepen van cultuur. 

' 1 
\ 



Geschiedkundige Kring 
"Kanupnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
OOrsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 12 mei 1989. 

Hiermee z1Jn wij zo vrij U uit te nodigen op onze 
volgende samenkomst van maanda 22 mei 1 8 te 20 u in het 
Dienstenc ent rum O. C. H. ,{. achter Gasthuiskapel ), Graethem
poort 3 te Borgloon. 

De agenda: 

1° Korte inbreng door de leden over de lokale feiten uit de 
lste helft Van de 17de E., dit als vervolg op vorige 
bespreking. 

2° Het verhaal van onze heemkundige. 
3° De persoon Van Henrotay, belicht door enkele leden. 
4° De bibliografie Van Daris en Henrotay. 
5° Rondvraag over de samenstelling en het uitgeven met 

eventueel sponsoring der drukkosten Van het 240 pagina's 
tellende boek. 

6° Mededelingen. 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

De secretaris, 

Frans COENEN 

"---""er attentie: 

1° De tentoonstelling over de bodemschatt~n Van Bilzen loopt 
nog tot 21 mei in het kasteel van Alden-Biezen 

2° In het Prinsenhof te Kuringen (verblijfplad ts van Loonse 
graven) loopt een tentoonstelling tot 28 mei over de 
geschiedenis Van dit gebouwen de opgravingen aldaar. 

3° De federatie Van geschied- en oudheidkun dige kringen Van 
Limburg geeft twee tijdschriften uit: 
- Limburg (L). Jaarabonnement: 400 fr. Tweemaandelijks. 
- Het Oude Land van Loon (OL), jaarabonnement: 400 fr. 

Driemaandelijks. 
Beiden Samen: 700 fr. Storten op rek. 000-0524953-86 Van 
Geschied- & Oudheidk. Kringen Limburg, Prinsbisschops-

. singel, 17, 3500 Hasselt. 

4° Hierbij gevoegd een copie Van de brief aan de Burgemeester 
en Schepen Van cultuur. 



VERSLAG GESCHIEDKDNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 22.05.89. 

Verontschuldigd: Dr. Ramaekers 
Aanwezig: Lenaers H., Dr. Grommen, Fr.Coenen, J.Voets, J. 

Heyvaert, I.Gilisen, A.Vanhoecke, J.Bleus, F.Coenenj 

In zijn mededelingen vroeg de voorzitter of er al antwoord 
gekomen waS op de brief aan het stadsbestuur. Tot nu toe nog 
niets ontvangen! Aangaande de septemberfeesten te Horn las 
d~ . secretaris het programma voor: 16de: Jeugdmuziekfestival 
en Kamermuziekavond in de ridderzaal van het kasteel Horn. 
17de: H. Mis met harmonie Beatrix, Horner-en Loonse koren, 
dit om 10.30 u. Om 11.30 u: Kamermuziekconcert (kasteel). 
13 u: Historische ontmoeting tussen de graven Van Horne en 
Loon en de prinsbisschop van Luik. Om 20 u: Specialiteiten 
à la carte m·m"v· het Radio Symfonie Orkest en solisten. 
Was Horne een echt leengoed van het graafschap Loon? •. In 
1798 droeg de Prinsbisschop Van Luik de titel n e g van graaf 
van Horne, wist Herman. Er is intussen contact opgenomen met 
de G.K. van Horn, nog zonder antwoord evenwel. 
Jos wist dat er een vertaling gepubliceerd werd van het werk 
van Mgr. Boes over de abdij van St.Truiden. 
De voorzitter bracht een kort verslag over de samenkomst van 
de Federatie Van Geschiedkundige Kringen van Limburg. Het is 
belangrijk dat men weet waar elke kring mee bezig is en dat 
er een uitwisseling Van gegevens plaats heeft· Hij herdacht 
ook even de overleden meester Lux, de man van de opgravingen, 
ook in Borgloon! 
Zoals vroeger reeds aangehaald publiceerde Eddy Valgaerts 
een boek over de statuten van het O;L.V.kapittel van st. 
Truiden. Jos weidde ook uit over het referaat van de heer 
Baerten gedurende de vierdaagse over het graafschap Loon. 
Waarschijnlijk startte dit graafschap als een tweeledige 
entiteit: Maasland en Haspengom~, met later de Kempen erbij. 
Het was een soort Assepoester van de geschiedenis met graven 
en ridders als cond~ierri. De aute~ is stellig overtuigd 
van de historische waarheid van zijn boek. Ivo heait een tape 
over Baerten's referaat. Tot slot: het kanunnikenhuisj dit 
zou in eerste instantie een cultuur-historisch museum moeten 
worden, met eventueel ook de V.V.V. als gepaste bewoner. 

Heemkundige, Fr. Coenen verhaalde dan over oude,;gebruiken en 
festiviteiten o.a. Hanekappen, Hele-Thele, Gans rijden, Hane
vangen, Vrouwenuitverkoop, St.Jansvuur en vastenavondvuren, 
St.Maartensvuur, Pannekoekenbak, H ••• jagen, Grabbelen, enz ••• 
Hij weidde ook uit over de Carnavalvieringen en -verenigmngen. 
Carnaval werd in het Rijnland al van oudsher gevierd. Van 
daar komen ook de Gekke Orde van Cleef (11.11.1381), de ton
redenaa~s, de Dansmariekes e.a. In 1865 was er al een half
vastenstoet in Haaseik. 

Nog even wat over Henrotay: De oudste inwoners zouden moeten 
bevraagd worden over zijn persoon en levenswandel. Ivo zit al 
vers8heidene generaties ver. Ook Arthur heeft wat opzoekings
werk gedaan en zal dit meedelen. Het spreken en bijzonder het 
schrijven van het Nederlands voor een franstalig opgevoede en 
afgestudeerde is moeilijk te begrijpen, tenzij het als een 
roactie op familiale omstandigheden moet geinterpreteerd wor
den. Was er een invloed van Mgr.Rutten in St.Roch? .• 
Ivo had ook een prachtig verzorgde bibliografie klaar over de 
werken van Kanunnik Daris. Iedereen kan dit verkrijgen aan 
kostprijs, nl. 150 fr. Een seintje aan hem of de secretaris 
is voldoende. 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 8 juni 1989. 

Hiermee z~Jn wij zo vrij U uit te nodigen op onze 
volgende samenkomst van maanda~ 19 juni 1989 te 20 u in het 
Dienstencentrum van het o. C .M. \i. (achter Gasthuiskapel ) , 
Graethempoort 3 te Borgloon. 

Op de agenda: 

1- Mededeling over zijn opzoekingen aangaande Henrotay door 
A. Vanhoecke. 

2° Definitieve beslissing over de druk van het boek, o.a. de 
lay-out: inleiding, levensbeschrijving, foto's, formaat, 
drukker, enz ••• Wat met de auteursrechten? •• 

3° Onze heemkundige over eetgewoonten en/of rondreizende 
kooplui. 

4° Merkwaardigheden uit de lokale feiten Van de 1ste helft 
van de 17de E. uit Henrotay; als vervolg op vorige 
bespreking. - Indien de tijd het nog toelaat -

5° Verslag kontakt en met Horn op 07.06.89. 

6° Inbreng van de leden en varia. 

Op de valreep kregen wij dan toch antwoord van 
Born en Van het stadsbestuur Van Borgloon, waarvan copie 
hèrbij gevoegd. Ook een bijdrage van François Coenen 
ingesloten,. voor sommigen! 

In de hoop U op onze bijeenkomst te mogen 
begroeten en alzo inspraak te hebben op de beslissingen 
die er genomen worden, "Uekenen wij, 

Hoogachtend, 

De voorzitter, De secretaris, 

/ 

BLEUS Frans COENEN 



VERSLAG GESCIIIEDIii:NDlGE KHING KAN. DARIS UOHGLOûN DD. 19.06.89. 

Verontschuldigd: Dr . Ramaekers , J.Voets. 
Aanl~ezig: l\l .Nelissen, J.Heyvaert, A.Vanhoecke, I.Gilisen, Fr. 

Coenen, J.Grownen, JiBleus, F.Coenen. 

De voorzitter bracht eerst verslag over de ontmoeting met de 
afgevaardigden van Horn op het stadhuis dd . 07 .06. 89 . Persoon
lijk wil hij een historisch verantwoorde tekst opstellen over 
, ummiere connecties Van ons graafschap met dat Van Horn .. 

We hadden een gemeensc happelijke rechtspraak te Vliermaal en 
één onzer prinsbisschoppen was Jan van Horne . Kan men nog 
inspiratie zoeken in het historisch spel:" Lodewijk van Loon", 
eertijds in Voort opgevoerd? •• Ivo wil ook zijn drie video
banden uitlenen als historische opvulling, terwijl er ook op 
de V.V .V. een paar beschikbaar zijn. Een dialoog-tekst is op 
zo korte tijd echter onbegonnen ,qerk. Op 10 juli gaan t,.yee 
leden poolshoogte nemen in Horn. Op 1 oktober mag men Horn in 
Borg~oon verwachten. Kan dan dit historisch spel heer ook op
gevoerd ''forden. misschien achter Gasthuiskapel ? •• De midden
standsrüad plant in 1990 ook een historisch spel. 

Nu over Henrotay! De heer Vanhoecke wist te vertellen dat het 
gebruik van het Nederlands in strafzaken in 1873 in voege 
kwam, maar pas in 1891 toegepast 'w'erd . U. was meer de advo
kaat van de mindef'rbegoeden . Hij studeerde samen met Roden
bach in de afdeling geneeskunde, die toentertijd in Leuven 
zeer Vlaamsgezind was . Komt hij dan ook in St.Roch onder 
invloed Van de Vla amsvoelende prof'e.ssor, de latere Ngr.Rutten? 
Volgens laatstgenoemde moest men Nederlands leren om invloed 
uit te oefonen op medeburgers om de katholieke leerstellingen 
te verded igen. tegen hot opkomend social.isme. Eén der "f'lamine" 
gants ll in onze st:ekluul 't"'as pastoor Hol.l.anders van Hoeperting~n . 

Kan Henrotay's boek in zijn huidige vorm door de G.K. uitge
geven worden? •• Is het z~ leesbaar? •• Eerst juridische raad 
im~innenl Gemeente gaf' het al. uit in 1944 ! Nog kontakt opnemen 
met : ,gemeonte - toè:wnllli""e verantwoordoliJken? •• Kan het met 
fotocopies, of' moet het offset zijn2 ••• Bn hoe en wa~r l.aten 
inbinden. '1. •• Een hoop praktische vrage:l , clie nog moeten opge
lost wordon! Suggesties zijn al.tijd welkom! 

lve donl~en reeds .aA ons programma van volgend seizoen, dat 
al stärt in september. Op 1 de hebben de feestelijkheden in 
Horn plaats, waar veel Lonenaren aan d eelnemen. 

Hoeten onze bijeenkomsten nog gehouden worden in het OCi-n; 
Dienfi'tencentrum of elders? Is de derde maandag Van de maand 
de geschikste dag ot: moet er uitgekelten .. gezien de geringe 
opltomst - naar andere data? •• En de onderw'erpen? •• 
De aanw'ozigen opteerden voor studie van Loonse geschiedenis, 
o.a: oorl.ogsgebeurtenissen Van '14-'18 en ·40. t 45 9 verd ien
stelijk e Lonenaren en markante figuren, o.m. Nooi. deken 
Guisson, Dcmarrez, beeldhouwer Gisbert Hechtermans, uur~\Terk
makers Creten. Briers, Pasquasi-Stafve (wa s o.m. een vraag 
uit 1-1aastricht), enz .... enz ••• Nen vindt h et "Gor verant
woord om recentere geschiedenis te bespreken. Naar hiervoor 
rekenen wij ook op sug;_;esties en inbreng van onze dertig 
leden. 
Alvorens U een prettige vakantie te wensen nog even dit: 
op 7 en 8 oktober nemen wi j deel. "an d e opening van het 
cul. turele seizoen '89- t 90 door e,cn in!'o-stand. \4ie li'at 
interessants heeft om te ton~n, mag dit melden. 

--- ~-- ~----------- -------~ 



VERSLAG GESCHIEDKl.'NDIGE KHING KAN. DARIS BORGLOC;N DD. 19.06.89. 

Verontschuldigd: Dr. Ramaekers, J.Voets. 
Aanwezig: N.Nelissen, J.Heyvaert, A.Vanhoecke, I.Gilisen, Fr. 

Coenen, J.Grommen, J;Bleus, F.Coenen. 

De voorzitter bracht eerst verslag over de ontmoeting met de 
afgevaardigden van Horn op het stadhuis dd. 07.06.89. Persoon
lijk wil hij een historisch verantwoorde tekst opstellen over 
d~ ~ 6ummiere connecties Van ons graafschap met dat van Horn. 
We hadden een gemeenschappelijke rechtspraak te Vliermaal en 
één onzer prinsbisschoppen was Jan van Horne. Kan men nog 
inspiratie zoeken in het historisch spel: ll Lodewijk Van LoonII, 
eertijds in Voort opgevoerd? •. Ivo ,~il ook zijn drie video
banden uitlenen als historische opvulling, terwijl er ook op 
de V.V.V. een paar beschikbaar zijn. Een dialoog-tekst is op 
zo korte tijd echter onbegonnen '\ierk. Op 10 juli gaan twee 
leden poolshoogte nemen in Horn. Op 30 september mag men Horn in 
Borgloon verwachten. Kan dan dit historisch spel hier ook op
gevoerd worden, misschien achter Gasthuiskapel? •• De midden
standsraad plant in 1990 ook een historisch spel. 

Nu over Henrotay! De heer Vanhoecke wist te vertellen dat het 
gebruik Van het Nederlands in strafzaken in 1873 in voege 
kwam, maar pas in 1891 toegepast werd. H. was meer de advo
kaat Van de minde~lbegoeden. Hij studeerde samen met Roden
bach in de afdeling. geneeskunde, die toentertijd in Leuven 
zeer Vlaamsgezind was. Komt hij dan ook in St.Roch onder 
invloed van de Vlaamsvoelende professor, de latere Mgr.Rutten? 
Volgens laatstgenoemde moest men Nederlands leren om invloed 
uit te oefenen op medeburgers om de katholieke leerstellingen 
te verdedigen. tegen het opkomend socialisme. Eén der llflamin.,;;; -
gants" in onze streken ',,"as pastoor Hollanders van Hoepertingen. 

Kan Henrotay's boek in zijn huidige vorm door de G.K. uitge
geven worden? .• Is het z6 leesbaar? •• Eerst juridische raad 
inwinnen! Gemeente gaf het al uit in 1944! Nog kontakt opnemen 
met: gemeente - toènmalige verantwoordelijken? •• Kan het met 
fotocopies, of moet het offset zijn? •• En hoe en waar laten 
inbinden? •• Een hoop praktische vragen, die nog moeten opge
lost worden! Suggesties zijn altijd welkom! 

We denken reeds Dan ons programma van volgend seizoen, dat 
al start in september. Op 17de hebben de feestelijkheden in 
Horn plaats, Waar veel Lonenaren aan deelnemen. 

Noeten onze bijeenkomsten nog gehpuden ,,,"orden in het OCl-llV 
Dien~tencentrum of elders? Is de derde maandag Van de maand 
de geschikste dag of moet er uitgekeken - gezien de geringe 
opkomst - naar andere data? •. En de onderwerpen? •• 
De aanwezigen opteerden voor studie van Loonse geschiedenis, 
o.a: oorlogsgebeurtenissen Van '14-'18 en '40-'45, verdien
stelijke Lonenaren en markante figuren, o.m. Nooi, deken 
Guisson, Demarrez, beeldhouwer Gisbert Hechtermans, uurwerk
makers Creten, Briers, Pasquasi-Stafve (was o.m. een vraag 
uit Maastric~t), enz ••• enz ••• Men vindt het ~eer verant
woord om recentere geschiedenis te bespreken. Maar hiervoor 
rekenen wij ook op suggesties en inbreng van onze dertig 
leden. 
Alvorens U een prettige vakantie te wensen nog even dit: 
op 7 en 8 oktober nemen wij deel fl an de opening van het 
culturele seizoen '89-'90 door een info-stand. Wie wat 
interessants heeft om te ton€n, mag dit melden. 

--------------------------



VERSLAG GESCHIEDKtiNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 19.06.89. 

Verontschuldigd: Dr. Ramaekers, J.Voets. 
Aanwezig: N.Nelissen, J.Heyvaert, A.Vanhoecke, I.Gilisen, Fr. 

Coenen, J.Grommen, J;Bleus, F.Coenen. 

De voorzitter bracht eerst verslag over de ontmoeting met de 
afgevaardigden van Horn op het stadhuis dd. 07.06.89. Persoon
lijk wil hij een historisch verantwoorde tekst opstellen over 
d:e-summiere connecties Van ons graafschap met dat Van Horn. 
We hadden een gemeenschappelijke rechtspraak te Vliermaal en 
één onzer prinsbisschoppen was Jan van Horne. Kan men nog 
inspiratie zoeken in het historisch spel:" Lodewijk van Loon", 
eertijds in Voort opgevoerd? •. Ivo wil ook zijn drie video
banden uitlenen als historische opvulling, ter,qijl er ook op 
de V.V.V. een paar beschikbaar zijn. Een dialoog-tekst is op 
zo korte tijd echter onbegonnen ,qerk. Op 10 juli gaan twee 
leden poolshoogte nemen in Horn. Op 30 september mag men Horn in 
Borgloon verwachten. Kan dan dit historisch spel hier ook op
gevoerd worden, misschien achter Gasthuiskapel? .• De midden
standsraad plant in 1990 ook een historisch spel. 

Nu over Henrotay! De heer Vanhoecke ,qist te vertellen dat het 
gebruik Van het Nederlands in strafzaken in 1873 in voege 
kwam, maar pas in 1891 toegepast werd. H. was meer de advo
kaat Van de minde~~begoeden. Hij studeerde samen met Roden
bach in de afdeling. geneeskunde, die toentertijd in Leuven 
zeer Vlaamsgezind was. Komt hij dan ook in St.Roch onder 
invloed van de Vlaamsvoelende professor, de latere Mgr.Rutten? 
Volgens laatstgenoemde moest men Nederlands leren om invloed, 
uit te oefenen op medeburgers om de katholieke leerstellingen 
te verdedigen. tegen het opkomend socialisme. Eén der "flamin. '
gants" in onze streken '''as pastoor Hollanders van Hoepertingen. 

Kan Henrotay's boek in zijn huidige vorm door de G.K. uitge
geven worden? .• Is het z6 leesbaar? •• Eerst juridische raad 
inwinnen! Gemeente gaf het al uit in 1944! Nog kontakt opnemen 
met: gemeente - toénmalige verant'hToordelijken? •• Kan het met 
fotocopies, of moet het offset zijn7 .•• En hoe en Waar laten 
inbinden? •• Een hoop praktische vragen, die nog moeten opge
lost worden! Suggesties zijn altijd welkom! 

We denken reeds aan ons programma van volgend seizoen, dat 
al start in september. Op 17de hebben de feestelijkheden in 
Horn plaats, waar veel Lonenaren aan deelnemen. 

Moeten onze bijeenkomsten nog gehpuden worden in het OC~ni 
Dienstencentrum of elders? Is de derde maandag Van de maand 
de geschikste dag of moet er uitgekeken - gezien de geringe 
opkomst - naar andere data? •. En de onderwerpen? •• 
De aanwezigen opteerden voor studie van Loonse geschiedenis, 
o.a: oorlogsgebeurtenissen Van '14-'18 en '40-'45, verdien
stelijke Lonenaren en markante figuren, o.m. Nooi, deken 
Guisson, Demarrez, beeldhouwer Gisbert Hechtermans, uurwerk
makers Creten, Briers, Pasquasi-Stafve (was o.m. een vraag 
uit Maastricht), enz ••• enz ••• Men vindt het meer verant
woord om recentere geschiedenis te bespreken. P~ar hiervoor 
rekenen wij ook op suggesties en inbreng Van onze dertig 
leden. 
Alvorens U een prettige vakantie te wensen nog even dit: 
op 7 en 8 oktober nemen wij deel r. an de opening van het 
culturele seizoen '89-'90 door een info-stand. Wie wat 
interessants heeft om te tonin, mag dit melden. 

--------------------------



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste-leden, 

Borgloon, 17 augustus 1989. 

In de vakantieperiode nog vlug dit schrijven ter 
meedeling. 

Sommigen vernamen reeds dat onze G.K. meewerkt in 
het comité: "Borgloon vroeger . . en nu", dit in. het kader Van 
150 jaar beide Limburgen, provincies zonder grenzen. 

\ve verbroederden reeds met de inwoners Van Horn, het vroegere 
graafschap Horne, waarvan graaf Philips van Montmerency, 
samen met graaf Egmont onthoofd werd op de Brusselse Grote 
Markt in het Jaar 1568. Horne w·as het noordelijkst gelegen 
Loons' leen sinds 1243. (cfr Baerten) 

Op 16 en 17 september heeft er een uitwisseling 
plaats in Horn en op 29, 30 september en 1 oktober in 
Borgloon. Enkele onzer leden treden ook op in het historisch 
spel . Hierbij gevoegd de bijzonderheden. 

Horn is 75 km Van Loon venvijderd langs Genk, l'faas
mechelen, Maaseik en Ophoven. Nen kan of,~el 's zaterdags met 
de bus van de fanfare Van Hoepertingen mee ofw·el 's zondags 
(zie blad) à 100 fr p.p. Natuurlijk is eigen vervoer mogelijk! 
Wie echter met de bus wil meegaan, gelieve deze week het aan
tal (ook kinderen) op te geven, dit zeker v66r 27 au~ustus! 
De secretaris moet dit nog doorspelen aan het comité! 
Ook melden met welke bus U dan huiswaarts wil keren en indien 
U kaarten nodig hebt voor het Radio-Symfonie- Orkest.(300 fr) 

Beschouw dit tevens als een eerste activiteit van 
onze kring. 

Intussen groeten U hartelijk, 

De Voorzitter, De secretaris, 

c-----
~------C 0 ENE N F r a n s 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012174.-7(,'-2 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 3 oktober 1989. 

Beste leden, 

Waar vorig schrijven nog in de vakantiemaand 
aankwam, zitten we nu volop in het cultureel werkjaar . 

Onze eerste activiteit was de geschiedkundige ondergrond 
geven voor het opvoeren van het historisch spel, opgevoerd 
op 17 september v66r het kasteel te Horn en alhier de 30ste 
v66r het Brigittijnenklooster. 

Sommige leden Waren aC t eurs, anderen toeschouwers. '{ie om 
een of andere reden dit spel niet bijwoonde kan op volgende 
vergadering nog de met foto's verluchte, volledige en 
gedrukte tekst verkrijgen aan de prijs Van 100 F. 

Eerst nog melden dat wij deelnemen aan het 
cultureel weekend te Bommershoven . De opening in Panishof 
heeft plaats vrijdag 6 oktober te 19 u, de akademische 
zitting te 20 u en optreden van Raymond van het Groenewoud 
om20.30 u. Wij beschikken ove~ enkele panelen om onze 
kring voor te stellen. Zondag heeft aldaar om 10.30 u 
een aperitief-gesprek plaats door Jan bellefroid over de 
relatie tussen de graafschappen Loon en Horn . Van 14 u 
tot 18 u is er de cultuurmarkt met o.m. een toespraak 
door Camille Wijnen en optredens. Kom eens kijken! 

Mogen wij U hierbij vriendelijk uitnodigen op 
onze bijeenkomst in het lokaal Dienstencent rum OC.I'M te 
20 u op maan~16 oktober 1989. Noteer dus! 

Op de agenda: 
- Definitieve beslissing uitgave boek Henrotay. 
- Inbreng over auteur hierover door Yvo Gilissen. 
- Inwachting van UW" suggesties voor het komend werkjaar. 
- Antwoord op de brief Van de Biblioteek, 19.09.89 over 

Loonse gesc » iedkundige boeken. 
- Varia 

In de hoop U op deze vergadering te ontmoeten, 
groeten U vriendelijk, 

De voorzitter, De secretaris, 

J7 
Jos Frans COEXEN 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 3 oktober 1989. 

Beste leden, 

Waar vorig schrijven nog in de vakantiemaand 
aankwam, zitten we nu volop in het cultureel werkjaar. 

Onze eerste activiteit was de geschiedkundige ondergrond 
geven voor het opvoeren van het historisch spel, opgevoerd 
op 17 september vóór het kasteel te Horn en alhier de 30ste 
vóór het Brigittijnenklooster. 

Sommige leden waren acteurs, anderen toeschouwers. '\Tie om 
een of andere reden dit spel niet bijwoonde kan op volgende 
vergadering nog de met foto's verluchte, volledige en 
gedrukte tekst verkrijgen aan de prijs Van 100 F. 

Eerst nog melden dat wij deelnemen aan het 
cultureel weekend te Bommershoven. De opening in Panishoî 
heeft plaats vrijdag 6 oktober te 19 u, de akademische 
zitting te 20 u en optreden van Raymond van het Groenewoud 
om20.30 u. Wij beschikken ove~ enkele panelen om onze 
kring voor te stellen. Zondag heeft aldaar om 10.30 u 
een aperitief-gesprek plaats door Jan bellefroid over de 
relatie tussen de graafschappen Loon en Horn. Van 14 u 
tot 18 u is er de cultuurmarkt met o.m. een toespraak 
door Camille Wijnen en optredens. Kom eens kijken! 

Mogen wij U hierbij vriendelijk uitnodigen op 
onze bijeenkomst in het lokaal Dienstencentrum OC}nv te 
20 u op maan~16 oktober 1989. Noteer dus! 

Op de agenda: 
- Definitieve beslissing uitgave boek Henrotay. 
- Inbreng over auteur hierover door Yvo Gilissen. 
- Inwachting van uw suggesties voor het komend werkjaar. 
- Antwoord op de brief van de Biblioteek, 19.09.89 over 

Loonse geschiedkundige boeken. 
- Varia 

In de hoop U op deze vergadering te ontmoeten, 
groeten U vriendelijk, 

De voorzitter, De secretaris, 

?7 r~ 
/ 

Frans COENEN 

j 



Verontschuldigd: ;.: . Nelisscn , J. Voets . 
Aal1\Qezig: A. Vanhoecl~et Dr . Grommen , I . 6i1i5en, E . Leenaers . 

J. Heyvaert , J . Bleus , F. Coenen . 

De voorzitter rowinisccert na~r het ont s t .an en de opvoering 
Van het historisch spel te 110rn en Borgloon op 17 en :;0 septeM
ber jl. Het Loonse klank- en lic htspel - in Let duister en in 
het historisch decor van het Brigitttjnerklooster - overtrof 
zeker de namiddaguitvoering te Horn . Proficiat!!! In <lat verband 
las de secretaris de brief V 011. dank vam"ege het Cultureel Centrmm 
met de uitnodiging voor ecn eval.uatie op ma. 2) okt . Ook dank 
voor d e deelname aan de Cul tuurmarlt.t van 6 tot 8 okt. Frans 
brac ht ook de resterende (laaatste) bunde.ls mee van 1)aris . stroop , 
en Historisch Spel. Op zijn adres nog te verl<rijgen u 100 F p. 
ex . Ook kan ivo Gilisen zijn Inhoudstafels van Kan.Daris\v-erken 
nog copi~rell voor de gel:.,él.uigdun . Frans ontving reclame:folder 
over het Provo Documentatiecentrum, abdij, St.Truiden. 
De tentooû-stelling Limbur~;se Steden ' .. as in onze ogen een flop l:Wt 
nog een storende f o ut op de koop t o e . Goed dut Jan Bellefroid 
ze met zijn documenten l;:on aanvullen ! Een interessante tentoon
stelling van oude miniaturen ga.:Jt door in het .:'lindcrbroeders ... 
k100ster te St . Truiden tot 12 . 11. Ook werd een boek uitgegeven 
van al de goeverneurs van beide Limburgen. Uit waren al de 
variapunten! 

Op de brief Van de Dib" over werken van Lonenaren konden we geen 
afdoend antwoor d vinden . Op oud e-boekenmarkten, rommelbeurzen en 
bij antiqairs zijn zeker nog werken te koop . Misschien ook LOne
naren d ie hun kostbaar bezit ldllen schenl<:en a.an de Bib. '1! In 
Brussel on Parijs zijn er nRg. teden 4ie wa~~weten, ~evenddit 
door aan de bib . iotekaris t ua secrctar1s geeft een an~,,'oor • 

\vat nu op h et pro~;ramma van cli t vcrkja.-:lr gezet?. 9 Ivo deol t me e 
dat hij een studie nta,.kt over het protestantimiîe in onze strel<:e:u. 
Onderw'erpcll die kunnen behandeld ,,,.orden zijn: poli tieiei3ema &.!ez~z , 
rector Coniilckx, burgemeester Hubo , de broeders l:ieronymieten , ouz •• 
Uitelindelijk uil men ook eon soort historische kroniek opstellen .. 

"Tat l1U met de (her)uitgavenvCtl1 Henrotay?~ ." i ·Ien 11il het stads
bestuur vragen om zelf een i.nitiatief te nemen, daar ze trouwens 
ook in 1944 de eerste ui.tgave verzorgde . Zelf laag !nen geen 
(financijle) ri.sico's nemen, dachten som .ige l.eden. 

Een moeilijke vraag nog : l;T'a; ,rOill is de belangstelling zo gering? e 

\vensen de leden zelf dan geen inspraak of' inbreng?" .. . ilen w'eet 
toch dat men eig en ol1.dert11'crpen mag .Ianbbenge1'1 o f' 3'\nvragen. 
U merkt dat de kern echt klein ,rordt . Daarom nog ecn '~arme 
oproep tot alle leden! 

~----------------------~----



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

pi a Samenlevingsopbouw' 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 12 november 1989. 

Beste leden, 

Mogen wij U ditmaal vriendelijk uitnodigen om 
onze volgende bijeenkomst bij te wonen, die doorgaat in 

het Dienstencentrum oc~nv, Graethempoort te Borgloon 
op maandag 20 november 1989 te 20 u. Noteer! 

Indien U bijhorend verslag doorneemt zult U 
merken dat de belangstelling zeer gering was. Daarom 
hopen wij dat U toch enigszins moeite doet om op volgende 
vergadering deze agendapunten te kunnen bespreken: 

- Henrotay-biografie door Ivo Gilisen 

- Opstellen van bevragingslijst n.a.v. de toekomstige 
gesprekken over wijlen Deken Guisson. 

- Mogelijke aanzet van een recente kroniek over Borgloon. 

- Varia en/of eigen inbreng. 

Noteer ook nu reeds dat wij op maandag 18 december 
een bezoek zullen brengen aan de gemeentelijke openbare 
biblioteek om'de typische Loonse bibliografie concreet te 
gaan bekijken en bespreken. Om niet te missen! 

In bijlage vindt U ook: 
1° Een ontwerp van antwoord aan de bibliotekaris. 

Vragen en opmerkingen dienaangaande zijn gewenst. Dit 
punt gaat ons allen aan. 

2° Een uitnodiging om het Congres op 25.11 bij te wonen. 
Zelf inschrijven of afspreken, v66r 17.11 a.u.b. 

In de hoop U zeker op één dezer samenkomsten te 
mogen begroeten, groeten U hartelijk, 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 16.10.89. 

Verontschuldigd: N. Nelissen, J. Voets. 
Aanwezig: A. Vanhoecke, Dr. Grommen, I. Gilisen, H. Leenaers, 

J. Heyvaert, J. Bleus, F. Coenen. 

De voorzitter reminisceert naar het ontstaan en de opvoering 
Van het historisch spel te Horn en Borgloon op 17 en 30 septem
ber jl. Het Loonse klank- en lichtspel - in het duister en in 
het historisch decor Van het Brigittijnerklooster - overtrof 
zeker de namiddaguitvoering te Horn. Proficiat!!! In dat verband 
las de secretaris de brief Van dank vanwege het Cultureel Centrum 
met de uitnodiging voor een evaluatie op ma. 23 okt. Ook dank 
voor de deelname aan de Cultuurmarkt Van 6 tot 8 okt. Frans 
bracht ook de resterende (laaatste) bundels mee van Daris, StrooPt 
en Historisch Spel. Op zijn adres nog te verkrijgen à 100 F p. 
ex. Ook kan Ivo Gilisen zijn Inhoudstafels Van Kan.Dariswerken 
nog copi~ren voor de gegadigden. Frans ontving reclamefolder 
over het Provo Documentatiecentrum, abdij, st.Truiden. 
De tentoonstelling Limburgse Steden was in onze ogen een flop mci 
nog een storende fout op de koop toe. Goed dat Jan Bellefroid 
ze met zijn documenten kon aanvullen! Een interessante tentoon
stelling van oude miniaturen gaat door in het Ninderbroeders
klooster te St.Truiden tot 12.11. Ook werd een boek uitgegeven 
van al de goeverneurs Van beide Limburgen. Dit waren al de 
variapunten! 

Op de brief Van de Bib. over werken van Lonenaren konden we geen 
afdoend antwoord vinden. Op oude-boekenmarkten, rommelbeurzen en 
bij antiqairs zijn zeker nog werken te koop. Misschien ook LOne
naren die hun kostbaar bezit willen schenken aan de Bib.?! In 
Brussel en Parijs zijn er nog. Leden die wat weten, geven dit 
door aan de bibliotekaris! De secretaris geeft een antwoord. 

Wat nu op het programma van dit werkjaar gezet? •. Ivo deelt mee 
dat hij een studie maakt over het protestantisme in onze stERken. 
Onderwerpen die kunnen behandeld .vorden zijn: politieker OGmarrez, 
rector Coninokx, burgemeester Hubo, de broeders Hieronymieten, enz •. 
Uiteindelijk wil men ook een soort historische kroniek opstellen. 

Ivat nu met de (her)uitgave Van Henrotay? .• Hen ,dl het stads
bestuur vragen om zelf een initiatief te nemen, daar ze troUivens 
ook in 1944 de eerste uitgave verzorgde. Zelf mag men geen 
(financiële) risico's nemen, dachten sommige leden. 

Een moeilijke vraag nog: waarom is de belangstelling zo gering?. 
Wensen de leden zelf dan geen inspraak of inbreng? .. Hen weet 
toch dat men eigen onderw"erpen mag aanbrengen of aanvragen. 
U merkt dat de kern echt klein wordt. Daarom nog een warme 
oproep tot alle leden! 



Briefontwerp: 

Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw" 
Oorsprongstraat 
3841 Kerniel 

Borgloon, 20 november 1989. 

Aan de heer Felix Grommen 
Secretaris-Bibliotekaris. 

Betreft: Antwoord op P.O.B. 89/291 van 19 juni 1989. 

Geachte, 

Uw anh\·oord op ons schrijven Van 12.05.89 in goede 
orde ontvangen. 

Vooreerst onze dank voor de overzichtelijke lijst Van alle 
werken over Loon of Van Loonse auteurs. Wij zullen onze 
leden hiervan een afschrift bezorgen. 

In verband met uw vraag over een lijst van ","erken 
en auteurs met de nodige bijzonderheden moeten wij U enigs
zins teleurstellen. De werken van klassieke auteurs zoals 
Mantelius, Daris, Lyna, Louvrex, enz •• hebben sporadisch 
nog een anastatische herdruk gekend, maar zijn meestal niet 
meer in de gewone boekhandel verkrijgbaar. Soms vindt men 
er nog op boekenbeurzen, rommelmarkten en bij antiquairs. 
Noteer dat Daris uitsluitend in het Frans schreef. Zijn 
werken zijn nog te verkrijgen in Parijs en Jos Bleus kent 
een contact-adres in Brussel. 

Ook kan navraag gedaan worden bij het Provinciaal Documen
tatiecentrum (St.Truiden en Hasselt) en het Rijksarchief te 
Hassel t. 1'1en liet opmerken dat er een abonnement dient 
genomen op de publicaties van de Geschiedkundige Federatie 
van Limburg: "Het oude Land van Loon" en"Limburg lf

, beiden 
samen: 700 F op giro 000-0524953-86 van de Federatie, Prins
bisschopssingel 17, 3500 Hasselt. 

Noteer ook dat er veel bibliografisch materiaal aan-wezig is 
in het pas uitgekomen boek van Jan Gerits: Historische Steden 
in Limburg, uitgave Gemeentekrediet, op pag. 63 en 64. 
Ook aan de universiteitsbiblioteken ziptalrijke licentiaats
thesissen beschikbaar over Loonse auteurs en/of -geschiedenis. 
Men zou ook over cartografisch materiaal, o.a. Ferrariskaar
ten moeten beschikken. Voorziet men ook de mogelijkheid om 
alle Loonse werken in de bib. te localiseren en de waarde
volle werken veilig op te bergen? 
Misschien kan men ook een oproep doen naar oudere Lonenaren 
toe die hun kostbaar boekenbezit willen schenken of nalaten 
aan de bib. 
Wij deden ook een oproep bij onze leden om U in te lichten 
indien zij een adres wisten of een mogelijke verkoop voor
zagen. 

In de hoop U van dienst geweest te zijn met deze 
summiere gegevens en suggesties, tekenen Kij, 

De secretaris, 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRI~G KAN. DARIS BORGLOON DD. 20.11.89. 

Verontschuldigd: Fr. Coenen 
Aanwezig: J.Grommen, Y.Biesemans, M.Nelissen, J. Heyvaert, 

A. Celen, H. Leenaers, A. Vanhoecke, Y. Gilisen, 
F. Coenen, J. Bleus. 

De voorzitter doet een oproep om het ~on~res van 25.11 bij te 
wonen. Intussen zijn we er met vijf personen heen geweest. 
Nog wat over twee boeken: 1. Historische st~den in Limburg: 
mooi uitgegeven, maar brengt niets nieuws, moest ook te vlug 
klaar zijn n.a.v. die tentoonstelling, (ook niet veel soeps) 
die in Hasselt zal stranden. 2. Abdijen in de lage lande~ door 
l-Hchel Vanderplas: goede documentatie en illustratie! 
Dan het bezoek aan de nieuwe Biblioteek: afspraken maken met 
schepen, bibliotekaris en voorzitter! Intussen gebeurd, zie 
uitnodiging. 
Men overliep de tekst van de brief aan de bibliotekaris: het 
antwoord op zijn vraag naar Loonse boeken. Ook dient nog 
verwezen naar een veilige opbergkast. Enkele leden wisselden 
Van gedachten over het bestaan en de aankoop Van oude Loonse 
boeken. Voor sommigen 3 300 F per boek! 
Ivo Gilisen handelde dan over de afstamming van de familie 
Henrotay., voorvaders Van onze auteur J .H.~·I.Henrotay. Van in 
1765 is deze naam te vinden rond Turnhout, Vorselaar, Beerse 
en ook in het Luikse en Engelmanshoven. Het ouderlijk huis 
van de schrijver-advokaat was dit in de Kroonstraat, 33 (nu 
J. 1vathion). Over het onthaal aldaar van 1ste Consul Napoleon 
op darreis naar Maastricht in 1803', op zaterdag 30 juli zijn 
verschillende versies in omloop: hij kwam binnen te paard, hij 
leunde tegen de sChom,mantel, men bood hem Loonse "ijn aan, enz ••• 
Wat is de waarheid? .• Wel werd zijn komst door een brief aan • 
burgem~ester Bousmar aangekondigd en waarschijnlijk had hij 
een voorwacht en veel ruiterij bij. Volgens schoenmaker-kro
nieker Paquot uit Horpmaal verliet hij zijl koets nergens. 
Ook op 2 september 1804 kwam Napoleon hlér voorbij op zijn 
tocht naar Aken! 
En ''lat met: "Tafereelen uit de Geschiedenis van het Graafschap 
Loon" van Henrotay? In 1944 door de gemeente uitgegeven, zou ' 
het logisch zijn dat diezelfde gemeente een degelijke heruit
gave verzorgt met voorwoord, biografie van de schrijver en de 
nodige illustraties. Kontakten leggen met Cultuurschepen! 
Ivo krijgt nog een vraag na hr fotocopies voor Henrotay-biogra
fie en Severinus-documenten. 
Dan over de bevraging naar het leven van Deken Guisson z_aJig~.!.'. 

Pastoor Robijns zaliger erfde de biblioteek. Dr. Bies emans zal 
Dr. Robijns kantakteren! Er is ook nog de Liber Amicorum, nog 
verkrijgbaar te Hasselt en de Hasseltse collegedocumenten en 
- foto's. Ook de talrijke personen die zijn levenspad kruisten, 
dienen ondervraagd. 
Tenslotte vroeg Ivo nog vrijwilligers om mee te werken aan de 
inventarisatie Van de oudste. grafmonumenten Van de fusie. Het 
werk van de heer Nysten had wel zijn verdiensten; maar blijkt 
achterhaald en onvolledig qua aantal, beschrijving en inscrip
ties. Neem dus ko~takt met Neremstraat 12 Tel. 74 24 38. 

,.) ; 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste leden, 

Borgloon, 4 december 1989. 

Hierbij willen wij U vriendelijk, doch dringend 
uitnodigen op een speciale bijeenkomst. U zult merken dat 
het ons en alle Lonenaren aanbelangt en zeker de toekomstige 
generatie van nut is. 

Als uitzonderlijke gunst genieten wij het voorrecht 
om een eerste kijk te nemen in het gloedniem'\Te gebouw van de 
Biblioteek op het Speelhofplein. Wij worden er ontvangen 
door de Schepen van Cultuur, de Bibliotekaris en de voorzitter 
Van de Beheerraad. 

Afspraak aldaar dus op DINSDAG 19 DECE}ffiER TE 19 U Noteer! 

. ','.' , . 

Aan de hand van de hierbijgevoegde overzichtelijke 
boekenlijsten - ons welwillend bezorgd door de bibliotekaris -
zullen wij eerst een ron4gang maken om de werken te localiseren. 
Vervolgens willen wij rond de tafel gaan zitten om van gedach
ten te wisselen over volgende ~tmten: 

1. Welke boeken zouden o.i. prioritair op de aankooplijst 
dienen geplaatst? Verlanglijst opstellen, a.u.b.! 

2. Hoe kunnen veilige be.varingsmodali tei ten geintegreerd 
worden in het geheel, o.m. kast, sleutels, reglement, ••. ? 

3. Oriëntatiegesprek over uitgave Henrotay-geschriften. 

Daar de plaatsruimte nog beperkt is zal men wel 
begrijpen dat hoogstens een vijf tiental geinteresseerden dit 
~~nmalig overleg en begeleiding kunnen bijwonen. 
Bijgevoegd: - Boekenlijst 

- Afschrift van verzonden brief. 

In de hoop U op vermelde plaats en datum te 
ontmoeten, tekenen wij, 

De secretaris, De voorzitter, 

Frans Coenen Jos BLEUS 

~B. Het Davidsfonds nodigde Guido Sweron van Voeren om met dia's 
de slag van W~eringen (05.06.1288) te evoceren: Ter Poorte, 
Colen, donderdag 7 december, 20 u. Wij zijn welkom! 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 19.12.89. 1.) 

Aan'\\'ezig: H.Lenaers, Fr.Coenen, A.Lycke, J.Voets, J.Heyvaert, 
A.Vanhoecke, I.Gilisen, E.Valgaerts, J.Grommen, 
H.Reweghs, L.Robijns, F.Grommen, J.Bleus, F.Coenen. 

Na een welkoill'\\'oord vertrok de bibliotekaris vanaf de balie. 
Even een blik in de bergruimte voor tijdschriften en kranten 
werpen en dan verder langs de info-stand, de catalogi, de 
laatste-aanwinst-boeken, jeugdafdeling en vol1vassenafdeling, 
met ontspannings- en studielectuur. De informatieve werken 
werden telkens tegen de wand geplaatst. Na een trap-klim 
bereiken '\\'e de leeszaal, ""aar eveneens werken kunnen geraad
pleegd worden. In het aangrenzend vergaderlokaal had dan 
volgend gesprek plaats. 

Jas Bleus dankt Felix voor zijn rondleiding en accurate uitleg. 
Hij verwijst naar een mogelijke aankoop van historische werken, 
zoals Mantelius, Daris,enz •• Schepen Robijns verwijst naar het 
biblioteekdecreet. Felix verklaart dat hij enerzijds gebonden 
is aan het budget en anderszijds de reglementen moet naleven . 
Loonse gescljiedenis kan en mag niet apart opgesteld worden! 
Interbibliotecaire ruil is mogelijk en concrete voorstellen 
over geschiedenisboeken mogen gedaan worden. Desnoods zou men 
kunnen copiëren. 
Aangaande veilige bewaring van oude boeken kan dit volgens 
Felix onmogelijk in de biblioteekruimte. Wel is er in de 
kelderruimte nog vóldoende plaats voor een kast met sleutel. 
Dit zou nog uit te dokteren zijn! Schepen Robijm zag een 
oplossing in de museumwerking Van het Kanunnikenhuis, Speelhof. 
Daar zou men een collectie oude boeken kunnen onderbrengen, 
zelfs met betoelaging. In een historisch gebomv moet zeker 
wat Van het verleden te vinden zijn. Hierop aansluitend 
vEaagt Dr. Grommen dat er dringend een voorlopige bewaarplaats 
zou gevonden worden. Vele ~olders worden opgeruimd en hier
door gaat ook veel wa a rdevols verloren. Frans vraagt of er 
ook giften of schenkingen of nalatenschap door de Bib. of het 
museum kunnen aanvaard worden. Blijkt van wel! Ivo vraagt of 
men van handelaars in oude boeken geen catalogi krijgt. Blijkt 
van niet. Kan de stad rechtstreeks werken van Daris aankopen?, 
vraagt Jos. Wel in het kader Van de museumwerking (VZW Fruit
museum), zegt Luc. Een samenKerking tussen de Ges.Kringen is 
nodig om meer rechtszekerheid te verkrijgen, meent Dr. Grommen. 
Over de heruitgave van het Henrotay-boek, zegt de schepen dat 
hier zeker een advies van de Cultuurraad moet gevraagd worden. 
Het lste werk gaf de Cultuurdienst van de gemeente uit in 1944! 
Eddy suggereert om het voorbeeld van Kortessem te volgen. Het 
,,,erd daar gefinancieerd door firma's en banken, en door verkoop 
is het een nul-operatie geworden. De gemeente kocht er een 
aantal om als relatie-geschenk te dienen. 

Na het dankwoord van Jos Bleus tovert Felix nog een aantal 
historische (ook Ferrariskaarten) kaarten te voorschijn, die 
natuurlijk veel bekijks hebben. Ook liet A. Lycke ons de 
copies zien van de "doodsbrief" Van Kanunnik Daris en van 
aalmoezenier Van het Tongers hospitaal Jean-Mathieu Daris. 
Hij overhandigd e ze aan de secretaris. 
Zoals steedshadden de afl,"ezigen dit keer zeker ongelijk! 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste leden, 

Borgloon, 5 januari 1990. 

Vooreerst willen voorzitter en secretaris U allen 
voor het komend jaar onze welgemeende wensen van geluk, 
voorspoed, gezondheid en nog veel meer positiefs toesturen. 

Ook in 1990 willen wij verder werken in onze 
geschiedkundige kring. U merkte dat de laatste jaren minder 
gastsprekers werden uitgenodigd, maar meer de nadruk gelegd 
op het groepsgesprek en de onderlinge uitwisseling van 
opgedane kennis. 

Wij zijn weer zo vrij U uit te nodigen voor derge
lijk groepsgesprek in het Dienstencentrum OC}M, Graethempoort 
3A te Borgloon op 

J 

HAANDAG 15 JANUARI 1990 TE 20 U (noteer a.u •. b.) 

Wij willen ons verdiepen in het opstellen van een bevragings
lijst over -, en het uitwisselen van ervaringen met de merk
waardige figuur van Z.E.H. Kan. Deken GUISSON zaliger. 
Vooreerst vragen wij U documentatie mee te brengen, bv. doods
brief, doodsprentje, Liber Amicorum, foto's, enz ••• Wij 
noteerden reeds enkele namen van geprivilegeerde personen en 
hopen ~~n erVan op onze bijeenkomst te begroeten. 

Onze heemkundige: François Coenen vergast ons ,~eer op een 
nostalgische noot. 

Verder vragen wij ook uv .. medewerking bij het inventariseren 
van oude grafstenen door Ivo Gilisen, zo mogelijk daadwerke
lijke hulp. 

Ivo stelde ook t,,,ee bundels Samen: 
1. De familie Henrotay te Borgloon vanaf 1765 
2. Kroniek van Borgloon, verzameld door broeder Severinus. 
Wie ze aan copieerprijs (250 Fvoor de twee) wil bekomen, 
geve een seintje aan de secretaris. 

Hiermee is het nieuwe 'verkjaar al gestart. Onze 
dank gaat naar Samenlevingsopbouw, dat afgelopen jaar voor 
schrijfwerk en verzending zorgde. Maar ••• koken kost geld! 
Dus zijn wij zo vrij hierbij een overschrijvingsformulier te 
voegen om onze werking te helpen bekostigen. Door een bedrag 
van 500 F (het mag ook meer) hierop te vermelden hernieuwt U 
UW" aanslui ting voor 1990 en ontvangt U verder uitnodigingen, 
verslagen en andere documentatie. 

Indien U in de onmogelijkheid verkeert om onze 
samenkomsten bij te wonen of voor een bepaald onderwerp 
minder interesse- hebt, mag U altijd telefonisch of schrif
telijk u'v desiderata bekend maken aan voorzitter of secretaris. 

In de hoop U persoonlijk ~mogen begroeten op 
hogervermelde datum en uur, tekenen 'vij, 

De voorzit.ter, 

J:y~ 
N z).; .0,~ I := F C J i.. T v lA r~ 11 1\.1) 

1-1 \ E R!3 IJ G ;: v c,;. c.: 1),: 
vOd( SOMMIC,EN, 

De secretaris, 
Frans COE:NEN 
" 

___ 1-__ 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRIKG KAN. DARIS BORGLOON DD. 15.01.90 

Verontschuldigd: A. Vanhoecke en Z.E.H. Deken Verjans. 

Aanw·ezig: L. Bartholomé, Ivo Gilisen, FR. Coenen, Dr. Grommen, 
J. Heyvaert, Dr. Biesemans, A. Celen, J. Follon, 
Jos Bleus, F. Coenen. 

Na de nieuwjaarswensen van de voorzitter \vordt onmiddellijk 
gestart met een informatieronde over de merID.,aardige figuur 
van Kan.-Deken GUISSON, die van 1943 tot 1970 deken waS in 
Borgloon. Geboren te Piringen in 1891, overleed hij aldaar 
op 7 juni 1976 op 85 jarige ouderdom. Waarschijnlijk Was hij 
de grootste deken (in lengte) over het grootste dekenaat (36 
parochies). Er gingen dan enk~e foto's over de tafel, waarbij 
hij afgebeeld staat al stilstaand (in groot ornaat) en al wan
delend (met grote stappen). Als zoon Van onafhankelijke boeren 
tussen de pachthoeven Van de kastelen had hij een zekere fier
heid en waardigheid overge~rfd. La Levrette stond ook bekend 
als paardenfokkerij. Na zijn middelbare studies, seminarie 
en priesterwijding werd hij naar Leuven gestuurd om het tot 
landbouwingenieur te brengen. Eerst werd hij précepteur op 
een kasteel te Ochain bij hoge adel, later professor aan het 
College te Hasselt. 0 wee als je daar niet tot zijn favorieten 
behoorde! Waarschijnl±jk werd hij weggepromoveerd naar Borg~ 
loon. Nu volgen losse feiten, niet chronolegisch gerangschikt. 
Bij het vertrek van de Broeders Hieronymieten naar St.Niklaas('46) 
'vist hij hun bloeiend Pensionaat door het Bisdom te laten over
nemen. Hij ,.,as de promotor van een beroepsschool voor meisjes. 
Hij hield van vechthanen en zette ze via tussenpersonen in de 
arena. Hij was hoofd van de inrichtende macht van de vrije 
scholen en waak~over de benoemingen. Hij was proost van het 
onderwijzend personeel en het spoorwegpersoneel. Hij nodigde 
mijnwerkers en leden Bond van het H. Hart bij hem thuis uit 
en wa~ gul in het schenken van wijn, later whisky. Hij had 
trom",ens een voortreffelijke wijnkelder. Bij de benoeming 
van een goeverneur \.,ist hij wijlen Roppe als kandidaat op te 
dringen, tot zelfs op het paleis. Bij het heilig jaar reisde 
hij naar Rome. De behoeftigen die bij hem aanklopten, werden 
steeds geholpen. Bij zijn beenbreuk was er in de St.Truidense 
kliniek geen bed lang genoeg! Hij bezocht regelmatig de studen
ten in Leuven en bracht ze later nog tesamen in de club van 
17, die in Alken bijeen kwam. Hij '\'"aS een fervente voorstander 
van het zg. trilkussen, dat furore maakte in Borgloon. Hij 
kreeg zelfs schietlessen en had een privé-chauffeur, nl. wijlen 
Robert Smets. - - - Behoudens sporadische tussenkomsten WaS 
grotendeels Dr. Grommen aan het woord, die als oudere ook het 
best deken Guisson gekend heeft. Hij had ook lILiber Amicorum" 
in zijn bezit, doodsbrief en doodsprentje . en foto's. 
Even een intermezzo: Ivo krijgt de steun van de 2 Coenen's als 
hij de grafstenen en-kruisen gaat inventariseren. 
François Coenen weidt weer uit over het vroegere dorpsleven. 
Het was een hele bedoening om het vee naar de weide te brengen, 
soms zeer ver. Veel ambachtslui en stielmannen k~.,amen hun waar 
aan de deur verkopen. Zo had men mestrapers, ketellappers, 
voddemannen, zand- en petroleumverkopers, enz •.. Ook de facteur 
en. .de veldwachter namen een speciale plaats in. Drie à viermaal 

\la d"" 

pervkwamen ook de waSvrOUKen opdagen. Men bezat meestal een 
grote linnen.vool-raad. lIet loogKater had een speciale Samenstel
ling en er werd geslapen naast het te bleken gelegde linnen. 
Bij varia betreurde men het opschorten Van bundel: llendrycken
Voerda, het nieuwe Logo werd besproken alsook de plaatsing van 
de juiste kroontjes op de huisnUI!lJ:,ers. Bij de geplande ruilver
kaveling dient zeker de Romeinse Kassei, de Dollenberg veilig 
gesteld. De secretaris diende ook llet aktiviteitenverslag in 
bij de Cultuurrnad~ 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 3 februari 1990. 

Beste, 

Na een eerste succesrijke samenkomst in het nieuwe 
jaar willen wij onze traditie voortzetten om de tweede maandag 
Van de maand bijeen te komen. Ditmaal zou dit dus zijn op 

HAANDAG 12 FEBRUARI 1990 TE 20 U IN HET DIENSTENCENTRW·l OCl-IK 
GRAETHE}ljpOORT BOHGLOON 

Noteer a.u.b! Staan op de agenda: 

1° Gevraagd advies nopens Loons wapenschild. Waar zijn de 
heraldiek-specialisten? 

2° Over de Henrotay-bundel: Suggestie voor een eenvoudige 
uitgave hiervan, in eigen beheer met eventueel sponsoring, 
vermits Cultuurraad niets van zich laat horen. 
Praktisch voorstel om nu reeds te drukken voor de 40 in
geschrevenen en later voor intekenaars, na publicatie in 
Zoeklicht en kranten. Verzorgen van lay-out door inlassen 
van foto's tussen de verschillende hoofdstukken, ook 
inleiding, biografie, afstamming, grafduiding,enz ••• 
Optie tot prijsbepaling. 

3° Wat heemkunde als tussengerecht. 

4° Over deken Guisson zaliger: opstellen van 
- bevragingslijst 
- lijst van bevoorrechte getuigen 
- concrete afspraken over 'wie intervieU1"lt wie. 

Tot slot nog even dit geheugensteuntje voor het overschrijven 
van het lidgeld: nr. 457-8032541-74 van de G.K. 
Ook zijn tips, suggesties of kritiek - mondeling of schriftelijk 
- steeds ,velkom. 

Hopend U op deze samenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans cormEN 



VERSLAG GESCHIEDKC~DIGE KRI~G KAN. DARIS BORGLOGN D!! . 12.02.90 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, J. Voets. 
Aanwezig: A. Celen, J. Grommen, Fr. Coenen, 1. Gilisen, E. 

Valgaerts, A. Vanhoecke, F. Coenen, J. Bleus. 

De voorzitter hield een l.;:ort in memoriam voor af , estorven lid 
!-larcel .'lodave. Aan de ''''eduwe werd een brief Van medeleven 
geadresseerd. 

De secretaris deed enkele mededelingen aanga a nde komende acti
viteiten, die somr;ligen aanbelangen. Het halfjaarlijks congres 
van het Heemkundeverbond wordt ditmaal in Guigoven gehouden, op 
zaterdag 31 maart e.k. te 14.30, buurthuis Den Hamel. Tema: 
Geschiedenis van de fruitteelt. Gastspreker: Ludo Royen (KBS) 
Zal handelen over: Conservatie van lokale variäteiten, en; 
verslag over de pilootboomga "rden. Toegang vrij en iedereen 
is welkom! 

Het nieu1~'e Logo voor Borgloon, reeds behandeld vorige keer, 
kwam andermaal de stemming wat vertroebelen. Was het oude dan 
niet goed meer? •. Van het voorgestelde wapenschild hield men 
alleen het schild over als autentiek, zelfs zonder gravenkroon, 
die alleen toekomt aan de afstar::melingen van de grafelijke 
familie. Zonodig kan men de steden- of kant&lenkroon bezigen. 
A. Celen en Dr. Grommen had d en documentatie bij waar dit beves
tigd werd. Men besloot een brief te schrijven naar burgemeester 
en schepenen om onze aanmerkingen kenba a r te maken. 

Nog geen antwoord van de Cultuurraad ontvangen nopens de uit
gave Van de Henrotay-bundel! Intussen werd er telefonisch aan 
de secretaris gevraagd naar de juiste bedoelingen Van onze 
brief. De cultuurraad schrikte het hoge bedrag van e en boek
druk af. De GK mag het werk uitgeven en zal een bepaalde 
toela.se hiervoor ontvangen Van de CR. Graag een schriftelijke 
bevestiging a.u.b.! De secretaris deed opmerken dat Broeder 
Severinus geput he uft uit de H-hands~hriften. In zijn 53ste 
cahier vermeldde H· op p 2258 de lste steenlegging van de 
Loonse pastorie op 1 juni 1824. Onze bundels gaan slechts tot 
1663, dus onvolledig ~!!! Frans had al één "uit .:;ever" gecontac
teerd, Jos wil er nog twee bevragen. Volgens Ivo zou men best 
fotocopies maken voor de inschrijvers en naderhand, na reclame, 
laten bij maken. Valt wel iets duurder uit! Jos wil er 100 ex. 
riskeren en zal ook sponsors zoeken. Hij zal de inleiding 
schrijven, terwijl Ivo een verkorte versie Van de H-biografie 
opstelt. Frans zorgt voor de grafaanduiding en foto's. }ioeten 
die ja of neen gerasterd worden? .. Een goede herkenbare kaft 
is noodzakelijk, vol g ens Ivo. Recto-verso zou het boek een 
140 à 150 pagina's dik zijn. Dus, er werk van maken! 

Kaar is de tijd van de her u ers ofte "schepers" met hun schapen, 
aldus François Coenen? .. Ja, in Broekom waren er in 1915: 304 
benevens 68 geiten. So ms telde een kudde er 150. Gras werd 
gevonden langs wegen en bermen. Schapen Waren interes s ant als 
producent van mest en. om hun wol, minder 01:1 hun melk en vlees. 
De "s chep er" mo e st ook de eg trapp en en brood mal<en. Een t~ar;illJer
jongen~ de laagste trap, verdiende zeer weinig. François haalde 
nog een. a ontal spre c lnvo orden en gezegden over schapen a on, o o k 
schapenziektes en e nodige remedies of bedevaarten ertegen. 

De tijd was weer zo ver gevorderd dat er over deken Guisson 
niets meer kon verteld worden. Voor C. cn volgende maal dan! 



Geschiedkundige Kring 
I~anunnik Dari s 

.cORGLOCl\ 

p/a Samenlevingsopbouw 
OOrsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 8 maart 1990. 

Beste leden, 

Hierbij zlJn wij zo vrij U vriendelijk uit te 
nodigen tot het bijwonen van onze volgende samenkomst, nl. op 

MAANDAG 19 MAART TE 20 U Il\ HET LOKAAL DIENSTENCENTRUN O. C. M.lv . 
GRAETHEI·jPCOHT BORGLOON 

Op de agenda staan: 

Stand Van zaken Henrotay-uitgave 
Stand van zaken grafkruiseninventarisatie 
IIe emkundeverhaal 
Devragingslijst voor deken Guisson 
Voorstel tot bezoek aan stadsarchief 
Mededelingen 
Varia 

Gelieve tevens de komende vergaderdata te noteren: 
23 april, 21 mei en 18 juni. 

Jammer genoeg dient vermeld dat deze uitnodiging 
met verslawen laatste maal verstuurd wordt naar onze oud-leden 
~2. \vie zich nog voor 1990 in regel 1\'il stellen - een tiental -
betale zo ~lug mogeli~ zijn jaarbijdrage (500 F) op rekening 
457-8032541-74 of gebruike ons overschrijvingsformulier. 

Op aanvraag vermelden .. ij nog een activiteit van 
Heemkundige Kring Guigoven. Hun halfjaarlijks Congres staat 
in het tken van de geschiedenis van het fruit. De heer Ludo 
Royen (~BS) handelt over conservatie van oude lokale fruit
boomvariëteiten. Dit gaat door op ZATERDAG 31 ; lAART TE 14.30 C
in het buurthuis "Den Hamel", aun de kerlc te Guigoven. Vrije 
toegang en welkom aan iedereen! 

In de hoop mekaar spoedig te ontmoeten, tekenen, 

De voorzitter, De secretaris, 

, 1 ':' 



VERSLAG GESCHIEDKVNDIGE KRING KAN. DARIS BOHGLOON DD. 19.03.90 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, Dr. Grommen, Dr. Ramaekers. 
Aanwezig: E. Valgaerts, I. Gilisen, F. Coenen, J. Bleus. 

Ons gewoon vergaderlokaal kreeg een verf- en behangbeurt. 
Noodgedwongen moesten we in het Rode Kruis-lokaal onze tenten 
opslaan. In de verf geur en met open deuren en gezien de 
geringe opkomst is het een ingekorte bijeenkomst geworden. 

Er werd een advies aan de gemeente doorgespeeld, waarop nog 
geen antwoord ~vam. Ook vanwege de Cultuurraad, aangaande 
de Henrotay-uitgave, kwam nog geen reactie. 

Kan men - met of zonder sponsoring - niet een honderdtal 
exemplaren laten drukken? Er schreven reeds een veertig 
personen in! Wie er naderhand nog wil bekomen zal meer 
moeten betalen! Jos zal de tekst nog eens doornemen en wil 
ook de cassette van het gesprek met de dochter Henrotay nog 
beluisteren. Ivo gaat een verkorte tekst opstellen over de 
herkomst Van de familie Henrotay. Frans zorgt voor de graf
duiding en het fotomateriaal. Hiermee doet hij ook een 
beroep op de leden, want van de prinsbisschoppen heeft hij 
geen enkele foto en vraagt waar die zouden te vinden zijn. 
Ivo zou graag de computer inschakelen voor al dat werk! 

\"ij zullen het zonder het praatje van onze heemkundige 
moeten stellen! Eddy deelt mee dat er een boek over de 
molens Van groot-Kortessem zal verschijnen. Ook Ivo is 
bezig met zijn inventarisatie van oude grafkruisen. Hij 
meet ze, tekent ze en wil alles op steekkaarten brengen. 

Het archief van de gemeente is nu piekfijn in orde en ook 
gecatalogeerd, wist Frans. Men wil er een bezoek brengen. 
Frans zal het aanvragen, liefst op 21 mei te 19 u. 

Het ledenbestand is hetzelfde gebleven, op een drietal 
achtergeblevenen na! 

IVat ga&t er gebeuren met het Kannunikenhuis? Er 1vordt veel 
over gepraat, maar er gebeurt niets. Het rechttrekken Van 
een buitenmuur heeft men moeten stopzetten wegens instortings
gevaar. Eer men er zijn intrek wil nemen moet er binnenin 
nog veel, heel veel aangepast worden! 

Ivo vroeg aan de gemeente om fotocopies te maken over de 
vroegere volkstellingen. Hij wou dit op eigen kosten doen, 
maar mocht dit niet. De gemeente stelde voor om dit werkje 
zelf op te knappen, mar liEfst aan 30 F per copie. Hola! 

Over oud-del{en Guisson zal men enkele leden aanspreken om 
op ; intervieuw uit te gaan· Sommigen hebben al docwnentatie! 

Ivo wou zijn opzoekingswerk over het Protestantisme in onze 
contreien aan ons openbaar maken en stelde voor dit te doen 
op onze eerstvolgende bijeenkomst. 

Naderhand moest sint-Jozef toch nog gevierd worden! 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Beste leden, 

Borgloon, 10 april 1990. 

Hierbij z1Jn wij zo vrij U vriendelijk uit te 
nodigen tot het bijwonen van onze volgende samenkomst, op 

MAANDAG 23 APRIL TE 20 U IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM O. C .N. Iv. 
GRAETHE~WOORT BORGLOON 

Op de agenda staat: 

- Stand Van zaken Henrotay- uitgave 
- Heemkundeverhaal (behoudens heirkracht) 
- Het Protestantisme in onze streek, door Ivo Gilisen 
- Mededelingen 
- Varia 

Waarschijnlijk wordt ook op 21 mei een bezoek gebracht aan 
het stadsarchief. 

Hopend U op hogervermelde bijeenkomst of één der 
volgende te ontmoeten, ükenen, 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 

-, --------- --;:/ 
- ..-, / 

r 



VDRSLAG GeSClnl~ ll l ;:UNJIGE KRING KAN . DAIUS DD 2:; .04.90. 

A<unfezig~ A. Vanhoecke; 1 0 Gilisen t Cc> Valgaerts, Fr. C'CJenen" 
H. Leenaersl v N~ Ncl,inseu 9 J 9 Ho:,rvaert. F. Coenen, 
Jos Bleus. 

Eerst de mededelingen , besluit de voorzitter· Jos is bezig met 
de inleiding op <ie Iienrotay-geschr:if'ten. Hij vraagt of Frans 
wil zorgen voor f'otois on illustraties an of Ivo een korte versie 
van sijrt bibliograf'ieover H. wil schrijven. Hij kreeg tevens een 
ui tnodiging voor de viering v an Lou.mel 2000 en voor llaltellUover. 
Er \~erd ter pla<:1.tse odvies verstrokt over "ten vr(::ï{;lg Van de 
bi'blio t.ecaris nopens aan -te kopen boeken . llet bezoek a"n het 
ge:lleentearchie.t' werd door }I"'rans geregeld v waarvoor uitnoüig ing 
hi<'.lrbijgevoeg<n 0 

:ie voorzi tter ontvin~; -twee brieven. De eerste kwam V<'l.n de 
voorzitter van de Culturraad , hierbijgevoegd. t'Je noteren. dat 
we ,~eer v .. n een !Ç.alo l.:e;rmis thuis komen. zoals llleIl ill Loon zegt . 
De tweede brief kwam van schepen H.oosen 9 ook hierbijgevoegd . 
Non noteerde dat men in vorige brieven aan he't gemeentebestuur 
nope!',s h~t KanunuikollhuiG geen élfdoend antw'oord gekregen had" 
t»;. in deze brie:f' geen enkel spoor van opslaan Van geschied .... 
kundige documenten of' het archiet' van de KanWlnikeJl . dat nu 
in hc:-t Hijl~sarçhief te Bassel t berust. Ja.mmer! .... 
Ivo verkla<~rde dan nog het nieuwe stadsreglellient over het 
copiëren van bladen uit de bevolkingsregisters. 

OV'9r oud- deken Guisso:rt ha.d I·'rançois d.e archivaris Van het 
CoJ.l.ge Van Haslolt ceoontacteerd. Wie nog meor gegovens wuet , 
mag het onl,':; signaler(~n! 

François hande.lde Ve:l;' ,,101" over de devo'tio Van onze voorouders. 
st ~ Lambertus en st 0 Anna werden al zeer vroe,§: aanroepön . 
Dan volgde eeu hele waslijst V ä n muur liex'st :;8 Ïlailog€:n die 
aanroepen werden Oln hoilof genezi:ns 'Van allerlei IDlalon cn 
ziektes, zO'Vlel uij rueuH als bij dier; ook tegen hagel , onweer, 
vuur (~ll 't:a.'te, · snood . ElIw heilige had z ·) ,.;:tJn a'" al~·ta afdel.ing . 
In do l\:e~Ak is er e~n tondens om de h e ilig enverering te her ... 
stollen, zij ~lot ~ll l;epex' ï,tei:.ate .. lJo viOOr~ii.Uiai'mto l~~as '\'10l. dc 
11ei1i$0 1 aagd l\.la.ri.a. . :lie dan ook ta.lr:i.JJ~e -titels t. ' ebed ifmd 
kl"seg t :&ie ·..ie 1i taJ:li.~. Ijl een ral1dge:~prel;;. tl"'olt man de aandacht 
op u tul:i;ijl~û wanrdovol.leocelden die zich nog in onze L:crken 
bevinden of soms al verkocht werden aan antiquaàrs of' mus e a . 
Edd y vroeg zich a:f ot' d e l .. orkschatten 1rel. zoed geinventari
seurd. waron CP -"ri", uic later zou beh(;)r()u'~' 

Dan v ol~t het ~oo~JG 'uk ovar bet protcs tantiswG, ~at ~a~r ~0 
, • • . " ,. I. ", t ' ( '! n · · e:':' -) - 1'~ "'t ,. au.t:t1~, ·I~ ~Jj; ermou_'i.:u·: !),!laé" l~-\JG:!! .uU · ~lor l ~' ..... - 1 ,:,1 .. :·.:.; , ~T:. ;:>1( .;; •• , ;.'" ... ( ·, 13 

kerk VaD. lai tenhel' - ( ;j'nitslond ) werd af' &-~ lto;,cndigot.l. Ivo bstovgde 
dat o:X" "n onze ;:;·I:;1"<::k·;)l l t,rec golven V.;'.:{l. p:rc';;estantisulO \',,·,.:~~ d.'2n. 

'~aarge.!lomel'i: in ...t e 16110 g. e n in Je 20s'l:;e {~ . Chris-eïÄaal1 MU:f!:tcrs ~ 
dagboc:{ llot':'-(!l" ",le dit voor de jare:."" 15 :;' ~)- 0".(: 5.. Het waro:!;. -to "n 
loJ edcr(.1op i~r's :'!il.) h o ';' o i:G.de v all d e \.~ ~ ;r(~:l.d vcor;ë;1,el'<..1.:;:n. VUllu:lt 
Haastricf-it oV..:lrsIJo01de het Pre het bisdou L-~li!·;:. Bet I\urillger 
hof' veroorue '.)lde deaa.nhang-a1"'s reeds in 15;(. In 1.::;62 leiclr.le 
het Calvinisme t o 't d o Hasselts0 B,,')olûenrs'tl9rtn. [;tl." kwam een con
tra-reformatie t geleid door de Jezuitcn. Het Concilie van 
Trente (15',1;5-; 6:; ) voel"de het bijhGudell Van :parochi.:::re ,gisters 
in. Dit gebeurde vanaf' 1620. In 1934 pree kt in Loon ene 
broedereSikkema in een tent op de OCNW-t"loide , tegen het verbod 
van burgemeos'tGl" Daris in. In 19Y7 .... • 39 zijn enkele Loonse 
families toegetreden tot het prot~&tabtismc e n in 1952 werd 
de Evangelische Kerk gebouwd in de Kortestraat. waar geregeld 
diensten gehouden worden . 

-----------------------~--~ 



VERSLAG GESCHIEDKlJNDIGE KRING KAN. DARIS DD 23.04.90. 

Aanw"ezig: A. Vanhoecke, I. Gilisen, E. Valgaerts, Fr. Coenen, 
H. Leenaers, }l. Nelissen, J. Heyvaert, F. Coenen, 
Jos Bleus. 

Eerst de mededelingen, besluit de voorzitter' Jos is bezig met 
de inleiding op de Henrotay-geschriften. Hij vraagt of Frans 
'iil zorgen voor foto's en illustraties en of Ivo een korte versie 
Van zijn bibliografieover H. wil schrijven. Hij kreeg tevens een 
uitnodiging voor de viering van Lommel 2000 en voor Hakendover. 
Er werd ter plaatse advies verstrekt over een vraag van de 
bibliotecaris nopens aan te kopen boeken. Het bezoek aen het 
gemeentearchief werd door Frans geregeld, waarvoor uitnodiging 
hierbijgevoegd. 
De voorzitter ontving twee brieven. De eerste kwam van de 
voorzitter Van de ~ul~~~<!., hierbijgevoegd. He noteren dat 
we weer Van een kale kermis thuis komen, zoals men in Loon zegto 
De tw"eede brief kwam Van schepen Roosen, ook hierbijgevoegd. 
Men noteerde dat men in vorige-brieven-aan het gemeentebestuur 
nopens het Kanunnilcenhuis geen afdoend antwoord gekregen had. 
OOC in deze brief geen enkel spoor Van opslaan Van geschied
kundige documenten of het archief van de Kanunniken, dat nu 
in het Rijksarchief te Hasselt berust. Jammer! .•• 
Ivo verklaarde dan nog het nieuwe stadsreglement over het 
copiëren van bladen uit de bevolkingsregisters. 

Over oud-deken Guisson had François de archivaris van het 
College Van Hasselt gecontacteerd. Wie nog meer gegevens iveet, 
mag het ons signaleren! 

François handelde verder over de devotie van" onze voorouders. 
St. Lambertus en St. Anna ,,,erden arzeervroeg äanroepen:- - . 
Dan volgde een hele waslijst van maar liefst 38 heilegen die 
aanroepen iverden om heil of genezing Van allerlei kwalen en 
ziektes, zowel bij mens als bij dier; ook tegen hagel, onweer, 
vuur en watersnood. Elke heilige had zo zijn aparte afdeling. 
In de kerk is er een tendens om de heiligenverering te her
stellen, zij het in beperkte mate. De voornaamste was ",el de 
heilige maagd Maria, die dan ook talrijke titels toebediend 
kreeg, zie de litanie. In een randgesprek trok men de aandacht 
op de talrijke waardevolle beelden die zich nog in onze kerken 
bevinden of soms al verkocht werden aan antiquairs of musea. 
Eddy vroeg zich af of de kerkschatten wel goed geinventari
seerd Waren en wie die later zou beheren? 

Dan volgt het hoofdstuk over het ~otestantisme, dat door de 
augustijnermonnik Maarten Luther (1483-151±"6)in 1517 aan de 
kerk van Wiitenberg (Duitsland) werd afgekondigd. Ivo betoogde 
dat er in onze streken tivee golven van protestanti;me-werden 
waargenomen: in de 16de E. en in de 20ste E. Christiaan Munters' 
dagboek noteerde dit voor de jaren 1529-'45. Het Waren toen 
Wederdopers die het einde Van de wereld voorspelden. Vanuit 
Naastricht overspoelde het Pro het bisdom Luik. Het Kuringer 
hof veroordeelde de aanhangers reeds in 1534. In 1562 leidde 
het Calvinisme tot de Hasseltse Beeldenstorm. Er kwam een con
tra-reformatie, geleid door de Jezuiten. Het Concilie Van 
Trente (1545-'63) voerde het bijhouden Van parochieregisters 
in. Dit gebeurde vanaf 1620. In 1934 preeekt in Loon ene 
broeder Sikkema in een tent op de OC}M-weide, tegen het verbod 
van burgemeester Daris in. In 1937-'39 zijn enkele Loonse 
families toegetreden tot het protestantisme en in 1952 werd 
de Evangelische Kerk geboillvd in de Kortestraat, waar geregeld 
diensten gehouden worden. 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

pi a SamenlevingsopboU\1T 
Oorsprongstraui 1 
3841 Kerniel 

Geachte , 

Dorgloon t 10 mei 1990. 

Zoals afg~spEoken nodigen wi j onze leden ditmaal 

uit om het archief v~n de gemeente Dorg1oon 9 inclusief de 

:fusiedorpen, te gaan bezichtigen . Borgloon is één van de 

weinige e;eme.::.;nten die getracht hebben al10 documenten zoveel 

mogelijk bi.nnen de muren te houden . Duiten ûe bevolkings

registerfl bevinden zich .sinds enkele jaren alle oude gemeente

boeken zich op de Technische Dienst. Een persone01s1id heeft 

alles netjes gerangschikt 9 in dozen verpakt en ordelijk in 

reldten geplaatst. 

Dit p GrSOllUolslid wil ons dan ~ok bogeleidon en 

uitleg geven wanneor l\Tel:.~nd 2~-!! aanl-romen. De 'l'eclmiecho 

Dienst is ~elege~i Ervaorts'traat f ~\clrter stroopfabriel\: Wyl1ants . 
I · ·\""U ,.~-... ""_ • • , ~ '."" ' _~'~ I"": __ ..-...,. ........ """"..,çl " """ ,_""""-_ '.~' >:<"" ""'J" ""'-" " ,..-~ 

Noteer dus de datum, : ' 
; ~i ,\..""Tn.\r ')1 : .1"~ T lC'C\O _ ">0 I ";! 

.L: A~ ... .:. • .:~~.~_'!. .. ~ __ ... ~~~ ~~ _ ... ::. ~!::! ~' , __ . - ~.; :''1..~ ...,_ ... '_"- .. -'rl.V . • ~."" .. , .. .,-

De voorzitter. 

Jos BL!;;U~ 

H. C . I~(!tly Vu.l.[l;Hertn l1(,.; igt ons uit on f; ~~mcn •. ;c t hOfll d e 
gJ.~otten Val'l N,~nrcanno te gu~!n bezocl.(.!') O jl 

~aterdag 19 mai te 14 ti kldaur. lfet ie e en uit~on~erl~jh 
aanbod . \vie mee l'lil neme contact ~let heUl op. Uit I., 'Cl) 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon, 10 mei 1990. 

Geachte, 

Zoals afgesproken nodigen wij onze leden ditmaal 

uit om het archief Van de gemeente Borgloon, inclusief de 

fusiedorpen, te gaan bezichtigen. Borgloon is één Van da 

weinige gemeenten die getracht hebben alle documenten zoveel 

mogelijk binnen de muren te houden. Buiten de bevolkings-

registers bevinden zich sinds enkele jaren alle oude gemeente-

boeken zich op de Technische Dienst. Een personeelslid heeft 

alles netjes gerangschikt, in dozen verpakt en ordelijk in 

rekken geplaatst. 

Dit personeelslid wil ons dan ook begeleiden en 

uitleg geven wanneer l..,.e rond 20 u aankomen. De Technische 

Dienst is gelegen Ervaertstraat, achter stroopfabriek Ivynants. 

Noteer dus de datum: 
INAANDAG MEI 1990 - 20 U I 21 

In de hoop U daar te ontmoeten, tekenen, 

De voorzitter, De secretaris, 

(~""~"-/ ' ~ 

Jos 

N.B . 

--. --~)i~ e /l.- -~ 
--

s Frans COENEN 

Eddy Valgaerts nodigt ons uit om Samen met hem de 
grotten Van Neercanne te gaan bezoeken op 
zaterdag 19 mei te 14 u aldaar. Het' is een uitzonderlijk 
aanbod. lVie mee ,..,.il neme contact met hem op. (T4 13 Z!i) 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD 21.05.90. 

Verontschuldigd: Ivo Gilisen, Armand Celen. 
Aanwezig: E. Valgaerts, Dr. Grommen, J. Heyvaert, F. Coenen, 

J. Bleus. 

Zoals afgesproken en op voorhand geregeld bracht_en wij een 
bezoek aan het stadsarchief dat gevestigd is in de gebouwen 
van de Technische Dienst, Ervaertstraat. 
De lokalen en de gebouwen trouwens ook hoorden vroeger toe 
aan de stroopfabriek 'vijnants-Lowette, genaamd "klein Panis" • 
Na aankoop door de gemeente werden sommige lokalen verbom\'d 
en anderen aangepast, zodat er nu werkplaatsen, bergplaatsen, 
garages en secretariaatslokalen gevestigd zijn. 
Op een bovenverdieping werden twee ruime lokalen ingericht 
voor het opslaan en bewaren van de archieven van de vroegere 
gemeenten Bommershoven, Borgloon, Broekom, Gorsopleeuw, Gotem, 
Haren, Hendrieken, Hoepertingen, Jesseren, Kerniel, Kuttekoven, 
Rijkei en Voort. Alleen Grootloon ontbreekt. Naar verluidt 
zouden die stukken in het Rijksarchief te Hasselt berusten. 
Als oude gravenstad heeft Borgloon zelf niet veel meer uit de 
middeleeuwen kunnen overhouden. Herhaalde plunderingen waren 
er de oorzaak van. In 1654 hebben spaanse troepen het Loonse 
archief op de markt opgebrand. Het outlste stuk hier dateert 
Van de 12 de brumaire de l'an 111 (179~): Livre de naissance. 
Wij w"eten dat de bevolkingsregisters en de burgerlijke stand 
- sommigen ook Van rond die jaren - zich op het stadhuis zelf 
bevinden. Het archief is geclasseerd volgens gemeente en 
genu~nerd volgens de offici~le archief-klassementsnormen. 
Men heeft reeds controle van het rijksarchief gehad, waarbij 
men felicitaties mocht in ontvangst nemen. Natuurlijk is er 
een inventaris aanwezig. We mogen zeggen dat het een gigan
tisch werk is geweest om alles netjes te ord~nEn en in 
opbergdozen onder te brengen. Proficiat hiervoor! ••• 
Wat is er allemaal te vinden in de dikke boeken, de losse 
opbergmappen en de met koorden toegebonden pakken? •• 
Het zijn: notulen en beraadslagingen gemeenteraadszittingen, 
beslissingen schepencolleges, briefwisseling, OC}M en Kerk
fabriek, volkstellingen en statistieken, politieverordeningen, 
Kadaster, burgerlijke bescherming, schooltoezicht en onder-
1\Tijzend personeel, Openbare ",rerken, aankoop, verkoop en ver
pachting Van eigendommen, afgeleverde rijbewijzen, mobilisatie 
en oorlogsomstandigheden, kiezerslijsten, migratie, belastin
gen, identi tei tskaarten, landbouw"tellingen, begrotingen, 
ontvang~ten en uitgaven, water-,gas en electriciteitsleidingen, 
bom .. {- en verkavelingsdossiers, (interessante) enquêtes, adres
veranderingen, repertorium vredegerecht, vreemdelingenregister, 
huisvuil, riolering, spoorweg en buurtspoorweg, pastorie en 
kerkhoven, nijverheid, opslagplaatsen, atlas buurtwegen en 
waterlopen, toerisme, cultuur,~teksen, enz •••• Het is wel een 
droge opsomming, maar kortom alles en nog veel meer waar een 
gemeent~dagdagelijks mee geconfronteerd wordt. Sommige oude 
stukken mogen, na toelating, echter vernietigd worden. 
Natuurlijk wordt er hier en daar wat gesnuffeld en nageplozen! 
Tot slot dankt Jos voor het vriendelijk onthaal, de drink en 
bijzonder voor het titanenwerk dat verzet 1\'erd door onze 
gastvrouw: mevrouw" Ri ta '''illems. Nogmaals proficiat! 
NB. - Wie een copie van de inventaris wenst kan dit bij de se~ 

cretaris bekomen à 2 F per pagina.(1 ooek v.20+1 boek v.G3p.) 
- Er is steeds toelating van het gemeentebestuur vereist 

tot inzage Van de stukken. 
Noot: Het 0(1·1\\' archief is ouder (1"l.O9) en 1,'ordt aldaar bewaard. 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Geachte, 

Borgloon, 12 juni 1990. 

Hierbij z1Jn wij zo vrij U, Samen met uw echt
genote, uit te nodigen tot een laatste bijeenkomst in dit" 
,,,erkj aar. 

Er werd een ~eleid $roepsbezoek afgesproken 
met het museum Stellingwerff-\vaerdenhof t Naastrichterstraat , 
85 te Hasselt. Dit museum biedt een boeiend overzicht van 
een verrassende geschiedenis: die Van Hasselt als centrum
stad in het Graafschap Loon en het prinsbisdom LuiK. 
U kunt er bv. de oudste monstrans ter wereld zien, benevens 
een unieke collectie uithangborden, schatten van de rederij
kerskamers, Art-Nouveau-keramiek, kerkelijk zilver en textiel, 
19de en 20ste eeuwse schilderkunst, enz •• • 

Praktisch: wij verzamelen op het Speelhofplein 
om 19 u of spreken te Hasselt af om 19.30 u aan de ingang 
van" het museum. De entreeprijs is 80 F, terwijl het gidsen
tarief door de kas zal betaald worden . 

Ku nog de datum: r~·'1AANDAG 25 JUNI 1990 Neerijden mogelijk! 

In de hoop U daar te ontmoeten, tekenen, 

De voorzitter, De secretaris, 

\--

Frans COENEN 

Noot: "'ij ontvingen ook een exemplaar Van een nieuwe uitgave: 
Monumentenbrief, door de Provinciale dienst voor het 
Kunstpatrimonium, D. Van Leemvenstraat 23, 3856 Rijkel. 
Het is een katern met 4 pagina's met teksten en foto's 
van: het kasteel Van Rijkel, museum Stellingwerff
Waerdenhof, Tiendeschuur van Werm, historisch pand 
uit 1639 te Tongeren, schoolgebouwen gemeentehuis 
van Rotem, e.a. 
ivie hierin belang stelt, vult bijgaand formulier in. 

In de interessesfeer van sommige leden ligt misschien 
ook het hierbijgevoegd formulier van: Dorpsinfo . 

Ook werd ons een uitnodiging van radio Hoepertingen 
toegezonden om deel te nemen aan hun festiviteiten 
Van 24 juni e.ko 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3841 Kerniel 

Borgloon , 15 september 1990 . 

P . S . 

Beste lid, 

Op 25 juni 11 . brachten wij met enkele leden 

een bezoek aan het museum Stelling>\erff- W'aerdenhof in 

Hasselt . 

Het nieuwe 1'lerkjaar willen 1-'lij inzetten met 

een panr confferenties , gegeven door onze voorzitter van 

de ffederatie Limburg, de heer Jos }foons . 

Nu, maandag 24 september om 20 u zal hij 

handelen over de Graven Van Loon en de Reinieren . 

Hij zal zijn betoog illustreren met dia ' s . 

Deze samenkomst gaat door in het Dienstencentrum OC}M, 

Graethempoort 3A te Borgloon . 

~et deze wordt U vriendelijk uitgenodigd op 

onze eerste bijeenkomst . 

In de hoop U daar te mogen begroeten, tekenen, 

De secretaris, 

Jos BLEUS Ffrans COENEN 

Bijgevoegd: uitnodiging voor het Congres te Lommel, 29 . 09 . 90 . 

1vie interesse hee~ verwittige voorzitter of secretaris . 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw' 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Borgloo~, 15 oktober 1990. 

Beste, 

Op 24 september 11. startten wij ons 

nieuw werkjaar met een eerste lezing over de graven van Loon 

en inzonderheid hun uitstraling tot in Rieneck toe. 

De heer Moons situeerde op een deskundige 

en zeer boeiende wijze het doen en laten Van onze graven. 

Op maandag 22 oktober is hij opnieuw onze gastspreker in het 

Dienstencentrum Van het OO;'i\T, ~aethempoort te Borgloon en 

dit om 20 u stipt. Hij zal dan dieper ingaan op bepaalde 

aspekten Van onze Graven van Loon ten aanzien van hun rela

ties met Rieneck en Chiny. 

Aan diegenen die verhinderd Waren om de 

eerste conferentie bij te wonen kunnen wij stellig beloven 

dat het opnieuw een "historische voltreffer" \vordt. 

In de hoop U talrijk te mogen begroeten, 

tekenen, 

De voorzitter, 

J---~ [;Jl-A 

Jos BJ,Bm( -

( 

COENEN 
.-#-

tV-é-ètjes: 
Kring HoeperL:in:en nodigt ons uit op de voorstelling Van hun 
fotoboek: Hoepertingen vroeger en nul! en dit op zaterdag 27 
oktober te 20u in ;}et kasteel aldaar. Belangstellenden kunnen 
voorintekenen bij Camille Wijnen, Vedastusstraat6 T012/~~~'17 

- Laat-gothische Beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland" in 
ProV.~1useum voor Relig.Kunst te St.Truiden (Davidsfondsbezoek 
op 3 nov. Bel naar 012/742925) 

- 3000 jaar geschiedenis Inca-Peru" te Brussel, Kon.Mus. Kunst & 
Geschiedenis tot 30. 12. {Davidsfondsbezoek op 28 oktober. 

- Expositie: Gestorven en begraven: een uitgebreide selectie van 
doodsbrieven en-prentjes" in domein Rufferdinge te Landen tot 
11 november (ruildag 10 Nov.) 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 22.10.90 

Verontschuldigd: Ivo Gilisen 
Aan,orezig: :t-f.Nelissen, De '{inter, Fr.Coenen, A.Vanhoecke, J. 
Heyvaer~M~oeckx, A.Celen, J.Grommen, H.Leenaers, Y.Biesemans, 

Jos Bleus, F.Coenen en gastspreker Jos Moons. 

De voorzitter refereerde nog naar het voorbije congres over 
cartografie en leidde de gastspreker in. Vorig verslag wordt 
gelezen en goedgekeurd. Even nog een tip: zo.lB nov. handelt 
de heer Bongaerts in Aldebiezen over de Loonse steden. 

De heer Moons stelde voorop dat de Loonse adel wel degelijk 
oeradel was, wat men in Frankrijk:"noblesse immémoriale" noemt. 
Hij gaf dan een kort overzicht van zijn vorige spreekbeurt, nl. 
de opsomming van de 17 graven, waarvan de laatste twee minder 
belang hebben. Zie bijgevoegd lijstje. Waar woonden ze? 
De burcht van Loon werd reeds in 1171 verwoest. Ze verbleven te 
Stokkem, Brustem, Colmont, Kuringen, Duras, Herck, Bilzen(ook 
Brussel en Lu±k ??.) Alleen Lodewijk I en gemalin Agnes v.Metz 
liggen begraven in de oude Gasthuiskapel te Borgloon. De anderen 
rusten in Herckenrode, buiten Diederik Van Heinsberg (kerkban) 
in vroeger Augustijnerklooster te Hasselt en Arnold 11 in 
Averbode (als abdijstichter!) 
De graven regeerden gemiddeld 23 jaren met een maximum van 53 
jaren voor Arnold IV. Dat ze zich ook de titel van graaf Van 
Rieneck mochten aanmeten werd in vorige conferentie gena:gzaam 
aangetoond. Het dorp Rieneck situeert zich in Duitsland op 
50 km ten oosten Van Frankfurt. 

Zouden we al deze graven, in volgorde van belangrijkheid, geen 
waardecijfer kunnen toedienen? In bijgaande lijst .orordt dit 
vertolkt door 4, 3, 2 of 1 ster. Zoals je merkt spannen Gerard I 
en Arnold IV hier de kroon, e erstgenoemde om de grootste te~ito
riale uitbreiding, abdijstichter Herckenrode en zij:l hvee kruis
tochten~ij overleed tijdens de tweede). Arnold IV werd graaf 
Van Chiny en gaf Hasselt de keure in 1232. 
Volgen dan: Arnold I die graaf Van Rieneck wordt in 1115 en ook 
Lodewijk I die Colmont en Bilzen aanhechtte en beschermheer WaS 
van Van Veldeke. 
Nindere goden zijn dan: Lode.orijk 11, gehuw"d met Ada Van Holland 
en daarom verwikkeld in de Hollandse successieoorlog. Ada werd 
zelfs gevangen en naar Engeland overgebracht. In de slag van 
Steps kiest hij de Luikse kant en is mede-overwinnaar in 1213. 
Hij verliest echter 1-Iaastricht aan de hertog vaTJ)3rabant, heeft 
geen kinderen en sterft de gifdood , in 1218. Hij was de hoofd
persoon in ons historisch spel, stipte de voorzitter aan. 
Ook Arnold V maakte zich verdienstelijk in de slag van Woeringen 
in 1288, maar ~'lam te laat in 1302 in GroenIghe, waar het pleit 
al beslecht ''las. Hij werd in 1299 graaf van Chiny en zijn zoon 
Gerard eerste landcommandeur van Aldebiezen. Financieel zat hij 
echter aan de grond. Vermelden we nog Arnold 111, stichter van 
Aldenbiezen in 1220. Nadat Lodewijk IV in 1336 kinderloos sterCt, 
eist Luik zijn vroeger leen terug. Dan proberen Diederik Van 
Heinsberg, Godfried Van Dalenbroek en Arnold Van Rummen de vol 
gende decennia hun grondgebied nog te behouden, totdat laatst
genoemde de strijd tegen Luik verloor en zijn kasteel te Rummen 
verwoest werd. Jan van Arkel annexeert het graafschap Loon. 
Zijn er nog grafelijke afsta~nelingen? •. Ja, in onrechtstreekse 
lijn zijn er'!nog de Looz-Agimont t s en de Looz-Corslvarem t s. 

Men praat nog even na over de naam Vlaanderen. Wij hebben meer 
een Loon-Luik-Duitse geschiedenis. De provincie "Loon" zou dan 
ook het Loonse wapenschild (5 balken keel op goud) moeten bezigen! 
Men beaamt dat de heer Baerten een zeer betrouwbare Loonse 
geschiedenis heeft geschreven. 



Geschiedkundige Kring 
IIKallunnik Daris" 

BORGLOON 
p/a Samenlevingsopbouw 

Oorsprongstraat 1 
3fVI0 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 10 november 1990. 

Wij zijn zo vrij U hiermede uit te nodigen voor 

de volgende samenkomst Van onze kring in ons gew·oon lokaal, 

Dienstencentrum OC~n{, Graethempoort 3 te Borgloon te 20 u op 

I MAANDAG 19 NOVEMBER 1990 I 
Agenda: 

- Evaluatie van onze werking 

- Geschiedkundige reflexie 

- Suggesties voor programmatie 

Perrons in Bisdom Luik en provincie Limburg, door FR. Coenen 

Geschiedkundig Congres in Borgloon in 1991 of 1992 ??? •• 

Groeten U vriendelijk en hopen U talrijk te 

mogen begroeten, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

Bijgevoegd: 

- Verslag 
- Blad: Graven Van Loon 

De secretaris, 

Frans COENEN 

- Uitnodiging Congres Dialec t- en Naamkunde te Lommel op 2l1:. 11. 

Tip: Ook op maandag 19.11 te 14 u in vergaderzaal Sporthal: 
11 Aa vertellinge in 't plat Leûns ll door Jan Bellefroid. 
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VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN DARIS BORGLOON DD.19.11.90 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, M. Nelissen 
Aanwezig: A. Celen, J. Grommen, "J. Voets, L. Bartholomé, I. Gilisen, 

Fr. Coenen, A. Vanhoecke, Jos Bleus, F. Coenen 

Als intro liet Leon een document zien waaruit bleek dat Lode,V"ijk I 
familiebanden had met Lodewijk VII, koning van Frankrijk. Na de 
kruistochten vroeg onze graaf aan de Franse koning om een nieuw 
harnas. Referentie onderaan nr.l~ 
De voorzitter zelf had verscheidene su • Voor december zou 
de eer De Winter een voordracht houden, Jan Gerits en Camille 
\vijnen kan men uitnodigen. l'fag men denken aan de inrichting Van 
een ges~hiedkundig Congres Limburg in '92? • • Daarvoor zou men 
de heer Stevaux en seCretaris Coun om inlichtingen kunnen vragen. 
Het kasteel van Hoepertingen is daarvoor de aangewezen plaats, 
maar wat kan men de congressisten aanbieden? •• Ook finantieel 
moet dit haalbaar zijn. Jos vroeg de mening der leden over zijn 
voorstel om de lijst der Loonse ~raven op plexiglas te graveren 
en dit aan te brengen in het Kanunnikenhuis. Eerst de toelating 
vragen aan het stadsbestuur!!! Brief schrijven! Daarin ook vra
gen om een arduinsteen en opschriften te plaatsen op de graven 
Van Lodewijk I en gemalin Agnes, in de Gasthuiskapel, zodat hun 
l'aatste rustplaats een waardiger uitzicht krijgt, aldus dokter 
Grommen. Laatstgenoemde vroeg ook om de meer recente geschiedenis 
aan bod te laten komen, b.v. aanleg van wegen Loon-Heers en St. 
Truiden-Tongeren, de spoorweg (1879), het leven van mijnwerkers 
en fabrieksarbeiders begin van deze eeuw, de economie, het fruit, 
Luik als aantrekkingspool, de taalgrens~ de dialecten, enz ••••• 
Hier komt weer de referentie naar een boek, onderaan nr. 2 
Dit vindt men niet in boeken - aldus spreker - maar moet men 
opzoekingswerk doen, b.v. in Rijksarchief te Hasselt. Nota: 
binnenkort zal dit wegens verbouw"ingswerken gesloten "worden. 
Men kan ook profs suggereren studenten een eindwerk te laten 
maken over b.v. de Rijks'vacht, de tram, Oude huizen, invals
wegen, infrastructuur vroeger, het OC}M-archief, enz •••• 
Denk er eens over nal Wie doet het? •• 

Buiten Sittard en Heerlen is François Coenen in Nederland 
nergens een perron tegen gekomen. Volgens Van Dale is een perron 
een grote steen of stenen bou~V"erk als voetstuk van een kruis, 
een zuil, enz •.. Hebben de megalieten of reuzenstenen, de primi
tieve gedenktekenen der oudheid hier wat mee te maken? .. Zou 
een perron een heilige boom vervangen? .. Zijn ze een nabootsing 
Van de vereringszuilen in de abdijen? •• Raadsels! Een perron 
heeft 3 tot 7 treden, al of niet geschraagd door leemV"en of 
andere figuren. De meesten zijn copieën van dit van Luik. Op 
deze treden werd het volk toegesproken, soms vonnissen geveld. 
Vereiste was het stadsrecht te bezitten. Zo zijn of waren er in 
Hasselt, Herk, Maaseik, Bilzen, Tongeren, Bree, Beringen, Peer, 
Brustem, Hamont, Kuringen, Lommel, Montenaken, Munsterbilzen, 
Rekem, Stokkern, Zepperen, Colmont. H. Baillien beschrijft deze 
Van Tongeren. Henrotay vermeldt ook die van Borgloon, in het 
midden van de markt. Waar bleven de plannen steken om 't perron 
terug op te bouwen? •• Derde vraag aan het stadsbestuur I 
Jos vond dat de leden die niet (kunnen) komen goed geinformeerd 
worden . 

1 Map van de Educatieve Dienst Dossiers 2 Reeks 1: Politieke machts
verhoudingen in de vorstendommen Brabant, Loon en Vlaanderen 
10-14de E, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1988 

2 Van Frans naar Nederlands, Mark Hanson, De taalsituatie i.h.M.O. 
1830-1914, Maaslandse monografiën, 1990, Eima, Maastricht, 
Leeuwarden. 



Geschiedkuridige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 7 december 1990. 

Wij zijn zo vrij U hiermede uit te nodigen voor 

onze maandelijkse bijeenkomst te 20 u in ons gewoon lokaal, 

Dienstencentrum O. C. H. \v. Graethempoort 3 te Borgloon en dit op: 

I .MAANDAG 17 DECEMBER 1990 I 

Agenda: - "Achthonderd jaar Hamal" door de heer M. De "linter 

uit Rutten. 

- Programmatie 

- Varia 

Groeten U hartelijk en hopen U talrijk te 

mogen verwelkomen, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

De secretaris, 

Frans COENEN 

Weetje: Eerlang wordt er een aanvang gemaakt met de aanplanting 

van een wijngaard op de helling van de Grote Not, eigen

dóm Van de heer Noortman. Het betreft 500 tot 700 

stokken! 

NB Samen met de Kerkfabrieken ontvingen wij een schrijven waarin 

vraag is naar het restaureren van schilderijen. De Koning 

Boudewijnstichting wil dit op aanzienlijke wijze subsidigren. 

Er moet een identicatiefiche worden ingevuld. 

suggesties dienaangaande? 

Zijn er 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DAHIS DORGLOON DD.17.12.90 

Verontschuldigd: J.Voets. 
Aanwezig: Fr.Coenen, L . Bartholom~, J.Grommen, Y . Biesemans, 

M.Boeckx, A.Celen, I.Gilisen, A.Vanhoecke, C.Wijnen, 
H. L e enaers, F.Coenen, J.Bleus, M.De Winter 

Na de inleiding van de voorzitter leest Frans de brief Van Radio 2 
Limburg om vraag naar de volkse benaming van dorpsbewoners. Ook 
de brief aan stadsbestuur en OC~M wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
De secretaris verw·ijst ook naar het verslag Van de Cultuurraad , 
waarin Camille Wijnen de toezegging kreeg Van de Limburgse 
Federatie Van Geschiedkundige Kringen om hun Congres 1992 te 
laten doorgaan en Hoepertingen en Borgloon. Camille bevestigde dit . 
Daarom wou men toch vooraf contact opnemen met de voorzitter Jos 
Moons en secretaris T . Coun en K.Stevaux, bestuurslid. Men plant 
dit voor 28 februari. Na een eerste ronde kan men dan verder do~
werken aan het geplande thema . 

Gastspreker, de heer De ivinter situeerde dan door middel van 
kaarten en bordschetsen de heerlijkheid met kasteel Hamal. Langs 
Rutten, op een Noord-Zuid-as gebouwd, bekleedde het een belang
rijke strategische positie door zijn ligging op de kruising van 
verschillende invalswegen. In 1190 wordt er voor het eerst melding 
van gemaakt. Eerst gekende bewoners waren Florent I; Dani~l -
gehuwd met Johanna van Loon - en Wiliem. Door zijn cruciale lig~ 
ging ,,,erd het kasteel meermaals belegerd en ven'loest, o.a. in 
1214 door keizer Frederik 11 van Hohenstaufen en in 1346 door 
de Luikenaars. r\a de l~erstening Van HaspengoU1\T in de 14de E 
stichtte de landelijke he er een kapel en wierf een kapelaan aan . 
In 1676 venvoest Lode1'Tijk XIV het poortgeboUt-[ en Lode'vijk XV 
verbleef er zes weken in een tent na de slag Van Lafelt op 
2juli 17l1:7. Als geschenk gaf deze laatste een "pendule", tot op 
heden nog het pronkstuk. Omstreeks 1750 liet baron de Haxhe het 
huidige kasteel boul-len en integreerde er de oude slottoren in. 
Daarom doet de voorge~el nogal assymetrisch aan. ~Sn kapel in 
neogotielfaan de linkerzijde verbreekt de architectonische har
monie van het geheel. Het kasteel bestaat uit een hoofdgebouw· 
- de eigenlijke woning - met twee vleugels achteraan . Alles is 
onderling met elkaar verbonden . De achtergevel geeft een 
harmonieuzere aanblik. Het is nog g edeeltelijk om z even door 
een '\'"atergracht. Nog herboU1vd in 1770. 
Binnenin is het rijk versierd en prachtig bemeubeld, een waar 
mus eum met oude handschr iften , be e ldhou'\I"\verken, enz.. De eetzaal
wandenzijn bekleed met grote schilderstukken uit de XVlllde E. 
Het meest opvalilend is het prachtig trappenhuis, in 1771 ver
sierd door de Italiannse schilder Caldelli met fraaie Italiaanse 
landschappen en verrassende architectonische perspectieven, 
bedoeld als gezichtsbedro g. 
Een vermaarde telg, nl. Lodewijk de Geer week in 15 96 uit naar 
Zweden en speelde er een zeer belangrijke rol . Go~r de Herve 
en Senzeille waren de vroe g ere burchtheren , terwijl de huidige 
luistert naar de naam: Graaf Hemricourt de Grunne .. Zoon 
Alexander hmvde met de gravin Van Hoensbroeck. 
Tot hier de gebalde samenvatting van de uitvoerige en gestof
feerde uiteenzetting van de heer De Winter. Wij wensen hem 
proficiat voor deze gefundeerde voordracht en danken hem ervoor . 
Volgde nog een vragen-en-ant1\Toord kiYartiertjeo 

NB. Bamal wordt vermeld (met illustraties) in: Burchten en 
Kastelen v a n Delgi~, deel 4, p . 3 2 tot 3 5 (Artis-uitgaven) 



Geschiedkuhdige Kring 
"Kanunnik Daris" 

DOrtGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Beste lid, 

Borgloon, 14 januari 1991. 

Vooreerst onze welgemeende heilwensen voor het 
nieuwe jaar. 

Hogen wi j in 1991 uw' begrip vragen voor de 
dataw"ijzigingen van onze saElenkomston. . De tl,eede ;.laandag der 
maand bleek voor sommigen niet haalbaar en daarom schakelen we 
over op de vierde maandag der maand en zoals U merkt op bij
gaande uitnodiging voor het eerst op 28 januari e.k. 

Hiermee is het nieuw'e jaar al ingezet! Onze 
dank gaat ook naar Samenlevingsopbouw dat afgelopen jaar voor 
schrijf"l-rerk en verzending zorgde. Haar ••• koken kost geld! 
Dus zijn wij zo vrij om hierbij een overschrijvingsformulier 
te voegen om alzo onze ,qerking te bekostigen. Door een bedrag 
van 500 F (het mag ook meer) hierop te vermelden en af te geven 
aan mq financiële instelling herniemqt U mq aanslui ting voor 
1991 en ontvangt U verder uitnodigingen, verslagen en andere 
documentatie. 

Indien U in de onmogelijkheid verkeert om 
geregeld onze samenkomsten bij te wonen of voor een bepaald 
onderwerp minder interesse hebt, willen wij U graag veront
schuldigen. Mocht U integendeel een interessant onderwerp 
willen aanbrengen of laten bespreken, dan kan U altijd één van 
beide ondergetekenden contacteren. 

In de hoop op een vredevol en vruchtbaar 1991, 
groeten U, 

NB Het schepencollege wenst een aantrekkelijk beeld aan te brengen 
in of bij het Speelhofplein. Zij vraagt ons advies over: 
- het idee zelf 
- onderwerp van het beeld 
- de geschiktste plaats en dit v66r 1 februari e.k. 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

pi a Samenlevingsopbouw· 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Borgloon, 14 januari 1991. 

Geachte, 

Op onze samenkomst van 17.12.90 werd door de 
heer Camille Wijnen bevestigd dat men in 1992 het Congres 
der Federatie van Geschiedkundige Kringen van Limburg wil 
houden in Hoepertingen en Borgloon. 

Het thema zou zijn: De geschiedenis Van het 
fruit, van de fruitverwerkende nijverheid en Van de veilingen. 
Veiling Borgloon viert in dat jaar ook haar vijftigjarig 
bestaan. 

Daarover willen ,'lij U\v raad in,vinnen op onze 
samenkomst - opgelet - noteer a.u.b.: 

MAANDAG 28 JANUARI 1991 TE 20 U 

in het Dienstencentrum Van het O.C.N.W., Graethempoort 3A 
(achter Gasthuiskapel) te Borgloon. 

Tevens gaat deze uitnodiging ook naar de 
heren: Jos ?-1oons, voorzitter Van de Federatie Limburg Van 
G.K.en; de secretaris Theo Coun en Kamiel Steveaux, bestuurs
lid, om de modaliteiten van dit Congres te bespreken en na 
te gaan of dit door onze gezamenlijke afQslingen te verwe
zenlijken is, inzonderheid qua huisvesting en qua financie
ring. 

Daarom durven wij hopen dat U talrijk zult 
aamvezig zijn op deze bijeenkomst om uw mening kenbaar te 
maken. 

Vriendelijke groeten van, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS-

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012174.46 SZ 

/ 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING hAN . DARIS BORGLOON DD. 28.01.91 

Verontschuldigd: A.Celen, J.Moons, }i.Nelissen, J.Heyvaert. 
Aanwezig: J . Grommen, D.Basteyns, J.Voets, Fr.Cgenen, H.Lenaers, 

A.Vanhoecke, C.SteveauK, T.Coun, J.Bleus, F.Coenen. 

Nog even gewacht of kring Hoepertingen opdaagde. 
De voorzitter refereerde eerst naar het Congres Van de Federatie 
van Geschiedkundige Kringen van Limburg te Lommel op 28.09.90: 
"Limburg in kaart gebracht". Na het onthaal en vrelkomsb.,,-oord 
kon men 's voormiddags drie referaten aanhoren. 's Middags kon 
men een "''"arme maal tijd bekomen en in de namiddag werden eveneens 
3 lezingen gegeven, al of niet verlucht door dia's met een 
ingelaste koffiepauze. Rond 16h werd een tentoonstelling geopend: 
Lommel laat in zijn kaarten kijken",en als sluitstuk had er eem:t 
ontvangst en receptie plaats op hat gemeentehuis. Deelnemers 
dienden vooraf in te schrijven à 500 F p.p.(voor administratie
kosten, congEesmap, 2 koffies en volledige warme maaltijd) 0 

De teksten van. de referaten ,.,,-erden vooraf gepubliceerd in een 
nummer Van "Limburg". Jog vroeg dan aan de provinciale secreta
ris ,"'at er zoal van. de inrichters verwacht werd. 

De heer Coun betoogde dat lezingen niet noodzakelijk op voorhand 
dienden gepubliceerd. Vorig Congres werd algeheel door het 
"Museum Kempenland" te Lommel georganiseerd. Hen dient de nodige 
accomodatie te voorzien: eet- en vergaderruimte voor Ca. 100 man, 
projectoren, geluidsinstallatie, enz •• Eerst denkt men aan 
Hoepertingen-kasteel, dat wel gedéeltelijk door de provincie 
afgehuurd wordt. Praktisch dienen uitnodigingen verstuurd met 
inschrijfstrook en betalingsdocwnent. Eén centrale figuur hier
mee belasten! Sponsoring is gewenst! De geschikste dag bleek 
een zaterdag, maar zondag 'verd niet uitgesloten op eind april, 
begin mei. Best de referaten voormiddag houden met 's namiddags 
~e~~~uze-u~tstappen (eventueel per bus): historische wandeling 
naar Gasthuiskapel, Stadhuis, Burchtheuvel ofwel: bezoek 
Veiling Borgloon, Stroopfabriek of -stokerij, Looza, druiven
aanplanting Bellefroid, hoog- en laagstamboomgaarden in bloei, 
aanplanting RuIlingen e.d. Het hoof<!-thema kon zijn: "Fruit in 
het Land van Loon, vroeger en nu". Bijkomende thema's bleken: 
Geschiedenis Van het fruit in onze streken; druiventeelt in 
Limburg; fruitverwerkende bedrijven en - nijverhedenj fruit in 
de eetgewoonten; vo edings • .,.aarde van fruit; oude fruitsoorten ; 
economische waarde; teloorgang Van hoogstam, enz •.. 

§E[ekers en opzoeking~~~~k kan gebeuren via KUL, RUG, BB, land
bouwscho~en , nat. boomgaardenstichting , Gorsem, .•• :Men lviI 
zoveel mogelijk aspecten belichten en personen, instellingen 
en naburige kringen erbij betrekken. Achteraf zal men zich dan 
,.,.el moeten beperken en een keuze maken. Het programma mag 
niet overladen zijn cfr. Lommel. Een fruitig hapje of streek

gerecht bij receptie of koffie is niet te versmaden, volgens 
sommigen zelfs een boterham met vet en stroop. De heer Coun 
lvOU al deze voorstellen bij de Federatie op tafel leggen en 
een afvaardiging van onze kringen uitnodigèn. - Is het niet 
mogelijk aldus de heer S tere aUX , in de toekomst samen met kring 
St . Truiden. te vergaderen in het kasteel Van RijkeI? •. 

Een dank~voord van de voorzitter sloot dit gedeel te af. Nadien 
lverd nog een gevraagd advies van .. he.;t: . stadsbe~~ aangaande 
een monument of beeld bespro~ken. Hierbijgevoegd vind je de 
schriftelijk geformuleerde bedenkingen. 

r, 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

. Beste, 

Borgloon, 15 februari 1991~ 

Hierbijgevoegd het verslag Van onze eerste 
samenkomst in '91 die handelde over het CONGRES Van de 
Limburgse F~deratie van G.K.en in '92. 

Zoals U op vorige uitnodiging las is er 
toezegging gedaan om dit in Hoepertingen en/of Borgloon te 
laten doorgaan. Het thema zal worden: ".FRUIT IN HET LAND 
VAl'1 LOON, VROEGER EN NU". Onze bedoeling is dus om dit 
werkjaar daarrond te werken en al onze energie te steken 
in het verzamelen Van informatie hierover. Mogen wij 

daarom tot U een_oproep_ richten om ÄLLE MOGELIJKE 
DOC~lliNTATIE aan te brengen of het ons kenbaar te maken, 
'"ellicht al op een eerste oriëntatieronde hierover in het 

O.C.M.W. Dienstencentrum, Graéthempoort 3A (achter kapel) 
te Borgloon en dit oPI 

.MAANDAG 25 FEBRUARI E.K. TE 20 Hl 

Wij zullen U ook informeren over het gesprek 
op 4 dezer met schepen Robijns en de G.K.en. 

Intussen kregen wij ook antwoorden toege
stuurd Van het stadsbestuur en het O. C .H. \{. Zie in bijlage 
de vier brieven. 

Wij dienen ons tevens te verontschuldigen 
voor onze vergetelheid om een ~VERSCHRIJVINGSFOFaruLIER 
bij vorig schrijven in te sluiten. Ditmaal zijn wij U 
niet vergeten, hopelijk vergeet U ons ook niet. 

In de hoop op een vruchtbare samenwerking 
gedurende de loop Van dit jaar, tkenen wij, 

Namens de Geschiedkundige Kring, 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 



~ERSLAG GESCI1IEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 25.02.91 r ., ,.... . 

Verontschuldigd: M.Nelissen, J.Voets. 
Aanwezig: J.Heyvaert, J.Grommen sr., FR.Coenen, A.Van Hoecke, 

H.Leenaers, C.Wijnen, J.Bleus, F.Coenen. 

Camille deelt eerst mee dat de Limburgse Federatie een ongunstig 
advies had verstrekt om het çpngres '92 integraal in de veiling 
te laten doorgaan. }~n opteerde voor het kasteel van Hoepertingen. 
De aanwezigen overw"ogen dan het voor- en nadeel hiervan. Nen 
veronderstelde dat het ons financieel duurder zou te staan komen, 
des te meer daar de Veiling vragende partij was en (,vaarschijnlijk) 
ook aan sponsoring zou doen. \vat nu onmiddellijk te doen stond 'vas: 
1. Kontakt opnemen met Zr. Erna en eventueel met de provincie voor 
huisvesting en eetmal~n. 
2. Kontakt opnemen met de Veiling zelf om een preciese datum af 
te spreken: wordt het za.25 april of za.2mei? Alles hangt af van 
het klaar komehvan de tentoonstelling, opgezet door het fruit
museum en de Veiling zelf. 
3. Zoeken naar bevoegde sprekers. Hier werd reeds Prof.Keulemans 
De Croylaan ~2 Heverlee (T.016/220921) genoemd. Andere namen 
werden genoteerd door de voorzitter. Deze verbin~ er zich ook 
toe om samen met Camille vermelde punten uit te voeren. 

Jos Bleus licht dan de leden in over de ~amenkomst met schepen 
Robijns. Het gaat over: 1. Samenwerking tussen de Loonse G.K. en~ 
volmondig akkoord! 2. De historische kamer in het Kanunnikenhuis 
komt er binnen afzienbar~ tijd. 3. Ondersteuning en opzoeking 
over 50 jaar Fruitveiling: hier vraagt men medewerking Van de 
leden om documentatie en/of foto's over de voormalige Fruitmarkt 
op het Speelhof. Enkele leden wisten er reeds veel over te ver
tellen. ~. Aangaande beeldbepalende initiatieven wou men toch 
prioritair het perron heropgericht, alsook de oriëntatietafel 
op de Burggracht. Alleszins werd op de bespreking Van 2~.02 in 
d'e"'Kanunnik" door de initiatiefnemers van "Kunst in de Stad" 
het idee ,veerhouden van Jos Bleus om op een symbolische wijze 
een numeratie te doen Van de Loonse Graven, bv. rond een water
partij of als zelfstandige eenheid, analoog met de fontein te 
Aken, waar de 7 vrije kunsten uitgebeeld 'verden. Dit 'watergeval!' 
creëren rond het oorlogsmonument bleek voor sommigen een delikate 
kwestie, niet allen voor het symbolische, maar ook voor het 
praktische: de moeilijkheden, o.a. in de winterperiode, cfr. de 
Wellense fontein. Wij denken verder na over een geschikt ontwerp 
Urn ons rijke Loonse verleden uit te beelden. Een proeve tot 
heroprichting Van de stadspoorten kreeg weinig appreciatie. 
5. Ook de .Loonse grafstenenen -monumenten blijven de aandacht 
houden van het stadsbestuur· Tot nader order 'vordt geen enkel 
grafmonument afgebroken. Dit "'·aS het verslag van de stadhuis
besprekingen van O~.02 jl. 

De leden hadden verder nog wat inbreng over het Congresthema. 
François ver1vees naar de brochures: Industrieel 'Erfgoed in 
Limburg en Projeeten voor Streekverkenning. Naar dit laatste 
kijkt Camille uit in Hoepertingen. Genoemde wil ook een 
duidelijke taakverdeling. Hijzelf zou zorgen voor: 

-huisvesting 
-voorstel voor een "routing"(Hoepert.) 
-kontakt met de Veiling 

Jos zorgt voor: - kontakteren van sprekers 
- voorstellen voor "routing" Loon 
- aanvragen receptie 
- verzorgen tekst voor publicaties 

Gezamenlijk: - bezoek aan Zr. Erna en - administratie. 
Voorinschrijving met inschrijvingsformulier is noodzakelijk. 
Eveneens de keuzemogelij]dleicl laten invullen voor namiddagbezoek. 
Voormiddag 2, hoo~stcns 3 sprekers. Programma voorleggen aan 
Federatie. Onderling kontakt tussen beide G.K.en! 



Geschiedkundige Kring 
" Kanunnik Daris" 

BOHGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Beste, 

Borgloon , 5 maart' 1991. 

Mogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze 
volgende bijeenkomst, die doorgaat in ons gewoon lokaal: 
het Dienstencentrum oc~nv, Graethempoort 3A te Borgloon op 

j MAANDAG 25 HAART 1991 TE 20 H I (noteer!) 

Op de agenda staan: 

- Verslag over de studiedag over de archiev-en op 16 . 03 . 

- Resultaten over de besprekingen van de twee voorzitters . 

- Onze heemkundige François Coenen over: Bakken en braden 
in het verleden, inzonderheid brood bakken. 

- Varia 

Deze uitnodiging valt wat vroeger bij U in 
de bus omwille Van bijgevoegd inschrijvingsformulier voor 
de studiedag (halve) over "Archieven in Limburg" van 16.03 
te Diepenbeek. Voorzitter en secretaris zullen er beslist 
aanw'ezig zijn . 

In de hoop U daar ook te ontmoeten of zeker 
op onze vergadering, tekenen zij, 

De voorZitt~7; ' 

/ . 

De secretaris, 

.. 

Jos BLEUS Frans COENEN 

/, 

, I· 



VERSLAG GESCIIIEDKVNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON OU. 25.03.91 

Verontschuldigd: J. Voets, J. Heyvaert, C. Wijnen. 

Aanwezig: A. Van Hoecke, Fr. Coenen, J. Grommen, J. Bleus, 
F. Coenen. 

De voorzitter bracht uitgebreid verslag uit over de bijgewoonde 
studiedag in het PVC te Diepenbeek over: Archieven in Limburg. 
In 1851 werd het Rijksarchief onder het centraal gezag geplaatst. 
In 1964 werd in Beveren-Waas een bijkomend depot gecre~erd voor 
de administratieve archiefstukken. Leuven bezit ook een stads
archief. In elke provincie is er een afdeling van het R.A •• 
Voor Limburg is dat in Hasselt, ook in Peer.~Hasseltse archief
gebouw 1,Tordt uitgebreid en gemoderniseerd. De taken van het H.A. 
zlJn: toezicht, bewaring, ontsluiting en terbeschikking stellen 
van oude documenten en kaarten. Hun fondsen komen van Kerkelijke 
en *echterlijke instellingen, oude schepenbanken, notariaten, 
burgerlijke standen en andere gemeentedocumenten, familieverza
melingen, plans en kaarten. Het arch.ief Van Luik is voor ons, 
Limburgers en Lonenaren, gezien onze banden met het prinsbisdom, 
het belangrijkste. Het omvat het archief Van de staten (3 stan
den) van Luik, dat van de geheime raad, dat van de rekenkamer 
en dit van het Tribunaal der XXII. 
Na dit algemeen inleidingswoord van Dr. Nolemans houdt de heer 
Verhelst (i.p.v. Van Laere) een referaat over het Provinciaal 
Archief- en.Docomentatiecentrum (PADC), gevestigd in Hasselt en 
St. Truiden. Dit omvat: Limburgensia, Boerenkrijgfonds en Lim
burgse letterkunde. De Limburgse kunst is voornamelijk in de 
Abdijgebouwen, ook in Begijnhof Van St. Truiden vertegenwoordigd, 
alsook veel beeldmateriaal, kerkelijke inventarissen en Fonds 
Govaerts. 
Spreker toont aan hoe men praktisch moet te werk gaan. Men 
raadpleegt in Hasselt achtereenvolgens: 
1. Summiere Bibliografie van Limburg 
2. Trefwoorden catalogus 
3. Automatische catalogus 
4. Repertorium De \vachter van Vlaamse gouwen en gemeenten( tot' 50) 
5. Bibliografie Limburg ('70- 85) 
6. Krantenknipsels 
De provincie zelf heeft een administratief archief van meer dan 
4 km, dat nu verhuisd ,'iordt naar het nieu\,"e provinciegebou>v, aldus 
de heer Moors. Vervolgens lnvamen de heren Duchateau en Helsen de 
archieven toelichten van respectievelijk de steden St. Truiden 
en Tongeren. Wij weten ook dat de stad Borgloon het archief mooi 
heeft geklasseerd volgen het decimale stelsel en ondergebracht 
in de lokalen Van de Technische qienst, Ervaert. 

\-vat nu met het Congres?. Daar Camille niet l;:on aan,v-ezig zijn 
was men vlug uitgepraat. Wel had de voorzitter reeds contacten 
gelegd met Prof. Keulemants, die verwees naar prof. Van Dommelen. 
~en artikel uit de Standaard bleek uit ~ diens pen te komen met 
de titel: Fruit sinds eeuwen en voor miljoenen. Misschien dit 
moto aanhouden voor het Congres. Dringend moet nu contact opge
nomen met:- Veiling (aanvangdatum t'nt c onstelling, bezoek, spon
soring) - Looza (bezoek en sponsoring) - Zr. Erna (huisvesting) 
- Sprekers - Stadsbestuur (logistieke hulp en receptie) 
De aanwezigen dicussi~erden dan over vroegere spoor- en tramver
bindingen. Het spoor vervoerde hoofdzakelijk fruit, tqrw~jl de 
tram zich meer op suikerbieten instelde. Waar lag die oude tram
route alweer?. In de oorlog werd hiermee duchtig gesmokkeld. 
Het gesprek ontwikkelde zich dan over oorlogstoestanden, zodat 
François geen gelegenhei d kreeg om over zijn onderwerp te praten. 
De afwezigen .... 

> 7 



Geschiedkundige Kring 
IIKanunnik Daris ll 

Be l{GLOOK 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 8 april 1991. 

Mogen wij V hierbij vriendelijk uitnodigen 
tot het bijwonen Van onze volgende bijeenkomst in het 
gewoon lokaal: Dienstencentrum OC~M, Graethempoort 3A 
te Borgloon te 20 hop: 

I MAANDAG 22 APRIL I Noteer! 

Op de agenda staan: 

A Verslag door de voorzitter over de contacten i.v.m. 
Congres '92 met: Veiling - Zr. Erna - Sprekers -

Looza - Stadsbestuur. 

B Verslag door de voorzitter i.v.m. contacten met 
het OC~n'l over ,vaardige grafmonumenten voor 
Lodewijk I en Agnes. 

C Bakken braden in het verleden, door onze heemkundige 
François Coenen. 

riogen wij tevens sommigen er beleefd attent 
op maken dat hun overschrijving van minimum 500 1" nog 
niet is toegekomen op rekening nr. 457-8032541-74. 
Wil je - als lid - in de toekomst verdere informatie 
ontvangen, doe dit dan onmiddellijk a.u.b. 

Deze uitnodiging vferd wat- vroeger verstuurd omi\rille 
Van het ingesloten formulier over een studiedag over 
Toponymie in het PVC te Diepenbeek op 20 april. De 
kas wil het inschrijvingsgeld betalen, dus ... Waarom 
zou U dan niet meegaan met voorzitter en secretaris? . 

Wij hopen op uw bereidwilligheid om onze rangen 
te komen versterken en zo mogelijk onze vergaderingen 
bij te ''lonen. 

Wij melden U ook het overlijden van de 
dochter Micheline van auteur Henrotay, 
waarVan hierbijgevoegd het bericht. 
Op 20.11. 8 8 brachten enkele leden haar 
nog een bezoek. 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS 

, 



VEHSLAG GESCHIEDKUNDIGE KHING KAN. DAHIS BOHGLOON DD. 22.04./91 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, J 1 Voets. 
Aanwezig: J.Grommen, A. Van Hoecke, Fr.Coenen, C.Wijnen, J.Bleus, 

F.Coenen. 

Vooreerst de mededelingen door de voorzitter: De ppen-monumenten
da~ wordt gehouden op 15 sept~iliber met Hoepertingen als attractie
pooI. - Op zat, 25 mei heeft de middenstandsdag plaats. - In 
verband met de t~raar~ebe~i~elini van M{cheline, dochter van auteur 
Henrotay (dankbriefje Van dochter) merkte men op dat Van de graf
~elvers meer eerbied, ingetogenheid en bereidwilligheid verwacht 
wordt. - Inzake de graftombe Van Lodew·ijk I en Agnes ln de gast
huiskapel ging de voorzitter naar de geplande bljeenkomst. Alleen 
de OC}M-secretaris was op de afspraak, zodat niets kon beslist 
worden. - Jos had de toezegging van Prof. Keulemants als spreker 
op het Congres '92. 

Camille had hierover een onderhoud met Zr. Erna van Hoepertingen. 
Het huurgeld voor de lokalen bedroeg 600 F. Het grote lokaal (van 
de provincie) kw·am op 750 F per halve dag en 250 F per uur meer. 
Een volledig middagmaal (2glazen 1~ijn inbegrepen) serveerde men 
voor 4.50 F, een tas koffie voor 30 F. Van de Federatie kunnen 
wij 5000 F verwachten en verzending aan kringen. Hierbij moet nog 
bijgerekend de verplaatsingskosten (bus)'s namiddags. ESn bezoek 
aan Looza op een zaterdag kon moeilijk. Uitkijken naar Mathei, 
Gelmen? .. Afspraak wordt gemaakt voor dO.25.o4 op de veiling. 

r--I-n-t-u-s-s-e-~-ha ci--cift;; s pr ek pI a at s ten hui z e Van 1'1 ill Y \T an<j~r-~~·~ï-,--·~·~~;-~·~-~I 
met Camille, Jos en Frans. Dit kort verslag hier ingelast •. Datum congres l 

zou 9 mei '92 worden. Een grote zaal, cafetaria, geluidsinstallatie 
(en personeel? .. ) is ter beschikking. Het Congres kan kaderen in het 
feestprogramma van de veiling en alzo ook in de reclame, verzending en 
mappen opgenomen worden. Eventueel kan gezorgd voor busvervoer; men 
verwacht ook veel meer belangstellenden! Navraag bij VVVt Gemeente 
vragen om receptie te verzorgen. Naast prof. Keulemants wordt Prof. 
Van Dommelen als spreker voorgesteld. Jos zal beiden contacteren en 
goede afspraken maken over te behandelen onderwerpen. Andere mogelijke 
sprekers: Ludo Royen, Profs. Monin of Derminne Van Gembloux, Paul 
Nicolai, Van Doorselaer, Lambrechts, A.Linters, Allemans, Jaak Bossaert, 
enz ••• Kent iemand er nog meer?. Veiling belegt vergadering om alles 
te regelen. Doen , .... ij .9á..t. voorstel aan de Federatie? •. 

. ----------------------------------~ 
Na Camille's vertrek lichtte de voorzitter de bijzonderste punten 
toe van het bijgewoonde colloquium over Toponymie in Diepenbeek. 
Als bronnen put men uit de gichten, het meet- en schatboek, clJns
boek, notariaat, rekenkamer, oude kaarten, kadaster, bevolkings
registers. Een grondige studie is vereist als men de toponymie van 
zijn gemeente wil samenstellen. Best raadplege men het boek.i"Gids 
bij het historisch toponiemenonderzoek" door Jos Nolemans, 1988, 
Alg.Rijksarchief, Ruisbroekstr.2- 6, 1000 Brus s el (bestelnr. A.R. 
Mis. 4.3. - Dr. Grommen suggereert dit boek en deze die over Borg
loon handelen te laten aankopen doo~ de stadsbibliotheek. 

Heemku~dige Fr.Coenen heeft het over het meer dan 3000 jaar oude 
brood bakken. Naar vorm en samensteIl ing is het brood totaal 
vaerschillend. Men heeft ronde, lànge, ·platte broden van rog[; e- of 
tr' .... emeel, soms vermengd met gerst, mais, vogelzaad e. d. Vroeger 
en vooral in skandinavische landen werd maar 2 of 4.maal per jaar 
gebakken. Het aanvankel·ijk droog en hard brood kon men doen rijzen 
met zuurdeeg, later biergist. Afrika en India kennen geen brood. 
Ken je het oorlogsbrood nog?. Een bakoven aanleggen en lllet het 
goede hout stoken was een hele aangelegenheid. Vrijdag was gewoon
lijk de bakdag. Het bakhuis was bewaarplaats, soms toevluchtsoord. 
Hoeveel spreuken hebben niet met oven, bakken, brood of meel te 
maken?! .• Als slot vertrom .... de François ons toe dat hij meer dan 
3000 uitdrukkingen opschreef over vroegere werkwijzen en gebruiken 
in en om de boerderij, de woning, het dorpscaf&, enz ... 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Darisll 

BORGLûON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 18 mei 1991. 

Mogen we U hierbij vriendelijk uitnodigen voor 
onze kringvergadering in het gewoon lokaal: Diensten
centrum OC}ÜV, Graethempoort 3A te Borgloon te 20 h op 

MAANDAG 27 MEI] Noteer! 

Op de agenda staan: 

A In verband met het Congres '92: 

Verslag door de voorzitter over contacten met: 
- Veiling 

Federatie Limburg 
- Sprekers 
- Andere 
Datum en plaats Van het Congres en ieders aandeel erin. 

B Enkele uitdrukkingen Van vroeger, opgetekend door onze 
heemkundige François Coenen. 

In de hoop dat wij U als lid mogen behouden 
en eventueel ontmoeten op onze bijeenkomsten groeten 
U beleefd, 

De voorzitter, De secretaris, 

Jos BLEUS Frans COENEN 

Enkele leden moeten wij er een laatste maal attent op 
maken dat zij nog steeds hun minimumlidgeld (500 F) 
niet overschreven op nr. 457-8032541-74. Wil je nog 
verdere uitnodigingen, verslagen en andere informatie 
ontvangen, doe het dan onmiddellijk, a.u.b. Dank U! 

- Vanuit de Criltuurraad vraugtmen ons dringend om 
geinteresseerden voor de 11}1onumentencommissie ll • 

î 



V~HS LAG GESCllIEDKUK,j IG~ KIUNG i\.A~. DA~LIS 13CHGLUCl\ D~,. 2 7.05.91 

Verontschuldigd: J. Voets, J. Heyvaert, ~;. Nelissen. 
Aanw"ezig: Fr. Coenen, H. Lenaers, \L VAndormael, J. Grommen, 

A. Vanhoecke, J. Bleus, F. Coenen. 

De voorzitter bracht verslag uit over zijn kontakten met prof. 
Keulemants en de heer Van DommeIe. Beiden zip bereid over 
de geschiedenis en de evolutie van de diverse fruitsoorten te 
spreken. De onder\verpen moeten nu nog gepreciseerd \Vorden, 
zodat ze mekaar niet overlappen. Over de congr-esdatum; nl. 
9 mei '92 is men het zo goed als eens, tenminste als Veiling 
en Federatie accoord gaan. Als afgevaardigde van de Veiling 
betoogde W. Vandormael dat het slechte weer oorzaak was dat 
alles op de lange baan was geschoven . Toch zullen de feeste
lijkheden doorgaan van 30 april tot 10 mei '92 met allerlei 
tentoonstellingen standen, voordrachten, handelsbeurs. Ons 
Congres zou zeker passen in dit kader en tevens kan men dit 
opnemen in het gehele reclamepakket en de uitnodigingen in 
de hele Euregio. Een vergadering hierover komt er binnen
kort. Voor hostesses en cafetaria zou Ce Veiling kunnen zor
gen, ter,\rijl voor het eetllk.al een traiteur kan aangesproken. 
Rest nog de bustrippen 's namiddags naar Hoepertingen of 
Colen of Loon! Nog even over andere mogelijke sprekers ge
praat: Nonin - Derminne van Gembloux, Lambrechts, Margriet 
Van Houthem, ..• ? Jos belooft om ze te contacteren. Ook 
moet de Federatie ingelicht worden. (Is intussen gebeurd) 
Frans leest dan de brief Van de Cultuurraad voor die han
delt over de komende programmatie van de verenigingen en 
een Cultuurbank om overlappingen te voorkomen. Voor de 
opening Van het volgende \Verkjaar vraagt men de vere~igin
gen om zich voor tc:lstellen op 10 oktober. Akkoord! 
De heer Grommen vraagt meer eerbied Voor onze symbolen, nl. 
de vlaggen aan het stadhuis wapperen constant in flarden! 

Onze heemkundige, ~rançois Coenen tovert dan zijn boek te 
voorschijn waar hij meer dan 9000 uitdrukkingen en gezegden 
uit de dialectische volksmond opgetekend heeft. Daar vele 
voor.-verpen en \verklvijzen verdwenen zijn of gemoderniseerd, 
is het voor de jongeren moeilijk om hun oorsprong of bete
kenis te verklaren. 
Hij diept dan enkele voorbeelden van het sappige dialeet op 
waarin de beeldspraak onuitputtelijk is. Zo verklaart h~j 
wat men zegt tegen: moe zijn - slapen - nadenken - lelijk
heid - verwonderd, aandachtig of boos kij Len - tandpijn -
lichaamsbebreken - vallen - dikke, masere, srote of kleine 
mensen - ziekten, pijn en lijden - ~e dood - vrijen en 
huwelijk - scheldvlOorden - gezgden bij het kaa rtspel -
enz ••• enz... Het lachen is dan ook niet uit de lucht! 

De heer Vanhoecke deed dan nog opmerken dat op de g emeente
raadszitting Van morgen (28ste) op de agenda stond dat men 
het Loonse ' ..... apenschj,) .. il 'vil uitbreiden met kroon en lovers. 
Men wil hiertegen reageren en nadre uitleg vragen. Intussen 
is dit gebeurd en zal de voorzitter op de vol gende bijeen
komst verslag uitbrengen hierover. Zie ook bijgevoegde 
brief. 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

.t3CllGLOON 

pla Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Dorgloon, 17 juni 19 9 1. 

Beste, 

Hierbij willen wij U vriendelijk uitnodigen 

op onze la a tse bijeenkomst - ja, de vakantie staat voor de 

deur - die zal doorga3n in ons ge1\Toon lokaal Dienstencentrum 

OC~~, Graethempoort 3A te Dorgloon te 20 h op 

JlJNI Noteer! 

Op de agenda staan: 

- Verslag voorzitter over contacten met andere mogelijke 

sprekers op het Cong;res '92 (Monin, Derminne, Lambrechts, .•. ) 

- Verslag over besprekingen aangaande voorgestelde wijzigingen 

aan het Loonse wapenschild. 

- Verslag over de jaa rlijkse algemene vergadering Federatie Limburg 

Geschiedkundige Kringen te Hasselt dd. 15 juni. 

- François Coenen brengt nog dinlectische uitdrukkingen. 

Hopen U daar te ontmoeten, 

De voorzitter, 

BLEUS 

Hierbijgevoegd: 

- Verslag 
- l'lededeling P.A.D. over boek: 
- Copie brief aan stadsbestuur 

De secretaris, 
0,_, ._ " 
, /' 

(iJ/ -'v~ 
~./ V _---:, 

,./ _-----·-··'C-
~- .'--- '-..-

Frans 

Limburgse l:1crlwn 1i:,CO-19:;6 
over wapenschild. 

~'~ogen we tevens nog een oproep doen tot verzamelen en 
doorspelen van alle l:Jogelijke documentatie over FHUIT. 

Waarschijnlijk stellen wij U in september een trip naur 
het historische Luik voor. 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris 

BORGLOON 

pla Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
384-0 Kerniel 

Borgloon, 3 oktober 1991. 

Be ste lid, 

Onze laatste samenkomst waS op 24 juni 11. 
De voorzitter gaf toen relaas Van zi~besprekingen met 
mogelijke voordrachtgevers op het Congres van 9 mei '92 
over: Fruit sinds eeUi .. en en voor miljoenen. Binnenkort 
meer hierover. Verslag werd gegeven over de jaarvergade
ring Van de Limburgse Federatie van G.K.en te Has~D. 
15.06.91. Het Loons wapenschild WaS tevens gespreksonder
, .. erp. Ook de historisch-toeristische aanduidingen en de 
opgravingen op het Speelhofplein kwamen ter sprake. 

Inmiddels is de vakantie en .•• de zomer voorbij 
en verwachtte U reeds een uitnodiging. Om diverse redenen 
kon dit niet doorgaan, maar intussen stelden wij ons 
jaarprogramma al op. Ziehier enkele ingrediënten van dit 
menu: 
- Voorbereiding komend Congres. 
-~REISVERSLAG CompostelIa 
- De Latijnse school in Borgloon 

De verdedigingsvesten in Brusrem 
Van~vaar komt onze familienaam? 
Resultaten Van opgravingen te Borgloon. 
Vrijwaren industriële archeologie. 
Relaas viering 1250 jaar Kortessem. 
De fruitmarkt in Borgloon 
Bezoek aan historisch Luik. 

Alles 1vordt natuurlijk g el<ruid met een vleu(;je heemkunde 
door onze specialist. 

l\:ogen 've U laten opmerken dat op Ui .. aanvraag ook 
andere onderwerpen kunnen besproken 'vorden of nog beter -
U kunt zelf een thema naar voor brengen. 

Bijgevoegd de uitnodiging tot de eers~ bijeenkomst~ alsook 
die van het Congres te Tongeren met inschrijfformulier. 

De secretaris, De voorzitter, 

Frans COENEN Jos BLEUS 



Geschied1s:undige Kring 
Kanunnik Daris 

BORGLOON 

p/a SamenlevingsopboUlv Borgloon, 3 oktober 1991. 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

B-..;ste lid, 

~logen 1\Tij U voor de eerste maal uitnodigen op 
onze maandelijkse bijeenkomst in het Dienstencentrum OC/vnv 
Graethempoort 3A te Borgloon te 20 u op: 

Maandag 28 oktober a.S. 

Op de agenda: 

- Stand van zaken over de besprekingen i.v.m. Congres 9 mei 
r 92 met: Sprekers 

Veiling 

. ... Advies voor OCl-1\V- i.v.m .. grafmonumenten aldaar 

- Aanvulling van wapenschild 

- Evaluatie open monumentendag 

~ Reisverslag over tocht naar CompostelIa 

Wil er nota Van nemen dat wij elke vierde maandag 
samenkomen. Dit zijn dus volgende data: 28 okt., 23 dec •. , 
27 jan., 24 feb • . , 23 m~t •. , 27 april. 

U leest zeker ook de uitnodiging voor het Con~res 
dat doorgaat in Tongeren op 19 oktober - vlug aangeven! 
Wij werden ook genodigd op de opening van het Cultureel 
seizoen in Panishof op 11 oktober te 19 u.> 

In de hoop U op ~&n dezer activiteiten te ontmoeten, 
t e1<enen \vi j , 

De secretaris, De voorzitter, 

Frans COENEN Jos BLEUS 

NB. Jan Bellefroid deed op 23 september om 17.45u op radio 
Limburg zijn relaas over Nooi Van de Bollenberg. Hoorde 
U het ook? .. Misschien nog te beluisteren op~&n onzer 
volgende samenkomsten! 

. , 



G~schiedkundige Kring 
Kanunnik Daris 

I30RGLOON 

pi a Samenlevingsopbom-r 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Borgloon, 3 oktober 1991. 

Doste lid, 

Onze laatste samenkomst .vaS op 2 l.l: juni 11. 
De voorzitter gaf toen relaas Van zi~besprekingen met 
mogelijke voordrachtgevers op het Congres van 9 mei '92 
over: Fruit sinds eeUiven en voor miljoenen. Binnenkort 
meer hierover. Verslag werd gegeven over de jaarvergade
ring van de Limburgse Federatie Van G.K.en te Has-se±t DD. 
15.06.91. Het Loons wapenschild waS tevens gespreksonder
,verp. Ook de historisch-toeristische aanduidingen en de 
opgravingen op het Speelhofplein lCivamen ter sprake. 

Inmiddels is de vakantie en ••• de zomer voorbij 
en verwachtte U reeds een uitnodiging. Om diverse redenen 
kon dit niet doorgaan, maar intussen stelden wij ons 
jaarprogramma al op. Ziehier enkele ingrediënten van dit 
menu: 
- Voorbereiding komend Congres. 
-~REISVDnSL~G CompostelIa 
- De Latijnse school in Borgloon 
- De verdedigingsvesten in Brusrem 
- Vanwaar komt onze familienaam? 
- Resultaten van opgravingen te Borgloon. 
- Vrijwaren industriële archeologie. 
- Relaas viering 1250 jaar Kortessem. 
- De fruitmarkt in Borgloon 
- Bezoek aan historisch Luik. 

Alles ,-rordt natuurlijk gel<ruid met een v] eugje heemkunde 
door onze specialist. 

}'logen "re U laten opmerken dat op uw aanvraag ook 
andere onderw'erpen kunnen besproken ,,,orden of nog beter -
U kunt zelf een thema naar voor brengen. 

Bijgevoegd de uitnodiging tot de eers~ bijeenkomst~ alsook 
die van het Congres te Tongeren met inschrijfformulier. 

De secretaris, De voorzitter, 

Frans COENEN Jos BLEUS 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD. 28.10.91 

Verontschuldigd: A. Vanhoecke 
Aan,\'ezig: L. Bartholomé , Pr . Co enen, J. Heyva ert, J. Grommen, 

H. Leenaers, Jos Bleus, P. Coenen. 

Dij aankomst in ons gewoo~ lokaal bleek dit omgevormd tot eet
en slaapplaats. Een geval Van heirkracht! Dr. Grommen 'vas zo 
vriendelijk ons tijdelijk onderdak te verlenen in zijn eigen, 
nabijgelegen woning. 

Jos dankte voor de gastvrijheid en deelde mee dat hij een 
aantal gunstkoopjes had kunnen bemachtigen bij De Slegte in 
Leuven,' nl. La Cit~ de Li~g~ 1&11, Kurt - Kunst v.h.Maasland, 
Timmers - Histoire du Pays de Li~ge, Hainaut - Hist. du 
Dioc~se & du Princip. de Li~ge XIII & XIV E, Daris, alle delen. 
Hierop meldde Leon dat onze bibliotecaris de werken Van Daris 
ook in Maastricht op de kop had kunnen tikken. 

Het Congres te Tongeren, dd/19 okt.jl. was zuiver technisch 
gericht op de Luikse-, stedelijke- & gemeentelijke fiscaliteit. 
Referaten w·erden gehouden door Dr. Noleman~, Dr. Coun, Johan 
Helsen en de Herentalse stadsarchivaris. 

De voorzitter kon verheugd aankondigen dat er een principieel 
accoord Was om het Congres op 9 mei '92 te laten doorgaan. ç 

De veilingsdirecteur stelde een zaal ter beschikking met alles 
erop en eraan alsook reclamefaciliteiten. De Federatie bleek 
toe te stemmen en 'vil teksten publiceren en betoelagen. Sprekers 
zijn gecontacteerd: Van DommeIe, St.Nilaas; Boxus van Gembloers 
en Ceulemants Van Leuven. Dr. Grommen vreesde dat sommigen 
elkaar zouden overlappen en stelde voor om meer het economisch 
aspect van de fruithandel en -nijverheid voor zuid-Limburg te 
belichten. Jos gaat ui~kijken bij de GOM! 

François discussieerde dan over de pegindata van kersen-, appel
en perenteel t alhier en haalde enkele oude eetge1voonten aan. 
Leon vermeldde het boek: Eetge1voonten door de eeut.;en heen Van 
Wina Born, te leen in de Bib. 

Jos haalde dan even de openmonumentendag aan, oa. te Hoepertingen, t 
Brustem, Veulen, Heurn-St.Pieter, .•. 
Frans haalde dan de gemeentera@dsbeslissing aan om het Loonse 
wapen te tooien met de gravenkroon eni:. bloesemtakken. Men wou 
weten wat Dr. Bussels hierover zou denken. Toch nog protest 
formuleren aan stadsbestuur! 
Het OC~{ vraagt advies over grafschriften voor Lodewijk I en 
gravin Agnes. Deze eerst voorleggen aan Dr. Bussels. 
Frans haalde het krantenartikel aan waarin schepen Robijns de 
oprichting van een perron voorzag. Goed zo! 
Toeristen vinden hun weg niet in Borgloon! Wat met orienterings
plateau op de Burggracht? .. Waar vindt men een goed stadsplan?. 
En kan er geen goede bew"egt'lijzering geplaatst om de historische 
plaatsen en gebomven aan te duiden? .. Men pr ~_at er veel over 
en er is te veel politiek getouwtrek mee gemoeid! Helaas}f!!! 

De voorzitter verhaalde dan over zijn "onvergetelijlce" reis -
toch~per auto hoor - naar CompostelIa, een 4500 km heen en weer. 

Sinds 868 stromen ontelbare gelovigen naar het heiligdom van 
CompostelIa. Dat jaar werd immers het lijk Van de H.Jacobus 
de meerdere ontdekt door Theodomirus. De oudst bewaarde tekst 
uit de Xle E laat - na de terechtstelling door Herodes en na 
een zeven~aagse reis vol wonderlijke gebeurtenissen - Jacobus' 
lijk te Birsia aan de Galicische kust aan land komen. Dit lijk 
1'iaS vergezeld van 7 zijner leerlingen. 

. .. / .. 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris 

DOHGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 15 november 1991. 

Mogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze 
maandelijkse samenkomst in ons gewoon lokaal: Diensten
centrum OC}J1V, ,Graethempoort 3A te Borgloon op 

r 1, jAANDAG 25 NOVEMBER 1991 TE 20 H 

Op de agenda: 

- Mededelingen over Congres en adviezen. 

- Spreekbeurt door de heer Jozef Hendrickx uit Bunsbeek: 
" Zijn er nog afstaml1ielingen van de Spaanse koning in 

Borgloon? .• " Ze wordt geillustreerd met beeld
materiaal. 

Komt het onderwerp als een verrassing over, het 
zal niet minder boeiend zijn, vooral voor de opzoekers 
van familiestambomen. 

Hopend dat dit onderwerp veel toehoorders zal 
aantrekken, tekenen, 

De voorzitter, 

Frans Co enen Jos Bleus 

Informatie: 

- Het Provinciaal Munt- & Penningkabinet van Limbrirg is tot 
30 nov. met een verzameling van 218 gouden munten en 
medailles te gast in de Nat. Bank te Brussel (ma; tot 
za. 14-17 h) 

- Folder uitgaven museum Kempenland, Lommel, ingesloten. 

Uitnodiging Congres van de Vereniging voor Limburgse 
Dialect- & Naamkunde ingesloten. 



VU~:3LAG Geschiedkundige Kring hA~\. UAl nS j)('HGLC:OI\ dd. 25. 11.91 

Verontschuldigd: J. Heyvaert 
Aanwezig: L. Dartholomé, 1. Gilisen, E. Lenaers, J. Bleus, 

F. Co enen, J. Hender ickx J Dr, 6n" r-/ hl r n. 

De voorzitter verwelkomt en deelt mee dat de heer Moons hem 
uitnodigde voor een eerste gesprek met de Federatie op 17 
december e.k. over het Congres in mei '92. Sprekers dienen 
nu dringend vastgelegd op 9 mei, nl. de heer Vandommele en 
prof. Ceulemants. Jos verbindt zich om langs de GOM Limburg 
nog een spreker te contacteren die handelt over het econo
misch aspect Van de fruitteelt in Zuid-Limburg, in de loop 
der eeuwen. Dringend moeten al de sprekers verzocht om een 
r~swn~ van hun teksten, dit om het tijd8ig te kunnen publi
ceren in "Limburg!! o:f "'I-let oude Land van Loon!! als katernen. 

De opschriften op de arduinen steen die geplaatst 'vorcEn op 
het graf van Lodewijk I en gravin Agnes wil Jos ter goed
keuring voorleggen aan de heer Bussels. Helaas is intussen 
de heer Bussels reeds overleden op 24 november in de ouder
dom van 89 jaar . ... 

Frans vertelt hoe de heer Henderickx hier in Loon belandde. 
Aanleiding daartooe was de genealogie en het opzoeken van 
een grafsteen in de oude gasthuiskapel, met de vermelding';" 
Pascasia PetronelIa Cappaerts + 15 april 1798, weduwe Van 
burgemeester Simon Henricx en haar dochter Elisabeth, begijn" 
Jos verwelkomt spreker. 

Het groot verhaal over de familienaam EENDERICKX; IlENDRICKSi 
HENHICX, enz .... wordt dan gedaan door de heer Jozef Hendrickx 
uit Bunsbeek (Glabbeek). Rond 1600 sèhreef men IIemrix. De hem= 
heem=thuis en de rix=rijk, in de barok tot ckx vervormd. Kan 
ook betekenen (zoon) van Hendrik. Vertalingen in 't Engels, 
Portugees, Spaans kunnen, maar niet in 't Frans. De opsporin
gen begonnen in Tienen en leidden langs Streversdorp, Neuss, 
l\lainz, Nieuwenheim. Het ,vapenschild is afgeleid van dat van 
Spanje, o'm. Ferdinand van Castili~. Spaanse archieven zijn 
moeilijk toegankelijk voor vr t emden. Hij belandde terug in 
St.Truiden bij magister Hendrickx, lIuin van Geleen, Van 
Hinnisdael naar de gasthuiSkapel te Borgloon. 
Zijn vraag naar ons to~is: Zijn er nog afstammelingen van 
de familie Hendrickx in Borgloon, en kan men deze burgemees
ter (overleden v66r 17~8) terugvinden in de archieven? Is 
er nog iets Van het wapen op de &ra:fsteen te ontcijferen? 

Er ontstond een geanimeerd gesprek over de k\vestie van 
Henricus: eerst Spaans of eerst Portugees? We vernemen dat 
Keizer Karel studeerde bij de Benedictijnen van !!Keizersberg!! 
te Leuven. 

Naschrift: Op 17 december Hadden voorzitter en secretaris in 
Hasselt een onderhoud met het bestuur van de ~ederatie Limburg 
van G.K.en. Men vroeg ons naar concrete afspraken voor het 
Congres op 9 mei '92. Vooral de sprekers werden geviseerd en 
men raadde ai1n de he er Vandol!lLlele (11o :,"'e ouderdom) te vervangen 
door o.m. Veerle Jacobs, Van Doorselaer, Van ~olle, Margriet 
Van Houthem, Lindemans o~ ... Van 9u tot 13u drie ~ vier spre
kers ~let tijdlimiet, eetma~l ter plantse, namidJag bezoek 
Colen , eventue (~l met bus naar Ilo epertingen , stroopfa br iek 
Wynants, stadhuis ~eceptie) naar (Kerk)? ~et §lot ap Burcht
heuvel (bloesempanorama) Ook Looza?. Mr. Stevaux wil nog 
helpen bij opzoekingen en sprekers. Praktische a~spraken 
maken iilet de Veiling. Tijd drin~t! 



Geschiedkundige Kring 
Kanunnik Daris 

BORGLOON 

p/a Samenlevingsopbom~ 
Oorsprongstraat 1 
3840 KEHNIEL 

Beste lid, 

Borgloon, 16 december 1991. 

Sommigen vonden dat de datum Van 23 december 
voor onze vergadering, te kort bij het kerstfeest lag en 
tevens in de vakantieperiode en vroegen om uitstel. 

Graag willen wij aan deze wens tegemoet komen 
en maken reeds nu een afspraak voor volgend ' jaar, met onze 
beste wensen al voor 1992! Wij nodigen dus allen uit op: 

HAANDAG 27 JANUARI 1992 TE 20 H (noteer aub) 

in ons gewoon lokaal Dienstencentrum OC}fiI, Graethempoort 3A 
te Borgloon. 

Op de agenda staat: 

- Rondetafelgesprek over de visie Van Federatie Limburg 
over het Congres van de G.K.en op 9 mei '92. 

- Concrete voorstellen en afspraken over: 
+ Agenda + Sprekers ... Timing + Inschrijvingen + 
+ Omlijsting + Eetmaal + Reclame + Personeel + •••• 

Aangezien het voor onze kring een belangrijke 
opdracht is, verwachten ,·;ij, naast een vertegeniV"oordiger Van 
Veiling Borgloon, zoveel mogelijk leden, die hun goede ideeën, 
op- en aanmerkingen over dit onderhTerp k,~ijt willen. 

Help ons a.u.b. om een Congres uit te bouwen, , .. aardig aan het 
oude Land van Loon. 

In de hoop U op deze belangrijke samenkomst 
te ontmoeten (2~ januari), tekenen wij, 

De 

Frà.ns COENEN 

NB. - Drie onzer leden bezochten op 14 dec. jl. het Rijks
archief te Hasselt en het stadsarchief te Kuringen. 

- \\Tie al zijn lidgeld voor 1992 Kil overschrijven kan 
dit reeds doen op nr. 457-8032541-74 (GK Borgloon) 
Volgend jaar een formulier bijgevoegd! 



VSHSLAG G~SCHIEDh.u~DIGE KHI"\'G KA~. DARIS BOHGLOON DD. 27.01. 92. 

Verontschuldigd: J. Heyvaert. 
Aanwezig : Dr. Grommen (ook vorige maal!), K. Stevaux, IV. Vandormael, 

L. Bartholom~, Fr. Coenen, A. Vanhoecke, Jos Bleus, 
F. Coen.en. 

De voorzitter startte onmiddellijk met het verslag over de 
bijeenkomst van de Federatie van Geschied- en ~udheidkundige 
Kringen van Limburg te Hasself op 17 dec. t 91 en met de Federatie
voorzitter en -secretaris op 30 dec . te Beringen l:§ "Jhlr , MOon5, 

Daar werd het Congres van 9 mei a.S. aangekaart en de sprekers 
geselecteerd. Onze voorstellen voor de dames Leen Van MolIe, 
Veerle Jacobs en V. Houbrechts en de heren Ceulemants en Van 
Ballaer werden weerhouden. De federatiesecretaris schreef de 
sprekers een brief met toezegging en vraag naar korte inhoud. 

De dagindeling bleek een ander paar mouwen. De Veiling openr 
om n heen ,;akbeurs, dus moet de Congresagenda dan afgehandeld 
zijn. Nog zoeken naar een goed Congrestema! Na veel wikken en 
, .... egen ,\"erd uiteindelijk volgend schema aan:;ehouden, evenwel nog 
voor verandering vatbaar: 

8.'0 - 9.00 h: A~nkomst en ontvangst . 
9.15 - 9.30 h: Inleiding en verwelkoming door voorzitter 
9.30 - 10.15 h: Van Hallaer: Sociaal-Economische Geschiedenis 

van het Fruit. 
10.15 11.00 h : Ceulemants: Wetenschappelijke Criteria over de 

Geschiedenis Van het Fruit. 
11 .00 - 11.45 h: L. Van MolIe: ~olitieke Geschiedenis v.h . Fruit. 

12.00 11.: 1-1iddagmaal 

13.00 - 13.30 h: V. Jacobs: Fruitgeschiedenis visueel voorge 
steld (toelichting koffertentoon
stelling) 

13.30 - 14.00 h: V. Houbrechts: Geschiedenis Van de Fruitver
Kerking, o.a. stroopfabrieken. 

Uren zijn nog voor verandering vatbaar en de volgorde van de 
sprekers kan omgewisseld worden. 

Kadien vrijblijvend bezoek aan abdij Colen, Burchtheuvel voor 
panorama, Sacristiegang van Kerk, Stadhuis ..• Misschien V.V .V. 
contacteren! 

De teksten worden aan de Federatie gezonden, die ze nale8st. 
Dr. Grommen en "1. Vandormael zijn zeer bevreesd voor overlap
pingen, dus opgepast!!! 
Voor het middagmaal doet men best beroep op dezelfde traiteur 
als de Veiling. Het moet e en Warme maaltijd worden met voorge
recht, soep, hoofdschotel en dessert. Een prijs van 500 à 600 F 
bedingen! Kan men geen menu laten drukken met publiciteit voor 
f["ui hvi jne:r:? • •• 1,,' i jnen Van de s tre ek! Con tac t opnemen met Trudo 
(Konings) en ~ijnmakersgilde. Kunnen deze kosten niet gedragen 

, .. orden door het stadsbestuur i.p.v. een receptie op het stadhuis? 
Daar kunnen toch geen 100 man ontvangen worden! Men zou het 
schepencollege kunnen uitnodigen op het diner! Brief schrijven! 
Praktische zaken zoals tafelschikking, bediening, vestiaire, 
enz ..• zullen i.s.m. Veiling geregeld worden. 
Kog even nagekaart over ••• notebomen! 



VEHSLAG GESClllEDKUNDIGE KHING KAN. DAHIS BOH-GLOON DlJ. 27.01.92. 

Verontschuldigd: J. Heyvaert. 
Aant .. ezi[~: Dr. Grommen (ook vorige maal!), K .. Stevaux, W. Vandormael, 

L. Dartholom', Fr. Coenen, A. Vanhoecke, Jos Bleus, 
F. Coenen. 

De voorzitter startte onmiddellijk met het verslag over de 
bijeenkomst van de Federatie van Geschied- en vudheidkundige 
Kringen van Limburg te Hasselt op 17 dec.'91 en met de Federatie
voorzitter en -secretaris op 30 dec. te Beringen. 

Daar werd het Congres van 9 mei a. s. aangeI{aart en de sprelç:ers 
geselecteerd. Onze voorstellen voor de dames Leen Van MolIe. 
Veerle Jacobs en V. Houbrechts en de heren Ceulemants en Van 
Ballaer werden weerhouden. De federatiesecretaris schreef de 
sprekers een brief met toezegging en vraag naar korte inhoud. 

De dagindeling bleek een ander pa3.r mOU'.'Ïen. De Veiling opende 
om I q h een vakbeurs, dus moet de Congresagenda dan afgehandeld 
zijn. Nog zeelten naar een goed Congrestema ! Na veel wil;::ken en 
wegen werd uiteindelijk volgend schema aangehouden. evenwel no~; 
voor verandering vatbaar: 

a. li5 
9.15 
9.30 

10.15 

11.00 

9.00 h: AAnkomst en ontvangst. 
9.30 h: Inleiding en verw-ell{oming door voorzitter 
10.15 h: Van Daliaer: Sociaal-Economische Geschiedenis 

van het Fruit. 
- 11.00 h: Ceulemants: Wetenschappelijke Criteria over de 

Geschiedenis van het Fruit • 
... 11. 1J5 11: L. Van Nolle: li'ruitpolitieke Geschiedenis. 

12 .. 00 h: Hiddagma<ll 

13.00 - 13.30 h: V. Jacobs: Fruitgeschiedellis visueel voorge
steld (toelichting kofîertentoon
stelling) 

1).30 - 14.00 h: V. Houbrechts: Geschiedenis Van de Fruitver-
werking, o.a. stroopf'abrieken. 

Uren zijn nog: voor verandering vatbût:lr en de volsord.e Van de 
sprekers kan omgewis s eld worden. 

Nadien vrijblijvend bezoek aan abdij Colen. Burchtheuvel voor 
panorama, Sacristiegang van Kerk, Stadhuis ••• Nisschien V.V.V. 
contacteren! 

De teksten 1vorden aan de Federatie gezonden, die ze nale0st. 
Dr. Grommen en \~. Vandormael zijn zeer bevreesd voor overlap
pingen, dus opgepast!!! 
Voor het middagmaal doet men best beroep op dezelfde traiteur 
als de Veil.ing. Het moet een warme maal tijd word 11. rnet voorge
recht, soep. hoofdschotel en de6sert. Een prijs van 500 a 600 ~ 
bedingen! Kan men geen menu laten drukl~ell n.et publiciteit voor 
:fruit'wijnen? ti •• \iijnen "':ln de streek 1 Contact opnemen met Trudo 
(Kon.ings) en t~ijnmakersgilde. Kunnen deze kosten niet gedragen 
worden door het stadsbestuur i.p.v. een receptie op het stadhuis? 
Daar kunnen toch geen 100 man ontvangen worden! .Hen zou het 
schepencollege kunnen uitnouigen op het diner! Brief schrijven! 
Praktische zaken zoals tafelschikking , bediening. vestiaire, 
enz ••• zullen i.s.m. Veiling geregeld wo:eden. 
Nog even. nagekaart over. ti .. notebomenl 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BOHGLOON 

p/a. Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Kerniel 

Borgloon, 12 februari 1992. 

Beste lid, 

Nogen wij U vriendelijk uitnodigen om zo 
talrijk mogelijk aanwezig te zijn in ons gewoon lokaal: 
Dienstencentrum O.C.M.W., Graethempoort 3A te Borgloon, 

op: rMAANDAG 24 FEBRUARI 1992 TE 20 I-I I 
De agenda vermeldt: 

1° Stand van zaken Congres 9 mei a.s.: 
- Congrestema 
- Dagorde 
- Middagmaal 
- Tentoonstelling 
- Brief aan stadsbestuur i.v.m. subsidiëring, receptie, •.• 
- Sprekers en teksten 
- Inbreng Van G.K. Hoepertingen 

Inbreng van Fruiteniers Kortessem 
- Moet er gedacht aan taakverdeling? 

2° Wat wij opzochten over de fruitmarkt in Borgloon. 

3 ° Bespreking brief .vaardevolle grafmonumenten. 

4° Heemkundige bijdrage door specialist, de heer François 
Coenen. Wie hem al hoorde zal zeker zijn verhaal niet 
''lillen missen. 

Voor alle leden: Hierbij ingesloten het overschrijvings
formulier voor UI'l (minimum)bijdrage van 500 F voor 1992. 
Doe het nu, anders wordt het vergeten! Dit jaar krijgt 
U zeker waar voor uw' geld, o. a. het Congres! 

In de hoop U op deze samenkomst te mogen 
begroeten, tekenen, 

De secretaris, De voorzitter, 

Frans COENEN Jos BLEUS 



VERSLAG GESClflEDK1JI\'DI GE IdUNG KA~. DAIUS l3(JHGLUON DIJ. 2'±. 02.92 

Aanwezig: L.Bartholomé, J.Grommen, A.Vanhoecke, Fr.Coenen, 
J.Heyvaert, W.Vandormael, de heren Wouters en 
Vansichen uit Kortessem, J.Bleus, F.Coenen. 

De voorzitter verwelkomt de heren ~outers en Vansichen uit 
Kortessem. Zij vertegenw'oordigen de Confrerie Van het Kor
tessemse Fruit en hun Gastronomie. Zij melden dat deze Con
frerie een 16tal leden omvat, Waarvan er een tiental bereid 
zijn om in groot ornaat het Congres van 9 mei op te luiste
ren, deels als ceremoniemeesters, deels als begeleiders van 
de sprekers. Zij boden zelfs aan om hun reus Cortus op te 
stellen. Dankbaar wordt op het eerste aanbod ingegaan en 
men spreekt af om de détails later te regelen. 

Willy Vandormael vernam dat het stadsbestuur akkoord was om 
i.p.v. de receptie te organiseren de dranken onder de maal
tijd voor hun rekening te nemen. Voor financièle steun moet 
ook de Cultuurraad aangeschreven worden, 1vat intussen gebeurd 
is. De traiteur heeft intussen ook een meerkeuzemenu voorge
legd i 605 F, waar wij moeten over beslissen. Dr. Grommen 
dringt aan om een onkostenraming op te maken. Er wordt dan 
een poging ondernomen, maar men besluit toch om met enkelen 
samen te komen ten huize van Jos Bleus op 3 maart. Dit is 
intussen ook gebeurd en er werd een ernstige raming van de 
onkosten opgemaakt, die wij U zullen voorleggen. 

Wie moet er allemaal uitgnodigd worden? .• Men somt op: 
stadsbestuur en gemeenteraadsleden, de beheerraad van de 
Veiling en grote leveranciers, de leden Van de geschied
kundige kringen (de Federatie nodigt er 500 uit), de spon
sors, de onderwijsinstellingen, relaties Van eigen leden. 

Dan ' wordt overlopen waaraan zoal moet gedach~orden: geluid
installatie (Radio Hoepertingen), inschrijvingsformulieren, 
map met opdruk Van sponsors (drukkerij Paesen, Opglabbeek), 
resumé van teksten van sprekers, onthaal, vestiaire, op
schriften, plannetje voor congressisten en bezoeken achteraf, 
parkwachters (afgesloten ·wegen). Er dient zo vlug mogelijk 
contact opgenomen met de Federatiesecretaris, dhr. T.Cöun 
uit Diepenbeek voor toezegging sprekers en teksten en dag
indeling· Die zou moeten gewijzigd, daar de mensen ~n de 
minister) reeds v66r 14 h toestromen en de zaal dan vrij 
moet zijn. Dus opschuivan Van uren, 1 spreker minder en om 
12 h middagmaal! 

Er werd ook mondeling door leden om financi~le steun ge
yraagd en later (13.03) schriftelijk door de secretaris aan: 
ASLK, GBN, GK, KB, BBL, Landbomvkrediet , CERA, AN-HYP, Krediet 
aan de Nijverheid, Tiense Bank. Ook Konings van Zonhoven 
wordt aangesproken door dhr.Wirix-Heyvaert 

De heer Vandormael deelt nog mee dat er op 3 april te 14 h 
een persconferentie doorgaat in de Veiling. Dan zullen we 
zeker ons definitief programma moeten klaar hebben. 

Het uur is weer zo ver gevorderd dat er voor onze heemkun
dige François weer geen tijd meer was. Jammer! Voor de vol
gende keer misschien ... 

Intussen hebben 2 leden de vergadering van VZ1" Fruitmuseum 
bijgewoond te Hoepertingen, waar Veerle ~acobs haar ten
toonstelling voorstelde. Verslag hierover op volgende 
samenkomst. 



Geschiedkundige Kring 
IlKanunnik Darisll 

DORGLOON 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
38 L10 Kerniel 

Beste, 

Borgloon, 1~ maart 199~. 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk, doch dringend 
ui t om aam\Tezig te zijn op onze volgende samenkomst op: 

MAANDAG 23 }lAAHT 1992 TE 20 H 

in ons gewoon 101<aal, Dienstencentrum OCHII, Graethempoort 
3A te Borgloon. 

Op de agenda: 

A Over het Congres: 
- goedkeuring van: - Kostenraming 

uitnodigingen 
- sprekers 
- andere détails 

- Inschrijvingsgeld 
Feestmaal en prijs erVan 

- Dagindeling 

B Heemkundige, de heer François Coenen over •.••• ? 

In de hoop U talrijk te mogen begroeten, 
tekenen wij, namens de leden, 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74. Y672 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 
Leemzaal 3 11 

38~0 Borgloon-Kerniel 
Tel. 0 12/7~l±660 

ps. Wij danken de vlugge overschrijvers! Wie nog vergat 
zijn lidmaatschap te 11ernieuwen, ons reh:eningnummer 
is 457-80325~1-7~. 



Verontschuldigd: Fr. Coenen 

Aan,vezig: J.Iieyvaert, A. Van 110ecke, \.;. Vandormael, J. 
Grommen, J. Bleus, F. Coenen. 

Jos deelt mee dat alle sprekers voor het Congres toegezegd 
hebben. Dan komen de praktische zaken aan bod. Eerst moet 
een keuze gemailkt worden tussen de voorstellen voor het menu. 
Men is daar vlug doorheen geraakt. Er zullen ook een aantal 
overschrijvingsformulieren moeten aangevraagd worden. De 
con~erentiezaal moet v66~ 14 u ontruimd zijn, dus het mid
dagmaal rond 12 u houden in een ancère zaal en dan een keuze
pro gramma aanbieden om 1lj, u of :15 u? •• Is het stroopfabriek 
Wynants nog toegankelijk? .. men moet da0r uitsluitsel voor 
hebben; Jos stiet al op een voorlopig njet, maar men lviI nog 
een poging wagen. De abdij Coolen moet er zeker bij, alsook 
het centrum met stadhuis en hoofdkerk en Burchtheuvel. Als 
de ·fabriek niet togankelijk is kan men .·largriet Houbrechts, 
die een thesis over stroop maakte, contacteren om over dit 
onderwerp te spreken aan de hand van tentoonstellingspanelen. 
De sprekers hebben ook een overhead-projector nodig om hun 
referaten te illustreren. De heer Coun wil er een meebrengen! 
Er is geen goed projectievlak voorhanden, dus uitkijken naar 
een groot scherm. 1:an men eventueel dia I s of film afdraaien 
over stroop of -productie? .. Willy deelt mee dat de Kernie
lerweg vanaf de Guldenbodemlaan zal afgesloten worden, dus 
Tongeren, St.Truiden, Heers moet via College en Boeshoven,veg. 
Een goed plan moet getekend en afgedrukt op de uitnodiging, 
achterkant. Hij zegt ook dat er op 3 april om 11 u een pers
conferentie doorgaat in de Veiling. Dus moeten uitnodigin
gen, inschrijf- en overschrijvingformulieren dan klaar zijn! 
Het stadsbestuur vroeg om een kostenraming, inzonderheid de 
rec eptiekosten. Dus la ten I,'eten. Maximum moei.ru.ook stoelen 
(en tafels?.) voorzien worden voor 200 man. In de eetzaal 
kan een 80 ~ 90 man plaats nemen, eventueel ook in een'ande
re zaal, aldus Willy. Cok de sponsors niet vergeten! 
Wat dient er te gebeuren aan de balie bij het onthaal? •• 
Inschrijvingslijsten en mappen alfabetisch rangschikken en 
drie personen paraat staan. De Fruiteniers zorgen voor bege
leiding, zowel buiten als binnen?! Er is ruime parking. 
De Federatie wil zorgen voor 500 uitnodigingen en wij zelf 
schrijven de leden van de kringen aan' Praktisch wordt 
afgesproken dat Jos de briefomslagen bezorgt en dat er op 
30 maart ten huize van Jos6e die adressen geschreven worden. 
Moet voor druk'verk Gu~fens of iemand anders aangesprol;::en " 
!vorden? . .. Ook de mappen dienen bedrukt met vermelding van 
de sponsors, alsmede de koffiebon en eetbon. Er dient ook 
gezorgd voor badges met naamopdruk. Ook moet gesproken 
,vorden met l'loniaue en V. V. V. voor gidsing. Bij de abdij 
Coolen zal men vragen of zij de toeloop kunnen verwerken 
en kunnen zorgen voor het traditionele vieruurtje. Er is dus 
nog veel werk - en op korte tijd - aan de winkel! 

Nu U dit leest is cr al een hele hoop werk verzet door een 
dapper en flink werkend groepje. y merkt dit wel aan de 
ingesloten documenten. Indien U nog iets te binnen schiet 
'vaar lve nog moeten aan denleen, neem dan contact op met 
voorzitter of secretaris. 



Verontschuldigd: Fr. Coenen 

Aan1vezi~: J.Heyvaert, A. Van Hoecke, \v. Vandormael, J. 
Grommen, J. Bleus, F. Coenen. 

Jas deelt mee dat alle sprekers voor het Congres toegezegd 
hebben. Dan komen de praktische zaken aan bod. Eerst moet 
een keuze ;;emaiikt 'vorden tussen de voorstellen voor het menu. 
Men is daar vlug doorheen geraakt. Er zullen ook een aantal 
overschrijvingsformulieren moeten aangevraagd ."orden. De 
conferentiezaal moet v66r 14 u ontruimd zijn, dus het mid
dagmaal rond 12 u houden in een ancèt.~e zaal en dan een keuze
programma aanbieden om lIl: u of 15 u? .• Is het stroopfabriek 
Wynants nog toegankelijk? .. men moet daar uitsluitsel voor 
hebben; Jas stiet al op een voorlopig njet, maar men 1\'il nog 
een poging wagen. Ue abdij Coolen moet er zeker bij, alsook 
het centrum met stadhuis en hoofdkerk en Durchtheuvel. Als 
de fabriek niet togankelijk is lean men ~'~argriet Houbrechts, 
die een thesis over stroop maakte, contacteren om over dit 
onderlVerp te spreken aan de hand van tentoonstellingspanelen. 
De sprekers hebben ook een overhead-projector nodig Or,l hun 
referaten te illustreren. De heer Coun wil er een meebrengen! 
Er is geen goed projectievlak voorhanden, dus uitkijken naar 
een groot scherm. I~an men eventueel dia' s of film afdraaien 
over stroop of -productie? .• Willy deelt mee dat de Kernie
lerweg vanaf de Guldenbodemlaan zal afgesloten worden, dus 
Tongeren, St. Truiden , Heers moet via College en Boeshovenlveg. 
Een goed plan moet getekend en afgedrukt op de uitnodiging, 
achterkant. Hij zegt ook dat er op 3 april om 11 u een pers
conferentie doorgaat in de Veiling. Dus moeten uitnodigin
gen, inschrijf- en overschrijvingformulieren dan klaar zijn! 
Het stadsbestuur vroeg om een kostenraming, inzonderheid de 
receptiekosten. Dus laten ·l\Teten. r·laximum moemook stoelen 
(en tafels?.) voorzien worden voor 200 man. In de eetzaal 
kan een 80 ~ 90 man plaats nemen, eventueel ook in een·ande
re zaal, aldus Willy. Cok de sponsors niet vergeten! 
Ivat dient er te gebeuren aan de balie bij het onthaal? •• 
Inschrijvingslijsten en mappen alfabetisch rangschikken en 
drie personen paraat staan. De Fruiteniers zorgen voor bege
leiding, zowel buiten als binnen?! Er is ruime parking. 
De Federatie wil zorgen voor 500 uitnodigingen en wij zelf 
schrijven de leden van de kringen aan' Praktisch wordt 
afgesproken dat Jos de briefomslagen bezorgt en dat er op 
30 Jnaart ten huize van Jos6e die adressen geschreven worden. 
:\Ioet voor druk.v-erk Guffens of iemand anders aangesproken r~ 

worden? .. Ook de mappen dienen bedrukt met vermelding van 
de sponsors, alsmede de koffiebon en eetbon. Er dient ook 
gezorgd voor badges met naamopdruk. Ook moet gesproken 
worden met Nonique en V.V.V. voor gidsing. Bij de abdij 
Coolen zal men vragen of zij de toeloop kunnen verwerken 
en kunnen zorgen voor het traditionele vieruurtje. Er is dus 
nog veel werk - en op korte tijd - aan de winkel! 

Nu U dit leest is cr al een hele hoop werk verzet door een 
dapper en flink werkend groepje. V merkt dit wel aan de 
ingesloten documenten. Indien U nog iets te binnen schiet 
' .... aar lye nog moeten aan denl<:en, neem dan contact op met 
voorzitter of secretaris. 



VEH ,':;Lj\G GL,'5 CIlIED1<:U'\ UI G;;: KHING KA.:-J. ,)AlHS DC H GL C CN DU. 2j . C~) .92. 

Verontschuldigd: Fr. Coenen 

Aanlvezig: J.Heyvaert, A. Van Hoecke, 1,". Vandormael, J. 
Grommen, J. Bleus, F. Coenen. 

Jos deelt mee dat alle sprekers voor het Congres toegezegd 
hebben. Dan komen de praktische zaken aan bod. Eerst moet 
een keuze gema~kt worden tussen de voorstellen voor het menu. 
l1en is daar vlug doorheen g e raakt. Er zullen ook een aantal 
overschrijvingsforn1ulieren moeten aangevraagd 1-'iorden. De 
con~erentiezaal moet v66r 14 u ontruimd zijn, dus het mid
dagmaal rond 12 u houden in e e n anc.ère zaal en dan een keuze
programma aanbieden om lil u of 15 u? .. Is het stroopi'abriek 
Wynants nog toegankelijk? .. men moet daar uitsluitsel voor 
hebben; Jos stiet al op een voorlopig njet, maar men wil nog 
een poging wagen. Do abdij Coolen moet er zeker bij, alsook 
het centrum met stadhuis en hoofdkerk en Burchtheuvel. Als 
de fabriek niet togankelijk is ll::an men L,jargriet Houbrechts, 
die een thesis over stroop maakte, contacteren om over dit 
onderwerp te spreken aan de hand van tentoonstellingspanelen. 
De sprekers hebben ook een overhead-projector nodig om hun 
referaten te illustreren. De heer Coun wil er een meebrengen! 
Er is geen goed projectievlak voorhanden, dus uitkijken naar 
een groot scherm. :~an men eventueel dia' s of film afdraaien 
over stroop of -productie? .. Willy deelt mee dat de Kernie
lerweg vanaf de Guldenbodemlaan zal afgesloten worden, dus 
Tongeren, St.Truiden, Heers moet via College en Boeshoven''ieg. 
Een goed plan moet getekend en afgedrukt op de uitnodiging, 
achterkant. Hij zegt ook dat er op 3 april om 11 u een pers
conferentie doorgaat in de Veiling. Dus moeten uitnodigin
gen, inschrijf- en overschrijvingformulieren dan klaar zijn! 
Het stadsbestuur vroeg om een kostenraming, inzonderheid de 
receptiekosten. Dus laten weten. Maximum moeiEnook stoelen 
(en tafels?.) voorzien worden voor 200 man. In de eetzaal 
kan een 80 ~ 90 man plaats nemen, eventueel ook in een"ande
re zaal, aldus Willy. Ook de sponsors niet vergeten! 
Wat dient er te gebeuren aan de balie bij het onthaal? •• 
Inschrijvingslijsten en mappen alfabetisch rangschikken en 
drie personen paraat staan. De Fruiteniers zorgen voor bege
leiding, zowel buiten als binnen?! Er is ruime parking. 
De Federatie wil zorgen voor 500 uitnodigingen en wij zelf 
schrijven de leden van de kringen aan' Praktisch wordt 
afgesproken dat Jos de brie~omslagen bezorgt en dat er op 
30 maart ten huize van Josée die adressen geschreven "Torden. 
Moet voor drukwerk Gu~fens of iemand anders aangesproken ( 
worden? .. Ook de mappen dienen bedrukt met vermelding van 
de sponsors, alsmede de koffiebon en eetbon. ~r dient ook 
gezorgd voor badges met naamopdruk. Ook moet gesproken 
lvorden met L onicue en V. V. V. voor .';idsing. Bij de abdij 
Coolen zal men vragen of zij de toeloop kunnen ver"Terken 
en kunnen zorgen voor het traditionele vieruurtje. Er is dus 
nog veel werk - en op korte tijd - aan de winkel! 

Nu U dit le e st is er al een hele hoop werk verzet door een 
dapper en flink werkend ~roepje. V merkt dit wel aan de 
ingesloten documenten. Indien U nog iets te binnen schiet 
'vaé.,r lve nog moeten aan denken, neem dan contact op met 
voorzitter of secretaris. 
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Verontschuldigd: Fr. Coenen 

Aanwezig: J.Iieyvaert, A. Van Boecke, 1:. Vo.ndormael, J. 
Grommen, J. Bleus, F. Coenen. 

Jos deelt mee dat alle sprekers voor het Congres toe g ezegd 
hebben. Dan komen de pro.ktische zaken ao.n bod. Eerst moet 
een keuze gemaukt worden tussen de voorstellen voor het menu. 
Nen is daar vlug doorheen geraakt. Sr zullen ook een aantal 
overschrijvingsformulieren moeten aangevrao.gd worden. De 
conferentiezaal moet v66r 14 u ontruimd zijn, dus het mid
dagmaal rond 12 u houden in e e n ancèt~e zaal en dan een keuze
pro g ramma aanbieden 0111 111 u of 15 u? •• Is het stroopfabriek 
Wynants nog toegankelijk? .. men moet da~r uitsluitsel voor 
hebben; Jos stiet al op een voorlopig njet, maar men wil nog 
een poging wagen. De abdij Coolen moet er zeker bij, alsook 
het c entrum rrlet stadhuis en hoofdkerk en Burchtheuvel. Als 
de fabriek niet togankelijk is kan men Margriet Houbrechts, 
die een thesis over stroop maakte, contacteren om over dit 
onderwerp te spreken aan de hand van tentoonstellingspanelen. 
De sprekers hebben ook een overhead-projector nodig om hun 
referaten te illustreren. De heer Coun wil er een meebrengen! 
Er is geen goed projectievlak voorhanden, dus uitkijken naar 
een groot scherm. r:an men eventueel dia I s of film afdraaien 
over stroop of -productie? .. Willy de e lt mee dat de Kernie
lerweg vanaf de Guldenbodemlaan zal afgesloten worden, dus 
Tongeren, St . Truiden, Heers moet via College en Boeshovenweg. 
Een goed plan moet getekend en afgedrukt op de uitnodiging, 
achterkant. Hij zegt ook dat er op 3 april om 11 u een pers
conferentie doorgaat in de Veiling. Dus moeten uitnodigin
gen, inschrijf- en overschrijvingformulieren dan klaar zijn! 
Het stadsbestuur vroeg om een kostenraming, inzonderheid de 
receptiekosten. Dus laten ,,"eten. Maximum moemook stoelen 
(en tafels?.) voorzien worden voor 200 man. In de eetzaal 
kan een 80 ~ 90 man plaats nemen, eventueel ook in een"ande
re zaal, aldus Willy. Cok de sponsors niet vergeten! 
Wat dient er te gebeuren aan de balie bij het onthaal? •• 
Inschrijvingslijsten en mappen alfabetisch rangschikken en 
drie personen paraat staan . De Fruiteniers zorgen voor bege
leiding, zowel buiten als binnen?! Er is ruime parking. 
De Federatie wil zorgen voor 500 uitnodigingen en wij zelf 
schrijven de leden van de kringen aan' Praktisch wordt 
afgesproken dat Jos de briefomslagen bezorgt en dat er op 
30 maart ten huize van Jos&e die o.dressen geschreven worden . 
Moet voor druk"erk Guf'fens of iemand anders aangesproken '. 
"orden? .. Ook de mappen dienen bedrukt met vermelding van 
de sponsors, alsmede de koffiebon en eetbon. Er dient ook 
gezorgd voor badges met naamopdruk. Ook moet gesproken 
"orden met Lonique en V. V. V. voor gidsing. Bij de abdij 
Coolen zal men vragen of' zij de toeloop kunnen verwerken 
en kunnen zorgen voor het traditionele vieruurtje. Er is dus 
nog ve e l werk - en op korte tijd - aan de winkel! 

Nu U dit leest is er al een hele hoop werk verzet door een 
dapper en flink werkend groepje. g merkt dit wel aan de 
ingesloten documenten. Indien U nog iets te binnen schiet 
I"o.ilr 1ve nog moeten aan denl(en, neem dan contact op met 
voorzitter of secretaris. 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

Borgloon 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Dorgloon 

Deste, 

Borgloon, 3 0 maart 1992. 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk, doch dringend 
uit om aanwezig te zijn op onze laatste samenlcoJl1st v66r 
het Congres op 9 mei. Zij heeft plaats in ons gewoon verga
derlokaal in het Dienstencentrum van het O.C. N .W., Graethem
poort 3A te Borgloon en dit op 

(MAANDAG 27 APRIL 1992 TE 20 U 

Op de agenda~ 

Het Congres op 9 mei: 

Stand van zaken over -aantal inschrijvingen 
-onthaal en verloop 
-onze inbreng daarin 
-andere détails 

In de hoop dat U de inzet van het werkgroepje 
waardeert en hen moreel steunt door UI .. belangstelling 
en door UI .. aan, .. ezigheid op het Congres en mogelijk ook 

.op deze laatste briefing-vergadering, groeten U, namens 
onze leden, 

De secretaris, 

Frans Coenen 
Tongersesteenweg 105 
3840 Borgloon 
Tel. Ü12/7 L14652 

De voorzitter, 

Jos Bleus 
Leemzaal 34 
3840 Borgloon-Kerniel 
C12/7 44 660 

NB. Voor de vergeetachtigen: denlc aan de hernieu'ving Van u'v 
lidmaatschap '92 en schrijf over op nr. 457-8032541-74! 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris·· 

Borgloon 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstr a at 1 
3840 Dorgloon 

Deste, 

Borgloon, 30 maart 1992. 

Hiermede nodi g en wij U vriendelijk, doch dringend 
uit om aanwezig te zijn op onze laatste samenkomst v66r 
het Congres op 9 mei . Zij heeft plaats in ons gewoon verga
derlokaal in het Dienstencentrum Van het O.C. }I .W., Graethem
poort 3A te Borgloon en dit op 

.è'lAANDAG 27 APHIL 1992 TE 20 U 

Op de agenda~ 

Het Congres op 9 mei: 

Stand van zaken over -aantal inschrijvingen 
-onthaal en verloop 
-onze inbreng daarin 
- andere détails 

In de hoop dat U de inzet van het werkgroepje 
waardeert en hen moreel steunt door uw· belangstelling 
en door u~ ... aan, ... ezigheid op het Congres en mogelijk ook 
op deze laatste briefing-vergadering, groeten U, namens 
onze leden, 

De secretaris, 

Frans Coenen 
Tongersesteenweg 105 
3840 Borgloon 
Tel.012/7 L14652 

De voorzitter, 

Jos Bleus 
Leemzaal 34 
3840 Borgloon- Kerniel 
C :t2/7 il Ll G6ü 

NB. Voor de vergeetachtigen: denl< aan de hernieuw·ing Van u,.". 
lidmaatschap '92 en schrijf over op nr. 457-8032541-74! 

o.:t " 



Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Dar is" 

Borgloon 

p/a Samenlevingsopbouw 
Oorsprongstraat 1 
3840 Borgloon 

Beste, 

Borgloon, 30 maart 1992. 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk, doch dringend 
uit om aanwezig te zijn op onze laatste samenkomst v66r 
het Congres op 9 mei. Zij heeft plaats in ons ~ewoon verga
derlokaal in het Dienstencentrum Van het O.C.N . W., Graethem
poort 3A te Borgloon en dit op 

(MAANDAG 27 APRIL 1992 TE 20 U 

Op de agenda:-

Het Congres op 9 mei: 

Stand Van zaken over -aantal inschrijvingen 
-onthaal en verloop 
-onze inbreng daarin 
-andere détails 

In de hoop dat U de inzet van het werkgroepje 
waardeert en hen moreel steunt door uw belangstelling 
en door u.v aan1vezigheid op het Congres en mogelijk ook 
op deze laatste briefing-vergadering, groeten U, namens 
onze leden, 

De secretaris, 

Frans Coenen 
Tongersesteenweg 105 
3840 Borgloon 
Tel.012/7 L14652 

De voorzitter, 

Jos Bleus 
Leemzaal 34 
3840 Borgloon-Kerniel 
o 12/71iA660 

NB. Voor de verge etachtigen: denk aan de hernieuwing van u1v 
lidmaatschap '92 en schrijf over op nr. 457-8032541-74! 
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Geschiedkundige Kring 
"Kanunnik Daris" 

BORGLOON 

" , 

Borgloon, 20 mei 1992. 

Beste lid of sympathisant, 

Tien leden van onze kring maakten ons Congres 
Van 9 mei jl. mee in de C.V. Fruitveiling Borgloon met als 
tema:"Fruit in het Oude Land Van Loon". De aanwezigen 
zullen met ons beamen dat dit Congres tot een waar succes 
uitgegroeid is met ruim honderd deelnemers waarVan er een 
zeventig het feestmaal meemaakten. De voorbereidingen 
Waren dan ook "navenant". Ons werkgroepje, bestaande uit: 
Josée, Arthur, Leon, Frans en Jos heeft bergen verzet om 
alles tot in de puntjes te laten verlopen. 

Ook de gastvrijheid en totale medewerking van de 
C.V. Fruitveiling Borgloon alsmede de opluistering door de 
"Confrerie Van het Kortessemse Fruit en haar Gastronomie" 
werden zeer op prijs gesteld. Die vijftien mensen in ornaat 
gaven er een feestelijk tintje aan. 

Tevens een dankwoord aan al onze sponsors, zonder 
wier steun wij het financieel niet konden klaren. 

Voor een algehele beoordeling en een financieel verslag 
lijkt het ons voorlopig nog te vroeg' Aan de geinteres
seerden willen wij wel de boeken opendoen. In vervanging 
van 25 mei houden wij een laatste samenkomst om het werk
jaar af te sluiten op 

HOENSDAG 10 JUNI TE 20 U 
in ons gew'oon lokaal, Dienstencentrum OC:f\M, Graethempoort 
3A te Borgloon. 

Intussen hebben wij al kontakt en gelegd met een 
bevoegde gids voor de beloofde uitstap naar het historische 
centrum Van Luik en dit op 

ZATERDAG.c"'JAMIDDAG 13 JUNI 
Vertrek om 13 U stipt aan het OC.Hi-l. 
Wel vragen wij U om zo vlug mogelijk voorzitter of secre
taris te verwittigen indien U deelneemt. Het spreekt 
vanzelf dat ook de eCl1.tgeno (0) t (e) or vrl.erHlen U mogen 

vergezellen. 
In de hoop dat lvij verder op uw steun mogen re.

kenen en U ook op onze aktiviteiten mogen begroeten, 
tekenen lvi j , 

De secretaris. De voorzitter, 

~ Tongersesteenweg 105 
3840 BORG lOON 

Tel, 012/74,4-<1 ';)7, . 

NB • ..;. Nog enkele congresmappen Z1J beschikbaar tegen de gunstprijs 
van 50 F, ook nog "Stroopbundels" te verkrijgen à 150 F, 
alsmede twee brochures over Fruitgeschiedenis en Fruitrecepten 
à 100 F (de tlvee samen). ;':en zegge het voort! 

- Jammer genoeg haakten een zestal leden af voor '92 of ••• 
mogen wij hun overschrijving nog verlvachten ? •• 



VERSLAG GESCIIIEDKt.JNDIGE KHING KAN. DAIUS DOHGLOGN DD. 10.06.92 

Aanw"ezig: J. Grommen, L. Bartholomé, J. Heyvaert, A. Van 
Hoecke, Jos Bleus, F. Coenen 

Eerst de evaluatie van het Congres .. De voorzitter oppert de 
mening dat voor echte historici het fruit een moeilijk te 
bespreken onderwerp is. Men kan niet td een ver verleden 
teruggaan en het had als economisch aspect meer de belang
stelling van fruittelers en -verkopers. Al met al viel het 
toch goed mee omdat het streekgebonden is en over een korte 
historische periode refereerde. Er waS zelfs belangstelling 
vanuit Nederland, van mensen die zich met een fruitmuseum 
bezig hielden. Het feestmaal waS fijn verzorgd! ' 
Frans doet dan de boeken open en bezorgt de aanw·ezigen een 
copie van de afrekening. Zo een Congres kost grosso-modo 
een 100 000 F en dan komen wij er nog zonder zaalhuur vanaf! 
Dank zij inschrijvingen en sponsors konden w·ij het grootstB 
deel recupereren en hebben een "voorlopig" negatief saldo 
van 6000 F. Daar wij nog 20 à 25 000 F te verwachten hebben, 
houden lvlJ er zelfs nog aan over! Dat had Dr. Grommen nooit 
durven denken en wenste ons proficiat voor de organisatie. 
Jammer dat de intere>se van onze kringleden 1vat mager uitviel! 
Frans stelde een dankbrief op aan de sponsors, die werd goed
gekeurd. Ook aan de vier referaathouders moet een dankbrief 
gestuurd en hen tevens herinnerd .': aan de toezending van de 
referaten, om naderhand te publiceren, o.a' in "Limburg". 

Jos kreeg een telefoontje van de gids die onmogelijk op 13 
juni kon begeleiden. Dan maar de rondgang van Luik uitstel
len tot september, zaterdagen 12, 19 of 26 september. Je 
hoort er nog wel Van. 

Naar aanleiding van de uiteenzetting van Jos Moons was Jos 
Bleus naar Rieneck en Lohr gereisd, immers Lodewijk I noem
de zich al in 1139 graaf Van Rieneck, aan de Main in Duits
land. Jos vond er veel sporen terug van Loon en refereerde 
naar een tentoonstelling, gehouden in het nabije 1vurzburg. 

Jos moest ook nog advies geven over de arduinen grafstenen 
voor Lodelvijk I en echtgenote Agnes in de Gasthuiskapel. 
Dr. Grommen vraagt of er niet meer tekst en uitleg kan 
bijgeplaatst, bv. op een paneel tegen de muur. 

Voor volgend werkjaar houdt mende vierde maandag der maand 
aan voor de bijeenkomsten. Wat moet er op het programma? 
Zou men niet beter over kleinschalige en meer plaatselijke 
geschiedenis praten en interviem\'s afnemen van de oudsten 
van dorp of stad. Jos wou ook wat doen rond het 700jarig 
bestaan van het schrijn van St.Odilia in Colen. Dit werd 
afgeraden door Dr. Groi::Jmen: men moet de oude zusterkens 
niet te veel belasten en het is genoegzaam bekend, tot in 
het buitenland en lokt jaarlij.': s duizenden toeristen. 

lvat gebeurt er met oude documenten, postkanrtnn, boeken, 
enz ... bv. bij overlijden, zie:Mnrcel Nodave, Jozef 
Ghijsens, Antoon Lycke? • • Er gaat veel verloren!Daarom 
opslaan, aankopen misschien. Waar blijft de kamer in het 
Kanunnikenhuis?. En de Kast? .. 

Er wordt nog nagekaart over heksenvervolging, 'vaar volgens 
Leon Loon de primeur had in 1518 reeds. Sommigen geloven er 
nog in zegt Dr. Grommen. De tijd Van toen met o.a. Demarrez 
wordt ook nog opgerakeld. 

Intussen voor allen nog een fijne vakantie! 



Geschiedkundige Kring 
rrKanunnik Daris rr 

I30RGLCON 

Beste, 

Borgloon, 17 september 1992. 

Aan alle leden en oud- leden, 

Ons succesvol Congres op 9 mei 11. waS de laatste activiteit 
Van vorig werkjaar. 
Januner genoeg - wegens onbeschikbaarheid van onze gids - is 
onze reis naar het historische Luik in ••• de Maas gevallen. 
Maar niet getreurd, uitstel is geen afstel. 

Traditiegetromv houden wij onze samenkomsten op de 4de maan
dag Van elke maand in ons vertrouwde lokaal Van het Diensten
centrum Van het gastvrije O.C.M.H., Graethempoort 3 A te 
Borgloon. 

Mogen wij U dan aldaar uitnodigen op deze 1ste bijeenkomst op 

MAANDAG 28 SEPTEMBER E.K. TE 20 U 

Op de agenda: 

- Bezoek aan de oude Gasthuiskapel, waar Lodewijk I en gravin 
Agnes een waardig grafmonument kregen. 

- Verkenningsronde over mogelijke onderwerpen, die we willen 
bespreken, dit werkjaar. Een suggestie van onzentwege 1vaS: 
lverken rond plaatselijke figuren uit het nabije verleden enl 
of plaatselijke gebouwen met hun geschiedenis. Daar zou 
opzoekingswerk rond gebeuren en in een korte tekst neerge
schreven, samen met een foto. 

Wat is uw mening daarover? Of hebt U andere voorstellen? 
Kom dit dan meedelen op 28 september e.k. 

Beleefde groeten en hopend op uw aanwezigheid, verblijven wij, 

Hoogachtend, 

Devoo~ 

~ Jos BLEUS 

De secretaris, 

COENEN 
iveet jes: 

- Ter gelegenheid van de open-monumentendag lieten lvij een 
folder drukken, hierbijgevoegd. Die lag in I3ommershoven en 
nu nog op het stadhuis. Geef hem door a.u.b. 

- De plaatselijke 1vijngaard rrDe Mot rr werd ook geopend, alsook 
de wijnkelder in het kanunnikenhuis. 

- Hamont-Achel organiseert de Honumentenwandel- & fietsdag op 
11 oktober. 

- In I3egijnhofkerk te St . Truiden tot 18 oktober: tentoonstel
ling: Faithfully Yours (over lijden en kruisrelaties) 

- In Alde-Biezen tot 13 december: tentoonstelling: Ridders 
en Priesters. 



Op 25 sat>temo. had onze 1 s t e on tr:lO eting van he t ni CUlve Iverkj aar 
plaats. Lieten zich verontschuldigen: :h\T. J.IIeyvaert, de heren 
\{,Vandormael en E.Fourier. IJet opzet \Vas om een bezoek te bren
gen aan de gerenoveerde graftomben Van Lodcwijk I en gravin 
Agnes, dit in de oude Gasthuiskapel. Waren aan\Vezig: de heer 
burgemeester L.\\Tathion, schepen J .Ory, CC;,:\'.' voorzitter W.Roe
lands met zijn secretaris J.D.Croux en raadslid G.Vijgen. Ook 
L.Bartholomé, Dr. Grommen, E.Valgaerts, A.Vanhoecke, F.Coenen 
en Jos Bleus van de G.K. di e nden te wachten, wegens sleutel
problemen. Intussen verschafte Jos Bleus in het belendend 
lokaal van het Dienstencentrum enige uitleg over de dynastie 
van de Loonse graven. Ook Ricneck, Lohr, Chiny en Modave 
k\Vamen ter sprake. Voor de plechtigheid in de kapel verwijzen 
wij naar het krantenbericht hieronder. 

Weergekeerd in het lokaal verduidelij 2:te voorzitter Jos Bleus 
het voorgestelde jaarprogramma, nl . opzoekingswerk verrichten 
over markante Loonse fiGuren en/o f' gebo u1ven . Hierover zou een 
korte tekst worden neergeschreven niet eventueel fotomateriaal. 
Nen zou bv. kunnen starten r:;et l,-anunnik Daris ZG. 
Het bezoek aan het historische Luik ,verd vastgelegd op 7 novem
ber: 13 u vertrek Speelhof . - J . D.Croux, secretaris OC~ill legde 
een interessant voorstel op tafel, nl. het in de kijker plaatsen 
van het OC'M-archief, uoor Dv. een tentoonstelling hierover. De 
oudste oorkonden dateren Van 11±06! en kunnen aan het Archief 
opgevraagd worden . Jos Bleus dacht reeds aan een klank- en licht
spel. - Van [;ddy Val[';aerts en Luk }1achiels komt er een boek op 
de markt: De Keltische Erfenis: Riten en Symbolen in het Volks
geloof. Enkele leden deden reeds een voorinschrijving ( zie 
folder hierbijgevoegd). - De secretaris herinnerde nog aan het 
Congres van 9 Illei 11. en vroeg zo spoedig mogelijk de résumé's 
van de referaten te laten :.l11nde len door de Federatie, dus 
contact opnemen met dhr . Coun! 

Waardige «begrafenis» 
voor graaf Lodewijk I 

BORGLOON.- De Loonse geschiedkunidge krim~ «Kanunnik 
Dnris» heeft zopas de middelee~wse graafLolewijk Cvan Loon en 
zijn gemalin Agnes waardig «begraven» in deJohannieterkerk, be
ter gekend als de Gasthuiskapel. Op de grafkuilen werden granie
ten dekplaten aangebracht met de verme lding van hun ambtspe
riode en titel. In zijn toe,prnakwees los Bleus, voorzitter van de 
geschiedkundige kring. op enkele markante feiten uit het leven van 
de graaf en de gravin. Zo begunstigde graaf Lodewijk de vroegere 
Johannieterkerk met giften en sprak hij uitdrukkelijk de wens uit 
om in deze kerk begraven te worden, Dit gebeurde na een veldslag 
tegen ue Truienaren en Duras in I 17 1. De gravin Agnes was de be
schermvrouw va n de dichter Hendrik van Veldeke. Zij schonk het 
begijnhof. drie jaar na de dood van haar man, aan cic abt van Vil
lers. 

Verder Ledankte los Bleus de voorzitter en secreta ris van het 
OCiv1\V -rusthuis l'Oor het bekostigen van de nieuwe grafstenen. 
I-lij Jankte ook het gemeentebestuur. De voorzitter sprak tot slot de 
wens uit d'lt -;.ijn vere niging zich verder zou inspannen op het vlak 
van de ruim.:re bekendmaking van de geschiedeI1is van het "Oude 
Land '.all Loon», 
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GES CIIIEDKUNDI GE KRL\'G 
KANUNNIK DAHIS 

13CHGLOON 

Beste, 

Borgloon, 15 oktober 1992. 

Aan alle leden en oud-leden, 

Ter kennisgeving aan de heren 
Wathion, Roelands, Ory, Croux 
en Vijgen 

Hierbijgevoegd het verslag van onze eerste samenkomst op 
23 sept emb,e};;J 1. 
Wij houden de vierde maandag van de maamd aan en nodigen U 
dus vriendelijk uit om aam'lezig te zijn op: 

MAANDAG 26 OKTOBER TE 20 U 

in ons vertrom",d lokaal van het Dienstencentrum OCr.:1\V aan de 
Graethempoort 3A te Bor~loon. 

Op de agenda: 

- Voorstellen voor jaapprogramma 
- De Kanunnik Darisfiguur (bundel meebrengen) 
- Varia 

In de hoop U daar te ontmoeten, tekenen wij, 
hoogachtend, 

De secretaris, De voorzitter, 
(--------

<. t J . 1/. ,0 <---.----." 
J .L ~~ 

/ . 

-
COENE N Frans 

Tongersesteenweg '105 
Jos ELLUS 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.16;'-2 

lveetjes: 

Tentoonstelling 400 jaar seminarie te Luik: aldaar elke dag 
Van 11 tot 17 u, behalve maandag Tel . 041/235605 toestel 44 

Tentoonstelling in Alde-Biezen (tot 111 Cecember): Ridders 
en priesters . 

- 130 ek versch enen Van Val,~aerts Edu.y 8:. Co (zie folder) 
.:f 

- Op .\ november: bezoek aan het historische Luik: 'vertrek 
Spe .. lhof 13 u . 

Over li je,en op G o:<tob er van Francis GOOLs, G 2 jaar, lid 
van de :lCraldische comis...;ie en bekend in Borgloon. 



VrmSLAG GESCllIEDhU?\' :JlGE KHII\'G KAN. lJAHIS Dl: HGLGON LU. 26.1(;' . ~2 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, A. Vanhoecke. 
Aanl\Tezig: Fr. Coenen, L. Dartholomé , J. Grommen, I. Gilisen, 

W. Vandormael, Jos Bleus en F. Coenen. 

De secretaris las vorig verslag en vroeg om goedkeuring. Hij 
deelde mee dat het boek van E. Valgaerts: De keltische Erfenis 
pas op 2 nov. verschijnt. De voorzitter vernam dat in de 1ste 
uitgave Van "Limburg" het referaat verschijnt van dhr. Van 
Ballaer over de economische im~ct van de fruitsector. Reeds 
verschenen in "Fruitteelt" zegt \',7. Vandormael. De overige 
referaten komen in de 4de uitgave Van "limburg". Af,.,achten!.,. 
Jos vraagt waar wij het eerst aan beginnen i.v.m' markante 
figuren of gebouw'en. Volgt de opsomming: Colen, Alofs, Henrotay 
(bundel van Ivo al), De Rijkswacht, de tram, Hubo ••. Over 
Demarrez is al wat verschenen,9.a. in Davidsfondsblaadje. Leon 
had ook twee boeken bij: een over het Daensisme in Limburg en 
het andere over het socialisme in Z.Limburg, waar telkens 
Demarrez vermeld WaS. 
Dan komt de dringende vraag van Dr. Grommen: '{aar blijft die 
opbergkast, ",'aar het miniarchief van onze kring kalJ"opgeborge:n 
worden? .. Eventueel kan dit met fotocopies, zegt Ivo. Die 
pleit ook voor meer toegankelijkheid van het gemeentelijk 
archief en Burgerlijke stand. Leon treedt die mening bij en 
wil dat wij een officigle aanvraag hiervoor zouden doen, zeker 
voor onze leden. Het al zo lang beloofde lokaal in het Kanunni
kenhuis blijft op zich wachten, te meer omdat de VZW Fruit
museum hiervoor een huurcontract bekwam. Inzake lokaal bleek 
het dienstencentrum OC}TIv de voorkeur te genieten boven de Bib., 
Samenlevingsopbom'f Kerniel , geme.entehuis Kerniel •• Voorzitter 
en secretaris verbinden er zich tot om een oplossing te zoeken! 

Volgen dan nog losse bedenkingen Van de aal1.'\-'lezigen. Ivo maant 
aan om een jaarprogramma op te stellen en het samenbundelen 
Van opzoekingen en bibliografie. In 1850 werd een onderzoek 
gedaan naar de gezondheidstoestand van de Loonse bevolking, 
waarover bij Demarteau, Li~ge een boek verscheen. Wie weet er 
wat Van en wie was die dokter? Robijns? •. Waar is de (geschied
kundige) erfenis Van ons lid Marcel :~dave. Ivo wil het zijn 
lvedu,.,e eens vragen. 1vaar is de documentatie verzeild Van 
pastoor L. Coune uit Hendrieken, toondichter van kerstli~eren?. 
Conclusie: Waakzaam blijven bij het ontruimen van oude panden! 
Jos laat de schrijfwijzer rondgaan, die ons zal helpen wat te 
brengen over personen of gebouw'en. Hij zou ook de story van de 
firma Bleus kunnen schrijven, "laar Dr. Grommen , als vroegere 
buur, aan de wieg - lees: 1ste winkel - stond en het op een 
oude foto aam.vijst. François vindt Iveinig over de G.re. in de 
pers. Hij zou ook een kroniek over Borgloon willen (grote 
interesse van de voorzitter), lijk hij dat zelf voor Broekom 
deed. Willy zag een penning met roos en Loons wapenschild. 
Houdt dit verband met een prijs voor rozenlnvekers, o.a. w'ijlen 
Frans Roberti in de Stationsstraat? .• Enkelen bezochten reeds 
de tentoonstelling in Alde Biezen: Ridders en Priesters en 
waren vol lof! Nu al meer dan 20 000 bezoekers! 

Nen ,vas op dreef en er l'!erd nog tot laat nagekaart over sommige 
kansarme en dikt'lijls kroostrijke gezinn en en over het pauperisme 
vroeger en nu nog, alles gekruid met de nodige, sappige 
anecdotes. 



GESCHI!WKU~DIGE K1HNG 
IJKA:\UXl\IK DAHIs rr 

l30RGLCON Uorgloon, 12 november 1992. 

N.B. 

Aan alle leden en oud-leden 

Beste, 

Mogen wij U hierbij vriendelijk uitnodigen tot 
het bijwonen van onze volgende samenkomst in het lokaal 
van het Dienstencentrum OC}M, Graethempoort 3A te Borgloon 
te 20u op: 

r-1AANDAG 23 NOVENBER 1992 (Noteer a.u.b.) 

Op de agenda: 

- Verslag van het bezoek aan Luik 
-.Verslag van het Congres in Hoepertingen: 

"Het Lonerland in taal en Cultuurgeschiedenis" 
- Opstellen jaarprogramma 
- Nieuwe werkinfrastructuur 
- Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen 
ontmoeten, groeten U 

De secretaris, 

CCENEN Frans 
Tongersesteenweg 10~ 
3840 BORGLOON 

( 

--_.-----_. 

De voorzitter, 

BLEUS Jos 
Leemzaal 34 
3840 KERNIEL 

~,L~ 
Za terdag 21 november: Congres Dialectiek (zie \,~,i--jÎage) ---------In KB. galerij te Brussel tot 12 dec.: I'.langbetu, Afrikaanse 
hofkunst uit Belgische privé-verzamelingen. 

In Basilique St. Martin, Luik tot 13 dec.: Speurwerk, 
Archeologische monumentenzorg in de regio 1I1aas-Rijn 
~niet op maandag) 



VLi~SLAG GLSClilLDl~U1\UlGS l\.iUl\' G 1\..\1\. UA lUS UC HGUJC,i'\ Û0. 2 5.11. :; 2 

Verontsd.huldigd: \\'. Vandormael 
Aanwezig: I.Gilisen, L. Bartholom~, A. Van Hoecke, Fr. Coenen, 

P. Vyvey, .\i. Reg,ç,ers, J. Heyvaert, H. Lenaers, Jos 
Grommen, Jos Bleus, F. Coenen. 

Eerst worden enkele pral{tische zal{en afgehandeld. De nieuwe 
kasten van Belisia (11000 & 18000 F) vallen wat duur uit en 
men besluit in te gaan op het aanbod van Frans die voor 3000 F 
twee occasiekasten wist. Algemene goedkeuring. Int~ssen zijn 
ze al beland in Jos'garage voor opknapbeurt. - Van de kant van 
tKee schepenen k' ..... amen de beloften om (later) in het Kanunniken
huis ofwel pand in de Kortestraat ~~n of meerdere lokalen ter 
beschil{king te stellen. Afwachten! Intussen hebben , ..... ij een 
onderkomen in het gastvrije Dienstencentrum OC}M en mogen die 
kasten daar plaatsen. Goed zo! - Ook verklaarde een schepen 
dat zeker een perron zou opgericht worden, reeds rond qua 
bestek en plaatsgeving. Eerst zien en 

De voorzitter schetste dan in 't kort de leerrijke kennisma
king met de stad Luik, onder leiding van een zeer voortreffe
lijke gids. Hij citeerde: de opgravingen, het voormalige 
prinsbisschoppelijk paleis, het perron, historische kerkgebou
,,,en, de maasbruggen, het oudste caf~, enz .. . Vervolgens gaf hij 
een uitgebreider verslag over het Congres te Hoepertingen (21.10) 
"Het Lonerland in Taal- & Cul tuurgeschiedenis 11 • Hij haalde de 
stelling aan van Pnf.Dr. J.Goossens die benadrukte dat het hof 
Van de Loonse graven ook een bron Was Van cultuurspreiding met 
o.m. H.Van Veldeke. Ook Lutgardis, Jutta, Ida van Leeuwen, 
Ymana van Loon (?) en Christina Van Brustem hadden een weldoen
de geestelijke invloed. Dr. Molemans handelde over teloorgang 
en toch behoud van een eigen Loonse identiteit. Hij citeerde 
voorbeelden uit de wetgevende-, rechterlijke- en uitvoerende 
macht . en beklemtoonde dat Loon immer geprangd zat tussen het 
hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luikt met alle gevolgen 
vandien. In de namiddag: Drs. J . Kruysen over Romaanse leen-
' ..... oorden in Haspengouw, maar niet iedereen was er mee akkoord. 
Lic. J. Segers tenslotte gaf een.·inleiding op Haspengouw'se 
nederzettingsnamen met o . a. -ingen, -heem, -heim, -hoven als 
ui tgang. Een achttal Lonenaren '''<Inden deze boeiende conferen
tie bij. - Een vraag naar onze kring toe was: Welke oorsprong 
en betekenis heeft de steen.,. ingemetseld naast de ingangsdeur 
Van het stadhuis? François had dit reeds opgelost en vertelde 
dat dit het wapenschild en titels waren van Baron Robert , 
Ernest d'Argenteau, die in 1689 de rechtervleugel van het 
stadhuis op zijn kostèn liet verbom-ren. François '\-lil de tekst 
bezorgen aan de leden. 
Jos werd advies gevraagd over de plaatsing van monolieten met 
kaart- of site-element en identificatieplaatjes. Voor Broekom 
wou François ~~n in Sassebroek en Jos ~&n v66r Colen in Ker
niel. Herman zou adviseren voor Gorsopleemv. - QE~ Grommen 
haalt aan dat hij in een merkwaardig huis woont, waar achter
eenvolgens een brom'lerij, schrijmverkerij, electrici tei ts
centrale en kolenhandel gevestigd waren, met naast zich de 
twee hoekpalen Van Sassebroek. - lIet hoofdstuk Demarrez wordt 
nu aangesneden. Na elkaa r komen François , Dr. Grommen en Leon 
enkele markante feiten vertellen, terwijl Leon tenslotte aan 
alle aanwezigen e e n bundel over Julius Demarrez overhandi g t. 
Pro f iciat en dank! tnkele anecdotes over d e ken Guisson brach
ten de vrolijke noot. Frans haalde 11.0 ':; een sugges.tie aan Van 
Andr& Bartholomivis om in 1994 deken Peumans te herdenken, 
100 jaar na zijn a anstelling in Borgl o on, wa a r hij de grote 
verbouwer en v.eldoener "la S van de ST . Odulphusl(erk. - Ivo 
achterhaalde Cat het Dr. Claes was die in 1854 schreef over 
de g ezondheidstoestand Van de Loonse bevolking. Jos wou een 
be~ld Van Van Veldeke OE het Burchtpleintje. 



GE SCJIIEm~ UNl)IGE KIUNG 
If KA~UN:-:IL lJAln S " 

DGHGLOON 

Beste, 

Borgloon, 17 december 1992. 

Aan alle leden en oud-leden, 

l>logen Hij bij het jaareinde even. wo; aandacht vragen 
voor tHee mededelingen: 

1° Onze traditionele bijeenkomst heeft telkens plaa~ op de 
vierde maandag Van elke maand. Daar echter 28 december 
tussen twee feestdagen valt en ook in de vakantieperiode 
achten wij het inopportuun om dan samen te komen. 
Daarom durven wij U voorstellen om elkaar weer te zien 
en o.m. van gedachten 

1-1AANDAG 25 JANUARI 1993 TE 20 U 
in ons vertfbw'i'd lokaal Dienstencentrum oo-nv, Graethempoort 
3A te Borgloon. Gelieve dit nu reeds in je niemve agenda 
te noteren a.u.b. 

2° Het burgerlijk jaar is haast voorbij en daarom willen wij 
U vriendelijk vragen uw lidmaatschap te vernieuwen door 
bijgevoegd overschrijvingsformulier te overhandigen aan 
W'f financiële instelling. ViiI er ook wv minimum-jaarbij
drage van 500 F voor onze kring invullen. Dit bedrag dekt 
de secretariaatskosten, abonnementen, copies, aankopen 
van brochures, boeken, kasten, enz •.• 

Intussen wensen U alvast prettige feestdagen, een vrolijk 
jaareinde en een goed begin van 1993 

~--Frans 
teenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.4G5'.t 

\>leetjes: 

De Voorzitter, 

- Hierbijgevoegd het interessant programma van "Provinciale 
Projecten voor Streekverkenning", Hoepertingen . 

- U kan li~vorden Van de Federatie van Geschied- & Oudheid
kundige Kringen Van Limburg door 900 F over te schrijven 
op nr. 000-0524953-86 van de Federatie, Prinsbisschops~ngel 
17, 3500 HASSELT. TI ontvangt dan "Limburg" en "Het oude Land 
Van Loon" Samen. Afzonderlijk verkrijgbaar aan 500 F. 

- U kan ook lid worden van de VZW Limburgse Dialect- & Naam
kunde door 360 F over te schrijven op nr. 450- 0 40 9791-22 
van J . Segers, Sparrenhof 13, 3 290 DIEST . 

- Onze goede gids voor Luik wil dit nog eens overdoen, maar 
dan voor Tongeren, volgend voorjaar . 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD.25.01.93 

Verontschuldind: W. Vandormael 
Aanwezig: J. Heyvaert, L. Bartholom~, R. Vanrusselt, F. Coenen; 

H. Lenaers, A. Van Hoecke, Dr. Grommen, I. Gilisen, 
Jos Bleus, Fr. Coenen. 

Na de gehruikelijke nieuwjaarswensen werd vlug vorig verslag 
doorgenomen. Het veislag voor de Cul~uurraad was ingestuurd 
en twee verte0enwoordi0e~s voor de~e raad werden aan~eduid. 
De Kortessemse Confrerie van ••• Stuurde ons ook haar beste 
wensen. Waarom komt Borgloon ~ls G.K. niet voor in' het tijd
schrift van het Gemeentekredie"t? vraagt' Arthur. Jos zal navra
gen op de Federatie. Frans nam voor de G.K. een abonnement op 
de oorlogskranten, die François onmiddellijk leende ter inzage. 
Jos en Leon vertellen over de boekenveiling van de Griffel te 
Hasselt. Jos liet zijn aankopen bewonderen en vroeg of de G.K. 
er helangstelling voor had. Volgende samenkomst de knoop door
hakken! Ivo had fotocopies hij van Dr. Georges Claes I boek: 
Reflections sur la pauperisme. Jammer dat er bladen ontbreken! 
De G.K. zal de factuur betalen en trouwens ook alle kosten die 
de leden doen voor de kring. Men opteert voor copies om in de 
kasten te leggen, naast wat documentatie, maar zeker g een waar
devolle oude boeken! 
Ach ja, de kasten!!! Fijn! Proficiat, lijk nieuw! Dadelijk 
werden ze plechtig geopend en de aanwezige inhoud al getoond. 
Daar moest natuurlijk op gedronken worden en ••• gegeten. Het 
\V"as "en passant" ook onze nieuwjaarsreceptie! Kan dat niet 
altijd, vroeer iemand. Na de pauze werd geoordeeld dat de 
~leutel " enkel bij Frans zou te verkrijgen zijn, uitzonderlijk, 
maar '\Jitleningen tijdens de vergaderuren! Er dient een inven .... 
taris opCl'emaakt en een ui tl~~!21iist. Dr. Grommen zegt dat de 
ëi:(fendomsrechten moeten bepaald, nodig bij ontbinding of over
lijden. Dan volaen losse bedenkingen. 
Jos vermeldt de teksten voor de monolieten in de deeldorpen, 
waar op ~ februari jl. een vergadering over doorging, alsook 
over het perron, monumenten en hun klassering. Ren~ en Dr. 
Grommen handelen nog over Demarrez, terwijl Arthur verwonderd 
was dat Wellen in 1860 veel meer inwoners had dan Borgloon. 

Dan handelde Ivo over Dr. Geo~ges Claes, ~ "09.01.1795 + 
26.03.1886. Hij was teVens--"burgemeester van 1863 tot 1886. 
Hij was de zoon vah L. Claes en • Wagemans, haalde in 1821 
zijn doctoraat te Luik en werd reeds in de raad veekozen op 
20.10.1830 en na Deploige schepen in 1836. Na de dood van 
Vreven wordt hij dan burgemeester tot aan zijn dood, dus 23 
jaar! Is dat geen record? •• Dit leidde Ivo tot het opzoeken 
van alle koonse burgemeesters, die hij dan opsomde. Daris ver
meldt er in: Histoire de la bonne Ville de Looz, 186~ vanaf 
1533 tot 1793. Vroeger waren er meestal twee burgemeesters, 
maar op kortere termijn. 
varia. De familie Polus stamde uit de Clee-winning te Kutte
koven. Daris was bevriend met Claes. De familie "Claes ~o~at 
veel .. oederen • Zi jn oom \vas tstoor-deken \/aqemans. Dr. Claes 
trad op bij keuringen bij het"" loten voor s~ldaten. René zegt 
dat er veel vreemdelinqen in het pensionaat van de eroeders 
waren, ook Duitsers. Zo belandde Dr. Grommen bij de slag van 
de zilveren h~lmen te Halen in 1914, waar een deel van de 
Duitse adel uitgedund 'werd. Ze vertrokken uit Loon en keerden 
er qehavend weer! Tot zover ••••• 



GES CHIEDKUNDIGE Y-RING 
KANUNNIK DARIS 

BORGLOON Borgloon, 10 februari 1993. 

Beste lid, 

Mogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze volgende 
samenkomst van I 

MAANDAG 22 FEBRUARI 1993 TE 20 U 

IN ONS VERTROlJliVD LO!ZAAL VAN HET DIENSTENCENTRUN O.C.M.W. 
GRAETHE,MPOORT 3A TE BORGLOON. 

Op de agenda: 

- Boekenaankoop & andere aankopen 
- Monumenteninventarisatie ( verslag vergadering 5 feb.) 
- Advies voor het Perron ( id. ) 
- Het Fruitmuseum ( id. 11 feb.) 
- Tekste~ van Dr. Claes - Gemeenteraden 
- Federatienieuws 
- Nieuwe Loonse figuur b.V. Deken Peumans, Hubo, ••• 
- Varia 

Moge het voor U dan geen "verloren maandag" zlJn, want 
ieder die er vorige keer was, wil weer op post zijn. 

Nog even herinneren aan een achttal leden: Wil je verder 
uitnodigingen en verslagen ontvangen, schrijf dan zo vlug 
mogelijk je lidgeld (minimum 500 F) over op nummer 
457-8032541-74. Doe het nu! 

Intussen qroeten U, 

De secretaris, 

\~~1':'f 
-, '~C- /-::t /""~l/::Y r ;c[E ,... " ns 

""--", T~rsestê~nweg 105 
,3 8 4,0 / B 0 R G L 0 0 N ?/ /Tel. 012174.4G?-2 

Wee"tjes: 

De voorzitter, 

! 
I I 

.~, BLE 

- Tot 07.03: in Antwerpen, Kon. Museum vr. Schone Kunsten: 
Van Breughel tot Rubens; de Antwerpse schilderschool van 
1550 tot 1650. Werken verzameld van over de g~hele wereld. 
Een aa:n.:r:ar1(-~T! 

- Tot 18.04 in Brussel, Kon. Museum v.h. Leger: Qin, de 
onsterfelijke Keizer. De moeite waard! 



Verslag monumentencommissie dd. 5 februari 1993 

Aanwezig: 
Jacinta De Roeck, Celine Helaers, Willy Bamps, Frans Coenen (Borgloon), Frans Coenen 
(Broekom), Claudine Vanormelingen, Jos Knaepen, Marc Roosen, Luc Robijns en Erna Wilmots. 

Verontschuldigd: 
Jul Geukens, A. Kok, Guy Plevoets, Willy Vandormael,Camille Wijnen en Jos Bleus. 

Luc Robijns, Schepen van Cultuur, richt een welkomwoord tot de aanwezigen en licht het doel 
van deze vergadering toe: nl. een aanloop geven voor klassering van monumenten in onze 
gemeente. De belangstelling voor monumenten groeit gestaag, daarom is het de hoogste tijd dat 
monumenten met historische of andere waarde behouden blijven en gerestaureerd worden. 
Elk jaar vindt er een open-monumenten-dag plaats met telkens een ander thema. Het thema voor 
1993 is "licht", Borgloon volgt deze thema's niet maar houdt zich eraan leder jaar een 
deelgemeente in de kijker te stellen. 
In onze fusiegemeente zijn tal van monumenten die waard zijn om geclasseerd te worden. 
Er bestaat een lijst van officieel beschermde monumenten. Deze wordt overlopen en het besluit 
is dat het Paenhuls van Hoepertingen en de ingangspoort van het kasteel te Hoepertingen niet in 
deze lijst voorkomen. 

Daarna wordt er nagegaan welke monumenten beschermd zouden moeten worden, o.a.: 
Vallei Colen 
Paenhuis Hoepertingen 
Stadhuis + omgeving 
Oude grafstenen in Gotem (en misschien elders) 
Oude kruisen op de kerkhoven 
Oude schuur In Broekom : Sassenbroek 
Grafsteen "de Boulmont" te Gors-Opleeuw 
Steen in de kerk te Broekom : 12de eeuw 

1. Beschermingsprocedure monumenten. stads- en dorpsgezichten 
Deze procedure bestaat uit drie fasen: nl. De voorontwerp I ijst, de ontwerp lijst en het 
beschermingsbesluit. 
Deze procedure zal in de toekomst vereenvoudigd worden zodat alles vlugger kan afgehandeld 
worden en dit ten voordele van het monument. 

In de brochure "monumentenbrief" is een lijst verschenen van de ontwerpen van lijst van voor 
bescherming vatbare monumenten waaronder 13 te Borgloon-centrum. Deze lijst is reeds in het 
Staatsblad verschenen. 
Hierbij worden volgende vragen gesteld: 
En de deelgemeentes? Het klooster Nieuwland? De kerk van Haren met de 13de eeuwse 
doopvont? Het duifhuis? 

De taak van deze commissie is dus een inventaris op maken per dorp van te beschermen 
monumenten, niet alleen gebouwen, maar ook kleine voorwerpen. 
Suggesties: 
De Loretto-kapel 
Het huis Baldewijns in de Stationsstraat: dit is het enige Jugendstil-huis van de streek. 
De siroopfabriek van Wijnants (daar zijn de machines nog aanwezig) 
De DardanelJen in het geheel (= moeilijk) 
Het lemen huisje in de Tongersestraat (hier Is reeds een bespoedigde procedure nodig!!!) 

Om een voorstel tot monumentbescherming te doen moet men niet in een commissie of raad 
zetelen, maar iedereen kan een voorstel doen. Het is natuurlijk beter dat de voorstellen gedragen 
worden door een groep. 



2. Onderhoud en restauratie 
In de brochure "Geen behoud zonder onderhoud!" wordt veel Informatie gegeven rond 
onderhoud, premies, restauratie, e.d. van monumenten. 
In 1992 werd er ook een nieuw "Besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van een 
restauratiepremie" goedgekeurd. 

De belangrijkste taak van onze commissie Is nu na te gaan wat er in Borgloon is, wat beschermd 
wOidt f C! .. vat I"'l')g 70U n'(leten l ';;'c ~h(èrmd worden 
Als we zover zijn kunnen we Gyselinck uitnodigen op een werkvergadering en de dOSSIers 
voorleggen. 
Deze Inventaris2 ~: j ... L ; ;; Ç;,, : _ < i. • • < ~ . :. ~". ! L .' 
Samen met deze groep kunnen we dan een commissie opstarten waaruit een gemeentelijke 
adviesraad kan groeien die dan inspraak heelt r:aar het bels-ta toe. 

Een zeer belangrijk punt is ook de waakzaamheid over de monumenten stimuleren. 

BESLUIT: 
We moeten natrekken wet moet OD0,l?nOmen worden in de inventaris 
Prioriteiten vastleggen 
Historische fundering 
Haalbaarheid nagaan 
Dan kunnen we bij een volgende bijeenkomst reeds voorstellen voor klassering opmaken. 
Op deze vergadering kunnen ook de eigenaars van de 11 huizen van het centrum, die reeds 
opgenomen zijn in de brochure "Monumentenbrief", uitgenodigd worden, zodat ze voldoende 
kunnen geïnformeerd worden. 
De eigenaars van de nieuwE' voorstellen t0t k'8~sNini"1 wnrden later pas uitgenodigd. 

3. Advies Perron Borgl09!1 

Het idee om in Borgloon een Perron op te richten bestaat al lang en het wordt nu stilaan tijd om 
daaraan t8 b ,7:ginn01. 
VOORSTEL: De plannen en het lastenboek van het Perron van Herk-de··Stad zijn bruikbaar voor 
Borgloon. Deze plannen worden getoond en toegelicht. 
Het marktplein Is de Ideale plaats voor het perron, kort bij het Stadhuis. Dit moet wel 
goedgekeurd worden door de dienst Bruggen en Wegen. 
Op het Perron zou het wapenschild van Borgloon afgebeeld worden. 
We zouden het eenvoudig houden zonder veel franje. 
BESLUIT: 
De vergadering gaat akkoord om het Perron dicht bij het stadhuis on hf>f marktplein te plaatsen. 
De plannen van Herk-de-Stad kunnen gebruikt worden .. 

AFSPRtXn; 
We zouden om de twee maanden vergaderen. Voor volgende vergadering infOïmatie meebrengen 
rond te beschermen monumenten: de juiste plaats, de naam van de eigenaar, eventueel wat 
geschIedenis over het monument, enz ... 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING K..~NUNNIK DARIS BORGLOON DD 22.0)..93 

Aanwezig: J. Heyvaert, I. Gilisen, L. Bartholomé, A. Van Hoecke, 
R. vanrusselt, Fr. Coenen, J. Grommen, F. Coenen en 
Jos Bleus. 

De voorzitter brengt verslaq uit van de vergadering over de 
uitbreiding van de monolieten in de deelgemeenten. Prioritair 
werden Rij):el, Hoepertin en, Colen en Gorsopleeuw benaderd. 
De overigeri in vol~orde van beschikhare subsidies. 
Wij kregen van dé Cultuurraad toezegging voor de beloofde som 
en in verband hiermee zal het volgend nummer van lf Limburg" de 
te ,'st van Veer Ie Jacobs bevatten over de Fruitgeschiedenis in 
Zuid-Limburg. 
Men hezichtigde het perron van Herk-de-stad en kreeg ook de 
bundel hierover in bruikleen. Qua inplantingsplaats en vorm
geving was het een ontgoocheling. Het Loonse zou beter, 
eenvoudiger moeten worden, midden op het marktplein. Dr. 
Grommen merkt op dat men het voor verkeer zal moeten beveili
gen. Hij stipt ook aan dat de gevelstenen van de Gasthuiskapel 
reeds beginnen af te brokkelen en dit moet gesignaleerd worden. 
Leon achterhaalde dat er een Lonenaar in 1542 (Mercelis) deken 
van ~en Antwerpse school was en wist ook dat er veel tesissen 
over historische Loonse onderwerpen en/of figuren berusten in 
de Universiteitsbiblioteken. Met toestemming van de auteur 
mogen die geraadpleegd. 
Jos las het boek van Georges Claes over "pauperisme et mendi
cité". Hierin ,,,erd een beroep 0edaan op lila charité" en hield 
oo~-:: een aanklacht in tegen de vroer;ere OCMI,I)' I S cUe er niet in 
slaagd envoedin0 en logies te verschaffen aan de behoeftigen. 
Claes zelf was als burgemeester zeer sociaal geengageerd; hij 
vroeç; scholen voor alle kinderen, liet veld,.,egen verharden, 
enz ••• 
Ivo maakte een studie over Loonse verkiezingen, burgemeesters 
en qemeenteraadsleden. Hij achterhaalde dat vader August 
demarrez, af~:omstig van Gotem, in 1899 samen met Jan Grommen 
de lijst der katholieken aanvoerde. In 1938 was er, door 
onregelmatigheden, zelfs een herkiezing geweest. Hij over
handiqde ons een blad met de samenstelling van de eerste 
(jemeenteraacl na èe onafhankelijkheid en dit op 20 oktober 
1830. In de vorige Hollandse tijd was de hurgemeester voor 
zes jaar aangesteld, maar werden de schepenen alle twee jaar 
herkozen. We merken op dat G. Claes al in dat jaar lid wordt 
van de gemeenteraad. De burgemeesters zijn dan achtereenvolgens 
Pierre Mathieu de Bellefroid;in 1831 Jean Herman Daris en in 
1835 Antoine Vreven. Tussen de schepenen ontwaren we Jean, 
Mathieu Henrotay, vader van onze kronieker en advokaat. 
Ivo ~estatigde ook de soms nauwe verwantschap tussen alle 
-emeen~eraadsleden." Bekende" namen zijn: Bartholeyns, Dawans, 

Na0 emans, Deploige, Tercaefs, Eyben en Vanhove. 

In de vaiia zeq t Leon te beschikken over vergelijkingstafels 
van maten, g ewichten en geldwaarden van vroeger. Copieeren 
en doorspelen, Leon! 
Dr. GrauweIs, zegt Ivo, heeft veel geschreven over het 
Kanunn~kenhuis en de kanunni ken, ook deken Vandeweerdt. 
Dr. Grommen verha,alt over het "zwart goed", di-t zijn 
(loederen, landeri jen en qenoUtven, oP0eeist en verkocht 
onder de Franse overheersing. Zo komt men op de oorlogs
feiten en~ebeurtenissen hier en in de omgevinç. 



GESCHIEDKUNDIGE KRING 
"r<l\.NUNNIK DARIS" 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 11 maart 1993. 

Aan alle leden en oud-leden 

Hiermede zijn wij zo vrij U vriendelijk uit te nodigen op 
onze volg ende samenkomst op 

[M"AANDAG 22 HAART 1993 TE 20 U Noteer a.u.b. 

~ .n het CJewone lokaal van het Dienstencentrum OCJ.1\'v, 
Graethempoort 3A te Borgloon. 

Op de a0enda: 

- Verslagen over: 
X Uitbreiding informatiesysteem d.m.v~ monolieten 

Stand van zaken over het perron 
/ Vergadering VAB/VTB 9 mrt~ Boek E.Valgaerts: Keltische 

Erfenis 
- Vraag naar inventarisatie historische en/of merkwaardige 

gebouwen in Borgloon en fusie. 

- Vroegere burgemeesters en gemeenteraadsleden van Borgloon 
(vervolg) door Ivo Gilisen 

- Inbrenq van leden 

- Voorstel voor 26 april 

varia 

Mogen we bij een vijftal "vergeetachtige" leden nog een 
overschrijvingsformulier bijvoegen voor hun jaarlijks 
lidgeld? Dank voor uw begrip. 

In de hoop U op onze samenkomst te mogen verwelkomen, 
groeten U hartelijk, 

De secretaris, De voorzitter, 

~f JOS~ B S ~ 
.. ,"""--

Weetjes: 
In Brussel: tot 18.04 Kon. Museum v.h. Leger: Qin, de 

onsterfelijke keizer. 
tot 15.05 Alg. Rijksarchiefj De orde van Malta 
in de Zuidelijke Nederlanden. 
tot 25.04 Kon. Musea vr. Kunst & Geschiedenis: 
Hofkunst van de Sassanieden. 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KANUNNIK DARIS DD 22.03.93 

Aanwezig: w.vandormael, R.Vanrusselt, H.Lenaers, J.Grommen, I. 
Gilisen, A.van Hoecke, Jos Bleus, F.Coenen 

Verontschuldigd: J.Heyvaert 

De voorzitter gaf relaas over enkele vergaderingen waarin de G.K. 
betrokken werd. 
Op de VAB/VTB samenkomst in de wijnkelder van het kanun.i.kenhuis 
op 09.03 lichtte Luc MaChiels op een boeiende wijze zijn boek toe: 
De Keltische Erfenis. Aan de hand van teksten en beeldmateriaal 
toonde hij op verrassende wijze de gelijkenis aan tussen de Kelti
sche religie, het middeleeuws Christendom en het moderne volksgeloof. 
Jammer genoeg was ons lid en mede-auteur Eddy Valgaertq door ziekte 
weerhouden. In het uitgebreide programma van deze organisatie vallen 
er wel enkele raakpunten met onze G.K. op. In het najaar is er 
trouwens een sessie over burchten in het Land van Loon. Een voorstel 
komt er om op 26 april (onze gewone vergaderdag) aan te sluiten bij 
het bezoek aan de jeneverstokerij Wissels te Runkst, natuurlijk met 
de nodige geschiedkundige uitleg: Van korrel tot borrel. 
In dezelfde wijnkelder werd even later over ••• ~ijn gesproken door 
ons lid Jan Bellefroid. Hij trachtte een historische fundering te 
geven aan de wijncultuur in onze streken en stipte de hier gangbare 
soorten aan, waarvan wij Muller-Thurgau en Sieger onth[ uden. De 
hellingen van de Motvallei hebben er een geschikt micro-klimaat voor 
samen met de inbreng van de heer Noortman. In dit verband stipte 
W.vandormael aan dat in de fructuaria van de kastelen RuIlingen en 
Rijkei oude kerse- en perevari~teiten bewaard blijven. 
Ook over de monolieten die in de deelgemeenten opgesteld worden 
werd samengekomen. Colen komt eerst in aanmerking, waarvoor Jos 
Bleus de nodige opzoekingen deed en doorspeelde. In dit verband 
wordt in 't kort de geschiedenis verteld vanaf de oprichting door 
Maria van Colen voor de Kruisheren in 1438 via de Cisterci~nserinen 
in 1822 met vermelding van het meisjespensionnaat dat stopte in 
1855. Het heeft een rijk verleden, zonder te spreken van de "kist" 
en de stoel van St.Lutgardis. Hoepertingen en Gorsopleeuw zijn de 
volgende monolieten-gemeenten. Dr. Grommen merkt op dat men de tekst 
zou inkorten en in eengroter lettertype drukken ten behoeve ,van de 
slecht-zienden. In een folder kan dan meer uitleg. 
Over het Perron werd ook vergaderd.Volgens een zegsman wil men de 
plannen van '87 terug opdiepen en ••• uitvoeren! In '86 werd in Herk
de-stad een perron opgericht en zou Loon wel ~~n der laatsten zijn 
om ~~n (vroeger waren er twee) zijner vrijheids- en gerechtssymbo
len heropgericht te zien in het midden van het marktplein. Iemand 
zei: Neem een voorbeeld aan dat van Tongeren. . 
Monumentenzorg deed een oproep aan de leden G.K. tot inventarisatie 
van oude en/of merkwaardige gebouwen in Loon-centrum. Dit gebeurde 
al voor Klappoel 1,Kortestr.lO,Kroonstr.16 & 19, Markt 10,13,14; 
Padonck 2&3,Papenstr.13,Speelhof 5&6, Steenstr.8 en stegen Katte
stee0 en Gasthuissteeg. Noteer en speel door wat U nog waardevol 
vindt, eer de sloophamer komt. Het schuurgedeelte van het Kanun
nikenhuis wordt momenteel gerestaureerd. 
De voorzitter deelt mee dat het vernieuwde Clerinxorgel (1853) op 
25 anril zal ingespeeld worden door Luk Bastiaens In de kerk van . 
Kerniel, dit in het kader van de bloesemwijding en andere activi
teiten. 
Men is ook benieuwd om de juiste feiten en gebeurtenissen van de 
oorlog '40-'45 in Borgloon te achterhalen. Men kan dit doen aan de 
hand van verschillende bevoorrechte getuigen. Zoals immer zijn er 
van elk feit verscheidene versies in omloop, naar gelang het stand
punt waarop men zich stelt of zich door subjectiviteit of emotie 
laat meeslepen. men dient dit echter nuchter te beschouwen en in 
zijn historische context te plaatsen • ••• Zo belandt men uiteinde
lijk ,~eer op oorlogsfeiten, weerstanè, bombardementen,enz •••• 

--------------------------------



GESCHIEDr-(UNDIGE K..~ING 
"KAlJUNNIK DARIS 11 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 14 april 1993. 

Aan alle leden en oud-leden, 

Onze samenkomsten zlJn gepland op de vierde maandag van elke 
maand. Toeval wil nu dat een interessante activiteit van 
VAB-VTB onze planning doorkruist. 

Graag hadden wij er ons op aangesloten om iets meer te weten 
te komen over de jeneverstokerijen in onze streek. Volgens 
Greet Houbrechts in haar thesis waren dat er een veertigtal. 

Daarom durven wij - uitzonderlijk - U uitnodigen om samen 
met ons een bezoek te brengen aan de jeneverstokerij Wissels, 
Normandiestraat 12 te Runkst-Hasselt en dit op: 

[MAANDAG 26 APRIL TE 19 U I 
Samenkomst op het Speelhof om 18.30 u met eigen vervoer of 
meerijden mogelijk. 

Hopelijk zijn er in onze kring liefhebbers die leerrijke en 
geestrijke uitstap gunstig gezind zijn. 

Daarom durven op dag en uur U verwachten, 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012174.L/,!i'Z 

De voorzitter, 

" 



VERSLAG VAN HET BEZOEK AAN JENEVERSTOKERIJ I\fISSELS TE HASSELT 

Op 26 april 1993 brachten enkele leden van onze kring een bezoek 
aan jeneverstokerij Wissels te Hasselt. Het was wel even zoeken 
naar de Normandiëstraat 12 te Runkst. Uitbater Roland Wissels 
heette het gezelschap welkom in zijn stokerij. Voor Lonenaren 
is hij geen onbekende, daar hij zich ten volle inzet voor de 
ontplooing van het Fruitmuseum en daadwerkelijk meehielp aan 
de tentoonstelling over fruit in Zuid-Limburg. 
Eerst wat historiek: Het stoken van "aqua vita" is reeds bekend 
in de oudheid bij Egyptenaren en Arabieren. Tijdens de middel
eeuwen herontdekten de monniken de distileerkunst, bijzonder in 
Itali~ Zuid-Duitsland en Frankriijk, later in Ierland. Men 
noemde het: eau de vie, aqua ardens brandend water) schnaps
teufel of duivelsdrank. In de XVde E waren er al geschriften 
over het stoken van Armagnac. Van de oude alambiek ging men 
over naar kolomdistillatie. In 1605 en 1622 verschijnen de 
eerste voorschriften van hogerhand. Aanvankelijk als huisnij
verheid ontstaan komt er na 1700 een echte industrie op gang. 
In 1800 wordt de oude benaming brandewijn vervangen door : 
"genièvre", vermoedelijk omdat van toen af de jeneverbes aange
wend werd. In de Hollandse tijd (1815-'30) liep het aantal 
stokerijen terug, deels door de concurrentie met "Schiedam", 
deels door de nieuwe accijns van 1822 op het eindprodukt. Na 
de onafhankelijkheid werd terug overgeschakeld op accijns op 
de grondstoffen. In Hasseltwaren in 1835 zelfs 25 stokerijen 
en 7 in St.Truiden. Oost-Vlaanderen bezat het grootst aantal 
distillateurs, terwijl ook in Antwerpen duchtig werd gstookt! 

Voornamelijk in herbergen werd jenever geschonken bij de uit
betaling van de lonen, tenminste tot in 1889. Er was toen 1 
kroeg per 40 inwoners! De opbloei gaat door tot 1914. Op 
29 augustus 1919 zet de wet Vandervelde een domper op de 
produktie en verkoop van alkoholhoudende dranken. Tot 1940 
blijft de jeneverproduktie op een laag pitje draaien. Pas 
na 1945 wordt opnieuw geinvesteerd. Bekende namen zijn: 
Chassart, Frijns, Hertekamp, Neefs en Smeets. In 1984 wordt 
de wet Vandervelde afgeschaft en breekt een nieuwe groei-
periode aan. Nu wat over de fabrikatie: 
De grondstoffen zi~n rogge, gerst, haver, mais, ook rijst. 
Men laat de korrels eerst weken, dan kiemen en drogen in de 
eest. Dit heet mouten. Na het malen wordt het graan vermengd 
met water op een temperatuur van 62°C. Na ca. 1 uur wordt tot 
25°C verlaagd en gist bijgevoegd. Dit beslag moet 24 tot 72 u 
gisten. Het "wort" wordt nu verwarmd in een distillatiekolom, 
dit is ruwstoken. De reststoffen (de spoeling) worden afge
voerd en als veevoeder gebruikt. Het fijnstoken gebeurt in 
een alambiek en nu komt de kennis en ervaring van de stoker 
op het voorplan! Toevoeging van kruiden geeft de typische 
eigen smaak en benaming. 
Momenteel zijn er maar weinig stbkerijen overgeblevenl In 
Hasselt bevindt zich het jenevermuseum. 
Achteraf werd nog veel geproefd en ... gekocht in de kelder. 

Wie nog meer wil weten over jenever met inventaris van merken 
en producenten, raadplege het werk: Jenever, een Belgische 
belevenis." door Ronaid Ferket en Hugo Elsemans, 207 p 1495 F 
Project BVBA Lange Leemstraat 395 Antwerpen, 1987. R. Wissels 
werkte hieraan mee. Te lenen in de Bib. van Borgloon. 

· ' 



GESCHIEDKUNDIGE KRING 
"KANUNNIK DARIS 11 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 15 mei 1993. 

Aan alle leden en oud-leden, 

Hiermede zijn 
onze volgende 

wij zo vrij U vriendelijk uit te nodigen op 
samenkomst op: 

[ YJAANDAG 24 ~ffiI 1993 TE 20 U Noteer a.u.b.! 

in ons gewoon lokaal van het Dienstencentrum, OCMW, 
Graethempoort 3A te Borgloon. 

Op de agenda: . 

- Verslagen over: Bezoek aan de archieven te Hasselt / 
Vergaderingen op het stadhuis 

- Goedkeuring van teksten voor nieuwe monolieten in deel-
gemeenten 

- Stand van zaken over het perron 

- Rechts en links, een studie van François Coenen 

- Varia 

In de hoop U op onze bijeenkomst te mogen ontmoeten, 
groeten U hartelijk, 

De secretaris, 
COENEN Frans 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012/74. 4~~-<-

Wegwijzer: 
-St.Truiden, Begijnhofkerk tot 27 ju ' i: 

XVIde - XVIIIde E 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

Brugge,Rijksarchief: De Post von Thurn und Taxis tot 11 juni 
- Brussel, KON. Bib. Albertl: Drukkersmerken uit de Zuidelijke 

Nederlanden in de XVde & XVIde E, tot 26 juni 



VERSLAG GESCHIEDKmmIGE KRING KAN. DARIS BORGLOON DD 24.05.93. 

Verontschuldigd: J. Heyvaert en W. Vandormael 
Aanwezia: Dr. Grommen, L. Bartholom~, Fr. Coenen, Jos Bleus en 

F. Coenen. 

lJaar aanleiding van een TV serie komen eerst gesprekken op gang 
over de oorloasstrateqie ~n '40-'45. Men was van .oordeel dat er 
uiteindelijk een objectief relaas moest komen. In die tijd was 
de berichtgevinc:; erg tendentieus, naar gelang het kamp waarin 
men zich hevond (cfr. de oorlogskranten). De Standaardboekhan
del gaf een werk in 7 delen uit: Geschiedenis van de tweede 
wereldoorlog. Men heeft het ook over de huidige permissieve 
maatschappij met zijn criminaliteit, drugs en verkeerschaos. 
De voorzitter brengt verslag uit: 1° over het bezoek aan de 
archieven van het begijnhof te Hasselt en dito van het provin
ciebestuur. In eerstgenoemde gaf de heer Van Laere een klaar 
overzicht van de inventarisatie en modaliteiten van raadpleging 
van de archieven. Men kan zelfs per computer opvragingen doen. 
Een tip voor ons: aanvragen van dubbels over Loonse aangelegen
heden en/of auteurs. 2° In de kelders van het provinciegebouw 
zijn al 9 km documenten opgeslagen en er is plaats voor 15 km. 
De oorlogsverslagen van de gemeenteraden o.a. berusten er en 
ook alle verslagen van de provincieraden. D~tail: een zekere 
Marchal uit Cuttecoven was jarenlang d~put~. 3° Jos Bleus 
refereert ook naar het gesprek dat enkele leden van onze kring 
hadden met de heer Dessers, burgemeester van Borgloon van '40 
tot '45. Hij heeft daar een verslag over opgemaakt dat no~ 
noet uitgetypt worden. Zonder een oordeel te vellen over de 
opinie, het gedrag en de daden van de heer Dessers is het een 
feit dat geen enkele Lonenaar verplicht te~verkgesteld werd in 
Duitsland. Bedenkingen daarrond van leden: Ons land is door de 
eeuwen heen een doorgangszone geweest van plunderaars, bendes 
en ganse legers van Fransen, Duitsers, oostenrijkers, Spanjaar
den, Hollanders, Noormannen, enz ••• Een zekere J.H.Daris was 
zelfs burgemeester onder oostenrijks, Frans en Hollands' regime, 
weet Leon te vertellen. 4° De teksten voor de monolieten in de 
deelgemeenten zullen op 3 juli klaar zijn, zo rondt de voorzit
ter zijn verslag af. 

Als intermezzo komt leon met de namen van vroegere afspanningen 
in Loon: de Engel, de Kroon, de Helm, de Roos, de Zwaan, enz ••• 

François verklaart eerst het "Broekoms' koppel", dit zijn name
lijk 3 in plaats van 2 borrels. 
Dan weidt hij uit over links en rechts. Links was al in de 
oudheid bij voorbaat het teken van al wat slecht en zondig was. 
Hij haalt er voorbeelden bij uit de Bijbel en ook uit het 
dagelijkse leven. Daartegenover staat rechts voor al wat goed 
en deugdelijk was. Spreker geeft weer talrijke voorbeelden over 
de tenenstellingen tussen links en rechts. Hij toont aan dat in 
andere talen dit evenzo was. Proficiat, François! 

In de varia wordt aandacht gevraagd voor oude grafstenen in 
Gorsopleeuw en ook navraag gedaan naar de stand van zaken in 
verband met het perron. Men geeft 500 F uit de kas voor de 
Balkanaktie. 
Tenslotte heeft men het nog over de vroegere heksenjacht en 
over de huidiqe hanengevechten. 



GESCHIEDI<UNDIGE ~-qING 

KANUNNIK DARIS 
BORGLOON 

Borgloon, 14 juni 1993. 

Beste lid, 

u vindt bijgaand het verslag van onze laatste samenkomst van 
dit werkjaar. 

Wegens andere verplichtingen van voorzitter, secretaris en een 
paar trouwe leden zal de geplande bijeenkomst van 28 juni e.k. 
komen te vervallen. 

Mogen wij U een fijne vakantie toewensen en hopelijk bent U 
weer op het rendez-vous de 4de maandag van september, waar U 
trouwens nog een uitnodiging voor ontvangt. 

Intussen vriendelijke groeten van 

De secretaris, 

FraI"\s COENEN 

TIPS: 
Naar aanleiding van 1300 jaar St.Truiden: 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

- Tot 27 juni in Begljnhofkerk: Roemeense Ikonen 
- Van 28 aug tot 3 okt aldaar: St.Truidens'zilve 
- Tot 23 november in schatkamer OLV kerk: Gel 

Archeologische vondsten in Luik: bulldozer erover, maar in 
~russel zet men er een museum overheen, naast het Beursgebouw. 
Resten van Minderbroedersklooster met graf van hertog Jan I van 
Brabant zijn te bezichtigen in "Bruxella 1238". BezOk onder 
begeleiding: bel 02/5127554. 

Ant\..,rerpen: 
'Museum voor sdone kunsten tot 27 juni: Jacob Jordaens 
-Rubenshuis : Rubens Cantoor I: iI 

Brussel: tot 26 juni Kon. Bib. Albert I: Drukkersmerken uit de 
. zuidelijke Nederlanden in de l5de en 16de E 
Maastricht: Natuurhistorisch museum, Bosquetplein 7 de 

Tranchotkaart 1802-1807 (5,5m op 1,5m) 
Publicaties: 
~ Belg1~nder Frans bewind, Gemeentekrediet 504p, 450 ill. 1950 F 
- De mindere broeders van Franciscus 1842-1992, 150 jaar 

minderbroeders in Vlaanderen, 950 F, aldaar 
- Archief van de Schepenbank Hasselt, W.Simons 237p, 250 F, 

Rijksarchief Hasselt 
- Indice over Limburgse monumenten, H. Driesen in: Limburgse 

Referenties, deel I, provinciebestuur, .25"'0 F 

Al tijdig verwittigd: Conferentie over de Burchten van de graven 
van Loon door onze voorzitter op zondag 26 september in de 
raadzaal van het stadhuis te 15.30 u, dit in samenwerking met 
VAB/VTB. 



GESCHIEDKlJlWIGE KRING 
"KANUNNIK DARIS" 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 7 september 1993. 

Aan alle leden en oud-leden 

Binnen~ort start weer ons nieuw werkjaar. Samen met U 
trachten wij interessante onderwerpen aan te brengen en 
te bespreken. Hiervoor zijn alle suggesties welkom! 

De lopende projecten zijn: 

de monolieten: teksten door de voorzitter opgesteld zijn 
klaar voor klooster Coolen, Gorsopleeuw, Hoepertingen, 
Rijkel en Voort. 

- het perron: elementen voor bundel worden samengesteld. 

Afspraken voor samenkomsten: 

- lste uitnodiging: door VTB/VAB over de burchten van de 
Loonse graven door onze voorzitter op 26 september (zie 
bijlage) 

- 2de uitnodiging: In principe houden wij de 4de maandag 
van elke maand (buiten december) onze samenkomst in het 
lokaal van het OC}m, Graethempoort 3A te Borgloon en di t 

nu op 1 IV.AANDAG 27 SEPTEMBER 1993 TE 20 H [ 

Op de agenda: 

- korte inhoud en evaluatie van spreekbeurt 26 septem0er 
- voorstel om verdere studie te maken van markante Loonse 

figuren en data vanuit leidraad Daris, Henrotayen 
recentere auteurs. 

In de hoop U op deze en volgende bijeenkomsten te mogen 
ontmoeten, groeten U intussen vriendelij _~, 

De secretaris, De voorzitter, 

Jos 

\'leetjes: 
- Cultuurfeest : Panis}1of 26 september 14.30 H 

: \ 
i i 

-l:onumentendag: 12 september: Ri jkel: e , kerk, hoeve 
Thenaerts- Hoepertingen: Helshovenkapel. 
l·lonumentenkrant bi j VVV en KB. 

-Tentoonstellingen: St.Truiden: Begijnhof:Oud zilversmeedwerk 
(tàt-3i:îó) Stadhuis: St.Truiden in de 
18de E (tot 03.10) 
Luik: Tout Simenon in Museum vr Waalse Kunst 
F~;;nstree 86 (tot 31.10) 

- Eind sep., bec::in okt. in S telli~"rerff, Hasselt: Pentekeningen 
van Remacle-Leloup ca.1740. Onze voorzitter bespreekt die Vcn 

Borgloon, Hoepertingen, Gorsopleeuw en Bovelingen. 
-Op 4 o·~t. spreekt Roland Hissels (met dia's) over: De woning

b ouw rond de eemV1"risseling in Borgloon , in Jeugdcentrum 
Aurora te 20 H. 



VERSLAG GESC!-1IED!ZUNDIGE =~RInG Fl-'. :r:J. DARIS BOP.GLOO~-J DD 27.09.93 

Aanwezig: J.Heyvaert, J.Grommen, I.Gilisen, A.VAN Hoecke, 
L.Bartholom~, Fr.Coenen, W.Vandormael, J.Bleus, F.Coenen 

De voorzitter ving aan met de opsomming van voorbije gebeur
tenissen en/of realisaties. Vooreerst waren de teksten klaar 
van de monolieten voor Coolen, Hoepertingen en Gorsopleeuw. 
De lezing over de burchten van Loon, Kolmont en Brustem op 
26.09 in de raadzaal ~an het stadhuis lokte veel volk. De 
voorzitter werkte eveneens mee om de teksten op te stellen 
voor Borgloon , Gorsopleeu'\'l, Boveline en en Eoepertingen inza]'e 
de tentoonstelling in Stellin~werff, Hasselt over tekenin~en 
van Remacle-Leloup. Aanhevolen! 
Minder aoede ~edede lingen volg~en dan. Hasselt wil de tentoon
stel' inr: ove r ' 1Ct craa ':'schap LOOD b innen zi jn muren h ouden en 
niet waar >;et "-eter tot zi. jn recht zou \.or:1cn, nl. in Loon zelf! 
00:: lJet }-,eric]lt: over ';leisteren en "sauzen" van de Gasthuis k apel 
viel ~ij velen niet: in coede aarrte.(zie bijla0e) ~ at ~aat er nog 
zicht1~'aar o\'er"li.jven van het t\'eelecHc' historisch (jec'.eelte?. 
no\, e e n vraan Va:1 ~ l~,e leden: ',f at komt er van ons historisc:1 
museum en ons J.o':aa 1 in het =~anunni ~ :enlluis?. het b.1.i 'iven 
b elo:ten! 00" ~,et nerron i~omt in de verdrul: :<: in~' of •• tochl1iet? 
En de prehieven? . die van het OC:1: zijn reeds elders 09~esla
gen! Naar zijn d2 Loonse ~uzie :~comnosities, wie weet er wat over? 
Het is ceen fn'stra :::'.2, a1,c:us de voorzi tter, ::laar T'lel een 
~edreverl ;)e zo}:-ed:1eid on ons lü storisch ç rfc:!ocd te "~~-laren en te 
revaJ. ue r en. Den': maar aan de a:i~:) 1-:-aaJ: van de LoonS2 hurcljt ln 
1870! i.:en ZOl) tOC;l minstens r,-econsul·teerd moeten \'lorden! 
Daarom zal (:e voorzi·t:ter een çll1derhoud aallvrac;en bi j het sehe
pencolle~e. Oo~ klooste r Nieuwlanó viert zijn 330 jarig bestaan. 
Voor c'e vari a zorc'en nu de le(.en. \:'i j ontvingen een over li jdens
bericht van ~~,tl. Haria :.Jeven ecbtgenotc van c:hr. Dessers, :~)'urge

meester van Bor0100n van '~O tot '45. Jos zou oo~ een eenvoudige 
tentoo!1stellLlçr over 80rç-loon willen opzetten. Ivo \vil oude 
grafkn,isen inven::ariseren en foto\,raferen. aij heeft er een 
}'oe1" over. ;,2.n d e torenburcht van LuJJ~en è:-j, j TOnç;eren heeft 
men oly~-Lonen aar, E .:':. cToze f Leesen zien ';-,e ::':-311 om te restau
reren,. ~:Jon:jons in 'll aan''!eren is de--titcl vaD een ;.:-oe~ .: van .... 
~en ~~ aart ook ~et 0eva~ Rullin~en aan, ~aar ~e nieuwe uitbater 
de b;nnen~:ant van 1-,-:'t ':astee' nrondiC'" aan het ver!:::OWlen is tot 
l uxe-ho·te l voor VIP' s. E"i ten '::omt er ze .1,fs --::cn zwem', ad hoorc' e 
men. Dus .•. ç'ed2o.n cet de :cust! • •. VOOT c'e provincie: zie bi j
cevoei(:~ r,rti'~r'!l! Leon l")él t " en~:ele oude 1::,oeken ti l ,; !aarin toe
~pra':en van r~11l:-. Dena:cre z or:,(~'e·tekenr: s tonc~en. Ivo d.eec1 opzoe-
1:i.n ~, en over ('e :::'a2ili c Rubens uit Gorso!)leem.., en dit tot 1 460. 
00'; I'Cr. Hell,schen ~-:ee __ t :Loonse ''lorte ',s, beueert hi j. Soms 
zijn·'~e c;enE':afü"C='Iën oIJZettel;,j\: vervalst, c'li y ,t Ivo. ,Jas zal :: 
aan dhr. Laermans van PDC Hasselt du~bels vragen van werken 
van Loonse auteurs. ne t ';oe:·: Lim1)ur r:::s E a,spencroUlv van het l~on. 

Genootsch ap voer •.. is te f:OOp in SteI1'.r!<jwerff I Hasselt, 
alwaar no~ de tentoonstelling p laats vindt van tekenineen 
van ~ewacle-Leloup. 



GES CHIEDKUNDIGE KRIl'TG 
,IIKANlm:t!"IK DARIS 11 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 14 oktober 1993. 

Aan alle leden en oud-leden: 

Hiermee Zl ~ n wij zo vrij om U vriendelijk uit te nodinen op 
onze volgende bijeenkomst op: 

[!-1AAN'DAG 25 OKTOBER 1993 TE 20 H I'Toteer a.u.b. 

LEZING : "De Woningbouw in Borgloon rond de EeuwwiS'Eling
fi 

+ dias. 

door Roland WISSELS 

Plaats: Jeugdcentrum AURORA, Tramstraat te Borgloon. 

Tijd : 20 uur 

Prijs: VTB-leden 70 fr. 
niet leden 100 fr. 

De voorzitter, 

Hasselt: Stellin~wer f f 

JOS~\~~ 

:::l~tot 23 nov.) Te~ :eninqen van Remacle - Leloup 
St . Truiden : schat':amer OLV. ker~(: Geloor en .J~ 

Ald eni:;iezen: d ilzerse ;:;:er}:scl1atten n.a.v. 25jarige ::ring 
BILIS Im~ (tot 14 nov.) - Op 7 nov. 15 u houdt 
L. j',:aclüels een lezi-ncr'j daarover . 

Lui' : : Féronstree 86: Tout Simenon (tot 31 01: t . of ••• 15 nov.?) 

Brussel: r:B galerij Grote t·larkt 19: Grafc:;iften van Zapoteken 
en Mixte~en, cratis (tot 12 dec. niet maandag) 

~otanique, Koningsstraat 236: Mexicaanse dodencultus 
(tot 12 dec. niet maandag) 

Een vraart ons ook om mee te delen dat in het i-ader van de 
11.11.11 al:tie er daarronc1 een p oli tie': dehat plaats heeft 
in de Gasthuis'~apel op 30 o;: tober te 19.30 h 



GES CHIEDIUJNDIGE KRIEG 
"IZANU1WIK DARIS" 

BORGLOON 

Beste, 

Borqloon, 16 novemhe r l S93 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit op onze vol~ende samen
·omst van de laatste maandag der maand , dus op: 

I MAANDAG 29~9.V~,r::_~.~~=~~3!E=20 HJ Noteer a .u.b.! 
in ons qewoon lokaal in het Dienstencentrum OCMIV (achter kapel) 
Graethempoort 3A te Borgloon. 
Op de agenda: 
- Verslag voriqe bijeenkomst. ~ Monolieten op fietsroute 
- Nonumentenzora: Hier werd uitdrukkeli jk gesteld om de 

Durchtheuvel te k lasseren. 
- De familie RUBENS, door Ivo Gi1isen. 
- Varia 

In de hoop U op deze hi~eenkomst te ontmoeten, te~enen WlJ, 

e voo.rz,itter, 
~- LJ~ 

.~ ~S/'EUS / 

~<ORT VERSLAG VAN DE UITEENZETTING OP 25 OKTOBER 1993 . 

Daar onze verç;aderdatum samenviel met e e n VAB/VTB aktiviteit 
die ons aanbelangde waren een zestal leden van onze kring 
aanwezig in Aurora, waar dhr. Roland Wissels een uiteenzetting 
gaf, geillustreerd met dia' s over:" De ~vonin _ bouw in Borgloon 
r ond de eeU\!JWisseling~' Spreker qaf eerst een historisch relaas 
over de stad Borgloon, die na de middeleeuwen vlug overvleugeld 
werd door Hasse l t en zodoende een klein provinciestadje bleef. 
De oude heir~anen raakten in onbruik en Napoleon zorgde voor 
betere ver~indingswe0en rond 1815, o.a. Tongeren- Borqloon
St.Truiden. In 1874 kwam dan nog de spoorlijn Tienen-St.Truiden 
-Borgloon-Ton~eren-Lui1: , die het slapend stadje wat deed 
herleven, zeker q ua handel en nijverheid. Ook de tramlijn 
Hasselt-Kortessem-Bor0 1oon-oreye in 1900 verhoogde de commer
ci@l e hedr·jvighei~. - Loon heeft eerder een modale architec
tuur, ~it ten overstaan van de Kastelenarchitectuur. Spreker 
overJ.ieo de verschillende Maasstij'.en met hun kenmerken: 
Romaans, Gotisch, Renaissance, Barok, Classicisme en Neo- Clas 
sicisme . Oo~ de aangewende houwmaterialen evolueerden. In het 
vak'tver1: c1om i .neerden hout en leem, dat later moest wi jken voor 
~aksteen, ~alksteen, arduin en ijzer . Ook de dakgebinten 
ringen van zeer spits naar meer genatiod en plat. In de dia's 
':1tlamen de verschi llenèe sti j Jen naar v oor o. a. het Jugendsti 11-
huis in de stationsstraat en verder merkwaardige huizen op de 
Earkt, Abeel, Stations- en Graethemstraat. Sommige gebouwen 
zijn verdwenen, o.a. het station, of moesten plaats ruimen 
Y~~E_~~~!E~!_!~~!~9!~~ _______________________________________ _ 

NB. In museum Stellingffirff te Hasselt tot 19 dec. Pentekeningen 
van Remacle-Leloup. 
Bet C.C. nodigt ons uit om deel te nemen of aanwezig te zijn 
op de 2de Loonse Kerstpromenade op 11 dec. a.s. in het 
centrum . 



VERSLAG GESCHIEDKillTDIGEKRING =~AN. DARIS DD. 29.11.93 

Verontschuldi0d: J. Heyvaert, W. van~orrnael, J. panier, 
Jos Bleus. 

Aanwezig: J. Grommen, L. Bartholomé, A. Van Hoecke, F. Coe nen 
en _ r. Coenen. 

Het griepvirns had toegeslaaen, zodat He het met ons vijven 
moesten stel..en. 00, _ de s' re -er kwam niet opda(Ten. 

GeIn ~d.CJ ha-" rançois een aantal gei' lustreerde reisverhalen 
van ei0en re<'!actie meerre'lracht. Die ~1 andel(~en over historische 
plaatsen en monum ,nten ' die :ti j b e zo ch tfi."l at- • "\'li j ,.ken en lazen 
o e . C'. 1 'n~7, C'lartres, "9ourc;es, l~ vers, orleans, paray-le-monial, 
Be aune, llaria-I.aach, parijs, enz ••• 

Leon had eveneens een interessant hoe, ü j, n1. " Historische 
aanJ:ler:-inr<en op :.le t graafsc'1ap -an Loon ende si jne pretendenten, 
0vercezet van I t I-Iooe dui ts i .n I t Nederá'ui ts, op geli j .-en 
r'ec1ru ~t tot Heenen '): j I r<nati us Albert, 1791, Brussel ' )i j den 
1 i, t""'-ever A. Van Dale, I~antersteen 30, lGLI·6. Gent Dru :keri j 
L. He'--0elinc'-\: . 00';: in onze :bL·l '.otee:~, zeg t Frans, (987.2) 
staan 2 wer~-en <ioor 2 verschil. en e auteurs over: Les droi ts 
ae la maison ~ucale et Drinci~re ce Looz et Corswarem ~ la 
succession au Fidéicommis Princier de rrheina-Wolbeck. 

Frans eelt mee dat vanuit de recente "inkomdag" voor nieuwe 
inwoners van or ; loon een viertal geinteresseerden hun namen 
op , aven:..~ 

J. panier, Sittardstr.5 - Broux -Verheyen, ~leestr. 20 
Tack-Vannitsen, OOrspr on"str. 9 - Deh aese-Ools, I~uttekovenstr.3 

Dan ontspon zich een itgebreid qesprek tussen de aanwezi0en 
over diverse on en.,rerpen. Ik citeer: doktersperi elen en 
misbrui1":en in de crenees'-unde en ook in de zie;;:en~~ assen - de 
recente sta'::5.n Jen en de invloed, al of niet, van de vakbonden 
- de corruut 'e, rot rofitariaat en ret elleb ogem'ierk , ze"er 
van somm5 . . e . ol i tie' 7.ers, c:F.r. het Luikse "Cools eval" -
oo'~ oe r e c:·ltst'-lereld 'llijft er niet van verschoond, ivaar is 
hun vroe , ere "waar i,1:1e:( en interriteit" c:'"ebleven? - 00';: 
~et ~ewe~~ 0_ TV 's niet ~oe( te praten, alsmede het vele 
nec'at~eve n '.enws met bi jhoren e, soms sC.lo.-l-ende beelden is 
verontrnsten ~ - :1et ui tganr;sgec ra van SOIfull: ere jonl}eren .:toept 
evenee ns 7eel vraroen o p - heb'")en ze te veel vri jheid en te 
ueini\, verantwoorc"eli j~~heid? - Zi jn ouders en/ of opvoeders 
' e ! ~ort roescb oten? - _ aan vle weer de ti jd beleven ie vooraf 
~~. ~ aan ?e va~ van het ~oneinse Rijk? - komen er nog meer 
oorloç:ren? 
Di t laatste ondenverp is aanlei01in0 tot het aanstippen van , 
a;)surde toestanc'en, o. a. in de Oostk antons, waar inwoners 
res:'1ec"tj. Gvelt j J;: in ho't Dl,'i tse, Belgische, Duitse en teru<.J 
Belgisc~e ~c0e inçelijfd werden, met alle gevolg en vandien! 

He't '(.ver a tOC:1 noc laat! ••• 



VERSLAG GESCHIEDKUHDlGEKRING FAn. DARIS DD. 29.11.93 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, W. Vandormael, J. Panier, 
Jos Bleus. 

Aanwezig: J. Grommen, L. Bartholomé, A. Van Hoecke, F. Coenen 
en Fr. Coenen. 

Het qriepvirus had toegeslagen, zodat we het met ons vijven 
moesten stellen. Ook de spreker kwam niet opdagen. 

Gelukkig had François een aantal geillustreerde reisverhalen 
van eigen redactie meegebracht. Die handelden over historische 
plaatsen en monumenten die hij bezochifhad. 'Ç"lij keJ;:en en lazen 
over Cluny, Chartres, Bourges, Revers, Orleans, paray-le-monial, 
Beaune, Maria-Laach, parijs, enz ••• 

Leon had eveneens een interessant boek bij, nl. 11 Historische 
aanmerkingen op het graafschap van Loon ende sijne pretendenten, 
overgezet van 't Hoogduits in 't Nederduits, op gelijken 
gedrukt tot Weenen bij Ignatius Albert, 1791, Brussel bij den 
uitgever A. Van Dale, Kantersteen 30, 1846. Gent Drukkerij 
L. Hebbelinck. Ook in onze biblioteek, zegt Frans, (987.2) 
staan 2 werken door 2 verschillende auteurs over: Les droits 
de la maison ducale et princi~re de Looz et Corswarem à la 
succession au Fidéicommis Princier de Rheina-Wolbeck. 

Frans deelt mee dat vanuit de recente lIinkomdag ll voor niem.,e 
inwoners van Borgloon een viertal geinteresseerden hun namen 
opgaven::.. ' 
J. panier, Sittardstr.5 - Broux-Verheyen, Kleestr. 20 
Tack-Vannitsen, OOrsprongstr. 9 - Dehaese-Ools, Kuttekovenstr.3 

Dan ontspon zich een uitgebreid gesprek tussen de aanwezigen 
over diverse onderwerpen. Ik citeer: doktersperikelen en 
misbruiken in de geneeskunde en ook in de ziekenkassen - de 
recente stakingen en de invloed, al of niet, van de vakbonden 
- de corruptie, het profitariaat en het elleb ogemverk, zeker 
van sommi ge Dolitiekers, cfr. het Luikse "Cools geval" -
ook de rechtswereld h lijft er niet van verschoond, waar is 
hun vroegere "\-laardigheid en intec;ri tei t" 0ebleven? - ook 
het 0 eweld op TV is niet Goed te praten, alsmede het vele 
negatieve niem'ls met bi jhorende, soms schokkende beelden is 
verontrustend - het uitgangsgedrag van sommige jongeren roept 
eveneens veel vra0en op - hebben ze te veel vrijheid en te 
I'leini . verantwoordeli j kheid? - Zi jn ouders enlof opvoeders 
te kort ç eschoten? - gaan we weer de tijd beleven die vooraf 
gin~ aan de va~ van het Romeinse Rij k ? - komen er nog meer 
oorloÇ)en? 
Di t laatste ondenverp is aanlei d ing tot het aanstippen van , 
absurde toestanden, o.a. in de oostkantons, waar inwoners 
respectievelijl;: in het Duitse, Belgisc~e, Duitse en terug 
Belgisc~e leçer ingelijfd werden, met alle gevolgen vandien! 

Het werd toch nog laat! ••• 



GEScrIIEDKUNDIGE KRING 
"KANUNl IK DARIS" 

BORGLOON Borgloon, 3 januari 1994. 

Beste 1i 0 , 

VOOREERST BIEDEN VOOÄ~IT'T'E~ EN SECRETARIS U HUN BESTE ~;ENBEN 
AAP VOOR 1994 : een noede 0ezon heid, veel ~uiselij neluk en •.• 
veel tijd om uw ~obhy's te ~eoefenen! 

Graa , no r irren w', j U nl' reeds uit voor onze samen' omst, die op 
een wat latere datum p . . aats heeft, verder weq van de nieuw
iaarsrn" te, nl. op [ 

_r~ANDAG 31 JANUA,I 1994 TE 20 H 

in o ns c'ewoon 10 -:aa l van het OCM"! achter de Graethemk apel te 
Borçr loon. 
O:? de agenda: 
- Me ede linnen 
- De fami 1ie "RUBENS " door Ivo Gi l.isen 
- Merkwaardi . e p ersonen in lIaspeng ouw , door Jos Bleus 
- Varia 

Ook zijn wij zo vrij U te vra 0en met dit overschrijvings
~ormulier uw jaarbijrrage van 500 E te voldoen. 
WAT DEDEN WIJ IN HET VERLEDEN HIERMEE ? 
1° El'e maand een 35 tal vers l a en en uitnodisingen copiêren 

en verzenden 
2 0 Ivij namen een a ''")onnement op de Oorlor'sxanten: 52 exempl. 

voor 6240 F 
3 0 Een niel'w a1""'onnement 'Vlerd Jenome:ç. op de na-oor lons "ranten: 

26 e x emnl. voor de ~ 11'1S ri js van 2695 F 
4 ° \Vi j ~cochten vol end e (onde) "!-loeken en/ of d oc menten: 

A ~ten van Borrloon 1809 tot 1874 
f'et G aa+=schap Loon, Lyna 1956 
De Vita, van D'onvsius v él n Leenwen 
Statuten van e " luizenaars 
St aven: Inventaire A1.-,hau St.Tron 1 886 - 1895 
Lirnhuros paspenGouw. Dit alles voor de som van ca. 24000 F 

NB veiliqheidsha: ve "Qewaa t de voorzitter deze boe~;:en .Jij hem 
thlis en -an men z e na afspraa~ alcaar raadplegen. 

5 0 Een jaarabonnemen·t op "LirnburlJ" en "Het oude land van Loon" 
voor ca. 1000 F. 

6° Aankoop en herstelling van 2 opher~ asten voor ca. 5000 F 

Zoals U merk t wordt uw geld ,oed en zuini0 besteed . Daarom 
'urven wij hopen dat U ons dit en volg ende jaren trouw zult 
hlijven. Ook uw komst naar onze verg aderingen wordt ten 
zeerste op pri js gestela door 

De secretaris, De voorzitter, 
' . 

Jos BLE US 

PS verqaderdata in ' 94: 31.01 21 .02 21.03 - 25.04 
30.05 - 27.06 Noteer ze a.u.~. 



GESCHIEDKUNDIGE KRING 
"KANUNNIK DARIS" 

BORGLOON Borgloon, 3 januari 1994. 

Beste lid, 

VOOREERST BIEDEN VOORZITTER EN SECRETARIS U HUN BESTE WENSEN 
AAN VOOR 1994: een goede gezondheid, veel huiselijk geluk en ... 
veel tijd om uw ~obby's te ceoefenen! 

Graag nodigen wij U nu reeds uit voor onze samenkomst, die op 
een wat latere datum plaats heeft, verder weg van de nieuw
jaarsdrukte, nl. op [ 

J1AANDAG 31 JANUARI 1994 TE 20 H I 
in ons gewoon lokaal van het OC~~ achter de Graethemkapel te 
Borgloon. 
Op de agenda: 

Mededelingen 
- De familie "RUBENS" door Ivo Gilisen 
- Merkwaardige personen in Haspengouw, door Jos Bleus 
- Varia 

Ook zijn wij zo vrij U te vragen met dit overschrijvings
formulier uw jaarbijdraqe van 500 F te voldoen. 
WAT DEDEN WIJ IN HET VERLEDEN HIERMEE ? 
1° Elke maand een 35 tal verslagen en uitnodigingen copiëren 

en verzenden 
2° Wij namen een ahonnement op de Oorlogskranten: 52 exempl. 

voor 6240 F 
3° Een nieuw abonnement werd genome9 op de na-oorlogskranten: 

26 exempl. voor de guns prijs van 2695 F 
4° Wij kochten volgende (oude) boeken en/of documenten: 

Akten van Borgloon 1809 tot 1874 
Het Graafschap Loon, Lyna 1956 
De Vita, van Dionysius van Leeuwen 
Statuten van de kluizenaars 
Straven: Inventaire Abbay St.Trond 1886 - 1895 
Limbur _ s Haspengom.,r. Dit alles voor de som van ca. 24000 F 

NB Veiligheidshalve bewaart de voorzitter deze boeken bij hem 
thuis en kan men ze na afspraak aldaar raadplegen. 

5 ° Een jaara1jonnement op "Limburg" en "Het oude land van Loon" 
voor ca. 1000 F. 

6° Aankoop en herstelling van 2 opbergkasten voor ca. 5000 F 

Zoals U merkt wordt uw geld g oed en zuinig besteed. Daarom 
durven wij hopen dat U ons dit en volgende jaren trouw zult 
blijven. Ook uw komst naar onze vergaderingen wordt ten 
zeerste op prijs gesteld door 

De secretaris, De voorzitter, 

Jos BLEUS 

PS Ver aderdata in '94: 31.01 21.02 21.03 - 25.04 
30.05 - 27.06 Noteer ze a.u.~. 



VERSLAG G:ë:S CHIEDKUl-IDIGE KRHIG I~;~l~u'1TNIl{ DARIS DD. 31. Ol. 94 

verontschuldigd: J. Heyvaert, J. Tack. 
Aanwezig:H. Lenaers, L. Dartholom~, Fr. Coenen, W. Vandormael, 

I. Gilisen, A. Van Hoecke, J. Grommen, Jos Bleus en 
F. Coenen. 

Ua de nieuwjaarswensen van de voorzitter las de secretaris de 
namen van het huidige ledenbestand; tot nu toe 19. 
Jos Bleus heeft dh r. Coun gecontacteerd om alsnog de referaten 
van ons "FruitconCJres" te publiceren in "Limburg". 
Ook beloofde dhr. Van Laere van de P.A.D. ons de dubbels van 
werken uit zijn collectie. Intussen hebben drie snuffelaars 
het Hasselts archief onveilig gemaakt en drie dozen volgestouwd 
om naar onze kasten te verhuizen, na controle. 
Kunnen ook de ontbrekende nummers van "Het Oude Land van Loon ll 

en "l'Ancien pays de Looz" niet aangekocht wordent.ln verband 
met oude boeken merkt Dr. Grommen op dat de afspraak was om 
alles in onze kË§~en OP te bergen, waar het kan geraadpleegd 
worden. Jos Bleus beloofde dit te doen. Er zal ook een jnven
taris uitgehangen worden. De brief over de aankoop van het 
boek over lvIgr. Broeckx van_,':ege het Ad'; werd gelezen, maar niet 
op dit aanbod ingegaan, daar die persoon op plaatselijk vlak 
niet releverend ,,,as. Dan beter de "Remacle-Leloup" prenten 
aankopenl Jos Bleus neemt ook contact met Gent op voor het boek 
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. 
In de vergadering van }lonumentencommissie werden 23 gebouwen 
en 5 stadsgezichten in het voorontwerp opgenomen voor bescher
ming . Onze voorzitter bracht er nog twee bij, nl. de Burchtgracht 
en de Gasthuiskapel. De oude spoorwegzate doet reeds dienst als 
wandelweg en binnenkort worden er verwijzende monolieten aan_ge
bracht. Het activi tei tenverslaq voor de Cultuurraad ,·,erd ti jdig 
in0 ediend. De VAB/VTB wil voor beperkt publiek een zevental 
dinsdaren dhr. Jos Moons laten handelen over de graven van Loon. 
Leon vraag t of er niemand weet heeft van een oud boek over 
wellevendheid door Lonenaar peeckx (?) geschreven. Jos haalt 
dan ~let l~oek :'/i j : ]i aspengom~_~9 51, el; 11 aal t er enke Ie i 11 us tere 
Loonse fi ~uren aan. :~an men ç eenresume uit - even met de korte 
levensschets van ieder? •• \'las zi jn vraag. Ook in Chiny zitten 
not:" 1Jronnen •••• 

Ua al d eze mede~elinsen met commentaar l:warn eindelij k Ivo aan 
de }:"eurt. De genealoC::l ie van de fami lie RUBENS opzoeken I'las een 
moeilijk geval. Ivo zocht wel duizenden Rubensen op en achter
haal~e dat ~e zo~enaarn~e stam~oom van de beroemde schilder uit 
Antwerpen on juist \laS en ",aarschi jnli j :- vervalst door ;::.apelaan 
Aeaidi us Rubens uit Gorsop leeuw, rond 1641. Hij staafde zijn 
ui teenzettinc: met - ~or0schetsen en overhandi0de de aanwezigen 
~- - .. -. r .. ·· - ~· 1· r.,': r:('< "' :)' ."- 1-0,,\1 7('" f-; ·t .... ·· .. 4 ~ •• • . - , v-'~ ~ r " c~ .....,,·1~ · - ,...· '1S -.- "'\~ a a ·r. l C' "r ( rl " ..... 
' _' )J. .-; < J_~. ,:.. _,.'-',:: l- .•. ,, -.: .:> Cl. l._ -,-,Ol. . 0.1!""''-' ~ ,~_ ) ~l ~ll " n"_ lJ IJ -,-01, -

~eren) to t 1568 (Gorsop leeuw) en nog verderop, maar met ont
b re;:en Valj'data. 00:: Herman c:;etuic:::de dat er in Gorsopleeuw 
tHee ta;;:~-en Ru')ensen Haren o. a. een ri j~:e en een arme tak . 
De laatste ;:;u},ens trol'\lde met Eeuschen ui t de voerstreek, dus. •. M9f.! 
De voorz5.tter IJe nste Ivo pro~::_iciat voor zijn opzoe): ingswer:~ en 
èeq eli 1\:e uj_ teenze-ttinc. Leon vroeç aanc~ acht voor de sd'li l den 
va'! St.Se '-, a§_t:.i~~D: i nventarisatie en dec::el;.j~:e b ewarin<:J . Fran
çois >a--:7 c: e 1~oeJ<:en >i j: J'~ereJ:s?se~s:h i~c}_~I:J.j ? & Geschie(~IÜ_-? __ Véll1 
"et Derc<e '-:' i ': ' : . Oo'~ Leon :-- ad >et over teksten in zi jn :)oe~(: 
;;-e- r-7-0-ïï -ël l~;5p'-;:'s" ' oper '-,p ~- nOll ""1(15 S"-aT" ronU 1)"- t 0 ,. ar- a\T; n 0Q" a 
.U ...... ''' ~_~-=-'''~.::- = __ . 1 - \ . "-- ~ ..;. _L. -1. , •• __ .C_ .\.. "- ... J. •• J: ,. L.. • • .J.;;..J _.1 ..... i • 

In zijn ::'cJ!:j : ~ll:':frl]_~'.e_~E§_çh;_ nc; en Renu],lie':, met voorwoord van 
è:ru- ~.~:cr Pieter Daens uas een voorch'acht afg edru'-t van Demarrez 
te Aa}st ;_ 11 1 9 10. Ivo ('- ee ~:: t François no,:",' inlichtinr::en over de 
re:fO]-'Tilat:i_~ en :_:oe':er~ ' üerover. Zo ,verd het toe:; 1"lOg laat! ••• 



VERS LAG G:ë:S CHIEDI~l1HDIGE }~RE:G I~Mn)~71;IK DARIS DD. 31. Cl. 94 

verontschuldigd: J. Eeyvaert, J. Tack. 
Aanwezi~: H. Lenaers, L. Dartholom~, Fr. Coenen, W. Vandormael, 

I. Gilisen, A. van Hoecke, J. Grommen, Jos Bleus en 
'C' Coenen. 

na ce nieuh'l aarS"le~sen van de voorzitter las de secretaris de 
namen van het huidiçe ledenhestand; tot nu toe 19. 
LTos pIeus heeft r;]': r. Coun gecontacteerd or.. alsnog de referaten 
va;, ons "?rui tcon0res" te p'.Jbliceren in "Limburg". 
001~ l~eloof(~e è:~r. Van Laere van de P.A.D. ons de dubhels van 
werken uit zijn collectie. Intussen hebben drie snuffelaars 
het Hasselts archief onveilig gemaakt en drie dozen volgestouwd 
om naar onze kasten te verhuizen, na controle. 
Kunnen ook de ontbrekende nummers van "Het Oude Land van Loon" 
en "I 'Ancien pays de Looz" niet aangekocht wordent, In verband 
met oude boeken merkt Dr. Grommen op dat de afspraak was om 
alles in onze ka~ten OP te bergen, waar het kan geraadpleegd 
worden. Jos Bleus beloofde dit te doen. Er zal ook een jnven
taris uitgehangen worden. De brief over de aankoop van het 
boek over 11gr. Broeckx van wege het ACH werd gelezen, maar niet 
op dit aanbod ingegaan, daar die persoon op plaatselijk vlak 
niet releverend ,..;as. Dan beter de "Remacle-Leloupll prenten 
aankopen! Jos ~leus neemt ook contact met Gent op voor het boek 
Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. 
In de vergadering van Monumentencommissie werden 23 gebouwen 
en 5 stadsgezichten in het voorontwerp opgenomen voor bescher
mine. Onze voorzitter brac~t er noc twee bij, nl. de Burchtgracht 
en de Gasthuis:<:apel. De oude spoorwegz:ate doet reeds dienst als 
wandelweg en ~innenkort worden er verwijzende monolietenaan_çe
bracht. Het activiteitenverslag voor de Cultuurraad werd tijdig 
inç;ediend. De VAB/VTB ,..;i 1 voor beperkt publiek een zevental 
c:j.nsdacen dhr. Jos Noons laten bandelen over de qraven va~ __ I::9_C?.n. 
Leon vraac t of er niemand weet heeft van een oud boek over 
~elleven~hei§ aoor Lonenaar Peeckx (?) geschreven. Jos haalt 
('.an '-:.et "ooe'~ ",';, j: ,li~~'p~ngo~~~~LJ,~~ 1, el; haalt er enkele illustere 
Loonse ri~uren aan. ~an men 0eenresurne ,it. even met de kort~ 
l.evenssc'lets van j.ec-:er?.. "laS zi jn vraas'. ' 'Q'ük" in Cll iny zitten 
no~'- JJronn.en •••• 

~~ a al deze J:1edec-1el.incen !r.et COE\:nentaar l:-'lam eindelij ~:: Ivo aan 
de ':-el'xt. De \enea10\:'ie van de far.1i 1ie RUB:ë:NS opzoe::en '-Jas een 
noei1ij;';: c:eval. Ivo zoc}~ t ".rel dl'izenden ~ubeDsen op en achter
haa},Ce dat e'e zo,:,'enaamc"e stam1;oom van de beroemde schilè.er uit 
Antwerpen onjuist \las en l'Jaarsch;. jnJ;, j :~ vervalst door '~apelaan 
Ae~i~ius Ru~ens uit Gorsopleeuw, ron~ 1641. Hij staafde zijn 
uiteenzettinc met ~or~schetsen en over~andi~de ~e aanwezigen 
1-:; ~!-l ... .ra2.J.~l - : c..! i (.-.s ,'··:2.tr 0 ~ ~·:l c.. ...:; tai~: - . ~ ) O~~: v é- ~1_ <"".2 -'-:'1...1:: :-~ nt; ..... 11 './ Z .. l12 ~~ 13"75 ( :"1:01'1-

<Jeren) tot 1562 (Gorsop leen'l) n noc: verdero;), :Ja2.r met ont-
" '... 0'·1' -'-- ' - , t' 1 're :en :..;-a')0.a',-a. 0 .: l.erman (,eL.l.uree c.~ .. er :~ n Gorsop ee1.l'\'l 
t'.lee ta~:'·en ~u';ensen ~'laren o. a. een rl'L:e en een arme ta:::. 
:8e laatste ~u"'ejlS trol'Hdc :-"cc t Eel'.sc'l en -- ui.t de Voerstreek, dus .•. fv19f".! 
De voorz~.tter T.7enste Ivo =-, ,~o,::-ic.ia't voor zij;, o ~)zoe' : inc::'.s\·ler : : en 
(er'el i 'j :.~ 1'';.teenzettinc. Leon vroec aanc'ac],t voor c'e scl,iJ.c1en 
va,:. S t .Se,,: ~§_tja..~n: i.:lventarisai:ie er: c1ec-eLi. j ,:e "eilarinq. ?ran
ço .-i, s : ar' r:c '~ oeken >,;. ~: ,~ ·;er?):(J ~::.e_sC::.bi~c-;enis [.. Ge~ç1-)"2cE? Ç~§nis . van 
~ et Del-t"'e '-', i <~=. OO~ 7 TI.seo rl :"'ac!'. ""et o .... ter te1~st.erl ~Lr~ zi -jl1 ;'Joe](: 
jS-ë--r-:: 0 .!~ .~~ _._~_~~~; ~ ~ S, o\:rcr ~-~ et :- Ol .1 a_11C~S st aTi '~~T)U.ll t. ol:. 0 • Tl. ,-f~ a \7 i n Ad a. 
In z'.i. -in '~6!:~e: -?~~..:rf!l' "!,C~S<·:.~,L( . .: ... §.,l2.-,T),-~~J1J; ·\ 1 .,1. e1:, I':"et voorwoorc-' van 
é~r;"~:~er Pi.eter Daens 'ers een voor-(rac1,t a:f~'ec"ru' : t van Dema~-:-rez 

-:::8 "ia}st -i,n lS10. Ivo reeft ::'rë'1.l'lro.-i.s nor' inJ,ic' , tinc'en over de 
re,Co'-sati,e en '.'ce':cn >Le~-:-over-. Zo \'Je~~è :et toe', i .... OÇ' laat! ••• 



\loDr 

GESCHIEDKUNDIGE !--~Rn:G 

I~AJ:"'L~n~p~ DARIS 
BCRGLOOlT Eorgloon, 11 februari 1994. 

Aan alle ~eden en oud-leden 

Geachte, 

1::1 ee;1 vorie; sc~: ri jven deelden ui j U è.e verçaclerdata Elee voor 
èi t jaar. 
~iermede wordt U dus vriendelijk uitçenodiçd voor onze samen
J:02st 00 r--------------------

·ll.~NDAG 28 FEBRUARI TE 20 H 

in ons lokaal van het Dienstencentrum OCHr'J, Graethem 3A te 
Borgloon. 

Op de a g enda: 

- Verslag vergadering monolieten Gotem, Droel~om, Grootloon, 
Kuttekoven en Haren. 

- Loonse biografie: de Heiligen door Jos Bleus 
- Onder het Franse bewind, door François Coenen 
- Varia 

De VAB/VTB laat door dhr. Jos Moons 5 voordrachten geven 
rond het Graafschap Loon, dit op 2, 7, 14, 21 en 28 maart, 
20 h in kasteel Hoepertingen. Voor leden VAB/VTB en G.K.: 
1250 F, inclusief syllabus. Bij ontvangen van deze brief 
onmiddel1iik bellen naar Chris Baldewijns 743306, daar het 
aantal deelnemers zeer heperkt is. 

Het Levensliincomité nodiqt onze leden ook uit op een 
kienavond op-zat. 26 fen. 19.30 h in het College. 

Wij durven hopen dat wij U op deze bijeenkomst mogen 
~e0roeten en dat de oud-leden hun lidmaatsch ap zullen 
vernieuwen. 

De secretaris, 

COENEN Frans 
To.ngersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74. <; GS.<.' 

.Je voorzitter, 

Jos BLEUS 

···rl··-,,(' 
tJeet-jes i .l , ~ 

. /' 

Tot 24.04 i n Kon. Mvsea vr; Kunst en Geschie ~enis; 
!{eizer Karel: ~{annta'..,i jten en '\vapenui trustinç;en lJiV: 
l-1e Spaanse koninklij 1.;; e verzamelinqen. --_ ..... -....... . 

- Tot 31. 03 in Lellven .. et J\ a (~ oc: Ahcii jen in de lac e landen 
en de mensen die er wonen. 

- Boek: Bur(jemeesters van He llen, Herten, U l" leek ejn 
Berlingen 160 p + Foto's te koop in Cera-kantoor te 
\'/ e 11 en.. . . . . ' . . .. ... __ .. _ .. _. _ _ . . ___ ..... " _. ____ .. _......... . . . .. . .. 

sommi r en: mièT ' ve'rneteil: " ~; il J. e verder ui tnodi u en verS-ïa'é:l~rï-ê-n~ '-..3 . " . 
jdocurnentatie ontvanq en, sc1--. rij f d an vlun je j aar b ijc1raç;e 
i van 500 F over OP ·:', 57-C032541-7ij, van onze G. I: . . __ ... _--_ ...... _._-- .. -- ..... __ .--_._._ . . _ . ---_ .. - ... --- .. -- _.-..... _-.. __ .. .. --. .. .. . .. ... - -- . .. .. .. .............. - .- ....... _-- .... _-----' 



Ve:contsdl"\11.c1i«: LT. TI eyvae!:-t. 
Aanwezir: Y.Gilisen, H.Lenaers, FR.Coenen, Dr. Grommen, 

T. •• narUl010m6, A.van ]:oec::e, .Jos DIens e n F.Cocnen. 

Ha het we 11 ~omwoorcl r-: aat (Je voor zi tter dade 1:i. jk van start 1:1et zi jn 
c1issertatie QVel- Loonse Leiliqen en/of zalic'ren. C:hristina 'Jo 
i.Jonderhare werd hier vroeqer in ,Je Gasthlüsl-.:apel · :fel vereerd, 
ze lts met een trir'ullr,1. ~~e \\'8):'(:< rre1.,oren in J3rustem rond 1150 , 
verme J Cl op (Je herç:cnl-::::i,n,:,:s nlaat aldaar. Haar jeucId bracht ze 
c~oor in een voelir;e tj, l(~ net ver'iVoestinc:en en plund erine,en in 
llGO, 1171 en 117':. G,, ' ~T'letst vluc; ~t z:ï..j 01) 32 jariqe leeftijd 
naar 1.'1;.'-, 1.:on 1: ',at ~ ::r :l.<lar ;:811en (Conte;n), lIet J'ospita<ll en 
cle Gast1'l ui.s'-ap,"'. te D,ore loon. ~~i,j is !,1cvrienr' met de l~ll1ize -_ 

nar'.}" ,Tllt 1- ~ en 001-: met Llltcrar('1-Ls :'1.e in 120f1 te Loon \',;ras bi l 
Loc' cui --1': 11. ;-7 a haar r'ooé 0 ) 73 jarir 0 leefti je' (" el ~eun'1en cr" 
a l.1.er lei 'l','onr'e l:c ;7,a' : r:n. 1- a a .]" , iC]l aam ,,',Terd ",e("raVeD in de St. 
T'~atJ~cl i.jne':er': te St.Trn:iJlen 2n later naar Ponnem:i,eJ.en overqe
hrad~t. De volgende in (e ri i is Ymana van Loon, seboren rond 
1214, in r ei:r0c'1en t e Sa'.zinnes, clan naar F'lines (H.Frank rijl:) in 
(le Ci,,stercicnserori! è . Zi j 'las d,~ erlir:e d oc>ter van (~ raa f Liennr i ~ ~ 

van Loon. :za :i 1.s voo,::-al l' c'-on(! om :let t'ouwen van een ~ : J.ooster, 
een ah'i j on 0. cn ] -. er~~: ; " let verneereieren van he 'l: patrimonium en 
do ove ~:- t~Jre'y ' j, :FT van do re,lj,1 ~ \.',! 5,eën der 11 000 maa f·:cJel1. 'Tot slo,t: 
('lo Z<ll i re I (':a '!aI?.. Lr.:.:~J'en (1203-1260) vol('de de kapittelschool 
aan (l e Loons e Col1c<:ialc en tJ.:- a L~ in b ij de Cistercienserinnen. 
Documen'!:a'tj,c vooral \',1 't: A. s'teenwe'Jen, rustene" pastoor te 
Droe:ol\1. 
AlJ,eszins ('[aat hot hier om "1~ac;io'--;rap!1iell. De <::}eschied,scbrijvers 
wi J.c' c n een 3tiC: ~l ten(J verhaal l' ie(~ ,_n. :8r zi jn historische aank no
pin~;s :.-)Untell. Duic1 inc,:cn 1 ~l'nne n qe1'e uren vanui t cic 1)cs Jcaande 
r:ultur,en, d :.i.e qckn.rs 'tencl werc'en. I'l oc 't men 1,ierover Edely Valc.'faer'ts 
niet eo~s laten ryratcn? •• 
I;'rançoi..s hrenr:t c or,') c: clf': hi' )LLo('rafie t e b erde 'I'!aar1Jit hij putte 
voor zi 'in stlH'Ï-e: "Onder 'let Franse ' }ew' i,nd". Fet 0Toncl')ezit in 
('je ,tj ~i(l \'Jél,tS onr;evecr: 3C~') '~er ~~elij 1 ~, 23:', a d el, l3~ ' s;rote lancl
l"C'llI'lCrs, 1 1 ~" lJot a:~ .; . sscr ~. cl. ~n maar 1 ' I, ~~, voor de c:;e\"onc man. 
De va 1. van ac'l n 1 r: ll c:: 'lorus : '\)~acl}t een ('frote vlvcht naar Duits land 
'tc Heor- •• Jonr: c manne n ~·v:!rc'len vernJ.ic:,t men 'te vechten in de oor
l.o(·on )TI .,t als '--evo 1.«: i:alri j'~,e riosneuve JJ1cn. Ti e lanc1} 10u'\ '.' ,\,,rerd 
0~0cfrcv0n en ~c v c etee ' .t aan08moed~r ~. Lieven Bauwens en 
Ti ',er(""i:i.en v e r 1'1eterc'en ,'e tn.::i: ie linc'us trie .;,n 'Vlaanderen, S imonis 
en de Bvol,a~, ,i n ïTcrviers, ter"Tijl Coc'~erill (uit I'lanchest'er) in 
1,ot Lui \ ;sc rle motaaJ .. ~_ n":'llstr:i.e renovccrc'lc. D" l)llJ.:-rrerlij]~e stand, 
;,]1 vervanc:- i ,i1r' van (]e c1oonrc r ' :i,sters, lvCn (J in(jcvoerd. Er ]~wam een 

\Vo t voor r-ent: 0 shere,1 en "0:': "iciers de San'té". Allerlei sticl1'tin
r-en zaÇfen ' ,et lic~1t, vooral voor de armenzorrf . Het pauperisme 
was zee.'-:- c;root. Dan1:, aan 1)eide voordracbtqevers! 
Frans ('loeIt mee: huiCin ledental:23; Colloquium dialectologie 
oi;-j~9 maart:----:r'e\:e ;ünr;en S amcnlevin(Jsopb01.HV l')etaald. Hi j open't 
c"1c ;;:asten en toont d e huic1.iqe inhoun. met de voorlopic;e lijs'ten 
van cie aanwe z1']e Herken. U i, t Passel t P~\.D krec;en '-Je maar één van 
de c:ric d oze n mee, cHe nOer zullen bi jgezet worden. Ei j vraacrt 
of het kaarten~oek va~ ~emale-Leloup en het Oude Land van Loon 
a1soo~: llc,t recent 1-,oe]: van ,Jos l:oons maCJ aançiel~ocht iVordenJos 
('IepIt mee (at Ïl :i.j ~ ' Jer ~ : ·t aan (-c te}-sten voor de monolieten en dat 
( ' referat:en van Jos 1' oons zeer interes,s ant :ii jn. Ei j had ool~ 
contact met r']lr. Copn over de "Prlli t:-referateri 11 

j';ee(1'c l.l)~ach,te ' ~:oe:~en: Yvo ui t c;e B].1). Vql1 IIeers:' 11\ncien pays de 
Looz H;0G-19Tï;-,-:Z (~~lcn (is noer te verk;cij'~Jen) - De ~1ederij;'.:ers
:~amer 'I:e D,or()00i1, ~ cnrota~7, 1910. Leon: De II.Christina (';e \'Ïon
('cr] 'are, E. j1.I~(mC'-C'1S Reclemnto,,:, :;_st, 1[,63; Hei I i <;:re 11Uis jes; 
Patl!" ::08(:'-.• 



GESCHIûn~l:"D I GE l'~~I; (' 
1(1\.:r-:;"(T\T"1V: Dl\f'IS 

nO~GLOOFf 

Beste, 

P,orqloon, 17 maart 1~J94. 

Aan alle leden en oud-leden, 

Hiermee nocHqen vIi j U vr lende li j;:,: ld. t tot l,et '·ü jwonen van 

onze same n' oms t op 1 YA1\),;-~~'·-2-f~-;'~~\~-;=j:·9§~i~,~~~~·.=~2'~~~=1 -f-~~·:~"~~.J 
IN ONS GENOO~ LOKAAL, Dienstencentrum OC}V, Graethempoort 3A 
te Borrr1oon. 

On <ie a0enda: 

- Yenni sma"in rr met de 'Jri.vé-verzameli.nr van de l'eer Herrrlan 
LenaArs n. a. v. een mer'rwaarcHrre tentoonste U i nq te Kerniel 
on 13 maart -il. 

- Kenni.smakinrr met onze eiCJen documenten en aanwinsten. 

- Voorste 1 tot s amenwer';:;. ne; met: VAB/VT13 i. v. m. qesch ied 1amclic;e 
ollnerwer;;en. 

- Voorstel tot loro als stempel Of/en hriefhoo~d. 

- Varia 

1,'7 i ;- v.er;~~c~~~:~.-~~--~~;-;;~;' e~~-~:;:~~;;:-l-~;~e:-,;:-~:~;s-c-;;rij~in~J.' . 
van 500 F op nr. ~57-[032541-71 voor hun jaarbijdrage. 
Niet veraeten en <iaarom onmid Cellijk uitvoeren a.u.h.! 
Ook nieuwe leden ziin van harte welkom! , 

- __ .••. ___ • __ •• -=-~""....,;::.::::..=:~!~':"r:"'.:.O--.::~.,. '";:i.f.;.., '!fr ~;,r • . ~~.~:t' t~ ... ~.~ ........ r_iII .. ".,._:_ ........... ~_·"''', ~ J "· _~''' ' ''''''1-·r''t .... , ." . 0 - _ . • ' _ . ~- ... ;..~.-

In ele hoop U op deze 1·) i jeenkomst te mo~ren beqroeten, 
verhlijven wij, 

De secretaris, 
COENEN Frans 

Tongersestecilweg 105 
3840 BORG LOON 

Tel. 012/74. 'Î'J~2 
'. 

De Voorzitter, 

Jos, BLEUS 

- "ITooc'liec~", een t c ntoonstellinc: van 2G:-ï ~~l.nlst\'lerl(en u.:il: nelqi.sdle 
" loosters en heeri jnhoven, waarvan 33 uit Lim1:urc:, o. a. 2 van 
Calen. In i-i e t Pale;.s voor SC:lone I'~1Jnsten, :~oninc;sstraat 10 te 
Brusse], tot 22 mei. (maandac, cJeslo'ten) 

-nn 7.onr1aC' 3 ·inl.i "re;v'!: 11181l een l')ezael: aan C1,iny, o.l.v. 
(~e heer ,Tos J·:oons. 



Verontsc:;ulcli(;<: uOS 

IJen;.1 ,r;,:~s I 

(~romr1en'l 

:3 l. cus, \: .. '\,ia;lclormael . 
I . Gi lisen, 1\ . V3.n ~~0 2 c':e I 

(I' CO~11ell. 

TI ... n ïlrth 0 '1 o"T'{ _.~J •• _ '. J ." ," ~ 1.\ _" , 

De secretaris '~:J-=g,0,~:?~:.hY};,,::i~rr. de voorzit:ter che (J'eJncemt aan 
de laatste u~teen zcttinq C00r Dr . loons OV0 r het G-a~fschaD 
Loon, dit in liet '~astec1 t~ ;"ocpertinrfen . 

Herman Lenaers Ja o t ons v e rvolr·ens zi in nrivé-vcrz <:l neLLnc; 
în';::·.i··lï:ei·; ~' . 'I {ö't' zijn o . <:l. t\..ree in'[e lc),c1;rc.l'e-ë;iJ;yc-'eï1""·ä:L;~éiJ'eT1 ti c ;;:e 
c: o ~~ umenten . lIet eerste is een manc]"at val') 1785, het t-'Jcccle 
een v0rordenin~ van 1790 door ~rins~,isschop Constantius
FranciscllS . Ook z i jn er de boe'~en : 

1. Li nL01J,'~0 all tc .ps r'e ("uerr e 110 L au is:aV 
2. C'el-',el1rtF:nissen van 152~:, tot 15 -1 5, O~Îcete':en( ' ('oor ' ~ apelaan 

1:unters . 
3. S inte Orii l,ia - .'1 . Opqrav~ n(1en te Go""sOl,leeu- i op ~ ~ et Gal10-

Rome~, ns rré1fvel~ . 

5. Dr: ionrrel Lnn':)l1 van (~e connrcc'atie te -~ernje1 :1n 1CW5 
u . G3sc' ;iec' c llis '\l2.D cle ll c crli.j'=~]ej~d_ eli Îlct \~:esld. c~lt G1~ltSfo~7 r;r) .. 

7 . 'Jerry: a arplaa.ts \' <1 '1 (~ C I-eren v;}n 01)1 ,00U" " 

G. Do 51a~ van Woerirn c n . 
". ParochievoTrinc' in Lim: i 1.1r r ', (ioor j;; . IT.,Jan PacC:f!-lay, 1922 . 
10 . (:; en vi -j"taJ. rfek leu,r(~e Ferrë:.ris';: aarl:cn, he:n,ü tere( .even, 

: n 1905 . 
11 . ~~erst : . ni_ ; )(' van Oo .s t-Pran' ~enlanc:, ,Jaa~ ~ Smeets , 1~52 . 

12. Zl1 .ic1 -Limh,'rr' se 1J,laatsnamon, Vlrix en .?acquav. 
13 . ,ue 1lC.i 1 i~ . r; Ir],:: van Leeuwe n, St;onwcc:'en . 
1,[ . Een m ":: ('ra-1 '~ oc":: Li :n''-'un; in -: aart en p~:e '1t, Lannoo, 1~"r;5 . 

15. :Tet i\rmen'-,oo'. van de Tafels van (1r~ I'isili<ie Gc r;::;t uit: 
1~j2 . Ze e r h~duim;l~! 

i'Jaar ûanlcidinc:r van d e inhulcJi c'.i,n0 van cTc fi e i:srollte on (le 
oucJ o 'trp.inzatc, -·wu r.ten acJjtorha1.en lwc, waar en···~.:l"ilnneer die 
tred, nvr.; r1') inrI in:'T Fl:russ e l-!,J c uvcn-T i enr:n-S t . 'l'ruic~on-rl'onrreren
LU;,l~ tot stanel ' :wam. On de monolieten st:aat aan(_)e CJ r"v(~n de',t 
men in 1.:-:;/15 ':e cOl-;sess ic in oven'lce il1\f na"!, t,oestond aan c1r; 
NI 'BV in 1[,,75 en uitvosrde van 1294 tot H:9 7 0 

Ook ':~.,1am r':; ~~ tr amvcr',j, n(';, i }lr< }; as .:; (; 1 t-T~ortess c m-~:,lon-' 100n
G rove-Lui~. t;l:--'s};:raj:;:ë~--·-(f{r. aanvünl"e li j' voor ('oe~1crenvcrvoer 1 

() .. a . t i 11 i 1 • • ~ r .... '" i ~ -!: C:Jl 1,:! C s tcm(l 1,''lél.S . 

I-r;t voorstel t:ot "czook .!?~2.,_Ç~!5~.~_~ werd a+=,' c wim:ield , d a a'-
het voor ;e"Cl~eCjj ,:e', e11(" terrein 'das. Van de voorzit,ter. ui't 
'~wam ('e O'iI'oen Of' r'ii,c;s r; n voor Coolcn, (ie on:~eant\'1oord 1,1ee.[:. 
l'i.sscl~; en ':é'ln [;' 0. n no'::;-lém2iï1è :- '''ö-'~s"l)ör-;-:5n! 
f .. len z a , (roen ')ezwa21r i:c"r;n same nwc:r ' :i 11'] met VAr:/VTB, tenr;ünstc 
a 1s C' c onr1orwcr'Je neen h i s to ri s clle" ac'î',tCY-r-'i-()Jl:èr·[1"ël:;rïen . 
Dr . C'ro~men was samen met ~e anderen verheugd over dr; reconte 
il211 T:r i nst""n;n 011;-,;e boe',:cn::ast. Ze' :er ::-~emaclc-Loloup ')oe : ._---_ .......... _ .. ~ .......... --, ..... ~~._-~-........ _ ... _ . .... _--.......... __ .. -~_._- .-

a?n'~open, alsoo}: de 1)unoe1 van eTos 1':oons over l"le't Graafschap 
Töoï1':~'~-C'2ël11 vraar,Jc of er in Coo 18n crc en a rchief l.lcer is. r=i j 
neCl:1t 001: dc ·::;} 111 van straven ;-:\0.e. Ivo c::CcrE-'lnee dat l'Ll.j in 
bet "'-~ z i t is vaD een a ~i-iche uit 1737 van de ver' ~oo =i van (".8 

molon van ITer-t c :J . FraDB-"Täät~· ·;~:"äD-"(Ië-ont\·l8rpen zien voor e e n 
stem~) ol en/of l-)}~j,C :~1·: 00 ': (' . Len ~ s er ~ê:1U~:-sraSt over on Ivo 
1'e 1.oo f ,\: op (~o com:-nrter een derr'c:~li :j ~ : voorste l 1Ü i: te \,·l0. r;;On, 

cl-i ,t 'voor vol'~;c Dclc verqa ]crirw . Frans l êl é'\Jc 00]: d e, pi tnocii~'in( 
z';en voor :O o t corwr.e,s · vap/Je G .;: ~ . on 0 1'),1 .. 1 mei in Laasc;j.:'~ -~ ... "----- -- --....._-_.~ ... -_.~ .... -,-,~ ....... ----... -.. _._.~~ .. ~ .~ 



Gf~S C~-JII~I) .\ :JJ~·~D I (.3 :~~ r .. p.Il"\"G 
~ ·~i\JTu:r:~rr I~ ':~ l' _ .~ -;. I,~) 

Ge <J. C 1-. te , 

J',o .r c: loon, 15 < )ril J.~,,:,,1. 

I~lt(-~r :nc;e no ·· -i.r~en ~; 1·i l t.J '':l.--i.Cil C}cl.j. 4 " ~. n:;.t tot ~Jct -.) ;. ··j";Odo.11 ,ran 
On20. t:êl rnr'n.' -OElst or") : 

l-~ " ~~_ ' 0~ ~"·-~~~-·:~~::?5~_:·.<".i~.9.s-:· · . ';1.; ~~--"2·~;'·" :'~ " ] 

in o n s ( 8\'00 il 1 o':aal: ~) i.,"n.::;tcnc cntn~ il1 ceL,;, Gra2t>e :~;)00.1:t 3<\ 
+:12 rorr:l('on 0 

Ecn 0astvoor~rach~ 
over Gallo-~omcin2n 

:00.1::' E( ' ~T -, 7 tl 1 r " a ·._ -~ts, 
n 2él':' ( 12 ::ri.stc lij' :.c 

r.etitelr1: -;ran 
1: 0 S C'. fa. vin(~ in 

I<ac'!'1ielc c~ c: alJtet1J~S "Jan l1 . .!·t: ' ~: o t.~ '·: De l<ol ·i.::isc1.J ~~ ,~~ .r ·~ . ...) r1is . 
De sjrec::" .1 r:uc ·t z Ll. l 00: :; visu':!cl on:~ 2rs '..:: Cl.u;.c' T-'?oc (2en. 

vaxia 

~iaJ:lens (C T;'eclc~J~at=-i c. 't.l(~n G ~ Gc1~ i c ,--1 - e l1 O'J r'i'·eic''' : 11·''"1," ·' .-i.(; C I~:ci11ri e~1 

van rJ .ir:'7~n.rr~ ~ ' lot~r~'""l ~:i '1 TT t·2"JC ri. ~3 ~,lit~l. Ol~i( :c n o ·~? 1. ;~";.= CO llr::- ; ~ :-- ~; G 

\Ta11 l .~ r.~0.t ël .S • . ~-: ~~; = _~<1asc ~"t . '1 . • .J. H \7. ta.a,s~.i . ' :. 750 j .:: z,.r s'~:L1 (~ \ .. 1; 

1--.: (..';" ( 12 I,Lrl :. u .-r"·I;~1, ti rlc ·t : (;(; 1.1 (': -:.1. 5. ~~:,:·t·;~ - i di . c· '~ t -; l1 tOOllst ~ 11in /-"" 

I'Ta (" (: ,:~ r..: i..~1 :r O'l"'· ··lél t · ~ r~ (Ir) on z ,...~ 1-.,..;. -: C;~Yl~ '(' ""13 t. 

D '3,"r::rC:tar~ s, 

COENEN Frans 
TongersesleenvIlT 10S 

3840 BOP,GLOON 
Tel. 012lf4. 'IC?--:t. 

\ __ .o~. , .. , __ ... _._ ... ' ." _ ...... _ ....... .. .. 

De 

'. 

i lTo( .' even él.é'n r ·'r~ . n' cl1 l')i j een ach t·ca l . ouc~-1e,len om 1,1] 11 

f!1 1 idrnaa. tSC;l apsh.;. :j '~ra.r' _ voor 1 S 94, nl. 500 17' oVC'~ 'tC~ 
sd, ri ~jven o n re' :. ' 57 - f'.0325 /1.1-7,·1 van onze :orinC" , \'lillen 

I zi. .'i T,T CTc'lr re l1:i.·!~ÏI()(·~ iJ: ;]" "' ;1 , 1/(:J~sl.a '1en en (ocum~nta t ie 
. o ntva nc; r.n. ~· l .~n rOCH' Oi"\! erst:re0 ;~ t a d res 1)er~.n;1c.i~t er l'n1n 
~ misSC'lie"l. ,V.D. 
L~--.,..._ .......... _ .... P_"'''' ''' ..., .. r ,... .... ··.,.... . 



Vorontsr::1iul rUc'(1: ,J. He ~l'ilaort 

Ï\an".rezi.r': Cll. P'i:rarr~, ': 1. Vando.r-mael, 'l. Lenacrs, L. nartholomé, 
T. Gi 1 'j.sSe!l, 1'" . Va l r< ëlc .rts, Pr. Coencl1, Dr. Grommen, 
JOR nlaus en P. Coenen. 

1)0 voorzitter stelt ,l e snn)"cr 'voor, 11,1. F;('k1':, valrraa:tts, L,ic. 
(ra~3r:::'ia(~r)nis en autc1.1r, sar:len met L11C tdac1 !ie13, van het hoek: 
Dp. T"~eltis(':~le Erronis, nec: ver:~rj, ir'haar in rle bo e~-:11an (101. 

\10 1 0ens snreJ.:er 1)e0.I'11: ~,at OlvJcrzoel~ naar ['1 13 ,Fel tische wortels 
v an de E 11ropese C\.1 1, t l.H1r voora 1. ('Ic laatste decenni a een horre 
vl,ucl"t. C" ; i 11aa 1 t ei tatcn aan van verscbei('ene vorsers I o. a. 
l:rut a, da t de Fe.1. ten coon ] ~ arbaren waren, maar een eirJen 
cultus bo zaten. Vervo l('(~ns s i tuo(~rt }j i j (~e Le 1. ten chrono 10-
0isch vana ~ 1100 tot 700 vOór Xus, later tot 60 vOOr Zus, 
en 001ç qGor:;rari.sC:l op ('le woreld~~ aart, visueel voorgestelc'l op 
talri~:':e transparanten. Tlij haalt 001-;: de vondsten aan :üj 
oJ.'x'raviw'en, o.a. te Hallstatt, :;osme er, Diepenbeel-.;:, [~icren
',i lzen, IIoepert inc: en, enz.. Later bvam de Ee 1 tis che cultuur 
onder invloed van de mecH terrane cul turen en ze',er onder die 
vän d e Call.() -I~Oi~l(:: i nGn. rf(l (~C -,,\1 .1. "v~n :1Ct :~oInein_3 c Iti j]~ 1çViam 
cl e c-rermanis atie en ('e cl~r istianisat i a . f' ct was oo;~ de periode 
van cl0. erote vo 11 ~sve:r.l 11li zinnen. ')e J ~ o lten ;>;Ol.1(l r;n de houwheren 
z:i. '~n van (10 lst. l"l.'rchton in Duitslanél en Fr ankr,i,jk. Zij waren 
()O' ~ :i. ~i zor>e,\Ter~:ors , (,:J at naast tin en Z1 1 ve ,r in sieraden ver
l.r': t Nerd. OO'~ ~IOllten 1:'00 lel en wer d en c escuJpteerd. In drie 
'-1oorc'en samClînc'",at: ~1c'l: l.-JaJ:-en vec:~I 'I:Ol:-S, 1'):Ulèler.s en werkers. 
Zi."'lël l ;,.'lcn \,'I;el (~1Jl. tl1srlaatson on/of Offerplaatsen, meestal 
(',e1.c' er. na"st l-~, ron1)en 0:: waterl.o'')cn. Eén van hun cultus-

S "'~-c -~-r:::.r 

vnrl;anèl 
~aa.I~tl ·,("·: r·l_ ·i.:î ( ~ r; n 0!l Z r: c;l-; r'; .s1~Q1. Lj~(G rC(; ,st/'a~~(~l1 5.n -elI") .-;uai:
l i. i:Y ".-; ". D0 n:~".:i1 .1 . 1 . c : l 3 en 5ha r-('en voor lt;n Gen maq ische 
" (' -[:c'; (>n; s. (:0' 0'1 rl1i_n~t -:; e n t.; -;c( ha,-lçJen zt") r: n eiqc;1 visie. 
i~en po-ent "\'ii: h':':t ;~I("c 00U1"'88 o.van\:cl . Lc')oe' ~ van nilln',le r q 

., t , . t ' ., l' '1 ( ? G " ) l11aa--:' : c ' . '.~ (, , 1)1,(. e :1. :: ,;. op '-) ~)9 .1.n :le t l ! oe' ~ • In ["!Gn vol':'Jenc1 
l,oo:[c)s-[:u'- :oaste ~ 1'; j ilJ. l!eZe constataties'l:oo op (,~e hu:i.cJine 
""'1'-' '"'1-0.1'; -" "e -; "''-'' .' '-,., ' 1', • re, -0 ' " 'i1 1 " '1" -' ,.i ( ld.::. .... ! " J ". ,- :. ll el1 I, ,J . . . L" en\l,,-,l .... rl\l(: •. ce ,_ nGJ. __ J.qCJ.ommen 
zi.jn ,lOG r'os;,t lle ~ :rc1 "ij '"ronnen oF "lil 'l:crlonen. Oo]~ 80mr:liqe 
CJoopvon·ten VC1:ton e n rare sym')olen. De oermoeders vinden ècn 
i.:ocnassin'·· i.n de t~ ariale docrn:a's. Sprel~er ':-reeft talrijLe 
voorhecJ.('en van "ailnqo p ilste" heiLi.c ,en.iIij bosluit met zich 
a,r te vra(,:;cn or (10 cris j . G j, n cultuur en (jodsdiellSt niet be't 
eincle van een l·,esehavLnci ülluid·t. Het platteland verdviijnt 
o n J'paa: : t ~ laats '-'0 (:1.;'- C;''': '1 :C'C!'11 Le ' ! 
In zi j:'l (l, an1:\Voon~ stj.pt {"Ie voorzi tt er aan dat deze thesis een 
stof voor chse1Jssie Ü3. TIet c;1ristenc1om hee r: t allicht "en' ~ele" 
ri t:0.n van ('le Fpl. ten overr"enomen, maar .i.s in \Vezen moer verwant 
~et het Jodendom. 
En' :cJ.r: 1.edcn wi. "jzen on (10 ël.an;~oo" van 1]oe::on over Hcr))roe;: 

. ---_ .. _---_._ .. _------ - --_._---- , 
T,7e U. 0. 11 CT), He t Lonasticum in Lim~)l1rÎ' I 'daarvan acto. ,Tos deed 
(le aanl~oop van Pcma<: 1 c-J,c 1011]). Leon' neenrt u ,i t C":,C l~ast: Standen 
en Lan~ . n ~ Stra"en VI res, terWijl Jas n00 documentatie over 
Ri ';1 ::el, G0tC:', 0.1< R.u',l. i.n r ·en .n.n!='.cen-l::, not 11ct 00': Ol) h et 
'-Y Î):l a;~p.n v a~l '!:8 ~~.s ':: 0n vo o}~ (c (' es 1--,8 tref f elH~e mono 1 ,i. eten. 



GES CHIEDKUNDIGE I\IUUG 
KANUNNIK DARIS 

BORGLOON 

Geachte, 

BORGLOON, 5 mei 1994. 

Aan alle leden en oud-leden 

Mogen wij U hiermede vriendelijk uitnodigen tot het 
bijwonen van onze samenkomst op 

I NAANDAG 30 ~lE I TE 20 H I 
in ons crcwoon lokaal, Dienstencentrum OC.t-fN, graethempoort 3A 
te Dorgloon. Noteer a.u.b. De reden van deze vroege 
uitnodiging vindt U in de lste mededeling. Verslag vorige 
bijeenkomst hier~ijgevoegd! 

AGENDA 

1 J3esprel-.i n rr van ele recente aanmaak van llistorlsche teksten 
vonr ~e monoli~ten van - Rullineen (kasteel en opgravingen) 

dit door de voorzitter. 

- Gotem (ker1- en FonteinllOf) 
- Bomme rshoven (Kerk, kasteel, hoeves 

Daerden en Vanvinckenroye, 
Ivlonnikenhof en kasteel lIeks) 

2 Nabesprekin0 van de lezing van E. valqaerts aangaande de 
Keltische erfenis. Open vraag: Entte het kristendom zich 
op Keltische elementen? •• 

3 Varia 

Hopend U op onze verqa~erin0 te ontmoeten, groeten U 
vrien ~eli.4k 

~~oorz::~~ 
Jo~ BLEUS 

- Op zaterda.rr 14 mei e. 1
,. l,eeft te gaasei': ons jaarlij;:s 

Conr;res plaats n. a. v. !-.'aasei 1,,: 750 j aar stad en parochie. 
Bet tema is: Stads- & dorpsmonografi~n in de beide 
Limburgen. Aanvanq 9.30 h. Jos en Frans 0aan. Nog 3 
plaatsen vrij, neef een seintje aan de voorzitter a.u.h. 

-Elke lste zondag van de maand tot en met oktober. organiseert ~ 

de VVV van Luik geleide wandelingen aldaar met nederlands
taliqe gids. Start 14 haan vVV-kantoor, Feronstr6e 92, 
einde rond 16.30 h. 

-Huidig ledenaantal: 24. Deze uitnodiging komt nog een 
laatste maal bij: C.Wijnants, R.Nichel, Dehaese-Ools, 
J.panier, E.valgaerts, D.Basteyns, J.Loeners, J.Bellefroid, 
Mw.Venneman-Bleus, Kenens-Opdebeeck en A.Celen, tenzij hun 
lidoela gestort wordt op 457~n032541774, dus ••• ~ 

-Reis naar Chiny on zo. 3 juli o.l.v. Jos Moons samen met 
VAD/VTB. 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KANUNNIK DARIS 

Borgloon, 30 mei 1994 

Verontschuldigd : Fr. Coenen . 

Aanwezig : J . Heyvaert, L. Bartholomé , I . Gilissen, J . Bleus . 

De voorzitter moest het ditmaal doen zonder zijn "trouwe" secretaris , die op datzelfde ogenblik 

op de kanaaltjes van Venetië zat te "gondelen". 

1. Bespreking van de IIDIlOlieten van Loon fase II door J . Bleus, o . a .: 

1 . Rullingen kasteel: enkele markante gegevens : 

1 . In de middeleeuwen waren de heren van ' Rolinghen ' (Rolengen, Rolenghem, Ruelingen) 

gekend als trouwe leenmannen van de graven van Loon. Eggebertus van Rolengen was 

de oudste ons bekende heer . Hij trad in 1135 als getuige op bij de stichting van 

de abdij van Averbode door Arnold II en zoon Lodewijk I , graven van Loon. 

2 . Kanunnik J . Daris citeert een stichtingsakte van 1623 , waarin sprake is van de 

oprichting van een huiskapel of oratorium "sur la motte de RuIlingen". 

3 . De hoeve achter het kasteel verdween volledig na een brand in 1920, samen met de 

dienstvleugel van het kasteel . In 1978 kocht de Provincie Limburg het domein . 

2 . 13amErshoven 
1 . Het kasteel werd door Marcel Gerard Magnée , ambtenaar bij de staten van het land 

van Luik en het graafschap Loon, gebouwd in roco=-stijl. Het kasteel van Bommersho

ven is één van de schaarse rococokastelen in België . 
2 . Rode Winning (hoeve Daerden) . 

Tegenover de kerk in de Alfonsstraat ligt de mooie Haspengouwse kwadraathoeve . 

In de volksmond ' Rode Winning" genoemd omdat het oude gebouw destijds rood geschil

derd was . De heer Emile Naveau heeft in 1875 deze boederij verworven. Ze werd door 

hem opgesmukt . 
3 . In het woonhuis vindt men het jaartal 1666 op een schoorsteenmantel terug. In de 

haard op de verdieping staat het wapenschild van de prinsbisschop Georges Louis 

de Berghes , en niet zoals men in bepaalde teksten leest: "Op de haard op de verdie

ping staan de initialen G. L. D. B. van de prinsbisschop Georges Louis de Berghes". 
4 . Het Biezenhof (hoeve Vanvinckenroye) . 

Deze kwadraathoeve is eveneens gelegen in de Alfonsstraat . De naam is te danken 

aan het feit dat de ridders van Alden Biesen er eigenaar van waren, en niet zoals 

ten onrechte beweerd wordt dat er biesen gekweekt werden . 

5 . Eén van de basisgoederen van Alden Biesen te Bommershoven moet ongetwijfeld het 

hospitium geweest zijn dat Arnold IV, graaf van Loon, op 7 september 1270 aan de 

Duitse Orde verkocht. 

3 . Gotem 
1 . Een lindendreef leidt van de kerk naar het Fonteinhof (en niet een kastanjedreef, 

zoals in de meeste literatuurboekjes vermeld) . 

2 . Rond een binnenkoer zijn een herenhuis en dienstgebouwen gegroepeerd . Merkwaardig 

is het gebouw van 1914 waarin zich het prille begin van de Looza situeert. 

3 . Belangrijker is het éénbeukig romaans kerkje , toegewijd aan St . -Niklaas en St. -Dio

nysius . De opgravingscampagne van 1986 o . l.v. T . G. Waegeman bevestigde dat het 

romaanse kerkje van Gotem in oorsprong tweebeukig was , met een middenbeuk en één 

zijbeuk (buitenafmetingen 14, 85 x 4 , 50 m) . 

Eind juni dienen de teksten van J . Bleus ingeleverd te worden, samen met descripties over 
Broekom, Grootloon, Kuttekoven en de kerk van Haren . 

Evaluatie: de toeristen krijgen een beknopte historische begeleiding, en dat is ook ' de 

moei te waard ' ! 



2. De vraag naar Publicaties 
1. Jos Bleus onderzoekt de mogelijkheid om via scanner het boek van Henrotay uit te geven. 

De Groep S bezit immers een dergelijke apparatuur. Konkreet dient dit verder gebudget
teerd te worden. 

2. Jos Bleus heeft een konkrete opdracht van een Nederlandse firma om een boek uit te 
geven over Loon, toen en nu, zeg maar een nieuwe uitgave van Modave Marcel. 

3. Burgemeesters van Loon 

Ivo en Leon stelden het stramien voor van de eventuele publicatie, nl. personalia, publieke 
loopbaan, genealogie, samenstelling van de gemeenteraden, belangrijkste beslissingen. Alles
zins is dit een goed initiatief! Met twee weet men meer dan alléén. Het is immers een kwestie 
van volhouden. 

4. Open ~UII5ltendag in Borgloon 
Vooral is Kerniel in de kijker. 
Aan M. Lenaers en J. Bleus zal gevraagd worden een beknopte dorpsmonografie te maken v66r 
september 1994. 

Slotsom: deze vergadering ging zeer konkreet in op verschillende nakende publicaties. 
We waren maar met zijn vieren, maar ditmaal was het zéér konkreet en professioneel editoriaal! 
Hebben de afwezigen altijd ongelijk? 
Tot ••• en wordt vervolgd ••• 

HE'r LIt-h-T.:>1"'e: N IEuW5 
19. D(. , 94 

Monolieten als 
infonnatiedragers 
. ' Borgloon 

In de zomerperiode zal de stad 
overgaan tot de plaatsing van 
de laatste reeks van informatie
dragers in de open ruimte, de 
zogenaamde monolieten. Die 
laatste reeks zal geplaatst wor
den in Broekom,'Gotem, Bom
mershoven, Kuttekoven en 
Grootloon. In Gotem en Bom
mershoven zullen de kerk en 
het kasteel centraal staan. In 
Kuttekoven plaatst men het 
kasteel van RuIlingen in de be
langstelling. Steven Wilsens 
stond ook dit maal in voor de 
illustraties terwijl de teksten ge
schreven werden door Jos 
Bleus. De plaatsing van deze 
borden krijgt een prijskaartje 
van 258.000 fr. - SGB 

Verslaggever: 
Jos Bleus 



2. De vraag naar Publicaties 
1. Jos Bleus onderzoekt de mogelijkheid om via scanner het boek van Henrotay uit te geven. 

De Groep S bezit irrrners een dergelijke apparatuur. Konkreet dient dit verder gebudget

teerd te worden. 

2. Jos Bleus heeft een konkrete opdracht van een Nederlandse finna om een boek uit te 
geven over Loon, toen en nu, zeg maar een nieuwe uitgave van Modave Marcel. 

3. Burgemeesters van Wen 

Ivo en Leen stelden het stramien voor van de eventuele publicatie, nl. personalia, publieke 

loopbaan, genealogie, samenstelling van de gemeenteraden, belangrijkste beslissingen. Alles

zins is dit een goed initiatief! Met twee weet men meer dan alléén. Het is irrrners een kwestie 

van volhouden. 

4. Open ~ in lbrglocn 

Vooral is Kerniel in de kijker. 

Aan M. Lenaers en J. Bleus zal gevraagd worden een beknopte dorpsrnonografie te maken v66r 

september 1994. 

Slotsom: deze vergadering ging zeer konkreet in op verschillende nakende publicaties. 

We waren maar met zijn vieren, maar ditmaal was het zéér konkreet en professioneel editoriaal! 
Hebben de afwezigen altijd ongelijk? 

Tot ••• en wordt vervolgd ••• 

HET L,+~T~'Te= N IEvw5 
1Q.D(.,"l4 

Monolieten als ".' i 

info.rmatiedragers 

. ' Borgloon 

In de zo~erperiode zal de stad 
overgaan tot de plaatsing van 
de laatste reeks van informatie
dragers in de- open ruimte, de 
zogenaamde monolieten. Die 
laatste reeks zal geplaatst wor
den in Broekom,'Gotem, Bom
mershoven, Kuttekoven en 
Grootloon. In Gotem en Bom
mershoven zullen de kerk en 
het kasteel centraal staan. In 
Kuttekoven plaatst men het 
kasteel van RuIlingen in de be
langstelling. Steven Wilsens 
stond ook dit maal in voor de 
illustraties terwijl de teksten ge
schreven werden door Jos 
Bleus. De plaatsing van deze 
borden krijgt een prijskaartje 
van 258.000 fr. - SGB 

Verslaggever: 

Jos Bleus 
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VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRrnG KANUNNIK DARIS 

Borgloon, 30 mei 1994 

Verontschuldigd: Fr. Coenen. 

Aanwezig: J. Heyvaert, L. Bartholomé, I. Gilissen, J. Bleus. 

De voorzitter moest het dibnaal doen zonder zijn "trouwe" secretaris, die op datzelfde ogenblik 

op de kanaaltjes van venetië zat te "gondelen". 

1. Bespreking van de IIDDOlieten van I.a:n fase TI door J. Bleus, o.a.: 

1. Rul.lingen kasteel: enkele markante gegevens: 

1. In de middeleeuwen waren de heren van 'Rolinghen' (Rolengen, Rolenghem, Ruelingen) 

gekend als trouwe leenrnarmen van de graven van Loon. Eggebertus van Rolengen was 

de oudste ons bekende heer. Hij trad in 1135 als getuige op bij de stichting van 

de abdij van Averbode door Arnold 11 en zoon Lodewijk I, graven van Loon. 

2. Kanunnik J. Daris citeert een stichtingsakte van 1623, waarin sprake is van de 

oprichting van een huiskapel of oratorium "= la motte de RuIlingen". 

3. De hoeve achter het kasteel verdween volledig na een brand in 1920, samen met de 

dienstvleugel van het kasteel. In 1978 kocht de Provincie Limburg het domein. 

2 • l3c::mIErslx:lV 

1. Het kasteel werd door Marcel Gerard Magnée, ambtenaar bij de staten van het land 

van Lu:iJc en het graafschap Loon, gebouwd in rococo-stijl. Het kasteel van Borrmersho

ven is één van de schaarse rococokastelen in België. 
2. Rode Winning (hoeve Daerden). 

Tegenover de kerk in de Alfonsstraat ligt de mocie Haspengouwse kwadraathoeve. 

In de volksrrond 'Rode Winning" genoemd orrrlat het oude gebouw destijds rood geschil

derd was. De heer Emile Naveau heeft in 1875 deze boederij verworven. Ze werd door 

hem opgesmukt. 

3. In het woonhuis vindt men het jaartal 1666 op een schoorsteenmantel terug. In de 

haard op de verdieping staat het wapenschild van de prinsbisschop Georges Louis 

de Berghes, en niet zoals men in bepaalde teksten leest: "Op de haard op de verdie

ping staan de initialen G.L.D.B. van de prinsbisschop Georges Louis de Berghes". 
4. Het Biezenhof (hoeve Vanvinckenroye). 

Deze kwadraathoeve is eveneens gelegen in de Alfonsstraat. De naam is te danken 

aan het feit dat de ridders van Alden Biesen er eigenaar van waren, en niet zoals 

ten onrechte beweerd wordt dat er biesen gekweekt werden. 

5. Eén van de basisgoederen van Alden Biesen te Bommershoven moet ongetwijfeld het 

hospitium geweest zijn dat Arnold IV, graaf van Loon, op 7 september 1270 aan de 
Duitse Orde verkocht. 

3. Gotem 

1. Een lindendreef leidt van de kerk naar het Fonteinhof (en niet een kastanjedreef, 

zoals in de meeste literatuurboekjes vermeld). 

2. Rond een binnenkoer zijn een herenhuis en dienstgebouwen gegroepeerd. Merkwaardig 

is het gebouw van 1914 waarin zich het prille begin van de Looza situeert. 

3. Belangrijker is het éénbeukig romaans kerkje, toegewijd aan St.-Niklaas en St.-Dio

nysius. De opgravingscampagne van 1986 o.l.v. T.G. Waegernan bevestigde dat het 

romaanse kerkje van Gotem in oorsprong tweebeukig was, met een middenbeuk en één 

zijbeuk (buitenafmetingen 14,85 x 4,50 m). 

Eind juni dienen de teksten van J. Bleus ingeleverd te worden, samen met descripties over 

Broekom, Grootloon, Kuttekoven en de kerk van Haren. 

Evaluatie: de toeristen krijgen een beknopte historische begeleiding, en dat is ook 'de 

moei te waard' ! 



GES CHIEDrUNDIGE KRInG 
KA:nm'l'HK DARIS 

BO~GLOOl': Borqloon, 17 juni 1994 . 

I 

Beste lid, 

Ter afsluitinn van ons wer~jaar willen wi~ U enkele 
~istorische uitstanpen voorstellen die ~e moeite waard 
zijn. 

Een eerste uitnodinin0 qeldt voor ~i1sen-Stohkem. Zij 
herdenken het -Feit dat Arnold IV van Loon aan S tO ."kem 
in 1244 de sta(~srechten verleende. Daarom tre 'kt~--er "'-
een historische ommeaann door de str a ten (2 km) e n dit 
nu vrljdaçi 24 junr"vài1-'-î9 tot 20.30 h met muzikaal 
eindspel tot 21. 30 h en een tweede maal op zonda(~ 26 
juni van 14 . 30 h tot 16 h. Geen toen angsgeld, maar wel 
een ~oekje met achtergrondinformatie voor 100 F. 
Afspreken wie met wie meenaat! 

Een tweede ui tnocti0 inr; komt uit de VAB / VTB samenwer~-i n0 
en hehelst een uitstao naar Chiny, d e vroe0ere heerlijk
he id der Loonse 0raven. Des];undin worCen wij heqeleid 
~oor onze ~eceratievoorzitter, de heer Jos Moons. Dit 
hee-t ulaats o? zon~a~ 3 juli, vertre~ S~eelhof 7.45 h 
net bps: 650 '? (('fids en r.us) pi ':ni':;: of -:ouc~./warm eten 
in Orval, hezoe': st.Huloert, Chiny, Orval; Avioth en 
r·;ontmédu in Frankri j'!:. VJxn hellen naar Chris Balde'tvi jns, 
T 743 306, maar 4 nlaatsen meer vrij. 

Oo~ on een derde evenement ~urven wij U nu reees u1.tnodi
r'en, nl. de open ....;ili2.J.l.1dm~l}t.t?n_daS' van zonc~a(V 11 S CT)t~l!l}2~_E-.. 
Hier l-;:omt I~erniel i::1 cle ':i j ; ~er staan. Onze leè.en H. Lenaers 
..; n Jos B lel1s--Sfëïlen hit:! . voor. e en ',rochure samen . U h oort 
er nor menr van! 

Gen2.et intl'ssen van eon .s::i j n , zonnice va:~antio! 
D~.t uensen U -toe , in de hoon op een weerzien 1:-1 het 
; -~o _. ené1_ wer1\.j aar, 

De secretaris, Do voorzitter, 

s-«· :~~~ 
.. .~~. 

.'-.. ~ 

~ __ ç .O ENE N Ft' a n s 
Tongersesteenweg 105 

38 4 0 BORG L OO N 
Tel. 012174. ' /:1'4 



--=-= s C?-î!ED!~lT!':-D IG~ t~::: ~ ; -G 
:'~~;!~'l~1}IIY" DA~IS 

3C?-GLCC; 

3este lid, 

~orgJoon, 17 juni 1994. 

Ter afsluiting van ons wer~jaar willen wij U enkele 
historische uitstappen voorstellen die de moeite waard 
zijn. 

Een eerste uitnodiging aelèt voor Dilsen-Stokkem. Zij 
herdenken het feit dat Arnold IV van Loon aan Stokkem 
in 1244 de stadsrechten verleende. Daarom trekt er 
een historische ommeaana door de straten (2 km) en dit 

. -------""~ 

nu vrijdag 24 juni van 19 tot 20.30 h met muzikaal 
eindspel tot 21.30 h en een tweede maal op zondag 26 
juni van 14.30 h tot 16 h. Geen toegangsgeld, maar wel 
een boekje met achtersrondinformatie voor 100 F. 
Afspreken wie ~et wie roeegaat! 

Een tweede ui tnodiging l:omt "..1 i t de VAB/VTB samenwerking 
en behe~st een uitstap naar Chiny, de vroegere heerlijk
heid der Loonse ~raven. Deskundig wor~en wij begeleid 
door onze Federatievoorzitter, de heer Jos ~oons. Dit 
heeft plaats op zonda~ 3 juli, vertrek Speelhof 7.45 h 
met bus: 650 F (ryids en bus) piknik of koud/warm eten 
in Orval, bezoe~ St.Hu'ert, Chiny, Orval; Avioth en 
vontmédy in Frankrijk. Vlug bellen naar Chris Baldev-l'ijns, 
T 743306, maar 4 plaatsen meer vrij. 

Ook op een derde evenement durven wij U nu reees uitnodi
ç:-en, nl. de open :;:onumen!=J?::1S::_a.=_ ._'L~c~ .. ~o~~a-::'.c}J," .. _~~ptember. 
Hier 1~omt I:erniel in de ':;:i j1:er staan. Onze leden B. Lenaers 
en Jos Bleusstellen hiervoor een brochure samen. U hoort 
er nog meer van! 

Geniet intussen van een 
Dit wensen U toe, in ~e 
komende werkjaar, 

De secretar.:ï.s, 

.'-.~ 
".. ?-~~. A--~ 

\.....3° ENE N F t· a n s 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012174.1 t;5".,j 

fijne, zonniçe vakantie! 
hoop op een weerzien in het 

:0e voorzitter, 



GESCIUEDKlJll.i'DIGE I<IUl'JG 
:KANUNNIK DARIS 

BORGLOON 

Betreft: Afgevoerde boeken. 

Geachte, 

Borgloon, 14 september 1994 0 

Via J~rantenartike:!.s hebben 'Hl vernomen dat er een 18 000 
boeken ter beschikking gesteld worden aan verenigingen. 

Persoonlijk a~s voorzitter van de Geschiedkundige Kring te 
Bor91oon met een dertigtal leden ben ik uiteraard geinteres
seerd aan d e geschiedenis van het Graafschap Loon en boven
uien aan de lol~ale geschiedenis van de stad Loon; die zoals 
U weet een dertiental c1eeldorpen r.eIt, o.a o Gotem" Grootloon, 
Bomrnershoven, Hoepertingen, ••• om er maar enkelen te noemen . 

~1ij vergaderen éénmaal per maand en U begrijpt dat wij 
onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om een eigen biblioteek uit 
te bouwen . Graag deden vlij dan ook een beroep op dit gelukkig 
initiatief om onze kleine voorraad aan te vullen .. 

HOpelijk zl.Jn wij er nog tijdig hij en durven U nu reeds bij 
voorbaat danken namens onze kring. 

De secretaris~ De voorzitter, 

Jos BL~US 
Leemzaal 34 
3ii40 l.'vl~GLOO!.'J-Kerniel 



G:2S CHIEDKmmIGE K .. 'Ul:JG 
YAIJUl\TJ.'HK DARIS 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 16 september 1994. 

Aan alle leden en sympatisanten 

Het begin van de herfst betekent ook voor ons een nieuw 
werkjaar '94 - '95. 

Onlangs werd de bevrijding van ons land in 1944 - na vier 
bange oorlogsjaren - officieel gevierd. Voor Loon was die 
datum 8 september 1944. 

Vermits dit nog in de actualiteit is, durven wij hier twee 
informatievergaderingen aan wijden. 

Graag nodigen wij U hierbij uit om naar ooggetuigen te 
komen luisteren en ••• misschien zelf je belevenissen te 
komen vertellen. Twee onzer leden zullen dit doen op 

I MAAIIDAG 26 SEPr:r;,EMBER TE 20 H J (noteer a. u.b. ) 

ditmaal in de veraaderzaal van het OCMW (hoofdingang rustoord) 
Graethempoort 3A te Borgloon. 

De heer Jean voets, ook lid, zal dan op 24 oktober 
verhalen hoe hij de oorlogsjaren beleefde. Hou die datum 
alvast bij! 

In de hoop U op deze bijeenkomsten te mogen begroeten, 
tekenen wij 

De secretaris, 

~ 
'~ 012/74.4.:',.2. 

De voorzitter, 

<~~)lY( 
J~S BLEUS 

ES - De open-monumentendag te Colen was een groot succes. T\'lee 
van onze leden werkten mee aan het samenstellen van een 
geschiedkundig verantwoorde brochure over Kerniel. Te ve~ 
krijgen op de VVV aan 100 F. 

-De biblioteek vraagt onze medewerking aan het samenstellen 
van documentatiemateriaal over "lokale geschiedenis en 50 
jaar bevrijding", dit ter gelegenheid van hun week (14-21 okt) 
Hebt U teksten en/of foto's? 

-Op 16 oktober heeft alhier de nationale wandeldag VAB/VTB 
plaats. (Speelhof en Colen) 

-Op za. 29 okt. heeft in het LUC te Diepenbeek een colloquium 
plaats over: Limbur0 in de 2de wereldoorlog (~anse dag) Voor
zitter en secretaris schrijven in. Uie gaat mee? •• 



" ·~T · O ", .• TT ,Ta" r·ae' 7.,.." 0np '~ T n ar-'-~,o'o""'P I G'l'se 1"\2 . . .. ..7 ..... Z.'_ .: . • :' . v"lCO_I:' . . , ,.~.~O ....... ~ ~.l, .w .... ' _L.. _ .l.. Hl_, • l l n, 
Dr. BieseTJ.a~s, Dr. Gro~rnen, Jos Bleus, F. Coenen. 

Veron·tsc"~·_llc:icc1: A. Van Foec~:e, J. 2eyvaert, J. Voets. 

Fa zijn ';-le~.:;:oTJ.s~'lOord refereerde c~e voorzitter naar de voor~:lije 
Qryen-Donumentendaç en o~~erstreepte de massale belangstelling 
(3500) voor de a~dij ~arignlof te Colen. In dit verband werd 
00:: een brochure samenç,~esteld door J.Bleus enH.Leenaers onder 
de benaminç- "Laus Deo - Een vvanc1eling door Kerniel" 30 p. 
met foto's. Enkele leden schaften zich dit boekje aan. Het 
is noc te verkrijgen voor de prijs van 100 F. Ook de mono
lieten -waaraan de voorzitter zijn vakantie heeft op~eofferd 
- zijn intussen geplaatst in de meeste deelgemeenten. 

De voorzitter nodigde uit voor drie manifestaties: 

- OI' 15 o:c.to~:ler komen Jaak ~nJssen en Eddy Valgaerts praten 
over "veldk ruisen in het kanton Borc;loon" te 20 u in de 
raaè zaal van het stadhuis, met voorstelling van hun brochure 
en hi jhorende pentekening en. 

- 0'0 16 oktober hondt de Stic~1. tin("' Nonurr.enten&~andscha.Ef'en 
i:s.m. VAB/VTB een "'lanë'.elinr : van lS "'km'; een TJ.onumentenwande-
I ' A ' n" e ~. , .J- ........ .J- .. t ... n ç:: van """" 2 ti ;cm neen r le-cs ,-oen L. op ce spoor"l<Tegza I-e. He 
i s dan tevens auto-arme zonda~ en Trein-Tram-Busdag. 

- Op 29 o~to~er heeft in het LUC te Diepen~eek een colloquium 
plaats over "Lim>urc; in de tweede wereldoor log" (9 tot 1 7u) 
Inschrijven vóór 19 o~to~er. Ne zijn al met zijn drie~n! 

Dan volçen - zoals gepland - verhalen en cetuigenissen van 
de oudere leden die de tweede wereldoorlog meemaakten. 
Dij horen ~istories waarin zij het he~ben over smokkelaars, 
cevanaenisstraffen, de colla~orateurs, de meelopers de :;.; -" ..... , 
idealisten, de profi te'-.lrs, ::de afre:c.eningen, de misdaden, 
de moorden, het verraa~, de honger, de overlevingsdrang, de 
fussillades, de bendevorming, de :-rijgsgevangenen, de folte
ringen, de rantsoenerin~, Ninterhulp, de weerstand van het 
eerste uur en de latere, de partisanen, de tucht bij de 
Dui tse solc~aten en 1.l et losse >i j Amerika::1en en Engelsen, 
de c~aos en anarch ie bij de b evrijding, de valse beschul
di~in~en, de ver~issin0en, de terugkeer van de politieke 
çrevaD,,:.'eneD, de oorlogs- en repressieslac:'ltoffers, de krijgs
raden, de Gutt-operatie, de oorlogsbur0erneester, enz •• enz ••• 

Men probeert zo objectief mogelijk deze delicate onder
i'Terpen te b el1anc:elen, zonder te oordelen of veroordelen. 
Voor alle duidelijkheid moest men soms toch wel plaatsen 
en namen noemen. Men opteert echter om dit - uit respect 
- in ~esloten krinç te houden. 

Tijdens de cespre;ç~<en 1;'lerden een drietal boe~<ti tels 
aangehaald: " De çreep naar de macht" - " Tussen t1;vee 
vuren" van L. DE Lentdec~cer en " Het ::::oe-;Z der schande". 



GES CHIEDKmmIGE I<RIEG 
I{ANm~:nK DARIS 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 14 oktober 1994. 

Met deze nodiçen wij U vriendelijk uit om - zoals 
afgesproken- te komen luisteren naar ons lid, de heer 
Jean voets, die ons zal verhalen over zijn wedervaren 
gedurende de oorloçsjaren 140 - 145 . 
Deze bijeenkomst zal doorgaan op: (noteer a.u.b.) 

-< 

}!AAlJDAG 24 OI'::TOBER 1994 TE 20 H 

IN DE '\IERGADERZJIAL VAlT E:ET OOJ], Graethempoort 3A te 
Borgloon, ingang Rustoord. 

In de hoop U op deze samenkomst te moçen b e,groeten, 
tekerien wij, hieronder 

EB De vereniging voor Limburcse Dialect- & naamkunde houdt 
haar jaarlijks Congres in zaal Astrid te Stokkern n.a.v. 
750 jaar stadsrechten, op 22 oktober, 9 tot 17 u. 

Tentoons~~lling; Kaarten in en van de Nederlanden, van 
Keizer Karel tot Willem I, in de Predikherenkerk, O.L. 
Vromtlstraat te Leuven, alle d agen ;:)ehalve maandag, tot 
4 december. 

Boeken: De bevrijding sdagen van 1944, 100 dagen tussen 
anarchie en burczeroor log, Wilfried Pauwels , 292 p. 850 F DF 

Gedenkboek van de t\"eec1~ \vereldoorlog, Ivor !,:atanle, 400 p. 
1350 foto's, 699 F, DF 

D-day, stephen Badsey , 283 P, 799 F DF 

De secretaris, 

COENEN Frans 
iTotigersesîeenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.4& ;"'.e.. 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

./ 



VERSLl\G GESCHIEDKUnDIGE JCII:-G KAN. DARIS GCRGLOON DD. 24.10.94 

Verontschuldi g d: J.Heyvaert, II.Lenaers, A. Van Boecke. 
Aanwezig: J. Grommen, I. Gi1i5en, L. Dartholom~, FR. Coenen, 

Jos Bleus, Jean Vaets, F. Coenen. 

De voorzitter verwees naar de voorstelling van de brochure: 
yeldkruisen in het kanton Borgloon". (E. Valgaerts e.a.) Dit 
boek is te verkrij q en in de boe kllandeIs , de Dih., VVV en kos't 
250 F. 
D A tentoonstelling in de Dih. over de lJevrijding h'as maar 
een maner ~eestje~ weini~ foto's toen ~emaakt! 

Het colloquium in het LUC op za. 29 oktI:. over"Limburg in 
cle tWë-ëëfë'" 'wër-ëJ_c:loo_;: ,~_O!1" >'las een marathon doorheen- ee'n- over
laden programma, maar wel interessant. Dr. Bruno Dewever van 
UGent hleek er een diep0aande studie over uitgeschreven te 
he1)hen. Een irritante Nax Devries 1, aalr1e l:et discussie0 esprek 
overl10oY) . 

Ivo l-laalde aan om een ]_cr:.<?~_Lc:~~ over Loon te S d,ri jven, dit a<an 
de h and van (](~ZC van ll:rQ§(~Le._l": __ S_evej.:-in}1~ cn Hcnrot<ly. Eij wou 
er een camY)u'ternror-ramma over samenstellen en vraac, t ieders 
medewerkinG voor opzoeken en aanhrenGen van data en 0eheur
tenissen. Jos wil Broeder Severinus aanvullen met Daris en 
andere competente auteurs. 

In zijn inleidin0 haalde de voorzitter het krantenartikel 
aan over de vol~ende spreker. De heer Jean Voets wees 
onmiddellijk op onjuistheden in dit artikel en stak van wal 
met zijn ei0en versie. 
Na als ~ediplomeerd onderwijzer in juli '39 de normaalschool 
te hebben verlaten bekwam hij een vervroegde oproeping voor 
zijn legerdienst. Op 3 jan.'40 gin~ hij binnen in kazerne 
Luchtbal te Antwer~en en kwam in de schoolcompagnie terecht. 
Na de vele alarmoefenin~en dacht men op 10 mei (vrijdag v66r 
Pinksteren) dat Jiet weer hetzelfde liedje was. Tientallen 
keren werd er naar de s c',ui lke lders C}etrokken ti jdens de 
hom', ardementen 0:':> cle Forclfal)rie}~en. Hi j helandde dan OP een 
trein tot Gent en verder te voet tot Lovende~cm, een vier
daa0se tocht. Op 19 mei 0in~ het p _r trein naar Frankrijk. 
Daar in ("'e ve lden ,,,,erden zi j omsinqe ld en c'evan(:'en genomen 
nahij Frevent, Doullens. Als krij 0s0evan~enen werd~ er 14 
( aryen larw marc1,en van ca. 35 km n edaan mei: ,'lRinic:!- nroviand. 
In croederenuac:ons ]::".JaJYl.en zi j ui teinrJe 1i j l: ]:ort hi j de Poolse 
rrens ~erecht en later o~ cen ~oerderij. Ziek zijnde werd hij 
in !Îet ~ : am~lazareth onr-:enomen. De eenzaamhei(~ '>700Ç[ z\"aar, 
:11soo;: (le on~·leten.(lh0ic1 O"\ler l~ f:::t t~; l!iscf e"!-1et1rer;.. De ::. .l~ . rJa1cjes 
en hyieven Haren dan ook een oP'Jeurinn voor de tl-o ~ :q weqende 
soldaat. Op 15 dec. '40 werd hij on transport ~esteld om per 
trein in St~Truiden te ~omen en dan te voet tot Kuttekoven! 
Bij zijn opeisine moest hij noo(1(rcJwon ("~en onc1e:rclui;:en. Later 
kon 11j. j 'f-,m'ler](r'esteld ': '!Orde~1 in de r<1vi tai llerinc' en nu een 
bankins-tellinr kon 1"11 j in ' 4 7 in :,et onderwi js. 

In liet volc; cnd cfesnre).;: oneler' de aam'leziçren werden volqen~e 
punten aansehauIcl: Het Duitse hoofdkwartier was in de woning 
Helsen-Bonneux, ooJ~ later de l)ost, ',le llenstraa-c. Bi j de 
Broeders 'das er achtereenvol c:-.rens een Belnisch-, Dui ts- en 
Amerikaans l!Os p itaill cfeves Jci r Jc1 . Dij cIe intocht 0'1 10 r.lei 
vielen er enkele J)ommen en lÜ j de 'r,evri jdinc.: uerd er nie't 

.. t. TT' :-) •• I I' .., -'1 ,. 1 1 
cesC.i~.,.ol:cn. 1" 81: onoC;;J,\{:J_ "Js s'car~c-ce 1n ~Cie, OUClP G~stnuls.:ape_é· 1 
Di j c1e sn.e ll !:) >evrJ_ JC1flcsmarc>, ",,ruE> ce 'Jcv.;.prraCl1nc: een cru 1è:<:l. 
Y)1.,:n Jc. OorJor' is alti jd oClzi:nnic:! De cc>tr; ~~ ac:.l t is llet ecId 
e n (~e --:inanciers ~ijn ,'-; T'?innu-'rs. 0 ).1 r' Oclscl i3nst of nation<1-
lisme wor~en oorlorcn r cvoerd. 
De voorzi tte::'" c1 an1:te (~e >eer Voets voor zi =jn (cdetaillecrd 
et'. eerJij1: relaas. 



GESCHIEDKUPDIGE KRInG 
KANUHJ'YI K DAR IS 

BO~GLOON 

Beste lid of reinteresseerde, 

~or010on, 17 november 1994 . 

Onze maandelijkse ~ijeenkomsten 0 aan nog altijd door in 
het Dienstencentrl..lm OCMW, GraethemDoort 3A, Borgloon • 
vanzelfsprekend is iedereen daar altijd hartelijk welkom! 
Wij komen weer sámen in ons 0ewoon lokaal op: (noteer aub) 

I"lAANDAG 28 NOVE.1>1BER 1994 TE 2ÖI~-J 

Ditmaal doen wij een oproep aan U allen om mee te werken 
aan het opstelllen van een kroniek over Borgloon. Gelieve 
zoveel mogelijk documentati~ en/of bibliografle mee te 
brengén om op deze werkvergaderin0 te berde te brengen. 

Ook dieoenen dl~ niet kunnen aanwezi0 zijn worden verzocht 
feiten en data uit het Loons verleden door te spelen aan 
Ivo Gilisen, voorzitter of secretaris. Het uiteindelijk 
resultaat zou vervolgens in een computerprogramma en/of 
publicatie qe00ten worden. Dus rekenen wij ten zeerste op 
uw aller medewerkin0. 

In de hoop wat documentatie te ontvan0cn en/of U te 
ontmoeten, tek enen wij, 

De secretaris, 

, 1· _ (.A 
eOE N E Nl F ra 11 S 
Tongërseste<.~nweg·105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74. L, «" j--;Z 

Tentoonstellin0en: 

De voorzitter, 

" f'- . 

r~):.s-BLEU;) LQf 
LJ;mzaal ~ 
3 tr .. _~·~_ern i e 1-BORGLOON 

Leuven; Predikher~nkerk, OLV.str . : Carto0rafie van de 
nederlanden, tot 4 dec., niet 's maandag s. 

Brusse 1; Kon. BiB .AlbertI: 11 r·lercator, van zeevaarders tot 
astronauten, tot 7 jan. '95. 

Boeken: 

Collaboratie ln BelgiH-Loon Des relic en hot Rexisme, '40- '45, 
uitgave Globe. 
Greep naar de macht, Vlaams-nationalisme en Nieuwe orde, het 
VNV '33- ' 4 5, 702 P. tienta Den illustraties, 1495 F, Uitgave 
Lannoo-Perspectief (ecn zeer de c:reli j': werk ! ) 

In "Lees~'li jzer" een uitrave van ['l et Davidsfonds staan in 
rubriek Gesch iedenis on D. 7 tot 11 een aantal de 0 elijke 
'werk en vermelcl. 

lTB Geen bi jeen':.omst in dece m' 1er, we 1 o p 23 janl1ar i ' 95. 



VERSLAG GESCHIEDK1~mIGE KRING KAr. DARIS DD. 28.11. 94 

Verontschuldigd : ~r. Coenen, J. Heyvaert. 
Aanweziq: I. Gilisen, L. Bartl\olomé, A. Albert, U. Vandormael, 

Jos Bleus, F. Coenen. 

De voorzitter opende met het tema voor deze samenkomst, nl. 
het schrijven van een kron iek over Borgloon. Ivo haakte 
onmidde 11i j l ~ in met de --men-in;-'d'at'- f1'èl'''''da0.':Söek van broeder 
Severinus een 00ede lI"k::a1Jsto~" zou vormen voor verde r onderzoek 
en aanvullinr. In eerste instantie wou hij de tekst van 
Severinus rewoon aftijpen om vervolqens aanvullingen en verbe
terin0en te doen en nader~and alles chronoloaisch te schi~ken. 

In verhand met Loon - aldus Jos - is er veel literatuur voor
handen o .a. Mantelius, Lyna, Daris, Benr~tay, Baerten •••• 
Jos kon veel putten uit: De c~ronologie van de XIe E en 
moderne tijden,van L. Voet & Prof. Stru~be; ook de Wereld
geschiedenis. De vraaçr is: Wie heeft het bij het rechte eind?. 
In al deze werken zijn soms te~enstrijdigheden te vinden. 
Er werd ook veel "klakkeloosiiOver'~'Jepend:-' "'~Eon-der dat men 
opzoekin0en deed. Daris vermeldde alles, zelfs de contradic
ties. ~en zou zoveel mo~elijk werken moeten raadple~en, maar 
zich beperken tot Bor0loon zelf, eventueel Colen. ~anneer men 
"alles" zou moeten controleren, zou het een werk van ,! jaren 
worden. 
Armand stelde voor om een vraa0 te richten aan de verschil
lende universiteiten om ons de titels van licenciaatsverhan
de1in0en die h andelen over Borrrloon of het Clraafschao La-on"' 
döo"~"t'ë' slJelen, o.a. de aartsdia1~onale bez~eken aan-Loon. 
50e oraktisch te werk 0aan? Eerst alles aftypen wat we 
vinden: jaar, maand, da0; dan uitsorteren u at we l)elanC'Ti j]~ 
vinden om ~it vervolrens te controleren. De vol~ende ver~a
derinê'en zOllèen dus ~.l.:y.~!:!.l~c?,~r.inrren vlorde'1 waarin we alles 
aanl--,renC'"en Hat Tve opr"'ezocrt l1e1"')~)en. 

Volrens L~on ~':an men pit de I""emeent eraadsvers laeen vee I 
dOCl mentatie l-alen over onderwerS"éD"'-äTs: -" 'rJ'i-:-"-Clàès, de 
~emeenteschool, ( 'e schoolstrij~, de aanle~ van de spoorwe0 
~n trar::-we r ', het onder'Vlijs, oe "mac'amn e':espoe l", het vroec;er 
'~iesstelsel, enz •••• 
Ivo vraart huID voor ~et project van de Vlaamse Vereninin0 
-voor Familiekunde. ~lle f ami liena men ~ienen genoteerd, ook 
van voriGe rene_aties. Frans beloo~t om hulp te bieden. 
Ivo en Jos doen n 00 een oproep aan alle leden tot het 
aanbrenGen van feiten, ~ebeurtenissen en data die Borgloon 
aanrräanën -v'ermeTa'ê-ns~laarG zijn. Het kan ook schriftelijk 
verstuurd worden naar voorzitter o f secretaris. 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN. DARIS DD. 28.11.94 

Verontschuldigd: Fr. Coenen, J. Heyvaert. 
Aanweziq: I. Gilisen, L. Bartholom~, A. Albert, W. Vandormael, 

Jos Bleus, F. Coenen. 

De voorzitter opende met het tema voor deze samenkomst, nl. 
het schrijven van een kroniek over Borgloon. Ivo haakte 
onmiddellijk in met de---;;er;inqdat-hetdàibOek van broeder 
Severinus een C1'oede "kapstok" zou vormen voor verder onderzoek 
en aanvullino. In eerste instantie wou hij de tekst van 
Severinus qewoon aftijpen om vervolgens aanvullingen en verbe
teringen te doen en naderhand alles chronologisch te schikken. 

In verband met Loon - aldus Jos - is er veel literatuur voor
handen o.a. Mantelius, Lyna, Daris, Henr~tay, Baerten •••• 
Jos kon veel putten uit: De chronologie van de Xle E en 
moderne tijden,van L. Voet & Prof. Strubbe; ook de Wereld
geschiedenis. De vraag is: Wie heeft het bij het rechte eind?. 
In al deze werken zijn soms teqenstrijdigheden te vinden . 
Er werd ook veel "klakkeloos "overgë penc:f;"'z onder dat men 
opzoekingen deed. Daris vermeldde alles, zelfs de contradic
ties. Men zou zoveel mogelijk werken moeten raadpleqen, maar 
zich beperken tot Borgloon zelf, eventueel Colen. Wanneer men 
"alles" zou moeten controleren, zou het een werk van ,! jaren 
,vorden. 
Armand stelde voor om een vraag te richten aan de verschil
lende universiteiten om ons de ti ·tels van licenciaatsverhan
deling en die handelen overBorgloon of het graafschap Loon 
door te spelen, o.a. de aartsdiakonale bezoeken aan Loon. 
Hoe praktisch te werk gaan? Eerst alles aftypen wat we 
vinden: jaar, maand, dag; dan uitsorteren wat we belangrijk 
vinden om dit vervol~ens te controleren. De volgende verga
derinqen zouden dus werkvergaderingen worden waarin we alles 
aan renCien ",at 1'1e op~chthËïI;};e·ii.": '.-,,_ .. 
Volgens Leon kan men uit de gerneenteraadsverslag en veel 
documentatie halen over ondervierp---en-áTs-:""·trr::--ëIaes de , , 
0emeenteschool, de schoolstrijd, de aanleg van de spoorweg 
en tramw'ete, het onderwi js, de "madammekespoel", het vroeger 
kiesstelsel, enz •••• 
Ivo vraagt hulp voor het project van de Vlaamse Vereniging 
'voor Familiekunde. Alle familienamen dienen genoteerd, bok 
van vorige generaties. Frans belooft om hulp te bieden. 
Ivo en Jas doen n00 een oproep aan alle leden tot het 
aanbrengen van feiten, gebeurtenissen en data die Borgloon 
aangaan en vermeldë-ns-waard zijn. Het kan ook schriftelijk 
verstuurd worden naar voorzitter of secretaris. 



GESCHI:3DI(lJIJD I GE T:RI:::: G 
=~ .. L>NUrNIIC DAR IS 

BORGLOOn 

Beste, 

BOr~!loon, 3 januari 1995. 

VooreeV'st van voor z itter en secreta::-is O!.1ze ")este v.7ensen 
v oor een v-~eè' l"; 'ilol en ( e111':1d .. ' ''~ IS 95 •• • en d at oo~~ o n z e 
uer': i :1.(; r:'.Or'~ s"cc:!0 svol zijn .• 
O'1ze f."aan~ eli "r~se '-d lecn:~o " st , .. :' z ijn c"eDlall,cl OD de 
vier~~e r:la a nr:.a;' , zoda ~ Hi j U vriendeli j' : .... lüm ocU;:" en o n 

-' .-- --- . --. - c ...... .. ..... • .• ••• --. .... .... .. ....... .... ... ~ .. " .. .. _ ... . _ ..... ~... . " -'f 
1 2:M:1'1'DI"G 23 Ji\.:TU~\::-: I 1995 TE 20 =i 
i . .._ .. """'"'-. ..... ~ n ....--.... _ ...... · ~ · ... "'-, , .~ ., •... -• .• ' • .. ... '. ,. ~ • 

L , 'let ver ar'ler 101;:au J. van ~. let Dienstencent rum OCL';J. 

- l. anbrengen van <Jerrevens voor : IIKroniek van Borc:;'loon ll 

Alle dat a , wa a rdevolle nersonen en gebeurtenissen 
zijn welkom. 

Morren wij U ook b eleefd en vriendelijk, doch d ringend 
verzoel: en om mI k,'lOtisatie v an 500 F a l s l idrreld v oor 
lS95 over te sc~ri jven, wil ~ ver è'er n00 uitnodi~in0en 
en ver s l arren ontvanrren. Deze sommen worden 0ebruH~t om 
onze a,1mi '1is tratie .:osten te de;~.ken en mOe"e1i j ~: onze 
',:',ein .. l'Ü 'll iotee' ''. t e ver . .. i j'ren. v·a j re;:enen on U! 

I rJ. l' et vers lar' perel een ' ')eroeT) c:edaan op alle l eden om 
~ :1 p.e te ~1(~r::en aan 1~. et onstqllen van een ' :ronie;: over 
BorC'loon en :Feit n en rata aan te '~renC"en. Pi j re~:enen 
norrmaals on U! 

I n ~e Loon van U wat te ver~ me n en monelijk te ontmoeten 
00 onze hi jeen':omsten, rToeten U , 

De secretaris, 

:'leet jes : 

De voor zitter, 

Jos 

4 . 
el-']ORGLOO:L: 

rn 74/: 660 
- Van 19 t ot 21 jan. heeft er in h et l'-::ECC te Laastricl1t een 

"Boekenbeurs" r)er :;(9 91a ats: 150 000 T~r; af ~ ;: omsti~' van 
falin<:ren, overto11iC'le stoc1:.s van '-)oekhande 1s, ui tqever i jen , 
en ~ihlioteken. (11u tot 22 u, za to t 17 u) 

- Tot 30 . Ol i n cc De Kim1)el te Bi lzen: Naar } ~: o men de boe'~en 
vandaan? 

- Tot 30 . Ol in Bil''). van I-Teers : Pente;,;:eneincen over Veld~:rui seD. 
in ~let :;anton '9or C"loon. Het :hoe': is noC" te '~oop. 

- In het L- elan(1 van Limh1.'x,- van 11 .01.95 versc:1ee neen a rti':e l 
over: Personee l hek ~lt ~eleid Rijksarchief; onrust rond 
over~rach t archiei aan r emeenten. 



GESCHIEDKUNDIGE I\RING 
KANUNNIK DARIS 

BORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 3 januari 1995. 

Vooreerst van voorzitter en secretaris onze beste wensen 
voor een vredevol en 0 elukkig 1995 ••• en dat ook onze 
werkin0 m00e succesvol zijn. 
Onze m~and~lijkse b ijeenkomsten zijn ~epland op de 
viertcle maanda0" . zodat __ :.;i.J __ 2::_,:~~:.:.:deli jk uitnodigen op 

1 MAANDAG ~3 J ANUARI 19_~~2~2~".:~ 
in Jet ver ~-Jaderlokaal van het Dienstencentrum OCI"ÏH. 

Op de aC'~enda: 

- Aanbrengen van gegevens voor: "Kroniek van Borgloon" 
Alle data, waardevolle personen en gebeurtenissen 
zijn welkom. 

Mogen wij U ook beleefd en vriendelijk, doch dringend 
verzoeken om UVI kwotisatie van 500 F als lidqeld voor 
1995 over te schrijven, wil U verder nog uitnodigingen 
en vers lag en ontvanqen. Deze sommen vlorden gebruikt om 
onze administratiekosten te dekken en mogelijk onze 
kleine biblioteek te verri j ken. hi i j rel-enen op U! 

In het versla0 werd een beroep gedaan op alle leden om 
mee t e werken aan het opstellen van een kroniek over 
Borgloon en feiten en data aan te brengen. Wij rekenen 
no maals op UI 

In de hoop van U wat te vernemen en moqelijk te ontmoeten 
op onze bijeenkomsten, groeten U, 

De secretaris, De voorzitter, 
r-' 

Jos 

Wee-tjes: 

- Van 19 tot 21 jan. heeft er in het lYlECC te Maastricht een 
"Boekenbeurs" per K9 plaats: 150 000 Kg afkomstig van 
falingen, overtollige stocks van boekhandels, uitgeverijen, 
en biblioteken. (llu tot 22 u, za tot 17 u) 

- Tot 30.01 in CC De Kimpei te Bilzen: Waar komen de boeken 
vandaan? . 

- Tot 30.01 in Bib. van Heers: Pentekeneingen over Veldkruisen 
in 11et kanton Bor , loon. Het h Oel" is noq te koop. 

- In 11et Belanrr van Limburg van 14 . 01.95 verscheene6n artikel 
over: Personee l hekelt b eleid Rijksarchief; onrust rond 
overdrach t archief aan g emeenten. 



VERSLAG GESCHIEDKUNDIGE KRING KAN.DARIS BORGLOON DD 23.01.95 

Verontschuldigd: I. Gilisen, J. Heyvaert, A. Van Hoecke. 
Aanwezig: J. Derwae, L. Bartholom~, J. Grommen, W.vandormael, 

C. Baldewijns, F. Coenen en Jos Bleus. 

Dr. Grommen had een oud boekje bij waarin de overlijdens van 
de jaren 1630 tot 1636 opgetëïcend stonden, doodsoorzaak 
meestal de pest. Velen kwamen uit het pesthuis op Terlocht. 
Jos Bleus beloofde om dit boekje te copiëren. 
Leon dacht dat het boek over de verslaqen qemeenteraad van 
1830 tot 1930 zoék was-- ö-p---ë:fë- fë-ë11-nfs-cTïe---D Ien:st.- --P rans- maakte 
er noq aantekeningen uit. - Willy vroeg om de oude kaart aan 
de muür van de raadzaal op het stadhuis te mO<Jen copI-gi-ën. 
Vraqen aan schepen Roosen! 
De voorzitter opende dan de vergadering met het aan-bieden 
van zijn nieuwjaarswensen. Hij deelde mee dat men in Colen 
een HartinA\iI)e-:"-vrerTng-,~il houden in 196. Dit was de kun
sten-aar -cfie-vanprl'or----Jean Dubois de opdracht kreeg om tafe
relen te schilderen in kapel en klooster. Er werd een comit~ 
samengesteld. Dit ontlokte aan Leon de vraag: Wat gaat er met 
Colen gebeuren na het overlijden van de laatste zuster, als 
er-geen roepingen meer zijn? •• 
Frans kreeg van Ivo een lijst met de meest voorkomende namen 
in de paroèhiere . isters van Borgloö-nin '-T6-13---t'ot-- T79-6 ~--HTr-
las ze voor. Zie bijlage. Leon haalde dan de beroepen aan 
die voorkwamen rond 1850: meestal landbouwers en timmerlieden. 

Voor de kroniek van Borgloon zou men aan de verschillende 
universi terten:- afdë-n::nq--ëieschiedenis, moeten navraag doen 
of er scripties hierover bestaan. Jos wil dit doen! 
Loon heeft ook veel y.E'irdieps.:!;_~.Ji jk~ __ ~.9_I}~P voortgebracht. 
Vollfens Dr: Grommen t.,ras Borgloon ook een bakermat van cultuur. 
Denk maar aan de hofdichter der Graven: Hendrik van Veldeke 
en de ,Kanunniken met ~un Latijnse school. 
Dan kwam het tema aan bod: Reizen en Bedevaarten , ~7roeqer. 
Een reis Brussel-Milaan bv.---n-am--;fs---cï'açÏer1''' ·In -·bé-s"ïàrj':-'' ''Ool(' de 
bedevaarten naar CompostelIa waren toen een hele trip. 
Als tussengerecht leest Dr. Grommen uit zijn boek: Art et 
or.i[ an.:i.§_~:t i _9J"!_" __ ~:i. :i_i. t ~~.!'_~_ .. 9._ëtD .. J ~_ .. _P.F.i._I?s:JPël::u. :t_é. ____ 9.~_ :r::..i._È:g.e. .. e:t ... _a:ël"n,s 
Ie comte de Looz au Moven-Arrel/ het recrlement voor van de 
nach t~.,ach t-~--------------"'-- --- '------ -- ~ -'--- ~ 

De aeschiedenis wordt ook altijd ~~nzijdig geschreven, beke
ken door het 000 van de overwinnaar. De seschiedenis heeft 
ook rare kronkels: we konden evengoed Fransman, Duitser of 
Hollander C)e\.veest zijn 1 De echte oorzaken voor een oorlog 
zijn niet altijd wat beweerd wordt, er staan soms andere 
belancren op het spel. Zo komt men op het tema: Jodenvervol
ging en racisme. 
Daar de echte I/kroniék'Vlerkerl/ wegens ziekte forfait moest 
geven kon het eigenlijke tema niet uitvoerig behandeld ' 
'!,.-lOrden. Daarom doet de voorzitter een 2Eingende oproep aan 
alle leden en sympatisanten om data en feiten aan te brengen, 
liefst op een fiche, een viertal regeltjes met bronvermel
din en deze door te spelen aan Ivo Gilisen. 
Nog enkele losse bedenkin0en. Niets mag verloren gaan, dus 
alles op computer zetten. Gebeurt de ~ewaring van het stads
archie ~ n0 0 in optimale voorwaarden?; Wat met het beloofde 
Perron? •• verterrem'lOordiqd zi jn in de C1...11-tuurraad, die ver
qadert op 21 feb. Ac~teraf besloot de voorzitter in Zoeklicht 

te., 1 '] non een 0 roep aoen om regevens voor onze ~rOnle( aan te 
brenqen. 



13cste lir:1 - ;"' G l<lncstellenc.~c, 

LO(';en "li j U nor"maals v]:-i _ndeli j': lütDocU~;en o'~ onze 
maan cJelij ::se samc'nko ms"c en cUt op: (noteer a.l1.~; .) 

in ons ('"e~'lOon 101~ aal van li ot Dicnste:-lc::ontrnfi1 OCI': ,,;', 
Graethennoort 3A te Dor~loon 

e"-) (le , I(" cncla: 

- Versla,- Cultl'l1xraacl 
- 1)00(:' soorza;:cr~ lCi30-l Ci 3 G 

- Voo. str: 1. van ic~eal0 .r: ich, voor I~ro!1ie~ :·. 

E:Ler'~,i j c' ri~lrfen c'li j ';olee:f:d 2.<1:0 0 ": 1.1\1 j aar"'i :Vrac-e van 
500 T7' ave):" te sc:,ri j"o r> o p re:~ . ;1~ 5 7- D0 3 2 5 '! 1-7l~ . Di j vori,' 
s eli 1:' i j'\ïGJY. \'Ia,s trOl1'>lc ns e':311 ~~ o :·:-n11,.11i ,,_ r i rH,'" ... oS lo"t:en.. Z o c1 oenc]c 
': lOrdt U 0"") ('0 >oo~"te r ~eholJ ('1en e n on ~:va r; rrt U lütnodir ' :l:lC'cn 
en vex"s lan en. 

In c:l.e 1100", U op onze > i joon1:oEl.S·to ;1 tc 1_ :::çryoeten of van U 
eni,-e i ni 're:Y~ -L:o ven'lachten, ·iz:'".cne n ',,'i j , 

De secre taris, De Voorzitter, '." .,:. ~ q--{ 
i; .. " ..... i/'/': ~ .. &A....-- ::_>_ """"- <.~_ .... 'I .. :' L-/ ..... ...... -_ 

C - ~ ' :N .--r·r;:>]I'~. -' "' -4.. ', ~ 
. To~è-iteel1weg 105 \ ~ 
31340 BORGLOON .' \ \ 
- Tel. 012174. frG?1.. ,V 

JOS ~:,i':;_;; US 
~ 'Y ect j0!: : '------.--~~-

- Doe: .: : I~:oe .S(.!",):cij-:- i~ -: (~e ~,-,·e sc~ ~, i ccl:-"). is ,,"Tart rnijn C,!eln8 n~1 .. tet 
de o l 2 (12-1C0~ E l 25 ' O, 295 ~ , C~ntrum voo~ ~cs chiedGnis , 
TJ11 . Gn ··1t , tTj.tr ' . Stic" ·~~ j ..... f-_: i · ~ cns C: Cl1J. ·i:1.Jl~ x.-- . Dcnl 1 ]": a1î,. r: (~J.(1c 

O"'\.!f",; r ( -'e 1 S'(~. 0 t· 2c\ s·'C.; J~. 

- Do e }:: De rol1e'-' v.:ln (').c J)oc}e Z')0. 0 :0":, CS 5 F , ,'1 /11:')) :Ll r (~arciC' 

I ~. a,~t: ~. 11. ~?; r DJ:.}\.. S. \T(}~,1 cl (2::'::' T:' 0 l~(: en: (1.0. 1 c i: ~ cC);i1):)Ic te ~10r -t a 1i :1. cr 
,/ aIl. êlllF! n i E~ '\: - ~_-',5. j ~ ·~1"'; ls i":. :~('~ 11 (~)"l (~.i ~ i n (} i .1Elr an ~:i. j ~.1 \ :0.":IO l·!(tC n. 

- O:) 1 8 ~~ 1:J:). i ~ ·!(": ~ _. :·t t " ~.-? ·t ':;.::-loo G')n l 1 i,st, orisc~ ·! ... evocatie 'i1 · a"cs 
Va1'. (Je: velc1nl .:'.r:· in 1 21S 'd a aT j"a'-;olcOJ1 vGrlooJ::' t0.(;CD (Je ::-;-8 01-
1ienrCe~. De ~ D~ v0o~~i~n ~ C2~t ee~ l " l a~k- & lich ts ~e l p laats. 
RcsGrvercn C)l') ~Il. C: 2/375 2G /1G 1:1'.SSO l.'1 1 <· ~Tl I C' =. 

- In. J:i ct~ 'las v e rschenen :io..o.r;:·oe' : 'T.et Ouc.le Lan( Vëln LOOl'!"l992 
P".1'·11ic8 (~rclc c"c hee:::- Jos ~ '00,13 va~-:\ r, . 125 '1:0"1.: ;') .153 eon 
a1:--t: i 1~:O J. o\"Te~c (Jo C~ J: é).\?e :;~1 '.l2.n T,CJ e :~t I !'i10 -t 't1(:;~ C 1 ~ ')i: )1 i O~;J::-- a:r:: i c:; • 



r:/esclii'eá!iuncU..,qc J{cilJ!1 
~. :r- ~ . ~/ . JCanunnilv ~aá:ç 

VERSLAG BIJEENKOMST Vl\N 27.02.95 

$ 
Verontschuldigd: A.Alhert, J.Heyvaert, A.Keimes, 

11 A. van Hoecke. 
Aanwezin: L.Bartholom~, J.Derwa, H.Lenaers, 
J.Grommen, Fr.Coenen, I.Gilisen, Jos Bleus en 
P. Coenen. 

PO<GLOON 
De voorzitter heet welkom en deelt copies uit over: 

1 overlijdens 1630-1636 met doodsoorzaken 2 Inleiding op hoek 
Henrotay: Tafereelen uit de Geschiedenis van het Graafschap 
Loon. Hii deelt ook mee dat Dr. Kl\IRIS v.d. Univ. van Luik 
hezin is-aan een studie over Martin Aub~ en reeds bibliogra
fie opstuurde. De werken van deze schilder prijken in klooster 
Colen, Gorsopleeuw, stevoort, Luik St.Bartholom~, .. ; De heer 
Vandeplas uit Tongeren had ook veel documentatie daarover. 
Frans wist dat op de algemene vergadering van de Cultuurraad 
als voorzitter dhr. Jean Carnotensis en als ondervoorzitter 
Mw. Jacintha De Roeck verkozen werden. Jammer dat onze G.K. 
niet aanwezig was; effectieve noch plaatsvervanger! ••• 

De copies van overlijdens werden dan doorgenomen. In 1624 
was ~ dat meestal dysenterie of pest. Soms werden ganse families 
weg~emaaid! Ook pastoors en kapelaans werden het slachtoffer. 
Opvallend was dat men vermeldde: meid van •.. zonder haar 
naam te noemen. Soms kwamen ook voor: ••• uit de Sterre 
(caf~ of huisnaam?) In dit verband zegt Ivo dat de familie
namen eerst betrek~ing hadden op de plaats van herkomst, 
vervolnens op het uitgeoefend beroepen later op heiligen
namen. 
Terloops meldt François dat er kort hij Manshoven een kruis 
staat van een aldaar vermoorde non in 18.. • 
Jos leest dan de inleidin~ van het Boek llenrotay. Hij verge
lijkt dit met Daris, Nantelills, Lyna, Straven e.a. Data en 
feiten komen meestal overeen met soms een klein nuance. Dit 
is het stramien voor onze kroniek over Borgloon. Broeder 
Severinus was alhier leraar aan de retorika van de aroeders 
Hieronymieten en verdiepte zich in de geschiedenis van Loon. 
Hij was ook sterk ~einteresseerd in bodemonderzoek, plant
kunde en toponymie. Momenteel prijkt in de hal van het College 
n00 een reliefkaart van Loon van ~~n zijner confraters. 
vermoedèlijk heeft Severinus de 54 schrif-tjes met meer dan 
1500 pagina's van Henrotay v66r zich hebben figgen en de 
voornaamste feiten per jaar, maand en dag op ~~n regel samen
gebald. Waar zijn die schriftjes naartoe?. V66r '44 waren 
ze nog op het gemeentehuis, want de Cultuurdienst maakte er 
in '44 nog een "resum~ 11 van en dank zi j dhr. Pone-t kon men 
daar nog 3 delen van recupereren, die ook in de Bib. te 
lezen zijn. Zijn die schriftjes vernietigd of nog in het be
zit van een Lonenaar??? •• 
Jos stelt voot om met fiches te werken en Ivo verduidelijkt 

op het hord: I Daa, maand, jaar (ofwel ca •• , Vóór •• , na •• 
tussen ••• en •.. ) 

11 Inhoud: te';:st van he·t feit dat er plaats had 
en ~vaar. 

'b7Bggemaa: 

111 Bronvermelding ~.v. Daris, Not.Bist. deel I, p 36 
Zo wil Ivo het ook o~ diskettes zetten en later overdrukken o 

De voorzitter ~ o t nog een drin~ ende 09roep aan allen die dit 
lezen om 0e0evens door te spelen die diensti0 zijn voor het 
0

' 
stellen van onze kroniek over Borgloon. . 

Boek van Leon: Poli tie]:e machtsverhouc1inc;en iE de vorsten.dommen 
Brabant, Loon en Vlaanderen in de 10de tot 14de E, Rijksarchief 
Brussel 1988. 



Sescli[eálfuná(CJ~ J~c[~ 
~'I JCanunni!i cVaá:s 

Beste, 

30raloon, 16 maart 1995. 

BQRGLOON 

Zoals newoonlijk nodigen wij U uit op elke 
vierde maanda0 van de maand te 20 h in het 
Dienstencen·trum OCr,'1I'i', Graetbempoort 3A te 
Borgloon. 

Ditmaal zal er O D }1AAlTDAG 27 MAAHT (noteer a.u.b.) een 
exclu sieve dissertatie plaats vinden. De heer Karel 
Verhelst, lic. 0eschiedenis, handelt dan over: 

"IvIANTELIUS ALS LOONS GESCHIEDSCHRIJVER" 

Daar dit onderwerp zeker alle Donenaren interesseert, 
hopen ,vi j ditmaal op een tall-i jke opicomst. Houd die 
datum vrij! 

Verder b espreken wij: 
- De kroniek van Loon 
- Publica"t:ie I.:enrcta:l 
- Screenina teksten 

Oo~ deden wij al tweemaal een oproep aan allen om uw 
Jaarcotisatie van 500 F te storten op nr. 457-8032541-74. 
Een twin·tigtal leden gaven er al qevolg a'an-;-De over i cr én
laten wij n00 tot 10 april de kans om zich in orde te 
stellen, zoniet veronderstellen wij dat zij qeen belan ; 
stellin0 meer heh~en om uitnodi0en~en en verslaqen te 
ontvan0en. 

In de hOOD U to moren ~e0roeten, tekenen wij, namens de , . ,<x l nÇ"f , 

De s e cretaris, De voorzitter, 

Jos BLEUS 

\'Jeet jes: 

- De Loonse werk':'Toen IIDe ';H jnqa.nrt" die ressorteert onder 
de vzn Frui·ts·treek museum hield een r;cslaa,:,'c1e ~tudied!aCJ 

rone.: \',ïijnbouvl iL1 Let Land van :LOOX1. C ----'~\----~hl 
~l:r. Jan Bellefroid schetste de çveschiedenlS".,,, .. '\ 
Dlervan. . 

- O_J vrijda\~ 31 maart zal \leerle Jacobs in de \ ,./ 
raadzaal van het stadhuis l1andelen over: ~ ... / 
De Geschiedenis van de Fruitteelt. '~ 

- In de Landcommanderij Alde-Biesen is er een tentoonstelling 
tot 17 april: Historisch overzicht van de Orde van Malta 
met kost~are stukken, archivalia en beeldfiguren. 

Het historisch pantserfort va~ Eben-Emael, in 1940 het 
0rootste militaire bolwerk van Europa, is weer 0eopend. 
Geleide ~ezoeken duren 2 uur 09 de 2de weekends van april, 
mei, juni en juli en de4de ueGJ-:ends van auC"., sep., okt. 

- Eddy Valnaerts p Ullic80rde een hi~torische schets over 
de 100jari0 8 Kon.Fanfare Kunst na Arbeid van Gorsopleeuw. 



cfft.e~cfiû!{:(kundi..~c J~{W v:ms LZ,G VA" De :;IJ"~m,c : :3 '1 v " Ol 2 7 • 0 3 • 9 5 

Ji--anunnili J'Jaá:ç Verontsc:-mlC: H -:-d: \',J . vand~rDa~1, A. !~elr:leS, LC~. Al1)ert, 
A. Van 11Oec,,:e. 

ft 
Aanwezig: I.Gilisen, L .Barth olomé, J.Grornmen, 

11 J .Derwa, :J.Lenaers, Fr.Coenen, Jos Bleus , 
7.Coenen en =:.Verl1elst. 

De voorzittGr introduceert spreker Karel Verhelst BORGLOO~·I -
als "'~astee ) heer" te '1i j l~e 1 waar hi j instaat voor 

}~et C1' ' tllre e 1. Erfroed van d e nrovincie Lirn}~ur0. 
- De heer Verl-:elst sc l-etste eerst 'let leven van Lantelius (Joan 

l~antels). F i_i ivas ~: ass e'aa'~, a',c"aar r<e1-oren 23.09.1599 en er 
over le~en o n 23 .02. 1676. ~a zijn nrieste~wij dinr< bij de orèe 
('er A1'c-rllsti lnen '~ 'om hi. i al, v' 1;'( op in de hierarc;-'ie. Achter
eenvolrrens ivas 1.., ,' , j :or;,or te Antwe:rnen, Ie")er, ~~eulen, Lui~: en 
Eassel t en tevens visitator. In ~ome was hij een tijd lan~ de 
raa,-'Sl-,eer van de al""'emeen-overste. ri j 'l 10n' : l1 i t als l:ansel
reè'enaar (nolemi,st), Dr. in ('le t:leoloriie, ('[eesteli j- ~ schri jver 
en )'Jovena', een man van ho"'e den'!'d. Ei j leunde aan "Ü j het toen
maa'_s ~1eersencle Janseni s me voor een stren-'" re levensre,,:,,"el. 

- van zi jn zes t ien redn'::,te '1er1:en roe1nt m-;-(l, vc·oral zi jn "Gesell ie
(enis van Hasselt" (r~ asse letl..1rn), waarvan spreker een e x emnlaar 
liet bel~onderen. Dit \'7erd ln 1603 in Lel ~ven ui trec:reven t. t. z . 
het 1"\oe'~1, 1, 0 1 :; de ~ ~ o1')er zorr·de vereler voor de ;:; a :é' t . Op ',let lste 
''J ' ,ar?,-::-i j" ~en dG wa p e n schi Jden van Loon, Holland, Era'-'ant en 
van ce a:~(Us van HercJ:cnrode. In drie hoofdstuJcLen I'leidt hi j 
uit over de reschie~enis van I.asselt in de context van de Loonse 
nT a ve:çt . over t-e a 1-'G.i j van Ferc'~enrode en oor] ~ onden. Oors:-->ron\ :e
lij ': in ~et Latijn werd ~it later in het ~ederlands vertaald 
en o.a. door Lyna aan~_vl1l~. 

- Z .i 'in II}Listoria Lossensis" \'leró lütrf e0even ,;_n 1717 en ')estaat 
00'- vit drie delen tL Loonse f'!'esch iecJ e nis 2. Publi e ':rechterli j' ~ 
en r< \'Voonterec]Jt 3. ~;etten en statuten. "=et ~ s L. :'1o'-·ijns 
( ?K Bor~ 1.00"'1 1662 +Lu ,i ,l ~ 1 734) rUe zorr'de dat dit vrer' : ui tr'e
r- 4'! TT <::n T·:-e:;:-r. 

- S "rc'-,e~ '~es lui teat ";c',re ~'lC'r'-en e " ~a ar (·oed aanvl' llen, en' ~e Ie 
tC' -or t 1;:0 I1i.nê e n n;.et te na '·enomen. \"e1 v e rto,.::te llante :,ius zi-in 
-' ~r·eD. éénzi -;(l;,r ' e vis~ __ met ële vooroonlelen, ve:rbonc"en aan zi j; 
""'eest0 1_~, ::ï ~e status. : ,ante',i us \\Tas tromvens "'-een ec te h istor ic"s 
rraar 'ueJ. een veelz ', j(lir-e en vee'.')elezen inteJ.le,:tuee' (~ ie 'Tote 
, ~ 'Ï. s -tor;,sc1;e inte~esses i, ar'. Lanr 'e ti jr '~ lev.n z;_ jn wer ' :en het 
~ni~~ overzicht van Ce Loonso çesch iedenis . 
Fet A1V"1St ~ jnen': loost--;r bevoD,l zic'~ 0:9 je )'lOe"~ I~avermarkt -
I:&nels t raa, en verl1 1'een t i ~ dens de :? ,ans e ~(evo}_utie. 00:: 
L1'tl.JGr ,'las en A'lJ"'-ustijne ,Donni ~:. 

I n fe -"-anè ver telt s ';.)rel:e:c (l at het Provinci aal centrum voor 
s::rc2tllreel erfc'oeci 1.1ee.', Lim"Yl.1rr- in ~ -,aart '\.Vil l~renr:en' ei1'-Iüën a l 
""'-estart is met Ri --j' ,el. 001 ;: is iedereen \lleJ.:;:om in het kasteel 
voor :-locumenJcatie of aan:"ooY) -:·rochures of ::loe::en. Voor lidqeld 
var: 100 ~ kan men er zeI ':s werken ontlenen. 
VoO).:-zi t'cer Bleus d a n':t s:Jre~:.er voor zj_ jn e:e:':icj.ënJce ui teen zet
tin0 -;D ste~t ee leden va~ de kr inr voor en waarmee ze ~ezir
z1 jl". Samen wer!"en ze a an een ;:r onie'~, over ::Jor~!lo on. 
Ivo doet cl an, zi jn v e r:.l aa.1 ove llet verdwenen c OffiDuterbestanlÏ. . 
Hi i stipt aan c1 at e e n beter systeem is: jaar, c1aC', dat1'TI en 
-<-e:J_ t v ermelc1 e n "':1'1. 1 795, fl.insdaC'" 2 8 juJ.i, De '')rocessies ~mi ten 
(' e ' :e.'r l~, ( ~ e o r:uner'anr'en en ",:ec'Ievaa.::-ten '\vorc'e;l verhoden. 
<Tos cn 1":70 r rat0n (lan ove~: de screenin,<:, van (~e tG:~sten en zoe'-:en 
'')r~' ~t ;,s c' , e o ~') ~_oss :i_nr:e'" 
:Sr ~"orclt aanr"e"'. on(' ; ,c:c~ ç;at r'~-'r. Leysen op 2<:: maart in 1'6t LUC te 
D -i,,,,,"")er ' -e'""- ep.l1 _ :7 cl_1'S~E::"e (3S~)re:1-~_~:L9..nd 7.aJ. :, ~ ~1.K1~n :,\'er zi~n 
oor l o'·s,\7 ,r J.e,'J en n .• a. v . ;e t verSCbl]nen u a n z]_ Jl1'Joe ': : "i"chter 
(l.e S"')-;6 ':e 1.". E.TI V~_ 3r'ta J_ 1.C( ~n z~,jn, ("aan, 11 :. ",steren. 



~·~ i j zi~n "Jeer zo 

ocr: , G:::-aet .l er:ncort 3:\ te =orl~'loon. 

vrij C vr~,enc1elij'-:: uit 'te 
maan~a0 der maand, 

- Doo:-::-wer' ''en aan ,~e >~:-orlie',: over Lorr-loon 
- Vondsten over Loon te Redu, o.a. sanett, Straven~e!30rr:lan 

Mi.tiEus door Jos DJ.e1.;,s 
- Varia 

=,00en wij er tevens op wijzen dat een a a ntal "verrreetacht~,çIen" 
onze twee oproe;Jen on'-,eantwoord :le",;')en gelaten. ~ aj durven 
veron(ersteJ,len dat er ~ij hen 0een hGlan~stellin0 meer is. 
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TYie toe"' , ven'er ~'-1enst ("ein:Forrreer ct t e l'lOr0.en storte zo V 11.' 0, 
moce l'i i': 500 T? OT) nr. ~15 7-<:'0~25,~ 1-7:.:~. Dan' ~ voor lJW ',eç'[rip! 
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C,·, is T)alJ"evr~ :ins. Onze voorzitter 1.s mee\'ler' :en~11i(1, waarvan 
a':te. 
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rrele(,en in (" e ;.cono0 ra·r=ie; 1200 F, S ·tadsarchie r, Stations laan, 
11 Tonr--eren. 

- In 19S0 ~errl in Eenne neert ( r:aaseik) het 0rootste depot van 
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,.van 29 apri 1 tot 25 juni te Alden Biezen: :ten.:to()p."~!:elJin~j 
Yuziek fragment e n uit de Middeleeuwen en Renaissance . 



;,J 81:-0 : lt~J C~ . . ~ u 1 ~~. , i (~1(~~; T. 0 \! a~,l :."~O~~:-~.1a c 1, J. ... ~ ... ~e j~; L':::; ,s f j\ f'J .: · ... I~.::(~rt 1 

L·~ . \7 a, Tl = '::oec"~ .2 o 

J . C~ror~1EleIl f 

J 0 l)eJ:"~ 'T c:::,_ I 011 r..JCJ.laC}~ s, ;? I" ~ CoeD.8n f J' OS : l '21)S , 

" . COOi1.2l1 eTl ?: . '":lGJ:-J.1Clst u 

~Dr3 voo .. ~:-zi t :..::.2Y j.!lt]:O(1l. C~2J~t.: ,'3 ")]:-- ; .!1·:er !~~u.rcl TJerl~Telst 
'~---"--._y.~. _._-~-, .. --~--,--------~_.------._-

ë11:: t1"' ·~a_ . te"-..:T~(eer" -:':8 -.~i4··.~e.l. \-.ra2.r ~;;.j_j in.staa-t ... ~·)··oor 
~~~ ':.- ': '-'~0r:(~ ~-:' an c>.e ~;:~o \li :::-'1 cic ~~ .';.rJ;;·{"' l'"':' 6 

De ,j -::!8r i70):" \ e J. D t ~ C~ ' .:) t s "1:.:."') ~-(~::~ si: "' ~ r.:'~ __ 1-2._\t .. ~ ~ 1}~_y~" ~~22."} ·ceJ .. ;.1. ': S. (IJ 0 al1 

1<arltc1 .. O) . T- -i~~ ~,7as -·~-a,ss -: .1.2a"-, ~ .. : .C;é_Q}:- I-'.~;"":OJ:- C ~~. 23.,C'~~c;159C' en 2J:
o'\lc r.J .. Ci:2Tl OD 23 . 0.2 . 1676 ~ ~.~'a zj.~,~T1 ,~..,::-";esi: o rT',ij~5.i1'1C- ~,)ij c1c o.r(~e 

d e r 1\.1l,\rvs-:~j il '3n. ~-.J.o:T: :, ";i..~j é:::. -;7:I~r' 0-:) :Î_D (; .. ~ ;-'lier2..l~~c.c~j5.G • .. _c'dt ~:::! r 

e c ·.lVO l(r~-:; .,...,~S ~\,as .:.;. -'I lJJ::-'; or te .zin ';:~1~ .i-:--~;e 11, 1 e -;) I'.~]:-- I ~'~e(~ll c r:. I L 1.L1.~:: e:~"}. 

7: a.s s c;:l_ ·t: e 11 teT]C I""lS '-I.:', Ei ~. t: at ()r ~ I 1.1 ' -\.orr~ ~ ':".;"as :,l i ~ ~ r; :'} tij (~... :.ar.!.c~ Ö. t2 

raa~-ls~~!::; C I~ \Tan (~ .~; C:l1~- c~Ineen,-o\IGr ~;'··:2 • . , ~~.j ",lOD." : l~j.t a.Is ~:a~l.so}.

re~(?!n2ar (~~~O l. C:TLtst) 1 })r o in. (e t~J C01_O" ie , c:~ ,.-"est :. l~ j--. 3 c;,Lcijvcr 
cn ~ ·')\lQIlaJ. e(':;D ~al1 \la~.! l·l,or· c (':;e~-rr(i, ~ Lij 1.C: lI11Ct2 élé=l.11 "<i.j Y1 'C ~ tOCl1-

Daa13 h~arS2nd~ Ja~3~n~s~e vco~ een st~c~~:re le··~nsre0~ 1 . 

- ':J c. ... n z';. jr; 7. C~ S +: 5.':"""; ... 1 (~ec'~ rl ,,"' ~ -Cf-; :·lC.r1 :on. roe' lt r;'~'::: -,_-~ ~lCi Ol~ a. J zij 11 ',' G8 S cl} ie-
(C;115.S "'7an : l2.~s Q ltH (I":ass:;,!.etlî:Tl), ~'1(}al-·\i"0.Yl s:.?r2~~cr ee::l ~ ~ ~c l~r)laë.!.r 

l,iet "'~Gï. 70r:\.(~C."~ c ~~ fI D~.·[: 'tJc j:-cnT16:J3 .-1.l1 Le1.;,\]~~Tl tlii:r~c..(~?"e·\le11 t ot . z . 
l:et :':O ,,; l-.:.).lC}~ : ; (:.C ~ ~: Ol)2r ZO.l:-,'--' c]c; \l~ .r(:;:r '\l{)OJ:- C~G ::a.,,:Jc n. OT) 11et lstc.. 
")1 a cl, ~').~:-ij'.:erl (-' :;; ~·71::'~)2n.scj.'1:;.}J=l·'2:rl '\l<'Lr:. TJOOD , F.LO 11arl\.:' , =-~ l'"'a~)a11·t: e~1 

'.lal1 (:re a1-~,t~is V2.r ~-Jerc~~.c' :l.roc-le . In. ('~ric ~,;.oOf(~,st:u~·~ :: ; :2rl ~rJei(t :}ij 
l 1. i~t ov~'?r <~ C ('o sc~JiC(':;11is "'lan I~Qss c l·t iJl C(~ COll~t'~ : ~t va.}l. dr; LOOD_se 

("""J:a""v"?"c:y J ov :.: r (2 2::~')(":.i j ".72n. I-'2rr.; ~c r:]:-O( -; 8 ::: I1 oor ::.Ollc1en. o CJOT.s :Jro::1~~e-

1 j~ j -,: i n j-~!. "':! ~t: IJ '-.1: :: i =i n. ~·Jer(. é; 2_·t 1 ~ ~te:c i n ~:) .... ~ -C. ~~. ~L-,. er 1 all.o.S 'lC .-.~·t a? Ic 
en. 0 0 2.. (1.00:-:-- L ':.i11a 2..all.('~ '-~ v"'l ~ 1c1 ~ 
Zi~)rl tJ}r; . s ·~-:OJ~-LZ" I.Joss"3n .. J~.sI 1 T'lcr( n.i·t:\·~e'""'e\Tei1 .1~11 1717 c rl ;")estaa t 
o o"~ 1" _:.~l.: 7::- .;. Q (~ :21 r;l'J,i l~. --.:0 ()~lS:; (': 2 S C:l1 i ,~(= ~Ili.s 2 " 1Jl)." ,) 1 ie -~r ':; c11-te .~ 1 i j~: 
C-: D r '·;~"'CO}î.t>~':I." c r:~l.': 3~ :'/ c ·ttcn. e~:J. st atl1t>: ·tl~ ~.~e·t j_s J-Jo J.o "-.,j~j:ns 

('· · BO-~,-·l.OO'l 1")62 .'-:".,l.Ü'· 173. ' ) ('ic:: zo~~'-c"(..c r'at (-~.t ~ nr' : uitr e-

S:'""]~::'~.(~J:-- ~~~ Sll.1~L! c a·t '1 ': c i(~ e ~·1'":!~~" " 0D. 9_l"'~ t.: ~ . ~: ''-'''08('1 2a::~1\l1Jl1crl, 0 :l."-:8 1e 
t '; 1· .\')::- :: : ·~r)r'"'~. Dc:-e 11 Tl .:. Q -t t:·~ T'.. é."... f -C 1'1C T:1 ':. 11 " -:::. (::;]. \l .. -::..,~·to },: -C: ." : "a11 t e , li 1 ~.S Z .~. -i 11 

r~: 5.(~ t:: n..1: ~'l ~r"1:'rr~ -."'~sj_e :-.~t ("1.0:; "'lOtJ":'CÎ;:-(:~ï 2 l-:, 'l ,,:y::)r:CCl1 aan Z:~_jI1 
i .... ~r:; ~- S';:, _ 1"; j-- 2 .s t: a. t12S á .~ .7"'"r:.t 3:."; l}::; -r'7é:.3 t-:rC1J~.7CD.S ( : ... ) J1 C~Cl"lt. ·.3: :~ i0t:O::- :_C:~~D 

r"'(..~"," j::-- • ~:"::. C ~11 ",\:'0 -.• ~]. z~ .. -~( ""> .; .• , .. ,.. (_ l~. 'T/ r-, C 1 ~ . ~ : .. :; zc~:n i n·~ :; .J_le~.: ·t;~C~2:. c""; ie:; r 'rc -1:.: "':; 
, -, S .: o-r:- .;. C (::; \ C ..; il t:J J::- "'_ S s,~ s ~] a r"1 . ~~J2. ";.:.:-.;-e '::5.; (~'< "l-.. l.\~~ .r ,~~Tl Z i ~ n ~ ·."l'er:. ~C:;:-l 11(:: t 

(-':nir~,e O\7E~; ',:' C1ît: ":72n, (~~ :! I.:0011.:J2 [_· "}Sc .. ·,j.;(""en5.s .. 
1'-e i -. p-,i1r~llst: __ : jTl. e ~~~'l OOS·;:,-:; :,:- ~ .. :.~ \TO:--:(:: ziel .... 0 · ; c:iQ .~.10e ~ ~:: C!. \;r:: ::l~1a :~:-=t 

r~a i")21s tJ.-:- a a ~}.: er: ":,ï8J:-(,;:'1C: e II ~5~ ~ (:, ~, .-' Ij.S c-: . ..) :: -- arJ.,s ::; -~e·\,ïo}.:. .,-t i ~ . c~o "", 
li'1.t},) c ]:" 1,;2.8 r;; ':;':1 .:\t,)~~lJ.0t~. ~~rlc":- ra011l1~.~ ~ ~ 

IIJ (~ e -:: arH.: \.l C ,~·:--tel·t s .. lr 3 "·· . .), .. ::- C~él-t 1"1.::-[: Prov:1.11.c5.a.al C81l.trU.Tn "JO 0:;:-
C 'l" _l~ t 1'1 re c: 1 cr '~ C:O '" ~(~ ï .. } C e }~ L j_ ill ')u.r(·~ ::_ 11 >( Q:J.r t -,:J~j~:='r-ë-:"J.r;-ë·ï1"-""ë:.;w· ~ "'i~ ~~·r.~- (;_1 
~~es 'ca::-t---l :J~-:-1.3 "l:::~i j ·1.-: e 1 . Clo1~. is iec; 2}:-e 221 ~'le J.~:O!1. irl :_ .~ c t ]ç.as ;':Ge 1 
\.700}':- clo c' ~~ -:'>::n·t a t:5. 8 0 ~;: a Z' 21 ~ :00':; .. ):':--0 C:.J1"' re: s O~:: ~ ::08 }-:cn . "J 001:." li é;.Cf21(~. 

Viln 100 r ;'i':l1 iYl8::'1 :::r zeI:s w:::-~}:en 011 Jc1enol1 . 
'\.7 00;:-' zi':: :":~l~ '31c1 18 ëJ.aJ.1'l~ ·:: s 1)]:8~·~ ::. r "'voor ~~5. j r e~f i ei or: t: ,;3 lli tec11 Z C ·t
~:ill!~r :')~.l. s'::21t: (~ C; 1erl en "\l l: "'-' ::':0 }~]:-i11~": \100X' C~.1 '\AJaarrG8C ze ")2zi<.J" 

.'2:,Ï. 11"1. S 2.T{1C,j.l \.'1c:r~ :' 2 n. ze 2. a::-'1 E; 2il ':l:'on.i G ': 0 "'v"l"cr "-:orc;' J.o orl 0 

T. ~,"o··. (- OR ..... ;: r=!;:,. ~J'.~J. 7, .i .. -1 T.I. 'v':" ~~ ....... -' .'. 0..2""1 0- 7
,-":\,..... 1· ... ~ .~- "''?'~-:::-;''·(\·-e- "'ll~l' ro~;-=~-';::-:i:--:.:. ........ 1·-)03 -'-;:::) -:->,-_ ._ ....... ~. _ __'. .,..,v ....... ,L . t~ _~ .. v '..:..J.\. .. ·v J .. "';;:': ..... !h'_J,·l,..C.LJ •. '- I,.... C-t 1 1\.,). & 

}1'ij s·tj_1?t: aL:.r~ (~,(:, t:.::: ~ ':l, ~--:: ::; te]:- s~(s·c.(~ ::.-:l.l ~.s : ja? :::-- , (la('~, (~. a·tl.llTL e n 
.r: c .:i.·t "<1 '::: ~!",~ ~~. (~C Ti ~)~.... . 1 7~:: I ri i riS (··.a;,: 2 [. ~: 1).]_ j~ I IJ G ~")~-=-o C'2; S S j_ 2 S })1.J.i ~te 1l. 

,r-' ,~ ~- '3 "~:-. , (~ .~. ') r1rr'~ :! (~ a}~t'-~ c.~!. f2 :.1 :. ~ --:;:-~.e;)' 2..Gt : -:-~c.e n. -r }O-:CC' eil \,l'2r :-:\0<:1\3 Il Q 

~Tos ~., .... I~.7o ~J.~(·l: '=",!J.). r":'2.1."1 O'\l; = ~ r~2 SC]:-s~~;.tn,r· "'?a:,l .~:: ~ t:8"~stC' :1 ',::n. zO':}:;.el1 

--'lr t:~-' ~ t .:. s r:"'~. ,:; 0 l'}:. oe:J j_ T1C:! (:;:;:-t. 

-;=]~ ~ ;o:-:(~·! : o. 2~rll ,.,~ ., " ')rJ.( ... j.,~~(71 c-a·t~ cl ~,,' : I- . IJ ,.....:~.7SC; Tl Cl:) 2~; Ll2.2.j::-·~ ilî ~-,~c-t: I.,UC Jee 
I)': ~ ~~) r ... ~,':, ', ~~"'- 2 ,,' ,l-t (;~ ~ C""! 1" D .: (; i.T ~ ( ': .. ::::; "l .~-:-e" :~ 3 2 .. "\l() l~.cl Z :l.l. : .. , Ol ~,Cl, C 1.1 0 '\78:C zj_ j }~. 

il: __ c}-::ter 



1 1 (" ('';~ __ _ , -" ...... Cl 

. ,~ ... , 
- '- 1 

, ,~.i ~ Zi.jrl '\:(;'01: ZO \lrij 'e} \lr ,'·. ·,2~L1(~elj_j}.;. 1).l.·C. t.e 
n.oè, ~;,S':c.;lJ, 0-:') O:)Z:: ~-J2' i "~: J:1~~. O .· , t3·;: 0-; (-·.e "\lj.:: ,~'''''~.~e '-lë.ar"i.:'- ( , c' (~ er r~ta~l.n.c~, 

c'j_·:: P'"' 2,2.1 ~. ~~.s ei]? : (- ~L C··~: ") ,-~, :. .... 0_. -:.:.. -). ) 
,-- - _.- "-'-'- ' ''- _.' . __ .. __ ., . --_. 

~~ .. ~~li.~~~·~·~J~-·,,(~· 2 ~. ~:\I:~-~~,~"' I l~~' 5 ~C.:':; '~O .L .~ 

r,"" · - ' 
v ......... 1 _ . • I 

1)0 OJ.:-~'l2 J:-'~eI1 2. 1D (! ~ .. ~ :c o~.'15. e -~ ') \10 J:-- ~ :jo::-r" '~ . 00 n 
\/Orl('~ S::(~:::1 O'"JGJ::- ~S0011 t: ~ ; ~~e.r.'~ \. ', o. a. :=2: '·}'{:;.lu;, 

r·l i J1X3 U,.S ~ ... 7 0 0 J:' J' 0 S ~'.~ .~. c; 1':: 
V <l.':-,~ 2 

0 ' " -"-'-""T 

OIlze t~l': 2 0 .?J:--O ~lJ~ ... r:· (}nl-:.e ar1.t~'.Joor(· ·. ~1 '2" j" , C-!l1 ç~e 1 at,e;-l ~ ~ . :: ij d1J.rven 
veror:.c~el:- oS te .1, J.C!1 c'J a -t ::~r -'· i j ~.~ C ~1 r~C C11 ; ..... :.: l&l'"lC~ ,,:i -:81 }.i:1C:- rae ::::c is • 
.J 2..arO:lt ':o~c1 t c1t t \,;T ... r s l ,L"j T"r: ... ·J~ 1,' .. ~;. t n c ~,i ~' ill/' ''' "':;e11 .J:<- :-:-~:::-:: ' I-.::~ +: ~. , ;80-2.: 

I ,,-er"-'on(~ ,. ~! nap-.... •· --a'·· .. p'","r ..; -i ·I""l.\~~1 ·1 1""' '; '-' --0 .. ·· ,,""ir. .... .. f<'l-:-i .""'" --I ~.'.·.', Y'_·~V·· "l,: ·~- I 
y .~ L .... ,,".' _ .' . .1. -'. ~', \ J ... _ ; ., ..... _ . I •. ~ .... J ,J •• ) .... ~- '-" : . .:.. , ••. ,';:) 1 ... ,1._.L -- . -, .L c.:.. ..... > ... l .... I ' -" ~ 

11~' e":~8~,~n ~ ~ ~ :Y~,:':-~;SS: ~ :~=}:!'~ l::~~~ :.l,,, ~~ ~< ~r~~?i~: ~ \Î an ~ ;~ l.:~:_~:·.rnand 'I 
.l-,O ' ,LP. c , '--' l. .• ,'-_U, \, al C._ . .L t~, , .... , o.,. J' ,'_l" U" .• " ~,.:.CJ . .''--'. , cT. _ un. ' .C_,l I 1 

! ' !- ....... 1-'\ :î ,.-. C ~ r\ l..... -: ' ':; ~ l' ::::1 ..,', 't ,..., .-~ -; -: ':"n n-'''' ·1-..., -~' "'":\ ': 1- ' e'~' ";'..~ .......... '''''' i 1 ,)' ..... , 1 ( .... \.. .. ,:;;._-\.-'0 .I·:~I ., . .•. ! ... 1c~.,,~ .: ... \...,.. ._.l •• ,_.tJ, !.- n ." .. \'.--' __ <,~ W _J..{lLCI , .... "l .. 

'I:";," i e toc:~: .... ,T ::;j:':' l • ~~J,~ :·'70113 t (, c.i II -:.=- OJ:--;~,12 cr(l ~:= T 'OT(.en. .S i: cr t ,~ zo '\711)(T 

"'-. 'l~o n. ~, (":!' ~ 

])C. '\l(')Q :;:-::"":i t.!CC1:- I 

~ ~ _ .I-
C ... l .... :. • 

c;' , .. :oP:( +~, ~.~ 2.D .~~~.~l~~.~~·.:...~a ~] r "2 t: .. -=. ;-:'.~::C:;:~ 't ':'11 1- i 't ~ 1.:.\ 0 ~.j,~f --.; r ".: 1: 150 j l: a,·'~ 

·~'ic;le (-~ (~r, j_D '- "; .i .. COI1.cr~":- a::-ie; 120C· ' .1' I S':":2.(SrlJ~c~:~ie~:: I SJca·tiolls1aarl, 

-Irj 19S0 - -: rrJ. trl r:: C-')-')~)12er'!: ( :-J.aase:L~~) l.::...t " ~ J:-ootst:c cIey)o'c V2..n. 
, ~~, ç ._~~9_' ~~_~_':.:-.::jle22 ;':L,t h o,t 12.te ~ronst~,j(>:::;l-: ~ (ca. EOO vóór "{us) 
OT1·tc~e-:'t. Ze \'lC}:-- cl~e 11 (~. OO]::- d ·:: "l -:,ocr "'voor 1 miljoc~'1 ? "v'l"2r1 ~oc~ } t 

ëlan t~::: ~ :Oll i. n.r~.~ - :lo 11d e'L.ri j 11S ti c 11 t::L ~:0. :62 zu 11'2:1 e j_ ne;. c~,i t: i a.ar 
tel1'tooD.\".'C s 'tc J_r~ \.'lOr(~ ·S ;l j. n :1 e·t Gallo-::oIne i DS S1..1Se l~w t2 ~'0l1r=, erG11 e 

-I n T~, J_' ;~~r("~ I : ,"~ 'ï' s e ~ -; l S C~~~ I =:"1.' 1 O:· . ·~ 1 13 /.1 11. , .::,...;!~~:' n. 0 "\7 "': ~c ~. :·-:; ·t sta i:.:L.o n 
J..001)'I: t:o 18 ~1i.r'~,_ ce::: ·:-:.c;. ~~!_·~_C?_~.~_~,:~ .~ .. ~_~:~:nc:.;_=-~ i.s~'~l! ~:oeti ,:~ '1 O'Jel:-
(10 r:pq1~~~li p(l ."l1'li C' ,rt.:..11 :-:r":\ '[- ;:j.l· ;-:t~,,~··t (ri.1aaJ'1(~ac-~ r-:-;:o.Ql ot"='i' ..... ) 

~·O ,·:; 3·Ó""à."nJ::.l:1 . .... ~,;' ,~ .. (~ .. ~·t: j, IJ'ci =."" ~)i:j~n~c;"~j. ë" :e J:-~: . \/a.n ".eJ~l~:L·C ."1. ~\~.Lerl CO_~l~CJ~~~ 
J~<l. aa 'CS r" .. '") ~ .. : .... 'l: (: :1,1;:2:" j, Ál~ .. - O~ .... 're J. ( 1 ,~~5 3 ) 1 ( ~. t ():-.1 15 ~.2 ~ ~ '~e -Co e 11,s 'CTl1!J 1-2 
:~C ~X° ""C~ -'" "\1:L ~ ~~~ r}~J i.r "-T :C·~:O~,-~t. -:8e~-s ~~,:; .. ,"" 'j~ r · · c: "l0C::'~:.,c ~"l;Z:L(:'«6 

r\lal1. 2~ &,~)ril to t 25 j~lîi ·te ~·\ldel~ Dieze!l.: ~~ ,~},?~~~,q_QJj_~ .. ·~~:;_ ~-: .~~ .. ~ : nc': 
'Uziek'F:rac:rn'entcn uit dE! :'J.ck;c .1.eeU' !8n en T;'enaissance. 



Verontschnlc'iC"d: J . IIe yvaert , ?r.20enen , ).-.;. Lenaers . 
Aamvez i 0: A. ~~eiDes, LT. Gr o"1.men, I . Gi1isen, L. Darth olomé , 

Vandormael, A. ~ l ~ert , A. Van Hoeck e, Jos Bleus, 
1"71 Coenen. 

Vooreerst doet A. Van =ioecke een c:i"-t aan d e G.:~. van oud e nrs . 
van tijdschriften"Lim'Jurq" en "Het Oude Land van Loon ". De 
voorzitter i s h em daar zeer dank haar voor en men deponeert ze 
onmi rtde ll ij~ j.n~een kast (op slot ! ). 
r; a het welkom leest Jos de hrief van Chrts Baldewijns, waarva n 
reeds mel~in0 ~as in de uitnodin in0 . Jos had h et ~an over de 
oude-hoe1.:en-ver; ~oop i n Redu . Er T as een coJ.1ectie :':1ij uit het 
..conds Barrett Jea'iï=Arno ld . Dit was een i l lustere Lonenaar , 
X 22 . 02 . 1770--: -Y;-+--3ö".o i.lG35. :-Tij deed zijn theolo qi sche 
stu~ies aan he ~ Ge maans Co'leqe te Rome en was titelvoerend 
r;sschon 'lan :Tamen v anaf: 1 8 33 . Ivo w;.st c1a·t hi j van Ierse 
a-F"o~st v,Tas, wat Dr . Grommen (Je vraar' ontlol-:te : Heeft hi j hier 
i.n Borr'.oo n ~e ]ee ~f, hoelan0 en waarschijnlij'~ in hu is n r . 11 
in fe Panenstraat . F rans wi.st waar een port r et van rtie Lonen aar 
1, ; .n r • 

Jas 1--a( het }-'0e " ':o l. j van Mi r a eus f u"Jerti (1723) en leest er 
en . ~eJ .e o assa0 es ~it voor. 
Ee n andere iJ 11.lstere Lo nenaar was Rich ar<'~-Pa111i S travi us 
~ Kuttekoven ca. 1854. Eii ,,,as Dr. - in~thêoTó'FTë"' -en T~erkeli jk 
Recht en ve r ';lee,;:' meestal in Rome. Zij corresDond entie tussen 
163 1 en 16 12 vanuit Rome is b ewaard 0e~leven. 
Leo n v r aa0t o f I .I.:&.~~ . çS?r. tY:.~~ê..._ ,9-..~.,.J:!~", 2delen e n "Les coutumes 
de Li ~rre", 1c'e .. e~ ook te }:oop was? Ja , maar Rond d e 10 000 F. 
00 .. ': 11 Porno 100;.e" va'1 Kno oD kwam tot 35 000 F. In de cata l o00 
Tlè i j sen 00':: "1;iélan0es 0u ',aron de "3orman", lS19, Lp ik. De ' 
Borman wer6 OP 2 aT1ril 1837 gehoren --ó}":)'het 1:asteel van 3 ul1ingen . 
Als Jas net initiati ef van Ri jkel aan' laal t om te b e c in.nen me t 
r~iJ:e l zelf, werDt Dr . Grommen op : ;'l aarom niet ;)e~-innen hij de 
:: e . . n: ~et 0raafsc a p Loon? ! 7,0 zit :1et OCID-archief al in 
Beveren-Waas. Kan dat n ~ . e t teru~ n aar Loon, cf~. kasteel Rijkel? 
Jos ~ ,e 100·;t een ',r;ef naa.r. ~i j }:e 1 te sturen ,vaar ~1i j zal 
aandri~rren dat men (e r~loha 1.e hi ',li o r'rafie maa': t over Loon, deze 
·;.nventariseer t en zo v ' ,' (" moceli 1" .' centrum 50rgloon al s proiect 
neemt • .!T a P aerten ;.s er niets '''' l.'n("lamentee ' .S ("'e ~,eurd. 00;: de 
r'escl~ ;.e(~e '1~. s ner'eert l~et r'raa ~scha"lJ Loon, ("' at o n("e r ~ et ('"ro te 
Dui .tse 2;i~ ~essorteer~e. 
:r:vo zer-t 1·-'aar tG z;.:;'1. 0 ., ë c te0evens var. 94 ~ tot 169~' in z .i. -i n 
comD'lter 0 ;; '!-; e slaan. Veel ~ ~.y oJ;lnen z i ":n -nieF--;:iër:0Îe'î<{" 'en nen moet 
00" nor' :,e+-. tvn;.s cl e Loo. s e pj, tso . . teren. Armanr: >verpt o ö.:) dat men 
mo _t aanv"\'l 'en "'TIAt ""'esc:deë"':1.'n("'i0e r' er'evens te:,:, verdu;.de'.ij1-:tn 
va, ('e ti -;(~sr'e ,s ~: c n DO(" l'lat ' :; tl.ef eraan toevoe-·en . 
Ivo r'emonstreert c1an o~ z1 jn. co "Y)l1.ter (: e o p v rar- in(,:'en van data 
e n ~ e("'ev .ns vo ~~ens e en s o enel open nronramma. 
Dr . ~romman j . nsiste~rt no~maals Cat a l .e s wa t van de LOO~se 
r'esc"hiedenis T7er s1)re i c1 zi .t o :")("fe slar-en, zou moeto n samen0e":lr acht 
~rorden. Daarom inventariseren van ~e r e SevGns uit de Nationale
e n P:-ovinci a '.e ),ü' l :.ote':en c n Documentatiecentr a en de f acu l
taj. ten r-eSC!.1iedenis van ('I e 1'.D:l vers5. te.;. ten. 
Als Jos vertre~::t naar ::U j1:el 0 11' ("l aar 6e ver( ~:derin0 ''Ji j t e 1,vone n 
VA ":' te 1 t Leo n ui ·t c·e ' ~,re i(. ove"'":' de brand te :;:: or ,:"' loon 0 ") 1 4 a~ri 1 
179 8 .i.n 0.e Ue)len- en Graethemstraat. :.Tiet mind e d an 25 scl1 ade 
neva]. '.e'l ~lerden ( ·~noter.;!rc} voo.-~ ' )i jna 100 000 :-. ÇJo u d'-:::::an':. Ge8n 
e1"1.1:e 1 e " e n t.,· e};,n;::; "lerd l.'~. -::r e "' e .-;rd ! Leon "\ ;e i dd8 00:;: l.JJtvoeric 
1,;. t o T.7e ~:- . ,e;-s e~!'Jrocess ,_ n ·tl.'S3en 1550 e '11680. Vo l r 'ens Ivo Heide n 
a:.' .e " .,::· n ennro cessel1c-·oor de D"i. t sers Onc1 '31:' (~3 oor l.o ('~ 1 0-~5 
0·7c r r 'esc]lreuel.1 cn ; n Po'_ , .. ,n '-R'laar '-' . ~ ;aaroI:: ? ••• 



=o~Nloon, 16 mei 19~5 . 

-.p.stc, 

EQRGLOON 
tot }îo t 

E') ons ve:::-rradc rlokaa). van het Di'?)Dstencent.':- 'l ffi Oc.'\:', Graet:.,en
noort 3:, t3 Borr' lOOD. 

1 LezLy: van ,"e '~ro :1j, e··. van Loon: 
Sc;!ra1')r~ ~n vlat ni e t er.:,t Loons i .s 
I<ri·tisc11. 8 ')2mer' .iw·e n 

- Aanvl'llinr'en 

2 '.'e:::-s'aÇ"' over ve.1::'( ar'.er~.nc R i j':e 1, van 24 "april -jï 

- Loons~ (ocl'mentat ~.e 

- Cnste~len mononra~ie 

3 '1oo :r:- ste 1 to": 1-. ' asseri:y r va:!: 
1.ar:(sC' !a D Co .l .e:1 

- r;,'.l:::-r·r'v-acht :9o,,:,"}oon 

t;, O")e n mO::1l.' me n ten(' ar': Gotem 

5 vnr~a 

In c.~e ~.~() ('\n U 0"') (ez~ '''~.jeen'eomst te ontmoeten, te'-.enen wij, 

De sec~etaris, 

._._.(!{9~ 

C~F;~ns 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012/74. t; ~ :,- 2... 

De vQorzitte'C, 

J OS . ·B.LEUS 

Ir. Alèen "::', :: ese11. tot 25 ::h.mj,: .Lentoo '1stel :"j.nrr 'i-a11. l.Juzte' ::Era0mente'l 
utt fe lare lan~en (~i~~e~eel 'wen tot ~enatssance): Eedreir~e 
:\ J. ~. 111>,". ~ r1. 

I'î ["l ;S 'm S ;: e J.li.n( ·i'78r:~ ·-:--:Jae:::-(ehi::o:-: T ~lTl:OO::1S '': ,LU,ne': 
Gr:. s c" '; "),'e11. ;. o 0 "') -' F!t v (; r'--;""n- '3 ,:,:q n., to·t 3 se'Jt f.7 "",c, <;r; 



VERSLAG GES CHIEDKmmIGE KRING I<ANUNNIK DARIS BORGLOON DD 24.04.95 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, Fr.Coenen, H. Lenaers. 
Aanwezig: A. Keirnes, J. Grommen, I. Gilisen, L. Bartholomé, 

W. Vandormael, A. Albert, A. Van Hoecke, Jos Bleus, 
F. Coenen. 

Vooreerst doet A. Van Hoecke een gift aan de G.K. van oude nrs. 
van tijdschriftenOlLimburg" en "I-Iet Oude Land van LoonII. De 
voorzitter is hem daar zeer dankbaar voor en men deponeert ze 
onmiddellijk in~een kast (op slot!). 
Na het welkom leest Jas de hrief van Chris Baldewijns, waarvan 
reeds melding was in de uitnodiging. Jas had het dan over de 
oude-boel<en-verk0<2.J2 in Redu. Er \'las een collectie . bij ui ~ het 
fonds Barrett Jean-Arnold. Dit was een illustere Lonenaar, * 22.02.1770 EN + -30.07-:-1835. Hij deed zijn theolo(jische 
studies aan het Germaans College te Rome en was titelvoerend 
hisschop van Namen vanaf 1833. Ivo wist dat hij van Ierse 
afl<omst was, wat Dr. Grommen de vraaa ontlokte: Heeft hij hier 
in Boraloon (jelee f d, hoelan~ en waarschijnlijk in huis nr. 11 
in de papenstraat. Frans \~ist waar een portret van die Lonenaar 
hinr. 
Jas had het boek bij van Miraeus Au~erti (1723) en leest er 
enkele passa0es uit voor. 
Een andere illustere Lonenaar was Richard-pauli Straviu,s 
~ Kuttekoven ca. 1854. Hij "'-Tas Dr. in de theologie en Kerkelijk 
Recht en verhleef meestal in Rome. Zij correspondentie tussen 
1634 en 1642 vanuit Rome is bewaard g ebleven. 
Leon vraaÇ'{t of '~Les _ _ cout.~~~s de Looz lI

, 2delen en IILes coutumes 
de Li~ge", 4delen ook te koop was? Ja, maar Rond de 10 000 F. 
Ook "Porno logie" van Knoop ki~am tot 35 000 F. In de cataloog 
Thijsen ook: IIMélanqes du baron de BorrnanII, 1.919, Luik. De 
Barman werd op 2 april 1837 geboren op hët kasteel van RuIlingen. 
Als Jas het initiatief van RijkeI aanhaalt om te beginnen met 
RijkeI zelf, werpt Dr. Grommen op: Waarom niet beginnen bij de 
kern: het graafschap Loon?! Zo zit het OClVnq-archief al in 
Beveren-Waas. Kan dat niet terug naar Loon, cfr. kasteel Rijkel? 
Jos belooft een brief naar RijkeI te sturen waar hij zal 
aandrin0en dat men de glohale bibliografie maakt over Loon, deze 
inventariseert en zo vlug mogelijk centrum Borgloon als project 
neemt. Na Baerten is er niets fundamenteels 0ebeurd. Ook de 
neschiedenis ne~eert het nraafschap Loon, dat onder het grote 
Duitse Rijk ressorteerde. 
Ivo ze0t klaar te ziin om de qegevens van 949 tot 1699 in zijn 
compu·ter op te slaan: Vee 1 J)r~nen zi jn nietverrriëTd- èn men moet 
ook noç het typische Loonse uitsorteren. Armand werpt op dat men 
moet aanvullen met 0 eschiedkundiqe g egevens ter verduidelijking 
van de tijdsgeest en n00 wat uitle0 eraan toevoegen. 
Ivo demonstreert dan op zijn comJuter de opvragingen van data 
en creqevens volerens een soepel open proçrramma. 
Dr. 0rommen insiste~rt n00 maals dat alles wat van de LOONse 
g eschiedenis verspreid zit , opgeslag en,'zou moeten samengebracht 
worden. Daarom inventariseren van de 0egevens uit de Nationale
en Provinciale biblioteken en Documentatiecentra en de facul
teiten 0eschiedenis van de universiteiten. 
Als Jas vertrekt naar RijkeI om daar de verg.adering bij te wonen 
vertelt Leon uitaehreid over de brand te Borgloon op 14 april 
1798 in de Wellen- en Graethemstraat. Niet minde ~ dan 25 schade
gevallen werden genoteerd voor bijna 100 000 F goudfrank. Geen 
enke Ie ver$<::foedinq ~verd ui tgekeerd! Leon \veidde ook ujfvoerig 
uit over heksenurocessen tussen 1550 on1680. Volgens Ivo werden 
alle he;~senprocessen door de Duitsers onder de oor 10ÇJ 40-45 
overc:;eschreven en in Po len '}e~laard. ~\7 aarom? ••• 



.fJescfi[eC(/iuncfl9~ ']~c[W 
~ JCanunnifi !lJarf~ 

$ 
Borgloon, 16 mei 1995. 

Beste, 

eoRGLOON 
tot het 

Mo r en wij U bij deze vriendelijk uitnodigen 
}':d. ~1e n ~~~:2.::_~0 12..:~:~-=--:.:me nkoms ten cl i t op: 

~-\NDAG 22 MEI 1995 TE 20 H I --..... _,.....,.,..-""--,---....-,..~._ .... -. . .-.-. __ .......... , ..... - . -, ... -
IN ons vergaderlokaal van het Dienstencentrum OC~1, Graethem
poort 3A te Borqloon. 

Açrenda: 

1 Lezing van de kronie~ van Loon: 
- Schrap en wat niet echt Loons is 
- Kritische bemerkingen 
- Aanvullingen 

2 verslaq over verrraderin'] Rijkel van 24 .. ~april j1. 
- Loonse documentatie 
- Opstellen monografie 

3 Voorstel tot klasserino van: 
- landschap Colen 
- Burgoracht Borgloon 

4 Open monumentendag: Gotem 

5 Varia 

In de hoop U op deze bi jeenkomst -te ontmoeten, tekenen \"i j I 

De secretaris, 

C ' 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.4t ~:'-L 

Wee·tjes: 

In Alden Biesen tot 25 juni: Tentoonstelling van Muziekfragmenten 
ui Je de la0e landen (Middeleeuwen tot Renaissance): Bedreiqde 
lnan~-en • 

In museum S tellinr ~.,er ff-Wae-rdehho f: Tentoonste lling: 
Gesc1>iedenis O _J "'le t ver:~eerde l; een., -tot 3 september; 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 22.05.1995. 

verontschuldigd: J.Heyvaert, A. Van Hoecke, 
A.Albert, W.Vandormael. 
Aanwezi0: J.Grommen, H.Lenaers, A.Keimes, 
I.Gilisen, L.Bartholomé, J.Derwa, Jos Bleus, 
F.Coenen. 

~CXJN Voorafgaand ging het gesprek over de nieuwe 
mogelijkheden van informatie- & communicatie

middelen, o.a. Internet. Aanvankelijk lijkt het nog een dure 
bedoening. 
Dan opent de voorzitter de vergadering en start met een aantal 
mededelingen. 1. Toetredin<] tot de IIVereniCJing voor Limburgse 
Dialect- & Naamkunde". 2. De open-mo'numentendag van 10 sept. 
stel·t GotemlIi.-de kijker. Hopelijk zijn de herstellings~verken 
dan voorbij! 3. Men gaat alle schilderijen van M.Aubé bezich
tiqen, o.a. in Rullin<}en. In dit verband merkt Dr.Grommen op 
dat de dienst voor Cultureel Erfgoed (Rijkel) zou moeten waken 
over het interieur van RuIlingen. Jos zal dit aan Leon Smets 
voorle00en. 4. Klassering van landschap Colen. Men is er mee 
bezi0 . Ook de Burrmrad,t dientarinëre-na gel<.Tasseerd. De secre
taris vernam dat men er een en ander wil aan wijzigen, o.a. 
muurtjes metselen, halfwe0 een rondgannpad aanleggen, beelden 
plaatsen ••• Men opteert voor het inkorten van hagen en struiken 
(vergezicht), doornha<]en, eventueel beeldje van graaf van Loon 
(cfr. Hasselt). In die contekst vraagt men de toegankelijkheid 
tot de qraftomben van Lodewijk en Agnes in de Gasthuiskapel en 
het verwijderen van de overkapping. 5. In een artikel in de 
krant HBvL van 12 mei staaft Prof. Jean Baerten de stelling dat 
de Voerstreek van oudsher een plat-Dietse streek is. 6. De abdij 
van Herckenrode, een stichtin0 van Lodewijk van Loon, werd -
Ç"Jedeeltelijk - verkoch·t aan de VZTil Herckenrode Abdij-Studiecen
trum, die het terdege wil restaureren. 7. Jos zet zijn ~tudie 
over de kanunniken verder en belandde alzo in de Bib. van Kei
zersberg Leuven, waar hij sprak met E.p.prof.E.Manning, 
specialist van de Middeleeuwen. 

Ivo kreeg van Jos de documenten over het boek van Henrotay 
doorgespeeld met de bedoeling die in te scannen. 

Dan deelde Jos aan de aanwezi <]en een tiental bladen uit over 
de Kroniek van Boraloon vanaf ca. 950 tot ca; 1650. Ze werden 
één voor één doorgenomen en eventueel verbeterd of geschrapt. 
Ook werd 0evraagd dit thuis even te controleren op data en 
plaatsen en op volnende bijeenkomst mee te bren<}en. 

Leon wist nog te melden dat hij drie tesissen wist van de KUL: 
A.Albert: De verkoop van kerkelijke 90ederen tijdens de,Franse 
Revolutie in het departement Neder-Maas, kanton Borgloon. 
Behets: Het 0emeenteleven in het Graafschap Loon en omliggende 
volq ens de \'Tijsdommen 14de en 18de E. 
R.Jagenau: Sa0en in ,het kanton Borgloon. en in Gent: 
Rubens: Het 0 raafschap Loon in de l3de E. 

Afspraak wordt gemaakt om vol<]ende bijeenkomst de Kroniek 
verder te behandelen. 



Borgloon, 12 juni 1995. 

Beste, 

M00en wij U hierbij vriendelijk, doch dringend 
uitnodigen op onze laatste bijeenkomst van dit 
",erkjaar en dit op: (noteer aub.) 

TI'k. ------ "=>~ ti Iv1A.l\NDAG 26 JillTI 1995 TE 20 H 11 

~---------------------------------r 
IN ONS GE\WON LOIZAAL, Dienstencentrum OC:MH I Graethempoort 3A 
te BORGLOON. 

Op de Ar;enda: 

- Verder werken aan de Kroniek van Borgloon, o.a. Corrigeren 
(bladen meebren0,en aub.) 

- Pre~entatie werk van Henrotay: - Correcties 
- sU0~esties voor een uitgave 

in boek- of brochurevorm. 

- MedsvlGrkincJ Vi e :cing 150 jaar Zus'ters van Liefde in Borgloon 
in 1996. 

Mededelingen en Varia 

In de h.oop dat U aanwezig kunt zijn en aktief deelnemen aan 
deze samenkomst, g roeten U 

De 

\->leetjes: 

- Op 16 juni om 20 H te Hasselt in het Borrelhuis, Witte Nonnen
straat: Alnemene jaarlijkse statutaire vergadering van de 
Federatie van G.- & Oudhk. Kringen van Limburg. 

- In Beiroet werden de overblijfselen ontdekt van een kasteel 
van Kruisvaarders (llde to 14de E.) Inname Beiroet: 1110. 

- In Thebe (Egypte) in de Vallei der Koningen werd een 3200 jaar 
oude begraafplaats ontdekt. De kelder telt minstens 67 graf
kamers en waarschijnlijk 0aat het hier om graftombes van de 
52 zonen van Ramses 11 (13de E. v. Chr.) 

- De tentoonstelling: "Ik was 20 in 145" over de oorlogsjaren 
en de bevrijding in het Koninklijk Museum van het leger en de 
Krijgsgeschiedenis (Jubelpark Brussel) is verlengd tot 31 
augustus. 



Tlorc: loon , 15 seutemher 1995. 

Beste lid, 

8QRGIOON 

Mogen wij U vriendelijk uitnodi0en tot ~et 
bijwonen van onze samenkomst op: (noteer aub) 

Hi\.Z\jTDAG 25 SEPTEIlBl'::R 1995 'rE 20 I-I 
IN ONS GET'IOON LOKAAL DIliS'l'ENCET:JTRUN 00'1\/'1, Craethem900rt 3A te 
BORGLOON~ 

Op de aqenda: 

In memoriam François Cocnen 
- Open }~onumentenc1a0 Gotem - De rC!stallratie van de '~er1: 

- ronoqra-Pie Gotem 
- I-Ienrot a '!- '~ oe'~ 

- Kronie~ Ven Loon 
- '. Mededelinge n 
- varia 

Onze 1-ü jpenl:nffisten belJl::en Y.11aats C' 1'-:e !!, cle maandarr van (le maand. 
Noteer aub al de data: in '95: 25.09 23.10 - 27.11 

in' <) G: 22. Ol 2 6 . 02 - 25. 03 - 22. 04 -
27.05 - 2<.06. 

Hopen U aD deze bi jeenkomsten t0 m00en ontmoeten, 

De secretaris, 

'-/f"':~\ /~ .... ----/ 
. ' C 'O €~J E k/ F r a n s.".,,,-,·-· '
(C" .. -.. T.ongérsesteenweg, .. 10S" 

3 8 4 O_, ... /d .. O .. RG.L.-0-0-N 
-7!C31.. 012/74. 'i- (. ~;.z---' 

._~'-

KORT VERSLAG VAN DE SA},-1ENKOMS'r VAN 25 JUl: I 1995 

De voorzi t·ter , 

ra een aantal mededelin~en van de voorzitter ~~1am Ivo op de 
;)rOp0ei'1 mc:"t een èrl~;ç~}':"'oe:r: ~12t.n IITa.:C c rcclon ""\:Lll1 ~l·'.! ·t (~raél:r:sC~(l.1J 

Loon" van Penrotav • IIe 'c oOr'c~e zeer mooi. IJi j .. aé'.·t ·tevens de 
v'1rt>s t"rc'-; tn ':st in,scanncn. Pro 'iciat! De rest "(·!err.\ ook al 
nar' c :-:: p ' :p.n 0', 10es- ~ n anCere fonten on v2rc r<')lek c: n met l:et 
ori .. incle. 
De kroni 1~ van Loon vorc1.ert oo;~ r,oc(:, ,-]Cer cIan:: zij Ivo! 
Leon lee~t dn ver~nte~inren nn aanvullinf<') n. ~en wil OOl~ 

een ver' : larnnr'e nota bi jvoer---en over de ti jc1.sCiehondcmheid van 
sommi0p -Fei tPl1. Ook 0.:::1 }:--,ronnen (lirme n verne 1('1. De '-.ronick 
zal ('lUS nnctAn or!'.( C:~'Jer>t \'lorc1en. 



VERSLAG DIJEENIZOf.1ST VAN 25 SEPTEMBER 1995. 

verontschuldind: w. Vandormael, A. Keimes, 
J. Heyvaert. 

Aanwezig: I. Gilisen, H. Lenaers, J. Grommen, 
Y. Biesemans, E. Eskens, J. Bleus, 

, 1 ' L. Bartno _ome, F. Coenen. 

BORC'1 f\n~ i \ 7, \ .... ,:, .. /" De voorzi tter heette IisÜX9..Dl en vroe'] om recht
staande een minuut stilte te bewaren ter nage

dachtenis van ons over leden actief lid, c1e_ll_E?er François Coenen. 
vele' leden woonden de gebeds- en/of uitvaartdie~si bij.V66~irfter 
en secretaris schreven een conr10 leancebrief aan zi jn \veduv-le. Hi j 
bezat veel oude ~oeken en zijn geschriften over de tijd van vroe
ger doen nu nog de ronde. Wat rrebeurt er met zijn archief? •• 

Jos doet zi jn verhaal over de "gpen=-~?num~ni.:en~~_a.:-,:; __ ~"c: _ g_C?!~~. Hi j 
onderstreepte dat de vroer;ere tweel")eu]~i0e Homaanse kerk van rond 
1150 eerder een uitzondering was. Ook het opponeren van het 
wereldlij k e en het ('feestelijke: Fonteinhof tenenover kerle was 
merkwaarrli(". Nor: enke Ie ',rocl1ures op VVV verl~ri jrrbaar. De oude 
rrafstenen van rond 1300 aan d e kerkmuur worden ondergebracht 
in een lapidarium en de ker': zelf nerestaureerd. Men vindt 
tevens dat de nemeenteoverheid meer eer~i ed moet hebh n voor 
.Q_~s:1~" _g.:r."aKs _t:~!l_~_n."; alzo is deze van var1er Henrotay op het Loons 
kerl~hof ven'1wenen! - Daarop vo10de een rresprek over Joodse 
onderduikers in oorlogstijd h ij de toenmali0e pastoor, waarvoor 
deze een rredenkJ)oom leraer; in ,Jeru zalem. 

Bi j de a k tie: lIToeren tussen torens""lerc1 een markant q eschiec1e
nis})oekje over 1iJintershoven loor Dr. J. paquay herni tge(je"ve"n. 

Hoe ver staat het met de ":r:_~:E_e_:t:'_;;>::".1.I2." I}" ._. _ . _ ~~"_ya"J}"_J:r_~nrotay? De 
drukproef is volledig na0elezen en verbeterd. Men zou er no~ 
de levensloop en afstamminG van de auteur alsook fotols en -
kaarten kunnen bijvoegen. Ook de immense bibliografie dient 
~erangschikt. Ivo moet nos een nieuw computerpr00ramma op 
pun"t stellen. 

Aan de kroniek van Borrrloon werden maar enkele bladen verbeterd 
en aaw"ievul"d-. "fië-ge11s famil"iale omstanc1içrhec1en kon Ivo l1et niet 
vervolledigen. Hij spoorde wel op dat de familie Henrotay 
C]eweldiq veel Çfoec1eren ;". ezat. Leon had nog enkele aanvullingen 
hi j 0e,~er}:t. 

Er wer~ meenedeeld d at men volgend jaar ~ " n juni 150 ja~r kathc
_\ie"': onder~'!..i js voor meis jes in Borg loon HOU vieren. Frans .
speelde documentatie door aan E.Z. Thérésie, lid van onze kring. 

Het Davidsfonc.s 0eeft een aantalE::~1 :r~~1_~~q}}, waaronder deze van 
Prof. Stefaan Top te St.Truiden over: "Van Roversbenden tot St;ads
sa0en, as~ecten van de volkscultuur ll ; dit op 10, 17, 24 okt. en 
7, 14, 21 nov. van 14 tot 16 u in het CC. 

Er ontspon zich vervolgens een g esprek over Loonse oorlogs
peri l:elen. Ook de Vlaams - Haalse verhoudin~Jen }:omen aan bod. 
Een mooi voorbeeld is advacaat Henrotay, die na een franstalige 
opvoedin0 en studies op eigen houtje Nederlands leert en een 
Vlaamse voorman wordt als voorzitter van het Davidsfonds in 
1912. Ook Gerard Romsee kwam uit een franstalig midden en werd 
Vlaams - National i st! 



Bor0100n, 12 oktober 1995. 

Beste lid, 

!?()RG,I OO~I -
Met deze nodi0en wij U vriendelijk uit tot het 

bijwonen v,n onze samenkomst (4de maandag) op: 

f-;:;~~-;-~~-;~-~---;;---~-;-iJ 

in ons gei-lOon lokaal van ' het Dienstencentrum OCMW, 
Graethempoort 3A te Borgloon. 

Agenda: 

- De Henrotay-bundel 
- De kroniek over Borgloon 
- IvIededelinqen 
- Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten, 
tekenen i,Ü j , 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG LOON 
Tel. 012174_~6':i,2 . 

weetjes: 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

'\ .. _._"''\ [l 

. / ) 'L~ 
:" 

- Op 29 oktober !jaan onherroepelijk de deuren dich\'iYan 
de voortreffelijke tentoonstelling in he~Legermuseum, 
Jubelpark te Brussel: "Ik \Vas 20 in '45". 

- Zo. 29 ol~t. in CC Lommel: ontmoetingsdaq Familiekunde 
van 10 tot 17 u (o.a. stambomen) Bel 011/541335. 

- De Provinciale Handelsschool schrijft haar geschiedenis: 
Gedenkboe1: 750 F op Rek. 452-61532 79-0l. 

- Mathieu Rutten schreef een boek: 11 J>.1arkante :::'ei ten in 
Li mburq ti jdens de 2de 'tvereldoor loc:;" , 320 P, 150 foto' s. 
Bestellen op T 012/232922 (ca. 500 F) 

- E. Raskin scJ.reef ook een boek:" Gerard Romsee, een 
on~ewone man, een onnewoon leven", 450 p, 50 foto'S, 
1000 F op rek. 001-2596256-30. 



B8RGLCON 

VERSLAG BJ.jEENKOMST VAN 23 OKTOBER 1995. 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, J. Derwa, 
E. Eskens. 

Aanwezig: R. Lichter, Dr. Grommen, I. Gilisen, 
Dr. Biesemans, L. Bartholomé, A. Van 
Hoecke, w. Vandormael, F. Coenen, J. 
Bleus en A. A. Albert (ook op 25.09, 
wat met deze rechtgezet) 

De voorzitter opent de vergadering en leest een schrijven voor 
van de heer Eskens over een aangekaart probleem op vorige samen
komst, nl. de populieren op het voetbalplein aan de st. Rochus
laan. Daar ze een potentieel gev~ar vormen zullen ze gerooid ' 
worden. De heer Eskens bezorgde de kring ook een synopsis van 
de restauratiewerken aan de kerk van Gotem. De voorzitter be
looft een copie voor de aanwezigen. Hij bekloeg zich tevens 
over he "t gebrek aan gids ing door de VVV, ti jdens de open-monu
mentendag van 10.09 in G0trun.. Was er toen ook niet te veel van 
het goede op enkele kilometers afstand, nl. concerten in de 
kerken van Gotem èn Borgloon, openstelling Graethemkapel, Kanun
nikenhuis, Stadhuis èn kasteel van Rijkei?? •• Hordt het vol
gend jaar Jesseren of Hendrieken-Voort? •• 

Over het Martin Aubé-comi té \'leet de voorzitter dat er ,..,erken van. 
deze schilder zich bevinden in Gorsopleeuw, Colen, RuIlingen, 
Brustem, Sournagne, Bomal: kasteel Braconnier, Centre d'émula
tion. Hij toont prachtige foto'S, ter beschikking gesteld door 
het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium); 
Intussen heeft Jos Bleus in de St. Bartholorneuskerk te Luik 
nog een aantal Aubé-werken ontdekt onder een laag stof. 

over de Henrot~y~q~Ec~ri~!_~~ vertelt Ivo ons dat hij bijna 
klaar gekomen is met het samenstellen van teksten en foto's. 
om een degelijk boek te drukken in een grote oplage heeft onze 
kring geen fondsen genoeg. Sponsoring???. Daarom is het voor
stel van Ivo en Dr. Grommen: maak het bekend via de media en 
een rondschrijven aan de bevolking en laat dan door v66rin
schrijving het origineel zoveel maal copiëren en op aanvraag 
inbinden. Ivo heeft als voorbeeld een exemplaar bij van: De 
bevolking van Peer tussen 1646 en 1806. 

Dan volgt een intermezzo over de Bokkerijders, hun brandbrie
ven, processen en terechtstellingen. 

Over de Kroniek van Borgloon werden geen verdere verbeteringen 
meer aan~ebracht. Men komt tot aan 1219 bij Graaf Arnold 111. 
Wie is Wido van Corbie?. Noot: ook. Erasmus kwam in Loon voorbij, 
zowel als later Napoleon. 

Volgen nog enkele mededelingen. 
~Enkele leden bezochten de voortreffelijke tentoonstelling te 

Brussel:"lk was 20 in '45", die intussen de deuren sloot. 
·-Dr Biesemans raadt aan de tentoonstèlling in de kathedraal te 

lmt,..,erpen te gaan bezoeken: "Castill e Leon". 
- Men geeft goedkeuriWï om het boek van Mathieu Rutten aan te 

kopen: Markante feiten in Limburg tijdens de 2de Wereldoorlog. 
-Het aangekochte boek: Gerard Romaee, een ongewoon man' van E. 

Raskin wordt doorgegeven en de heer Lichter zal het lezen en 
volgende bijeenkomst wat toelichten. 

-Men vraagt ook onze medewerking ter gelegenheid van de viering 
150 jaar katholiek onderwijs voor meisjes te Borgloon, dit op 
1 juni '96. NQq enkele tU.§_~~I].!comstel1: Dr. Grommen: Waarom 
ook geen foto-kunstboek over Borgloon samenstellen? ••• 
Leon: Foto's en alle docum~ntatl~ ov~r Borgloon opvragen in 
Rijkel! 

--------~---------------



§/~cliieáliU:lá1..q~ J~cü({J; 
Jitanunnii $aéls Borgloon, 21 november 1995. 

Beste, 

---Of'.l'"")("'!IOON Hiermee ZlJn wij zo vrij om U vriendelijk 
~~\JU uit te nodigen op onze volgende samen

komst (4de maandag) en dit op: 

rM~~~T~A~ 27 NOVEMBER 1995 TE 20 H ) 

in ons gewoon lokaal in het Dienstencentrum OC~q, Graethempoort 
3A te Borgloon. 

Op de agenda: 

Henrotay-uitgave 
- Kroniek van Borgloon 
- Boekbespreking "Gerard Romsee" door de heer R. Lichter 
- IvIedede lingen 
- Varia 

In de hoop U op deze samenkomst te ontmoeten, tekenen wij, 

De secretaris, De voorzitter, 

Weetjes: 

VAB/VTB Borqloon richt 3 lezingen in door Tony Waegeman over 
Renaissance~Barok interieurs, dit op 3, 12, 19 dec.te 20 h 
in he,t kasteel van Ri jkel. Info: 012/743346. 

De VVV Luik organiseert geleide wandelingen in het Nederlands 
van 14 tot 16 h. Vertrek aan het VVV kantoor, Féronstrée 92 
te Luik. Prijs: 160/140 F, 140/120 F, 80/60 F. INFO: 
041/219222: za 18 nov + zo 3 dec: Het historisch hart v Luik 

zo 19 nov: De kathedraal en haar omgeving 
zo 7 jan: Musée déArt Religieux et d'Art Mosan 
zo 4 feb: Musée de l'art Wallon 
zo 3 mrt: Hellingen, trappen en Citadel 

- In Lommel gaat op za 25 nov vanaf 14 heen ontmoetingsdag 
door voor amateurs-archeologen, dit in Museum Kempenland. 
Sprekers: Guido Creemers, Raf van Laere, Johan Heesch en 
Nico Arts. Info: 011/541335. 



BORGL()(1f\ 1 -' 

VERSLAG BIJEENKOMST VAN 27 NOVEt·mER 1995. 

Verontschuldigd: L . Bartholomé 
Aanwezig: J. Derwa, J. Grommen, Y. Biesemans, 
w. Vandormael, H. Lenaers, I . Gilisen, A. Albert , 
R. Lichter, F. Coenen en Jos Bleus. 

Na het welkom kondiqde de voorzitter een 
internationale Europese tentoonstelling aan 
die in '96 en '97 zal doo·rgaa.'ri vi:m Novgorod 

tot Brugge. Meer details later! 
Jos heeft ook een tekst onder ogen gekregen over Gisbertus 
Hechtermans de Loonse meubelmaker en houtsnijder uit de 17de E, 

-=-=-"'--"'---'---'---._.:J 
die henevens het koorqestoelte en de orselkast in de St. Odulfus-
kerk ook de preekstoei (nu in Hoeperting en) vervaardigde en bezig 
was in Aarschot, Geel, Zepperen, enz • . 

Ivo zegt dat hij de laatste hand legt aan de EenrC?tay..9:.~,~s:,l?:EL:tt:~.n 
en vraagt raad voor de titelpagina, inleiding en binnenblad. 
Hoogstens worden het 250 pagina's in Din-A formaat . Vroegere 
inschrijvers opzoeken! 

De voorzitter geeft dan het woord aan de heer R . Lichter die een 
korte inhoud geeft van het door hem gelezen boek van E . -- Raskin: 
"Gerard Romsee een onqewon~.fnan een onqe\voon - leven;ï'-· .. · __ ··_·_·_····· 
Het boek is i~ een'ëenvoudTg-e'"T~'äïu" (iës'd;rë'vërï, 'v"lot leesbaar en 
zelfs boeiend . Soms komen er Franse of Duitse citaten in voor, die 

niet vertaald worden. Voor Haspengouwse lezers heeft dit boek een 
meerwaarde, daar de gebouwen van ge~oortehuis en latere woonst in 
Guinoven (Kortessem) 0esitueerd zijn. Aanvankelijk in het Frans 
onqevoed, brak h ij de relaties met zijn vader af en maakte een 
radicale ommezwaai naar het Vlaams Nationalisme . Men merkt op 
dat dit ook h et ~eval was met Henrotay . Romsee was een goede 
katholiek en zeer p lichtshel'lUst. Hij trachtte in oorlogstijd de 

collaboratie "van het minste k"t-laad" uitte voeren. Had hij ook 
relaties met het Hof? • . Het na-oorlonsproces wordt niet uitgespit 
tot op het Dot omdat daar andere geschrif ten over verschenen zijn. 
De lezer krij~t de indruk dat d e auteur g een beoordelinry uit
spreekt, alhoewel het in een b epaalde visie neschreven werd, 
aldus de heer Lichter. 

De voorzitter dan~t do verslag g ever voor zijn correcte en 
(feb alde uitle t] . 

Op het stramien van h et boek voort',reiende ontwikkelt zich een 
gesprek over oor l~\L_~E._ c~~}abo.::..~!ie. E én onzer leden merkt op 
dat hij G. Romsee persoonlijk al ontmoet heeft. Men vraagt zich 
af of de bevoorradina van het volk ook onder de oorlog ' .. niet 
moest ver z ekerd worden1 • . • En tot in 1 942 dacht men algemeen 
dat de Duitsers de oorlog c:rinrren \·linnen. De ommekeer van 
Rusland bracht een heel andere visie en ook de Jeerstan op de 
been . 
Dan verh alen enk ele leden over hun persoonlij ' :e '0elevenissen 
tijdens de oorloa sjaren . Ook de netuig enissen van Louis d e 
Lentdecker en Maurice Dewilde komen aan b od. 
De boeken van Mathieu Rutten en E . Rask±n worden dan uit~e
leend aan twe e onzer leden . 

o ot : Erratu~_""Y~~}~~_t,~.i.::.:: _.!:'~13_t!.~n: Hij ten onrechte steunend op oude gegevens 
verschenen 1n d e lste ëfruk van "Terreur in Oorlogstijd" van Jos 
Bouveroux verme ldde ik te goeder trouw in mijn boek wijlen de heer 
Henri Boulocme u.i t }'li llen onder de ti tel "Collabora·teurs die 0edood 
werden". Een grondig onderzoek heeft mij duidelijk cremaakt dat deze 
heer 0 een lid was van een collaborerende verenig ing, noch op de ene 
of andere wijze collah oratiedad en stelde . de moord die ik vermeld heb 
"tvas ui ts lui tand inrre ('feven door 1ilraa~:, om'!i lle van andere dan van col
lahorerenC'e of -noli tie'cc motieven . 



Borcloon, 9 j <.nu.ar i 1996. 

Beste lid, 

Zoals aFresprOj2'ken ~ ~ \'lamen Hij niet samen in 
de maanc.ldecember, maar ,dj no c' i q en U 
vriendelij:: uit voor de samen: ~omst op: 

~N;;À~22"'-J~;i;Ä;~"i" -ï996n TE 20--"~~1 I 
'------,------_._------,~ .. ~._-~, ~ .. . _-

in ons \'JeHoon lokaal: Dienstencentrum OCE'i'[, Graetl,empoort 3A te 
Borgloon .• 
Op de agenda: - Henrotay bundel ' 

- Kroniek van Bor0100n, vervo10. ~ 
- Lededelingen 
- Varia 

Daar onze jaarwerking er weer op zit en wij het z0nder financi~le 
middelen het n1et kunnen waar ma]::en vra«en ""Tij U C'l:l Wil jaar11jkse 
cotisatie (minimum 500 F) over te maken met bi jne,'oeCic1. formulier. 
In bet verleclen-Eoëll ten wij er enkele werken mëe ë:. an~' namen een 
abonnement on enkele tijdschriften en bekosti~den de administratie 
en verzendinrr. 

Voorzitter en secretaris sturen U intussen hun beste wensen 
vrede, voorspoed en een goede Cjezondheid toe en ]:')(' Den dat U 
krin~ in 1996 trouw zult hlijven steunen cn zo morelijk de 

voo.t" 
onze 

maancleli j::se sa'1lenk0r:1ste11 1'")i j~·JOne11. 

De se~t;9:ils, 
.- / ex"} f A /-<---. 

~~;çu''-/ '--'~ 

I' I~ .J. . __ ._~ 
pe ;v.·· c · z'- t.er, 
~./ 

\ :. 
C 0 ~::: ~.y r: ;" , .... ·r -, I . 

TO~~:'-~~; 9 '1 05 .~ 
3840 BORGL.OOI' 

--/ Jos I. LEUS 
Tel. 012174'~G-5-< 

'I Ieet jes: 

- Eet DavièJ.sfond.s nodirfrc 0I) zlJn L_ c~e Rullincjenrfes p '.:-e}: aldaar op 
14 jan. ·te 10.30 h au'teur E. Raskin, ui·t om over zijn boe}~ 
"Gerard Romsee ll te spreken. 

- Het 3de deel van het boe': "I ~ oe scl1rijf ik de (.-rescüedenis van 
mijn C]emeentc" is verschenen, 3A , 229 p. 995 F, 3::' komt uiJc in 
a~ril, uit,,;. Stichtincf 1"lens en Kultuur, Gr.Dr1tta::1iëlei 43. 9000 
Gent. 

- Bij deze lfde ui t c.Jever verscheen IlVa'l Cr1sis aan t 'lfe1 tot 'iJereld
crisis", Ecolo r:-.r ische çreschiedenis, l':arc Gevaert, 140 P,' 690 F 

- Non bij die uit rrever: Industrigle Archeolo~ie, inventaris van 
BelgiM, 800 foto'S, uit7e~re ide bil)liocrfie~ 15 k ~arten, 432 p.,1680 F 

- In de reeks ll Lim}~urç"se Documenten ll versc}1cen: De I '1~chrijvinCJsre<Jis
ters van d0 Bisscho~ryelijke Normaalschool te Rold~c/St.Truiden 
(1836-1920) in Din A4 formaat op 222 ? en talrij~e illustraties, 
650 F te b '?stellen: P::.ov. Doc. Cen., ~ : artelarenlal.n 17,3500 Hasselt 

- I-'lanc1elinrr n te Lui:: in het l'ec~erlands: zo. 4 fe:,: Rondlcddinc 
door re col1e~tie van het P.l"seurn voor ;!nalsc 1 ~.1ms:; zo. 3 mrt: 
Iie~linr'en, traDpen en ci ta('el. Vertrek aan 'J'.JV ka .1toor, Féronstrée 
92 te Luik, Prijs van 160 tot 60 F T. 041/21~221. 

_ Henri Theuniss e n (85) uit Hasselt stelde zijn be1 1veniss e n in de 
Dui tse concentra·tiel~anrDen te 00eJc onder e' e ti tel "Eet leven van 

6 ! 1 ". T' . een Nacht 1.111.r' Hebe 111, 250 D. 750 F +- . 0 F pore :)1 J U I . 11eun1s8en-
Pillart, Dorpsstraat 30/4,3500 Hasselt, Rek; 235-JOI1069-23 

_ In het 'JO ek van Ma'l:l'lieu Rl.1.tten 11 . J./farkante oorloçrs -:.'eiten ll dient een 
erratum our enomen over de ~aer Henri Boul00ne uit Millen, ten 
onrechte verdacht van collaboratie. 



VERSLAG BIJEENKOMST 22 JANUARI 1996. 

Verontschuldigd: J. Heyvaert, J. Derwa. 
Aanweziq: A. Albert, H. Lenaers, I. Gilisen, 

Dr. Grommen, A. Van Hoecke, L. 
Bartholomé, Jos Bleus, Fr. Coenen. 

~CXJN De voorzitter Opent de samenkomst met zijn 
beste heilwensen toete sturen aan alle leden, 

zo aanwezigen als afwezigen. Hij .memoreert in het kort !rançois 
Coenen die ons in de loop van 1995 ontvallen is. Hij hoopt dat 
wij dit jaar de Henrotay-bundel kunnen afwerken en uitgeven. 
Ei j deelt mee dat de onen-monumentensL9.<J.-.'_SL6 Kuttekoven in de 
kijker wil stellen, samen met RuIlingen. 
Hij doet een oproep aan de leden om hun cotisatie '96 te voldoen. 
Ook het Aubé-comité zet zijn 1<?'erkzaamheden voort om dit jaar een 
prestatie te leveren. 

Er rijzen ook vragen rond de ~~auratie van de Gasthuisk~~. 
Alle leden dringen er op aan dat de voorzitter stappen zou 
ondernemen om de twee bomen aldaar in stand te houden, ze 
verwi jderen zou schaden aan è.e omgeving. Jos zal het OCIvl1'l en 
de gemeente een brief schrijven. Ook stelt men het kalleien 
en/of bepleisteren van Einnen":-en buitenzijde in vraag. 
Dit is geen oorspronkelijk gegeven, maar een modeverschijnsel 
van de lide eeuw. 

In de mededelingen leest Frans het erratum voor van M~thieu 
Eutten over de heer Boulogne, dit in zijn boek; Markante 
feiten in Limbura tijdens de tweede wereldoorlog. 

On I fe~ruari handelt Edm. Vandeplas te Tongeren over het 
Kanittel van Ka~unniken van OLV te Tonoeren. 
Aansluitend hierop ~elt Jos Bleus o;er de perikelen met 
zijn thesis over de Kanunniken: hun ontstaan hun regel, hun 
bevoe0d~eden en h~n"';tätus. 
E. Lenaers vraagt insgelijks enkele qeçevens over Kanunniken 
en deelt mee dat de c.rafsteen van Stravius (Strauven) zich 
bevindt in de St. Niklaaskerk van Akê~ 
Volgens Jos was er reeds in 1613 een visitatie door een nun
tius, die alles zorgvuldig optekende. 

Frans deelt mee dat de vier bezoekers aan Bert Dessers in 
Antwerpen een brochure van hem on tvinc;en: "Naar Borgloon ••• " 
Het is een autobiografie waarin de auteur ook zijn eigen 
visie en ingesteldheid ten beste geeft. Frans herinnert 
eraan dat de vier bezoekers destijds de auteur gingen polsen 
of hij - als laatste getuige - nog iets afwist van de 
"cahiers" van Henrotay, echter tevergeefs! 
Er ontspint zich dan een discussie tussen de ouderen over 
oorloqstoest:an.cl~n toen, dit om de houding van sommige personen ,. 
te begrijpen. In ieder geval waren het verwarde toestanden, 
waar velen geloofden in de Duitse beloften inzake Vlaamse 
verlanaens en mogelijke zelfstandi0heid. Zelfs de industrie 
colla~oreerde! De jongeren luisterden aandachti~. 

Ivo vertelt dat l-l~·l. Racl1el D1.lmay op hezoek kwam en informeerde 
naar de 0eneal00ie van de Eenrotay's. Aangaande de uitgave 
van ëe Hér1r:ota~7~c:ésch:r.:f~_'l:.en . zou men eerst moeten \Veten of 
daar interesse voor is via krantenartikels en Nieuwsbrieft 
Cultuurkrant. In verband met die uitgave zegt Ivo dat hij 
niet alle bronnen heeft kunnen natrekken, bijzonder de 
weini0 geciteerde zijn moeilijk op te sporen. 
S aIT'.en met Leon handeltJos verder de kroniek vaQ._J3_'2r~<?.~!:!: af. 
Verder \vordt de O;1S 'toegezonden proqrammatie: __ v:~r:, . ,V:~:?!.Y.~J3_ 
dooreenomen met enkele interessante museum~',)ezoeken voor jongeren. 



VERSLAG BIJEENKOMST 22 JANUARI 1996. 

verontschuldigd: J. Heyvaert, J. Derwa. 
Aanweziq: A. Albert, H. Lenaers, I. Gilisen, 

Dr. Grommen, A. Van Hoecke, L. 
Bartholomé, Jos Bleus, Fr. Coenen. 

EK:1«;L()()N De voorzitter opent de samenkomst met zijn 
~este heilwensen toete sturen aan alle leden, 

zo aanweziq en als afwezi0en. Hij memoreert in het kort F:r:~Tl,~C?ts 
Coenen die ons in de loop van 1995 ontvallen is. Hij hoopt dat 
wij dit jaar de Henrotay-hundel kunnen afwerken en uitgeven. 
Ei j deelt mee dat de oDen~m2Dll]l~eI].J~rlfta,rr,.~ , ' .96 Kuttekoven in de 
kijker wil stellen, samen met RuIlingen. 
Hij doet een oproep aan de leden om hun cotisatie '96 te voldoen. 
00· het AulJé-comité zet zijn "K'erkzaamhed.en voort om dit jaar een 
prestatie te leveren. 

Er rijzen ook vragen rond de l:§A~a~~ti~~gê.1Jl11-~s}<.aptl. 
Alle leden dringen er op aan dat de voorzitter stappen zou 
ondernemen om de twee bomen aldaar in stand te houden, ze 
verwijderen zou schaden aan de omçeving. Jos zal het ocr,m en 
de gemeente een brief schrijven. Ook stelt men het kalleien 
en/öf bepleisteren van 1-:lÏnnen:=--en bui-tenzijde in vraag. 
Dit is 0een oorspronkelijk gegeven, maar een modeverschijnsel 
van de llde eeuw. 

In de mededelinqen leest Frans het erratum voor van Mathieu 
Euttell over de heer Boulogne, dit in zi jn boek;' Harkant-e---. 
feiten in Limburn tijdens de tweede wereldoorlo~. 

On I fehruari handelt Edm. vandeplas te Ton~eren over het 
Kauittel van Kanunniken van OLV te Tonueren. 
Aanslui tend' hIërop-~rtel t Jos Bleus o';er de ;::>erikelen met 
zi jn thesis ove;r-__ ,q~ """t;:êct;l~llilniken: hun ontstaan hun regel, hun 
hevoerrdheden en hun status. 
H. Lenaers vraant insqelijks enkele qeqevens over Kanunniken 
en deelt mee dat de qrafsteen van Stravius (Strauven) zich 
l:::,evindt in de st. NiklaaSkerk van A'Eén-:--- ---
Volnens Jos was er reeds in 1613 een visitatie door een nun
tius, die alles zor~vuldig optekende. 

Frans deelt mee dat de vier bezoekers aan Bert Dessers in 
Antwerpen een brochure van hem ontvinqen:"Naar Bors;loon ••• " 
I .et is een autobiografie waarin de auteur ook "zI--JnëI'gein 
visie en in0esteldheid ten beste geeft. Frans herinnert 
eraan dat de vier bezoekers destijds de auteur gingen polsen 
of hij - als laatste getui0e - nog iets afwist van de 
"ca1-ü ers" van Henrotay, echter tevergeefs! 
Er ontspint zich dan een discussie tussen de ouderen over 
oorloC'fst2~~.êJ~ê-.n,de!! toen, dit om de houdinç-r van sommige personen .' 
te begrijpen. In ieder geval waren het verwarde toestanden, 
waar velen aeloofden in de Duitse beloften inzake Vlaamse 
verlannens en mogelijke zelfstandi~heid. Zelfs de industrie 
collaboreerde! De jon0er en luisterden aandachti0. 

Ivo vertelt dat H~Y. Rachel Dumay op hezoek k vlam en informeerde 
naar de cenealonie van de Henrotav's. Aanqaande de uit0ave 
van -e Hénrota~ 7-r: ésc-,1riften zou mên eerst' moeten w'eten· of 
daar iiïferesse-~vöor- - Is" v:Cà 1:Crantenartikels en Nieuwsbriefl 
Cultuurkrant. In verband met die uit~ave zegt Ivo dat hij 
niet alle bronnen heeft kunnen natrekken, bijzonder de 
Neini~ peciteerde zijn moeilijk op te SDoren. 
S amen met Leon handeltJos verder de kroniek Y~!?-___ ~,2N1..Ç?_<?g af. 
verder ~Yordt de ons toe<]ezonden pr~2!ra_mmati~_<_".~T?-_,_Yl\..È!Y1'!3_ 
doorr,-enomen met enl:ele interessante museum")ezoeken voor jongeren. 



=orgloon , 16 februari 1996 . 

Ceste , 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot 
het bijwonen van onze maandelijkse samen -

komst op de vierde naandag, ditmcal op : 

L~~:~~!_~.~}~~~~~3~Ü~~~.~~~~~~ __ ~~~~·-~·~~", ~LJ in ons gewoon lokD31 van 

het Dienstencentrum OCMW , achter Gasthuiskapel , Graeth 3A te 

aorgloon . 

Enkele leden hebben door onvoorziene omsta ndigheden ~en 
interessante voordracht te Tongeren moeten lolÎssen . 
Daarom besloten wij om de spr8ker zelf uit te nodigon . 

De I,eer Edmond IJandeplas , onze (lastspreker uit Tongeren zal 
handelen over : ti H-êl' Kà'p'l t t el van Kanunniken , inzonderheid 
dat van o. L. V . van Tongoren .-----"---~'--.-

Ook in Borgloon waren een twaalftal kanunniken gehuisv8st . 
;1et is een ther.l :-- waar eertijds de heer Jan Oellefroid een 
lezing over gaf en het zal ons dus wel vertrouwd in de oren 
klinken . 

r' ~ 0 gen wij som mig e le den e r nog e ven a c. n her i n n ere n m, hun 
cotisatie (minim um 500 F) voor 1996 te storten op nummer 
457- 8u375 41 - 74 . Een veertiental leden hebben er al aan 
ged3cht . 

Indien men de bijeenkor.lsten niet kan of niet wenst bij te 
wonen , ontvangt men toch telkens het verslag en de uinodi 
ring . Gozinn het verhogen van de posttarieven hebben wij 
~oze steun hard nodig . Ook abonn8menten en a~nkopen worden 
met uw bijdrage gefinancierd . 

In de hooo U op deze buitengewone 
vergadering te ontr.loeten of 21 1eszins 
toch van U nieuws te ontvangen , 
tekenen wij , 

~ i 
I. 

O . . ~ t e "voorZ1L. er , 

Jos ::::LEUS 

Weetjes : 

In de reeks Limburgse Documenten verschijnt binnenkort :" De 
inschrijvingsregisters van de Jisschoppelijke Norr.laalschool 
te ~olduc/St . Truiden (1836 - 1920) , 222 p . Te bestellen b ; j 
Prov o Doc . Centrum , Mcrtelarenlaan 17 , ~500 Hasselt . Tot 
24 . 02 : 500 F , later 650 F . 

L e zin g : 11 0 e rii n 0 i s c heb e s c h a v i n 9 0 P f< r eta , 2 0 0 0 - 1 0 Ll 0 voo r 
Xus il door l'1ichel David op do . 7maart in het auditorium van 
het G allo - Rom 0 ins mus e u 1,1 , f< iele n s tra at 1 5 t e Ton g ere n • 

Tentoonstelling :" De kijk van de mens op het beeld H of de 
geschiedenis V2n 100 jaar filr.l , te Luik in kaz::Jrne Fonck , 
rue Ransonet (tegenover brDndweerkazerne) . Dagelijks van 
10 tot 18 H behalve ' s maandags . Geleide rondleidingon op 
aanvraag . epen tot 17 maart . Info 041/444544 . 



Borgloon, 1~ februari 1996. 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot 
het bijwonen van onze maandelijkse samen-

komst op de vierde maandag, ditmaal op: 

~ A ~: 0 A G 2 6 FEB R U A R I 1 9 9 ~_~,3.~_~_J i non s ge wao n 10k a a 1 van 

het Dienstencentrum OCMW, achter Gasthuiskapel, Graeth 3A te 

Borgloon. 

Enkele leden hebben door onvoorziene omstandigheden een 
interessante voordracht te Tongeren moeten missen. 
Daarom besloten wij om de spreker zelf uit te nodigen. 

De heer Edmond Vandeplas, onze gastspreker uit Tongeren zal 
handelen over: il Hel-Täpl ttel van Kanunniken, inzonderhei d 
dat van O.L.V. VRn Tongeren. 

Cok in Borgloon waren 8en tuaalftal kanunniken gehuisvest. 
Het is een themG waar eertijds de heer Jan Be llefra id een 
lezing over gaf en het zal ons dus wel vertrouud in de oren 
klinken. 

Goge n wij sommige leden er nog even aan herinneren om hun 
cotisatie (minimum 500 F) voor 1996 te storten op nummer 
457-8C3~41-74. Een veertiental leden hebben er al aan 
gedacht. 

Indien men de bijeenkomsten niet kan of niet wenst bij te 
wonen, ontvangt men toch telkens het verslag en de uinodi
ging. Gezien het verhogen van de posttarieven hebben wij 
deze steun hard nodig. Ook abonnementen en aankopen worden 
met uw bijdrage gefinancierd. 

In de hoop U op deze buitengewone 
vergadering te ontmoeten of alleszins 
toch van U nieuws te ontvangen, 
tekenen wij, 

D.e... .s ê.cs e t ar is, 
c; U ó:.,"" 1:: N, F r a n s 

~De- .lt VOOrZlL. er, 

TOnget!téC.nI~~eg 5/'-- ' 
(-3 8 4 0 0 5:61--
\ TeL .. ' 2/14':11" - ---, 

.. _ .. -~./ 

Jas BLEUS 

weetjes: 

In de reeks Limburgse Documenten verschijnt binnenkort:" De 
inschrijvingsregisters van de Bisschoppelijke Normaalschool 
te Rolduc/St.Truiden (183 6- 1920) , 222 p. Te bestellen bi j 
Provo Oae. Centrum 1 ~artelarenlaan 17, 35CC Hasse lt. Tot 
24.02: 500 F, later 650 F. 

Lez ing: li De i ,inois che beschaving op f<reta, 2000 - 1 CCD voor 
Xu s rl door r'ichel David op do. 7maart in het auditorium van 
het Gallo-Romeins museum, Kielenstraat 15 te Tongeren . 

Tentoonstelling: il iJe kijk van de mens op het beeld ii of de 
geschiedenis van 100 jaar film, te Luik in kazerne Fonck, 
rue Ransonet (tegenover brandueerkazerne). Dagelijks van 
1C tot 16 H behalve IS maandags. Geleide rondleidingen op 
aanvraag. [pen tot 17 ~aart. Info 041/444544. 



Borgloon, 15 maart 1996 . 

Beste, 
.! 

.... , .. 

~LCX)N Voorzeker weet U nog dat we elke maand op de vierde 
maandag samen komen in het lokaal van het diensten 

centrum van het OCMW, Graethempoort 3A te Borgloon . 

Mogen wij U dan vriendelijk uitnodigen op : 

[MA~OA~~~ MA~~~.2::6~r 
Op de agenda : 

- Aanvulling op bijhorend verslag over het Kapittel van 
Tongeren vanuit o . a . de "Kroniek van Tongeren" door 
Jos Bleus . 

- Achtste monumentendag : Kuttekoven in de kijker . 
- Henrotay : stand van zaken i . v . m. boekdeel 

In de orde van advocaten i . v . m. hun 
honderdiarig bestaan . 

- Kroniek van Loon (van broeder Severinus) 
- Varia 

Nog even herinneren voor sommigen om hun bijdrage voor 
1996 (minimum 500 F) te storten op 457- 8032541 - 74, zodat 
zij verder uitnodigingen en verslagen ontvangen . 

In de hoop U te ontmoeten, tekenen , 

COENEr~ Frans 
secretaris 

\.Jeetjes : 

BLEUS Jos 
Voorzitter 

- In het Europlanetarium te Genk : Lezingen over het oude Egypte 
op 21 maart (dadenteksten), 4 en 18 april . 180/160 F Info : 
089/352794 

_ Geschiedenis van de chocolade , tentoonstelling in ASLKgalerij , 
Kreupelenstraat 12 Brussel (niet op maandag) van 10 tot 18 H 
Info : 02/2287168 

-De burchtsite van Brustem (12de E) die al vier jaar in de 
stellingen staat wordt nu gerestaureerd door de stad St . Truiden . 

- In het 1ste driemaandelijkse tijdschrift van VAB/VT8 staat 
vermeld : In Colenop 20 april 19 . 30 H: Diavoordracht door ons 
lid, Dr . Ramaekers: Santiago de Compostella . 

- Museum en fort Eben - Emael zij geopend . Rondleidingen (150 r) 
op 9 & 10 mrt, 13 & 14 apr ., 11 & 12 mei, 8 & 9 juni, 6 & 7 
juli, 24 & 25 aug . , 28 & 29 sep ., 25 & 27 okt . , 10 tQt 16 H 
Info 8ernard Vrijens, rue Guirette 24 Fax 041/862861 

-Prachtige Artis - uigave : De Middeleeuwen, deel 1 en 2 Boek : 
375 F 500 punten per deel . 

- In St . Truiden werden bij werkzaamheden aan de foyer van de 
aéademiezaal een zestal graven uit de 12de E ontdekt . 



80r gloon , 15 maart 199 6. 

Oeste , 

8()RGLOON Voo r -: e k e r lJ eet Uno g dat lJ e el k e m a a n do p G G V i 8 r de 
maand8g sam3n komen in het 10ka21 van het diensten 

centrum van het OCr :hI , Graethenpoort 3A te 80rgloon . 

r~ 0 gen lJ i j U da n v r i end eli j k u i tno d i gen 0 p : 
( .,.' •• - - --........ --.-...... ...... I 

~ - ' .~.~ .~ .. : ~9~~9_. 25 1 '1 ~ .. A~~ .. _.199 ó \ 
Cp d3 agenda : 

- ~ anvulling op bijhorend versl ~ g ovor het Ka pittel van 
Tongeren vanuit o . a . de " KroniCJk van Tongeren ll door 
Jos 81eus . 

- Achtste monumentendag : Kuttekoven in de kijker . 
- Henrotay : Stand van zaken i . v . m. bookdeel 

In do orde van advocaten i . v . m. hun 
honderdjarig bestaan . 

- Kroniek van Loon (van broeder S3verinus) 
- Varia 

r ~ 0 g e ven her i n n ere n voo r som mig e nOl; I hun bij dra ~ e voo r 
1995 (minimum 500 F) te storten op 457 - 8032541 - 7~ , zodat 
zij veruer uitnodigingen en verslagen ontvangen . 

In de hoop U te ontmoeten , tekenen , 

COE~JEI,J Frans 
secretaris 

hleetjes : 

\.. ~y 
JLEUS Jos 
\joorzi tter 

~ 

In het Europlanetariul,l te Genk : Lezingen over het oude Egypte 
op 21 maart (dodenteksten) , 4 en 18 ~pril . 180/1 60 F Info : 
089/352794 

_ Geschieden i s van dG chocolad o, tentoonstelling in ASLKgalerij , 
Kreupelenstraat 12 Srussel (niot op maandag) V2n 10 tot 1 C :1 
Info : 02/22871 68 

-De burchtsite van 3rustem (12de E) di8 al vier jaar in de 
stellingen st3at lJordt nu gErestaureerd door de st c d St . Truiden . 

- In het 1ste driemcéJ.ndelij ~ ;so tijdschrift van VA8 / ~I T 3 stélat 
vurmeld : In Colen op 20 april 19 . 30 H: Diavoordracht door ons 
.l.id ~ Dr . larlae: ;c:rs : Scntiago de Com[lostella . 

- Guseum en fort E~en -Emael zij ~ e op3nd . Rondleidingen (150 F) 
op 9 & 10 mrt , 13 0: 14 apr ., 11 ':;, 12 mei , 8~: 9 juni , Cj ê, 7 
juli , 24 & 25 aug ., 28 2c 2~' sep ., 266,27 okt ., 10 tot 1 6 r: 
Info Bern8rd V~ijens , rue Guirette 24 Fax 041/C 628 6 1 

- Prachtige Artis - uigave : Oe fJi ddeleeulJen , deel 1 en 2 30ek : 
375 F 500 punten per deel . 

- In St . Truiden lJerden bij lJerkzaamheden aan de foyer van Ge 
academie zaal een zestal graven uit de 12de E ontdekt . 



BORGLC()l\! --

\}EI~SUH; lil JEEî:::m'iST 2 ~ , r':MHH Î 99C 

VerontschuldiOd: A. llbert, 
:~Jnw8z i g: \J. '.Jondorma81, J. 

L 0 Gart holomé, J. 

I. Gilissen 
Gromrnon, 
Blou s , Fo Coen e n. 

[~a he t l,j elk 0 fi I V :1 n do voo l' zit t 8 l' wo u dG secretaris 
:; 8 n ct a n IJ u 11 i n r, IJ 0 0 l' Ie z 8 nop 1" 1 t:; t IJ ers 1 F\ ~J IJ a n 
22 fe IJ r. j 1 0 [ .j a r, c; t ver tr 8 k 'J a n Jo s B Ie uso n 

sp rok erE. ',f <:. n cle p 1 as LJ 8 l' d no C' h 8 t IJ 0 1 9 8 n cl c n a a l' voo r geb l' é} eh t : 
JE~.9.?Jl",_, I ','2~ .. D ,~_ .,.BJJ),Q.;r,.'.l:.: - n .3 art h 8 sis van zus IJ él n ,:1. IJ a n 1-: 0 8 C k e : 
Ni8t-bo~edigd8 priesters oncl~r het Franse bew in d . - naar oud3 
kaclastorplannen - n ao r zichten ~ema c18-L3loup - n oa r intoros
san te oude b o eke n, bv o é::L~ nkQ Po n op catal og u s T:l ij s 
\1 LW e n IJ a nOr. G l' 0 m rn en: - U.3.3 l' n a a l' ~ t 0 8 met b e z it tin gen als 
C; .: ~. ontbonden wordt, bv. na --;. r Elib liotl1Gol~, d2 c rom : stotut:::n 
opstellen. - In Rijke l alles 0~vrag8n over 60 1' 9100n. -
[e latjbercl:J toe stand I/ali archiof op T.U. OrinrJend andere 
plaats zO:Jk "3 n. - l,Jaar is hnt oudste é1rchi:Jf IJ~jn OCl-,LJ rl:J.Cirtoo? 
1 n [:; \J C r 8 ll - \.) é.l CL s ? . a 0 k( a II dit t:: J:' u g!<:3 r G n? ••• 

De voorzitt er overliep dan vorin v8rsl~~ mGt b ij ~cscho uwingon 
C' n e inen opz o lJkL.JCrk ovor c!~ kanunnikon-.--· 
f\ a nsl uit on d op d,] 8<:: nvullin rJc n bo tr 3ur t men di\t e r ['o en _\!.i'g.t 
l O_~;1 a l is \Joor do G. f<. l'len b(~ loofd u or vroeC'Lr jun in h o t 
1<é1 nunnikon:-luis 7 \J é1dr Lien ook LJC. t ko n tentoonst e llen. [,l U werd 
r1 a ç~ rpI a El t s ge" i '" c. i ~ t voo l' h e t f r ,u it I. i L~S 8, u fn, d c:: t LJ G ter tot zij n 
rocllt zou l:of'l on in cJén ,~8r st l~oo pfalJ ri = kcn. LJ . \/a n d orrc30l 
sc :-, 8 t S t 0 cl~; n de tri tJU 1 a t i 8 é. h ier ron d 8 n cl:J hJi cl i ('8 S ti, n d v 3 n 
zakorl. - Jos r:' lcws lICialdo hot project aan OIJCH do I!orrüeu-
Lol j,ll f' IJ a n h Cl t st;:; t 1- 0 n_~21.c::._~J." ['I 0 ~ :,:,@,I~~',lI.gD_ .. ~LQ.'L,l\.?D., l: \J. h 8 t 
a rc h i c f IJ LUl cl eSt • ::3 c" h z," s t i 8_'. il ~: i l rb v ,:1n 'J 0 ort, 0 11 ei 0 IJ 1 2 C) Cl Co') rl , 
our:l_ zichtkaarb'; ll. - ',! raC)rfl om do kLla rt VCiII hot ~ tad:lu is te 
,:: oC' c n ro 'C Of'rCi ;'rn, ;n. -- Loon \/ I'Ci3c;t or,l ook mG3r hoernk uncJig te 
LJ cr : ~ 0 n. _. Dr. G I' 0 rn [, i :3 n \! r 2 ;~ , <.; t u a ::: ;: 0 m [,1 G n t 8 1 kon s z 0 d i 8 P 111 0 L t 
s~itto n hij opnr~vi n ge n. Jos 8 10us verhaalt dan z ijn woder
I.lar , n Jij o[H]r8\JinclOn in I J r él ~H. - Ilen kOI.lt do n [,Joel' op hot 
sooor v~n GD kanunniken tcrrcht. 08 voorzitter t oont DCin dat 
8 ~ ~ sin cl s d [) 0 P l' i c ;'îtTrl~ 'I/ anc: c n k D pit tol 1/ ank a n u nni ken l' 0 n cl 
d o jaron [~C(J~ Bcn 11810 Gvoluti s in dit ambt tD bespDur e n valt 
, ; i 0 t ! I D eJf' t 0 ::3 0 rl 1 iJ. C, ij t 8 ~ tot u i t (0 i n Cl (J 1 ijk cl [) a f s c h iJ. f fin Ç] • 

U o~; Loon k 'JflcJ" 'Ja ilof 1DL1-? corl aC llté...1 kanUnrÜ~~Drl~ ua C1'IJé...n 
~~ 0 i ,1 : li Çi u n ;-, [) t s C~ c j~ 0 t a l' ii:: 0 t \! a r1 cJ J (1 l' a a f LJ él éH n a ril en . 1: i CH zij n 
o oi: ::J8n i);:} nt:J.l kanunnik'lfllJOninncn aO Ill'ozig. 
Jos PI :us k m d:, dan OO""'il3-t onoc':::-I:jorp: " i: utteko \Jo n in ci D ki iko r li 

n. ;-' . ;~ ' do O ,}G fl-' fll onUr !1~ntcnd3 rJ ill soptor:158I' :-Oo rurllcJ ifànt~-cE'
Ci8tcrci1ns3rkloo~ter, k a3tco1 en ho~vc De CIos, stroops~oke
:-:ijon, oude C1::,','rsto n8n, kastee l :wllin'Jcn ••• kolTlon tor spr.}I~8. 
OJ3r rie autcur Ivo Gilison niet kan acnuGziQ zijn k:J.n ~on 
n i o~ i li S c iJ at -c.:.: Il h 0 [) \J 0 r hij CF: \/ 0 r cl 0 :c d is rn 8 t cl 8 iJ u nei .1 jj~:JlL 0 UlY .
Justin Dry zal, inclit \/orh2ncl, noc) opzoCl! ~ inCJ8n Ci ODIl over hot 
El ,lil cl u 0 1 'J C' 1'1 !: c:: rl rot (1 y iJl i cl C 0 IJ r i c Iï tin n \/ a n rJ [) 0 r d.J \J a n é1 riv 0 -
CLl.l!2L~, LJo lkD di t j <='1' h ,;c:r 1 [J(JjQr i ~J l:J;;S -C33n \/iër-C--- ----"-_·· .. __ ... _--
In zak 8 d Ç'~_,J r 9.Il)=-Q 1:; __ \ ',0_1J __ t:~,Q~,c .. lp DJ) st i p 'C Dr. C; l' or:~ men .::' élll cl G t ,il 0 n 
:~ ie; 1 1-; i 8 ti, ~ 0 G t u i t s lo v 0 n in ; 1i ~ t 0 l' i s c ho h a ci r k 1 i 0 V 8 rij c n 8 n 
DO; : rliGt ~ lles k l o kkeloos i.lOe t O"jDr ner:18n , ,daar do gulden 
J;~idd~IltJ~iJ 1l2 ITL::: n. 
De \J oor ::: itbn ',Jor l a2 t dan c,k ;Jc:r!Jadc ring om G8 s(,[,13nk or:1st 
O\jor de orJon-monur.1snt8ndCiCl (l:utt Dk O\Jon) ta oaan biJ'wonen o U 'I I' ~ , .J 

' . l. a ndD r 1:1 aC' 1 kon dir::; tal C~ c 11 .~ 0 Il toD n s t 8 11 i n gin h e t C a 11 0 -

:; Oï.le i liS r,l uso Uf" te Ton çJoro n aan ~ Ui j.ncul tuur to n ti j do Ij an 
Grieken en nOnl3inon. 



, 0 ron t u c h ul di 9 d : ,D,. .\1 u:: r t , 
,\ a n LJ e z i g : : I. ' , é' ndD r r;l a el , J . 

L. =3rtholo~ é , J . 

1. C;ilissen 
[romm:;n, 
Elaus , F. [oe n en. 

::a he t IJGl i:on v::: n de voo~zi tter u ou de secre+: nr is 
o 8 n a a n \/ u 11 i n [' 'J Gor le 2 e no p , let I' :J r :3 1 - él 'J L n EQRGLC()f' I 2 2 f e cr . j 1 . ~!3 ~. Cl t v 8 r t r 8 k van Jo s P le u sen 

sp :. e':er E.andepl a c \Jerd no ,= het vo l~'end e naar voor gebracht: 
_l'3flen va n i"l bert : - ncar t :--,esis van zus Ve n /-; . '.' an I-:oecke : 
L.rê-'t=Ee-~·"Éïdl (jde'- -r:ïi'l"3"s ter S 0 n d :J l' het F I' 3 n s R b e LJ i n G. - n a ::u 0 u cl -' 
kadcstorplann3n - n?ar =ic~t=n ~ 3macle -LelGu p - n ca r intDre s 
sante ou de; boek3n, .JV . 3ank o pJn op cc.talogus T;üjs 
". I' a n e n IJ a nOr . :; I' 0 r~ rn en : - cl 3 é:i l' n 2. a l' - toe [,1 e t b 8 zit tin ~' 0 fl als 
C: • : \ . G n t bo n LJ e n u 0 i.' cl t , b v. n , ' 2. l' [: i b 1 i oe h eek , G 2' U. l' 0 m: .s t " tuL e n 
opstel l en . - In f, ijkel al18s ofl v r aga n O'J er FJ urc:;loon . -
:. el a i ) b --:: r de t 08 sta n d IJ a 11 a I' C, ',i 0 f 0 n T . D . Û I' i n C::.:; n u a n d 8 l' 0 

P 1 a u t s z 0 3 ~c n. - \,1 a G r i 3 het 0 u rJ s t 8 El r c h i c f \1 El n [ C f',~! rl 33 r t 08 ? 
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DI.LSE~-STOKKEM.-In Stokkem .i.s het monument ingehuldigd 
'aann de tIen Loonse steden verwerkt zIJn. Het monument herinnert er 
m dat Stokkem 750 jaar geleden eeQ Loonse stad was met stevige om
'alling en burcht langs de Maas. Om die reden ook werd het monument 
!plaatst op het Tugelaplein langs de Blauwmuur, een overblijfsel uit de 
3de eeuw. Grind, Maaswater en 750 jaar Stokkem staan centraal, maar 
len mooi is de verwerking van een centrale steen, waarlangs water 
ngs en waaraan tien kettingen de verbinding maken met tien eilanden 
een vijver. Elk eiland stelt een Loonse stad voor. Zo prijken de wa-

:nschilden van Maaseik, Hasselt, Peer, Hamont, Herk-de-Stad, Bree 
eringen, Bilzen, Borgloon en Stokkem op de eilandengroep. Architect 
:an Henckens tekende het ontwerp en de reali~atie was in handen van 
mstkring Arnold Sauwen met steun van het stadsbestuur en enkele 
mdelaren. In aanwezigheid van gouverneur Hilde Bertrand ontman
lde burgemeester Willy Jacquemin het monument waar de Stokkem
tren trots op zijn. (Foto: M.D.) .Bd. V, L 1111 b, 12 . 0 lj. g, 

rf>J; c?lp. r--.'l,1 "" r - ... s ' ~~ ~\}" -' J '-"! .Ir <CJ11l 

Tongcs"s!eenweg 105 
.3 840 Lo ORG L O O 

Tel. 012/74. . 

Opgravingen naar oudste 
kerkje van Maastricht 

MAASTRICHT.- De Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek gaat 
binnenkort in het centrum van Maastricht 
opgravingen starten die de restanten van een 
Romeinse tempel en het oudste 
bisschopskerkje van Nederland moeten 
blootleggen. De opgravingen zullen gebeuren 
in de pandtuin van de Onze-Lieve
Vrouwebasiliek. Behalve een vroeg"christelijk 
kerkje hopen de onderzoekers onder de 
pand tuin ook restanten te vinden van de 
tempelhof die behoort bij de Romeinse tempel. 
Die tempel moet rond 50 na Christus zijn 
gebouwd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt 
door bijdragen van particulieren, de stad 
Maastricht en de provincie Limburg. Samen 
hebben ze 3,5 miljoen frank op tafel gelegd om 
de speurtocht te financieren naar de restanten 
van wat mogelijk de kerk van Sint-Servaas is 
geweest. 

BeL.v,L Imb. !.r,03,9{:> 
M.D. 
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DI,LSEN-STOKKEM.-In Stokkem is het monument ingehuldigd 
aann de tIen Loonse steden verwerkt zijn, Het monument herinnert er 
lil ~'\t Stokkem 750 jaar geleden eel1 Lóonse stad was met stevige om
allmg eI). burcht langs deMaas. Om die reden ook werd het monument 
:plaatst op het Tugelaplein langs de Blauwmuur, een overblijfsel uit de 
!de eeuw. Grind, Maaswater en 750 jaar Stokkem staan centraal, maar 
'en mooi is de verwerking van een centrale steen, waarlangs water 
ngs en waaraan tien kettingen de verbinding maken met tien eilanden 
een vijver. Elk eiland stelt een Loonse stad voor. Zo prijken de wa

:nschilden van Maaseik, Hasselt, Peer, Hamont; Herk-de-Stad, Bree, 
~ringen,..1~ilzenJ30rg!o0E. en Stokkem op de eilandengroep, Architect 
:an Henckens tekende het b~t~erp ~n d~ reaÜ~atie w~s in hande;;'va~' 
mstkring Arnold Sauwen met steun van het stadsbestuur en enkele 
lIldelaren. In aanwezigheid van gouverneur Hilde Bertrand ontman
lde burgemeester Willy Jacquemin het monument wàar de Stokkem-
lren trots op zijn. (Foto: M.D.) D-c.1. V,! Llmb, 12.0 ij. g r; 
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Opgravingen naar oudst'e 
kerkje van Maastricht . 

MAASTRICHT.-DeRijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek gaat 
binnenkort in het centmm van Maastricht 
opgravingen starten die de restanten van een 
Romeinse tempel en het oudste 

. bisschopskerkje van Nederland moeten 
blootleggen. De opgravingen,zullen gebeuren 
in de pandtuin van de.Onze-Lieve- . 
Vrouwebasiliek. Behalve een vroeg"christelijk 
kerkje hopen de onderzoekers onder de 
pandtuin'ook restanten te vinden'van de 
tempelhof die behoort bij de Romeinse tempel. 
Die tempel moet rond 50 na Christus zijn . 
gebouwd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt 
door bijdragen van particulieren, de stad ' 
Maastricht en de provincie-Limburg. Samen 
hebben ze 3,5 miljoen frank op tafel gelegd om 
de speurtocht te financieren naar de restanten 
van wat mogelijk de kerk van Sint:Servaas is 

, geweest. 

Bel.. v, L I mb, .t'f. o3,g ~ M.D. 



VERS LAG BI J EE NKOMS T 22 APR IL 199Q . 

Ve r ontsch uldigd : I. Gili sen , J . Heyvaert . 
Aa nwezig : A. Al be r t , L. Bart holomé , J . 

Gromme n, F. Coe ne n, Jos Bl eus . 

Ee r st we r d de l i cenc i aatsthes i s :" Het kan t on 
Bo r gl oont i jdens de Fr anse Revolut ie-rf794-

BO<GLOON mei 1 sO Ö'r door M. Va n Hoecke , ge l ee nd door 
Leon en nu doo r gegeven aan Armand . Ook nog een gesp r ek ove r 
ou de wege n en vr oege r e t r e i nve r bi nd i nge n. 

Na het welkom va n de voo rzi tte r wou hi j eer st ee n a ntwoo r d geve n 
op ges t e l de vr age n tijd e ns de vori ge bi j e e nkomst . B~~~,~~ e 
Le l oup we r d aa ngekoc ht e n i s in e i ge n bi bl iot heek aa nwezig . 
Ove r He nr otay a l s mede - op r ich t e r va n de ord e de r ad voca t e n zo u 
Just in Dr y ~~~ l ate r mee r deta il s geve n. Leo n hee ft th ui s ee n 
l i jst va n a l de au t e ur s d i e wat publi cee r de n ove r Bo r g l oo n e n 
za l z e vol ge nde maa l meeb r e nge n. A. Alb e r t ve r kl a art dat z ijn 
e i ge n t hes i s ge l e de n hee ft van wa t e r schad e e n hi j doe nd e i s de z e 
bi j te we r ke n . Elke t hes i s i s t r ouwens waa r devo l omwill e va n de 
ve r me l de bi bli og r af i e . Oude kr a nte n e n oude postkaa rt e n z i j n 
ook ee n goede br on va n in fo r mat i e over het ve r lede n. Soms be 
weert me n ook dat ee n gebouw , bv . ke r k of kastee l oude r i s da n 
de werke li jke bouwda tu m. Doo r klakke l oos te kop i ë r e n wo r de n 
ook de f outen he rh aa l d , dus : ver i f i ë r en ! De kastanje l aa n naa r 
Fonte i nhof (zo ve r me l d) bli jkt achte r a f ee n l i ndelaan te z ij n. 
Me n haal t da n voo r beelde n aa n va n Colen , Hel shove n, Grote Mo t ••• 

Op de vr aag va n A. Al be rt naa r kop i es va n oude kadaste r planne n 
wee t L eon dat me n 0 p de Te c h n i s c h e 0 i E n st de z e k á n ' b Él kOm é n. ,- .-

Ve r vo l gens wo r der de kop i es va n oude landkaarten (o udste : 1 654) 
ui t de kast gehaald en bestudee r d . De ori gi nele z i j n in het 
bezit van onze Bibl i otheek . Ook Hee r s bezit er e nke l e . 

Dr. Grommen haa l t aa n dat men in Ri jke l opzoek i nge n doet naa r 
de we r ke n va n de t:L0n gaar Bal l 09 , ~ die de pa r och i ekerk a l daa r 
opsmukte met mu ursc hi lde rin ge n. Va nui t he t kas t ee l te Ri jkei 
hee f t de pas opge rich te heemk ri ng veel s t e un . Me n te l t daa r 
300 lede n en geeft ee n pub li ca t ie ui t . Zou da t h i e r ook ku nne n? 

A. Albert vr aag t of het mogel i jk i s ui t a ll e " Oud e La nd van 
Loon ' s " of "Li mbu r g " .~_~p_i~s . te neme n ove r a l wa t ons aanbe l angt . 

Jos ze l f vr oeg in Ri jke i al l es op ove r Ku t tekove n e n kr eeg 
vee l documentat i e . Leo n ve r kl aa r t dat men-ln--h et; Pr ovi nc i aa l 
g_~_r::_L:J.~.entatiece n t ru m a l les kan raadp l ege n ove r f e it en of pe r so 
ne n va n Borg l oo n , ze lf s per compute r. 

Jos ve rn am da t het ou dste Loo nse a r c hi e f va n he t OCM W in 
Hasselt be rust (R i jksa r ch i ef) . Va naf 'he~t Jaar~"T800 wo r 'dt nog 
i n het OCMW bewaa r d . 
Men i s ook va n oo r deel da t het Lr.:..l:l.. ::!:.t!J:l.!L~ .l:I_m bete r paste i n éé n 
de r s tr oop f ab ri eke n e n de nu in ge nome n rui mte in het Ka nunni~ 
ke n hu i s bete r a l s h i s t o ri sch - heem~ un d i g muse um i nge ri c ht we r d . 
Wa nn ee r wo r dt ook het int e ri ee ur van d i t hui s voll ed i g opge 
knapt , z odat we daa r mi ssch i e n ee n va st l okaa l bekome n? •• 

De Haspe ngo uwdag was ee n s ucces , maa r me n ve r wach tt e mee r va n
uit de VVV ! En hoe zi t het met de " offi c i ë l e " g id sen? . 
Voo r onze stat ute n be l oofde Ju st i n Dr y e r we r k va n te make n. 
Nog e nkele vr agen e n opme r kin ge n: moete n wij ni et naa r buit e n 
tr ede n met ee n !edenb~~d? •• Waa r z ijn de a r ch i e ve n va n Egi de 
~_~D.~Jl ç:_k.~> geb 1 e ven? • • • ~ .~-..... _-

-------------------------------



VERSLAG BIJEENKOMST 22 APRIL 1996. 

Verontschuldigd: I. Gilisen, J. Heyvaert. 
Aanwezig: A. Albert, L. Bartholomé, J. 

Grommen, F. Coenen, Jos Bleus. 

Eerst werd de licenciaatsthesis: IIHet kanton 
BDrgloon tijdens de Franse Revolufie-(1'fg-4-

BORGLOON m-e i 1 8 -0 ö-r -ëJ ooi M. Van Hoe c k e, gele end door 
Leon en nu doorgegeven aan Armand. Ook nog een gesprek over 
oude wegen en vroegere treinverbindingen. 

Na het welkom van de voorzitter wou hij eerst een antwoord geven 
op gestelde vragen tijdens de vorige bijeenkomst. B_e_~ _é3 _~ _l_~
Leloup werd aangekocht en is in eigen bibliotheek aanwezlg. 
Over -Henrotay als mede-oprichter van de orde der advocaten zou 
Jus tin 0 r y 0-ris 1 a ter mee r d eta i 1 s g e ven. L eon h e e ft t h u i s een 
lijst van al de auteurs die wat publiceerden over Borgloon en 
zal Ze volgende maal meebrengen . A. Albert verklaart dat zijn 
eigen thesis geleden heeft van waterschade en hij doende is deze 
bij te werken . Elke thesis is trouwens waardevol omwille van de 
vermelde bibliografie. Oude kranten en oude postkaarten zijn 
ook een goede bron van informatie over het verleden. Soms be
weert men ook dat een gebouw, bv. kerk of kasteel ouder is dan 
de werkelijke bouwdatum. Door klakkeloos te kopiëren worden 
ook de fouten herhaald, dus: verifiëren! De kastanjelaan naar 
Fonteihhof (zo vermeld) blijkt achteraf een lindelaan te zijn. 
Men haalt dan voorbeelden aan van Colen, Helshoven, Grote Mot ••• 

Op de vraag van A. Albert naar kopies van oude kadasterp~annen 
weet Le on da t men op de Te chn i sc he DiEn st dez e kan---6Ëik6iii'e -n. -_ . --

Vervolgens worde de kopies van oude landkaarten (oudste: 1654) 
uit de kast gehaald en bestudeerd. De originele zijn in het 
bezit van onze Bibliotheek. Ook Heers bezit er enkele. 

Dr. Grommen haalt aan dat men in Rijkei opzoekingen doet naar 
d e w e r ken van d e ~-':J"ng a ar Ballog, _ die dep a r 0 c h i e k e r kal d a a r 
opsmukte met muurschilderingen. Vanuit het kasteel te Rijkei 
heeft de pas opgerichte heemkring veel steun. Men telt daar 
300 leden en geeft een publicatie uit. Zou dat hier ook kunnen? 

A. Albert vraagt of hlBt mogelijk is uit alle 1I0ude Land van 
Loon' Sll of IILimburg ll _~~_eJ:~_~ .. te nemen over al wat ons aanbelangt. 

Jas zelf vroeg in Rijkei alles op over Kuttekoven en kreeg 
veel documentatie. Leon verklaart dat m8-n~n~t:Provinciaal 
Docums.r .. ,tatiecentrum alle8 kan raadplegen ovor FRi-~8n nP nO -r-~Lin_ 
neïl--'-v-a -n o B 0" r g I 0 on, zeI f 8 per cam put er. 

-_ '"-'_V . ...... l ~ __ 

Jas vernam dat het oudste Loonse archief va~~~t _ OCMW .Jn 
H a s s el t b e rus t ( Rij ksa r c h i e f). Vanaf -h "e-f j a a r 1 8 0 0 wor d tno g 
in het OCMW bewaard. 
Men i s 0 0 k van oor deel dat het.L. r:_ ~.~ .~_!l:l_~-J.?_?_.u m_ bet e r pas t e i n één 
der stroop fabrieken en de nu ingenomen ruimte in het Kanunni~ 
kenhuis beter als historisch-heem~undig museum ingericht werd. 
Wanneer wordt ook het interieeur van dit huis volledig opge
knapt, zodat we daar misschien een vast lokaal bekomen? •• 

De Haspengouwdag was een succes, maar men verwachtte meer van
uit de VVV! En hoe zit het met de lIofficiële ll gidsen?. 
V 0 0 ron z e __ 9._ti'LtUl.ell bel 0 0 f d e Jus tin 0 r y er w e r k van tem a ken. 
Nog enkele vragen en opmerkingen: moeten wij niet naar buiten 
treden met een ledenb~ad? •• Waar zijn de archieven van Egide 
~~ C1_~_C1 c_k.>.<_ geb Ie ven? • • • --. - --_ ._---_. 

---- -- ---- --- ------------------



Borgloon, 16 mei 1996. 

Beste lid, 

Onze volgende samenkomst heeft plaats op: 
.- --..... - ...... - ...... ..... _ .. _ ... .... _ .. _-...... _ .. ...... ' . f 

I [Vi A A N DAG 2 7 MEI _~~.~_~ ... ,T_~._ .. ~_~ __ ~_._i 
Gezien Pinkstermaandag voor sommigen geen bezwaar was durven 
wij U vriendelijk uitnodigen in ons gewoon lokaal, het OCMW
Dienstencentrum, Graethempoort 3A te Borgloon. 

Agendapunten : 

1. Publicatie "Henrotay": voor het publiek of in eigen kring? 
Principiële beslissing. 

2. Publicaties over Loon: Leon Bartholomé. 

3. Over Kuttekoven: Voorbereiding publicatie over parochie en 
relatie met Heckanrods; J05 Bleus. 

4. Richard-Pauli-Stravius (1584-1654): biografie en 
eorrespondentie met Rome; Jos Bleus. 

5. Martin Aubé: Voorstel van publicatie door Jos Bleus: 
spanningsveld tussen PB de Velbruck en de prior van Colen 
Jacques Dubois. 

6. Kaleien van de Gasthuiskapel. 

7. Varia 

U wordt bij deze ook uitgenodigd op: 
- 150 Zusters van Liefde te Borgloon: 1 juni 17u hoofdkerk 
- Gouwdag van het Verbond van Heemkunde Limburg te RijkeI 

op 1 juni, tema: Mondelinge Geschiedenis, zie blad. Wie 
gaat mee met Jos en Frans? •• 

- st. Lutgardisviering, 16 juni te Colen: 9 u. 750 jaar 
geleden overleed zij te Aywières. 

Jos Bleus geeft ook een relaas van zijn gesprek met de 
verantwoordelijke van de Kruisheren van Vlaanderen: E.H. 
Wim Slangen. 

In de hoop U te mogen begroeten, tekenen, 

Weetjes: 

-- F e r d i G eer t s (3 8 ) u iLo mme 1, sec r eta ris van Mus e u m K e mp en 1 a n d 
en archeoloog wordt de nieuwe voorzitter van het Limburgs 
Verbond van Heemkunde. 

-Een toeristische attractie is de préhistosite: grot ontdekt 
in 1829, plus museum met reconstructie van prehistorische 
woningen. Dit alles in Ramioul bij Flémalle. 

-In museum voor Midden-Afrika te Tervuren: tentoonstelling: 
"De schoonheid van Ethiopië", tot 21 september; info: 
02/7695236 of 02/7695644. . 

- Publicatie van PCCC Rijkel:"Oat bestond vroeger nIet ••• " 
360 p, 68 illusT., 450 F. 



Bo r gl oo n, 1 6 me i 1996 . 

Bes t e li d , 

--- r),:-.0 ~'j ~-":- .1\\ Onze volge nde same nkomst hee f t pl aats op : 

I M AANDÄG:~' , ~.? __ ~,~ .I .. 19 96 T~ 20 U 
l " 

Gez i e n Pi nks t ermaa ndag voo r somm i ge n gee n bezw a a r was dur ve n 
wij U vri e ndelijk ui t n odi ge n i n ons gewoo n lokaal , he t OCM W
Di e nste nce nt r um, Gr ae th empoo r t 3A te Bo rg loo n. 

Age nd ap unt e n: 

1 . Pub licat i e " He nr otay ": voo r het publ i ek of i n eige n kri ng? 
Pri nc i p i ë l e besl i ss i ng . 

2 . Pub l icat i es over Loon : Leo n Barth olomé . 

3 . Ove r Kuttekove n: Voorbe r e i din g pub lic a ti e ove r pa r och i e e n 
re l at i e met He c ke nr ode ; Jos Bl e us . 

4 . Ri c ha rd-P a uli- St r av i us ( 158 4- 16 54) : bi og r a fi e e n 
c orr espo nde ntie met Rome ; Jos Bl e us . 

5 . Ma r t in Aubé : Voo r ste l va n publi ca ti e doo r Jos Bl eus : 
spa nnin gsve l d t usse n PB de Ve l br uck e n de pri or va n Col e n 
J a cq ues Dubo i s . 

6 . Ka l e i e n va n de Gasthu i skape l. 

7 . Va ri a 

U wor dt bi j deze ook ui tge nod i g d op : 
- 150 Zus t e r s van Li e f de te Bo r gl oo n: 1 ju ni 17 u hoofdke r k 
- Gouw dag va n het Ve r bo nd va n Heemk un de Li mb ur g te Ri jke i 

op 1 j uni, t ema : Monde lin ge Ges chi edenis, z i e bl ad . Wi e 
gaat mee met J os e n Fra ns? •• 

- s t . Lut ga r d i s vi e rin g , 16 j uni t e Col e n: 9 u. 750 jaa r 
ge l ede n ove r leed z i j t e Ayw i è r es . 

Jos Bleus geeft ook een r e l aas van z i jn gesp r ek me t de 
ve r a ntwoo r de l ijke van de Krui she r en va n Vl aande r e n: E. H. 
Wim Sla ngen . 

In de hoop U te moge n beg r oe t e n, tekene n, 

De voo rzi tte r, 
I, y1 .. ' .--- ,' " 

-_/", .. ,----' 

_~ 8ré ~ s 
Weet j es : 

Ferdi Gee r ts (38) ui Lomme l, sec r etari s va n Mu se um Kempe nla nd 
en a r c heo l oog wo r dt de n i euwe voo r z it te r va n het Li mb ur gs 
Ve r bo nd va n Heemk un de . 

- Een toer i st i sche att ra ct i e i s de pr éh i stos it e : gr ot ont dek t 
in 1 829 , pl us muse um met r eco nst r uct i e va n pr eh i sto ri s c he 
wo ninge n. Dit a l les in Ram i ou l bij Flémall e . 

- In museum voo r Mi dde n- Afri ka te Te rvur en : te n too nste l l in g : 
" De schoo nheid va n Eth i opië ", tot 21 sep t embe r; inf o : 
02/76952 36 of 02/7695644 . , 

- Pub li cat i e va n PC CC RijKe l:" Dat besto nd vr oege r nl. e t ••• " 
360 p, 68 illu s T., 45 0 F. 



= 

VERS LAG BIJ EENKOMST 27 MEI 1996 . 

Aa nwezig : L. Ba r tholomé , I . Gi l i se n, 
F. Coenen en Jos Bl e us 

Ve r ontsc huldi gd : J . Gr ommen . 

H. Lenae r s , 

L eo n h e e f tee n 1 ijs t va n .~.b. e ~~ s se n bij die 
ha ndelen over Bo r gl oo n. De sec r eta ri s zal e r 

(?CRGl.OON een cop i e van maken , h i e r bijgevoegd . \Jie 
weet e r nog a nde r e? •• 
De v oo rzi tte r s telde de vraag of me n de .HeD:ç.B .. t§.Y:,!?~nd e 1. zou 
uitgeven ~ n beperkte kr in g o f ve rd e r. De b i bli ograf i e kan ni et 
tot het uit ers te geco ntr ol ee r d wo rden ! Vo l ge ns I vo raadplee g
de H. talrijk e bronn en , maa r voor name lijk Dari s e n St r ave n. 
Jos Bleus beloo fd e een " te n geleide " te schr ij ven . Ook ni et 
vergeten M. Ponet te beda nken ! Kan he t kant en klaar zi j n in 
september?. Me n besl ui t I vo ee n voorschot te geven voor z i j n 
gep r es t ee r de e n no g uit te voe r en \Je r k . Deze belooft e nkele 
pr oe f exempla r e n klaa r te maken . Fr ans ve r klaa r t dat me n in 
198 6 bij de vie ri ng van "L oo n- wee r- stad " al een uitgave wilde 
klaa r maken e n e r ee n lijst bestaat van v66r -i nsc hri jve r s . 
Jos zal er naar op zoek gaa n! Volge nd e vrag e n rijz en nog op : 
ingeb onden of ni et?. s tij ve kaft? . sponso rin g? . banke n 
aanspreken? . Men wi l als ri chtprijs onder de 1000 F bl i jven . 
Volg ende vergadering : de fi n i tieve beslissing ! 

Jo s he e ft het boe ~i) ij : " M é hê..I}.9.§~_ d 8. _ ç a ~ i lle de B 0 r m a ~ ( 1 91 9 ) 
pa r ses amis ". Deze de Bo r man we rd op 2 april 1837 geboren op 
het kasteel van Rullin ge n. Hij was ad vocaat e n lid - zoa l s 
Dar is - van de " Soc i été de Bi blioph il es Li égo i s " De v oo rzitt e r 
leest dan enke l e pas sages uit d i t boek om aan te tonen dat e r 
i n de 17de e n 18de eeuw vee l a r moede was ond e r het gewone volk . 
~l en was met we in i g te vr eden en ve r d i e nde ook "n avena nt"! 

Fr a ns meldt dat J . Dry hem het boek van de tu ch t r aad der advo 
cate n t . g . v . hun 100jarig bestaan, heeft doo r gegeve n. Hi j vond 
~öp-de 1ste pag in a de naam van He nr otay op de s tichtingsv e r
gade rin g va n 16 maart 1 896 e n ook ee n r echtsged in g van de zus 
van Henrotay , Mw. Va n Mun s ter. 

De voorzitte r komt dan me t de gesch i ede ni s van Kutteko ve n. 
In 1182 gee ft graaf Gerard ee n st uk9rëina·· v-oë;r·-""(J8~ äbdTJVän 
Herckenrod e . En ke l e gebouwe n zijn ve r dwenen. In de kasteelhoeve 
bev in dt zich he t wapensch ild van ee n de r ab dissen boven de 
ingangsp oo rt. He t kastee l zelf dateert van 1907, al afgeb r and 
gewees t e n bewoo n d doo r de Meeü s d ' Ar ge nt eu il. Iv o gee ft op 
het bo r d n og ee n schets van de vroe ge r e abd ijh oevegebouwe n d i e 
dieper lig ge n achte r de hoeve van Ri ga . \Jat me t de ou de gr af 
sten op het ke r khof? . \Jas daa r ook gee n pate r-mi ssiona ri s? . 
Van de 120 i nwo n e rs bli jven e r n og 92 ove r. Een i lluste r e 
persoon va n Kuttek ove n was voo rz eker Ri chard - Pau li Stravi u s 
(1 584 -1 654 ) , Dr . in de r e c hten e n de Godgeleerdhe i d . Hij 
verbleef veel te Rome . Hij was "in te rn unt i us " te Br ussel . 

I vo zegt dat Hend ri k Co ene n de 9.§L§'flJJ e dJ2D.....:h.ê. .. \f.ên . _.::) ~ s S, e r e n sch r eef . 

Leon gee ft no g ee n bund e l t e r bewa rin g over de fam ili e 
( de) C_9.el.~. . ---~ .,,_ ... 
o p ~ ..... L~Ln) k om e n wi j ee n I a a t s tem a a 1 di t we r k j a a r s a me n . 
Tot dan ! 



Cesc!i[ecf!iundif;c J{CÛlC] 
':--Ij . C ~ " (5// 
~ JCanuntiiJv c'l)a as 

VERSLAG BIJEENKOMST 27 MEI 1996. 

Aanwezig: L. Bartholomé, I. Gilisen, H. Lenaers, 

= 
., ··l , . 

lt 
BeRGLOON 

F. Coenen en Jos Bleus 
Verontschuldigd: J. Grommen. 

Leon heeft een lijst van thesissen bij die 
h a n del e nov e I' B 0 I' g 1 0 0 n. 0 S-'SE3"'C I' ëtä-I' i s zal e I' 
een copie van maken, hierbijgevoegd. Wie 

weet er nog andere? •• 
08 voo I' zit ter stel d ede v I' a a g 0 f men de tLI? o.~_~_té!Y_::.~ .u nd el zou 
uitgeven ~n beperkte kring of verder. De bibliografie kan niet 
tot het uiterste gecontroleerd worden! Volgens Ivo raadpleeg
de H. talrijke bronnen, maar voornamelijk Oaris en Straven. 
Jos Bleus beloofde een "ten geleide" te schrijven. Ook niet 
vergeten M. Ponet te bedanken! Kan het kant en klaar zijn in 
september?. Men besluit Ivo een voorschot te geven voor zijn 
gepresteerde en nog uit te voeren Werk. Deze belooft enkele 
proefexemplaren klaar te maken. Frans verklaart dat men in 
1986 bij de viering van "Loon-weer-stad" al een uitgave wilde 
klaar maken en er een lijst bestaat van v66r-inschrijvers. 
Jos zal er naar op zoek gaan! Volgende vragen rijzen nog op: 
ingebonden of niet?. stijve kaft?. sponsoring?. banken 
a~nspreken?. Men wil als richtprijs onder de 1000 F blijven. 
Volgende vergadering: definitieve beslissing! 

J 0 s he e ft het boe k;b ij: '1'I_~)_§.~.g . .e s .. .. d.El. .. . Ç,a rn i lle de B 0 I' m a ~ (1 91 9 ) 
par ses amis". Deze de Borman werd op 2 april 1837 geboren op 
het kasteel van RuIlingen. Hij was advocaat en lid - zoals 
oaris - van de "Société de Bibliophiles Liégois" De voorzitter 
leest dan enkele passages uit dit boek om aan te tonen dat er 
in de 17de en 18de eeuw veel armoede was onder het gewone volk. 
Men was met weinig tevreden en verdiende ook "navenant"! 

Frans meldt dat J. Dry hem het boek van de tuchtraad der advo
caten t.g.v. hun 100jarig bestaan, heeft doorgegeven. Hij vond 
~op-de 1ste pagina de naam van Henrotay op de stichtingsver
gadering van 16 maart 1896 en ook een rechtsgeding van de zus 
van Henrotay, Mw. Van Munster. 

De voorzitter komt dan met de geschiedenis van Kuttekoven~ 
In 1182 geeft graaf Gerard een st-üT<"" g'iö'rïëf ,l'ö'or'" ëïë---äb'èfI'j van 
Herckenrode. Enkele gebouwen zijn verdwenen. In de kasteelhoeve 
bevindt zich het wapenschild van een der abdissen boven de 
ingangspoort. Het kasteel zelf dateert van 1907, al afgebrand 
geweest en bewoond door de Meeüs d'Argenteuil. Ivo geeft op 
het bord nog een schets van de vroegere abdijhoevegebouwen die 
dieper liggen achter de hoeve van Riga. Wat met de oude graf
sten op het kerkhof?. Was daar ook geen pater-missionaris?. 
Van de 120 inwoners blijven er nog 92 over. Een illustere 
persoon van Kuttekoven was voorzeker Richard-Pauli Stravius 
(1584-1654), Dr. in de rechten en de Godgeleerdheid. Hij 
verbleef veel te Rome. Hij was "internuntius" te Brussel. 

Ivo zegt dat Hendrik Coenen de ggs.c):!,i..e .. d.ElD,i,s __ ,v,an., Je,ssere,n schreef. 

Leon geeft nog een bundel ter bewaring over de familie 
( d e \ C. 0 is. -'-_.-." ._-- . .... 
\...!:~ ... _e_ ..... _ 
Op g3 .... .J_uf),i komen wij een 1 aa ts te maal di t werk j aar samen. 
Tot dan! 

-------------------------



Bo r gl oo n, 15 juni 1996. 

Beste lid, 

Onze volgende samenkomst heeft plaats op: 

~OON I MAANDAG 24-_~~~' I j<~J_~~~"TE?9,_, ~~J 
IN ONS GEWOON LOKAAL, het OCMW Dienstencentrum, Gr aethempoort 
3A te Bo rgl oo n. 
Wi j nodigen U vri endelij k uit om volgende agendapunten te 
besp r eke n: 

_ Besl i ss in g over publi cat ie Henrotay-bundel. 
_ Evaluat i e uerkjaar '95 - '9 6 . - Toekomst? 
- Tienj a ri ge viering 
- Mededelingen 
- Va ria 

I n de ho op U te moge n beg r oete n, ~kenen, 

De voorzi t te r_ L---/J-)-~7 

..---- " 

BLEUS 

Weetjes: 

Elke zondag om 14.15 - 15.15 - 16 .15 - 17.15 u kan me n onde r 
begeleiding het kasteel Reinhardtstein te Robertville 
bezoeken . Inf o : 080/446440 

Elke zaterdag van juni va n 10 tot 17 U: Snuffelmarkt op de 
Schuttersueiden aan de Vier gr e nz e nu eg te Vaa l s . 

- In Lomme lv ond men in 1965 een aa ntal vooruerpen uit de late 
bronstijd ( 110 0-7 75 v66r Xus) o . a . kokerbijlen, a r mba nd en , e nz. 
Die uorden tentoongesteld in museum Kempenland. Gratis toegang 
e n open e l ke dag buiten maa ndag , Za. + Zo;alleen NM. Info: 
011541335 

Op za. 29 juni heeft de statuta ir e algemene ve r gade ring 
plaats va n onz e Federat i e van GKen va n LI mburg : 10 u te 
Hasselt in het Borrelhuis , Witte Nonnenstraat 28 . 

In Be ir oet u e rd een sa r cofaag uit de 3d e E v66r Xus gevonden 
met een met goud bedekt lichaam van een jonge vrouu. Het 
gr a f in Baalbek uas nog intac t . 

- I n Tonge ren ue rd ee n uni eke Rome in se ijzeren veldfl es en 
een kat r ol opgeg r ave n. 

- I n Lod ( I s r aë l ) hebben archeologen een zeldzaam f el gek l e ur de 
Rome i nse mozaiek blootgelegd van ca . 1600 jaar oud . 



ge~çcliiec(funái3~c S}~ärcfj; 
~JCanunnifi lJa c'û; 

Beste l i d, 

Borgloon, 15 juni 1996 . 

Onze volgende samenkomst heeft plaats op : 

PO<GLOON I MAANDAG 2 4J'ÜN) ~~:~~'9 6~~,~. ~~" .,.?.Ë,~:' ~] 
IN ONS GEWOON LOKAAL, het OCMW Dienstencentrum, Graethempoort 
3A te Borgloon . 
Wij nodigen U vriendelijk uit om volgende agendapunten te 
bespreken : 

- Beslissing over publicatie Henrotay-bundel . 
_ Evaluatie werk jaar '95 - ' 96 . - Toekomst? 
- Tienjarige viering 
- Mededelingen 
- Varia 

In de hoop U te mogen begroeten , ~ke nen, 

De secretaris , 
\,---,~ /~) 

éoi:j'~tî':47~!/~A- '~ " ,_ ,, __ ~~k,t~l2:cftn S ,, ' ' 
<fona~.!.!:' stóen \fv~ÇJ--1 Ó5 -"~" 

3 8 40->-f:10 H G L 0 0 N '-". 
Tel. 012/74.46 .1'.2. \. 

Weetjes : 

Elke zondag om 14 . 15 - 15 . 15 - 16 . 15 - 17 . 15 u kan men onder 
begeleiding het kasteel Reinhardtstein te Robertville 
bezoeken . Info : 080/446440 

Elke zaterdag van juni van 10 tot 17 U: Snuffelmarkt op de 
Schuttersweiden aan de Viergrenzenweg te Vaals . 

- I n Lommel/vond men in 1 9 6 5 een aantal voo r w e r pan uit de late 
bronstij8 (1100-775 voor Xus) o . a . kokerbijlen, armbanden, enz . 
Die worden tentoongesteld in museum Kempenland . Gratis toegang 
en open elke dag buiten maandag, Za . + Zo;alleen NM . Info : 
011541335 

Op za . 29 juni heeft de statutaire algemene vergadering 
plaats van onze Federatie van GKen van LImburg : 10 u te 
Hasselt in het Borrelhuis , Witte Nonnenstraat 28 . 

- In Beiroet werd een sarcofaag uit de 3de E vóor Xus gevonden 
met een met goud bedekt lichaam van een jonge vrouw . Het 
graf in Baalbek was nog intact . 

- In Tongeren werd een unieke Romeinse ijzeren veldfles en 
een katrol opgegraven . 

- In Lod (Israël) hebben archeologen een zeldzaam fel gekleurde 
Romeinse mozaiek blootgelegd van ca . 1600 jaar oud . 



Bo r gloo n , 12 septembe r 1996. 

Beste li d , 

Mogen wij U vr iendel ijk u itn od i gen op onze ee r ste 
same nkomst van het nieuwe we r kjaa r e n dit op , nu 

fMAANDAG-i,~SÊ_~.!_E~2,~~,~,,",·T"~.~'~~-~~ J 
i n on s vert r ouwde l okaa l va n het OC MW, Gra et hempoo r t . 

Wij stellen U voor om volgende agendapunte n te 
bespreken : 

1. Evaluat ie van de tentoonstelling MARTIN AUBEE 
te Colen , door Jos Bleus 

2 . Eva l uatie van de Open - ~onumente n dag te Borgloon : 
Kuttekoven in de kijker , door Jos Ble us . 

3 . De mondelinge gesc hi ede nis, n . a . v . het Congres 
te Rijkel, doo r Jos Bleus . 

4 . Wat met de tienjarige vier in g van de G. K. ? Hoe 
ziet U die afsluit in g va n ons tienjarig bestaa n? 

5 . Is de editie van " Henrotay " geen un ieke ge l ege n he i d 
voo r de z e u i tgave? 

6 . Hoe z i et U het we r kjaar ' 96 - ' 97? Voo r stell en . 

7 . Var i a 

Wil ook even nota nemen va n de data van de volgende 
samenkomsten : 28 . 1 0 - 25 .11 - 23 .1 2 - 27 . 01 - 24 . 02 -
24 . 03 - 28 . 04 - 26 . 05 - 23 . 06 . 

In de hoop U op de z e en/o f vo lg ende bijeenkomsten te 
ontmoeten , tekenen wij , 

De sec r eta ri s , 
) 

-/}-~~ 
~---

De voo rzit te r, 
) 



Borgloon, 12 september 1996. 

Beste lid, 

Mogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze eerste 
samenkomst van het nieuwe werkjaar en dit op, nu 

~ A A NO A G-2 3 SE P ~_~!1 B ~~_~~._~.~ 
in ons vertrouwde lokaal van het OCMW, Graethempoort. 

Wij stellen U voor om volgende agendapunten te 
bespreken: 

1. Evaluatie van de tentoonstelling MARTIN AUBEE 
te Colen, door Jos Bleus 

2. Evaluatie van de Open-~onumentendag te Borgloon: 
Kuttekoven in de kijker, door Jos Bleus. 

3. De mondelinge geschiedenis, n.a.v. het Congres 
te Rijkel, door Jos Bleus. 

4. Wat met de tienjarige viering van de G.K.? Hoe 
ziet U die afsluiting van ons tienjarig bestaan? 

5. Is de editie van lIHenrotayll geen unieke gelegenheid 
voor deze uitgave? 

6. Hoe ziet U het werk jaar '96 - '97? Voorstellen. 

7. Varia 

Wil ook even nota nemen van de data van de volgende 
samenkomsten: 28.10 - 25.11 - 23.12 - 27.01 - 24.02 -
24.03 - 28.04 - 26.05 - 23.06. 

In de hoop U op deze en/of volgende bijeenkomsten te 
ontmoeten, tekenen wij, 

De secretaris, De voorzitter, 



~~ csc/Î{ecfliundlqc j{c ii1 :.] 
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OC)RGLOON 

VERS LAG BIJEENKOMST 23 SEP TEMBER 1996 . 

Aanwezig : A. Albert, w. Vandormael, J . 
Grommen, L. Ba r tholomé , I vo 
Gilisen, F. Coenen e n Jos Bleu s . 

Daar I vo niet kon blijven , aanhoort hij eerst de tekst 
die Jo s Bleus opstelde als een " ten ge leide " van de 
bundel van He n rotay . Ivo neemt dTë--mee-- ë'n "verontschul 
digde zich de samenkomsten niet meer te kunnen bijwonen 
tot nieuwjaar . 

De voo rzitt e r geeft een uit geb rei d relaas over de 
te ntoonstelling van Mar~i~ ~~ b~~ . t~ ~ olep . Hij schetst 

cJË31-evÊïnsT6op v'an de schilder en ve rmeldt zijn opdracht 
gevers e n de plaatsen waa r de sch ilderijen te v i nden 
war en , o . a . in de st . Bartho l oméke rk te Luik . Dit laat 
ste is nog ee n verhaal op zichzelf . Over de sch i ld e r e n 
zijn werken we rd een fraai - ogend boekje uitgegeven . 

De .QQ§.n - Mo n u.~~nt.~,,~.~é3:9 bracht JS..ut t_~~9Y en in de ki j k er . 
In 1182 schonk de graaf va n Loo n a ldaar een stuk gr ond 
aa n de abdij, van Herckenrode, die er ee n hoevecomplex 
met Schuu r opzette . 
Kuttekoven is ook de geboo rteplaa ts in 1584 van Richa r d 
Pauli Stra vius (St r auven), in te rnuntius te Rome . De 
brocure, ter dier gelegenheid uitgege ve n, vermeldt e r 
meer over . Die dag was er ze e r veel be l angste l ling ! 

Naar aanleiding va n het Cong res voo r Heemkunde te Rijkei 
werd a l daar het boek voorgesteld : " Dat bestond vroege r 
niet ". Dit zijn opget e kend e ve r h a Ie n-e-r=i -- fslEë'ïî "ü'l l "cfë .... 
m'ónd' van hoog - bejaarden , de z ogezegde " peti t e histoi r e ". 
wij zullen dit boek aankopen . 
Naar a an l e i d ing hiervan weiden e nkele led e n uit ove r 
de vr oege re gebruiken bij begrafenissen , hanengevechten , 
de ee rste fiet s) e n a u t o in Loon, enz ••• 

Wat nu met onze Henrotal~ uitga ve ? •• Eerst polsen of 
er be l angstellin g voor is in de dagbladen , de Week 
krant, de Ni e uwsbrief, radio Hoepertingen, enz • • • 
Richtp r ijs van 800 tot 1000 F aanhouden met een gunstige 
voo r- i nte ke nprijs . Verzend i ngsk oste n aanrekenen . Eer st 
moet I vo een presentexemplaar klaarstomen ! 

'Eén li d merkt op dat Loon vuil wor dt . ~en ziet het gras 
groeien in de dakgoot van het stadh uis , zelfs de goot 
van de Gasthuiskapel we r d niet aa ngesloten op de r iolering ! 

A. Al be r t vraagt da n aandacht voor het c onse rv e r e n en 
i n ven t a ris e r e n va n 0 u d e 9 r a fS.~ .§.Q §3_n , o . a . in Kut t ek 0 ve n . 
Jas Bleus me r kt op dat deze laatsten d oo r Patrick Helewaut 
we r den ontcijferd e n nagetekend . 
W. Vandormael vraagt hoever Jas Bleus staat me t zijn 
studie ove r de kan unniken . 
L. Bartholomé w-{I-'-credr aad van onze kr on iek ove r Loon 
weer opnemen . 
De voorzitte r spoort de l ede n aan om een e i gen i nbreng 
te doen en per same nkomst een onderwerp aan te snijden 
dat zij machtig zi j n of i ngest udee r d hebben . 



- OC)RGLOON 

VERSLAG BIJEENKOMST 23 SEPTEMBER 1996. 

Aanwezig: A. Albert, W. Vandormael, J. 
Grommen, L. Bartholomé, Ivo 
Gilisen, F. Coenen en Jos Bleus. 

Daar Ivo niet kon blijven, aanhoort hij eerst de tekst 
die Jos Bleus opstelde als een "ten geleide" van de 
bundel van Henrotay. Ivo neemt d-ie mee en- verontschul
digdezich de samenkomsten niet meer te kunnen bijwonen 
tot nieuwjaar. 

De voorzitter geeft een uitgebreid relaas over de 
tentoonstellin~van Martin Aubée te Colen. Hij schetst 
de levensloop van de schilder en vermeldt zijn opdracht
gevers en de plaatsen waar de schilderijen te vinden 
waren, o.a. in de st. Bartholomékerk te Luik. Dit laat
ste is nog een verhaal op zichzelf. Over de schilder en 
zijn werken werd een fraai-ogend boekje uitgegeven. 

De Open-Monumentendag bracht Kuttekoven in de kijker. 
,In 1182 schonk de graaf van Loon aldaar een stuk grond 

aan de abdij, van Herckenrode, die er een hoevecomplèx 
met Schuur opzette. 
Kuttekoven is ook de geboorteplaats in 1584 van Richard 
Pauli Stravius (Strauven), internuntius te Rome. De 
brocure, ter dier gelegenheid uitgegeven, vermeldt er 
meer over. Die dag was er zeer veel belangstelling! 

Naar aanleiding van het Congres voor Heemkunde te RijkeI 
werd aldaar het boek voorgesteld: "Dat bestond vroeger 
niet". Dit zijn opgetekende verhalen en feiten uit de 
mond van hoog-bejaarden, de zogezegde "petite histoire". 
Wij zullen dit boek aankopen. 
Naar aanleiding hiervan weiden enkele leden uit over 
de vroegere gebruiken bij begrafenissen, hanengevechten, 
de eerste fietsten auto in Loon, enz ••• 

Wat nu met onze Henrotay-uitgave? •• Eerst polsen of 
er belangstelling voor is in de dagbladen, de Week
krant, de Nieuwsbrief, radio Hoepertingen, enz ••• 
Richtprijs van 800 tot 1000 F aanhouden met een gunstige 
voor-intekenprijs. Verzendingskosten aanrekenen. Eerst 
moet Ivo een presentexemplaar klaarstomen! 

Eén lid merkt op dat Loon vuil wordt. Men ziet het gras 
groeien in de dakgoot van het stadhuis, zelfs de goot 
van de Gasthuiskapel werd niet aangesloten op de riolering! 

A. Albert vraagt dan aandacht voor het conserveren en 
inventariseren van oude grafstenen, o.a. in Kuttekoven. 
Jos Bleus merkt op dat deze laatsten door Patrick Helewaut 
werden ontcijferd en nagetekend. 
W. Vandormael vraagt hoever Jos Bleus staat met zijn 
studie over de kanunniken. 
L. Bartholomé wil de dra-ä'd van onze kroniek over Loon 
weer opnemen. 
De voorzitter spoort de leden aan om een eigen inbreng 
te doen en per samenkomst een onderwerp aan te snijden 
dat zij machtig zijn of ingestudeerd hebben. 



VERSLAG BIJEENKOMST 23 SEPTEMBER 1996. 

Aanwezig: A. Albert, W. Vandormael, J. 
Grommen, L. Bartholomé , Ivo 
Gilisen, F. Coenen en Jos Bleus. 

Daar Ivo niet kon blijven, aanhoort hij eerst de tekst 
die Jos Bleus opstelde als een "ten geleide" van de 
bundel van Henrotay. Ivo neemt die mee en verontschul
digdezich de samenkomsten niet meer te kunnen bijwonen 
tot nieuwjaar. 

De voorzitter geeft een uitgebreid relaas over de 
tentoonstellin~~an_~§rtin-Bubée te Colen. Hij schetst 
de levensloop van de schilder en vermeldt zijn opdracht
gevers en de plaatsen waar de schilderijen te vinden 
waren, o.a. in de st. Bartholomékerk te Luik. Dit laat
ste is nog een verhaal op zichzelf. Over de schilder en 
zijn werken werd een fraai-ogend boekje uitgegeven. 

De Open-Monumentendag bracht Kuttekoven in de kijker • 
. In 1182 schonk de graaf van Loon aldaar een stuk grond 

aan de abdij, van Herckenrode, die er een hoevecomplex 
met Schuur opzette. 
Kuttekoven is ook de geboorteplaats in 1584 van Richard 
Pauli Stravius (Strauven), internuntius te Rome. De 
brocure, ter dier gelegenheid uitgegeven, vermeldt er 
meer over. Die dag was er zeer veel belangstelling! 

Naar aanleiding van het Congres voor Heemkunde te Rijkel 
werd aldaar het boek voorgesteld: "Dat bestond vroeger 
niet". Dit zijn opgetekende verhalen en feiten uit de 
mond van hoog-bejaarden, de zogezegde "petite histoire". 
Wij zullen dit boek aankopen. 
Naar aanleiding hiervan weiden enkele leden uit over 
de vroegere gebruiken bij begrafenissen, hanengevechten, 
de eerste fiets~en auto in Loon, enz ••• 

Wat nu met onze Henrotay-~gave? •• Eerst polsen of 
er belangstelling voor is in de dagbladen, de Week
krant, de Nieuwsbrief, radio Hoepertingen, enz ••• 
Richtprijs van 800 tot 1000 F aanhouden met een gunstige 
voor-intekenprijs. Verzendingskosten aanrekenen. Eerst 
moet Ivo een presentexemplaar klaarstomen! 

Eén lid merkt op dat Loon vuil wordt. Men ziet het gras 
groeien in de dakgoot van het stadhuis, zelfs de goot 
van de Gasthuiskapel werd niet aangesloten op de riolering! 

A. Albert vraagt dan aandacht voor het conserveren en 
inventariseren van oude grafstenen, o.a. in Kuttekoven. 
Jas Bleus merkt op dat deze laatsten door Patrick Helewaut 
werden ontcijferd en nagetekend. 
W. Vandormael vraagt hoever Jas Bleus staat met zijn 
studie over de kanunniken. 
L. Bartholomé wil de dr~;d van onze kroniek over Loon 
weer opnemen. 
De voorzitter spoort de leden aan om een eigen inbreng 
te doen en per samenkomst een onderwerp aän te snijden 
dat zij machtig zijn of ingestudeerd hebben. 



Borgloon , 14 oktober 1996 . 

Geachte, 

Wi j zijn zo vr i j U hiermee vr i ende li jk 
onze volge n de samenkomst , en dit op op 

uit te nod i ge n 

I ['1 A A N 0 ~-9~~~~_~ K_~_?~~.~,~=î~ 9-,~ _ .. ! ,~-2 o'-~ J 
in ons gewoon lokaal, Dienstencentrum OC MW, 
Graethempoort 3A te Borgloon . 

Op de agenda : 

-" Omtrent ZaTre ", een causerie door de hee r Antoon 
Keimes over de " roots ", zeden, gewoonten en 
stammencultuur van het voo r mal i ge " Congo " 
Zelf verbleef spreker meer dan twintig jaren i n 
onz e vroegere kolonie , kent nog de inlandse 

talen en is dus de aangewezen man om ons hierover 
en i g inz i cht te geven . 

- fV'i ededelingen 
- Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten , 
tekenen wij, 

De voorzi tter " . / ,- '1..., 
'~ ) v~ 

~ BL EUS ' 

Weetjes : 

Het boek : Dat bestond vroeger niet, is te verkrijgen 
in het kasteel te Rijkel . Wij k open e r één voor onze kr i ng . 

De tentoonstelling " Koolputterserfgoed " is nog tot 27 okto 
ber te bezichtigen in de persluchthal van de mi jnzetel 
van Winterslag , Evense Copeelaan 91 te Genk . 

De " Alarrire Foun dation " is op zoek naar oude muz i ek 
fragmenten , voo r al de periode van 1350 tot 1600 . 
Eventueel s i gnaleren aan DR . Scheurs, Tel . 011/428571 . 

De " Vereniging voo r Limburgse Dialect - & Naamkunde " 
houdt haar 22ste Congres in Café - Restaurant/ Ku nstfor um 
De Boote , Neerzijstraat 41 te Genk en dit op zaterdag 
15 november van 9 tot 17 .3 0u . De gemeente Genk is het 
on der we r p . I" , eng g e ft ook een boe k u i t : " Een e e u w 
Lim burgse dialectologie ", 730 F, Jan Sege r s , Sparrenhof 
13 te Diest . 



Borgloon, 14 oktober 1996 . 

Geachte, 

Wij zlJn zo vrij U hiermee vriendelijk uit te nodigen 
op onze volgende samenkomst, en dit op 

I ~1AANDAG 28 OKTOBER 1996 TE 20 U J 
in ons gewoon lokaal, Dienstencentrum OCMW, 
Graethempoort 3A te Borgloon . 

Op de agenda: 

-"Omtrent ZaTre", een causerie door de heer Antoon 
Keimes over de "roots", zeden, gewoonten en 
stammencultuur van het voormalige "Congo" 
Zelf verbleef spreker meer dan twintig jaren in 
onze vroegere kolonie, kent nog de inlandse 

talen en is dus de aangewezen man om ons hierover 
enig inzicht te geven. 

- Mededelingen 
- Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

( 

hJeetjes: 

De v 0 or zit ter,) t",r- '", 

L BLEUS 

Het boek: Dat bestond vroeger niet, is te verkrijgen 
in het kasteel te Rijkel. hJij kopen er één voor onze kring. 

De tentoonstelling "Koolputterserfgoed" is nog tot 27 okto
ber te bezichtigen in de persluchthal van de mijnzetel 
van hJinterslag, Evense Copeelaan 91 te Gen k . 

De "Alamire Foundation" is op zoek naar oude muziek
fragmenten, vooral de periode van 1350 tot 1600. 
Eventueel signaleren aan DR. Scheurs, Tel. 011/428571. 

- De "Vereniging voor Limburgse Dialect- & Naamkunde" 
houdt haar 22ste Congres in Café-Restaurant/Kunstforum 
De Boote, Neerzijstraat 41 te Genk en dit op zaterdag 
15 november van 9 tot 17.30u. De gemeente Genk is het 
onderwerp. lV; en ggeft ook een boek ui t: nEen eeuw 
Limburgse dialectologie", 730 F, Jan Segers, Sparrenhof 
13 te Diest. 



BCJRGLCON 

VERSLAG VAN DE BIJEEPJKDIIST 00.28.10.96 

_ Verontschuldigd: I. Gilisen, A. Van Hoecke 
Aanwezig: A. Albert, L. Bartholomé, H. Lenaers, 

Dr. Grommen, P. Helet.:aut, A. I<eimes, 
lJ . Vandormael, J. Bleus, F . Coenen. 

Ons gewoon lokaal bleek bezet door bloemschik
sters, blijkbaar een fout in de programmatie! 
Dan maar uitgeweken naar het therapielokaal. 

De voorzitter verwelkomde~n stelt spreker voor, die hij ook 
dadelijk aan het woord liet. D~ heer Keimes, die 25 jaren in het 
huidige Zaïre verbleef, had dan ook recht van spreken. 
Hij ,b el ic h t t ede pre -~_gJ.Q.Q_tq.l~ __ R_e_:I:' ~_ o c:Je. Gen e t i s c h kan Af rik a 
in g ede e 1 d wor den in 4 af zon d er 1 ijk e, t a a ly er LJ Einte ___ .9E!JÜ_§....d en, nl. 
in noor d - A fr i ka: het -Ä-f-r-ëï::-Ä-i -i at i s c h geb i e d; a a n deN ijl b ron n e n 
het Nilo-Saharisch gebied; zuidwaarts het Kongo-Kodofanisch 
gebied en verder tot aan de Kaapstreek het Koianstamgebied. 
De Bantous (=mensen) met hun ca. 80 groepen hadden het over 
wicht. Bij de Bantous onderscheidt men een drietal maatschappij
vormen: een anä-ië-h-lE3tische, gebaseerd op de familie; een gedif
ferentieerde op basis van leeftijd en een hoofdmanschapsvorm 
op het gezag van de chef. In de hoger gelegen savanne deed men 
aan veeteelt en aan de bosrand: landbouwgewassen: sorgo, maniok, 
bananen, enz ••• Een !?_tam is dB ethnische en taa)eenheiq. Grote 
stammen ontstonden in het zuiden van Zai:re: het Loenda-rijk en 
in het noorden was de Zande-stam de -, meest gestructureerde. 
Dek 8 r n van d eBa z a n d e -- w-à s d e f a mil i e (0 f cIa n ) van d e A v u n g u ra. 
De Mambuti-stam --~et ee~ kleine gestalte leefde in het bos als 
echfe---il-à-fuur-ff1ensen. Zij deden aan visvangst en jacht, o.a. op 
olifanten, waarvoor zij een speciale techniek gebruikten. 
Men leefde meestal gegroepeerd in ronde (in savanne) of vier
kantige hutten (aan bosrand), gebouwd met plaatselijk materiaal. 
Daar was enkel een slaapplaats voorzien, wan~het koken gebeurde 
in aarden potten buiten onder een afdak op hoge palen dat 
tegelijk hun voorraadschuur bevatte en plaats van samenkomst. 
Zij Ie e f den 0 p he t r it me \f Cl_n __ d e nat u u r: van zon sop g a n g (6 u ) tot 
-ondergan-g- (18uT~ Z(j --ken-den de maan-maand, het regen- en droog 
seizoen. Er werd een stuk van het bos ontgonnen, de savanne I 

afgebrand en deze asse diende als meststof en de takken als 
brandhout. Jaarlijks verplaatste men het wingebied, schoof 
geleidelijk op, zodat men soms ook het dorp verzette. De vrouwen 
beLJerkten het land en zorgden voor de kinderen en het koken:----
Eerst aten de mannen, daarna de vrouwen. Aan vis en vlees was er 
geen gebrek. De vrouw Lias eigendom van de man en moest kinderen 
krijgen. Moeders stondsn zeer hoog in aanzien. Soms werd Een 
vroulJ verkregen bij Ben rooftocht in een naburige stam, maar 
meestal door een akkoord tussen 2 vaders en met de nodige br~id~ 
schat. Moeders gaven oo k borstvoeding gedurende 2 volle jaren. 
Als een vrou w wegliep werd ze terug gehbald en gestraft. Ook 
gehandicapten werden goed verzorgd. Er waren dus geen armen, 
maar wel rijken, die er meerdere vrouwen op na hielden. Het 
g E?~ oDn_~ er ~ c ~ tw a s _g e_b ase e r d op het principe: alles wat de stam 
machtiger maakt is goed; wat hem verzwakt is slecht en dient 
gestraft. Men had veel eerbied voor de oudsten. Ook de medicijn
man had een grote invloed. De kleding beperkte zich tot een 
rokje van bananenbladeren of een doek van boomschors. Oe gong 
was een communicatiemiddel en elke stam had haar eigen ritme. 
Chefs werden soms in een draagstoel vervoerd. Oe krijgsmacht 
omvatte jongelingen met spiesen enwerpmessen. Bij elke volle 
maan was er feest en dronk men palmwijn of maisbier. 
De voorzitter dankte de spreker voor zijn verhelderend relaas 
gebaseerd op levenservaring. Spreker zei er deugd aan beleefd'te 
hebben om dit over te brengen. Er werd nog nagepraat en naar 
meer details gevraagd. _____ . 

- - - - - - -: - ~ __ - ~-.::a.-- -z-_=_-_ = .:_-_=-
----- -------



Borgloon , 14 nove mber 1996 . 

Beste , 

Mogen wij U bij deze vriendelijk uitnodigen op onze 
volgende sa nenkomst in ons gewoon lokaal van het 
Dienstencentru r; , OC f'iw, Graethempoort 3A te Borgloon 

end i t op Gl-ÄiN··D'A(i ·"'·2"~·'''··~~§,~~.~~~:~,·~,~ , ... ~ ::~_~ 6 ~ .. :T. È" ,2D " ,H:': j 

Op de agenda : 

- I n n; e mor i a r"l r, I arc R 0 0 sen , b u r gen e est e r van B 0 r g I 0 0 n 
en lid G. K. 

- Int e I, en a ars Hen rot a y - bun del : sta n d van zak en . 

- Brief van stadsbestuur 

Vraag van Technische Dienst i . v . n . oude 
grafstenen die dienen be waard : stand van zaken . 

- Over de doctoraatsthesis : De Kruisheren na de 
Franse Revolutie , Gent 13 . 11 . 96 , door Jus Bleus . 

- f'l ededelingLn 

- Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen ont moeten , 
tekenen \.J ij , 

De secretaris , voorzitter ; 
,t~·( 

__ . g'5'-'13~ 
c::;::;' -~ 

.---' , -,,~, 

jJeetjes : 

Op 15 nove mber verscheen het boe k van jJ illy ~ assin : 
Repressie sn Re prBss i e p ro ble u en , 2 00 p . 60 foto ' s , 
850 F ( + 100 F port) op Nr . 000 - 0521544 - 72 van auteur ; 
Ferd . Allenstraat 16 , 3290 Diest 

Het boek : ~ aaseik , architectuur en historie , van U. 
Sangers en G. Daniels , 1947 , kwam in ons bezit . 

Op 19 november te 19 . 30 u spreekt Pr of . Renson, KUL , 
in het Koetshuis te Bokrijk over : De historiek van de 
volkssporten . 

Wij kregen een uitnodiging van het Balkancomité die op 
za ~ 30 nov . in de gemeenschapsschool, Stationsstraat 32 
van 13 tot 18 u een korfbaltornooi houden en vanaf 18 u 
een eetavond t . v . v . het vluchtelingen ka mp Zaton Zadar . 
Hiervoor inschrijven in Kortestraat 10 , v66r 24 nov .! 



; , 

Borgloon, 14 november 1996 •.. 

Beste, 

Mogen wij U bij deze vriendelijk uitnodigen op onze 
volgende samenkomst in ons gewoon lokaal van het 
Dienstencentrum OCM~, Graethempoort 3A te Borgloon 

en di t op [MAANDAG 'Ts-NOVEM8ÉR 1996 T-[, 20: ~. 
Op de agenda: 

- In memoriam Marc Roosen, burgemeester van Borgloon 
en lid G.K. 

- Intekenaars Henrotay-bundel: stand van zaken. 

- Brief van stadsbestuur 

Vraag van Technische Dienst i.v.m. oude 
grafstenen die dienen bewaard: stand van zaken. 

- Over de doctoraatsthesis: De Kruisheren na de 
Franse Revolutie, Gent 13.1·1.96, door Jo~ Bleus. 

- Mededelingen 

- Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten, 
tekenen wij, 

voorzitter; . , 

. ,~ 

~eetjes: 
.~ .... , 

Op 15 november verscheen het boek van ~illy Massin: 
Repressie en Repressieproblemen, 200 p. 60 foto's, 
850 F (+ 100 F port) op Nr. 000-0521544-72 van auteur; 
Ferd. Allenstraat 16, 3290 Diest 

Het boek: Maaseik, architectuur en historie, van ~. 
sangers en G. Daniels, 1947, kwam in ons bezit. 

Op 18 november te 19.30 u spreekt Prof. Renson, KUL, 
in het Koetshuis te Bokrijk over: Oe historiek van de 
volkssporten . 

~ij kregen een uitnodiging van het Balkancomitédie op 
za: 30 nov. in de gemeenschapsschool, Stationsstraat 32 
van 13 tot 18 u een korfbaltornooi houden en vanaf · 18 u: 
een eetavond t.v.v. het vluchtelingenkamp Zaton Zadar . 
Hiervoor inschrijven in Kortestraat 10, vóór 24 nov.! 
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VER SL AG VAN DE BI J EE NKOr lST 00 . 25.11 . 96 . 

Verontschuld i gd : A. Albe r t , 1 Gili sen , J . Heyvaert . 
Aanwez i g : A. Van Hoecke , P. Helewaut , ; LJ . Vandormael , 

C. Pirard , H. Leenaers , J . Gr ommen , 
A. Cas t r 0 , J . f~ eek ers , J 0 s BIe us , F. 
Coenen en L. Bartholomé (later) 

Boze gezichten en schampe r e opmerkingen omdat ons 
8C)R(;l00N g ew 0 0 n 10k a a 1 we e rin gen 0 men was . ['I e n sp rak zeI f s 

over contractb r euk . LJeernää~r-'hët ' therapielokaal ! 

De voorzi tter l eest voo r de rechtstaande vergader in g een !..~_ 
memoriaw voor Ma r c Roosen, burgemeester van 10 okt ~ 95 tot 
ä nov ' 9 6 ent e ve n s 1 I"cr -va non z e k rin g • 
Inspelend op de " Ope n-r;ion~_Il~endé?g " te Kuttekoven leest Jos de 
tekst van 4 oude grafstenen aldaar van af 1632 . Die moeten bewaa rd 
bli jven ! Ch . Pirard zegt dat de wet ove r eeuwigdurende ve r gunning 
(50 jaar) teruggebracht we r d op 25 jaar en ook in ve r band met ons 
kerkhof sugge reert hij contact op te n emen met schepe n Colla . 
Ook A. Castro , h oo fd van de Technische Dienst , beveelt aan om het 
oude kerkho f in zijn huidige toestand te behouden , zonder in 
v-o·ê -ging ~'-.-cr ite ria voo r het behoud van de tomben bl i jken : 1. 
de historis ch belang r ijke e n 2 . de esthetisch ve r antwoo r de . 
Laat ons eerst Kuttekoven en Gotem onde r de l oep nemen . LJil men 
een a f zon der 1 ijk e r u i m tem e t 0 u d e g r af s ten ene r e ë ren? •• lVI 0 e ter 
i n de fusie één gezame nli jk ke rk ho f of houden wi j het pe r kerk 
dorp? . vr aagt A. Castro . Voorzeke r moe t men dhr . Ni jssen con 
tacteren , die in 1 950 en 1986 aloude grafste n en in de fusie 
dorpen heeft geinventariseerd en beschre ven . Jos zal er werk 
van maken , belooft hij . 

De voorzitter leest da n een E_~~~f van het ~ta dsbestuur met 
r epliek op onze bemerkinge n ove r het vuil in de dakgoo t van het 
sta d h u i s . Een 0 ver d r e ven r ea c tie , -'v i ri d f --rilë -Fi-.---"On z "e n f we' g '8 was het 
meer om on ze bezo r gdheid over een historisch gebouw uit te 
drukken en helemaal niet bedoeld als aa nv a l 'o p het beleid! 
Kan Monume nt enwacht hieraan ve rh elpen? . Ch . Pirard weet dat 
men in ' 97 ee n vol l edige restauratie gaat doorvoeren . Een br i e f 
s c hrij ven of v ragen om informatie hierover , suggereert ~en. 

Dan wo r dt een link ge l egd naar Riene~k bij ~E~S ( 0) omdat 
Ar nold lo ok d it graafschap onde r zijn bevoegdheid had . I n 
1168 werd daar r eeds een zevenhoekige bu r c ht gebouwd met een 
toren van 18 m hoog . Jos r;eekers is da ar goed bek en d en hee f t 
hi e r over veel literatuur b i j . Ch . Pi r a r d stelt voor om te ve r
broeder en , alhoewel het 400 k m ve r i s . Daa r is te r plaatse 
wederzijdse steun voo r n odig . Ook Chiny, ko rt erb i j , komt hier 
voor i n aanmerking , merkt Jos op . 

Jos verme l d nog vlug i . v .m. Colen ~e sticht in g van de Kruis 
h e r e n al reguliere he r vo rmde kanunniken en ve r meldt de doc 
toraatsthesis va n pr of Ja nsse n van Maa se i k . 

Leon vraagt da n dringe n d aan de voo r zitte r om zijn inleiding 
van 2 pagina ' s en de bijk omende cop i e te ove r hand i gen aan I vo 
of deze zelf op computer te plaatsen ove r het we rk van Henrot ay! 
T ot, nu toe ee~ Z~J~J __ Jfl .. sc_bI.ijy'eJ's . Kan e r nog me'er 'ï:' ë-cI~'më'-~ - bv 
r adlO Hoepertlngen, k r anten, Fe d e r atie va n GKen van Li mb ur g ••• ? 
Jos en Frans wi l len e r we r k van maken . 

---------------------------------
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VER SL AG VAN OE BIJEENKOMST 00 . 25 . 11 . 96 . 

Verontschuldigd : A. Albert , 1 GilisBn , J . Heyvaert. 
Aanwezig : A. Van Hoecke , P. Helewaut ,; W. Vandormael , 

C. Pirard , H. Leenaers, J . Grommen , 
A • Ca s t r 0 , J . l'1e e k ers , J os Bleu s , F. 
Coenen en L. Bartholomé (later) 

Boze gezichten en schampere opmerkingen omdat ons 
- B:J<GL(X)N gewoon lokaal weer inge rl o~en was . Men sprak zeI f s 

over contractbreuk . Weer-naar ... · .. ·hs·t lherapielokaal! 

De voorzitter leest voor de rechtstaande vergadering een in 
memoriam voor Marc Roosen , burgemeester van 10 okt '.95 tot" 
8 nov ' 96' en tevens lTa van onze kring . 
Ins p ele n dop de" 0 pen - M ~.!:!..l:1 men t.~f2d a g " t e Kut t e k 0 ven Ie est J 0 s d e 
tekst van 4 oude grafstenen aldaar vanaf 1632 . Die moeten bewaard 
blijven! Ch . Pira r d zegt dat de wet over eeuwigdurende vergunning 
(50 jaar) teruggebracht werd op 25 jaar en ook in verband met ons 
kerkhof sugge r eert hij contact op te nemen met schepen Colla. 
Ook A. Castro , hoofd van de Technische Dienst , beveelt aan om het 
oude kerkhof in zijn huidige toestand te behouden, zonder in -va e g .1 n g • ~-"Cr i ter i a voo r het b e hou d van d e tom ben bI i jk en : 1 . 
de historisch belangr i jke en 2 . de esthetisch verantwoorde . 
Laat ons eerst Kuttekoven en Gotem onder de loep nemen . Wil men 
een afzonderlijke ruimte met oude grafstenen cre~ren? . Moet e r 
in de fusie één gezamenlijk kerkhof of houden wij het per kerk 
dorp? . vraagt A. Castro . Voorzeker moet men dhr . Nijssen con 
tacteren, die in 1950 en 1986 aloude grafstenen in de fusie
dorpen heeft geinventariseerd en beschreven . Jos zal er werk 
van maken , belooft hij . 

De voo rz itter leest dan een brief van het stadsbestuur met 
repliek op onze bemerkingen 'öv'si' b.e.t .. y_u.:!:1 _~ .r1. _ .. d.e dakgo.ot van het 
stadhuis . Een overdreven reactie , vindt men . Onzentwege was het 
meer om onze bezorgdheid over een historisch gebouw uit te 
drukken en helemaal niet bedoeld als aanv al 'op het beleid; I 
Kan Monumentenwacht hieraan verhelpen? . Ch . Pirard weet dat 
men in ' 97 een volledige restauratie gaat doorvoeren . Een brief 
schrijven of vragen om informatie hierover , sugge r eert men . 

Dan wordt een link gelegd naar li.~ .. E.J.~~~_Is.._~.t.JJ::..oh_r (0) omdat 
Arnold look dit graafschap onder zijn bevoegdheid had . In 
1168 werd daar reeds een zevenhoekige burcht gebouwd met een 
toren van 18 m hoog . Jos Meekers is daar goed bekend en heeft 
hierover veel literatuur bij . Ch . Pirard stelt voor om te ver 
broederen , alhoewel het 400 km ver is. Daar is ter plaatse 
wederzijdse steun voor nodig . Ook Chiny, korterbij, komt hier 
voor in aanmerking, merkt Jos op . 

Jas vermeld nog vlug i . v . m. Colen_de stichting van de Kruis 
heren al reguliere hervormde kanunniken en ve r meldt de doc 
toraatsthesis van prof Janssen van ~ aaseik . 

Leon vraa~t dan dringend aan de voorzitter om zijn inleiding 
van 2 pagIna ' s en de bijkomende copie te overhandigen aan Ivo 
of deze zeI f op compu~er te plaatsen over het ~.§!rk v§nJ1.§!nFo~ay ! 
Tot.nu toe ee~ 7§tal~ ln§cb~ijve~s . Kan er nog meer reclame, bv 
radIO Hoepertlngen, kranten , Federatie van GKen van Limburg ••• ? 
Jos en Frans willen er werk van maken . 

---------------------------------
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VER SL AG VAN DE BI J EE NKOMS T DO. 25 . 11 . 96 . 

Verontschuldigd : A. Al be r t , 1 Gilise n, J . Heyvaert . 
Aanwez i g : A. Va n Hoecke , P. Helewaut ,j W. Va ndormael , 

C. Pirard , H. Leenaers , J . Grommen , 
A. Cas t r 0 , J . l'1 e e k ers , J 0 s Bl eus , F . 
Coe nen en L. Ba r tholomé (late r ) • . ' . "~'''''-

___ -__ " Boze gezichten en schampere opmerkingen omdat ons 
-- (3(;RGLCX)N gewoon lokaal weer ing,e~o~en was . Men sprak ze l fs 

over contract breuk . Weer- naar"--""h"Éll th erap i el ok aal ! 

De voo r zitter leest voor de rechtstaande ve r gade r ing een :!:..r:. 
memoriam voor Marc Roosen , burgemeester van 10 okt ~ 95 tot 
8 nOv ' 96' en teven 's" lTa v an onze kring . 
Ins p el end 0 p d 8 11 0 pen - M (:}_l2..u m e_'] t,~~ dag 11 te Kut t ek 0 ve n Ie est Jo s de 
tekst van 4 oude grafstenen aldaar vanaf 1632 . Di e moeten bewaa r d 
blijve n! Ch . Pi rard zegt dat de wet ove r eeuwigdurende vergunning 
(50 jaar) teruggebracht werd op 25 jaar en ook in ve r band met ons 
kerkhof sugge r eert hij contact op te nemen met schepen Colla . 
Ook A. Castro , hoofd van de Technische Dienst , beveelt aan om het 
oude kerkhof in zijn huidige toestand te behouden , zonder in 
v '~egliîg '~:-"Criteria voor het behoud van de tomben blijken : 1 . 
de historisch belangrijke en 2 . de esthetisch verantwoorde . 
Laat ons eerst Kuttekoven en Gotem onder de loep nemen . Wil men 
een afzonderlijke ruimte met oude grafstenen creä r en? . Moet er 
in de fusie één gezamenl i jk ke r khof of houden wij het per kerk 
dorp? . vraagt A. Castro . Voorzeker moet men dhr . Nijssen con 
tacteren , die in 1950 en 1986 aloude grafstenen in de fusie 
dorpen heeft geinventariseerd en beschreven . Jos zal er werk 
van maken , belooft hij . 

De voorz i tter leest dan een brief van het stadsbestuur met 
r epliek op onze beme r kingen ~~~i - het vuil in de dakgoot van het 
stadhuis . Een overdreven reactie , -"v 'rndt"'me"n '~"-'önzenlwe'ge was het 
meer om onze bezorgdheid over een histo r isch gebouw uit te 
drukken en helemaal ni et bedoeld als aanv al 'op het beleid ;! 
Kan I~onumentenwacht hieraan ve r helpen? . Ch . Pirard weet dat 
men in ' 97 een volledige restauratie gaat doorvoeren . Een brief 
schrijven of vragen om informatie hierover , suggereert men . 

Dan wor d tee n 1 i n k gel e g dna a r .B_~._~_~ e.E..~.~U_b 0 h,,!, (D ) 0 md a t 
Arnold look dit graafschap onder zijn bevoegdheid had . I n 
1168 werd daar reeds een zevenhoekige burcht gebouwd met een 
toren van 18 m hoog . Jos Meekers is daar goed bekend en heeft 
hierover veel literatuur bij . Ch . Pi r ard stelt voor om te ver 
broederen , alhoewel het 400 km ver is . Daar is ter plaatse 
wederzijdse steun voor nodig . Ook Chiny , korterbij , komt hier 
voor i n aanmerking, merkt Jas op . 

Jos vermeld nog vlug i . v . m. Colen" de sticht i ng van de Kruis 
heren al reguliere hervormde kanunniken en vermeldt de doc 
toraatsthesis van prof Janssen van ~ aaseik . 

Lean vraagt dan dringend aan de voorzitter om zijn inle i ding 
van 2 pagina ' s en de bijkomende copie te overhandigen aan Ivo 
of deze zeI f op computer te plaatsen over het .I:!.?Fk _v?rl .. _H.~nl:'Dt_ay ! 
Tot nu toe een ?~t?1 _ in~9h~ijve~s . Kan er nog meer reclame , bv 
radio Hoepertingen, kr anten , Fede r atie van GKen van Limburg ••• ? 
Jos en Frans willen er werk van maken . 

-- ----- - -- - ----------------------



Borgloon , 15 januari 1997 . 

Beste lid of sympathisant , 

Vooreerst onze beste wensen van voorspoed en 
gezondheid voor i eder van U bij het begin van 
een nieuw jaa r. Ook nieuwe leden zijn van 
harte welkom ! 

Wij willen v~rder elke vierde maandag van de maand samen 
komen in ons lokaal van het Dienstencentrum OCMW , Gr aethem 
poort 3A te Borgloon (achter Graethemkapel) en ditmaal 
nodigen wij U vriendelijk uit op 

~
-~_ ... .-..... _._.-.... - .... . -,-_ ... ,,--.. -............ - .... -.... . -......... .., 

MAANDAG 27 JANUARI 1997 TE 20 U _ .. __ ..... --~.-.---.---.-- ... ' ... _. _._ ~_ . .. ... . ", . . " ." ... . ~ ._-".', .. ~, . 

om ove r vo lg e nde agendapunten van gedachten te wisse l en : 

- Een historisch feuilleton in Haspengouw 
- Verslag Cultuurraad met bevraging 
- Verslag vergade r ing Fruitmuseum 
- Uitgave Henrotaybundel ; stand van zaken , budget 
- Mededelingen o . a . Stroopmanneke - geschiedenis van Halen 
- Procedure bepalen om verder te werken aan de kroniek 

van Borg l oon 
- Voorbereiding volgend onderwerp : kerkhoven en gr afmonumenten 
- Varia 

Wij hopen U op de z e bijeenkomst te mogen ontmoeten . 

Daa r wij een nieuw jaar beginnen zijn wij zo vrij om U erop 
te wijzen dat het lidmaatschap van onze kring ook een kleine 
geldelijke bijdrage omvat . Die is er nod i g om de secretariaats 
werking te financieren , eventueel werken uit te geven of boeken 
aan te kopen e n abonnementen te nemen . Op bijgevoegd overschrij 
vingsformulier kunt U een bedrag van minimum 500 F storten . 
Zo wo r dt U ook op de hoogte gehouden van onze werking en ont 
vangt U uitnod i gingen en verslagen . 

Intussen groeten U 

De secretaris , 

C .OEr{E~F~.~ l \ . 

TongerséSfe~weg-1 05 L - ----; 
3840 SORGlOON 

Tel. 012174.'I~ S-~ 

Weetjes : 

De 250ste verjaardag van 
wordt herdacht op 30 mei 
en verder in historische 

De voor~i-t t~) , " r 1~ 
l 

Jos BLEUS 

de slag van Lafelt (2juli 1747) 
in een tentoonstelling te Alden - Biesen 
optochten op 2 , 6 en 13 jul i aldaar . 



Borgloon, 15 januari 1997 . 

Beste lid of sympathisant , 

Vooreerst onze beste wensen van voorspoed en 
~CX)N ---- gezondheid voor ieder van U bij het beg i n van 

een nieuw jaar . Ook nieuwe leden zi jn van 
harte welkom ! 

Wij willen v~rder elke vierde maandag van de maand samen 
komen in ons lokaal van het Dienstencentrum OCMW, Graethem 
poort 3A te Borg l oon (achter Graethemkapel) en ditmaal 
nodigen wij U vriendelijk uit op 

I r~ A A N 0 A G - '?~~.0 N ~~.~ .. I < ~~~ " 9~~:?' : ~~Ë-~2o-'u r 
öm over volgende agendapunten van gedachten te wisse len: 

- Een historisch feuilleton in Haspengouw 
- Vers la g Cultuurraad met bevraging 
- Verslag ve r gadering Fr uitmuseum 
- Uitgave He nr otaybundel ; stand van zakBn, budget 
- Me dedelingen o . a . stroopmanneke - geschiedenis van Halen 
- Procedure bepalen om ve r de r te werken aan de kronie k 

van Borgloon 
- Voorbereiding volgend ond erwerp : kerkhoven en g r afmon um enten 
- Varia 

Wij hopen U op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten . 

Daar wij een nieuw jaar beginnen zijn wi j zo vrij om U erop 
te wijzen dat het lidmaatschap va n onze I'ring ook een kleine 
ge ld elijke bijdrage omvat . Die is er nod i g om de secretari aats 
werking te financieren, eventueel werken uit te geven of boeken 
aan te kopen en abon nementen te nemen . Op bijgevoegd overschr i j 
vingsformulier kunt U ee n bedrag van minimum 500 F storten . 
Zo wordt U ook op de hoogte gehouden van onze werking e n ont 
vangt U u i tnodigingen en verslagen . 

Intussen groeten U 

De secretaris, 
Î - . ___.. ~ " ;-'//; c' L l __ ~ 

q..oe elt Fr a n ,
fOnQërsestesmweg 105 

3 8 4 0 B<i:JR G L 0 0 N /' 
Te/. 012/74.1/1.> ,-2 

Weetjes : 

De 250ste verjaardag van 
wordt herdacht op 30 mei 
en verde r in historische 

D8C VOOr~Y 
! 
U 

Jos trL EUs 

de slag van Lafe lt (2juli 1747) 
in een tentoonstelling te Alden - Biesen 
optochten op 2 , 6 en 13 juli aldaar . 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 21.01.97. 

Verontschuldigd: Ch. Pirard, A. Albert, 
U. Vandormael, J. Heyvaert, 
P. Helewaut. 

Aanwezig: L. Bartholomé, M. Schoenaerts, 
A. Van Hoecke, J. Grommen, 
Jos Bleus en F. Coenen. 

Jos verwelkomt en neemt meteen enkele verslagen door van onze 
meer dan tienjarige werking. Men blijft er niet bij stilstaan, 
maar er is toch een massa veldwerk gepresteerd. Hij vermeldt 
tevens dat in de volgende uitgave van "Haspengouw" een 
historisch feuilleton over het Graafschap Loon zal verschijnen. 

In het verslag over de Cultuurraad wordt aangestipt: 1. méér 
belangstelling en actief meedoen met de 11.11.11. actie; 2. 
voorstellen voor vd.ering "Verdienstelijke Lonenaar". Men 
beaamt dat één of meer verenigingen die minstens 10 jaar 
bestaan, afwisselend in de kijker dienen gesteld en afzien 
om daar een prijs aan te koppelen. In dit verband hebben wij 
via een schrijven van 13.0.97 aan de Cultuurraad onze G.K. 
zelf voorgesteld omwille van haar meer dan tienjarige werking. 

Inzake de vergadering van VZW Fruitstreek-museum is er aldaar 
een malaise omwille van het uitblijven van verdere restauratie 
van het Kanunnikenhuis. (Ja, had men ons daar ook geen lokaal 
beloofd? •• ) De heer G. Deckers werd in de beheerraad opgenomen. 

Frans deelt het overlijden mee van de heer Dessers, 86 jaar, 
oud-burgemeester van Borgloon. Menbesluit te condoleren. 

Inzake de Henrotaybundel is er veel reclame gemaakt. Vanwege 
de Federatie Limburg van G.K.en kregen wij toezegging om ! 
blad in te mogen leggen in 8Limburg". Op heden zijn er 111 
voor-intekenaars. Ivo kon "eindelijk" de laatste hand leggen 
op 11 dezer aan de 1ste out-print van het boek! Prachtig! 
Ook werd al een prijsofferte gevraagd aan uitgevers. 

Leon wil verder werken aan de kroniek van Loon en heeft er 
al veel documentatie over. 

Jos en Marcel stippen aan dat Jan Bellefroid over veel fiches 
beschikt over het Loonse dialect. Kan men enkele mensen vinden 
om dit te ordenen en op diskette te zetten? •• Dat immense 
werk mag niet verloren gaan !!! 

Jos deelt nog mee dat de heer TheoCoun geinteresseerd is in 
vroeg-Zuid-Nederlandse vertalingën-väride Bijbel. 

Men bespreekt dan nog de uitgave van het boek van Henrotay. 
LJ e m 0 gen 0 n s n iet i nee n fin anc i e e 1 a v 0 n tïJI..J i "'-st"ort e ri"--Tscrs" 
algemene tendens van de gesprekken, maar ons eerder houden 
aan een eenvoudige uitgave. Vooreerst dus zich degelijk 
bevragen bij verschillende uitgeverijen en dan een 
beslissing nemen. 

Als afsluiting vertelt de voorzitter ons nog het enige, ec~te 
en ware verhaal van de ezel van Biliam, hier in onze kerk te 
zien op één der oude kapitélen. 

Men vraagt zich af: LJaar zijn de echte II ver halenvertellers" 
van vroeger gebleven? •• Verdwenen! 

-------------------------
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VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 21.01.97. 

Verontschuldigd: Ch. Pirard, A. Albert, 
W. Vandormael, J. Heyvaert, 
P. Helewaut. 

Aanwezig: L. Bartholomé, M. Schoenaerts, 
A. Van Hoecke, J. Grommen, 
Jos Bleus en F. Coenen. 

Jos verwelkomt en neemt meteen enkele verslagen door van onze 
meer dan tienjarige werking. Men blijft er niet bij stilstaan, 
maar er is toch een massa veldwerk gepresteerd. Hij vermeldt 
tevens dat in de volgende uitgave van "Haspengouw" een 
historisch feuilleton over het Graafschap Loon zal verschijnen. 

In het verslag over de Cultuurraad wordt aangestipt: 1. méér 
belangstelling en actief meedoen met de 11.11.11. actie; 2. 
voorstellen voor vtering "Verdienstelijke Lonenaar". Men 
beaamt dat één of meer verenigingen die minstens 10 jaar 
bestaan, afwisselend in de kijker dienen gesteld en afzien 
om daar een prijs aan te koppelen. In dit verband hebben wij 
via een schrijven van 13.0.97 aan de Cultuurraad onze G.K. 
zelf voorgesteld omwille van haar meer dan tienjarige werking. 

Inzake de vergadering van VZw Fruitstreek-museum is er aldaar 
een malaise omwille van het uitblijven van verdere restauratie 
van het Kanunnikenhuis. (Ja, had men ons daar ook geen lokaal 
beloofd? •• ) De heer G. Deckers werd in de beheerraad opgenomen. 

Frans deelt het overlijden mee van de heer Dessers, 85 jaar, 
oud-burgemeester van Borgloon. Menbesluit te condoleren. 

Inzake de Henrotaybundel is er veel reclame gemaakt. Vanwege 
de Federatie Limburg van G.K.en kregen wij toezegging om ! 
blad in te mogen leggen in - Limburg". Op heden zijn er 111 
voor-intekenaars. Ivo kon "eindelijk" de laatste hand leggen 
op 11 dezer aan de 1ste out-print van het boek! Prachtig! 
Ook werd al een prijsofferte gevraagd aan uitgevers. 

Leon wil verder werken aan de kroniek van Loon en heeft er 
al veel documentatie over. 

Jas en Marcel stippen aan dat Jan Bellefroid over veel fiches 
beschikt over het Loonse dialect. Kän men enkele mensen vinden 
om dit te ordenen en op diskette te zetten? •• Dat immense 
werk mag niet verloren gaan !!! 

Jas deelt nog mee dat de heer TheoCoun geinteresseerd is in 
v roe g - Z u i d - Ne der 1 a n d s e ver t a I i ng-s'nw··van d eBi j bel. 

Men bespreekt dan nog de uitgave van het boek van Henrotay. 
We mogen ons niet in een financieel avontIJ-u-r'-sforten'-'1"6dë 
algemene tendens van de gesprekken, maar ons eerder houden 
aan een eenvoudige uitgave. Vooreerst dus zich degelijk 
bevragen bij verschillende uitgeverijen en dan een 
beslissing nemen. 

Als afsluiting vertelt de voorzitter ons nog het enige, ec~te 
en ware verhaal van de ezel van Biliam, hier in onze kerk te 
zien op één der oude kapitélen. 

Men vraagt zich af: Waar zijn de echte "verhalenvertellers" 
van vroeger gebleven? •• Verdwenen! 

-------------------------



Borgloon, 14 februari 1997. 

Beste, 

Of je al lid bent of nog sympathisant, wij heten je 
toch harteijk welkom op onze bijeenkomsten, de 4de 
maandag van elke maand, in ons gewoon lokaal van het 
Dienstencentrum OCMW (achter Gasthuiskapel), Graethem
poort, 3A te Borgloon, en dus ditmaal op: 

f MAANDA~ ~~:=~~8~~~~~?= TE €!J 
Op de agenda: 

I Uitgave Henrotay: 1. Teksten zijn klaar 
2. Kostprijs is berekend 
3. Aantal: 130 of 200? Alleszins 

wordt er beslist! 

11 Kroniek van Loon. (Leon.) 

Voor sommigen die lid willen worden van onze kring en 
uitnodigingen en veEslagen thuis willen ontvangen, 
herinneren wij eraan dat ze hun minimumbijdrage van 
500 F kunnen storten op nr. 457-8032541-74 van onze kring. 
Hopend U te mogen begroeten of minstens op uw 9~1~delijk 
steun mogen rekenen, tekenen wij, 

~j; (é~ c ~.: C> ~! 
~ .. :::J-~. .. --, \'-

C 0 7N::;:: ra n s Se c r eta ris 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012174.4[, -)2 

i~ S 
.' . . 

Jos Bleus 
Voorzitter 



Bo r g l oon , 14 februari 1997 . 

Beste, 

Of je al li d be n t of nog sympath i sa nt, wij hete n je 
toch harteijk welkom op onze bijeenkomste n, de 4de 
maandag van elke maa nd, in ons gewoo n lo kaa l van het 
Di enstence ntrum OC~W (achte r Gasth ui skape l ) , Graethem 
poo r t , 3A te Bo r g l oo n, en dus d i tmaa l op : 

1 rl:~~~~:~~~~~~~A~j~~~~~~~7-~Ifi~~~~Hl 
Op de agenda : 

I Uitgave He nr otay : 1 . Tekste n z i jn klaa r 
2 . Kostp r ijs is be r ekend 
3. Aanta l : 130 of 200? Alleszins 

wordt er bes l is t ! 

11 Kroniek van Loo n. ( Leo n. ) 

Voo r somm i ge n d i e li d will e n worde n va n onze kr i ng en 
u i tnodigingen en veEs l age n thuis will e n ont va n ge n, 
he rinn e r e n wij e r aa n dat ze hun mi nimumb i jd r age van 
50 0 F kunn en sto rt en op nr. 457 - 80 32541 - 74 va n onze krin g . 
Hopend U te moge n begroe t e n of mi ns t e n s op uw g ~ldelijk 

~"j~é,~~_k:~e: tekene n wij , :p~ 

C~N Frans Secretaris Jos Bl eus 
Tongersesteenweg 105 Va 0 r zi t ter 

3840 BORG lOON 
Tel. 012174.Lf{,?2 



VERSLAG VArJ DE BIJEENKO r:I ST DO . 21.01. 97 . 

Verontschuldi gd : Ch. Pira rd , A. Albert, 
U. Vand or mael , J. Hey vaert , 
P. Helewaut . 

Aanwezig : L. Bartholomé , ~. Schoe nae r ts , 
A. Va n Hoecke , J . Grommen , 
Jos Bl eus en F. Coen en . 

Jos verwelkomt e n nee~t meteen enkele ve rslag en door van onze 
mee r dan tienjarige werking . ~ en blijft er ni et bij s tilst aa n, 
maa r e r i s toch een massa veldwerk gepresteerd . Hi j ve rm e ld t 
teve n s dat in de vo lg e nd e uit gave va n " Haspe ng ouw " een 
historisch f eu ill eto n ove r het Gr aa f sc hap Loon zal ve r sch ijnen. 

In het ve r s lag ove r de Cultuurr aad wordt aange st ipt: 1 . méér 
be l a ng s t e lli ng e n actief meedoen met de 11.11.11. actie ; 2. 
voo rst el l e n voo r vd.e rin g " Verdienstelijke Lonen aa r". Men 
beaamt dat één of mee r vere ni g in ge n d i e min stens 10 jaar 
bes ta a n, afwisselend in de k ijk e r d i e ne n gesteld en a fzi en 
om daa r ee n pr i j s aan te koppe l e n. In dit ve rband hebben wij 
via een sch rij ve n van 13 . 0.97 aan de Cultuurraad onze G. K. 
zelf voo r ges t e ld omw ill e va n haa r meer dan tienjarige we rki ng . 

Inza ke de ve r gaderi ng van VZ W Frui tst r e ek-mu se um i s e r aldaar 
een malaise omw ill e van het ui tb lijven va n ve rd e re r es taurati e 
va n he t Kanunnikenhuis. (Ja , had men ons daa r ook gee n lokaal 
beloofd? •• ) De heer G. Decke r s we rd in de beheerraad opgenomen . 

Fran s dee lt het ove rlijden mee van de heer Desse r s , 86 jaar, 
oud - burgemeester va n Borgl oo n. henbesluit te condoleren. 

Inzake de Hc:'nro ~ ax. bundel is er vee l reclame gemaakt. Vanwege 
de Federatie Limbur g van G.K.en kregen wij toezegging om ! 
bl ad in te mog e n l egge n in -Li mburg ". Op hede n zijn er 111 
voor - intekenaars. I vo kon " eindelijk " de laat ste hand l egge n 
op 11 dezer aa n de 1ste out- print van het boek ! Prachtig ! 
Ook werd a l ee n prijsofferte gevraagd aa n uitgevers . 

Leo n wil verde r werken aan de kroniek van Loo n e n hee ft er 
al veel documentatie ove r. 

Jos e n Marcel st i ppe n aan dat Ja n Be llefr oid ove r veel fi c he s 
be sc h ik t over het Loo n se d i a l ec t . Käii' men enkel e me n se n v ind en 
om dit te ord ene n e n op diskette te zetten? •• Dat i mme ns e 
werk mag ni et ve rl oren gaan !!! 

Jos deelt nog mee dat de h ee r Theo Coun geinteresseerd i s in 
v il' 0 e g - Z u i d - N ede r 1 a n d s e ve r tal i n-g ê"n ~ ev àn-c

, de Bij bel. 

Men besp r eek t dan n og de uitgave van het boek van He nr o t ay . 
We moge n ons niet in ee n fin a ncie e l avontû-u~r '- sf'ó'rte~n"-î6"dë' 
algemene tendens van de gesp r ekke n, maar ons ee r de r houden 
aan ee n ee n vo ud i ge uit gave . Voo re e r s t dus zic h degel i jk 
be vrage n bij ve rs ch ill e nd e uit geve rijen en dan ee n 
b esli ss in g n eme n. 

Al s af s luiting vertelt de voorzitter on s n og het enige , echte 
en ware verhaa l van de eze l van Bili am , hier in onz e kerk te 
zi en op één der oude kapitélen . 

Men vra ag t zich af : Waa r zijn de echte " verha l enve rtell e rs" 
van vr oeger gebleve n? •• Ve rdw e nen! 

-------------------------



BCRGLOON 

VER SLA G V A N 0 EB I J EE N K 0 r'l S TOD . 24 . 02 • 97 • 

Ve I' 0 n t s c hul d i g d : r~ • Sc hoe n a e I' t s , A. Al bel' t , 
J . Heyvae rt, W. Va nd ormael . 

Aanwezig : L. Bartho l omé , H. Lenaers , :J. 
Boersma , J . Bleus , F . Coenen e n 
I/j a rc Bo i ten . 

Wij hadden on s gewoon l okaa l omge ruild met dit 
va n het Rod e Krui s . Had de s t orm wa t te maken 
met de ge ring e op komst? •• 

Na ZI Jn welkomstwoo r d schetste Jos in het ko r t de l ange 
wordi n gsgeschiede nis van het werk va n Henrotayen l oofde Ivo 
om zij n m ooi e i n k 1 e din 9 • -----.'-.-
Aanvulling b i j de t ekst : 1 foto , 1 kaartje uit " Kleine Atlas 
va n beide Li"ITi'hur-g-èi-ï '" p . 10 , 1copie va n titelblad uit 1 94 4 e n 
mog eli jk nog 1 cop i e va n 2 vo ri ge uitga ven van Hen r otay , 
missch i e n nog de n a ~ en en woo npl aats van voo r - intekenaa r s . 

De voo I' zit ter 1 a a t dan ka n d i d a a t - u i t g e ver rVi a r c B 0 i ten a a n het 
woord . Deze too n t e nk e l e meegebradïtë- exempl-ä.-r-ën en'geeft 
uitleg over vo r m, pap i e r soort , grootte en a fw e rkin g . 

Na r i jp beraad besluit men - voo rl op i g-: 1 . half - mat papie r; 
2 . A4 grootte ; 3. ingebonden ; 4 . stijve kaft gr i js of bruin 
(cf r. Kl eine Atlas) met opd ruk va n de titel . Na wat gepa la ver 
wi l men 250 exempla r e n la te drukk en en n i et meer . 
De hee r Boite n cijfert wat en gaf dan ee n ruwe s chat t in gspr i js . 
Uite in de li jk z a l hij n og de z e l fde week de exacte prij s door 
geven . Kan me n ook een dru kproe f krijgen? . 

Na het ve r t r ek van Marc Bo iten wordt ve r der beraad ge h oude n 
en ducht i g gerekend . Men mag gee n fin anc i ee l risico nemen • 

.Q.e.9 r:..ê.~!2,~,§l. ,t:l ~ 1. z 0 v 1 u g m 0 g e 1. i jk d e war e k 0 s t p ri j s wet e n; 2. 
bri ef opstell e n om de in schr i jve rs t e verwittigen ; 3 . nog 
bijkome n de reclame maken op radiu 's e n TV (?) ; 4. bel oof d e 
inlegblaadje in "Limb urg " van de Fede r at i e . UI teinde li jk 
wil de voo r ziier nog ee n bijz onde r e same nkomst op di. 4 mrt . 

Leo n heeft no g vo l doende sto f voor de Kroniek va n Bor,gl oo n., 
nl . de pestgegevens van de 17de eeuw . J . Boersma wil weten 
vaar hij , de pl aannen va n architect Christiaens kan vinden 
over de kerk van Gorsopleeuw. -- --- - --- - ---------------- - ----- - --------------- - -----------
I nt u sse n kwamen op di. 4 mrt same n bij Dr . Gr ommen : A. Van 
Hoecke , J . Boe r sma , Jos Bleu s , F. Coene n e n de ve rm oede li jke 
uitgeve r Marc Bo i te n. 
Na een zake li jk gesp rek we rd een " voo rl op i g akkoord " ges l ote n 
en 0 ve r p r ij sen fa c t u I' a tie a f s p rak eng e m a a k f:--lVr:-'s 0 i ten nä in 
to~n mee : 1 . de a ut he n t ie ke boeken ; 2. de at la s ; 3 . De uit ge 
pr I nt e tekst ; 4 . de disket t e met de i nleiding (a ls proe f ) . 
Hij ve r wacht n og van ons : 1 . de u i te in de li jk toestemming " 2. 
de vo ll ed i ge diskette; 3 . de foto van He nr otay . ' 
I n ve r ge li jk in g met ee n a nd e r e uit geve r l eek ons dit de 
goedkoopste prij s onde r dezelfde voorwaarden . Wi j krij ge n 
vana f. 5 maa rt ee n bedenkt i jd va n vier weke n, dus tot 2 apr il. 
r'len WIl een def initi eve goedkeu rin g op de vergadering va n~--- · 
24 maa r t e . k . Wees dus op post ! ••• 

---------------------------



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 24.02.97. 

Verontschuldigd: r,. Schoenaerts, A. Albert, 
J. Heyvaert, W. Vandormael. 

Aanwezig: L. Bartholomé, H. Lenaers, :J. 
Boersma, J. Bleus, F. Coenen en 
r~arc Boi ten. 

Wij hadden ons gewoon lokaal omgeruild met dit 
van het Rode Kruis. Had de storm wat te maken 
met de geringe opkomst? •• 

Na zlJn welkomstwobrd schetste Jos in het kort de lange 
wordingsgeschiedenis van het werk van Henrotayen loofde Ivo 
om zijn mooie inkleding. 
Aanvulling bij de tekst: 1 foto, 1 kaartje uit "Kleine Atlas 
van beide LimburgenW--p·. 10, 1copie van titelblad uit 1944 en 
mogelijk nog 1 copie van 2 vorige uitgaven van Henrotay, 
misschien nog de namen en woonplaats van voor-intekenaars. 

De voorzitter laat dan kandidaat-uitgever Marc Boiten aan het 
woord. Deze toont enkele meegebrachte exemplaren en geeft 
uitleg over vorm, papiersoort, grootte en afwerking. 

Na rijp beraad besluit men - voorlopig-: 1. half-mat papier; 
2. A4 grootte; 3. ingebonden; 4. stijve kaft grijs of bruin 
(cfr. Kleine Atlas) met opdruk van de titel. Na wat gepalaver 
wil men 250 exemplaren late drukken en niet meer. 
De heer Boiten cijfert wat en gaf dan een ruwe schattingsprijs. 
Uiteindelijk zal hij nog dezelfde week de exacte prijs door
geven. Kan men ook een drukproef krijgen?. 

Na het vertrek van Marc Boiten wordt verder beraad gehouden 
en duchtig gerekend. Men mag geen financieel risico nemen. 

Opdrachten: 1. zo vlug mogelijk de ware kostprijs weten; 2. 
brieF opstellen om de inschrijvers te verwittigen; 3. nog 
bijkomende reclame maken op radio's en TV (?); 4. beloofde 
inlegblaadje in "Limburg" van de Federatie. UIteindelijk 
wil de voorziier nog een bijzondere samenkomst op di. 4 mrt. 

Leon heeft nog voldoende stof voor de Kroniek van Borgloon, 
nl. de pestgegevens van de 17de eeuw. J. Boersma wil weten 
~aar hij de pla~nnen van architect Christiaens kan vinden 
over de kerk van Gorsopleeuw. ------------------------------------------------------------
Intussen kwamen' op di. 4 mrt samen bij Dr. Grommen: A. Van 
Hoecke, J. Boersma, Jos Bleus, F. Coenen en de vermoedelijke 
uitgever Marc Boiten. 
Na een zakelijk gesprek werd een "voorlopig akkoord"gesloten 
8 nov e r p rij sen f act u rat i e a f s p rak eng e m a a k f. M • B 0 i t El ri" ri-am 
to~n mee: 1. de authentieke boeken; 2. de atlas; 3. De uitge
prlnte tekst; 4. de diskette met de inleiding (alS proef). 
Hij verwacht nog van ons: 1. de uiteindelijk toestemming· 2. 
de volledige diskette; 3. de foto van Henrotay. ' 
In vergelijking met een andere uitgever leek ons dit de 
goedkoopste prijs onder dezelfde voorwaarden. Wij krijgen 
vanaf.5 maart e~n.b~denktijd van,vier weken, dus tot 2 apri~. 
Men wli een deflnltleve goedkeurlng op de vergadering van 
24 maart e.k. Wees dus op post! ••• 

---------------------------



Borgloo n, 1 5 maart 1997 . 

Beste , 

Mogen wij U met deze vr iendel i jk u i tnodigen op onze 
volgende samenkomst van 

Irvl AA NDAG 24 ~I AAR T 1-9·9--7~~T[.-2_l2.. .. ~J in ons gewoon 

lokaal , Gr aethempoort 3 A te Borgloo n (achte r kapel) 

Op de agenda staan e n ke l e be l angr i jke punte n: 

1 . De f initieve toezeggi ng aan u i tgeve r Bo i te n: 
De voor l op i ge toezegg i ng werd gegeven op 4 maart . 
A. Definit i eve a f spraken met u i tgeve r die n e n gemaakt 

i . v . m. pr ijs , kwa li te i t , hoeveelhe i d , l eve ri ng 
diskette en foto vó6r 1 apr il. 

B. Def i nitieve en du i de li jke afsp r aken : 
a . b i nnnen de GK ove r aa nkopen 12 5 ex . (waa r van 

reeds 120 i nsch ri jvers) aa n pr i js X 
b . aa nkope n door exte rn e pe r sonen va n 1 25 ex . 

aan pri js Y 
C. Ove r a l deze pun ten di ent v r ij vlug ee n 

consens u s gevo n de n opdat i edereen achter deze 
vr i j be l ang ri jke f in anci ël e bes l iss in g s taat . 

2 . Goedkeu r ing t ekst van bri e f aa n in sch ri jve r s . 

3 . Ove r Open - mo numentendag 1997 te Jesse r en . 

4 . Hernemen van Kro ni ek ove r Bo r gloon . 

5 . Varia 

Sympath i santen d i e nog will e n t8etreden , geve n wij nog 
een laatste kans om uitnodigingen en vers l age n te 
ontvangen . stort da n minimum 500 F op rek . 457 - 80 32541 - 74 
van onze kri ng e n U wordt verder ingelicht . 

Wij hopen U op deze be l angrijke ve r gade ri ng te mogen 
beg r oeten en ook ve r der op uw medewerk i ng te mogen rekene n. 
U bent altijd ~ elkom ! 
~amens onze k r ing , 

To 
3--64 0 BO R G LOON 

Tel. 012/74.4 (>:)-:2 

rJoot : 

\ ! - ~. 
De iJoo rzli tte l\ , 

! ' 

Jos"BLE1 

Wij namen een abo nnement op het kwartaa lbl ad voo r he r a l diek : 
" He r aldicum Di sp u tationes ". Het komt te r inzage i n onze 
kaste n terecht . 



Borgloon, 15 maart 1997. 

Beste, 

Mogen wij U met deze vriendelijk uitnodigen op onze 
volgende samenkomst van 

I MAANDAG 24 MAART 1997 TE 20 H J in ons gewoon 

lokaal, Graethempoort 3 A te Borgloon (achter kapel) 

Op de agenda staan enkele belangrijke punten: 

1. Definitieve toezegging aan uitgever Boiten: 
De voorlopige toezegging werd gegeven op 4 maart. 
A. Definitieve afspraken met uitgever dienen gemaakt 

i.v.m. prijs, kwaliteit, hoeveelheid, levering 
diskette en foto v66r 1 april. 

B. Definitieve en duidelijke afspraken: 
a. binnnen de GK over aankopen 125 ex. (waarvan 

reeds 120 inschrijvers) aan prijs X 
b. aankopen door externe personen van 125 ex, 

aan prijs Y 
C. Over al deze punten dient vrij vlug een 

consensus gevonden opdat iedereen achter deze 
vrij belangrijke financiële beslissing staat. 

2. Goedkeuring tekst van brief aan inschrijvers. 

3. Over Open-monumentendag 1997 te Jesseren. 

4. Hernemen van Kroniek over Borgloon. 

5. Varia 

Sympathisanten die nog willen t8etreden, geven wij nog 
een laatste kans om uitnodigingen en verslagen te 
ontvangen. Stort dan minimum 500 F op rek. 457-8032541-74 
van onze kring en U wordt verder ingelicht. 

Wij hopen U op deze belangrijke vergadering te mogen 
begroeten en ook yerder op uw medewerking te mogen rekenen. 
U bent altijd ~ elkom! 
Namens onze kring, 

To 
»40 BORGLOON 

Tel. 012/74.4C-:i-;.? 

Noot: 

I· ....... 

O 
\. !. '\ 

8 voo r Z :l t ter, 

Jossul 

Wij namen een abonnement op het kwartaalblad voor heraldiek: 
"Heraldicum Disputationes". Het komt ter inzage in onze 
kasten terecht. 



8;esc!i[ecfliundiqc Jicinc: 
'I f: \..~ - (J! 
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VERS LAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 24 . 03 . 9 7 . 

Verontschu l d i gd : H. Lenaer s , A. Albert , 
w. Vando rm ae l , J . Heyvaert . 

~ 
A a n we z i g : J . Boe r s ma , J . r1e e k ers , J . G r om men , 

' I [Vi. 5choenaers, J. Bleus , F. Coenen . 

~:,.;~.r De bloemen schik ster wou haar data niet aa n-
___ P('r' " passe n e n dus •• • naar he t therapielokaal ! 

". ; De heer Boe r s m a me rkt op dat hij vo rig e 
kee r op de goede weg geholpe n i s om de plannen van de kerk 
va n Gor sopleeuw te kunnen inzien. 
Op v r aag van Jos z egt Fran s dat e r 118 in sch rijvingen zlJn 
voo r het gep land e boek va n Hen r otay . 
De voo rzit te r beg in t ee r st met de va ri a . Hij kreeg een uitn o
di g in g voo r de open in g va n de Hase §1lgouwd ag ( 31mrt ) t e Ge~o e l s 
Eld e r e n. - In ' s Gravenvoeren werd op 22 mrt ove r ]~afkr~~~~n 
en - kapellen gesproke n in de l e nt eve r gade r i ng van h e t Ve r bond 
voo r Heemkunde , Li mbu r g . Dhr. Jaak fJijssen was de hoofds pr eke r. 
Fr a n s meldde dit aan A. Castro. - Voor een afvaard i ging in de 
VVV kwam onze krin g ni et in aanme r k in g , ofschöon-- ITi-ë"ndITZwTJTs 
beroep doet op onze l ede n, o . a . bi j g i ds i ng , adviezen, open 
monumentendagen, en z •• f-l. 5choe na e rt s vindt dat men d i t moet 
s i gna l e r en . Ook v ind t men dat het budget voor toe ri s me , 
bijzonder het h i sto ri sch aspe ct h i e r va n , du i delijk mo et 
ve rhoo g~ worde n. - Nu men vee l diensten wi l centraliseren in 
Rijkel , kan me n va n daaruit ook hulp verwachten? • • - l'len i s 
va n oo rd ee l dat de Lone na r e n zelf we i nig interesse hebben 
voo r de gesc i': i edenis va n hun verleden , cf r . 60 i n s chr i jvers 
op 10 000 inw oners ! 

De voo rz i t t e r r esumeert dan kort de_ .. g_~.Q _:?_ ~_ !:_~_~.,~o_~.l~ __ .'!~~ 
S~~ . Hijzelf liet de oo r spo n ke li jke tekst uitt ype n in 1986. 
Dan we r d vanaf 1988 hoofdstuk pe r hoofdstuk gelezen en verge 
l eke n met ande r e br onnen. In 1996 we rd een principiële be 
sl is sing genope n om het we r k uit t e geven e n I vo wi l de dit 
opd i skette zetten e n de lay - out ver zorg e n. Jos Bleus sch re e f 
ee n ten geleide . Me n pols t e boj ve r scheide ne ui tgeve r s om de 
goed koopst e voorwaa rden . Eind e li jk vond men er een in Bree, 
waarmee men ondrh ande l de s n een voo rlopige pri nc ipiël e toe 
zegging deed . Uiteindelijk kon I vo de inl eid in g en een 3t a l 
pagi na 's (d i s M.p onet nog had gevo n de n ) uitprinten. 
Eigenlijk zijn we vandaag maar met 3 oud - ged i e nden en 3 
ni e uw e lin ge n om een zware financimle beslissing te n eme n. 
Dr. Grommen vr aagt om uitstel en wil ee r st de men _i n g va n; 
Ivo ze lf horen. Wellicht is het oge n blik .gek ome n om een 
ernstige eva luat i e va n de G. K. te maken . 
Daa r om v iag8-n- - -Wr~r aa n a ll en die d i t l eze n om h un desiderata 
kenbaar te maken : 
o Moe t er mee r aan heemkunde gedaan worde n? 
o Mo et men ve r der werken aan de k r oni ek van Borgloon? 
o werkt me n li eve r aa n proj ecten , bv. de 80jar i ge herdenking 

va n de wape n- st il stand in 1998; o f~ eetgewoo n te n e n - cul tuur? 
o Me e r inbr e ng va n opzoeki ngsw e rk van l eden? 
o Sp r eke r s vragen ove r historisch onde rw e rp e n? 
o Moet e r ee n tijdschriftje uitgegeven? - Andere ideeën ? • • 
L aa~ het ons aub wete n of kom op de vo l ge n de vergadering uw 
men lng naar voor br e ngen . wi j willen degelijk met i e d e r s ' 
wensen " in de mate van het mogelijke " rekening ho u den . 

---- - --- - -- - ---- - ---- -- -- - - - ------



VERSLAG VA~ DE BIJEENKO~ST DO. 24.03.97. 

Verontschuldigd: H. Lenaers, A. Albert, 
w. Vandormael, J. Heyvaert. 

Aanwezig: J. 8oersma, J. ['leekers, J. Grommen, 
M. Schoenaers, J. Bleus, F. Coenen. 

De bloemen schik ster wou haar data niet aan
passen en dus ••• naar het therapielokaal! 

8O~(='~l{)~_ \> ' De he e r 80 ers mam e r k top dat hij v 0 ri g e 
keer op de goede weg geholpen is om de plannen van de kerk 
van Gorsopleeuw te kunnen inzien. 
Op vraag van Jos zegt Frans dat er 118 inschrijvingen zijn 
voor het geplande boek van Henrot§Y. 
De voorzitter begint eerst met de varia. Hij kreeg een uitno
diging voor de opening van de Hase~ngouwdag (31mrt) te Ge~oels
Elderen . - In 's Gravenvoeren werd op 22 mrt over ~~~f~~~~~~~ 
en - kapellen gesproken in de lentevergadering van het Verbond 
voor Heemkunde, Limburg. Dhr. Jaak Nijssen was de hoofdspreker . 
Frans meldde dit aan A. Castra. - Voor een afvaardiging in de 
V V Vkw a m 0 n z e k rin g n iet i n a a n mer kin g, 0 f s-c h ü-ün---men----a-l kw I]Ts 
beroep doet op onze leden, o.a. bij gidsing, adviezen, open
monumentendagen, enz •• M. S~oenaerts vindt dat men dit moet 
signaleren . Ook vindt men dat het budget voor toerisme, 
bijzonder het historisch aspect hiervan, duidelijk moet 
verhoo~~ worden. - Nu men veel diensten wil centraliseren in 
Rijkel, kan men van daaruit ook hulp verwachten? •• - Men is 
van oordeel dat de Lonenaren zelf weinig interesse hebben 
voor de geschiedenis van hun verleden, cfr . 60 inschrijvers 
op 10 000 inwoners! 

De voorzitter resumeert dan kort c!E?_.9...~_Cl..§ __ ~_,~_i~tori_e van Hen
.!otay . Hijzelf liet de oorsponkelijke tekst uittypen in 1986. 
Dan werd vanaf 19 83 hoofdstuk per hoofdstuk gelezen en verge
leken met andere bronnen. In 1996 werd een principiële be
slissing geno~~n om het werk uit te geven en Ivo wilde dit 
opdiskette zetten en de lay-out verzorgen . Jos aleus schreef 
een ten geleide. r,en polste b l\lj verscheidene uitgevers om de 
goedkoopste v o o~waard8n . Eindelijk vond men er 8~n in Bree, 
wa armee men ond~h andelde en een voorlopige principiële toe 
zegging deed. Uiteindelijk kon Ivo de inleiding en een 3tal 
pa gin a 's (d i e i'~ . Pon et nog had ge v 0 n den) u i t P rin ten. 
Eig e nlijk zijn we vandaag maar met. 3 oud-gedienden en 3 
n i e u w el i n gen 0 !":l een z war e fin anc i iël'e bes 1 i s sin 9 ten e men . 
Dr. Grommen vraagt om uitstel en wil eerst de me n _i ng van: 
Ivo zelf horen. Wellicht is het ogenblik _gekomen om een 
ernstige evaluatie van de G. Ko te maken. 
Daaro m vr~g-e-n- '-w-iJ aan allen die di t lezen om hun desiderata 
kenbaar te !":laken: 
o ~oet er meer aan heemku nde gedaan worden? 
C ~oet men verder werken aan de kroniek Van Borgloon? 
Q We r kt me n liever aa n projecten, bv. de 90jarige herdenking 

van de u a pen - st i 1 s t sn din 1 9 9 8 ; 0 f: eet g e w 0 0 n ten en - cu 1 t u u r ? 
o Gee r inbreng van opzoekingswerk van leden? 
o Sprekers vragen over historisch onderwerpen? 
o Moet er een tijdschriftje uitgegeven? - Andere ideeën 7 ••. 
Laat het ons aub weten of kom op de volgende vergadering uw 
mening naar voor brengen. LJij willen degelijk met ieders' 
wensen "in de mate van het r71oge lij ks" reksiling houden. 

----------------------------------



Borgloon , 8 april 1997 . 

8este, 

~ogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze bijeenkomst 

(4de 'Im~::~~:~ ;-!" :PRIC-'997-TE--2DH-l 
L.... ________ • • _. _ _ _____ • _ ____ _ _________ _ 

in ons gewoon lokaal, Dienstencentrum OCMW, Graethempoort 
3A te Borgloon . 

Op de agenda : 

1 . Uiteindelijke beslissing on Henrotayboek uit te geven 
en goedkeuring van overeenkomst met uitgever . 
Significant Quorum is vereist! 

2 . Evaluatie van onze werking. 
Resu ~ taten van onze mini - enqu~te . 
Desiderata van de leden . 
Een open dialoog! 

3 . Goedkeuring van brief aan voor-intekenaars . 

4 . r~ededelingen 

5 . Varia 

Met deze wordt ook een laatste kans geboden aan oud - leden 
en sympathisanten om werkelijk lid te worden en informatie 
verder te ontvangen . stort vlug minimum 500 F op rekening 
457 - 8032541 - 74 van onze kring. Dank bij voorbaat . 

In de hoop op een talrijke opkomst of minstens deelname 
aan onze mini - 8nqu~te , tekenen wij , 

De VO OrLi.ite~~ 

Jos 8LEU~ 

weetjes : 

Tot eind oktober organiseert de VVV van Luik op de 1ste en 
3de zondag van elke maand een Nederlandstalige thema 
wandeling door Luik . Vertrek aan Féronstrée 92 te 14 H. 
Prijs : 140/120/80 F . Inlichtingen : 04/221.92 . 21. 

wij k regen een uitnodiging van Heemkring 8elisium voor 
een symposium : 8ilzen 1997 - 100 jaar toponimie op 
za . 2S april in zaal Concordia , Markt te 8ilzen . 
Van 9 . 30 h tot 17 . 30 h 

Vandaag , 8 april werd in Heks gravin Michel d ' Ursel, 
geboren Ferdinanda Maria Pia Catharina van de Markiezin 
Diana (25 . 11 . 28), nicht van onze koningin , ten grave 
gedragen . wie kent het verband met Prinsbisschop de 
Velbruck? 



Borg l oon , 8 apr i l 1997 . 

Beste , 

~ogen wij U vr iendelijk u itnodigen op onze bijeenkomst 
(4de maandag) van : 

I f': A A N Ö-AG~"~ 2~ ' ~!~_~~'~~ __ ~~~ .~_~_~~j _0 ~~ -"~-~ ~J 
in on s gewoon lokaa l, Di enstencentrum OC ~U, Graethe mpoort 
3P, te Borg l oon . 

Op de agenda : 

1 . Uiteindelijke beslissing on ~ en r otay b oek uit te geven 
en goedkeuring van ove r eenkomst met uitgever . 
Si gnificant Quorum i s vereist ! 

2 . Eva lu at i e van onze werking . 
Res umtaten van onze mini - enq uête . 
Desiderata van de l ede n. 
Een open dialoog ! 

3 . Goedkeu r ing va n brief aan voo r-in tekenaa r s . 

4 . Mededel in gen 

5 . Var i a 

Met deze wordt ook een l aatste kans geboden aan oud - leden 
en sympath i sa nte n om werke l ijk l id te wo r den en i nfo r matie 
verder te on tva ngen . Sto r t v l ug mi n imum 500 F op rekening 
457 - 8032541 - 74 van onze k r ing . Dank bij voorbaat. 

In de hoop op een ta lr ijke opkomst of mi nstens deelname 
aan onze mini - enquête , teke n en wi j , 

De secretaris , 

C~~~r~ ~c <~ 
Tonge 9 105 

3 8~ ORGLOON 
C~· 012/74. 46J"',t 

lJeetjes : 

Tot eind oktober orga n iseert de VVV van Luik op de 1ste en 
3de zondag va n elke maand een Nederla ndstalige thema 
wandeling door Luik . Vertrek aan Féronstrée 92 te 14 H. 
Pr i js : 140/120/80 F. Inl i chtingen : 04/221 . 92 021 . 

lJij k r egen een uitnodiging va n Heemk r ing Belisi um voor 
een symposium : Bilzen 1 997 - 100 jaar topon i mi e op 
za . 26 april i n zaal Co ncordia , Markt te Bilzen . 
Van 9 . 30 h tot 17 . 30 h 

Vandaag , 8 apr il we r d i n Heks gravi n ~iche l d ' Ursel , 
geboren Ferdinanda Ma ri a Pia Catharina van de Ma r kiez i n 
Diana (25 . 11 . 28) , nicht van onze koningi n, ten grave 
ged r agen . Uie kent het ve r band met Pr i n sb i sschop de 
Velb r uck? 



f?CRGLCX)N 

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 28.04.97. 

Verontschuldigd: L. Bartholomé, H. Lenaers, 
J. Heyvaert. 

Aanwezig: A. Van Hoecke, ~. Vandormael, 
J. Boersma, P. Helewaut, Dr. 
Grommen, Jos Bleus en F. Coenen. 

De voorzitter doorliep het verslag van de vorige samenkomst. 
Inzake de VVV zetelt hijzelf ten persoonlijken titel in de 
Algemene Vergadering. Moet men een aanvraag indienen per 
brief om als G.K. er vertegenwoordigd te zijn? Men vind van 
wel. 
Terwijl Frans al cijfers op het bord zet i.v.m. de uitgave 
Henrotay verhaalt Jos de reis naar de uitgever en de nieuwe 
prijsaanvraag voor maximum 200 exemplaren. Er wordt dan duch
tig gecijferd en men komt tot de vaststelling dat men in ieder 
geval tijdelijk een groot tekort op de rekening zou hebben. 
Frans had al contact met de bankdirecteur, die dit echt geen 
bezwaar vond. 
Dan vroeg de voorzitter de uiteindelijke Ëtemming om het boek 
op 200 exemplaren uit te geven op 2 uitdrukkelijk gestelde 
voorwaarden: 
1. Dat er minstens 110 inschrijvers zouden betalen v66r 15 juni 
2. Dat intussen een brief zou gericht worde~ aan het stads-

bestuur om directe of in9irecte financim~ steun (bv aankoop) 
Oe stemming kan als volgt samengevat: Iedereen akkoord over 
de aangehaalde voorwaarden, nl. 6aanwezigen en 3 stemmers bij 
volmacht. Eén lid meende dat men slechts enkel boeken Ólocht 
drukken cfr. de inschrijvers. 

Uat dient er nu te geschieden? •• 
Eerst en vooral de diskette in orde brengen, dan brief aan 
aan inschrijvers zenden met overschrijvingsformulier, dan 
brief aan stadsbestuur om steun en tevens vragen om in 
Nieuwsbrief te mogen publiceren? dan folder in Land van Loon, 
dan inschrijvingen afwachten en noteren om uiteindelijk een 
schriftelijke overeenkomst te maken met de uitgever (prijs 
plus BTLJ!) 

Inzake onze mini-enquête kwam van de overige leden helaas 
weinig respons! Dit punt diende volgens de voorzitter in een 
volgende bijeenkomst uitdrukkelijk aan de orde te komen, 
want het was intussen te laat geworden. 

Oe secretaris meldt nog dat wij zijn ingegaan op het 
gesubsidieerd project van de provincie: In '98 de 80jarige 
lJ-,?rdenk .~~~~~~ap.§.~ti~tand van wereldoorlog I en 
dit moe st v66r 15 apr il ingedien-a--w-o·raën7'~1IT}"-rîaareeds 
contact gehad met een oud-strijder. 

----------------------------



EDRGLOON 

VERS LAG VA N DE B I J EENKO~S T 00 . 23.04.9 7 . 

Verontschuld i gd : L. Bartho l omé , H. Lenae r s , 
J . He yvae rt. 

Aanwezig : A. Va n Hoec ke , U. Va nd or mael , 
J . Boersma , P. Helewaut, Dr . 
Grommen, Jos Ble u s en F. Coenen . 

De voorzi t te r doorliep het verslag va n de vo r ige sane nk omst . 
I nzake de VV~ zetelt hijzelf ten persoonlijken titel in de 
Algemene Ve r gade r ing . ~o et men een aanvraag indi ene n pe r 
brief om als G.K. er ve r tege nw oo r d i gd t e zijn? Men v i nd van 
we l. 
Te r wijl Fr ans al c ijf ers op het bord zet i . v . m. de ,uitgave 
Henrotay ve r haa lt Jos de reis naar de uitgever en de nieuwe 
prijs aa nvr aag voor maximum 200 exemplaren . Er wo r dt dan du ch 
tig gec i jferd en men komt tot de vaststell ing dat men in ied e r 
geva l t i jdelij k een groot te ko rt op de r ekening zou hebben . 
Fr ans had al co nt act met de bankd ir ecteur , d i e dit ech t gee n 
bezwaa r vo nd . 
Da n vroeg de voo rzitt e r de ui te in de lij ke Etemm i ng om het boek 
op 200 exemp l are n uit te geve n op 2 uitdr ukkelijk geste l de 
voo r waarden : 
1 . Dat e r minstens 110 insch rij ve r s zo u de n beta l en v66r 15 juni 
2 . Dat in tussen een bri e f zou ger i cht worde n aa n het stads -

bestuur om di r ecte of i ndir ect e financime steun ( bv a a nkoop) 
De s temming kan als volg t samengeva t: Ie de reen akkoord over 
de aangehaa lde voorwaa rden, nl. 6aa nw ez i ge n en 3 stemme r s bij 
vo lmacht. Eé n lid mee n de dat men slechts enkel boeken ~och t 
drukken cfr . de i nsc hrij ve rs. 

U a t d i e n ter n u t e 9 ~ s. c h ~.§l d e_CJ ? • • • 
Ee r st e n vooral de diskette in orde brengen, dan ~ri8f aan 
aan in schr i jvers zenden ~et overschrijvingsfo r mulier , dan 
br i ef aa n stadsbestuur om steun en tevens vragen om in 
Nieuwsbrief te mogen pub lice re n ? da n f old e r in Land van Loon , 
dan inschr i jv i ngen afwach t e n en noteren om uit e ind eli jk ee n 
schr ift e lijk e ove r ee nkomst te maken met de ui tgever (pr i js 
plus BTU ! ) 

Inzake onze mini- enguête kwam va n de overige l eden helaas 
we ini g r espons ! Dit pu nt di ende volgens de voo rzi tte r in e en 
vo l ge n de b i jeenkomst ui td rukk e li jk aa n de ord e te komen 
want het was intussen te laat gewo r den . ' 

De secretaris me l d t nog dat wij zijn in gegaan op het 
ges u bs idi ee rd project va n de p r ov inci e : In ' 98 de 80ja ri ge 
Jl ,~_rJÜill.1,J.:,!2SLY ? Q __ 9.~ __ w _aE ~,n~ê,tt~~ ~_~!'2_~... ~~n ~eE~, ~ d ~ ~ rI o g I e n 
dlt moest v66 r 15 aprl l lnged len d wo róen . lh j 'näo 'r eeds 
contact gehad met ee n oud- st ri jder. 

----------------------------



U I TNO 0 I GIN G 

Borgloon , 10 me i 1997 . 

Aan al onze leden en anderen 

Beste , 

l' logen wij U vriendel i jk uitnodigen op on z e b i jeenkomst 
(4de maandag) van 

r r,AA~mAG ~~ ~ ~ E <_.~1?_9 ~~_~ E ~~~; 
in ons gewoon lokaal , Di enstencent r um OCMw, Gr aethempoo r t 
3A te Borgloon . 

Op de agenda : 

stand van zaken boek Henrotay 
- inschrijvingen 

gesprek met overheid 
gesprek met uitgeve r 
pub l iciteit 
budget 

2 Opties om verdere werking in ' 97 en ' 98 te bestendigen . 
welke zijn uw des i derata? . Cf r. min i- enq u ête in vorig ve r slag 

3 Jesseren in de kijker nav o open - monume nte n dag . 

4 Varia 

Is het nog toegelaten er nog enke l e n aan te heri n ne r en dat 
ons rekeningnummer nog 457 - 8032541 - 74 is? Ee n goed verstaa n der ••• 

I n de hoop dat wij U mogen beg r oete n of 
tekenen wij , Name n s de k r ing , 

'--..... . 

De secretaris , 
Frans Coenen 

In bijlage : 

Oe voorz i tter , 
Jos 8 lG US 

Brief aan voor -i nte kenaars boek Hen r ot a y samen met overscrij 
vingsformulier . 
Deze brief werd terzelfde r tijd aan 120 andere be l angstellenden 
opgestuurd . U schrijft toch ook in? ! 
wij dien absoluut aa n 110 betalende insch ri jvers te komen ! 
Alvast bij voorbaat dank ! 



U I TNO 0 I GIN G 

Borgloon, 10 mei 1997. 

Aan al onze leden en anderen 

Beste, 

Mogen wij U vriendelijk uitnodigen op onze bijeenkomst 
(4de maandag) van 

r ~lAANDAG 26 MEI 1997 TE 20 H 

in ons gewoon lokaal, Dienstencentrum OCMW, Graethempoort 
3A te Borgloon. 

Op de agenda: 

1 Stand van zaken boek Henrotáy 
- inschrijvingen 

gesprek met overheid 
gesprek met uitgever 
publiciteit 
budget 

2 Opties om verdere werking.in '97 en '98 te bestendigen. 
Welke zijn uw desiderata?. Cfr. mini-enquête in vorig verslag 

3 Jesseren in de kijker nav. open-monumentendag. 

4 Varia 

Is het nog toegelaten er nog enkelen aan te herinneren dat 
ons rekeningnummer nog 457-8032541-74 is? Een goed verstaander ••• 

In de hoop dat wij U mogen begroeten of wat 
tekenen wij, N amens de kring, 

De secretaris, 
Frans Coenen 

In bijlage: 

De voorzitter, 
Jas Bleus 

Brief aan voor-intekenaars boek Henrotay samen met oversc~ ij
vingsformulier. 
Deze brief werd terzelfdertijd aan 120 andere belangstellenden 
opgestuurd. U schrijft toch ook in?! 
Wij dien~ absoluut aan 110 betalende inschrijvers te komen! 
Alvast bij voorbaat dank! 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 26.05.97 

Verontschuldigd: L. Bartholomé, H. Lenaers, 
J. Heyvaert. 

Aanwezig: f'l. Schoenaerts, J. Boersma, 
J. Grommen, P. Helewaut, A. Van 
Hoecke, J. Bleus, F. Coenen. 

8(1X;LCX)N De voorzitter wil de agenda secuur afhandelen. 
De stand van zaken vandaag over boek Henrotay: 50 van de 142 
betaalden en op 10.06.97: i.t? van de 160inschrijvers. Zodoende 
is ons "magisch" streefdoel van 110 betalende inschrijvers -
teneinde de beslissing te nemen om 200 boeken aan te maken -
meer dan ruim overschreden! 
Het gesprek met het stadsbestuur was zeer positief: publica~ie 
in de Nieuwsbrief en bestelling van 15 exemplaren als relat~e
geschenk. Het gesprek met de uitgever was tevens positi~f: 
nieuwe prijsopgave voor 200 en 300 exemplaren en bovend~en 
bekwamen we een verlenging van de bestelperiode. Verdere 
publiciteit: 420 halve blaadjes in "Het oude Land van Loon". 
De diskette van Ivo werd door Georges Willems uitgeprint. 
Helaas is de lay-out weggevallen. Er moet nog veel gecontro
leerd en verbeterd worden. De definitieve opdracht aan de 
drukker zal op 24 juni bevestigd worden. 
Enkele mededelingen: Te Hamont-Achel op 1 juni: opening van 
Greven br oek - m!,j s.~um; op 10 jun i komt het 1 st e nummer van: 
"L i m b u r 9 -~H8E o!"l_9§_.L § D9 .. m \{.9 ~_~ 9. 0 ~" ( sa men) u it. 0 i t is een h i s
torisch moment. Jas en Frans zullen er zijn. 
Naar aanleiding van de open-monumentendag van 14 sep. waar 
Jesseren in de kijker k-oriif-verhaal t de vöorzi tter over zijn 
opzoekingen dienaangaande, samen met H. Coenen. 

Hoe moet het nu verder met onze werking volgend seizoen? •• 
Jas doet enkele voor st ellen T--c)"p'sp1.rts ing in Heemkun deen 
Geschiedenis - gastsprekers uitnodigen - conferenties over 
deeldorpen boekje uitgeven zoals in Bree en Rijkei - archeo
logisch werken ••••• Vervolgens laat hij het woord aan de aan
wezigen. Deze geven ook enkele opties: meer recentere geschie
denis, bv. 1ste fiets, auto, trein tram •• - de Franse overheer
sing - wij onder Oostenrijk, Spanje, Nederland •• - beide Lim
burgen van 1830 tot 1839 - publiek uitnodigen - markante dorps
figuren - mondelinge verhalen van oudere inwoners ••••••• 
Naderhand vraagt de voorzitter of iedereen bereid is om zelf 
iets bij te dragen, bv. over geneeskunde, onderwijs, hekserij, 
fruit, toneel, dialecten, enz •• ; onderwerpen die men specifiek 
instudeerde, een thesis over maakte of waarvoor men spontaan 
belangstelling heeft. In dit verband wil de heer Boersma op de 
laatste bijeenkomst van het werkjaar ons uitnodigen op zijn 
kasteel en stelt voor om de voorzitter van de G.K. van Tongeren 
te ontmoeten om hem te polsen over de werking aldaar. ---------------------------------------------------------------
Intussen hadden enkele leden van onze kring op 3 juni jl. te 
Tongeren een onderhoud met de heer Piet Severijns, voorzitter 
van het Kon i n k I ijk Ges c h i e d - & 0 u d h"s i d kun OIgG"s n-o 0 t s c hap van 
Tongeren, gesticht in 1851. Deze kring telt 400 leden, waarvan 
er een 20 tot 60 maximum, samnkomen op de 1ste donderdag vanaf 
oktober tot mei voor een conferentie. Spreker geeft dan meer 
bijzonderheden en wil dit ook voor onze kring herhalen en maakt 
hiervoor een afspraak. De afvaardiging van de Loonse kring 
bespree~t dan_~et de Tongerse voorzitter wat in hun mogelijk
heden l~gt. W~J mogen ons zeker niet vergelijken met Tongeren! 
Het vervolg leest U op bijgaande uitnodiging. 



OCPGLOON 

VERSL AG VAN DE BIJEENKO MST 00. 26 . 05 . 97 

Ve ront schuldigd : L. Bartholomé , H. Lenaers , 
J . Heyvaert . 

Aanwezig : M. Schoenaerts, J . Boe r sma , 
J . Grommen, P. Helewaut , A. Van 
Hoecke, J . Bleus, F. Coenen . 

Oe voorzitte r wil de agenda secuu r afhandelen . 
De stand van zaken vandaag over boek Henrotay : 50 van de 142 
betaalden e n op 1 0 . 06 . 97 : van de 16tY"i n 'schrijvers . Zodoende 
is ons " magisch " stree f doel van 110 betalende inschrijvers -
teneinde de beslissing te nemen om 200 boeken aan te maken -
meer dan ruim overschrede n! 
Het gesprek met het stadsbestuur was zeer posit i ef : publica~ie 
in de Nieuwsbrief en bestell i ng van 15 exemplaren als r elatle 
geschenk . Het gesprek met de uitgeve r was tevens pos iti~f: 
nieuwe prijsopgave voor 200 en 300 exemplare n en bovendlen 
bekwamen we een ve rl enging van de bestelperiode . Verdere 
publiciteit : 420 halve blaadjes in " Het oude Land van Loon ". 
De diskette van I vo we r d door Georges Willems uitgeprint . 
Helaas is de lay - out weggevallen . Er moet nog veel gecontro 
leerd en verbeterd worde n. De def ini t i eve opd ra cht aan de 
drukker zal op 24 juni bevestigd worde n. 
Enkele mededelingen : Te Hamont - Achel op 1 jun i: opening van 
Grevenb r oek - museum ; op 10 juni komt het 1ste nummer van : 

- '~,~" Im"[j-ürsï ": =-: ,H e t 'o-ude Land van Laa r:!" (samen) uit. Dit is een h i s 
torisch moment. Jas en Fr a n s zul l en e r zijn . 
Naar aanleiding van de open - monumentendag van 14 sep . waar 
Jesseren in de kijker komt ver~~~lt d~ v60rz i tter ove r zijn 
opz-oekTn gen die naangaande , samen met H. Coenen . 

Hoe moet het nu ve r de r met onze we r king volgend se iz oen? •• 
Jas doet enkele voo r stellen: opspli tsT ng in Heemkunde e n 
Gesch i edenis - gastsprekers uitnodigen - conferenties over 
deeldorpen boekje uitgeven zoals in Bree en Rijkel - archeo 
logisch werken ••••• Vervolgens laat hij het woord aan de aan 
wezigen . Deze geven ook enkele opties : meer recentere gesch ie
den i s , bv . 1ste fiets, a ut o , trein tram •• - de Franse overhee r
sing - wij on de r Oostenrijk, Spanje, Nederland •• - beide Lim
burgen va n 1830 t ot 1839 - publiek uitnodigen - ma r kante dorps 
figuren - mondel inge ve rh alen van oude re inwoners ••••••• 
Nade r hand vraagt de voo r z i tter o f i edereen be r e i d is om zelf 
iets bij te dragen, bv . ove r geneeskunde , onder wijs , hekser ij, 
fruit, toneel, dialecten , e nz •• ; onde rw e r pen die men specifiek 
i nstudee r de , ee n thesis over maakte of waa r voor men spontaa n 
bela ngstelling heeft. In dit verband wil de heer Boersma op de 
laatste bijeenkomst van het we r kjaar ons uitnodigen op zijn 
kasteel en stelt voor om de voo rz itter van de G. K. va n Tongeren 
te ontmoeten om hem te polsen over de werking a l daar . ---------------------------------------------------------------
Intussen hadden enke l e leden van onze kring op 3 ju ni jl . te 
Tongeren een onde r ho ud met de heer Piet Severijns, voorzitte r 
van het Koninklijk Geschied - & OudhëIdk~un(Hg- Gen -ootschap van 
Tongeren, gest ic ht i n 1851 . Deze kring telt 400 leden, waa r va n 
er een 20 tot 60 maximum , samnkome n op de 1ste donderdag vanaf 
oktobe r tot mei voor een confe r entie . Spreker geeft dan meer 
bijzonderheden en wil dit ook voor onze kring herhalen en maakt 
hiervoor een a f sp r aak . Oe afvaa r dig in g van de Loonse kring 
bespreekt dan met de Tongerse voorzitter wat i n hun mogelijk 
heden ligt . Wij mogen ons zeker niet ve r gelijken met Tongeren ! 
Het ve r volg leest U op bijgaande uitnodiging . 



UITNODIGIN G 

8orgloon, 10 juni 1997 . 

Beste lid of sympath isant , 

",- :~ r{ I'l ogen wij U met deze vriendelijk 
uit n odigen op een bijzondere samenkomst va n onze kring . 
Als afsluiting van het werk jaar worden wij door één on zer 
leden uitgenodigd - niet in ons gewoon lokaal - maa r 
ditmaal op het kasteel va n Gorsopleeuw , Hoogstraat, 3 5 . 
Uitzonderlijk ni e t op de 4de maandag , maar wel op 

IDINSDAG~·>2·~~~.~~~!·.~~~.~ . __ ~_ ~:~ 3 _~~~_ ._~~~ _p i ! Not eer A U B ! 
Op de agenda : 

- Verkenning en geschiedenis van het kasteel door de 
gastheer ; 

- Korte uitleg door de heer Piet Severijns ove r de 
werking van kring Tongeren . 

- Voorstel voo r werking ' 97 -' 98 door Jos Bleus : 
Teneinde de schijnbare dualiteit en polemiek te 
overstijgen tussen de loute r e academische of de 
làutere heemkundige invalshoek s t el ik kordaat voor 
om beide visies in onze jaarwerking aan bod te laten 
komen . Dit zou concreet hierop neerkomen dat e lk een 
van onze kring één thema - dat hem ligt - r ustig zou 
voorstellen tijdens een zitting . Het doet er niet toe 
of dit referaat streng wetenschappelijk of eerder 

.t 2necd otisch is. Hoofddoel is dat elkeen " op z i jn eigen 
wijze " zijn bet r okkenhe id met onze kring mag en kan 
uitdrukken . Bovendien zou deze werking van bv . een 
8tal e i gen referaten op jaa r bas i s kunnen aangevuld 
worden met 1 of 2 betaalde sprekers . Deze laatse 
vergaderingen zouden bv . op het stadhuis of ande r e 
zaal plaats vin den voo r een rui me r publiek . 

- Va ria 

Daar de gastheer ee n hapje en een drankje voo rzi et wil hij 
graag weten hoeveel pers onen hij mag ve r wachten . Verwittig 
.C2f b e l ___ §..~ .. ~ . n a a I' des e c I' eta I' iso p nr . 0 1 2/7 4 4 6 52 , die het 
a a n tal zal d oor g e ven , 1 i e f s t v 6 6 I' 2 1 jun i ! _. -

Nog een laatste vraagje : zijn er n og leden of sympathisanten 
die hun jaarbijdrage zouden willen storten op nr . 457 - 8032541 - 74 

In de hoop U voltallig te mogen ontmoeten op het kasteel met 
frisse en concrete suggest ie s voor de werk ing ' 97 -' 98 , 
tekenen wij , 

Hoogachtend, 
Des. e c I' eta I' is , 

, 

Weetjes : 
- Zondag 15 juni : st . Servaasommegang te !'iaastricht 

? ... 

Op zoek naar de Kelten : 15 juni : weide Rutten, kluis va n Vrijhern, 
kerk van st . Huibrechts - He rn - 22 juni Keltenroute te Wintershoven . 
14, 20, 21 en 25 juni om 20 H in de Rijschool van Alden Biesen : 
opvo~ ring van het massaspel : De slag van Lafelt (1747) 
Er l S een catalogus ve r s chen en van auteu r Karel Ver helst van 
PCCE RijkeI ove r de Limbu r gse 1 6de eeuwse drukken . (800 F ) 



U I TNO 0 I GIN G 

Borgloon, 10 juni 1997 . 

Beste lid of sympathisant, 

--- f?:O\<GLOON ---- ~-I ogen wij U met deze vriendelijk 
uitnodigen op een bijzondere samenkomst van onze kring . 
Als afsluiting van het werkjaar worden wij door één onzer 
leden uitgenodigd - niet in ons gewoon lokaal - maar 
ditmaal op het kasteel van Gorsopleeuw, Hoogstraat, 35 . 
Uitzonderlijk niet op de 4de maandag, maar wel op 

I DINSDAG 24 JUNI ii---1-9':--3-6--H -STIPT J Noteer AUB! 

Op de agenda: 

- Verkenning en geschiedenis van het kasteel door de 
gastheer; 

- Korte uitleg door de heer Piet Severijns over de 
werking van kring Tongeren . 

- Voorstel voor werking '97 -' 9B door Jas Bleus : 
Teneinde de schijnbare dualiteit en polemiek te 
overstijgen tussen de loutere academische of de 
loutere heemkundige invalshoek stel ik kordaat voor 
om beide visies in onze jaarwerking aan bod te laten 
komen . Dit zou concreet hierop neerkomen dat elkeen 
van onze kring één thema - dat hem ligt - rustig zou 
voorstellen tijdens een zitting. Het doet er niet toe 
of dit referaat streng wetenschappelijk of eerder 
anecdotisch -is . Hoofddoel is dat elkeen IIOp zijn eigen 
wijzeIl zijn betrokkenheid met onze kring mag en kan 
uitdrukken . Bovendien zou deze werking van bv . een 
Btal eigen referaten op jaarbasis kunnen aangevuld 
worden met 1 of 2 betaalde sprekers. Deze laatse 
vergaderingen zouden bv . op het stadhuis of andere 
zaal plaats vinden voor een ruimer publiek . 

- Varia 

Daar de gastheer een hapje en een drankje voorziet wil hij 
graag weten hoeveel personen hij mag verwachten . Verwittig 
of bel a~9. naar de secretaris op nr . 012/744552, die het 
aantal zal d oorgeven, liefst v66r21 juni! --

Nog een laatste vraagje : zijn er nog leden of sympathisanten 
die hun jaarbijdrage zouden willen storten op nr . 457-8032541-74 7 •• 

In de hoop U voltallig te mogen ontmoeten op het kasteel met 
frisse en concrete suggesties voor de werking ' 97- ' 9 8 , 
tekenen wij, 

De secretaris , 
f 

'Î 

e n t: ~~-:;, (' __ A ___ -C :;= 
, ~~N,É: Ï'-IJ F f1l n-s----
.To~.e ~egîo!i 7' 

3840 / 8 RGLOON 
'-rel. 012/74,4& 5' ol 

Weetjes : 

Hoogachtend , 
De _ vo~itter , 

s=l/4 
~s BLEUS 

-Zondag 15 juni : st . Servaasommegang te Maastricht 
Op zoek naar de Kelten : 15 juni : weide Rutten, kluis van Vrijhern, 
kerk van St . Huibrechts-Hern - 22 juni Keltenroute te Wintershoven . 
14, 20, 21 en 25 juni om 20 H in de Rijschool van Alden Biesen : 
opvo~ri n g van het massaspel : De slag van Lafelt (1747) 

-- Er ~s een oatalogus verschenen van auteur Karel Ver he l st van 
peeT Rijkei ove r de Lim burgse 16de eeuwse druk ken . (SOD F) 
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Bm8LCON 

VERSLAG VAN DE SPECIALE EINOE - WERKJAARS 
BIJEENKO ~ ST TE ~ KASTE LE VAN GORSOP LL EUW 

UP 24 JUN I 1997 . 

De voorzitter had vooraf een onderhoud met 
de gastheer . 
Te 19 . 30 u stipt verwelkomt de heer Boersma : 
J . B le us , F. C 0 ene n, P . Ei e ver i j n s, J . f"1 e ek ers 
H. Lenaers, A. Van Hoecke , J . Heyvae r t, A. 
Castro, J . Grommen, [Vl . Schoenaerts, L. Bar 
tholomé en wat later P . Helewaut . A. Albert 
en W. Vandormael waren verontschuldigd 
wegens ziekte en operatie . 

De gastheer omschreef b.e_.t "ka§_t,~§l :L van G,O.L, als een neo 
classisistisch bouwwerk met een breede trappenpa r tij tussen 
4 kolommen . Hi j schatte de bouw rond de jaren 1820, alhoewel 
er grondvesten zijn die zouden wijzen op een hogere ouderdom . 
Er gebeurden veel herstellingen door de vo r ige eigenaars, o . A. 
de Beaufort . Twee prachtige leeuwen in terracotta (de Combay 
de Liège) bewaken de ingang . De vijver was voorheen de drenk 
plaats voor het dorpsvee en wo r dt gevoed door verscheidene 
bronnen . Bok een ijskelder i s e r aanwezig •• Da n loodst de 
gastheer ons door een wir wa r van gangen en kelders, die de 
onderbouw uitmaken . Nederig buigen wij het h oo fd voor de 
lage gewelven om naderhand in een groter lokaal - de voorma 
lige keuken - te belanden . Onder een sfeervolle verlichting 
mogen wij plaats nemen aan een lange , gedekte tafel en worden 
ons hap jes en wijn geserveerd . 

Hier wil de voo rzitter dan de ve r gade r ing openen met een 
dankwoord aan de gastheer . Vervolgens verleent hij het woord 
aan de heer Piet Severijns . Deze sche ts in het kort de situa 
tie i nT 0 n g e"r 8n~ L; aa'i "-h et Kon . Ges c h i e d - & 0 U d hei d kun d i g 
Genootschap werd gesticht in 1851. Aanvankelijk was het een 
elitair c lu b je voo r de Franstalig e b ou rgeoisie . De democrati 
sering zette zich echter langzaam i n en op heden is de Kring 
een VZW met eigendommen . Ze geven een driemaandelijks tijd 
schrift uit voor de ca 300 leden. De 1ste donderdag van okto 
be r tot mei komen een 25 à 50tal leden samen voo r een confe 
rentie , soms met gastsprekers . Men doet ook aan geleide ( 
historische) wandelingen en een reis als afsluiting . I n de 
Kring zijn er ook werkgroepen voor bepaalde onderwerpen . 

Jas Bleus dankt Piet Severijns voor zijn toelichting aangaande 
de analoge werking va n kring Tonge r en . Hij is va n mening dat 
de Loonse kring va naf 1985 " ook " alle aspecten aan bod liet 
kom ~ z 0 w8-I~n-ëè mV'ü"n de' . a i s ges c h i ede nis, al dan ni et met 
gastsp rekers. De ove rgrote meerderheid van onze leden i s 
bijzonder gesteld op infor~atie en volgt de werking nauw 
keurig op via ve rslagen en nota ' s . Wij werkten bovendien mee 
aan het totstandkomen van de monolieten in alle deel dorpen 
en aan de brochures van de open - monumentendagen . Onze kring 
was tevens actief op het gebied van : - de organisatie van 
tentoonstellingen(bv Kanunnik Daris, ' 85 ; Stroopdagen ' 86 -
de organisatie van historische spelen te Loon en Horn"89 _ 
de organisatie va n het Congres over het Fr uit ' 92 - de 
opr i chting van een eigen bibliotheek,enz •••• ' 
Helaas weten de " rec e nt " aangesloten leden niet alles van 
onze eigen geschiedkundige werkingt 1! •• •• 

. .. / .. 



B8RGLOON-

Borgloon , 13 septe mber 1997 . 

Beste , 

Bij de aanvang van een nieuw we r k jaar 
wi llen wij vooral r ekenen op de inzet 
van onze leden ! ~as dit niet de afspraak 

op onze laatste samenkomst? •• Zie verslag in bijlage . 
Ook de vergaderdag en - plaats bleken voor verandering 
vatbaar . Een eerste knoop werd al doorgehakt , z odat wij nu 
opteren voor de derde dinsdag van elke maand : 
Voorlop i g houden wij ons lokaal aan ln het.~lenstencentrum 
oc r', w, G r a e t hem p oor t 3 A t e B 0 r g 1 0 0 n , w a a r w l J Z 0 v rij zij n 
U voor de eerste maal u i t te nodigen op 

LpINSDAG.·.;2. 3. S[PTEÎ; I .~.ER . ... 1 .9..~ 7 .. ~ E 20 U 

Agenda : 
-l okale geschiedenis van Jesseren & markante feiten . 

Jesseren wa s in de kijker n . a . v . de Open - monumentendag 
van 14 dezer - door Jos Bleus . 

- Succes Henrotayboek : 200 ex . vroegtijdig verkocht en 
regelmatig aanvragen . ~at nu? •• 

- Rondvraag over data en locatie 
- i:iededelingen 
- Varia 

-----_ ... __ .---_.-~ 

mogen begroeten, {kenen wij , t"..:: '1 ~ 
De~(~: ~;:-------
Jos Bl S 

Vervolg van het verslag va n 24 . 06 . 97 . 

Mis sch ien i s e r wat teveel tijd en 
energie besteed aan de geschriften van 
Henrotayen de uitgave hiervan . Het we r d 

Ei êh Fè-r' een succes : 2 0 0 betalende ins c h r ij -
ve rs , nog v 66r de pü5TfcatT ëTfi "E-rï'wl j .
moe"ten er nog weigeren ! 

Kan men voor volgend werk jaar rekenen op de i n breng van onze 
leden? •• De voorzitter gaat dan het rijtje af en sugge r ee r t 
" voor de hand lig gende " onde r we r pen ; bv Fra n s over onderwijs , 
Dr . Grommen over geneeskunde , Herman ove r zijn eigen st r eek , 
l eon over ge~eentegesch i edenis , en z ••••• 
De aanwezigen doen ook suggesties dienaangaande , o . a . over 
oude grafstenen ; broc huurtje over hee l" kunde en folklore ; 
de vroege r e zalen in Borgloon ; recente h i storie en gebeu r te 
nissen, ook van deelgemeenten ; inte r vvieuwen va n senioren ; 
andere ve r gaderplaats en - datum, bv . 3de dinsdag ; contacten 
met andere kringen ; werkgroepen vormen ; gastsp r eke r s uitno 
digen, en z ••• 

In een nartelijke sfeer wo r dt de samenkomst afgerond en Jos 
bedankt de gastheer voor de f i jne hapjes en lekkere wi jn . 
Hij ve rwacht tevens _!?enl{C?LJdig.e suggest i es aangaande " uw 
Q.ersJJ..Q.oJ.J.lk . .ê .. . to.bX.en.g ". Mogen wij daar op r eke n en??? •• 



EDRGLOON 

Verslag va n de samenkomst o p 23 . 09 . 97 . 

In het vert r ouwd OC~W - lokaal kwamen voo r de 
ee r ste maal samen voor de we r king ' 97 - ' 98 : 
L. Bartholomé , J . 8oersma, P. Helewaut , J . 
Grommen , Jos Bleus en F. Coenen . 
J. Heyvaert en W. Vandormael verontschuldig 
den zich . 

Eerst de glazen op tafel vullen met wijn! ~ aarop drinken we? 
Op het succes van de 200 verkochte boeken van Henrotay ! En 
e r is n og meer vraag naa r! 

~ De voorzitter opent dan de vergadering , heet welkom en start 
[f,et de geschiedenis van Jesseren . (item r·;onumentendag ' 97) 
Die begint rond de 12 de -, 13de E, waar de " heerlijkhe id 
Jesseren " opgedeeld werd in tweeën (alleszins vaar 1292) : 
de heren van Jesseren en de heren van Heers . In 1541 kwam 
het in het bezit van de heren van Heers . Dit Loonse leengoed 
kwam tenslotte in 1685 in hande~ van de Luikse St . Laurentius 
abdij . 
De abdij van Herckenrode had vanaf 1218 de voogdij over de 
parochie . De vr oeg - classisist i sche kerk van de H. Kruisver
heffl" ng'N-a n c a 1 72 0 w e r di n 1 9 3 7 u i t geb r ei d met zij beu ken . 
De oud~ toren uit 1722 werd in 1853 vervangen , dit (steeds) 
op kosten van de gemeente . 
De 14 staties werden in 1763 op doek gesch ilderd door f'i art in 
Aubée , in opdracht van de Ifi inderbroeders va n Tongeren . ;Ja de 
Fr a n ser e vol u t i 8 ( 1 797) we r d eIJ dep a nel e n al d a a r a a n gek 0 c h t 
doo r de toenmalige pastoor J . Périlleux en naar Jesse ren 
overgeb r acht . De ve r dwenen pastorij dateerde van 1766 . In 
1 7 6 (3 - ' 6 9 bra c h t I' i • A u b é ee r ges c h i 1 der d e wa n' d ver s ier i n gen 
aan , nl . 7 mirakelen van Xus . In 1961 werden die overgeb r acht 
naar de abdij van Colen, Kerniel . 
Jesse r en bezit ook een aantal typ i sche Haspengouwse kwadraat 
hoeven . De spoorweg Tienen - St . Tr uiden - Tongeren kwam ook langs 
in Jesseren. In 1958 stopte h i er de laatste trein . Het 
stationsgeb ouw is vrij intact gebleven en fungeert nu als 
woonhuis . De route is thans een fiets - en wandelpad . Het 
zogenaamde " kasteel " is een statig herenhuis , gebouwd in 
1890 door burggraaf Vincent de Kerckhove de Vare nt, oprich 
ter van de " rJ V G r a n d Sir 0 per ieL i mbo u r g 0 i se ". Het 0 u d s t e 
huis dateert van het jaar 1500 . 
De voorzitter ve r duidelijkt zijn verhaal met bo r dschetsen 
en beantwoordt ook de hem gestelde vragen . Hij verwijst naar 
d e m ooi u i t g e g e ven b r 0 c h ure t tEl ver k rij gen 0 p d e V V V ;-: 1 5 0 F 

Leon ~eldt dat er te Hasselt in de Dorpsstraat een nieuw 
antiqua ri aat opende, waar hij de originele J! Oaris " zag . Jos 
kon ook Mantelius bemachtigen aan een gunstprijs . 

2 Wat nu met de .J!..§r d_Sl :r_ê .. ,~ê..êJly'r G-g e n voo r het Hen rot a y - boe k ? ••• 
De uitgever liet 100 ex . meer drukken . Kunnen wi j hier 
reclame voo r maken? . Men houdt het in beraad en wacht de 
pr ijs af . 

3 Over de ~~rg~4e F data is men het eens, maar ~en behoudt liever 
het OCMW - lokaal , dan elders te gaan . 

4 Belang rijk e mededelingen : 

... / .. 



... / .. 
Vooraleer de secretaris de gewone me dedel in ge n kan ~elden 
vraagt Jos het woord en ve rkl aart het ~ .. ~itt e r schap te 
wille n doorgeven aan een opvolge r. Als r eden haalt hij aan : 
zijn drukke be ro epsbez i gheden als bedrijfsleider, alsmede 
zijn f amil i ale verplichtingen . Al ge mene co nste r natie ! •••• 
Volgens J . Boersma dient men deze boodschap mee te delen 
aa n de leden, teneinde kandidaturen in te wachten op het 
secreta ria at , één week v6 6r okt obersamenko mst . 

5 Frans geeft dan de gewone mededelingen over : de Cultuurraad -
u i tnod i gi ngen voor aé '''Fi- uIrö'ógstr'e8sten, en "Taol o f Ta al " 
in Alde n-Bi e z en ; alsook een brief uit Thuin met de vr aag of 
Loon in 1793 zijn goedkeu ri ng schonk aan de aanhechting met 
Frankrijk - de samenstel l ing van een streek boek - de wede r
uitgave ' van 2 boeken •••• 

6 Diversen 
rn-een-gedempte sfeer wo rd t nog wat ve r der gekeuveld . 
Patrick vra agt naar foto ' s van ' 14 - ' 18 . 
Leon is bezig met mondelinge gesch i edenis . 
Dr . Grommen vr aagt naar de vlaggen van de 1C goede stede n? 
Men klaagt ook over het gebrek aa n culturele belangstell in g 
in het algemeen en de onderwaarde rin g va n de geschiedkund ig e 
kring doo r de overheid in het b i jzonde r. Wie bestelde in 
concreto de boeken van Henrotay? •• 
Hoelang moefn wij nog wachten op ons be lo ofd lokaal •••• en 
op het beloofde perron? ••• 
Bloedt Loon op economisch gebied niet dood? •• Hoeveel 
l eegstaande woningen en panden tellen we niet? •• 
Met deze en ande r e bedenkingen wo r dt de ve rgadering afgesloten . 

STROOK AF TE SCHEUREf~ EiJ TER UG TE BEZOR GEN OP HET SECETARIAAT 
VÖÖ R 14 OKTOBER --------------------------------------------------------------------------------
Naam en Voornaam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
WEfJST ZICH iZANDIDAAT TE STELLEN VOOR HET VOORZITTERSCHAP 
V M~ 0 E GES C H !tU K U : JO I GE 1< R Ir~ G 11 K MW NP: I K 0 A RIS 11 TE B 0 R G L 0 0 N • 

Taakomschrijving : 1 . Het waarborgen van de gesch i edkundige 
we rki ng door max . 10 jaarverg ade ri ngen 
te organiseren . 

2 . De coördinatie ve rz orgen van de refera 
ten di e door de leden worden aangebracht . 

3. Op aanvraag gastsprekers u i tnodigen . 

Hand teken ing 

. . . . . . . 



... / .. 
Vooraleer de secretaris de gewone mededelingen kan melden 
vraagt Jas het woord en verklaart het v~grzitterschap te 
willen doorgeven aan een opvolger. Als reden haalt hij aan: 
zijn drukke beroepsbezigheden als bedrijfsleider, alsmede 
zijn familiale verplichtingen. Algem~ne consternatie! •••• 
Volgens J. Boersma dient men deze boodschap mee te delen 
aan de leden, teneinde kandidaturen in te wachten op het 
secretariaat, één week voor oktobersam~nkomst. 

5 Frans geeft dan de gewone medede~~ over: de Cultuurraad -
uitnodigingen voor de Fruitoogstfeesten, en IITaol of Taal ll 

in Alden-Biezen; alsook een brief uit Thuin met de vraag of 
Loon in 1793 zijn goedkeuring schonk aan de aanhechting met 
Frankrijk - de samenstelling van een streekboek - de weder
uitgave ' van 2 boeken •••• 

6 Diversen 
In een gedempte sfeer wordt nog wat verder gekeuveld. 
Patrick vraagt naar fotols van 114 - '18. 
Leon is bezig met mondelinge geschiedenis. 
Dr. Grommen vraagt naar de vlaggen van de 10 goede steden? 
Men klaagt ook over het gebrek aan culturele belangstelling 
in het algemeen en de onderwaardering van de geschiedkundige 
kring door de overheid in het bijzonder. Wie bestelde in 
concreto de boeken van Henrotay? •• 
Hoelang moe~n wij nog wachten op ons beloofd lokaal •••• en 
op het beloofde perron? ••• 
Bloedt Loon op economisch gebied niet dood? •• Hoeveel 1 

leegstaandewoniögen en panden tellen we niet? •• 
Met deze en andere bedenkingen wordt de vergadering afgesloten. 

STROOK AF TE SCHEUREN EN TERUG TE BEZORGEN OP HET SECETARIAAT 
VÖdR 14 OKTOBER -------------------------------------------------------------------------------
Naam en Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres: ••••••••••••••••••••• . . . . . 
WENST ZICH KANDIDAAT TE STELLEN VOOR HET VOORZITTERSCHAP 
VAN DE GESCHnDKUNDIGE KRING IIKANUNNIK DARISII TE BORGLOON. 

Taakomschrijving: 1. Het waarborgen van de geschiedkundige 
werking door max. 10 jaarvergaderingen 
te organiseren. 

2. De coördinatie verzorgen van de refera
ten die door de leden worden aangebracht. 

3. Op aanvraag gastsprekers uitnodigen. 

Handtekening 

. . . . . . . 



BORGLOON 

Verslag van de samenkomst op 23.09.97. 

In het vertrouwd OCMW-lokaal kwamen voor de 
eerste maal samen voor de werking '97 - '98: 
L. Bartholomé, J. Boersma, P. Helewaut, J. 
Grommen, Jos Bleus en F. Coenen. 
J. Heyvaert en W. Vandormael verontschuldig
den zich. 

Eerst de glazen op tafel vullen met wijn! Waarop drinken we? 
Op het succes van de 200 verkochte boeken van Henrotay! En 
er is nog meer vraag naar! 

~ De voorzitter opent dan de vergadering, heet welkom en start 
met de geschiedenis van Jesseren.(item Monumentendag '97) 
Die begint rond de 12de-, 13de E, waar de "heerlijkheid 
Jesseren" opgedeeld werd in tweeën (alleszins vàör 1292): 
de heren van Jesseren en de heren van Heers. In 1541 kwam 
het in het bezit van de heren van Heers. Dit Loonse leengoed 
kwam tenslotte in 1685 in handeftvan de Luikse St.Laurentius
abdij. 
De abdij van Herckenrode had vanaf 1218 de voogdij over de 
parochie. De vroeg-classisistische kerk van de H.Kruisver
heffinwvan ca 1720 werd in 1937 uitgebreid met zijbeuken. 
De oude toren uit 1722 werd in 1853 vervangen, dit (steeds) 
op kosten van de gemeente. 
De 14 staties werden in 1168 op doek geschilderd door Martin 
Aubée, in opdracht van de Minderbroeders van Tongeren. Na de 
Franse revolutie (1797) werden de panelen aldaar aangekocht 
door de toenmalige p~stoor J. Périlleux en naar Jesseren 
overgebracht. De verdwenen pastorij dateerde van 1766. In 
1768-'69 bracht M. Aubée er geschilderde wandversieringen 
aan, nl. 7 mirakelen van Xus. In 1961 werden die overgebracht 
naar de abdij van Colen, Kerniel. 
Jesseren bezit ook een aantal typische Haspengouwse kwadraat
hoeven. De spoorweg Tienen-St.Truiden-Tongeren kwam ook langs 
in Jesseren. In 1958 stopte hier de laatste trein. Het 
stationsgebouw is vrij intact gebleven en fungeert nu als 
woonhuis. De route is thans een fiets- en wandelpad. Het 
zogenaamde "kasteel" is een statig herenhuis, gebouwd in 
1a9o door burggraaf Vincent de Kerckhove de Varent, oprich
ter van de "NV Grand Siroperie Limbourgoise". Het oudste 
huis dateert van het jaar 1500. 
De voorzitter verduidelijkt zijn verhaal met bordschetsen 
en beantwoordt ook de hem gestelde vragen. Hij verwijst naar 
de mooi uitgegeven brochure, to/verkrijgen op de VVV ~ 150 F 

Leon ~eldt dat er te Hasselt in de Dorpsstraat een nieuw 
antiquariaat opende, waar hij de originele j'Daris" zag. Jos 
kon ook Mantelius bemachtigen aan een gunstprijs. 

, 2 Wat nu met de ver der e a a nv r_êQê.Q voo r het Hen rot a y - boe k ? ••• 
De uitgever liet 100 ex. meer drukken. Kunnen wij hier 
re~lame voor maken?. Men houdt het in beraad en wacht de 
prijs af. 

3 Over de vergaderdata is men het eens, maar men behoudt liever 
he t OCMW-lokaal-, -da-n' el der s te gaan. 

4 Belangrijke mededelingen: 

... / .. 



Borgloon , 30 septe~ber 1997 . 

Beste , 

U wo r dt vriendelijk , doch dringend uitgenodigd o~ onze 
volgende samenkomst bij te wonen, die doorgaat in het 
Dienstencentrum OC fI LJ, Graet~empoort 3A te Borgloon, op 

I r .~.-.-.-----. 

~ INSDAG 21 OKTOBER TE 20 U j 
-------~----------._,-- ...... - , ..-......... ~-,. -'- - -

Op de agenda : 

Verkiezi n g n i euwe voo r zitter , na 12 jaar werking van 
Jos Bleus , uitt r edendvoo ~itte r: 
- Bekendmaking van kand i daturen 
- Evaluatie van kandidaturen 

- Het tienderecht in onz e streek, doo r Leon Bartholomé 

- Huidige stand van de kas 

- hededelingen 

- Varia 

Wij rekenen ten stelligste op een zo talrijk mogelijke 
aanwezigheid , teneinde de n i euwe voorzitter de~ocratisch 
te kunnen kiezen . Kandidaten vullen daarom het bijgevoegd 
strookje i n en bezorgen dit op het secretariaat 
VÓÓR 14 OKTOBER. 

Intussen groeten U, 

De secretaris , De ontslagnemende voorzi t ter , 

Jos BLEUS 

F ra ne 
i o;l~OrS(stornweg 105 

": 2-10 BORGLOON 
Tel. 012174. 1';'~"":; 



Borgloon, 30 september 1997. 

Beste, 

U wordt vriendelijk, doch dringend uit~enodigd om onze 
volgende samenkomst bij te wonen, die doorgaat in het 
Dienstencentrum OC MW, Graethempoort 3A te Borgloon, op 

r 

I DINSDAG 21 OKTOBER TE 20 u~ 

Op de agenda: 

- Verkiezing nieuwe voorzitter, na 12 jaar werking van 
Jos Bleus, uittredendvoo~itter: 
- Bekendmaking van kandidaturen 
- Evaluatie van kandidaturen 

- Het tienderecht in onze ,streek, door Leon Bartholomé 

- Huidige stand van de kas 

- Mededelingen 

- Varia 

Wij rekenen ten stelligste op een zo talrijk mogelijke 
aanwezigheid, teneinde de nieuwe voorzitter democratisch 
te kunnen kiezen. Kandidaten vullen daarom het bijgevoegd 
s~rookje in en bezorgen dit op het secretariaat 
VOÓR 14 OKTOBER. 

Intussen groeten U, 

De secretaris, De ontslagnemende voorzitter, 

Jos BLEUS 
c::::.. ( - --
I 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012/74. q (;. ?-"z 



B()<GLOON 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 21.10.97. 

Ver 0 n t s c hul d i g d: 0 r. G rom IT, en, A. Kei n 8 sen 
J. Heyvaert. 

Aanwezig: L. Bartholomé, W. Vandormael, H. 
Lenaers, J. 8oers'Tla, P. Helewaut, 
Jas Bleus en F. Coenen. 

De dd. voorzitter, Jos Bleus, startte met het 
overlopen van vorig verslag. Hij behandelt vlug punt 1 om bij 
p u n t 2 d e v r aa g- . fë- sTeTTën- 0 f e r nog ~_~ r1 ~_ C?_ t_~_Z,~~_=-~n m 0 et e n 
bijgedrukt worden? Momenteel zijn er 12 aanvragen. Kan men -
~its de nodige reclame - nog een uitgave bekostigen? •• De 
uitgever meldde intussen dat hij nog 120 gedrukte boeken in 
voorraad had en deze voor een bepaalde son wou laten inbinden. 
Volgende vergadering gaat men daar dieper op in. -
Houdt men de vergaderingen voortaan in ons eigen vertrouwd 
lokaal?. Na wat ~ikken en wegen staat men er positief tegen
over. 
De dd. voorzitter vraagt dan aan de secretaris of er kandida
turen i.v.m. het voorzitterschap binnenkwamen. Frans aiïTwó6Yëft 
ë;ntkenn-end. Jos Bleus gaat dan ' oe aanwezigen beurt om beurt 
de vraag stellen. Enkelen voelen zich niet geroepen hiervoor 
of hebben reeds verschillende functies in andere verenigingen. 
Tenslotte verklaart de heer Boersma "tijdelijk",-maximurn een 
half jaar-de functie op zich te willen nemen, mits hulp van 
secretaris en oud-voorzitter. Men stelt ook het volgende: 
indien er zich intussen een definitieve kandidaat aanbiedt, 
wordt deze voorgedragen en ge-evalueerde 
Dan geeft de secretaris enkele belangrijke gegevens die de 
toekor:lstige VZ en de vergaderingdTe-nerï ' tê-ï::ieferï-:1. Het 
ledental: 28 en 7 sympathisanten; 2. de huidige kastoestand 
is gunstig en werd afgetekend door Jos Bleus; 3. de inhoud 
van de kasten: de opger:laakte lijsten worden geparafeerd en 
zullen nog aangevuld worden en in dubbel opgeG:aakt. 
~ededelingen: Boek over Fruitgeschiedenis in kast! Congressen: 
Sn-ov -Ha-rèn-over 1 ste WO in Limburg - 15 nov in Venlo over 
Taal & Geschiedenis in Gelders Limburg - Uud video over Cross, 
voetbal en kermis rond jaren 50 - ~oet het boek: De 1ste WO 
in Limburg, à 1000 F besteld worden? Ja! Frans zorgt ervoor. 

Eindelijk kan _Leon aan zijn spreekbeurt beginnen: "Het Tiende
! .~C~_~_If. Di t is,' -\"iöÏgens spreker een zeer oud gebruik"; zelfs-
voorkomend in de Bijbel, Deuteronomium. Joden, en later chris
tenen moesten een deel van hun inkomen aan de kerkgemeenschap 
afstaan; het werd zelfs een bisschoppelijk voorschrift en 
bevestigd op enkele concilies. Karel de Grote (800) gebood 
dat t voor de bisschoppen bestemd was, t voor de priesters, 
t voor kerk onderhoud en t voor de armen. Ook in de 13de E 
heeft Zr. Hildegarde, kloosteroverste van Sin gen (0) daarover 
een uitspraak gedaan. Men onderscheidt verschillende tienden' 
o.a. de krijsende (neerhofdieren), de grove (Graan bv). Er ' 
werden ook tiendeschuren opgericht. Men kon het tienderecht 
ook afkopen. In de Byzantijnse kerk is dit nooit van toepassing 
geweest. Het einde kwam in Italië in 1871, bij ons in 1795. 
Wettelijk werd dit gebruik nooit vastgelegd. Jos haalt aan dat 
ook de Romeinen de opbrengst volgens de centuratio moest volge
stort worden in het horrium Paspoel Tongeren) 
De heer Boersma dankt de spreker. Frans stelt voor om Jos voor 
zijn 12 jaren onverdroten inzet het boekje (kast) te schenken: 
" 0 e v i t a et mor i bus" D. van Rij k el 1 6 7 O. A k k oor d e n--ci na e i-------·
handgeklap: Proficiat en dank! Na het heengaan van dhr. Boersma 
vertelt Leon nog over de Q.§llevenissen van Lucien Decauter (73j) 
als werkweigeraar en politiek gevangene in de kampen van Dora 
en Bergen-Belsen. Nog enkele "Petites histoires" en het bericht 
over de restauratie van de Jesserse M. Aubée-schilderijen. 

---------------------------



VERSLAG IJA :J OE SAI.Er'~KO \' ,ST OP 21 . 1L . 97 . 

Ver 0 n t s c hul d i g d : 0 r . G r 0 r·l :I, en , A. f< e i r-. 6 sen 
J . r-: eyvaert . 

Aanwezi g : L. Barthelo r.,b, \J. Vandor ;;i ael, H. 
L e n a ers, J . Boe r s ci a , P . Hele w a ut , 
Jos Bleus en F . Coenen . 

8()RGLOON 
Oe dd . voorzitter, Jos Bleus , startte met het 

overlopen van vorig verslag . Hij behandeit vlug punt 1 om bij 
p u n t 2 d e v r a a 9 t est elI e -rï ' 0 f e r nog ~ e n rot a y b 0 ~ k e~ rn 0 e ten 
bij g e d ruk t wor den? h o rn ent e e 1 zij n e r 1 2 a a n v rag en . Kan IT: e n -
Il i ts de nodige recla ;l: e - nog een uitgave bekostigen? •• Oe 
uitge ver ~ eldde intussen dat hij nog 120 gedrukte boe~en.in 
voorraad had en deze voor een bepaalde so n wou laten lnblnden . 
Volgende vergadering gaat ~en daar dieper op in . 
Houdt ~en de vergaderingen voor ~ aan in ons eigen vert rouwd 
lokaal? . Na wat wikk en en ~ egen staat men e r positief tegen -
_. , . ~-

over . 
Oe dd . voorzitter vraagt dan aan de secretaris of er kandida -
tu ren i . v • ;,1. het voo r zit ter s c hap bin n enk w a Ci en . Fr a n s 'a n t wo 0 r d t 
~ntkennend . Jos Bleus gaat dan de aanwezigen beurt om beurt 
de vraag stellen . Enkelen voelen zich niet geroepen hiervoor 
of hebben r eeds verschillende functies in andere verenigingen . 
Tenslotte verklaart de heer Boersna If tijdelijk lf , - I'iaxüuI I een 
half jaar - de functie op zich te willen nemen, rüts hulp van 
secretaris en oud - voorzitter . l,e n stelt ook het volgende : 
indien er zich intussen een definitieve kandidaat aanbiedt, 
wordt deze voorgedragen en ge - e valueerd e 
Dan geeft de secre tari s enkele belangrijke gegevens die ~e 
toekonstige VZ en de vergaderi ~g dienen te weten : ' 1. Het 
ledental : 23 en 7 syr"pathisanten ; 2 . de huidige kast08stand 
is gunstig en werd afgetekend door Jos Bleus ; 3 . de i nhoud 
van de kasten : de ofjger"aakte lijsten worden geparafeerd en 
zuIl e nno g a a n g e v u 1 d wor den e n i n dub b el 0 p g e r:~ a a kt . 
~ ededelingen : Boek over Fruitgeschiedenis in kast ! Congressen : 
8'" n 0 v H a Ie n ' 0 ver 1 st e lJ 0 in L i I" b u r g - 1 5 nov i n Ven 10 0 ver 
T a a 1 & Ges c h i ede nis in Gel der s L i fi . b u r g - u u d v i deo 0 ver Cr oss, 
voetbal en kermis rond jaren SU - ~ oet het boe~ : Oe 1ste WU 
in Li,burg, ~ 1000 F besteld worden? Ja ! Frans zorgt ervoor . 

Eindelijk kan Le an aan zijn s pr eekbeurt beginnen : " Het Tiende 
.~ e c h t ". 0 i t is , vol gen s s pre k ere e n zee rou d geb r u :l k, zeI f s --"' 
voorko:lend in de Bijbel, Oeuteronoiüu;r, . Joden , en later ch ris
ten en moe sten een deel van hun i nk orr:en aan dek er:~ g e,;le en sc hap 
afstaan ; het werd zelfs een bisschoppelijk voo r schrift en 
bevestigd op enkele conci li es . Karel de Grote ( 800) gebood 
dat t voor de bisschoppen bestemd was, i voor de priesters, 
t voor kerkonderhoud en t voor de armen . Ook in de 13de E 
heeft Zr . Hildegarde , kloosteroverste van Gingen (0) daaro ver 
een uitspraak gedaan. men onderscheidt ve r schillende tienden ; 
o . a . de krijsende (neerhofeieren), de grove (Graa n bv) . Er 
lJerden ook tie n deschuren opgericht. l'len kon het tienderecht 
ook afkopen . In de Byzantijnse kerk is dit nooit van toepassing 
ge wee st . Het ei n dek war, I in 1 tal i ê in 1 871, bij ons in 1 795 • 
Wetteli j k werd dit gebruik nooit vastgelegd . Jos haalt aan dat 
ook de Romeinen de opbrengst volgens de centuratio moest volge 
stort worden in het horrium Paspoel Tongeren) 
Oe heer Boersma dankt de spreker . Frans stelt voor om Jas voor 
zijn 12 jaren oriverd~oten inzet het boekje (kast) te s ~~~nken: 
" Oe vita et moribus " O. van RijkeI 1670. Akkoord en onder 
handgeklap : Proficiat en dank ! Na het heengaan van dhr . Boersma 
vertelt Leon nog over de belevenissen van Lucien Oecauter (73j) 
als we rkw el g era are n pol i tie k ge van gen e in dek a i:i iJ e n van Dor a 
en Be r gen - Bel sen . [". ! 0 gen k el e "p e t i t e s h i sta i r es " en het be r i c h t 
over de r estauratie van de Jesserse h. Aubée - schilderijen . 

---------------------------



,... L7eschleáliund{é;c Jic[nq 
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J~anunni/~ d>Cfd:s 

$ 
Borgloon , a novel~ , ber 1997 . 

EDRGLOON 

Beste , 

Mogen wij U hierbij vriendelijk uitnodigen om onze volgende 
samenkomst bij te wonen . Zij gaat doo r in on s ve r trouwde 
ocr ,; lJ - 10k a al , G r a e t h e lil p oor t 3 A t e B 0 r g 1 0 0 n end i top 

D-~ .~~~ 0 A G - J 0 ,~JOV·EI' ;.~~!~~~~~ 7 'l 
lJij 'Jillen stipt om 20 u beginnen orn rond 22 u af te 
sluiten . 

Agenda: 

1 . Bespreking vorig verslag . 
2. Opstellen van jaarprogra'IITia en forr :uleren van 

voorstellen dienaangaande . 
Enkele suggesties : 
- Gebruiken bij ge~oorte, huwelijk of overlijden vroege r. 
- Bezoe k aan het archief van het kasteel van Rijkel . 
- De opspli~sing van beide Li mbu r gen in 1939. 
- Ons kunstpatrimon ium (gastspreker) 
- •••••• door U in te vullen . 

3. Is er vo ldo en~e interesse om boeK Henrotay in 2d e 
druk te laten verschijnen? 

4 . Vergaderdata . 
5 . Varia . 

In de hoop U 0 P de ze 0 f één der vol ge n des a r.: enk 0 ij sc ent e 
fi logen ontr:lOeten, verblijven wij, 

De sec~etaris, 

~~/~~-
& ,,EN EN-''''F'rans 

"1ehgersesteenweg 105 
. 840 BORG lOON 

Tel. 012174. 't~'j'~ 

[Jog een dr oevige r, ·ededeling : 

De dd. voorzitter, 

/------ j; 
I / 

"-----., w ::> aLE LJ S 

~--~ 

Uij verne men het overlijden van ee n onzer leden , nl . 
de heer Arr:.and ALBERT , * 20 . 01 .3 3 + U7 . 11 97 . Gelegenheid 
tot groeten : Fun. Orye, Wellenstraat, 27 Borgloon , 16 - 20 u 
Eucharistievie r ing : vrijdag 14 nov; 10. 30 u Collegiale te 
Borgloon . 



Borgloon, 8 november 1997. 

Beste, 

Mogen wij U hierbij vriendelijk uitnodigen om onze volgende 
samenkomst bij te wonen. Zij gaat door in ons vertrouwde 
OCMW-lokaal, Graethempoort 3A te Borgloon en dit op 

[~~OAG fQ.NOVEr~BER 19?!J 

Wij willen stipt om 20 u beginnen om rond 22 u af te 
sluiten. 

Agenda: 

1. Bespreking vorig verslag. 
2. Opstellen van jaarprogramma en formuleren van 

voorstellen dienaangaande. 
Enkele suggesties: 
- Gebruiken bij geboorte, huwelijk of overlijden vroeger. 
- Bezoek aan het archief van het kasteel van Ri j kel. 

De opsplitsing van beide Limburgen in 18 39. , 
- Ons kunstpatrimonium (gastspreker) -
- •••••• door U in te vullen. 

3. Is er voldoende interesse om boek Henrotay in 2de 
dru k te laten verschijnen? 

4. Vergaderdata. 
5. Varia. 

In de hoop U op deze of één der volgende sar;'enko r:J sten te 
mogen ontmoeten, verblijven wij, 

Oe cd. vc orzitter, 

Nog een droevige ~ededeling: 

Uij verne men het overlijden van een onzer leden, nl. 
de heer Armand ALBERT, * 20.01.33 +07.11 97 . Gelegenheid 
tot groeten: Fun. Orye, Wellenstraat, 27 Borgloon, 16-20 u 
Eucharistieviering: vrijdag 14 nov; 10.30 u Collegiale te 
Borgloon. 



cP/~cliieC(fi~l7át..q.c J~['1fJ VERS LA G VA ;J DE SA FiE NKOhS T OP 20.11.97. 

Jvanunnii J)a as Ver 0 n t s c h u I d i g d : L. B a I' t hola m é, J 0 s BIe us, 

t!J 
J . Heyvae r t ; 

11 Aanwezig : J . Boersma, H. Lenaers ; J . Grommen, 
F. Coenen . 

De voo rzitter a . i . na~, na het welkomstwoord , 
~cx)N het ve rslag door van vorige bijeenkomst . 

Graag had de heer Boe r sma wat meer spatie tussen de alinea ' s , 
waaro p de secretaris repliceerde dat het z i j n doel was om 
om alles op óén bladzijde te zetten . 

~ oe voorzitte r vroeg dan om één minuut st i lte om het overleden 
lid Armand Albe r t te gede nken . Fra n s vroeg ook aandacht voo r 
het overlij dè-n- van E. H. steenwegen uit Broekom, auteur van 
ve r s c hei den e bel a n g o jK81l"T sTc] r rs ë"h e wel' ken . LJ i ee r ft zij n 
b i bliotheek? •• 

--Aangaande de ve r gaderdata houdt men de de rd e dinsdag van 
el k e maan d aall ";-- vand-ä. 'äg e en u i tz on der in g 0 md a t h et lok aal 
niet vri 'Gas. Intussen z i jn de data voo r behouden . (z i e 
ui tnod igîng) 
U a t zij n ~tEJ25.l:~_b_i_~, §.~ ten? v I' 0 e g de voo I' zit te r. Het zij nee n 
ze vental geïnte r esseerden , buiten de 28 leden , die geen 
lidgeld betalen . Vr aag dan om tenm i nste de po r tkosten te 
recupereren ! De led en lijst is ter i nzage op het sec r eta r iaat . 
Een in ve ntaris va n de inhoud der twee kas t en wordt in dubbel 
op gem a a k t ,-wa'-ä' I' va n 1 e x e m p I a a I' i n dek ast zeI f wo r dtb e v est i g d • 
Het verslag wordt goedgekeurd . 

-O ve r de voors te l l e n van programmatie is er vanwege de leden 
" niets " bin n eng e kom e n! ! ! -fi"ö-ë-t: -- d ë' " s c hei d in g van beide 
Li mburgen of de Spaan se - OOstenr i jkse - Franse tijd 
behandeld? •• Gen zoekt mens en hiervoo r en h oopt dat toch 
iemand iets kan brengen waar hijzelf mee bezig is of 
bestudeerd heeft . Kan dit voo r vo l gende keer? •• 

- 0 e VZw ilo 0 k een ~ n der _'!.~9_r:_~_ ~"~_!..EJ! n a ast z i c h. lJ i e lJ i I ? •• 

"- Dr. G I' 0 mme n ver d u i del ijk t de h u i d i g t O,§l_ê....t.êLLd . Vi enk I' i j g t de 
jongeren niet mee en ook niet meer dan 8 à 10 aanwezigen . 
LJie heeft nog intersse voor wat? •• Alle ve renigingen lijden 
eron der . Er wordt nog verder gespeurd naar mogelijke 
gespreksonderwerpen ••• 

-De voorgestelde nieuwjaarsreceptie zal dan ook binnens 
k a mer s moe t en ge ti-oû-aË3-n"--0c:ü:';'0 érl ' "0Tt v I' e e s voo r min ieme 
opkomst . 

-Over het ~eruitgeven van het Henrot~boek is men akkoord ; 
mit s twee voo rw aa rden : voorlop i g geen kosten en veel re clame 
maken . De tekst va n Frans wo r dt goedgekeu r d . Hij zal zorgen 
voo r de nodige public i teit . Zijn e r in onze kring ook nog 
liefhebbers? •• 

-In de va ria wo r dt gesproken over het kasteel va n Rijkel . 
Ook de u i tgave van de verslagen over UO I werden ~á~r 
aangekocht . 
Fr ans had nog een mededel ing over de oprichting van ECO

}..sélfIl,'? die w i 1 1 e n wel' ken r on d een mil i e u v I' i end eli j k h "U-n3-
houden en een zuinige r energieverbruik . 

- Ee n laatste voorstel is om op vo lge nde bijeenkomst een 
" d rin k " aa n te bieden . 

--------------------------



,J;(!~cliiec(f.~ná{q~ 'J~c[W VERSL AG VAN DE SAP'iENKOr,ST OP 20.11. 97. 

Jlianunni!ï J)a n~ç Ver 0 n t s c hul d i g d: L. Bar t hol 0 m é, J 0 s B Ie us, 

ft 
J. Heyvaert; 

II Aanwezig: J. Boersma, H. Lenaers; J. Grommen, 
F. Coenen. 

--- Dr'\IY"l rv""'\N De v 0 orz i t ter a. ie nam, na h et welk oms tw 0 or d , 
~~~~ het verslag door van vorige bijeenkomst. 

Graag had de heer Boersma wat meer spatie tussen de alinea's, 
waarop de secretaris repliceerde dat het zijn doel was om 
om alles op één bladzijde te zetten. 

-De voorzitter vroeg dan om één minuut stilte om het overleden 
lid Armand Albert te gedenken. Frans vroeg ook aandacht voor 
het overlijden van E.H. steenwegen uit Broekom, auteur van 
verscheidene belangrIjke hIstorIsche werken. Wie erft zijn 
bibliotheek? •• 

- Aangaande de ~,~aderda~,~ houdt men de derde dinsdag van 
elke maand aan; vandaag een uitzondering omdat het lokaal 
ni e t v r i.jtL as. Int u s sen zij n de dat a. voo r b e hou den. ( zie 
uitnodigIng) 
Wat zijn sympathisan~e~? vroeg de voorzitter. Het zijn een 
zevental geïnteresseerden, buiten de 28 leden, die geen 
lidgeld betalen. Vraag dan om tenminste de portkosten te 
recupereren! De ledenlijst is ter inzage op het secretariaat. 
Een inventaris van de inhoud der twee kasten wordt in dubbel 
opgemaakt, waarvan 1 exemplaar in de kast zelf wordt bevestigd. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

- Over de voorstellen van programmatie is er vanwege de leden 
11 n iet slib i n n eng ek 0 men! ! ! ~io8-tdesël) e i din g van bei d e 
Limburgen of de Spaanse - OOstenrijkse - Franse tijd 
behandeld? •• Men zoekt mensen hiervoor en hoopt dat toch 
iemand iets kan brengen waar hijzelf mee bezig is of 
bestudeerd heeft. Kan dit voor volgende keer? •• 

-De VZ wil ook een ondervoorzitter naast zich. Wie wil? . 

--Dr. Gro~men verduidelijkt de huidig toestand. Men krijgt de 
jongeren niet mee en ook niet meer dan 8 à 10 aanwezigen. 
Wie heeft nog intersse voor wat? •• Alle verenigingen lijden 
eronder. Er wordt nog verder gespeurd naar mogelijke 
gespreksonderwerpen ••• 

-De voorgestelde nieuwjaarsreceptie zal dan ook binnens
kamers moeten geh-ö'Ude-n"-wor'oer;'--liTf. vrees voor minieme 
opkomst. 

-Over het heruitgeven van het Henrota~boek is men akkoord; 
mits twee voorwaarden: voorlopig geen kosten en veel reclame 
maken. De tekst van Frans wordt goedgekeurd. Hij zal zorgen 
voor de nodige publiciteit. Zijn er in onze kring ook nog 
liefhebbers? •• 

- In de varia word~8spr.oken over het kasteel van Rijkel. 
Ook d e u i t g a v e va n d e ver sla gen 0 ver WO I w e r den d a a 'i"" 
aangekocht. 
Frans had nog een mededeling over de oprichting van ECO

,teams die willen werken rond een milieuvriendelijk huIS: 
houden en een zuiniger energieverbruik. 

-Een laatste voorstel is om op volgende bijeenkomst een 
"drink ll aan te bieden . 

--------------------------



8orgloon, 9 dece mb er 1997 . 

Beste, 

l' let deze nodig e n wij U vriendelijk uit om onze volgende 
sa menkomst bij te wonen die doorgaat in ons lokaal : 
Oienstencentru nl CCI ILJ, Graethe l'1 poort 3A te Borgloon op : 

! On:SOAG 16 DEcE 'r'-! BÈR 1 ' 99 7~ r 
I ' ____ .... ,_ - I 

Op de agenda : 

1 . Opening stipt om 20 u . 
2 . Aanbieden van een " drink ". 
3 . Goedkeuring verslag vorige sam e nkomst . 
4. Stand van zaken over "h e ruitg ave " henrotay - boek. 
5 . Programnatie voor volgende bijeenkoms t e n. 
6 . Voo rstellen van boeken : "D e eerste we r eldoo r log in 

Li mburg , Verslagen " I en I I . 
7 . Het jaar ' 9 8 is het Illonumentenjaar voor oo r logs 

gedenktekens . 
8 . Verkiezing ondervoorzitter . 
9 . Varia . 

Sluiting: 22 u . 

Gelieve ook volgende data te noteren in uw agenda : 
20 .0 1 . 98 - 17.02.98 - 17.03.98 - 21 .04. 98 - 19.05.98 -
16 .0 6 . 93 , dus telkens de derde dinsdag van elke maand . 

wij hopen U te I.iogen begroeten op deze samenkomsten . 

Nar:1 ens de kring, 

i . o . 

~ __ _ { ~L/ 

é~, 
COENEN Frans 

Tongersesteenweg 105 
38 4 0 BORGLOON 

Tel. 012174.4(,.~-2 



/ 

Borgloon, 9 december 1997. 

Beste, 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit om onze volgende 
samenkomst bij te wonen die doorgaat in ons lokaal: 
Dienstencentrum CC~W, Graethempoort 3A te Borgloon op: 

I DINSDAG 16 DECG1BER 199_iJ 

Op de agenda: 

1. Opening stipt om 20 u. 
2. Aanbieden van een "drink". 
3. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 
4. Stand van zaken over "heruitgave" Henrotay-boek. 
5. Programmatie voor volgende bijeenkomsten. 
6. Voorstellen van boeken: "De eerste wereldoorlog in 

Limburg, Verslagen" I en 11. 
7. Het j a ar' 98 is het OIO n u men ten j a a rvo 0 r oor log s

gedenktekens. 
8. Verkiezing ondervoorzitter . 
9. Varia. 

Sluiting: 22 u. 

Gelieve ook volgende data te noteren in uw agenda: 
20.01.98 - 17.02.98 - 17.03.93 - 21.04.98 - 19.05.98 -
16.06.98, dus telkens de derde dinsdag van elke maand. 

Wij hopen U te mogen begroeten op deze samenkomsten. 

Namens de kring, 

i.o. 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012174.4c;.~-2 
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VER SLA G V A î~ 0 ESA [fl EN K OfYj ST 0 P 1 6 • 1 2 • 97 • 

Verontschuld i gd : w. Vando rmael, Jos Bleus; 
H. Lenae r s , J . Heyvaert . 

Aanwezig : J . Boersma, L. 8atholomé ; Dr. 
Gror,lfTle n ; P. Helewaut , F. Coenen . 

-Eerst enkele beschouwingen over de " RuIlingengesprekken " 
van het Davidsfonds . 

-De voorzitter opent de vergadering en vr aagt naar de nalaten 
schap van e . h . steenwegen en ook of wijlen A. Albert zijn 
thesis over de ve rkoop van ke rk e lijke goede r en onder het 
Franse bewind herschreven heeft? •• wi e info r meert daa r ove r?. 

-De secretari s heeft ondertussen flessen ontkurkt en inge 
schonken . Gezondheid op ••• het voorb i je jaar ? ! 

-Vo rig ve rslag wordt da n punt na . punt doo r ge n o~8n en nadien 
goedgekeu r d . Men stipt aan dat enkel de betalende leden nog 
uitnodigingen en verslagen zullen ontvangm ! 

-De tweede heruitgave' van he t Henrotay boek komt zeer langzaam 
van de grond ; momenteel een dertigtal inschrijvers . Er zijn 
contacten ~et de prov i ncie en er zal via radio Li mburg 
reclame ~emaakt worden . Nog a f wachten ••• 

-Over de verde r e programmatie worden voo rstellen gefo rm ulee rd, 
maar men vindt geen sp r eke r s ! Uiteindelijk is Leon ~ereid 
om volgende maal wat t~brengen over de Loonse burge~eesters . 

-Frans stelt dan twee dikke bo eken voor :" Verslagen over de 
1ste wereldoorlog in Limburg ". Hij is bereid er een volgende 
maa l wat meer informatie over te verstrekken . Het gesprek 
deint uit en e r wordt gepraat ove r het dwaze en onzinn i ge 
van een oorlog ; de kleine man is er altijd de dupe van _ 
de jodenvervolging - de i jzerbedevaarte n - de koningskwestie ; 
enz ••• enz ••• 

-De heer Boersm a haalt aan dat 1993 het monument en jaar is 
voor de oorlogsgedenktekens . Hij deed nav r aag voor Gorsop ~ 
leeuwen de gemee nte beloofde dit zelf wat op te kalefateren. 

-De voorzitter vraagt om ka ndidaten voor het ondervoorzitter 
schap , waarna Patrick Helewaut zich spo nt aan aanbiedt . 
Aanvaard en gefeliciteerd ! 

-In de va ria vraagt de voo rzitt e r of de gemeente v ia de 
Cultuur raad een toelage verschaft aan de G. K •• Ja , 3UCO F! 
De provi ncie geeft enkel toelagen voor bepaald projec t en . 
Ons vorig project ove r de Loonse oorl ogsmonu menten werd 
niet weerhouden ! 

-In he t nagesp3k wordt gehandel d over de inva l van de 
Dui tsers in ' 14 - ' 13 - ove r Kongo - over racisme - over 
criminaliteit en drugsproblemen . 

------------------------------
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VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16.12.97. 

Verontschuldigd: W. Vandormael, Jas Bleus; 
H. Lenaers, J. Heyvaert. 

Aanwezig: J. Boersma, L. Batholomé; Dr. 
Grommen; P. Helewaut, F. Coenen. 

- Eerst enkele beschouwingen over de "Ruilingengesprekken" 
van het Davidsfonds. 

-De voorzitter opent de vergadering en vraagt naar de nalaten
schap van e.h. steenwegen en ook of wijlen A. Albert zijn 
thesis over de verkoop van kerkelijke goederen onder het 
Franse bewind herschreven heeft? •• Wie informeert daarover?. 

-De secretaris heeft oncertussen flessen ontkurkt en inge
schonken. Gezondheid op ••• het voorbije jaar ?! 

-Vorig verslag wordt dan punt na- punt doorgenomen en nadien 
goedgekeurd. Men stipt aan dat enkel de betalende leden ncg 
uitnodigingen en vérslagen zullen ontvangffi ! 

-De tweede heruitgave- van het Henrotayboek komt zeer langzaam 
van de grond; momenteel een dertigtal inschrijvers. Er zijn 
contacteo met de provincie en er zal via radio Limburg 
reclame ~e~aakt worden. Nog afwachten ••• 

-Over de verdere programmatie worden voorstellen geformuleerd, 
maar men vindt geen sprekers! Uiteindelijk is Leon bereid 
Dm volgende maal wat t~brengen over de Loonse burgemeesters. 

-Frans stelt dan twee dikke boeken voor:"Verslagen over de 
1ste Werelcoorlog in Limburg". Hij is bereid er een volgende 
maal wat meer informatie over te verstrekken. Het gesprek 
deint uit en er wordt gepraat over het dwaze en onzinnige 
van een oorlog; de kleine man is er altijd de dupe van -
de jodenvervolging - de ijzerbedevaarten - de koningskwestie; 
enz ••• enz ••• 

-De heer Boersma haalt aan dat 1993 het monumenten jaar is 
voor de oorlogsgedenktekens. Hij deed navraag voor Gorsop~ 
leeuwen de gemeente beloofde dit zelf wat op te kalefateren. 

-Oe voorzitter vraagt o~ kandidaten voor het ondervoorzitter
schep, waarna Patrick Helewaut zich spontaan aanbiedt. 
Aanvaard en gefeliciteerd! 

- In de varia vraagt de voorzitter of de gemeente via de 
Cultuurraad een toelage verschaft aan de G.K •• Ja, 30eC F! 
De provincie geeft enkel tcelagen voor bepaald projecten. 
uns vorig project over de Loonse oorlogsmonumenten werd 
niet weerhouden! 

-In het nagespek wordt gehandeld over de inval van de 
Duitsers in '14 - '13 - over Kongo - over racisme - over 
criminaliteit en drugsproblemen. 

------------------------------



Borgloon, 7 januari 1995. 

Geachte, 

BCX<GLOON 
\Jre~e'J,:,l 

Vooreerst onze beste wensen voor een 
8~ voorspoedig 1998! 

Met deze zijn wij zo vrij U vriendelijk uit te nodigen 
op onze volgende samenkomst, die doorgaat in ons vertrouwd 
lokaal van het OC~W-Dienstencentrum (achter kerkje), 
Graethempoort 3 A te Borgloon en dit op: 

DI~SDAG 20 JANUARI 1993 TE 20 U STIPT 

Agenda: 

1. Bespreking verslag 16.12.97. 
2. Nieuwjaarsdronk. 
3. Stand van zaken over tweede Henrotay-uitgave. 
4. ret Loonse bestuur vanaf het einde van het "Ancien 

Régirr!e" tot aan ,de onafhankelijkheid, door Leon 
Bartholomé. 

5. Varia 

Afsluiting: 22 u. 

Daar het kalenderjaar '97 weer afgesloten is, zijn wij zo 
vrij U te vra~en uw bijdrage voor 'ga van minimum 5CO BEF 
te willen overschrijven met bijgevoegd formulier. Alzo 
bent U verzekerd dat J geregeld uitnodigingen en verslagen 
ontvangt en het helpt ons tevens om de secretariaatskosten 
te dekken en mogelijk historische boeken aan te schaffen. 

Even ter herinnering: wij vergaderen de derde dinsdag van 
elke maand, dus nog op 17.02 - 17.03 - 21.04 - 19.05 - 15.C6, 
niet in de vakantiemaanden.W.yherbeginnen in september. 

In de hoop U op deze samenkomsten te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

i.o. 
de 

-' , -- rsesteenweg 105 î 
~3840 BORGLOON 

Tel. 012/74, "'ll> ;-Z 

N.B. ~ocht U nog interesse hebben om het Henrotay-boek te 
bestellen, aarzel dan niet uw naam op te geven. 
Wil ook wat reclame maken onder vrienden en kennissen, 
zodat wij misschien een tweede druk kunnen uitgeven. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Nog een ultieT.e oproep aan sprekers om onderwerpen aan 
te brengen! 



Borgloon , 7 ja nua ri 199 B. 

Geachte , 

Voo r eerst onze beste wensen voor een 
voorspoed ig 199 8! 

Met deze zijn wij zo vrij U vriendelijk uit te nodigen 
up onze volgende sanenko ~st, die doorgaat in ons vert r ouwd 
lokaal van het OC~W - Dienstencentrum (achter kerkje) , 
Graethempoort 3 A te do r gloon en dit op : 

DIN S DAG 2 0 J A I ~ U A RI-1~ ·9, ~. .!_~ ... ~ .. ~."~._~. !Ï f.l T J -_-.-.. ..... - ............... '"" .. .... . -
Agenda : 

1 . 8espreking verslag 16 . 12 . 97 . 
2 . Nieu wjaarsdronk . 
3 . Stand van zaken over tweede Henrotay - uitgave . 
4 . Het Loonse bestuur vanaf het einde van het " Ancien 

Régime " tot aan de onafhankelijkhe i d , door Leon 
8arUwlomé. 

5 . Varia 

Afsluiting : 22 u. 

Daar het kalenderjaar ' 97 weer a fg esl oten is, zlJn Wl J zo 
vr i j U te vragen uw bijdrage voo r ' 98 van ~i nimum 500 BEF 
te willen overschrijven met bijgevoegd formulie r. Al zo 
bent U verzeke r d dat U geregeld u i tnodigingen en verslagen 
ontvangt en het helpt ons tevens om de secretariaatskosten 
te dekken en mogelijk h i storische boeken aa n te schaffen . 

Even ter herinnering : wij vergade r en de derde d i nsdag van 
elke maand , dus nog op 17 .U 2 - 17 .U 3 - 21 . 04 - 19 .05 - 16 . 06, 
niet in de vakantiemaanden .'vVYJ herbeginnen in septer~ber . 

In de h oop U op deze sar.:enko msten te mogen beg r oeten , 
te kenen wij , 

i. o . 
de ~ecretaris , 

~
" , rio' P ,,"l.-'-' L .. ~ 

--". , Cl, rJ.- "'- , ----=--"--
('2:.-:::::-_ • ' ,-~.:: -i".f-aJ] S 

, l~sesteenwcg 105" ' . ., 
-"3 840 BORG lOON 

Tel. 012/74 . .ti i,,",2 

N. B. r", ocht U nog interesse hebben orll het Henrotay - boek te 
bestellen , aarzel dan niet uw naa m op te geven . 
Wil ook wat re c lane naken onder v rienden en kennissen , 
zodat wij misschien een tweede druk kunnen u it geven . 

Nieuwe leden zijn van ha rt e welkom ! 

Nog een ultieme oproep aan sprekers om onderwerpen aan 
te brengen ! 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 20.01.98. 

Verontschuldigd: A. Castra, A. Keimes, Jos 
Bleus, W. Vandormael. 

Aanwezig: J. Boersma, L. Bartholomé, H. Lenaers, 
J. Grommen, Y. De Cannière, F. Coenen, 
P. Helewaut. 

B()RG,I"C{)~, J _ De voorzi tter opende fT1et een heildronk op het 
ingezette nieuwe jaar en hoopte op de groe~~n bloei van 
onze kring. - Vervolgens nam hij het verslag door van onze 
vorige samenkomst. Wijlen E.H. Steenwegen maakte per 
testament zij: l boeken over aan de Provo Bib. De herwerkte 
thesis van wijlen A.Albert zal door zijn zoon verder op 
punt gezet worden en ons dan overhandigd. Inzake de inboe
del van het huis Proesmans nam A. 8artholomivis centact 
op met de familie om waardevolle boeken en voorwerpen van 
de vernietiging te redden. 
Het ledental bedraagt momenteel 22. Nog aan herinneren! 

_ Inzake de 2de uitgave van het He~~otay-boek zijn er nu 
totaal een 7Dtal inschrijvers; ruim voldoende om met de 
uitgever te gaan praten. Jas en Frans willen dit klaren, 
liefst zo vlug mogelijk. Nog reclame maken via de radio! 

_ Tijd nu voor Leon voor zijn onderwerp: "_B!3.§t~,urders vanuit 
het Ancien Ré9ime over de Franse en Nederlandse periode 
h e"e-nen '" na ," de on a fhank el i jk h ei dil. 
'In de late middeleeuwen was het gebruikelij~Bat de 7 am
bachten 1 binnen-en 1 buitenburgemeester aanwezen, samen met 
5 raadsleden. In 1789 was het PBO Luik in 15 kwartieren 
ingedeeld. Van Borgloon maakten 10 omliggende gemeenten deel 
uit. Lo~nsa ~urgemeesters waren toen: Lenaers, Lowet, Groenen
d a el s, Sim 0 n s, Ter c a e f s, G r 0 ven, f': 0 n t f ort, L i e ben s, V 0 ets. 
Het par 0 c h;a bes t U u r bes ton d u i tee n dek e n met 2 pas t oor 8y{m 
een kapittel met een atal Kanunniken. In de jaren 1794 tot 
1796 voltrok zich de evolutie van het Ancien Régime naar 
de nieuwe tijd. Een nieuwe structuur werd door de Fransen 
gecreëerd. Loon behoorde tot het departement der Nedermaas. 
Roemers, een ~aastrichts advocaat, werd tot nationaal agent 
aangesteld. Hij was hoofd van 30 kantons. Het kanton Loon 
telde in 1795: 6359 inwoners in 17 gemeenten. Verpenxten 
werd tot president van de municipialiteit Loon bence~d. 
Er werd in kerken en kloosters vergaderd. In 1797 waren er 
verkiezingen, ook in '98 en '99 onder Bousmart. Jean Oaris 
werd verkozen, gevolgd door Vandevelde en Sauveur. 
Secretarissen en adjunkten waren Proesmans, J.H. Daris, 
Vreven, pt;ontfort. In 1796 waren er 1218 inwoners, in 1810: 
1129. Cnder Napolecn, het Hollands bewind en de onafhan
kelijkheid volgen de burgemeesters elkaar op, soms onder 
verschillende regimes en voor langere periodes. De stadskas 
was leeg en men moest len: ingen aangaan. Achtereenvolgens 
kwamen: J.H.Oaris, J.P. de Bellefroid, A. Vreven, G. Claes, 
E. p~t~t, J. Groenendaels, F. Hubo, J. fassonet, C. Daris, 
J. Dl.rl.cks, A. Dessers, V. Copis, J. Cry, L. Copis, Joos 
G rom men, Jan G rom men, J. r'l • fl, art in, C. iJ i j n a n t s, L. L.! a t h i on, 
F.~eytons, ~. Roosen, C. Colla. 
Oe voorzitter dankt de spreker voor zi~klare uiteenzetting. 

-Er wordt nog nagekaa~~ over de band met Nederland; de oude 
aarde- en kasseiwegen; België dat het kruispunt was van vele 
vijandelijkheden; het Perron dat er niet komt; een historisch 
museum; verdwenen herbergen, enz ••• 



VERS LAG VAN DE BIJE ENKOMS T DO . 20 . 01 . 98 . 

Verontschuldigd : A. Cast r o , A. Keimes , Jos 
Bleus , W. Vandormael . 

Aanwezig : J . Boersma , L. Bartholomé , H. Le nae r s , 
J . Grommen , Y. De Cann i è r e, F. Coenen , 
P . Helewaut . 

Df\!<G.I ,:,.r::," 1 0 . t t d met een hel' 1 d I' 0 n kop het CÀ...J .- e voorZl e r open e 
inge z ette. nieuwe jaar en hoopte op de g r oe ~en bloei van 
onze kr i ng . - Vervolgens nam hij het ve r s l ag door van onze 
vorige samenkomst . Wi jlen E. H. Steenwegen maakte per 
testament zij:. boeken ove r aan de Prov o Bib . De he r we r kte 
thesis van wijlen A. Albe r t zal doo r zijn zoon verde r op 
punt gezet worden en ons dan overhandigd . Inzake de inboe 
de l van het huis Proesmans nam A. Bartholomivis contact 
op met de familie om waardevolle boeken en voorwerpen van 
de vernietiging te redden . 
Het ledental bedraagt momenteel 22 . Nog aan herinneren ! 

_ I nzake de 2de uitgave van het ~enrotaYE~_~~ zijn er nu 
totaal een 70tal inschrijvers ; ruim voldoende om met de 
uitgever te gaan praten . Jos en Fr ans willen dit klaren , 
liefst zo vlug mogelijk . Nog reclame maken v i a de radio ! 

Ti jd nu v oor Leon voor zijn onderwerp : " Bestuurders vanuit 
het Ancien Régime over de Fr anse en fJederlandse periode 
heen en na de onafhankelijkheid ". 
In de late middeleeuwen was het gebruikelij ~dat de 7 am 
bachten 1 binnen- en 1 buitenburgemeester aanwezen , samen met 
6 raadsleden . In 1789 was het PBO Luik in 15 kwartieren 
ingedeeld . Van Borgloon maakten 10 omliggende gemeenten deel 
uit . Loonse burgemeesters wa r en toen : Lenaers , Lowet, Groenen 
daels , Simons, Tercaefs, Groven, r/lontfort , Liebens , Voets . 
Het p a I' 0 c h'e bes t u u I' bes ton d u i tee n dek e n met 2 pas t 0 0 I' gk n 
een kapittel met een 8tal Kanunniken . In de jaren 1794 tot 
1796 voltrok zich de evolutie van het An c ien Régime naa r 
de nieuwe tijd . Een nieuwe structuur werd door de Fransen 
gecreëerd . Loon behoorde tot het departement der Nedermaas . 
Roemers, een Maastrichts advocaat, werd tot nationaal agent 
aangesteld . Hi j was hoofd van 30 kantons . Het kanton Loon 
telde in 1796 : 6359 inwoners in 17 gemeenten . Verpenxten 
werd tot president van de municipialite i t Loon benoemd . 
Er we r d in kerke n en klooste r s vergaderd . In 1797 waren er 
verkiezingen, ook in ' 98 en ' 99 onde r Bousmart . Jean oaris 
werd verkozen, gevolgd door Vandevelde en Sauveur . 
Secretarissen en adjunkten wa r en Proesmans , J . H. Daris , 
\/reven, Montfort . In 1796 waren er 1218 inwoners , in 1810 : 
1129 . Onder Napoleon , het Hollands bewind en de onafhan 
kelijkhe i d volgen de bu r gemeesters elkaar op , soms onder 
verschillende regimes en voor langere periodes . De stadskas 
was leeg en me n moest len' ingen aangaan . Achtereenvolgens 
kwamen : J . H. oaris , J . P . de Bellef r oid , A. Vreven, G. Cl aes , 
E . Pet i t , J . G I' 0 ene n d a el s , F . H u ba, J . lVI a s s 0 net , O. 0 a r is , 
J . oiricks , A. oessers , V. Copis, J . Dry , L. Copis, Joos 
G r 0 :n men, Jan G I' 0 mme n, J . r'l • ri, a I' tin , C. lJ i j n a n t s , L. Wat h ion , 
F • F.e y ton s , ~.: • R 0 ase n , C. C 011 a • 
De voorzitter dankt de spreker voor zi ~ klare uiteenzetting . 

- Er wordt nog nagekaart over de band met Nede r land " de oude 
. - , 

aa r de - en kasseiwegen ; België dat het kruispunt was van vele 
vijandelijkheden ; het Perron dat e r niet komt ; een historisch 
museum ; verdwenen herbergen , enz ••• 



Borgloo n, 4februari 1998. 

Beste , 

Mogen wij U met deze vri endel ijk uitn odigen op onze 
volgende samenkomst ( 3de d insdag) van 

LD I N-~:;'OA -G 1 -7 FEB R Ü A R I 1 9 9 8 I 
in ons gewoon lokaal va n het Die nstencentrum OC MW; 
Graethempoort 3 A (achter de kapel) te Borgloon 

AGENDA 

1 . Opening 20 u stipt . 
2 . Bespreking ve r slag vo ri ge vergadering . 
3. Wereldoorlog I : aan lei ding 

gevolgen 
hoe ervaren in Borgloon 

4. Voorstel en aanbod voo r fotoboek over Borgloon . 
5 . De geschiedenislessen in het onderwijs : 

- welke leerstof? 
- welke handboeken? 

6 . Inbreng van leden. 
7 . Afsluiting 22 u . 

Nog even herinneren aan de bijdrage als lidmaatschap 
van onze kring . Wil je ve r der uitgenodigd wo r den en 
ve rslag en ontvangen : sch rijf dan zo vlug mogelijk 
minimum 500 BEF ove r op rek en in g nr. 457 - 8032541-74. 

Wij danken diegenen die r eeds gestort hebben en moeten 
- tot onze spijt - de ove rigen ve rwittigen dat dit 
helaas hun laat ste bericht wordt. 

Wij hopen U te mogen begroete n op bovenvermelde en/of 
verdere samenkomsten , mogel i jk met e ig en i nbreng . 

Namens de kring, 
i.o. 

De secretaris , 

~ 
. l' c. 

oe ~/{' -- { _~_~-_._. 
_.-> ~ .... _-_ ..... -. 1 

~ -:'~ 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012174Jt65;t, 

PS Het OCMW verkoopt zlJn kapel van Oets lo ven ( Berlingen) 
De gemeente Well en is geïnteresseerd . 



VERS LAG VA~J DE BIJEENKOMST DO . 17 . 02 . 98 . 

Verontschuldigd : W. Vandc r mael , J . Heyvaert , 
A. Keimes, P. Helewaut . 

Aanwezig : J . Boe r sma, H. Lenae r s , J . Grommen, 
L. Ba r tholomé , J . Bleus , F. Coenen . 

- De voor zitt er ve r we lk omde en v r oeg of e r 
RO~ LC'C'!'"! a a n me r k in ge n war e nop het v 0 r i g ve r sla g . 0 i t 

bleek niet het geval te zijn . 
- Fr ans kreeg dan het woo r d om te handelen over _~_~. I. 

Al s br on bezigde hij het boek :" Verslagen uit tJoI , deel I 
& 11", doo r K. Ve r helst en R. Van Laere , die de ve r slagen 
van de pa r ochiep ri este rs bunde l den . In 1919 had Mg r. Rutten 
immer s opdracht gegeven daarvoo r. Ontb r aken : Broekom , Go r s 
opleeuw , Br ee , Hasselt en Tongeren . Die boeken zij n t r ou 
wens op het kasteel van Rijkei ve rkri jgbaar . 
De aanle i di ng tot die oorlog was de moo r d (m et FN r evolve r ) 
op de t r oonopvo l ge r, he r tog Fr ans -F e r dinand van oos ten ri jk 
Hon ga rijë op 28 juni 1914 te Sarajevo , waar h i j op be z oek 
was . Op 28 jul i ' 14 ve rk laarde Oost .-Hong . de oor l og aan 
Se r vi~ . Di t l aatste werd geste un d doo r Fr ank ri jk, Gr oot -
Br i t tan ië, Bel g i ë, het Ru ss i sch Tsarenr i jk , Japan ,) ta ~ië,; 
Roeme n ië en vana f 1916 doo r de V. S . A., Portugal, Gri eken-' 
land en de Latijns - Am . staten . Daartegenover stonden : 
Oost .- Hong ., het Duitse Keizerrijk (W i llem) en vanaf 1 915 : 
Tu r kijë en Bu l ga rijë. 
Wij weten nu dat de beslissende wend i ng plaats had aa~ 
het Fra n s - Belgisch g~ensge b ied, zodat op 11.1 1 . 18 de 
wapenstilstand we rd getekend . 
Ti jdens die oorlog we r d Borgloon gespaard va n ve rnietigin 
gen . Eén ~amilie week uit naar Nederland . 108 mannen , 
waarvan 35 vrijwil lige r s gingen het land verdedigen : 10 , 
soldaten s n e uvelden en 5 we r den Kri jgsgevangen gemaakt . 
De ee r ste Du i tse r s verschenen op 5 aug . om 4 .3 0 u . 
Schoollokalen werden a l s lege r plaats geb r u i kt en in het 
gasthuis we r den de gekwetste soldaten en burgers ve rzorgd . 
De Zustersschool bleef ong emoeid ; Er gebeu r den vee l opei 
s in gen en i nbeslagnames . Oe kerkel i jke diensten g in gen 
gewoon~ oo r met aanvankelijk vee l vo lk; aleen de processies 
werden verboden . Ook de lesse n in de scholen gingen gewoo n 
ve rder . In 1915 deed de elect r iciteit zijn i ntrede via het 
bedrijf Grommen , zodat ook de ke r k en pastorij e r va n konde n 
genieten . Er was zedelijk verval, geldspelen en wilde dans 
pa r tijen met daaraan ve r bonden : hebzucht en woeke rpraktij 
ke n. 
Na aflo op we r d op 1 7 no v . r1 8 ee n pl echtig Te Deum in de 
kerk gezo ng en , waa rn a een grote stoet doo r de strate n t r ok . 
Dit ve r slag onde r tekenden deken Peumans en kape~aan Boonen . 
Ook de 2 klokke n werden ve r meld : Be nedicta uit 1406 (1500 
kg) , hergoten in 1906 . De kl ei n e : r1 a ri a ( 900 k g) uit 1757 . 
Afzonde r l i jk we r den ve r me l d : he t La zaret in het Gasthu i s 
en de Broede r s Hi e r onymiete n. 
Ook de aanwe zi ge n wi sten gebe ur ten i ssen te vertellen . 

H ~ t a a nb 0 d va n A. Ba r t liJ 0 iin i v iso mee n ,f.g t_ ()~_!:J .. ~_~ __ ~_\J_e r 80 r g 1 00 n 
u l t te geve n we r d dan bespro ~en . Men besloot hem te c~n 
tacteren en dit op de vol gende samenkomst uit te praten . 

Het punt ove r de ge ,s.G. .. blJ'l9,..êD. .. t êl.l?ê,êJ2Jl werd afgevoerd ., ook WOIL 

Voo r d e tI e_n. ~ q t§y.:-.b~.~ u i i::....g a ve n 0 tee r d e Fr a n s a I 7 0 in s c h ri j -
ve rs, zodat e r gee n be zw aa r was tegen het drukken . Inmi d 
dels werd de opd r acht al gegeven en br i even gestuurd naa r 
de gegadigde n. Op 20 maart zijn ze zeke r klaa r! 

Het nakaarten wa s over " echte " en ve r meende hekse n. 
-----------------------------



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 17.02.98. 

Ver~ntschuldi;d: W. Vandcrmael, J. heyvaert, 
A. Keimes, P. Helewaut. 

Aan l.JEZiç: _. 2cers::1a, r. Leraers, .J. Grc:1i !i: en, 
L. Bartholomé, J. Bleus, F. Coenen. 

-De voorzitter verwelkomde en vroeg of er 
e·O~LC'('t'l aanmerkingen waren op het vorig verslag. Dit 

bleek niet het geval te zijn. 
- Frans kreeg dan het wcord om te handelen cver _~_~. I. 

Als bron bezigde hij het boek:"Verslagen uit wOl, deel I 
& I lil, door K. Verhelst en R. Van Laere, die de verslagen 
van de parochiepriesters bundelden. In 1919 had ~gr. Rutten 
immers opdracht gegeven daarvoor. Ontbraken: Broekom, Gors
opleeuw, Bree, Hassel: en Tongeren. Die boeken zijn trou
wens op het kasteel van Rijkei verkrijgbaar. 
Oe aanleiding tot die oorlog was de moord (met FN revolver) 
op de troonopvolger, hertog Frans-Ferdinand van Dostenrijk
Hongarijë op 28 juni 1914 te Sarajevo, waar hij op bezoek 
was. Op 28 juli '14 verklaarde Dost.-Hong. de oorlog aan 
Servië. Dit laatste werd gesteund door Frankrijk, Groot
Brittanië, 3elgië, het Russisch Tsarenrijk, Japan, Italië; 
Roemenië en vanaf 1915 door de V.S.A., Portugal, Grieken
land en de Latijns-Am. staten. Daartegenover stonden: 
Dost.-Hong., het Duitse Keizerrijk (Willem) en vanaf 1915: 
Turkijë en 8ulgarijë. 
Wij weten nu dat de beslissende wending plaats had aan 
het Frans-Belgisch grensgebied, zodat op 11.11.13 de 
wapenstilstand werd getekend. 
Tijdens cia ocrlog werd Borgloon gespaard van vernietigin
gen. Eén Fa ~ ilie week uit naar Nederland. 108 mannen, 
waarvan 35 vrijwilligers gingen het land verdedigen: 10 
soldaten sneuvelden en 5 werden Krijgsgevangen gemaakt. 
De eerste Duitsers verschenen op 5 aug. om 4.30 u. 
Schoollokalen werden als legerplaats gebruikt en in het 
gasthuis werden de gekwetste soldaten en burgers verzorgd. 
De Zustersschool bleef ongemoeid. Er gebeurden veel opei
singen en inbeslagnames. De kerkelijke diensten gingen 
gewoonpoor met aanvankelijk veel volk; aleen de processies 
werden verboden. Ook de lessen in de scholen gingen gewoon 
verder. In 1915 deed de electriciteit zijn intrede via het 
bedrijf Gronmen, zodat ook de kerk en pastorij ervan konden 
genieten. Er was zedelijk verval, geldspelen en wilde dans
partijen met daaraan verbonden: hebzucht en woekerpraktij
ken. 
Na afloop werd op 17 nov. '18 een plechtig Te Deum in de 
kerk gezongen, waarna een grote stoet door de straten trok. 
Dit verslag ondertekenden deken Peumans en kape1aan Boonen. 
Ook de 2 klokken werden vermeld: Benedicta uit 1405 (1500 
kg), hergoten in 1905. De kleine: r'~aria (900 kg) uit 1757. 
Afzonderlijk wercen vermeld: het Lazaret in het Gasthuis 
en de Brceders Hieronymieten. 
Ook de aanwezigen wisten gebeurtenissen te vertellen. 

Het aanbod van A. Bartholmivis om een fotoboek over Borgloon 
uit te çeven werd can cespre '<en. i'~ en bë-si'öo'the-iiï- le - ëon:" 
tacteren en dit op de volgende samenkomst uit te praten. 

Het punt over de ge._9J~.bl-'2.9...êD.i.?.l.§s..?J~~D werd afgevoerd., ook lJOII. 

Voor de f:!:..e.Jl.~qt§y-=-b..§.ru_i..!:gave noteerde Frans al 70 inschrij
vers, zodat er geen bezwaElr was tegen het drukken. Inmid
dels werd de opdracht al gegeven en brieven gestuurd naar 
de gegadigden. Op 20 maart zijn ze zeker klaar! 

l-:et nakaarten was over "echte" en vermeende heksen. 
-----------------------------

.... 



Bo r gloon, 25 februar i 1998 . 

Beste, 

Uij zijn zo vrij U vriendelijk uit te nodigen op onze 
volgende samenkomst , die zal plaats hebben op : 

~G-=jj-=_i~6BiE. J 
in ons gewoon lokaal : Dienstencentrum CCMU , Graethem 
poo r t 3 a (achter kapel) te Borgloon . 

AGEr~DA 

- Opening 20 u st i pt 

- Fotoboek over Borgloon : 
- opvatting : oud en nieuw of ••• 
- beperkt aanta l 7 
- tekst bij foto's 7 
- samensteller 7 
- uitgever 7 

- Stand van zaken Henrota - heruitgave . 

- Varia 

Hie r mede doen wij een dringende oproep aan leden die 
nog oude foto ' s will en te r beschikking stel len of 
kunnen doorve r wijzen naar a nde re bezitters . 
Sommigen dienen nog hun lidmaatschap te vern i euwen , op 
457 - 8032541 - 74 . Denk eraan ! 

In de hoop U op deze of volgende bijeenkomsten te mogen 
begroete n, tekenen wi j , 

i. o . 
De sec r etari s , 

.L4'---t. '-. .J 
C e".,Hm::lIo.l' r a n s 
6.ó;i'gérsesteenweg 

~-s-á4 Ó B 0 R G L 0 0 N 
U eet jes Tel. 012/74. 4('5"..t 

- Bi j kring Tongeren houdt Carol in e Vandegshuchte , 
stadsarcheologs, een voo r dracht over de opg r avingen 
in het Agnetenklooster , dit op do . 5maart in het 
Gallo - R~eins nuseum te 19 .3 0 u . 

- In het fort va n Eben-Emael (UO 11) zijn er r ond l e i dingen 
op 7 en 8 maart , 4 en 5 april, 1 6 en 17 mei , 13 en 14 juni , 
4en 5 jul i, 29 en 30 aug ., 26 en 27 sep ., 24 en 25 okt. 
doorlope n d va n 10 tot 15 u . Volw . 150 F, kind . 75 F. Ook 
buiten die data op aanvraag : Be rn ard Vrijens , rue Gui zette , 
24 - 4690 Eb e n- Emael . Fax 04/28623G1 . 

Helaas is dit voor U het laatste bericht , tenz i j U 
vlug ove rschrijft op 457-8032541 - 74 van G.K . Borgloon! 



Borgloon, 25 februari 1998. 

Beste, 

Uij zijn zo vrij U vriendelijk uit te nodigen o~ onze 
volgende samenkomst, die zal plaats hebben op: 

! DI :'IJSDAG--17 r,~.ART ] 
in ons gewoon lokaal: Dienstencentrum CCMW, Graethem
poort 3 a (achter kapel) te Borgloon. 

AGENDA 

- Opening 20 u stipt 

- Fotoboek over Borgloon: 
- opvatting: oud en nieuw of ••• 
- beperkt aantal ? 
- tekst bij fotols ? 
- samensteller ? 
- uitgever? 

- Stand van zaken Henrota-heruitgave. 

- Varia 

Hiermede doen wij een dringende oproep aan leden die 
nog oude foto's willen ter beschjkking stellen of 
kunnen doorverwijzen naar andere bezitters. 
Sommigen dienen nog hun lidmaatschap te vernieuwen, op 
457-8032541-74. Denk eraan! 

In de hoep U op deze of vclgende bijeenkomsten te mogen 
begroeten, tekenen wij, 

i.o. 
De secretaris, 

~. '" -
, -..... ... ~_.j 

rL/!.-/c '-- ') 
c rans 
dOri'gerS~sleenWeg 

' 'S' 8 '4 0 B 0 R G L 0 0 N 
Ueetjes Tel.012/74.4c. 5'..t 

- Bij kring Tongeren houdt Caroline Vandegehuchte, 
stadsarcheologe, een voordracht over de opgravingen 
in het Agnetenklooster, dit op do. 5maart in het 
Gallo-R~eins ~ useum te 19.30 u. 

-In het fort van Eben-Emael (UD 11) zijn er rondleidingen 
op 7 en 8 maart, 4 en 5 april, 16 en 17 mei, 13 en 14 juni, 
4en 5 juli, 29 en 30 aug., 26 en 27 sep., 24 en 25 okt. 
doorlopend van 10 tot 15 u. Volw. 150 F, kind. 75 F. Ook 

~~i~e~ó~~eE~:~~E~~e~~n~~=a6~/~~~~:~~. Vrijens, rue Guizette, 



VERS LAG VAN DE BI JE EN KO MST DO . 17 .U3. 98 . 

Verontschuldigd : J . Bleus, LJ. Vandor mael , 
J . Heyvaert , H. Lenaers. 

Aanwezig : J . Boersma, J . Grommen, 
P . Helewaut, F . Coenen . 

~LCX)N De voor zitter noteert de ingekomen brieven , 
die achteraf zullen behandeld worde n. 

In verband met het verslag van vorige samenkomst merkt men 
op dat het klooster der E. Zusters te 8orgloon onge moeid 
bleef daar zij tot een Nederlandse orde behoorden en dit 
land neutraal bleef in \JO I. \Jaren er in Borgloon wel 10 
gesneuvelden? . De heer 8ers~a verhaalt dan het lot van 
keizer Uillem in ballingschap te TenDoorn in N eder~and . 

De brief van het OCI ':LJ meld t de optie tot verkoop van de 
kapel van Oet e rsloven. Hierop hebben Jos Bleus en de 
secretar is onmiddellijk gereageerd , gezien de hoogdrin 
g e ndheid van het ingewachte a n twoord . 
Beide brieven worden dan tot in detail behandeld . Dr. 
Grommen ve rmoedt dat aldaar een veldslag plaats had .En 
ldat lezen l.;e op p . 42 van " Henrotay " ? "O p 16 januari 1466 
had een botsing plaats tussen de kolven i e r s (ook gezellen 
of ridd e rs van de g r oene tent genoemd) van Uellen met een 
bende Bou r gondiërs van Adolf van Cleef in ' t Kriekelsbosch 
te Oetseloven nabij Berlingen , elf Bourgondiërs en 150 
LJellenaars ve rl oren er het leven . (Oaris , notices 15, 272 ; 
XV eeuw , 388 ; Daris : Histoire de Looz I, 45 ) Later deed 
de hertog va n Bourgondië in Oetseloven een kapel bouwen 
ter nagedachtenis zijner aldaar gesneuvelde soldaten met 
de 6000 gulden l.felke hij zich daarvoor liet betalen ." 

Men is unaniem akkoord on een actie te onderne men om deze 
gepland ruil te verhinderen en ieder ee n hierover te infor 
me r en . r·' end enk t a a n dep ers . [\le n bes 1 i s t ook een pro t est -
brief te sturen aan het stadsbstuur . Ei gen bezit mag zo 
maar niet afgstaan , laatstaan geruild worden! 

Het punt over het fotoboek zal op een volgende vergadering 
besproken worden . De secretaris kreeg ook geen res pons op 
de oproep om oude foto ' s te verzamelen en me n ve rm oedt dat 
A 0 B a I' tol 0 m i v i sdI' uk doe n dei som de v i e I' i n g van zij n ril 0 ede I' 
als 100jarige voor te bereiden . We stuu rde n een felicitatie 
kaart . Alle bekende en onbekende verzamelaars word en met 
deze uitgenodigd hun collectie even uit te le n en, desnoods 
tegen vergoeding . 

Oe heruitgaven van Henrotay kent een groeiend succe s. Er 
zijn al 70 betaald inschrijve r s , waarvan meer dan de helft 
hun boek reed s ontvingen . 
Frans deed nog enkele mededelingen : Le nte ver gadring Heem 
kring Limburg 28 maart in Lommel - Ledenaa ntal: 28 - Video : 
Oekelten achterna (zie uitnodiging) - Bri ef aan r adio 
Limburg om re cla me voor Henrotay - boek . 

De heer Boers ma vraagt aandacht voor het feit dat hi j ons 
in juni wil ontvangen en dan de aflossing van de wacht / 
voo rzie t , daa r hij maa r toestemde om een half jaar het voor 
zitterschap waar te nemen . 
Er wordt nog nagekaa r t over heemkunde en onze bet r eurde Fr. 
Coenen ; over LJO II , vooroorlogse toestanden en de macht van 
de joden tot op h~~~~ ! ____________________ _ 

Naderhand verna men wij dat voor de ruil van de kapel andere 
motieven van een zek ere persoon aan de grondslag lagen . 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST DO. 17.03.98. 

Verontschuldigd: J. Bleus, W. Va ndormael, 
J. Heyvaert, H. Lenaers. 

Aanwezig: J. Boersma, J. Grommen, 
~. Helewaut, F. Coenen. 

PDf?SLOON 0 e voo r zit ter not eer tee i n gek Cl :'" ene r i e ven , 
~ie achteraf zullen bE~endelc werden. 

In verband ~ et het verslag van vori;e sa s e nk ~ ~ s~ ~ er k t ~en 
cp dat het klooster dEr E. Zusters te Bergloo n CJn;e ~ oeid 
bleef taer zi i t c t een ~ ej8rlandse crde be ~ ccrcan en cit 
la nd neutraal~bleef in LC I. Waren er in Borglocn wel 10 
gesneuvelden?~ Oe he~r 6ers~a verhaalt da~ het lot van 4j~ 
keizer 'Jille : ln , belJ.lngschep te ~ooorn ln ~ eceriand. t \ 1 

Oe brief van het CC~j meldt de optie tot verkoop van ca 
kapel van Oeterslcven. hierop hebben Jos Bleus en de 
secretaris onmiddellijk gereageerd, gezien de hoogdrin
gendheid van het ingewachte antwoord. 
Beide brieven worden dan tot in detail behandeld. Or. 
Gr o ~ m en ver ~o e d t dat aldaar een veldslag plaats had.En 
wat lezen Le op p. 42 van "Henrotay"? liep 1E ja nuari 1L~é5 
had een botsing plaats tussen de kolveniers (o~k gezellen 
of ridders van de groene tent genoemd) van wellen met een 
bende Bourgondiêrs van Adolf van Cleef in 't Kriekelsbosch 
te Oetseloven nabij 8erlingen, elf Bourgondiërs en 150 
Uellenaars verloren er het leven.(oaris, notices 15, 272; 
XV eeuw, 383; Daris: Histoire de Looz I, 45) Later deed 
de hertog van Bcurgondiê in Oetseloven een kapel bouwen 
ter nagedach:enis zijner aldaar gesneuvelde sclca~en met 
de SeeD gul een h/elke hij zich daarvoor liet be::'alen." 

Men is unanie ~ akkoord om een actie te onderne-en o ~ deze 
g8plan ~ ruil te verhinderen en iedereen hierover te inf or
meren. re~denkt aan de pers. ~ en beslist oo k ee~ protes t 
brief te sturen aan het stadsbstuur . Eigen bezit ~ag zo 
maar niet afgstaan, laatstaan geruild worden! 

Het punt over het fotoboek zal o~ een volgende vergadering 
bes~roken w~rden. Oe secretaris kreeg ook geen res~ons op 
de oproep om oude foto's te verzamelen en men ver moedt dat 
A. Bartolomivis druk doence is om de viering van zijn moeder 
als 1CCjari;e voor te bereiden. ~ e stuurden een felicitatie
kaart. Alle be k ende en onbekende verza ~ elaars werden met 
deze uitgenodigd hun collectie even uit te lene ~ , oesn oeds 
tegen vergoeding . 

De heruitgaven van ~enrctay kent een groeiend succes. Er 
zijn al 70 betaald i n schrijvers, waarvan meer dan de helf~ 
hun boek reeds ontvinge n . 
Frans deed nog enkele mededelingen: Lentevergacring hee n
kring Limburg 23 maart in Lo ~ mel - Ledenaantal: 23 - Video: 
Oekelten achterna (zie uitnodiging) - Brief aan radio 
Limburg om reclame voor Henrotay-boek. 

Oe heer Boersna vraagt aandacht voor het feit det hij ons 
in juni wil ontvangen en dan de aflossing van , ~e wacht 
voorziet, daar hij maar toestemde om een ' half jaar het vocr
zitterschap waar te nemen. 
Er wordt nog nagekaart over heemkunde en onze betreurde Fr. 
Coenen; over WO 11, vooroorlogse toestanden en de macht van 
de joden tot op h~~~~! ____________________ _ 

Naderhand vernamen wij dat voer de ruil van de kapel andere 
motieven van een zekere persoon aan de grondslag lagen. 



Bo r gloon, 7 april 199 8. 

Beste lid , 

~ogen uij U hie r bij vriendelijk uitnodigen om onze bi jeen 
komst bij te wonen en dit op 

DINSDAG 21 APRI L 1998 

in ons gewoon lokaal , OC~W Dienstencentrum (achter kapel) 
Graethe mpoort 11 A te Borgloon . 

AGENDA 

- Aanvang : 20 u stipt 
- Reacties over mogelijke verkoop kapel Oetersloven . 
- Het geplande fotoboek : - opvatting 

medewerking van verzamelaars 
- Stand van zaken verkoop Henrotay -b oek 
- Inbreng van de leden 
- Einde rond 22 u 

In de hoop U op deze samen k omst te mogen begroeten of 
min stens uw medewerking te verle ne n met onze initiatieven 
of acties , ~erblijven wij , 

i . o . 
De secretaris , 

(~7 ! . .. r 

F " ~ .-.. 4 ~' C ~ 
C ran"S - _ .. 
To~steenweg 105 

~)Y46 BORG LOON 
Tel. 012/74.4 C;?.2. 

N3 Indien helaas verhinderd , graag even bericht! 

lJeetjes 

Er is een video uitgekomen: De kelten achte r na , van 
E. Valgaerts en Luc Machiels - duur 41 min uten -! 
Prijs: 7CC F - Bestellen bij Pa leo Video, Bredeweg 53 , 
3723 Kortessem; Tel 011/377761 
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Borgloon, 7 april 1993. 

Bes:.e lid, 

J ~ier~ij v~ ie ~~elijk 
te wonen en dit op 

u i tnc:::i:;ïe n 

OI ;: SDAG 21 A;J::lIL 1993 

c~- cnze h' . L-lJeer.-

i:"l ons ge",c:on lokaal, [C :J Ois:lstencentru7. (achter I' apel) 
Graet herpoort 11 Ä te Borgloon. 

AGENDA 

- Aanvang: 20 u stipt 
- Reacties over ~ogelijke verkoop kapel Detersloven. 
- Het geplande fotoboe k : - opvatting 

medewerking van verza melaars 
- Stand van zaken verkoop Henrotay-boek 
-Inbreng van de leden 
- Einde rcnd 22 u 

In de hoop U op deze sa menko mst te mogen begroeten of 
~instens uw mede~erking te verle ne n met onze initiatieven 
of a ct i 2s,4erblijv e~ '...: ij, 

i.o. 
De secretaris, 

!~<7 , 
r~ - c(iR(~ ç.~ ~s ~ ____ . 

!~~êenweg 105 
'- 3)Y4 0 B 0 R G L 00 N 

- Tel. 012/74.4 (; ?.2 

~3 Indien helaas verhinderd, graag even bericht! 

Je etjes 

Er is een video uitgeko ~ en: De kelten achterna, van 
E. 'Jalgaerts en Luc r',achiels - duur 41 ~inuten -! 
Prijs: 7CC F - Bestellen bij Paleo Video, 8redeweg 53, 
3723 Kortesse~; Tel C11/377761 



VERS LAG VAN DE BIJEENKO MST OP 21 APR IL 1998 . 

Verontschuld igd: J . Bleus, U. Vandormael , 
J . Het;1vaert . 

Aanwezig : J . Boersma, H. Lenaers , A. Keimes, 
J . Gr ommen , P . Helewaut? F. Coenen . 

Ee r st dee lt H. Lena ers ons mee dat er ee n 
boek gaat ve r schijnen ove r het kasteel van 
Gorsopleeuw door een zeke r e Van Uinkel uit 

Overpelt . Er wordt nog even gepraat over de Romeinse ove r
heersing en de laatste abdis van Herckenrode . 

De voorzitter heet dan welkom en na het ve r slag van vo rige 
ve rga dering doorgenomen te hebben werd dät goeBgekeu rd. De 
toegekomen brieven van Radio 2, het CC en het stadsbestuu r 
worden dan voorgeleze n. 

Het hoofdonderwerp is natuurlijk de kapel van Oetersloven . 
[vir . Boersma en Frans geven da n hun v-Ëïrsl'ËÏ "öv'êi-'- ;:fe- foed'r acht 
van de zaak . P. Helewaut haalt dan de Geogids va n Uellen 
bij waa r uitvoerig ove r die kapel geschreven wordt doo r P . 
oi ri ken . In 18 94 stie rf de laatste kluizenaar ; later we r d 
de kluis omgebouwd tot sac r istie . 

Om verder in het ve r weer te gaan tegen de geplande rui l 
stelt men voor : 1. Ee n a n twoord geve n aan het stadsbestuu r 
met onze deside r ata , 2. Een pe r soonlijk gesprek va n ee n 
onze r leden met de oCr~U - voorzitte r, 3. Leden en Lonenaars 
sensibil i seren voo r dit p r obleem . 

Na lang palaveren werd naar het volge n de punt ove r ge scha 
keI d : het fot 0 boe k 11 0 u d Bo r g 1 0 0 n ". 0 e sec r eta ris is nog a 1 
ve r on twaar dTgërêJat ' - è 'r~'-G't-Èl\rl:.: NKECt r eact i e 0 f sug ges tie 0 f 
aanbod binnenkwam , niet van de init i atiefnemer , noch van 
van onze leden . Uij zijn zeker dat enkele leden een hoop 
oude foto ' s bezitten ! Noet men andere bronnen aanbo r en 
of ••• gewoon het project opgeve n? •• 

Uij stuur den ee n E§J_~gLt~tLe~ .a~~~t naar de 100 ja r ige rfla r ia 
Bex , moede r van lid André Bartàl om i vis , die intussen ove r
leden is , waarvoo r onze deelneming ! 

De secreta ri s geeft dan de stand van zaken ove r de verkoop 
van het 11 ~ 0 t a"y boe k il. r'/ 0 men tee 1 zij n e r 8 Cve r k 0 c h t , 
waarvan nog 6 d i ene n afgehaald. Ook in verbl i jfstoerisme 
boeken plaatsen , zegt men . 

De secreta r is meldt de t entoo nstelli ng over fruit, wijn 
en aanverwa nt e industr ieëil-T6aë"'-zaar-van het kasteel te 
Hoeperti ngen . 

Wij kregen twee vrage n om documentatie toegespeeld . Ee n 
eerste ging uit van de ëLiTCüüÏ'-rÜn C't I'ü-naris die - n . a . v . de 
wij nf eesten in septembe r hie ro ve r wat geschiede ni s en 
achtergronden wou weten . Ook kwam de vr aag uit ~ aastr i cht 
naa r het bestaan van e n de op richt ing van schutterijen in 
onze fusiedorpen . Dhr . A. o i sch wilnamel i jk hier ove r een 
boek samenste ll e n dat de be i de Limburgen omvat . De 
sec r etaris nam r eeds inlichtongen over Bo rgl oon en Voo rt. 
Volge n no g : Rijkel, Jesse ren, Hoeperting~, Gor sop l eeuw , 
Bommershove n •••• Ueet i emand e r nog meer? •••• 

Als de voo rzit te r de ve r gade ring opheft wo r dt er nog 
nagepraat over de actualiteit . 



VERSLAG VAN OE BIJEENKOMST OP 21 APRIL 1998. 

Verontschuldigd: J. Bleus, W. Vandormael, 
J. He~vaert. 

,ll.anwezig: J. Boersma, H. Lenaers, A. Keimes, 
J. Gro ~lil en, P. Helewaut? F. Coenen. 

Eerst deelt H. Lenaers ons mee dat er een 
--- O f\iJir , , (' r :- ' boe k g a a t ver s c hij n e nov e r het kas tee 1 van 

0,_):" -.:. ' - ' Gor sop 1 e eu w dca ree n ze k ere Van IJ i n k el u i t 
Cverpelt. Er worct neg even gepraat over de RO ffi einse over
heersing en de laatste abdis van Herckenrode. 

De voorzitter heet dan welkom en na het verslag van vorige 
vergadering doorgenomen te hebben werd d~tgoeagekeurd. Oe 
toegekomen brieven van Radio 2, het CC en het stadsbestuur 
worden dan voorgelezen. 

Het hoofdonderwerp is natuurlijk de kapel van Oetersloven. 
~i r. Boer sma en Fran s ge ven dan hun v-ërs-Te- óvé-r---a8 toe dr ac h t 
van de zaak. P. Helewaut haalt dan de Geogids van Wellen 
bij waar uitvoerig over die kapel geschreven wordt door P. 
Diriken . In 1894 stierf de laatste kluizenaar; later werd 
de kluis omgebouwd tot sacristie. 

Om verder in het verwee~ te gaan tegen de geplande ruil 
stelt men voor: 1. Een antwoord geven aan het stadsbestuur 
met onze desiderata, 2. Een persoonlijk gesprek van een 
o n z er 1 ede n met deO C r~ W - voo r zit ter, 3. Led ene n L on en a ars 
sensibiliseren voor dit probleem. 

Na lang palaveren werd naar het volgende punt overgescha 
kaLi: het fotoboek "Oud Borgloon". De secretaris is nogal 
v e ra n tw aar d i gd dä t er GE Ë'f:J-tfiJKETt r eac tie 0 f sugg e s tie 0 f 
aanbod binnenkwam, niet van de initiatiefnemer, noch van 
van onze leden. Wij zijn zeker dat enkele leden een hoop 
cude foto's bezitten! ~oet men andere bronnen aanboren 
of ••• gewoon het project opgeven? •• 

Wij stuurden een felicitatiekaart naar de 10Gjarige ~aria 
Sex, moeder van lid André ~Bär' tolomivis, die intussen over
leden is, waarvoor onze deelneming! 

Oe secretaris geeft dan de stand van zaken over de verkoop 
van het "Henrotayboek". f'l o~enteel zijn er oe verkccht, 
waarvan nog 5 dienen afgehaald. Gok in verblijfstoerislile 
boeken plaatsen, zegt men. 

Oe secretaris meldt de tentoonstelling over fruit, wijn 
en aanverwante industrieeill-rï- oe'-zaäT-van h'et kasteel te 
Hoepertingen. 

Jij kregen twee vragen om documentatie toegespeeld. Een 
eerste ging uit van de cuTTûu-rfunëtiönaris die - n.a.v. de 
wijnfeesten in september hierover wat geschiedenis en 
achtergronden wou weten. Ook kwam de vraag uit ~aastricht 
naar het,bestaan van en de oprichting van schutterijen in 
onze fusledcrpen. Dhr. A. Disch wilnamelijk hierover een 
boek samenstellen dat de beide Limburgen omvat. De 
secretaris nam reeds inlichtongen over Borgloon en Voort. 
Volgen nog: Rijkel, Jesseren, Hoeperting~, Gorsopleeuw, 
Bommershoven •••• Weet iemand er nog meer? •• • • 

Als de voorzitter de vergadering opheft wordt er nog 
nagepraat over de actualiteit. 



Borgloon , 11 mei 1998. 

Beste lid, 

Mogen wij U hierbij vriendelijk uit nodigen op onze 
volgende samenkomst op : 

L" 0 I N ~ 0 ~._~ ___ .. ~ .. ~ .. ~1 ~~~1 
in ons gewoon lokaal van het OC MW Dienste ncentrum (achter 
kapel) Graethempoo r t 3A te Borgloon . 

Agenda : 

1 . Aanvan.g stipt om 20 u . 
2 . Ingekomen stukke n. 
3 . Verslag vorige vergadering 
4. Stand van zaken Oete r slovenkapel . 
5 . Ve r koop Hen r otayboek 
6 . Komt er een fotoboek over " Oud Bo r gloo n"? •• 

- aanbrenge n van foto's door ••••• 
7 . Plaats va n samenkomst in j un i : voo r stel kasteel GOLeeuw 
8. Inbreng van leden . 
9 . Afsluiting om 22 u . 

Voor punt 6 HEBB EN WIJ UW ALL ER nEoEWE RK IN G NODIG! 
Laat dus wat va n je hore n of liever : breng mee wat je 
hebt of bezorg het aan de secre t aris . 

In de hoop U te mogen begroeten of minstens wat va n je te 
ve r nemen , tekenen wij , Namens de Kring, 

Weetjes 

- Boeken : Herdrukken van : De keltische Erf enis (Valgaerts 
e n r- I ach i el s ) - Ges c h i ede nis van een Br a ban t s e 
stad , Brussel (P . De Ridder) - Atlantis ( ~. 
ri est dag h) Alle n bij U i tg . r': e n s & Cu 1 t u u r, G r oot 
Brittanielaan 43, 9000 Gent . 
De familietragedie Houlteaux van Diest, van 
Heemkring "' t Cackenborgh ", 3290 Diest : 750 F 
tot 15 juni op 452 - 9170741-84 

- Congres Interlimburgse monumentendag op vr .2 9 ~ei , 
10 - 17 u Theaterhotel De' Oranjerie, Kloosterwand 
plein 12 - 16 , Roermond (N) 

- Tentoonstelling in Alden Biesen: Kunst uit Zim babwe -
Historische expositie tot 26 juli : Van Page t ot Ridder 
ove r de Duitse Orde : 10 - 18 u, maandag niet Info:089/51935o 

- Mu seum in Ulbeei ope n t op Pinksteren (brouwe r ij Hayen) 
- Bezoekers worden toegelaten bij de opgravingen op het 

Vrijthof te Tongeren op elke 1ste zondag vanaf juni : 
14.30 u, na gratis r ondleiding in Gallo - Romeins museum . 
Info : 012/390255. 



Borgloon, 11 mei 1993. 

Beste lid, 

~ cgen wij J hierbij vrie~delij~ uitnodigen o~ onze 
velç;'3nde sa~el: k c rr st op: 

C" 0 I ~S 0 ~~_" _ .... ~_~ . . ~:~ ~E="1_ ~-~~] 
in cns geween lokaal van het CC~J Dienstencentrum (achter 
kapel) Graethempoort 3A te 8orgloon. 

Agenda: 

1. A a n va nl3 st i p t 0 ITi 2 0 u. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Verslag vcrige vergadering 
4. Stand van zaken Oeterslovenkapel. 
5. Verkoop Henrotayboek . 
5. f(ernt er een fotoboek over "Cud Bergloon"? •• 

- aanbrengen van foto's door ••••• 
7. Plaats van sa ~ enkomst in juni: veorstel kasteel GOLeeuw 
8. Inbreng van leden. 
9. Afsluiting om 22 u. 

Voor punt 5 ~EB8E~ WIJ UW ALLER ~EDEWERKI N G ~ ODIG! 
Laat dus wa: va n je horen of liever: breng ~ee wat je 
hebt of bezorg het aan de secretaris. 

In de hoop U te mogen begroeten of minstens wat van je te 
vernemen, tekenen wij, Nanens de Kring, 

3~ RGLOON 
.___ . el. 012/74. tretz 

Ueetjes 

- Boeken: Herdrukken van: De keltische Erfenis (Valgaerts 
en r.achiels) - Geschiedenis van een Bra::antse 
stad, Brussel (P. De Ridder) - Atlantis ( ~. 
r'.estdagh) ,lUIen bij Uitg. i .ens 3: Cultuur, Groot 
Brittanielaan 43, 9000 Gent. 
De familietragedie Houlteaux van Diest, van 
Heemkring "It Cackenborgh", 329C Jiest: 750 F 
tot 15 juni op 452-917C741-a4 

- Congres Interlimburgse monumentendag op vr.29 mei, 
10-17 u Theaterhotel Oe' Oranjerie, Kloosterwand
plein 12-15, Roermond ( ~ ) 

- Tentoonstelling in Alden Biesen: Kunst uit Zi~babwe -
Historische expositie tot 26 juli: Van Page tot Ridder 
over de Duitse Orde: 10-18 u, maandag niet Info:089/519350 

- ~useum in Ulbeei opent op Pinksteren (brouwerij hayen) 
- Bezoekers worden toegelaten bij de opgravingen op het 

Vrijthof te Tongeren op elke 1ste zondag vanaf juni: 
14.30 u, na gratis rondleiding in Gallo-Romeins museum. 
Info: 012/390255. 



VERS LAG VA ~ DE 8 IJEENKO ~ ST OP 19 ~ EI 1998 . 

Verontschuldigd : Jos Bleus 
Aanwezig : J . Boersma , P . Helewaut , A. Keimes , 

J . Grommen , H. Lenaers , F . Coenen . 

- Er kwam een voorstel van P . Helewaut om te 
vergaderen in de tuin van z i jn woonhuis , de 

BORGIfV\~.l . t· . K t t k ,-,~\'j\.J .. voo r maIl g e pas 0 r l J van u e 0 ven . 
Gezien het warme zomerweer gingen wi j er graag op in e n 
ruilden een duf lokaal voor een zitje onder de notenboom . 

- De secretaris kreeg een uitnodiging voor het Co ngres i n 
Roermond en een aanbod van de heer burgemeeste r om ons op 
weg te helpen bij het samenstellen van een fot obo ek : Oud 
Borg l oon . Fr ans en Antoon nemen co ntact op met Maryse 
Vandermeeren . Telt het aanbod va n A. Bartolomiv i s nog? •• 
De voo rzitter zal met hem dit bespreken . 

-De secretaris leest dan ons antwoord aan het gemee nte 
bestuur op hun brief van 9 april 11 . over de kapel van 
Oetersloven . 

- Inzake deze kapel vernemen WlJ dat de aanvraag om ruil 
komt van de gemeente we l len e n de OC Mw- raad no geen 
beslissing nam . 

- Ook wordt de brief van de fractie " DOEN " gelezen . Hieruit 
ve r nemen wij dat zij insgelijks gekant z i jn tegen de 
mogelijke ruil en aandr i ngen op een klasseri ng en res 
tauratie van dit gebouw . 

-Het vorig ve rslag wordt goedgekeurd . 

- Inzake Hen r otay - boeken zijn er momenteel B6 van de 118 
( 2de druk) verkocht, waa r van 5 nog af te halen , en werden 
er 7 geplaatst bij Lismant en verblijfstoe ri sme . Ook in 
Hoepertingen en Ri jke I promoten, maant de voorzitter aan . 

- De heer Boersma stelt dan voo r om de junivergader i ng bij 
hem op het kasteel te houden en ook de echtgenotes uit 
te nodigen . Hij wi l Eddy Valgae r ts wat over Gorsopleeuw : 
kerk en di r ecte omgeving wat laten zeggen ; het kasteel 
laten bezichteigen en een hapje en e e n drankje aanbieden . 
Vervolgens blikken wi j terug op onze jaarwerking en 
willen nieuwe ideeën en onderwerpe n horen . 

- he n constateert dat er veel ve r snippering i s in de cul *' 
tuu r secto r en dat de activiteiten va n sommige verenigingen 
soms elkaar ove rlappen , zodat er een overaanbod komt . 

- Ook vraagt men zich af waarom zo weinig leden de bijeen 
komsten bijwonen . I s men tev r eden met alleen het verslag 
t e lezen? • • 

- Inm i ddels is het duiste r geworden en steekt de gastheer 
kaarsen en lantaarns aan . Het i s een feeëriek schouwspel ! 
Na ons goede wijntje vergast h i j ons nog op koude 
kruidenthee ! 

Wij maken tijd om de uitgestrekte pastoorstuin te 
verkennen , waarna de gastheer ons zijn levensverhaal 
en wederwaardigheden vertelt . 
Toch v e r glijdt het gesprek naar de vroegere t i jden , nl. 
de prote s tante n en hun lijdensweg in onze streken . 

Bij allen zal deze samenkomst nog lang in het geheugen 
bl i jven . 

---------------------
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VERSLAG VA:~ OE BIJEENKûr~ ST O~ 19 r-: EI 1998. 

Verontschuldigd: Jos Bleus 
• Aanwezig: J. aoersma, P. helewa~t, A. Kei i7;es, 

~ _ Er kwam ee~' v~:;:::~· v:~ ~~n::::~a:~ ~:e::n. 
--- Dt""""\rJf" f\f\t.. I ver 9 ace ren in eet u i n van zij n weG n h u is, d 8 

L'J\......,~ <\~--;~'-''\Ji \ , v 0 cr:;-, a 1 i g a r::; ast 0 rij van Kut t ek s ven. 
Gezien ret war,,8 ze~erweer gingen wij er graaç cp in en 
ruilden een cuf lokaal veer een zitje onder ce notenboom. 

- De secretaris kreeg een uitnodiging voor het Congres in 
Roermond en een aanbod van de heer burgemeester om ons op 
weg te helpen bij het samenstellen van een fotoboek: Oud 
B 0 r g I 0 0 n. Fr a n s -e n A n t Don n e men con t act 0 p met ~l a r y s e 
Vandermeeren. Telt het aanbod van A. Bartolorivis nog? .. 
De voorzitter zal met hem dit bespreken. 

-De secretaris laest dan ons antwoord aan het gemeente
bestuur op hun brief van 9 april 11. over de kapel van 
Oetersloven. 

- Inzake deze kapel verne~en WlJ dat de aanvraag om ruil 
komt van de gemeente Wellen en de CCMW-raad na geen 
beslissing nam. 

- Ook wordt de brief van de fractie "DOEN" gelezen. Hieruit 
vernemen wij dat zij insgelijks gekant zijn tegen de 
mogelijke ruil en aandringen op een klassering en res
tauratie van dit gebouw. 

-Het vorig verslag wordt goedgekeurd. 

- Inzake Henrotay-boeken zijn er momenteel 86 van de 118 
(2de druk) verkocht, waarvan 5 nog af te halen, en werden 
er 7 geplaatst bij Lismont en verblijfstoerisme. Ook in 
Hoepertingen en RijkeI promoten, maant de voorzitter aan. 

-De heer Boersma stelt dan voor om de junivergadering bij 
hem op het kasteel te houden en ook de echtgenotes uit 
te nodigen. Hij wil Eddy Valgaerts wat over Gorsopleeuw: 
kerk en directe omgeving wat laten zeggen; het kasteel 
laten bezichteigen en een hapje en een drankje aanbieden. 
Vervolgens blikken wij terug op onze jaarwerki~g en 
willen nieuwe ideeën en onderwerpen horen. 

- ~en constateert dat er veel versnippering is in de cul~ 
tuursector en dat de activiteiten van sommige verenigingen 
soms elkaar overlappen, zodat er een overaanbod komt. 

- Ook vraagt men zich af waarom zo weinig leden de bijeen
konsten bijwonen. Is men tevreden met alleen het verslag 
te lezen? •• 

-Inmiddels is het duister gewerden en steekt de g~stheer 
kaarsen en lantaarns aan. Het is een feeëriek ~chouwspel! 
Na ons goede wijntje vergast hij ons nog op koude 
kruidenthee! 

Wij maken tijd cm de uitgestrekte pastocrstuin te 
verkennen, waarna de gastheer ons zijn levensverhaal 
en wederwaardigheden vertelt. 
Toch verglijdt het gespreK naar de vroegere tijden, nl. 
de protestanten en hun lijdensweg in onze streken. 

Bij allen zal deze samenkomst nog lang in het geheugen 
blijven. 

---------------------



UITNODIGING 
Borgloon , 28 mei 1998 . 

Beste leden en speciaal gen odigden, 

--- ~,,['r-I (-'r" ' 
u\.--, I • " 

Als afsluiting van ons werkjaa r' 97 -' 98 
wil onze voorzitte r U allen v r iendelijk uitnodigen op het 
kasteel van Go r sopleeuw en dit op : 

lDINSDA 'G--2" 3'"- 'J"Ü ~J- I ""-1- 99--8-'--' 
i .~"_ .. , ... '.-~' _ ..... .... - .. ... ,- . • ~ ... ~ .. J 

Het wordt geen gewone vergaderi ng , maa r een gezellige 
samenkomst waarvoor ook de aa nwezigheid van de 
echtgeno(o)t(e) op hoge prijs gesteld wo r dt ! 

_ Om 19 u ko~en wij samen op het do r psple i n . 

_ In de hi storische ke r k wo r dt ee r st ee n r ondleiding 
voorzien met deskundige u i tleg doo r de heer Eddy Valgaerts . 

- Vervolgens gaat het kasteelwaarts , waa r wi j de 
b i nne nkamers kunnen bez i chtigen . 

_ Daarna krijgen wij onde r het nuttige n van een snack van 
de voorz i tte r een over z icht va n onze jaarwe r king en ook 
de gelegenheid om n i euwe - dri ngend noodzakel i jke -
ideeën aan te br engen voo r het n ieuwe werk jaar ' 98 - ~ 9 . 

Ook a l was U nog niet of weinig op een b i jeenkomst 
aanwezig : toch bent U hartel i jk welkom ! 

Om ons een idee te geve n voor hoeveel personen voor r aad 
moet i ngeslagen worden zullen wij graag van U ve r nemen 
of U op deze datum kunt aanwezig zijn . Geef dus a . u . b . 
per omgaand bericht aan de secretaris (T 01 2/744652) of 
de voorzitter ( T 012/741 3 05) en dit zeker v~6r 15 juni . 
I n die n g e wen s t kan ver v 0 et" g e r e gel d wor d e n:-----
Het bestuur hoopt stellig van U talrijk te mogen 
begroeten . 

Namens de k r ing , 

De secretaris , 
Frans :Ccfenen 

< je)' . - 1 :'l.<- :i--~ 
.. ~ ~ .. ~_::,L;:~ 

Deo n d en oor z l t ter '; 
Patrick Helewaut 

De voo r zitter , 
J . A. !y; . Boersma 





i(!~c/iieM~7cUi7~ J~ciW 
J~anunnifv ~aá .. ., 

VER SLA G IJ Mj 8 E ,1\ F 5 L LJ I T Ir: G S .3 I :: E E iJ Kef' , S T 
WERKJAAR '97 -'98. 

$ 
Op 23 juni nodigde de voorzitter ons uit op het 
kasteel van Gorsopleeuw. 
Te 19 u mocht de heer 8oers~a en echtgenote 
verwelkomen: de leden A. Keimes, F. Coenen, 
P. Heleuaut, J. GrolT;men, h. Lenaers, J. [",eekers 
ffiet hun echtgenotes, A. Van Hoecke, A. Castro, 

J. Dry, A. 8artolornivis, E. Valgaerts r:let verloofde. Veront
schuldigd waren J. Bellefroid, J. aleus en J. neyvaert. 
Speciale genodigden waren: G & S. Kersten, P. ~eug~ns en 
J . oesteghe met echtgenotes, E.H. Flament, ~w. COplS met 
dochter en T. Lemmens. 

Deze groep van ca. 30 personen trok dan naar de parochie
kerk. Aldaar maakte E. Valgaerts ons wegwijs in de historie 
van dit gebedenhuis, toegewijd aan st. hartinus. Het eerste 
gebouw werd in de loop der jaren vergroot en het interieur 
bevat zeer oude beelden. Het altaar is afkomstig uit het 
klooster Calen, met bovenaan een [, •. 1\ub@e-schilderij. In 
de muur werd de grafsteen van baron de Copis ingemetseld. 
Op het kerkhof prijken zeer oude grafstenen, ook van de 
families Capitain en de Woelmont. Bij het verlaten van de 
begraafplaats bezichtigen wij de oude bakoven, de voormalige 
manège en de imposante kasteelhoeve. 

Via het mooie park gaan wij kasteelwaarts. Aan Mw Boersma 
worden bloemen aangeboden. Oe Friese vlag en de Vlaamse 
Leeuw wapperen lustig terwijl op het bordes foto's getrok
ken wordm van de ganse groep. In de kelderruimte wordt 
vervolgens een drink aangeboden. Ondertussen geeft de 
gastheer uitleg over het kasteel en de verbouwingen in de 
loop der jaren en van zijn vorige bewoners. Dan leidt hij 
ons naar de bovenbouw, waar wij de pracht van grote en 
kleine zalen kunnen bewonderen: o.a. marmeren zuilen, par
ket-motieven, plafonds in stukwerk, schilderijen, beelden, ••• 

We dalen weer naar het souterrain en scharen ons aan een 
lange tafel. In het academisch kwartiertje spreekt de voor
zitter ons toe. Hij geeft een overzicht van het voorbije 
werkjaar, waarin bijzonder de 2de uitgave van het nenrotay
boek een succes werd. Over de werking in de toekomst is de 
voorzitter zeer optimistisch en hoopt meer leden aan te 
trekken, vooral jongeren. Namens de leden dankt Or. Grommen 
de voorzitter, die hij ~ewondert om zijn moed en doorzet -
tingsvermogen. Ook de secretaris wordt in de hulde betrokken. 
Frans neemt dan het woord om het ontstaan van het Henrotay
boek te schetsen en er tevens reclame voor te maken. 

Intussen werden de toastjes geserveerd en de glazen volge
schonken. Wij proefden lekkere wijn van de Wijngilde en de 
voortreffelijke van Oe Kernielerweg. Dank aan dhr. Bellefroid 
die ons - uit erkentelijkheid - deze wijn schonk. 
Op de verontschuldigde milde gever werd dan een toast 
uitgebracht. 
Het werd vervolgens een gezellig onderonsje waar ieder naar 
hartelust met zijn buurman(vrouw) kon keuvelen. 
Na de klok van tienen trok iedereen voldaan en tevreden 
huiswaarts. Voor het gul onthaal, toastjes en drank, dank 
u wel, voorzitter! 



Borgloon, 14 septe mber 1998 . 

Beste lid, sympathisant, 

Na de feestelijke afsluiting van het 
voorbije werkjaar willen wij in het 
toekomende er het beste van ~aken, maar 
dit sarre n "let uw hulp en medewerking ! 

Het bestuur heeft er al enkele werkvergaderingen opzitten 
om te bepalen wat en hoe . 
Intussen vonden wij ook een nieuwe (bete re?) locat~~ i n het 
vergaderzaaltje van het kanunnikenhuis (linkei~~nt) , dit met 
toestemming van de schepen van Cu~tuur, Awoute r s en , naar wij 
aannemen van burgemeester Colla . 

Op on ze eerste samenkomst willen wij U de foto ' s voor leggen 
die André Bartolomivis nadrukkelijk toegezegd heeft ons ter 
beschikking te geven. Teve ns doen wij een op r oep aan alle 
leden die zelf een collectie oude foto ' s van Borgloon 
bezitten, om deze mede te brengen. On s streefdoel was imm e rs 
om een fotoboek over "L oon, zoals het vr oeger was" samen te 
stellen . Dit kan enkel lukken met de algehele medewerking 
van iedereen - ook van buitenstaanders - d ie over zulke 
oude foto's beschikt. Wij overwegen zelfs een vergoeding 
voor het in bruikleen nemen . Help ons a .u. b .! Wij willen 
ook een oproe p doen in Zoek l icht en de r~ ieuwsbrief . 

'J il U in de toeko ~ st andere onderwerpen behandeld zien, 
dan geven wij U een paar suggest i es : 
1 . Splitsing van één Limbur g in twee Limburg en in 1339. 
2 . Demografische analyse van Borgloon , 1845 - 1891 van de 
hand van Vi cky Jans 
3 . Kroniek van Borgloon. 
I n dank aanvaarden wij alle mogelijke voorste llen. Het ware 
nog wenselijker dat Uze lf met een onde rw e rp naar voren 
wil treden ! 

Hierbij willen wij U dus u i tnodigen in het Kanunnikenhuis op 

I-ÖINSD·~-G-~~3-'?~-'~:?i ~ T,E [\ I~ E R 1 9 9 s', 
Agenda : 
1. Opening 20 u stipt met begroeting en aanbieding glas wijn 
2 . Goedkeuring ve r slag samenkomst Gorsopleeuw (b ijlage 1) 

met uitreiking groepsfoto . 
3. Stand van zaken via mondelinge mededeling over : 

- Kapel van Oetersloven 
- Henrotay - boek 
- Mogelijke oprichting perron 

4 . Foto 's "L oo n zoals het vr oeger was " aanbrengen, bespreken . 
5 . Onderwerpen voo r jaarwerk in g . 
6 . Instemmin g met locatie en data . 
7 . Mededel i ngen en Varia 
8 . Afsluiting 22 u . 

In de hoop U ditmaal zo talrijk mogelijk (met foto ' s?) te 
mogen begroeten , tekenen wij , 

Namens het bestuu r van de Kring , 

De Voo rz itter , Oe secretaris, 

J . Boersma 

Coenen ' 



Borgloon , 1 3 oktobe r 1998 . 

Beste lid, genodigde , 

BORGLOCf·: 

Met deze zlJn wij zo vrij U vriendelijk uit te nodigen 
op onze volgende samenkomst in het vergade rz aaltje , 
rechts in het Kanunnikenhuis, Speelhof te Bo r gloo n, op 

[ ÖÏNS O~~ . _~D __ OKTOBER 1 998 1 

Ag enda : 

1 . Opening o~ 20 u stipt . 
2 . Goedkeuring ve r slag bijeenkomst 22 . 09 . 98 . 
3. Mededeli ngen s n i ngekomen st ukken . 
4 . Aanbrengen voorste ll en vo or prc gram~atie 1999 . 
5 . Be l uiste r en van tape over scheid ing be i de Li mbrgen 

in 1839 . 
6 . Discuss i e hierove r. 
7 . Afsluiting om 22 u . 

Tijdens de samenkomst wor dt U een g l as wlJn aangebo de n 
en zijn tevens de groepsfoto ' s , genome n in Gorsopleeuw 
te ve r krijgen . 

Wij hopen op een tal r ijke opkomst en ••• nog enkele 
oude foto ' s ove r Borgloon, misschie n de collect i e van 
Dr . 8iesemans , wie weet ! •••• 

Zullen U op die dag beg r oeten , 

De voo rzi tte r, De sec r etaris , 

J . 80ersma F. Coenen 

(-::;::. 
_ ... " 

---====--.-1-~-~----,--



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST O~ 20.10.93. 

Verontschuldigd: W. Vandormael, J. Heyvaert, 
J. Bleus, E.H. Flament, Mw. Copis. 
Aanwezig: J. Boersma, J. Grommen, Y. Biesemans, 
P. Helewaut, A. Keimes , H. Lenaers, 
A. Bartolomivis en F. Coenen. 

De voorzitter veronderstelt dat iedereen het versla~van 
vorige bijeenkomst heeft doorgenomen en, daar er geen 
opmerkingen komen, wordt dit goedgekeurd. 

Frans doet eerst mededeling van de ingekomen stukken: 
Reclame-folders voor boeken; Uitgeverij Mens & Cultuur, 
Gent (o.a. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente) 
_ Geschiedenis van Peer - Gescriedenis van de bewoning in 
Neerharen - Prinses Lilian - Vlaamse Commissie Monumenten
zorg - Kring Hoepertingen - Cultureel Erfgoed - Waar is de 
tijd? - Vereniging Oialect- & Naamkunde (Congres op 14.11 
te Peer) - Heemkring Rijkei - Heraldiek - Vraag naar klapper 
voor Geneatheek Limburg. 

r'~ en besluit de 19 afleveringen van "..jaar is de tijd?"" aan 
te kopen alsook het boek over prinses Lilian en tevens een 
abonnement te nemen op het tijdschrift "Vlaamse Contact
Commissie voor Monumentenzorg. 

Wat zijn nu de voorstellen der leden voor de programmatie 
voor 1999? ••• 
- Fotoalbum over oud-Loon verder samenstellen. 
- Scheiding van beide Limburgen. 
- Oude parketvloeren . 
~ Vondsten van oude munten alhier. 
- Heraldiek. 

De voorzitter vraagt dan om het bandje van de VPRO te 
beluisteren over de oorzaken, voorgeschiedenis en gevolgen 
van de scheuring van Limburg in twee delen. De tape wordt 
na een kwartiertje stilgezet en de voorzitter polst of er 
genoeg stof inzit om dit verder uit te diepen. Wie wil dit 
op zich nemen? •• Dr. Grommen merkt op dat het steeds een 
éénzijdige kant van deze zaak belicht, nl. de Nederlandse. 
Men zou ook de versie vanuit Belgische kant moeten vernemen. 
Vanwaar komt trouwens de naam "Limburg"? •• 
Zijn er nog andere voorstellen of eigen initiatieven? • •• 
Hoe staat het met de voorraad "Henrotayboeken" In totaal 
nog 21, waarvan er 13 elders geplaatst werden en nog 8 bij 
de secretaris. 

Oe voorzitter vraagt of de huidige locatie voldoet aan onze 
eisen? Zeer zeker, aVis het maar mt de verbouwingswerken 
beginnen. Frans zal contact opnemen met het OCMW of de 
kasten in het oud lokaal mogen blijven staan. De schepen 
belooft ons tegen die tijd een ander onderkomen. 
Dan haalt Or Biesemans zijn fotoalbum boven en men kijkt er 
gretig in. Ook worden er foto's getoond van: Loonse Wapen
broeders '14-'18; Fanfare Oe Eendracht (1918-1928); Fanfare 
Bur§erwelz ~ ijn (1899-1902) 
Er komen ook verhalen boven over huizen van Borgloon, nl. dit 
van Juffr . polus op het Speelhof; dat van Fouarge (nu Grommen) 
brouwerij en 1ste electriciteitscentrale (1916). Ook de 
politieke strijd en de vete tussen de onderscheidene fanfares 
kwamen aan bod. 



\JERSU\G Vt~:J DE SA ! E:~ r<C)i' , ST (Jr-! 2'-j. 1 L. 9J. 

Verontschuldigd : U. Vandormael , J . Heyvaert , 
J . B 1 e us, E. H. F 1 a men t , r~ w. C 0 pi s • 
Aanwezig : J . 30e r sma , J . Grom:-:len , Y. Bi esemans , 
P. Helewaut , A. Keime s , H. Le naers , 
A. Bart ol omivis e n F. Coenen. 

De voo r zitter veronderstelt dat i edereen het ve rsla~van 
vorige bijeenkomst heeft doorg e nomen en , daar er geen 
opmerkingen komen , wo r dt dit go e dgekeurd . 

Fr ans doet eerst mededel i ng van de ingekomen stukken : 
Reclame-fo lders voo r boeken ; Ui tgeverij Mens & Cult uur, 
Gent (o . a. Hoe sch ri jf ik de geschiedenis van mijn gemeente) 
_ Ges chiedenis van Peer - Geschiede ni s van de bewoning in 
Neerharen - Prinses Lili an - Vlaamse Commissie Mon umenten 
zorg - Kring Hoepe r t in gen - Cultur ee l Erfg oed - Waar is de 
tij d? - Veren i g i ng Dial ect - & Naam kun de (Cong r es op 14.11 
te Peer) - Heemkri n g Rijkel - Heraldiek - Vraag naa r klap per 
voor Geneatheek Li mburg . 

I\', e n bes 1 u i t d e 1 9 a f 1 e ver i n gen van " W a a ris d e tij d ? "" a a n 
te ~open alcook het boek ove r prins es Lilia n en teve n s een 
abonnement te nemen op het tijdschrift " Vla amse Contact 
Co~missie voor Mon umentenzorg. 

Wat zijn nu de voorstel l en der leden voo r de programmatie 
voor 1999? ••• 
_ Fotoalbum ove r oud-Loon ve rd e r sa menstellen. 
- Scheidi ng van beide Li mbu r ge n. 
- Oude parketvloeren . 
~ Vondsten van oude mu n te n a l h i e r. 
- Heraldiek. . . . .. . 
De voorzitte r vraagt dan om het bandje van de VPRO te 
belu i steren over de oorzaken , voo r gesch i edenis en gevolgen 
van de s cheuring van Li mburg in twee delen . De tape wordt 
na een kwartiertje stilgezet en de voorzitter polst of er 
genoeg stof inzit om dit ve r der uit te diepen . Wie wil di t 
op zich nemen? •• Dr. Gromme n merkt op dat het steeds een 
éénzijdige kant van deze zaak be l icht , nl. de Nede rl andse . 
~en zou ook de vers i e vanuit Be l gische kant moeten ve rn emen . 
Vanwaa r kor;i 'c trouwens de naam lILi mburg ll ? •• 
Zijn er nog andere voorste llen of e igen ini t iatiev en? ••• 
Ho e staat het me t de voorraad "H e nr o t ay boek en " In totaal 
nog 21 , waarvan er 13 elders geplaatst werden en nog 8 bij 
de secretaris . 

De voor zi tte r vraagt of de huid i ge l ocatie voldoet aa n on z e 
eis~ n ? Zeer zeke r, aVis het maa r rut de verbou win gswe r ken 
beglnnen . Frans zal contact opnemen met het oc r;w of de 
kasten in het oud l okaal mogen blijv e n staan . De schepen 
belooft ons tege n die t i jd een ande r onderkomen. 
Dan haalt Or Biesemans zi jn fotoalbum boven e n men kijkt er 
gretig in. Ook worden er fot o ' s getoond va n: Loonse Wapen 
broeders ' 14-' 18 ; Fanfare De Ee ndr acht ( 1 918 -1 928) ; Fa nf a r e 
Bur§erwelz .. ijn (1 899 - 1902 ) 
Er komen ook ve rhalen boven ove r hu izen van Bo r gloon , nl . d it 
van Juffr . polus op he t Spee lh of; dat van Fouarge (nu Grommen) 
br ouwerij e n 1ste elect ri citeitscent r ale ( 191 6) . Ook de 
polit i eke st ri jd en de vete tu ssen de ondersche iden e fanfares 
kwamen aan bod . 



U I TNO D I GIN G 

Bo r gloo n, 19 januari 1999 . 

Beste lid, 
sympathisant, 

Voo r ee rst onze excuses voo r de - door omstand i gh eden
l a nge " winterstop "! 

Wil ook onze beste wensen voor 1999 aanvaarden van weg e 
het best uur. Hopelijk br engt het voor onz e kring enkele 
in te r essante samenkomsten mee. Daar voo r will en wij op uw 
medewe rkin g rekenen in het aan br e ngen va n onderwerpen c f 
gewoo n-we g da t U komt vertellen waar U mee bezig be nt of 
instudeert . Wi j zouden d i t ten zeerste op pr ijs ste ll en ! 

Hiermede wil len wi j U vri ende li jk uitnodigen voo r ee n 

sa men kom s t 0 iJ I D HJ ~ 0 A G 1 6 FEB R U A R I .2~~O 
e n dit in on s ge zellig lokaaltje van het Kanunnikenhui s , 
Speelhofplein? Borgloon . 

AGENDA 

1. Aanvang : 20 u stipt 
2 . Ui tgestelde :Jieuwjaarsd r onk 
3. I n gekomen stukken 
4. Vers l ag r ecept i e nieuwe deken en tentoonstelling G.K . 
5. Sta nd van zaken verkoop " Henrotayboeken " 
6. Financi eel ve r slag ' 98 e n begroting ' 9 9 
7. Vra ag van stadsbest uur over j'IILLENNIUr'i met vers lag 

va n de ve r gadering van 2 0 .0 1 
8 . Keuze van onde rw erp vo or volge n de samenk omst 
ç. Rondvraag 

10. Afsluiting 22 uur 

Omdat het n ieu we jaa r reeds begon nen is , willen wi j U 
vragen om uw cont ri butie van 500 BEF voo r 1999 te 
vo l doen r~et b i jho r e nd ove r sch ri jv ing sfo rmulier. Dan k 
bij voo r baat ! 

In de hoop U op onze same nk omst t e mogen beg r oe ten, 
tekenen wij, i n naam van het bestuur, 

i.o. 
de sec r eta ri s , 

~, 
---. ~~ ; . . ---' - -' :. t" ..., -L.- 0 ' L . <-. 

. ·L . ...' - .' .. .. ..•. _---=:---". 

CO ENEN Fr a ns 
Tongers steenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.4 {, 5 ~ 
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VERS LAG SA MENKO MST OP 15 FE BRUAR I 1999 . 

Verontschu l digd : J . Bleus , W. Vando r mael . 

Aanwezig : ["·; w. Co pi s , Dr. Gro mmen , J . Boe r srna , 
A. Kei lTl es , H. Lena er s , iJ. Helewau t 
en F. Coenen . 

De voorzitter beval de f l essen onm i ddell ij k te ontk urk en 
en h i ef het g l as op het nieuwe jaar, waarvan hij h oop t e 
dat het zi jn vruchten z ou pfwerpen voo r onze kr i ng . 

-Het verslag van vorige bijeenkomst werd z onde r mee r 
goedgekeurd . 

_ De ingeko ~ en stukken werd~door de secretaris verdu i delijkt : 
Vanwege de Cultuu r raad over de VDABc ur sussen en het Cultuu r 
feest van 10 oktober ~ . s . Aansluitend h i e r op werd gedeba 
teerd ove r het al of niet opr i chten va n ee n VZW . Bevoegde 
pe r sonen raadplegen , o . a . E. Valgae r ts en J . Dr y . Voo r a l 
moet bepaald worden wat met de eigendommen van de kri ng 
moet gebe ur en bij ontbinding of stopze t t in g van de acti 
viteiten . Kan dit met een gewoon huishoudelijk reglement? . 
Ook een uitnod i g i ng van d e 50jar i ge k r ing St .Tr uiden voo r 
een feestvergade i ng en nieuws van de Pr ov i ncie . 

Een kort relaas over de k l eine tentoonstell i ng n . a . v . de 
aanstelling van de n ieuwe deken op 13 . 12 98 . 

Van de Hen r otayboeken zijn e r nog , i 1 totaal 21 over . 

Fr ans diende dan z i jn seçretariaats r ekening in , d i e wo r dt 
nagekeken en goedgekeurd . De voo r z i tte r stelt voo r om hem 
oo k een kleine vergoeding toe te kennen . 

- K ort ver sI ~ over de l'ii lle nn i umv e r gad er i ng met enke l e v 0 or 
stellen •. oe definit i eve beslissing valt op 3maart . Wi j 
op ter e n voo r het per ron 0 p de l':, a r k t , als ook I de " k a a k " in 
Hoepe r tingen . 

- Ons doel om een fotoboek over Borg l oon te maken we r d door 
de actie van O. Basteyns voorbijgest r eefd . Wel is het aan 
ge r aden om van alle in omloop zijnde zichtkaarten een kopie 
te maken en in onze kasten te deponeren , dit om ze te be 
waren voor het nageslacht . OOk foto ' s van ve r enigingen , 
stoeten , p r ocessies, bezoek van de koning , carnaval , zalen , 
fanfares , vlaggen , enz ••• ve r zamelen of kopi~ren . 

-Een voorstel van o r~ Grommen om op de volgende ve r gade r ing 
te handelen ove r het gewoonterecht i n Loon wordt unaniem 
aangenomen . Vragen aan de heer Belle fr oid om even zijn 
boeken te lenen . 
Er wordt nog wat gep r aat over de scheiding van beide 
Li mbu r gen . Zijn er boeken of kaarten hierover? . oe heer 
Le naers verduidelijkt even de positie van het kle i ne he r 
togdom Li mburg en de invloed van de hertogen van Brabant . 

De secretaris geeft verslag over het bezoek aan het Pro 
vinc i ehuis , de geschenke n aldaa r gekregen en de belofte 
v an deputé Sleypen tot ondersteuning van som mige pr ojecten 
en toelage voor een thesis over het "L oons " ve rl eden . 

- Bi j de opru i ming van de zolde r van de dekenij werden enkele 
waa r devolle documenten gevonden , o . a . een eigenhandig 
gesch r even b r ief van Kanunnik oaris en van deke n Pacquay 
van Bilzen . Ook Dr . Gr ommen bezit a f schriften van r ekenin 
gen omtrent de verbouw i ng van de st . Odulfuskerk (1903 - 1908) . 



UIHWDIG I NG 

Borgloon , 9 maart 1999 . 

8este lid 
oud - lid 
s y r, ~ pat h i sa n t , 

U wordt vriendelijk verzocht aanwe zi g te zijn op on z e 
volgende samenkoms!:-9J? __ -_~_ 

I DINSDAG 16 [{1 _~_~~_992-1 
I N HET VERGADERZAA LTJE van het KANUNNIK ENH UIS , Speelhof 
te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Aanvang 20 u stipt 
2 . Ve r slag vorige samenko nst goedkeuren 
3 . Ingekomen stukken 
4 . Aangepaste vergoeding secretaris 
5 . Verslag v iering 50 jaar kring st . Tr uiden 
5 . Verslag Mi llenniumvergadering stadhuis 
7 . "L es cou tumes du comté de Looz " Crahay, boek van Jan 

8 elI e f r 0 i d , geb r ach t d oor Dr . G rom ril e n 
8 . Commentaar en v ragen hierover 
9 . Programmavoorstel voo r volgende samenkomsten 

10 . Huidig ledenbestand 
11 . Vraag oprichting VZw 
12 . Afsluiting 22 u . 

Te r memorie : Wie nog ve rsla g en uitnodigingen wil ontvangen 
storte zo vlug ~ogelijk 50 0 BEF op rekening 457 - 8032541 - 74 
van onze kring als lidmaatschap . Tot nu toe deden dit 
22 leden . 

In de hoop U te mogen begroeten , ve rblijven wij 

als voo rzitter a .l. als sec r etar i s, 

eOE .1 [; i,1 F i a n ,. 
Tong<lrG, -,l€' :)nwcg 105 

3840 BORG L OON 

--- := ,~-----
Tel. 012/74.4 (,5Z 

u. BOERSr'i A 



Borgloon, 9 maart 1999. 

Beste lid 
oud-lid 
sympathisant, 

U wordt vriendelijk verzocht a~nwezig te zijn op onze 
volgende samenkomst op 

I D HJ SOA G 1 6 r~ A ART 1 9 ~ 9 I 
IN HET VERGADERZAALTJE van het KANUNNIKENHUIS, Speelhof 
te Borgloon. 

AGENDA 

1. Aanvang 20 u stipt 
2. Verslag vorige samenkomst goedkeuren 
3. Ingekomen stukken 
4. Aangepaste vergoeding secretaris 
5. Verslag viering 50 jaar kring st. Truiden 
5. Verslag Millenniumvergadering stadhuis 
7. "Les coutumes du comté de Looz" Crahay, boek van Jan 

8ellefroid, gebracht door Dr. Grommen 
8. Commentaar en vragen hierover 
9. Programmavoorstel voor volgende samenkomsten 

10. Huidig ledenbestand 
11. Vraag oprichting VZW 
12. Afsluiting 22 u. 

Ter memorie: Wie nog verslag en uitnodigingen wil ontvangen 
storte zo vlug mogelijk 500 BEF op rekening 457-8032541-74 
van onze kring als lidmaatschap. Tot nu toe deden dit 
22 leden. 

In de hoop U te mogen begroeten, verblijven wij 

als voorzitter a.i. 

~,-------= 

als secretaris, 

COENEN Frans 
Tong<lrsesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.465.2, 
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Ve~ontshuldigd : J . 30ersma 
AanlJeziQ : P. HelelJaut, J . Bleus ; i"l lJ. Copis , 

U. Vandorw6el , A. Bartholornivis, 
Or . Grommen , A. Keimes, F. Coenen. 

Eerst even praten over de actualiteit : de 
hoge concentratie van product X in de peren . 
W. Vandormael ziet het niet zo dramatisch en 

lJijst op de hogere cijfers in andere 1anden . Hier is beter 
schap beloofd! 
Daar de voorzitter in de kliniek ve rb lijft, opent P. HelelJaut 
de vergadering en meteen lJordt het verslag van vorige sa~en 
komst goedgekeurd. 
Over de ingekomen stukken zegt Frans dat lJij geabonneerd zijn 
op : Land van Loon, Onze Tijd, Hoepertingen, Rijkel heemkring, 
Ons Erfdeel, Heraldicum, opgeslagen in onze kasten . 
iVlen is ook akkoord om de secretaris een z ekere vergoeding 
toe te kennen . 
Jos Bleus brengt dan verslag uit over de viering : 50 jaar 
kring st . Truiden . Inleider Stevaux en auteur pater Oe 
Troeyer hadden het over kronieker Jan van Brustem . Oe opkomst 
voor een stad als St.Truiden lJas zeer , zeer gering . 
Frans heeft het n'Je r de 2de [~ illennium - vergadering (03.03) op 
het stad huis en alle idee~n hieromtrent. ~ aast enkele goede 
vllDrstellen , klJarr. duidelijk de boulJ van een perron en de 
"K aak " in hoepertingen naar voor . Geen verlies van parkeer 
ruimete, repliceerde de middenstand en het juiste uitzicht 
van de "Kaak" diende nog navraag gedaan . Up 28 . 04 valt de 
beslissing . 
~u lJas het de beurt aan Or. Grommen . Deze had de drie dikke 
turfen van Crahay (geleend van Jan Bellefroid) doorgenomen : 
"Les coutumes du Comté de Looz". Hierin zijn de Salische 
lJetten ook doorgedrongen . Na 1356 erkent de PBS van Luik dat 
alle lJetten en besluiten van het Loonse techt moeten toege 
past lJorden . De boeken handelen overordonantiën , vrijheden en 
keuren, verplichtingen en relaties tussen leenheer en leen~a n, 
Allodia - , burgerlijk -, straf - en erfenisrecht. Het bevat 
uitspraken in deze gesc hillen van de lagere hoven , o.a . de 
bank van Graethem , en de hogere hoven , o . a . Vlier~ael . Soms 
lJaren er krasse straffen : hand afkappen, radbraken, onthoof 
ding, ophanging , vierendelen en verbranding . h en kon een 
straf afkopen of vervangen door een bedevaart naar st. Josse , 
Rocamadour of Compostella . Ook het vreemdelingenprobleem 
klJar'l hier reeds ter spra k e en het lJas niet eenvoudig poorter 
ener stad te lJorden . Cok plaatselijke regelingen voor ba~~k8rs , 
lJ ij n tap per s , b rou lJ ers, sla ge r s , ••• lJ e r d eil ver rn el d . Het hl! i d i ge 
stadhuis bleek toen een ruine en men mocht niet rneer slachten 
op de Klappoel . Verzoening bij het perron lJas ~ogelijk. 
Bij het co~mentaar daarop stelde men voor het hoofdstuk van de 
statuten te fotograferen. W. Vandormael heeft dit uitgescand . 
~en gaat ook dieper in op de verantlJoordelijkheid van onze 
kring : lJat met de verzekering en tegenverzekering? . het is 
ook beter een huishoudelijk reglement op te stellen dan de 
ronpslomp van echte statuten . Wij lJillen een feitelijke ver -
e n i gin g b 1 i j ven 0 n der dek 0 e p el van de " V Z iJ F ede rat i e van 
Geschied - & oudheidkundige Kringen van Limburg " Schepen van 
Cultuur contacteren ! 
Jos Bleus vertelt nog over zijn onderzoek aangaande het 
Loonse Kapittel van Kanunniken . 
Cp dit ogenblik telt r.en 215 leden . Uie nog? •• 
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Borglcon , 15 april 1999 . 

3este lid , sympathisant , 

iJegens ofT1standig heden kan de derde dinsdag van april niet 
behouden blijven en sc;'w iven wij noodgedwongen op naar de 
volgende LJeek . 

U bent dus allen vriendelijk uitgenodigd cp : 

L~!}~ ' S D,'~~, i7-, ~~~PRîL" T~~~J 
in het vergaderzaaltje van het I< anunnikenhuis Speel hof 
te Borgloon. 

AGCJOA 

1 . Aa nvang 20 U 

2 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

3 . Toegeko!,len stukl<en . 

4 . De statuten der stad Borgloon - Kennismaking. 

5 . Commentaar en vragen hierover . 

G. Een huishoudeliji: regler:lent - LJat moet erin? 

7 . Voorstel volgende bijeenkomst. 

fj . Ledeninbreng . 

9 . Afslui~ing 22 u . 

r,ogen WlJ erop wlJzen dat voor som migen die verzuimden hun 
jaarbijdrage van 50 0 F over te schrijven op rekening nr . 
Lr57 -803251- 74 van onze ~,ring , di t eventueel het laatste 
verslag en uitnodiging zou kunne n zijn . Wii kunnen niet 
~lijven LJ2.chten ! 

In de hoop 'Jan U te !-:lo gen IJsgro e t efl , ver81ijven '.Jij , 

i .G. 

Oe s oc retaris , 

)~~ 
.'- . 

Fra n~ 
Tong::rs :':.teenwêQ 1r;Li 

3 8 4 0 B 0 R G î. C ,: ,,{ 
Tel. 012/74.'1<; 5'2, 
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VERS LAG VA N DE SA MEN KO MST VAN 2 7 APRIL 1999 . 

Ve r ontschuldigd : E. Valgae r ts , G. Wathion , 
~. Vandormael en J . Boersma . 

Or. Grommen stelt voo r om onze voo r zitte r 
een kaartje te stu r en , waa r op alle aanwezigen 
tekenden : P . Helewa u t , h . Lenaers , A. f(eimes , 
r: i w. C 0 pis , 0 r. G rom men, A. 8 a r t 0 1 () m i v is , J 0 s 
Bleus en F . Coenen . 

_ Het verslag van vor i ge samenkomst we r d goedgekeurd , maa r de 
secreta r is deed opmerken dat hi jzelf het cijf er 4 vergete n was , 
zodat het rekenin~nummer is : 457 - 803 2 541- 7 4. 

_ Fr ans leest dan een binnengekomen br ief vanOR . Arend ~ihm (0) 
over het d i alect alhier . Jos Bleus w i~lem van antwoord d i enen . 
Op de rU llenDiumvergadering van 2 8 . U4 ' komt bet Perron en de 
Kaak weer ter sprake . 0 0 secreta r is doet een aanta l mededel i n
gen . Hij vermeldt de brochure : Toeren tussen Torens , met veel 
historische achterg r Gnd . Er is ook een videocassette : de 
kerken van ons bisdom . Ook heeft Jean oerwae een CO - Ro~ te 
koop : Oude Foto ' s van Loon . het boek : Drie kluizenaarswande 
lingen te Hendrieken - Voort i s vers c henen . r ~ en is van oordeel 
dit alles aan te kopen . Frans deelt ook mee dat h i j thuis nog 
4 en elders nog 1 3 Henrotay - boeken heeft en men 27 leden telt . 
Ook li et Mw. Co p is 25 u itgeselectee r de oude foto ' s van Loon 
bijmaken . 

~ " De Sta t uten der Stad Borgloon " komt aan de or de . U. Vandormael 
z-orgde ervoor om uit deel 111 van p. 251 t ot 323 uit te scannen . 
Fr z ns verdeelde onder de aanwez i gen de b laden met d e oud -L oon se 
tekst l in ks en d e Fr anse vert a l in g r ec hts . Jos Bleus stelt voo r 
om 10 bundel tjes te t.laken om z e op volgende bijeenkomst punt 
vo or punt te behande l en . Hij heeft ook het boek met de pr oto 
cols bij . Bv . in 1722 wordt de procedure niet gevolgd en diende 
deputé Va ndenhave klacht in . 
Volgens Dr . Grom men zou men moeten weten : wie spreekt recht , 
wie treedt op , hoe is de verantwoordelijkheid verdeeld? •• 
Men schat dat het I:ooggerechtshof van Vlie r maal tot ca . 1 53 0 
uitspraken deed . Adel e geestelijkheid waren steeds bevoorrecht 
tegenover de middenstand . Over grote gebieden : eigendom m van 
de abdijen, oefendenden dezen zelf de macht en rechtsp r. aak uit . 
Ook de Prinsbisschoppen en de kanunniken wa r en niet onde r worpe n 
aan de wet . Vele verordeningen gaan over : brood bakken , bier 
brouwen , wijn tappe n, slachten , de rechten en plichten van 
roorters en n i et - poorte r s , ook qver het bezit van paa r de n, post 
duiven, enz ••• ~en stoelde ook op oude gebru i ken : luiden van 
klokken , uitgaan van een brandende kaa r s , enz •• Het notariaat 
was een zee r belangrijk ambt ! 
Meestal volgde men het gewoonterecht . A. Keimes gaf hiervan 
voorbeelden uit Kongo . Volgens H. Lenaers is ook het dagboek 
van kapelaan munters (15 05 - 1555) van belang . ~ eestal was ook 
de macht in één familie , waar broe r s en zussen be l angrijke 
posten bekleedden . 
Er wordt nog nagepraat over de actualiteit : Kosovo ! In de 
Balkan is er een s meltk r oes van volke r en met hun ei gen iden 
titeit en beschavingspeil . De ouderen herinneren zich tevens 
de oorlogsomsta n digheden van ' 4[-' 45 en ook de oorlogsgraven 
van ' 14-'1 3 liegen er niet O~ . 
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80 r gloon , 15 mei 1999 . 

Beste lid, oud - lid, 

BORGLCON 

wij zlJn weer zo vrij U uit te nodigen om onze samenkomst 
bij te wonen . Daar e r de derde dinsdag voo r sommigen een 
belangrijks vergadering doorgaat, ve rschui ven wi j naar : 

[DHJ' s-6_~_G 25 ,r~[L ,, 1 :~99 ! 
I~ HET VE RGADERLOKAALTJE van het KANUNNIKEN HUI S , Speelhof 
t e Borgloon . 

AGENDA 

1 . Aanvang 20 u. 
2 . Goedkeuring vers lag vo r ige samenkomst . 
3. Ingeko ni en stukken en mededelingen, o . a . he t Pe rr on . 
4 . Archeologische opgrav ingen in Ton geren. 
5 . Inleidi ng tot de studie van de rechtspraak in he t 

Graafschap Loon . 
S . Le zing uit de II Costuimen van het Gr aafschap Loon !!! 

Va n punt 1 tot punt 
7 . Va ri a 
8 . Afsluiting : 22 u . 

Mogen wij er tevens nog een dr i etal oud - leden een laatste 
maal aan her in neren het jaarlidgeld van 500 F t~storten op 
nummer 457 - 80 32 541 - 74 

In de hoop U te mogen begroeten , tekenen wij , 

i . o . 

de secretaris, 

~_ -C~~:·:~/1v l. __ ~ 
-------.- .. ------
~ ~ -) 

eOE N E N F r"iHl S 
Tongersesteenweg 103 

3840 BORG LOON 
Tel. 012/74.4{)52 
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VER SLA G V A N 0 ESA f~': [î': f< 0 ril ST 0 IJ 2 5 ['I E I 1 99 9 • 

Verontschuldigd : J . Heyvaert. 
A a n w e z i g : fi: w. Co pis , r'ï . U a th .i 0 n , h . L e n a ers, 

Dr . Gr ommen, A. Keimes , Jos Bleus, 
P . Helewaut, U. Vandormael en 
F . Coenen . 

Eerst de actuali t eit aansnijden : wat op radio en TV was : de 
kerktoren die in de steigers staat . Ook het stadhuis onde r
gaat hetzelfde lot . h e n haalt aan dat . men vroeger zelfs niet . 
50 brikken op de schouders de bouwstelgers bekion . 

- Wat met onze voorzitter a.i . ? •• Oe vrouw van ~ atrick kree g 
een telefoontje van hem, waa rbij ~ij verklaarde veel pijn te 
l ijden. DH bezorgde secretaris cierf he n niet contact e ren . 
Hij vond wel Jos Bleus bereid om over de "Cou tumes " te praten. 
(Intussen ve rn am Fra ns dat Dhr . Boersma op 27 mei in het UZ 
~aastricht is opgenomen . ) 

- Over vorig verslag : geen opmerkingen . 
_ Over het Perron is de beslissing gevallen : ll Au milieu du 

marché ll (volgens Daris) - Snuffel, Hasselt, stuurde reclame 
over oude boeken . Nogal duur, merkt men op ! - Up do . 27 mei : 
Middeleeuwse muurschilderingen, in Begijnhofkerk te St . Truiden 
Jos en Patrick gaan luisteren en kijken . - Jos Bleus deelt 
mee dat hij mag doctoreren in de MEgeschiedenis net als onder 
werp :ll Duiding van 8 eeuwen Kanunnikenleven te LoonlI. - Over 
d8 archeologische opgravingen op het Vrijth of te Tongeren 
vernam hij dat het een vroege r legerkamp van de Romeinen 
bleek te zijn en de grondlagen bewezen dat er een grot e brand 
uitbrak in de jaren 69 en 70 na Xus . 

_ ZeI fde spreker handel t nu over : II Inleiding tot de studie van 
de rechtspraak in het Graafschap Loon". 
PB Ernest van Beieren beval in 1582 een compilatie van de 
" Co u t u mes " ter,] a ken , m a a r de z e po gin g bIe e f zon der re sul t a at . 
Ongeveer 1 eeuwlater zal de PB Maximiliaan - Henricus van 
Beieren aan de jurisconsulente Govae r ts een compilatie laten 
maken van de "C outumes ". Dit werk werd volb ra cht en het is 
deze publicatie die wij gebruiken in de uitgave van Crahay. 
Mantelius, Louv r ex en Robijns handelen ook over dit onderwerp ; 
maar het is Crahay die alles overkoepelt en publiceert in 
1871 (deel I), 1872 (deel 11) en 1897 (deel 111). - In de 
Loonse geschiedenis onde rs cheidt men de zelfstandige periode 
v66r 1366 en de daaropvolgende inlijving in het PB Lu ik . 
Inzake rec htspraak is er weinig verschil : juridisch leidde 
Loon een onafhankelijk bestaan. Er bestond een burgerlijke 
e n een criminele rechtspraak . Spreker weidde dan uit over 
eerstgenoemde , waaronder de allodiale (e i genaars) ; de feodale 
( Le enman) en de Cijnshoven (huurders) ressorteren. Hij ga f 
voorbeelden van elk apa r t . In de c rimin ele recht spraak on der
scheidde men 5 amaniën of meierijen. De schepenen (reChters) 
r:lOesten aan 5 voorwaarden vol doen: 1, als wettig kind geboren 
in 't Graafschap Loon 2 , Het katholiek geloof belijden 3. een 
diploma rechten behalen aan een e rk ende un i vers i teit 4. van 
gegoede stand zijn 5,I'linimum oudt-dom 25 jaar . Er werden 
ook ordonantiën u i tgevaardigd voor de 7 a~bachten te Loon . 
Frans heeft e~n 1 0 ~al bunde ls klaargemaakt en overha ndigt ze 
aan de aanwezlgen a 100 F en 35 F uit de kas . Jos Bleus raadt 
ie dereen aan om deze bundel door te nemen en wil volgende 
maal handelen over punt 1 . Mw . Copis geeft oude foto ' s door 
aan W. Vandormael , die ze wil inscannen . Er wo rdt nagepraat 
over de goede ren van de kanunniken in Borgloon en ••• dat de 
gesch i edenis die wij leerden meestal deze was van buiten het 
PB Luik. Ook de minieme bevolking van steden en gemeenten in 
vroeger tijden werd aangehaald . - Eensluidend besluit 
men om de heer Boersma een spoedig herstel toe te wensen . 

--------------------------
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Borgloon, 14 juni 1999 . 

--- nl'""\n,r--I (-"0·':'-.1 r j , ' - Be ste , 

Hi er ~ed 8 wordt U vri ondelijk uitg en odi g d op onze laa ts te 
S 3 re; 8 n_k 0 lè S t v a n ~; e t lJ e r ~ j a ar, d i e p 1 a a t s h e e f top 

I D I r~ S D ~§···~i2.~.~~-~~~~, ' .. ~ '~~?'. 'j 
in het vergaderlokaaltje van het Kanunniken hu is , Speelhof , 
te Borgloon. 

AG END A 

1 . ,!\anIJang 2u H 
2 . Goedkeuring vers lag vorige sa menkom st . 
3. Ingekomen stukken . 
4 . r: ede d el i n 9 e r1 : - r IU u r s c h i 1 de r i n gen (S t • T r u i den) 

- iü ddeleeuuse markten (c fr. fia ase i k) 
Per ro n te Lo on 

5 . De " Coutunes fl van het Land va n Loon , punt 1 de Bakkers , 
éé n van d o 7 ambachten van Loon 

6. Afsluiting ca . 22 H 

In de hoop U te mogen begroeten op deze bijeenkonst, 
tekenen lJij , 

r~ a lTle ns de Kring, 
i.c. 

De secretaris, 

COENEN Franc 
Tongersesteenweg 103 

3840 BORGLOOi\l 
Tel. 012174.~Ul 



Ver (] n t s c hu l d i 9 d: , • wat hi 0 n , I' , c". C O,:J i sen 
,J . Van dor : a el • 

Aan 'u ezig : J . Gro l 'I en , P,. :~ei , 3 5, 
, 
I : • 

;~ . ,~a:::-' t .J:. ~I i 'J is, f-'. i, 3':' 8 

:3leus en F . [ue'le:'I. -, 
'-' . 

L.Jn3crf3 , 
a u L , 

[] i j het bin n enk 0 :, S n h sbb e n SOl.I L, i gen d i ~( f< e 
b c e :< e n Cl n der d e arr . 0 r. G r 0 ~' ,,~, r n h e e ft : 0 i s p 1 e c h tig Ir ede n 
(tafel r' anieren) ui t 1732 ; alsook : Generale co s t u " en van t3 rabant , 
He r t 0 gd c [; L i ; b u r gen f, e c h ele n , u i -;:, 1:l 32. ri 8 r ", a n he e f t I~ e"C boe i< 
C \I Z r de 8 i gen d 0 I:' i' t:in v 3 n de a b dij van A v 8 riJ 0 d een .::: 0 s de ze 0 v 6 r : 
CDutu i"es du pays de Loo z , van Crahay . 
Frans en h er , an c: eten over de benarde gezondheidstoestand van 
onze dd . vo orz itter , de h eer 30ers ~ a . 

_ J 0 s 31e us b ren g t dan v er s 1 ag Lilt" u v-é r de sta n d van zak en i. v • 
het Perron t e Loon en de Kaak te ~i oeper t ingen . Jaar ~ en voer 
ti e t -;J-e 'rrón zeker is van de upbouw t.g.v . hÈ:i"f:: --, illenniu i, r ijst.. 
er twijfel en versc ;l illende hypotheses e ver de i~a a k. 
J G S IJ a s u IJ do , i d dG l e G u', ' ser , a r :< tin i i a a s 8 i :< 8 n ver '; a alt d a a r u \1 er . 

_ Jos ',' 8S Cl '::J,( U ',J' oe 've-Ï":;ao sr ing over Ge :r::e,s ,L.3uratie 'Jan .', I.: ceLJ Us e 
, : ' L; ~ r SC: " i 1 der i n C 8 r-I i. n eG î ~ d G E. f ,i j r e f erE: c r t ,l 8 a r d e ,J e t r Li sen 
l.Jaulus van de 1'j2 e C. in (~ nze .<er:<: ,~ij ciLeert ou'; ~ruf . 
Cijsterfeld, die s:elt dat de grenzen beralen van he t graafschap 
Loon nie t zo betekenisvol is ,: aar eerder de vrs8g naar de 
" net ,. erken"van de graven . 
C;ok de drie generaties archi t ecten J a :: in é k v a i" en aan bod . Zij 
o nLJierpen si nd 1 S3:':, tal' van gebout ' en , O .Cl. het st . Jozefscollege 
te Hasselt , de st . Alfonskeri< te BO !li' erS ;lQven . 

-In 1LiGJ, oflder Jan van l:leierenhao de veldslag van lJtilé e ~l aats , 
", aar vele flrivilegiGdocu ! , en ~en in oe vla' ,' en opgingen. Jos 
vertel t er : eer O'Jer in 38pte' ber. 

-De secretaris had een b rief ontvangen van TeleKr a nt Li " burg 
,. e t de v r a a Cl n a a ro u ei e f o'~ 0 1 S, 0 ;: bij het in 9 a a n van het 
-- ,illenni u, jaar ~e 'v3r-fo nen";-
Jr . G rO ti ' en Ie est 8 n ~ ele 'C e i< s ten u i ~ zij n boe k , Cl. a. 0 ver d 8 CJ:i j n • 
A. Kei : es stelt da:' ,' en h e t bolang van ceidrJ"'lnstand in d e ;,.E.
ni et ':cet ondo rs c ;i ac !~en. f-:ier in Loon IJa ren ze vereni gd in 
zeven a,bac;i::en . 

- LJan \L' erd iJu nt 1 van d e IIC OlJtu' es ce Lcozllaangesne den , nl . dit 
over de ba~k3 rs . ~ ij 13ren daaruit; vier witte br~den uaren 
Gö n gros l' aard , t8rL.Jijl ~ én roggeoruod drie gro s k ostl"e . 
Dit h i n gaf van d e ark t p rij s van der 0 9 9 e teL 0 0 n 0 ij d e 
~ :aandag voordien . Er \J as contr o le deor de Heer en de ba kk ers 
gilde . Zij dienden daartoe een twaalftal broden t G l iegen . Ja ren 
zij te lic~t bevonden , ~a n ~erden zij in twee~n gesneden en 
werd ook de rest van de oven gecontroleerd ; zouoende kon n en 
ze nie t ' ,eer verkopen . LJeze pe rsoon kreeg BEn uoete van 7 
s c ti ; 11 i n 9 8 n . :: 0 ; ~ t LJ e e sc :: e o e n e n 8 n ti! 8 e gil cl e b r 0 8 d ~ r s ! 0 est 8 n 
~o ezien op ~e pach~en en de graanoo g st en be~wa e n daarvoor 
1 p enni ng f:J er :ud . Oe b3!(l~ers zijn ve rp lic h ~ aan~e ';l even 
rl ceveel ', udden brood zi j geba kk en ;,ebb en . Uok u:or dt nr toezicht 
ge h 0 IJ den up de [- 0 Ie n s van RuIl in gen 8 n 3 8 r 1 i 'l 9 8 n : alle I) eer t i 8 n 
dag e n f c 8 !: e n zij " cl e n rin c :< a f f doe n ". lc: i e [,; e i 9 e r t bet 8. alt 1 
Rijnsgu ld en : 1/3 voor de Heer, 1/3 vo ur de stad e n 1/3 voor de 
a i b :~enaar . 

Er wordt nog nageiJré'lat over de toen',. alige [,iunten, .aten e n 
ge ~li chten en hu n ver h ouding tot ons h uidig stelsel. ":;et ou d e 
La n d van Lu 0 [l " 1 9 (+ 9, nR . <'i ha n d el t 0 ver deo el d ti a a r den . 
En - nu : vakan~ie tot d e derde dinsdag van se :~t e ~'iJ er, de 21ste, 
b i j l even Gn ~ 81 , zij n! Tot dan ! 



Borgloon , 1!.j. septe ltlber 1999 . 

Beste lid , 

\.Jij hervatten onze maandelijkse samenkomsten , die doo r gaan 
op de derde dinsdag van elke maand . 

~ij zijn dus zo vr ij om U vriendelijk uit te nodigen op : 
I • 

~ ... QI!iS.Q8Ç . ~1_~_~ ~.LEX~8~R 199,9 TE 20 _ H .. : 

in ons gewoon lokaal : het vergaderzaaltje van het 
Kanunnikenhuis op het Speelhof te 80rgloon . 

AGENDA 

1 . Inmemoriam J . A.I\ . Boersrna. 

2 . Stand van zaken na ove r lijden " ad interim "- voorzitter . 

3 . Goedkeuring ve rslag vorige sa menkomst . 

4. r,o, edede li ngen : 
~ Open - ~onumentendag o.a. Jesse ren: Restauratie 14 staties 

Kr u i s weg ( ['1. A u b é e ) - Kan u nni ke n h u i zen 
te Tonge r en , door J . Bleus 

- Limburgse Vereniging Dialect - & Naamkunde : Congres te 
Valk enbu r g op 13 november 

- Verkoop Henrotay-boeken 
- Conferentie over deke n ijgebouw? •• door J . Bleus 

5 . Punt 2 van "L es CoutCJmes ": De Br ou wers. 
(eventueel bundel meebrengen) 

6 . Va ri a 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij , 

Namens de Kring , 
i . o o 

De secretaris , 

i. .. 

COENEN Fra n s 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012/74.4G i;I'2 



J,/CSChlCal\u'~cU.9~ J~,(Ll1Pi 
U!I JCa(lUnrulv $a ris 

tIJ 
VER SLA G V A N 0 E S lU'; E ;~ K 0 [': S TOP 2 1 • c: 9 • 9 9 • 

Ver 0 n t s c hul d i g d : H. L e n a ers, f' i w. C 0 pis . 
AanweziÇj : J . Grom r.l en , Y. Biese lr,ans, ~. Helewaut, 

r'! . ..J a t h ion, A. 1< e in : e s ,J. Van d 0 rr. a el , 
G. houben, r',w. Cloesen, F. Coenen en 
Jos Bleus . 

--- ~()()N Jos Bleus vraagt OrT1 rechtsta2noe één r,inllut !3ti2.":e 
t 8 b i':ltJ 2 I' e ,1 t fH' n ag 6 d :: c:: h 1:, e nis "j a n [.:J n Z 8 v (] Cl I' Z i. t t ar " EI din t 8 rilT 11 : 

,] • A • i.. 8 [; Po I' S 'j; El . F r a n sla s d 8 b I' i e f , die hij s c h I' e E f n a In e n s d e 
f(T i n g a a n r'~ w. Boe I' s ma. Hij was ook act i e fin d e a v 0 n d wak e , 
terwijl Jos Bleus e . a . de gans2uitvaartdienst bijwoonden . 

Gezien er een nieuwe voorzitter moet aangesteld worden, gaat 
Jos 8leus het iijtje van mogelijke kandidaten af . Iedereen 
bedankt ervoor, zodat Jos Bleus onder bepaalde voorwaarden het 
voorzitterschap wil op zich nemen ; hij is trouwens professio 
neel met geschiedenis bezig : 1. het moet een geschiedkundige 
kring blijven 2 . qua structuur : voorzitter en secretaris 3 . 
openstellen voor iedereen 4 . meer bekendheid geven aan de 
kring 5 . meewerken door aanb r engen onderwerpen door de leden . 

Van de tussenko~sten der aanwezigen noteren we : 1 de heenk unde 
niet totaal ui tsluiten 2. occasioneel samenwer':en niet Dndere 
ve renigingen 3 . program~e ren 4. so ~ s naar buite n treden 5 . 
zoveel mo gelijk subsid i es tr2chten te verwerven . 

Uiteindelijk wordt Jos Bleus onder algemeen handgeklap her 
bevestigd in zijn voorzitterschap . Frans Coenen wil secretaris 
blijven. 
Iemand had bezwaar tegen het schenken van Uijn en de kosten, 
daaraan verbonden . Voorzitter en secretari~ r~pli ceren dat het 
een beloning is voor de onbaatzuchtige inzet voor het Henrotay 
boek . De opbrngst hi e r van komt aan deaanwezigen ten goede ! 
Me n herinnert eraan om het afsluitingsuur (22h) zoveel mogelijk 
te respecteren . 
Het verslag wordt goedgekeurd, alleen het woordje " waar " (24ste 
I' eg e i r-r,:; -óël "w a a I' na " wor den. Hoe ver sta a t het met deo p I' i c h 
ting van het Perron? . Het ko mt er !!! Jos Bleus geeft uitleg 
over de betek~ nis hiervan en weidt uit ove r het verdrag van 
Fexhe (1315) en de gevolgen hiervan voor de veldslag in Cthée 
in 1403. De " f(aak " van Hoepertingen nost n og bewezen worden . 
In de mededelingen wordt de open - monumentendag belicht i n 
Tongeren en in )essersn • aoor bemiddeling van onze voorzitter 
we r den de 14 staties - van de kruisweg aldaar gerestaureerd . 
De Henrotay - boeken zijn - opeentiental na - uitverko cht . 
De beLJoner van de dekenij zou graag de geschiedenis van zijn 
g 8 b 0 u w willen wet en . -HI'j -' no di g t ons ter plaatse uit . Bezwaar 
hiertegen werd geopperd. De anderen betuigden hun akkoord ! 
Op het .~ e I' k hof. zij n ver a n der i n gen 0 p til. F I' a n sen I i w. C 1 0 e sen 
wisten hiervan . Laatstgenoem d e wil ter plaatse gaan kijken. 
Zeker de architecturale en'historisch monumenten doen bewaren ! 
Dit is de minimale stelling van de G. K.! Ookaan de VVV needelen~ 
Graethemkapel (oude) ook als Begijnhofkerk benoemd wordt . 
Dr . Biese ~ans liet cop ies maken van a r tikels van Henrotay, 
verschenen in 1911 in " 1 ' Ancien Pays de Looz " over de Rederij -
k ers kam ers . 0 ank U! IJ. Van dor 1:1 a e 1 had het boe k gel een d '0 ver de 
~etten van 1830 en wil dit inscannen . Wordt onderzocht ! 
Eindelijk kan nl en over de " Çostuimen van " t Graafschap Loon " 
beginnen . Voorzitter legt aan de nieuwkomer s uit wat de oor 
sprong en bedoeling was van deze wetten, die opgesteld r~oe s t en 
worden in 1583, [;taar pas in 1634 regel werden . Hoofdzakeli ik 
gaat het om de 7 ambachten . - Gezien het gevorderde uur be;luit 
men om pu n~ 2 : d3 bro ~w8r s , np v ol gende sa enkomst te 
bflhandelen . 

- -- - -- - - - - - - - --~ --- - - - -- - - - - -



Jorgloon , 5 okto b er 1999 . 

Beste, 

-- 2QRC-;LCy:t\,' 

Hiermee 
op onze 

zijn wij zo vrij om U vriendelijk uit te nod i gen 
vol gen des a [1 enk 0 n s t ( el k ede r d e din s dag der rn a a n d ) 

op l 0 Ï~~-~·~~·~~9_~·:9~~-,~.~ à~~~ ?.?. ~ . !~" ~ o_.~:,_J 
I:J HET VERG/'\DERZA.ALTJE VA N HET Kanunnik enh uis , Speelhof 
te Borgloon. 

AGE:\JDA 

1 . Goedkeuring verslag vo r ige bijeenkomst . 

2 . I,EOEDELHJGEl\J 
- Kerkhof - gravenverwijdering? . 
- Archief Hasselt 
- Afbraak schoolhuis Gorsopleeuw . 

3. Kastoestand en afrekening . , 

4 . Punt 2 van fil es Coutumes fl
: de brouwers . 

5. Volgende samenkomst : 16 no ve mber . 

6 . Varia 

In de hoop U op deze samenkomst te mogen begroeten , 
tekenen wij, 

r'Jamens de f~ring , 
i . o . 

De secretaris, 
" 

~ .. ,J ~: _ 'I r; ~: ~. a [l ~~ 
Tongilr38 ·te,n":. g 105 

38';0 ElO ;' (:LOOi\1 
Tel. 01:;7-:, 4".,-,2,. 



VERS LA G VAN DE SA~ENKOnST DO . 19 . ÎuS9. 

Verontschuldigd : J. Heyvaert 
Aanwezig : A. Keirnes, J . Grommen , G. Houben, 

[, w. Cl 0 e sen, 11. lJ at h i on , J • Bleus 
en F. Coenen. 

_ Na het welk on wordt het verslag van vorige 
pij een kcr;-;s-:C--0 ver 1 0 pen. E r zij n 9 een a a n mer -
kingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

Er volgen een aantal Jr e~"e~_r:J "~r:. gen : 
- De Remacluskring van Zeppereh stelt eef'n) ~oek voor : Het 

dagelijks leven in oud - Zepperen (750 
- Het boek over de kapel van Helshoven bleek uitgeput ! 
- Voor~rachtenreeks : Geneeskunde in de oudheid , in Tongeren. 
- Brief van deken Tielens : oproep voor ve r gadering 25 oktober 
- Er ii een vid80fil ~ over 30rg]oon on de ma ak. Jos verleent 

zij n ~n e cl e cl e r kin 9 • 
f~et archief in hasselt : vernie ulJd en verbeterd, 3 km rekken . 
V raag 1'1 a a r hEt 0 C ï,:j - ;... :C' c ri e f. I ~3 d .i t n u 0 IJk i n h a s s e 1 t ? •• 

- Gver ~e afbraak van het ~choolhuis in Gorsopleeuw heeft 
men geen nieuws. 

- Het Ete_delijk kerklJgf zal word e n verfraaid . P'ionumenten die 
niet onderhouden worden , moeten verdwijnen . V66r Aller 
heiligen zal de Technische Dienst waarschuwingsbrieven 

aanbrengen. - ~I en is akkoord, op voorwaarde dat de grafmonu 
monumenten : - historisch niet waardevol zijn . 

- verwaarloosd en sinds jaren niet onderhouden ; 
- on l eesbare letters of naamloze graven 
- dat ~e familie opgezocht en verwittigd wordt ; 

ïilen be l oofde de steen van Oaris te restaureren! I:; w. Cloesen 
doet het verhaal van het kerkhof van CharTiplon, waar ook 
Loonse militairen begra ven zijn . Zij vraagt naar de oorlogs 
graven van de Joden. 
- Jos verhaalt over dG g r afelijke inrLenging bij de benoeming 
van een abt te St . Truiden (1093/1095) . Arnold trekt partij 
voor keizer Hendrik IV tegen paus Gregnrius VII zijn 
aanhangers. 
Kas!;oestang wordt dODrgegeven en goedgekeurd . Er resten nog 
~nkele Henrotayboeken te verko~en . 

Punt 2 van "Les Coutumes " hande.lt over de brouLJers . Zij rnogen 
bie r ver kop en : t LJ e 8 g ros sen per k war ten n i 8 t ril eer. Ook ril 0 u t 
(gekiemd graan) mag van gerst en tarwe gemaakt. Er mag een 
maarts bier, een kermisbier en bruiloftsbier gebrouLJen . Wie 
hot bier te dun OrCllJwt , krijgt een boete. r,en ril ag geen :logere 
prijs vragen dan vGorgeschreven . Er lJOr~t t.oezicht g G!-J ::J li den 
op de hoevoelheid en men moet daarop accijns betalen . 

i : e n sp l' eek t d a fl 0 V 8 r de voo r In a 1 i geb rou LJ 8 rij ent e 30 r g loon : 
F 0 u a r 9 e (h u i s G rom :"" en), P i r a r d (a a n het sta t ion) e. a • 
Er was vroeger al een zekere economie waar te nemen, o . a . 
belasting op grondstoffen : graan, druiven, bier, enz •• 
J 0 s som t dan nog r:; a als d e 7 a I" tJ ach ten 0 p : s m e d 8 n - bak k e r s _ 
brouwers en wijnluiden - vleeshouwers - lakenmakers - schoen 
makers en kramers. 
~og even na~raten over het vroeger leven in Borgloon : talrijke 
ca f é ' s, Ie rr : e n h u i s j e 8 , za n d st r ooi en, 1 st 0::; f iet s, 1 st e a ut 0, 

Dr. Robijns , enz •••• 

----------- -- --- - -------------



Borgloon, J november 1999. 

J I T !IJ 0 D I G I fJ G 

Beste, 

Bij de ingebruiknam e van de vernieuwde dekenij was de vraag 
van de bewoner en uitgenodigden om verdere uitleg over dit 
gebOUlJ . 

Wi j beloofden hen om inlichtingen te verschaf fen ove r de 
bouwgeschiedenis . 

Mi jnheer de deken nodigde ons uit o~ de u i teenzetting te komen 
doen in de dekenij zel f, zodat wij ons te r plaat se kunnen ver 
gewissen van de bouwfases . 

Die samenko~st gaat dus niet door in ons gewoon lokaal , maar 
wel op SPEE LHOF 12 en ook op de derde dinsdag , du s op : 

----W~JSDA~-"16-~rJ "öÎlÓÎ8ER " 1" 999 TE -2"0 H r---_._--_ .. ~---.~-----------~ .. ~ .. _--_ .-. ' .~ ~ 

AG UlO.a. 

1 . Voo r gesch i edenis , twee bouwfases en inhul di ging , 
door Jos Bleus 

2 . Eer ste steenlegging (uit ons gemeentearchief) , 
door Frans Co en en 

3. Rondvraag 

wi j stellen deze bijeenko nst ope n voor iedereen, zodat je 
ook vrienden of kenniss en mag me ebrengen ! 

Is het on ze taak niet om het patrimonium, waar onze 
voorouders aan bijdroegen, beter tB l Aren ~ e nn e n? •• 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74. "I IJ !>-'" 

f·J af;' e n s JEk 1:' i n (j , 

U 8 V G LH zit. ter , 

JCJ~ Jl slis 



garwezi.ç : P. Ti" ' ï",e I",, a r1s, i ' ç.: :2tr ion, f ~, . Le naers, 
J. :< n a e p 8 n , iJ. Hel e IJ a ut , J . G I' 0 il r.' 8 n , 
I. 8ieS8f"anS, LJ. lJandorrnsel , A. f<eirï,8 s , 
c. ri gnolet , G. ~o uben, T . Tielens , 
Jos 21eus, F . Coenen . 

~-"l(X)l\.' 0 p u i tno d i gin g van E. f-:. 0 Eo! k 8 n Tie 1 e n s 
ging de gewone vergadering niet doo r 

in het Kanunnikenhuis, I:,aar in de dekerLij zelf. 
De gastheer \!J3~.~_E?J.kDI.lj: de belangstellenden . 
In verband met het verslag va n vorige sa:nenkor:st rr ,erkt J . Gror;:T1e n 
op dat P i I' a I' d g een Qrg.lJ.~ e 1'1 j was , 8 n k el 8 e n bot t el a I' ij. iJ eet ers -
Vanmarsenille was wel een Loonse brouwerij . 

Onze voorzitter dankt E.H.Deken voor zijn gastvrijheid en ~gf
welko~t op zijn beurt de aanwezigen . 
Fr a-n s vraag t het woord v 0 or een paa r ~ed ed§1.~ngen: 
Î. r: et p.!3,rr"gn k om t e r! (['iede door ons " histor i sch advies") 

De gemeonte kreeg daarvoor een provinciale toelage va n 
220 DeO 3EF . Deze subsidie werd dcor VZ en Secr . te r plaatse 
op het provinc i ehuis z~lf be~18it ! 

2. [' p 1 1 d 8 C E m bel' u 0 I' d t i n\fl i 1 zen een s y r; i p hos i u m g e hou den 0 ver 
het ontst.aan van de N§'EL§. _~l a nd se taal. 

De VZ wenste het aangekondigde thelna van de bouwgeschiedenis 
van de dekenij te verruimen tot de volgende vraagstelling : Is 
~e huidige deken van Loon de rechtstree kse opvolger van de 
deken van het Loonse ~apittel? •• 

-H et Loons Kapittel, opgericht r on rj het jaar 10 :0 was i nt ens 
verweven met het graafschap Lo on en he ~ PB. Luik . Ge durende 
acht eeuwon was de deken van dit :~apittel telkens de onbetwis 
te leider, die "' d 'o ffice " te Loon reside8rGe. De breuklijn 
situeert zich bij de opheffing van het 5t.Jdulphuskapittel 
( f3 n z.i j n i; LJ EI ::; 1. f i< rJ P IJ i g e IJ e rr Et n n i n;J) 0 p 1 s e p t. Î 7 Cl 6 ei [n r d e 
F r a n s [ b 8 Z 8 t ter . 'J:3I'I a f '1 7 9 7 u 0 r den e r::l 8 enk 8 I' k Ei LL i k e d i 8 r-; s t en 
~-i eer ge hou d 8 n ·t ct (n a ~ et con COl' d a a t 'J ~ n 1 801) in l' a [j 2 • 
Pas toa I' A. :J ag e cri a n s (1 804 - 1 336) sla a 9 ter i. n , na 20 j a a I' ver bet en 
strijd op 1.._ju_ni 1 d24 de 1 ste steen te laten leggen van zijn 
pastorij . Zijn opvolger, C. Beelen krijgt op vrij jonge leef 
tijd (37j) de titel mee van deken . Sindsdien wordt het pasto 
raal huis ook dekenij genoemd . Onder deken I":.f-:aubrechts (1854 
- 1894) wo r dt o .l. v . provinciaal architect L. Jaminé in 1B55 -
55 de dekenij vergroot . De dekenij, die sinds het vertrek 
van deken Verjans op 15 nov .' 93 een grondige opknapbeurt 
k r eeg vanwege de stad Loon, wordt sind~ 1 juni ' 99 bewoond door 
pastoor - deken Thieu Tielens. Deze werd door RGR . Hoogmartens , 
bisschop - c ca djutor van Hassel t reeds benoerid op 1 sept . ' 9 8 
en plechtig 83ngesteld op 1 3 dec . ' SS. O~wille van de verb ou
uingsw8rke n verbleef hi j tijdelij k in het KSO (vroe;ere Colle ge) 
te aor~loon . Op 2 juli ' 99 had de officiêle ingebruikname 
riaats van de dekenij. 
De gegevens van het g~rreent8archief over de jaren 1321-1G28 
werden dan gebracht door de secretar i s . 
Deze boeiende uiteenzetting van de VZ, die aangevuld werd 
met.archiefgegevens. werd afgerond met een vragenhalfuurtje . 
Gezlen het gevorderde uur kon de spreker sl e chts su mmi er 
hierop ingaan , doch hij is bereid dit grond i g te doen op één 
der volgende samenkomsten . 
Langs deze weg wensen we ook nog deken Tielens te bedanken 
voor de ke ur ige ontvangst . Wij hopen dat hij via d ~ze lezing 
inzicht ge~Legen heeft in de discontinuiteit van het gegeven : 
deken en dekenij te Loon. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16.11.99. 

Aanwezig: A. Timmermans, M. Wathion, H. Lenaers, 
J. Knaepen, P. Helewaut, J. Grommen, 
1. Biesemans, lJ . Vandormael, A. Keimes, 
C. rUgnolet, G. Houben, T. Tielens, 
Jos Bleus, F. Coenen. 

Op uitnodiging van E.H. Deken Tielens 
ging de gewone vergadering niet door 

in het Kanunnikenhuis, maar in de dekenij zelf. 
Oe gastheer verwelkomt de belangstellenden. 
In verband met het verslag van vorige samenkomst merkt J. Grommen 
op dat Pirard geen brouwerij was, enkel een bottelarij. Peeters
Vanmarsenille was wel een Loonse brouwerij. 

Onze voorzitter dankt E.H.Deken voor zijn gastvrijheid en ver
welkomt op zijn beurt de aanwezigen. 
F-r-ä-ns"-""v I' a a g t het w oor d voo I' een p a a I' m ede del i n gen : 
1. Het p. .§lfl 0 n kom ter! (1"1 ede d oor 0 n s "h i s tor i s c had v i es" ) 

Oe ge meente kreeg daarvoor een provinciale toelage van 
220 000 BEF. Deze subsidie werd door VZ en Secr . ter plaatse 
op het provinciehuis zelf bepleit! 

2. Cp 11 december wordt in~ilzen een symphosium gehouden over 
het ontstaan van de Nederlandse taal. 

Oe VZ wenste het aangekondigde thema van de bouwgeschiedenis 
van de dekenij te verruimen tot de volgende vraagstelling: Is 
~"El h u i d i g? " g"~_k E3rJ __ "" v.a!:l " "" "..b~_ ()!:l"_d"E3. ___ r:.§l_gJlt~_t_r_ El e!) s eÇJ P vol g e r ""\L?J! ___ ~ --
deken van het Loonse Kapittel? •• 

HeT -Coons·"-Rä[J iTE-ëT ;" op g"ë"iIë-h"t rond het jaar 1 000 was intens 
verweven met het graafschap Loon en het PB. Luik. Gedurende 
acht eeuwen was de deken van dit kapittel telkens de onbetwis
te leider, die "'d'office" te Loon resideerde. De breuklijn 
situeert zich bij de opheffing van het St.Odulphuskapittel 
(en zijn twaalfkoppige bemanning) op 1 sept. 179 6 door de 
Franse bezetter. Vanaf 1797 worden er geen kerkelijke diensten 
meer gehouden tot (na het concordaat van 1801) in 1802. 
Pastoor A. LJagemans (1804-1836) slaagt erin, na 20 jaar verbeten 
strijd op 1 juni 1 ~ ~_~ de 1ste steen te laten leggen van zJ.Jn 
pastorij. Zijn opvolger, C. Beelen krijgt op vrij jonge leef
tijd (37j) de titel mee van deken. Sindsdien wordt het pasto
raal huis ook dekenij genoemd. Onder deken M.Haubrechts (1854 
-1894) wordt o.l.v. provinciaal architect L. Jaminé in 1855 -
55 de dekenij vergroot. Oe dekenij, die sinds het vertrek 
van deken Verjans op 15 nov. '98 een grondige opknapbeurt 
kreeg vanwege de stad Loon, wordt sind51 juni '99 bewoond door 
pastoor-deken Thieu Tielens. Deze werd door MGR. Hoogmartens, 
bisschop-coadjutor van Hasselt reeds benoemd op 1 sept. '98 
en plecht i g aangesteld op 13 dec. '9 8 . Omwille van de verbou
wingswerken verbleef hij tijdelijk in het KSO (vroegere College) 
te Borgloon. Op 2 juli '99 had de officiële ingebruikname 
plaats van de dekenij. 
De gegevens van het gemeentearchief over de jaren 1821-1828 
werden dan geb~acht door de secretaris. 
Deze boeiende uiteenzetting van de VZ, die aangevuld werd 
met archiefgegevens, werd afgerond met een vragenhalfuurtje. 
Gezien het gevorderde uur kon de spreker slechts summier 
hierop ingaan, doch hij is bereid dit grondig te doen op één 
der volgende samenkomsten. 
Langs deze weg wensen we ook nog deken Tielens te bedanken 
voor de keurige ontvangst. lJij hopen dat hij via deze lezing 
inzicht gekBegen heeft in de discontinuiteit van het gegeven: 
deken "en dekenij te Loon. 



Borgloon, 8 december 1999. 

U I TNO 0 I GIN G 

Beste, 

EORGLCOr--- I -

De datum van onze volgende bijeenko mst: 21 december (3de 
dinsdag) valt vrij ongeluk~ig. Op die dag namelijk wordt 
de wekelijkse ~arkt langer open gehouden en sluit de 
Kerst~arkt daarbij aan. Bovendien worden de Papenstraat 
en de Steenstraat afgesloten, zodat ons lokaal in het 
Kanunnikenhuis moeilijk bereikbaar wordt. 

Daaro m stellen wij voor om de vergadering uit te stellen 

tot: [13 J,ll.NUARI 2000 TE 20 H I fJoteer deze datum a.u. b.! 

in ons gewoon lokaal, Kanunnikenhuis, Speelhof, Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenko mst. 

2. Aanvullende infor~ati8 ~ .b.t. lezing van î 6 ncv. 
o.a. deken en kaoittel 

kapittel en statuten 
concordaat van 1201 

3. Lezing heofdstuk 3 van de costuyiTen: flVleesch vercoepen fl • 

rpdat wij onze jaarwerking zouden kunnen verderzetten in 
200C zijn wij zo vrij om nu reeds uw bijdr~~ (~inimum 50C F) 
voor secre t ariaatskosten e.d. via bijgevoegd overschrijvings
formulier te storten. (mag ook contant betaald worden op 
18 jan. e.k.) 

In de hoop dat wij U mogen begroeten op de eerste samenkomst 
in het Jaar 2000, sturen wij nu reeds onze beste wensen van 
heil en voorspoed voer volgend - jaar toe. 

De secretaris, 
,.... .. ! 

·· .. r j cA-: 
~; 0 .{/'V . .... _::;::? 

~ .. ~ . 
G (} E NE ;.j F r a n s 

T(;:lgiJrs\ steenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012/74.'i~;'-.2 

i'Jamens de Kring, 

De voorzitter, 

~os BLEUS 



30rg100n, ~ desenbeI' 19~3. 

U I i ? J C D I G ~ !'J G 

3este, 

, d'" I .l.. 2~ d ' (3d D 8 dat l..!" V a fl 0 n Z!3 IJ Cl J. t; 8 n I 8 b l J e3 n :< Cl 1;' s " : I r 8 C el i'. ü 8 l' e 
dinsdag) valt vrij LJn ,;:)eliJk~ig. Op die dag nar::elijk wordt 
de wekelijkse ~arkt lan;er open gehouden en sluit ce 
K8rstnarkt daarbij aan . Bovendien worden de Papenstraat 
en de steenstraat afgesloten, zodat ons lokaal in het 
Kanunnikenhuis f10eilijk bereikbaar wordt . 

Daaro m 
tot : 

stellen wij voor orll de vergadering uit te stellen 

113 JAr:UARI '2000 TE 2J?_._~:..J ::oteer dE:ze dat u ITi a.u .b.! 

in ons gewoon lokaal, KanunniKenhuis , Speelhof , 30rgloon. 

AGENDA 

1 . G Cl e d keu rin 9 ve r sla gv o r i geb i j eon k 0 ; ~ st. 

2. Aanv ullende infDr ~ at~. 3 T.b.t. lezing van 13 nov. 
c.a. deKen en kaDittel 

kapittel en statuten 
conco r daat va n 12C1 

3 . L 8 zin 9 h C 0 f d s t u !< 3 \: a n d 8 Cos t u y rr en : " IJ 1 e e s c I, ver c 0 epe n" • 

l;Jcat hlij onze jaaru8r l ,-in'] zuuden kunnen verderzetten in 
2:; 0 C zij 11 U ij zo v l' ij 0 m nul' 8 e d s IJ lJ ~_~j~ 1: ag,E? (m i n Ü. u rn 5 U li r) 
voor secretariaatskost8~ e .d. via bijgevoegd overschri~vings 
fDrmulier te storten . (mag ook contant butaald worden op 
13 jan . e .k. ) 

I n ~e ~DOp dot wij ~ llo gen begroeten ~p je eerste samenkomst 
in het J3ar 2CUJ, sturen i.Ji j nu reeds onze ueste L.,!snsen van 
heil en voorspoed voor volgend jaar tue. 

f:a; .! 8Ils de i<ring , 

De secrstaris , De vo srz itts r, 

SLEJS 



:1 '" I. c:,~n:U.':,L~'/_ -" ',':.. VERSLriG VAl'; CE S/\ I.LJ KJi ,ST ulJ 'I J. 0'1. OC. 
r t .. : 

,.... r '~ij 'r/, 17; 'y 'i)", . -
I, 1 ! '~ I i' 

Ver G n t s c hul c: i 9 d : LJ. Van cDr ï1 2. el , I,. .J 2. t r, ion, J. 

( 
~!I 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

9 

Gr ,Jl ~ :: . 8 n en ~,. ~< e ill:8~ . • 
,q 2. rl i.J "3 Z i g : ,;. T'-;" ~ " e I" i: a n s, G. C'l U U ~ 8 :-;, Y. j i es:: 1 2. n s , 

c. 1'li=,tlo2_ G:', : '~d ~l8LJS en F:...' •• L:G 8rJ8r:. 

I a ar Ei, 

in haar 
leefde . 

J us clleu s ver wel ko~d8 dan de aanwezigen, wenste hen v8el 
hei l en Be n g oede gfJz:Jndheid toe in 2lJULJ. 
Frans deel el e dan "C ultureel Erfgoed" ~it, waQrin foto en 
art i k el 0 ver sc h i 1 der "a r tin A u b ó e . 0 i t 1 0 ~ ~ t ee n k ele ;; 0 e -
1 i c h tin 9 u i t van weg ede voo r z it ter , [j r:; dat Cel ene n J 8 S se r e n 
z i jn scr-;ildDrijen b8zit t en en via zijn be:dddelinç de 14 
staties te Jesseren gerestaureerd werden . Jus lie t dan h e t 
w 0 ü r d a a n d 8 sec r et;; ris v ,] :J r 8 8 I, I' a s s él L, a j 8 d e ~ .i. r: S G;; ; 

:J 8 ,l e : a~:3 n .1., CO' r i c ~ tee n :r ,'1:-- u ,. ent e n I' a a d c I.J , wa El I' i n Cl IJ a cl nv r a a g 
o n z ~ v Dor zit t er za l zet e 1 e n als ges c h i e d kun c i 9 een r;. L e n a ers 
nar' en s 0 n z e r, I' in g. I : end 0 e t ü p r,~ e I' ken dat de c p 8 en v û 1 9 end e 
Loonse reger i ngen niet altijd fr aai o~ sp ro n ge n ~ et ons his 
tor isc h erfgoed, bvb. afbraak van burcht , •••• 
Hierbi j aansluitend we rd op 10 dec . 11. in Colen een boek 
voo I' ges t el d van de V 1 a a : ,1 s eGel" een sc hap : ' 1 80 uwe n doo r d E3. 

e 3 uwe n he en I' 1 4 N 4, 51 4 p. h et i s een i n ven t a I' i s van \J a a I' d e 
v 0 1 leg e b 0 -u W 8 n u i t ;:J n ska n ton . J 0 s 31 e II S n a r.- ;J E' i \/ G d 8 

verk oop va n dit bo ek op zich . 
Dóput ' Sleypan nudigt alle G.~ . en uit up het p r cvinciehuis 
6-p- T2---fë:,i-:- '-ü-Fl-g u. So r.~n ,igen ontv i ngelI Ge n uitnodj.ginç; . Wij 
willen er ingrGsp naart c e gaan . Verwittig Fra ns v6 6r S feb . 
Er v(O]rscheen een d ial ectLJo::J rd ellboek van Kort esse r, en omg e 
ving (9C CJ /12 CU F, Jeflrri~--ÖiT,-sTr ' ~ -'5" 1<'ö-r 'tess 'êrn"j" "I-;e n doet 
opmerken dat dit dialect nauw verwant is ~ et h et onze. 
Onze zusterorganisaties plannen en ke le interessante b i jeen 
kom s t en . Voor het Davidsfonds s pr eekt pr of . Plasschae rt ove r 
De 21ste E, de eeuu van China " en in Tongeren is het Prof. 
H au ben ov êr.-:· Ge·Ê?jJ:~:n . -ë~- , 'e; o~derl . u,i t . . c:le .. _,Q L,J d,rH3id 1 i f'!le i di r}ÇL_t ot 
Q.§l_ .r .§lJLgAê Y_?IJ , .. Q,~_B on, 13 . .i rl.en • In f 0 : LJ 1 2/? 432 U 3. - V 1'\ l3 / V T d 
h oudt lezillgen in het ~:laphuis : 15 feb . " 08 adelscand en het 
8eloisch i<o ningsh ui s ( E. Raskin) ; 14 fl rt-:',ipe adel in -Ll_i~ -
5-Lü_L~6 __ f:it,'y-~8·rl .. §l ,rl_f?.I}" ( ::. Van der Eyken) ; 11 apr. "H e_t ___ ~_cjr -
~ ~ ven ,b e s c h r t? \I,,~n e rl 9 rl e i : " H ~ ,L _E? .. ~§l.L,J_§, v _E?_Q.....~,_~~. ~_e Y_f? r:! r O. d 8 

f< 8 Y ser , a u t e u I' v an" I • a d a r~ 8 es t e s 8 I' V ie" ') ~ 0 l< jet 8 n t u ;j n s t el -
1 i n g : " f< e i z eI' EO a a n d 8 .l!lJ) " 1 ü up tno 9 tot G fe b. in het 
Ga Ilo - R 0 i:', e i r1 S I , us 8 u:! te T en 9 e r e l1 • 
J e \j 1 2 a '" , S 0 C; "' : 8 8 ,1 S (~ rap : ' cse ~i 8 r : ; t 3 L u:'" n se : cm u ;; e r. ~ 5 ;: : C a 
k2 t";el IJa n [,'ot.ers ll.. \J t::tï, 'CrB ~ S·I-. J 'c~ ~.'~2lJä-l-'-lrî- ~'~-c ~a ;J6-'r'~t ' ing8n en de 
ST . ;JietGrsl<8r:~ v an EO: isrs:'cven. 
o e ~J I' 0 v i n c i e s,~ e u n t h et Cl n der Z 0 e i ( n a a I' d e ~ e t e ken i s v 2 Iî 

~ .. ~.~ .~_§ ~.C1_~[f,~.I!, • ,i 0 e t e n lJ i j dit Gok d (,1 en, b v . De - -C ast 'f I L.; i s s tE" 8 g • 
;-; 8 e ri k I' i n 9 Rij' ~ e .l 9 Qat zij C) u d 8 S t ra a t r. a 111 3 n t 8 I' U ~ [; p v i s sen • 
Je GK van Heusde n gaf 8en boek uit : Adalhart, Hee r van 
b..§,~,Lê d8n , GuL VGn Corbie , neef en r aadS rii an van Karelcfë Grute . 
Dit int ere 3 s a n tew e I' k 111 0 8 t 8 Ijl W e z e k era ank 0 pen (5 5 0 F ) 
F I' ~ ~ S v e ~ t el t I ~ ~ t j , ~ n de LJ i 1. he 8 f t G rn ~ e 2_!:.!.J~ [) ~ ~ u ~~(_?,lJ_?), 
( 1 d Cl 7) 0 [.1 t, e K a.~ e fa t, ere n end a ter c o n 1:. act e n z 1 J n 1'; et de 
sch e ol voor Restaura ti e . 
Jas geeft nog aanvullende informa tie 2v e r h e t vroege r e 
kapittel van Kanunniken en de daarop v o lgende dek8ns. ~i j 
leest passages \Jr ; cr Liit "i<2p elaan li :..int ers !l 
re- '; pn 1-0 1

. a'~"' " d d " " ' " ',-I u : L ..l. ~ • .• : l. a I , iJ a J.. 1'. 8 ' 8 8 ~, J.r; c '" nno g a J.. u 1 toe IJ rel L., : ,; a 3 S ~ G l'~ de 
88crst8.riZJ \!Gcr UlO ha..: ~Jun·~ .J~J\jer d e j8 8 r;~lULlj E;S I: P CiG 
v,lJ~ge:ld2 zitti n~ ·~:8 ~J aS prek8n. 

--------------~---------------



"'" C;esc!î[cdliuncfû7c Jici, W 
Gil "l" ~C 0\ . (.~7 ./vanunnl/"-' cdcf n .. ~ 

Gorgl con , ~~ januari 20CG 

J I T ~ ~ 0 I G I ~ G 

el 

, . J~ 
f ,,~ I 

.'; ,< 

Geste, 

Gezien s CJIT',ü ge leden de VAB/VTB sa n enkCJ fi:st willen 
!Jijwonen uver :" De adelstand en het Belgisch Ko nings huis ll 

door E. Raskin, in het k la[lhuis Di'! 20 hop 15 februar i, 
stellen we onze vergadering een wee~( uit. 

Dus nodigen !!ij U vriendelijk uit op 

I 0 I I'~ SO P. G_,," 2 _2 __ !.~ :~~ U ~,~i-i,~~'~~~~~~J ( ;,~ 0 tee ra. u • b • ) 

in het vergaderlokaalLje van het Kanu n nikenhuis, Speel~uf 
te 30rgloon. 

Goedke 'Jring verslag vorige bijeenkol:", st . 

2 ~ed8de l i n gen : Verslag vergadering op Provinciehuis 
van 12 februari. . . . . . . . . . 

3 Les c 0 LJ t U [) 8 s : iJ u n t 3 : 0 e v Ie est, 0 uwe r s 

4. Varia 

i, ogen oJij laten opmerken da t enkele leden nog niet ln 
cr de zij il I;; 8 t hu n bij dra ge . G el i e v e dit zo spo 8 d i g rif Cl gel ijk 
te regelen, zudat Ij verder ui l~nodigingen en verslagen kunt 
o ntvangen. 

In de hoop :J cp de;;:e ( ; f (";{in der volgende lJ ergaderingen te 
1',lOgen ontr'uG~;en, tekenen uJij , 

,J a f" e n s d e !< rin 9 , 

D e 3 8 ' .. : r eta ris ~ De vocrzittGr, 

JC1 S :31 eu s 

~J Verwittig v66r 7 fe bruari lo s of ~rans ~l.'q .;, e L 
- I 0 ~ _ :!l8egaat.-

op 12 febru ari 9 ~ naar h et ~rovinciehuis . 



1 

,- r uc. I ' " " I \ ... ~ , ST \ .. P L 2 • :~ :2 • 2. ~.; I.-

\j 8 r :J n t ~1 C ~-, ~J l. ê i;; cJ : w. 
ti . T .i!-: ,, ~,8L~, ._ r 3 :~iH 9 M. ;\8i : .8~~ , ~J. I e18:..J 8 ut, 
F. C~8nen e n later : Jes 3J,8GS en 
C. i'" i g nc l e t • 

Je se c retaris vroeg of er e2n~8rkingen waren or 
het v ers lag \/an vorige se l. lenkO in st . Git ~18e~, ni e t 

het gnvel. Hi j bracht dan zelf verslag uit van de ontvangst op 
he t P I' 0 v .1. n c i e h u iso P 1 2 f 8 G. U 8 h 8 e il1 kun d i gek I' i n lJ 8 n van iJ eer 8 n 
Bil zens-feYci ë n-Fiun respect iev el i j ke PI' 0 j ect en vo or. Lnt sl u i ting 
van d e archiev o n (op PC) en voor 8 i lzen : oude straten sn p leinen 
(foto's van vroeger en nu) . Deputé Sleypen l i chte he t subsidie 
reglement toe, terwijl de heer De Dijn de the nl a ' s aanduidde : 
tijd - beheer en ontsl ui ~ ing a rchie ven - lokaal verenigingsleven 
- fu neraair erfgoe d: kerkhoven en be~ra a fpl aat s 8n a ls bronnen 
voo I' 1 0 '< a le ges c ti i e d s c :~ I' i j v in g - st I' a a t n a ,Ti e n - fa [", i 2. i e 'J a p ~: n s • 
De heer Verhe l st hande2.de over : ~ etho d e t ot bewaren , inventari 
sati e en IJntslJit.ing van [-, et papieren erfg oe d van een (deel) 
ge l : een te, t 8 I' '..! ijl A n \J e r hel s t r~ e t pro j e ct : Ver Sp I' e i d 8 i, u n s t 
toelicl~e. ~ ij kregen er ~en i nvulfor mu lier ever . Heeft het 
3 i s d 0 rn een 1 ijs t van d e ~~,LrJ s, t..~_g.,ÇJXI,o!.'§EP. e n. i n dek e l' k 8 n enk a iJ el -
1 en , ? v I' a a 9 t A. hei ri' es . ~: i j v I' 0 ego 0 k n a El I' het t-: e I' I' 0 n. u a t 
k ont er s t ell i g, mede o nde r inpuls van onze G.K. 
Frans bracht oDe ken nee , c.a. "8 0 uwe n d _'2.9_:r;:,_. p8 . e e u u e,f] _ heen", 
een inventaris van ~I et culturHel e r fgoed i n het kanton Borgloon . 
Wij zochten verscheidgne huizen op , o . a . dat van A. Keimes. 
HrJt boek "P rinses Liliane" van E. Raskin k'.JéJ.m ook t er sprake, 
naar aan13iding 0~ri zijn uiteenzetting in het hl~phui s op 15 
feb . CDk het b08k ",Adalhart , heer van Heusden en abt van Corbie 
werd getoond . - ;Ju "deed P. f-:elewaut zij:! ve r haal over zijn 
eigen LJOOn ~1U is en over j i erckenrode . 

Pas 0 m 9 . 45 H d e d 8 il J 0 sen r·ÎlJ . rü 9 nol e t hun int I' ede . Sa r,l e n 1;1 e t 
:, . Le nae r s LJaren zij up de oprichtingsvergacerinu van de 
1', (J ntJr" en t en r a Cl d 9 Eli] e 8:3 !: . J o ':l had d a a r [, r:H13 cr L! k t dat ,,8 nco:< ei e 
La n d sc:: h F! p-p e-rl a EF I d rJ r; 0 I 1 U ie ent e rl zou toe v 0 C ',j 8 n. H i ~ d ach t h i El I' bij 
aa n ce aurggracht~ de vallei van Celen 8 . a . Er LJerd een sub -
s i d i ë r i ngv-o-CJ ï;'ç) ë' s-f, e ld .. v lJ 0 1" kI e i nel' est a u I' a tie s • Û 0 k wel' der 
aandach t gevraagd voor gebouwen met vakwerk . ~ orden ook de 
kapellen geklasseerd? . ~et voo rm alige kanunnik e nhuis va n A. 
Keimes dateert van 175U. Deze weidt dan uit over iJet o pzo eken 
van zijn voorouders , t ot in Duitsland toe. 
08 v (] 0 r zit ter v I' a a 9 t dan a a nA . T 1;. , r! e I' rn a n s J f zij v 0 I ge n d e 
rranl ee n resunl3 :,J OU brengen over het boek ";Jri ns8s Lilia il e " 
van E . Raskin. 
H 8 t der d 6 0 U n t v 2 n Les C 0 u t u ,,1 es : d e ij 1 e 8 s r", (j ~ :..J Ei I' ~3, '.1. 8 r d n i f" I: 
:J P : I ,'3 n d f3 1 d: 9 8 Z i fel fl h 9 .~ 1 ::1 t e u i ,T? cl u 0 r c': ets 3 r-: 8 n v a 11 8 n \J 8 1'"1 [) !"l Z f', 

vergacEring lTe ':; eLi e va n de i, ::rl Uf. IE':lnten ra ac . 

Ct') Î4 ,.J'-~ aar~: t e 2L 
r, . Van oer Eykgn. 

------------------------

t; i r1 IJ e t ;a a ph t, i s : Ace 1 i rl L iT' b u r I', • 

In r ichters VA3jVTa .- (Kortestraat ~) 
do or 

2 Hrlt boe': over h et b c uwkundig erf Qoe d in ons k an t o n (Al~en, 
Bor g loon , Heers, Kortessem en ~ellen) ~ 634 p met vele foto's 
is te verkrijgen bij Jos Bleus en kost 2 sec OEF. Dit boek 
is 8en praktische leidraad v ['. n de nonurr;enten in het k anton 
30rgloon. Zijn sr no g andere ~and6 n eV8nt~e8~ te b8sc~8r~en? . 



30rglcon, J r--a art 2 CJUC. 

U I T NCO I GI N G 

f3aste , 

Hi er mee wordt G \Jriendelijk uit;enndigd O T o nze Sa rî 8 Ilkcr!: st 
bij ~ 8 LI 0 n e n i r1 r 8 t ver 9 (-1 cl 0 r Z a a lt j e v 3 n r. e l; ;< 3 n u nni k 2 n 1-1 u is , 

S[ IEslhof ~8 30rgloon, 8:l (~it CjP 

I ; ~~;~ ~:~; -~Î ! : _~_~, ~ r.~>~,- -~ ;" -'I 
,[\ G E fJO p, 

1. G 0 e d k e LJ r .i. n 9 ver s 1. a gvo r i. ;:; 8 ~ i j 8 enk 0 j'l st . 

2. r'~ ed:-:ldeJingen. 

3 . Raar: van : :cn lJr1 en 'c en : stand van zaken. 

4. Invullen E nqu~ te o ver : Verspr e ide Kunst . 

5 . P u n t :3 u i t "L 8 s C 0 u t U " I 8 S ": 0 e V 1. e e s eh, , IJ IJ LJ ers • 

G. Var ie 

r': ogen GJij [J nZ8 oud-leden r:le t inil;ialen ;u. '~ J ., J . é' .' V/D . C., 
J • G ., ~; • f :., G- ~.,::, • era a n h 8 l' i n n R r 8 n 0 ~1 h U :l bij d r 3. 9 e t e 
v ol doen? (KOe 4~7-SG32541 - 74) 

In d 8 hoop u 0 iJ 0 n ze bij een k 0 [I ' s to f {: é n der v Cl 1. gen d e t e 
~Qg8n begroeten, tek ene n wij, 

In naaI !" V8rl onz e }(ring , 

secre t aris , De voorzitter , 

.~~ 0 E ~ ~ r :: ~ i C n r.: 
ïO:1g.')wc:>IGó-nwcg 105 

3840 BORGLOOJ\! 
Tel. 012174.-+c'5 2. 

Jos 8LELi S 



han l/ezig: i I • 
Ja-L hion , A. T ..cm! erli ;ans, J.,. «eir;,es; 

C. t I i 9 nol 8 t, J . G rom I! I e :-i, iJ. ,. ~ E 1 8 W a ut, 
Va rHJ 0 r in a el, J [; S S le us, F. C Cj 8 n en. L.i.J • 

De vCJorzitter r:!8a nde Ge leden aan orr, 
rechtstaande een bu~mage te brengen 

83 11 Ollze o'J8 1':e ri en Li ,:,bur1jse \JG~r zitt8r, oe heer ;J c-,s i ,eGns. 

Frans t,erc:acCt (jO;~ r3t. GV8I'lijd8n \Jan Jeiï Jellef::uid ' s e cl · .., ,::,e 
n û t 8 9 r:,8 'J r c: u 'e,; i , 3 cJ e18 .i. i 1 e Ü e ::3 1_ i :: ~3 eli ;3 r. :-: i j 13. S ; , cts 8 cic i, " J 8 

V cc; r v a ~', I-; f" ~ ::, e j ::1 c.; : : ten i G fJ r 8 n t je. 

O ~J 
A 

1 • 

3. 

4. • 

S8cI'et a :-is dasd dc:-: eeJl aar1'~31 ir,2decJe l ~r:G 8 n: .. . ' .. . , 
Ji :.nJekc :", 8:J blJr·1~< O\J81' Ga çl:_§..t_~_~' .ç~ .. ~ .. I.~ .. ::;q,.~ .s. v=urST~8.L -:'0-:' 
c3n;<..rJL~ ~ J cr.:tJ.i2. 1.J vón ColGf"i. 
1) G k Cl ~J ~:! 1 \J a n j- ( fj 1 3 h C 'J e n :< w Cl;". L..; (:3 e r i il d u tJ 2 1 (j I-I IJ ~:. : al ~ i ï'j ; cc.:.:.. r 
1 _ . ~ -~ '~-::~'-'~ - '~' -;~"~ ~-,. - ~ " , - , _ , ••• ,:..... " ' I ! L ~ .. w, ·· .. : r " c·' ' "7 'r' Ç' r:'l. .~ ., l ~ ," , , ~~., t 1 ~ : ft " 
'l U .... L!.'::Lr J 8 t <. \:d:J :jJ uUI (j _ lJ ·.3·, .... ",!.. .. 1"'\ U L . --: ,.,,:1 V ;.", ...... I.' ..I 1~ .... IJI .... -'.J.. J • 

. , ' ,I 1 ' e 1- • , ,-J \ .- n -', -e n 'J - < . r l' "[-' U r . J S 8 [ 1 r cl l 1- , ' , e ',: ~ 8 'J 6 r s C V 8 n , :.:. , '-, L.. u J d , b - '0 ~ I , : è.: ~ , . L ,~ , . . 

11 f-J C ~.1 G SS 8 C iJ 1 i. r; 0 ! fI •••• 

t<r211t8n8I'ti~~ ~ .l. CJ 'J~r r~2L ~,~Q .r~~~ _~ .. ~':,;; ~~.~.f::: .r \;21;' Vl ~Er·r. ~ê}l ( r~et l 'i.Î ': . 

I :. 5 . i: 3 8 r s) d 5 .~ i. F: r u :J g é.: ~ t tot 1 3 2· 7. J 0 S 81 5 u 3 (J P P 8 1: t f~ Ei t d j , t. 
~a~ Jsrgloon aQ ~ van;t in 1047. 
L!. i t n S! .. Q~ J ~ n S _6~ v G G r : Cr 9 el c on c:; ;:; I' t H 1 cl e n - i3 i ez e [l - T G n t c on s t 8 1 -
ling in het G.R. rnus8ur. te Tongeren : 1' ,OS8 f'J ostra (tot 10 j uni ) 
_ P. c t i v 1 t e i '~ e n i n i't a I' i a 9 a 8 I' d 8 ~,:J e iJ 8 r tin gen - [) F caL: S 8 r i 8 
over heks8rl. 

~j. ,~ r a n t 8 n a I' tik el cve r 11':; :J U W 8 n d oor d 8 e 8 u lJ e n ~: e 8 n, :< a n t ü n 
'=3ur~lo[;n ", LJlJek te verkrijg8n bij J os ë18us. 

JC= vult dan aan : 
1 . LiJI'i ::h~:ing van " Raac,_.\L~~ .9..]:' , 1.,onurIi 8i"lt8.il 8f! LaillJschal::ifJeii ll 8il 

b r 8 n 9 i.: 8 t"J n kC' r ~, 'J 8 r ::; 1 a c; r: i 8 r cve:- • 
L . h et 1< a n u n ! 1 i f ~ 8 n r, c.: is , 5 i jee 1 : i ;.; f , u cr d ~ 9 8:r (3 S tau ree r c; • 
. ] ....," '" r <::-· .. .. · )· ·r·:-1' .... - Jru' "'i·~,(· ' ,· r ü· 8:1 "'1' Gn n " ''',.1 )/1 ~, ). , i 1 ..J . u..L ,_. d L. \ " ~ -' h .I. ,J ';j t:! - I 1 L.J, ~ _""1 0l·.L __ .L 0 

.', . ~;.? e !:_ i, C ~.~Ji 8 n l~ Cl n ~3;;; c, ,I '1 Li se p t 5 : ' , b el' C IJ 8 r lf D 8 Tij:::~' Z :.:J n n e -
~ ij z ers zi j 11 8 I' n C~ gin G \J 'e 8 ~ : ' " C IJ .'. en , G (; r s 0 ~J 1 C G ~~ U • 

5. K [' r t v 8 I' sla l ) ü v e r !I ,'1 d 8 1 in h et v 8 I' Ie d 8 i: 11 cJ c C. I' i,. V a n Der 
I -', î....... I, . ~-~--; . -: .. " L • • -~ . I - , ." . r ·· . • J-

E y C 1\ 8 n, LJ [I d e IJ h L / U I J LJl J 8 e n ,<: CT, 3 t. U e a b d l J van l 1 U n S L e r -
bil Z 8 n ld ast 5 vol ~ t il; e t fl a d 811 ijk 8 II d 8 :-, 1 8 s. :3 ar.: e n r'! 8 tAl den -
eH 8 ze n was dit een g 8 9 8 e r d 8 11 il a I' k 8 e I' I' U i r: , t 8 " vo o I' d e h û 9 a I' a 
a de l van het graafschap Loon. Daar dook ook aen zeer oude 
IJ a t IJ i 9 e v c: n :", e Je 0 IJ d - :-j e d e"l a n d S :J fJ • 

het invullen van ds 8nq u8~ 8 wordt uitgesteld. 
~ u n t 3 u i t d e 11 C D_!:Lt .~J f: Ie s ": d 8 'J 1 e e s h OL': LJ 8 I' S , '.1 D I' d t n IJ b B ti 8 n d 8 1 d • 
J û s .~ û 0 n 1:; lJ e 81 den van t· C fJ een" v-i"::i 8 9 8 I' e sla IJ :J I' i i 8 r IJ i t z a C: . t; l ! 

le8st Gok de B8d die de 81ager3 ['U8ston aflegg~n. Alle v~ror - ~ 
deninljen slaan op de r,yg iëne en de volks~8~()ndt ;8id, L.8. het 
IJitsta.'lon, ;:e\Elan en ;::;s:Jaren vail het vleas . Het v188sver -
Lr Ij .i!~ v 3 n z i El k 8 di 8 I' e nwo. sst r a n g 'v' 8 I' bod e fl. J CI;< i n ~; 8 t b Cl ek 
IJ a n Hen I' .'J ::; 3 Y \.' 8 r 1. e 1 d "..; i 8 Î , d.i t Cl i."; ; I. ') S:3 • 
Ir, Gen d3ar~~\Jc-l;]r3nd )I'32tje ~\J~;:rd-t ';J 3sc2.'::'d d2~ i" o n VrUGQEI' 

\J f:~ E: l ff r ó t:,J ~J I' ~ .:. j! ~ e I' TI t~, r ;i = l : r~ t E~ n \;' ar >: u c r-, t. . i f 8 n ;: B C . ."1 E 8 r c ;_! n ;~ Cl c t 
:: E~ t. rJ 6 I-I ~ r. ~ I !_,' r. 0 -.. r - j - ~ n '::l 1 ... \; 8 r- , ~: . : ~ - . 8 f f'-' - C' :. r. , . -{ . ' I 1 ' , - d 

-- - f.., . ,_" .:::..... f..... ....iA t:;. '-.i ' . j I ":'J ' .L' .1. J L, \ .:..i ..... ' 1.... J ' .... LJ C i. S r i l 8 ..... ~:t ..... ' L,. l J -
t: c te r. i' I [ ~ c:: ti: ,8 n u c ~< n j. 8 t t 8 r tJ :J n 8 d r 88 r iJ r u f 8 S S G ri e 18 8 t h i 8 k : ' •• 
;--:s t Q8Zàg .is, helaas, ook d iktJi j ls I.JnG8r .. !ijnd. 
H 8 t i ,j a ~:: 8 R n 9 8 V ; .. : 1 d 8 a v crl d ! 
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Je s te , 

i:Goeli wi '; U ~i i ::laze vriendelijk ui tnèdilJerl ~ ,::;t he t b ~ j..Jonen 
van onze ~ Sé) !:~ 8n;,u ; nst:J;:J : 

i n ~ 8 t v El r '3 a. cl e r ;u::: <.11 t j e van ~ : e t ;( a iI u n ili ;< G 11 h u is , Spe f31 " I I f .~, El 

,3~:rg 1 :· J l . ~ :l c 

4. S8; iJF3 il\/ 2.t ::. in(j '-Jéjn ~ "e ~ ::" .1 8~ fir--}=- j.r) ~8 !_3 Li .J_. Î_ (-2 :--:e " 
dOl Jr ,'; . Ti r; ·. : , ·Gr :' an~' . 

'J . Varia 

! ~ I \ 

\t- . R25 :<..L n) 

i,u gefl wij er enkele leden cp c.ttent i :aken dat zij 
voorlopig niet in orde zijn met hun bijdrage . Zij zullen 
e 8 nov ers c h rij v i n ;J S f 0 :..' ï ,Jl ier i n hu n 0 I. , S la 9 v i ;] den . J i 1 ] E1 n 
z ij i n de toekc ' ~ st nO;J verslagEn en ui~nod i gingen ontvangen 
diene n zij zich cn v er u ijl d in c"r de tE s ·~elle n . Dr~ l1k :11 

In d e h w p IJ C::l dez8 ~) i jec:nkof , :s" of (: [:n der \J u lCj8l1den te 
fT. ,; g 8 n beu r L1 [3 t s n, t 5 : . e n El n \ ! i j, 

o .~ S 8 C r 8 t a r i s , 

:, .. . n 1~ 



D, a r: Lr 8 Z i ;; : ,q . Tir;, :-\8 r :, 2 n s) r; 0 'J a t r; i Cl Î:? C . I'~ i ~ n c: lEt, 
~: . Lenaers , G. IjD'.Jben~j . VandOrïC18SI, 
Jos Bleus en F . Coenen. 

Ver Cl n t sc hul d i 9 d : J . G l' en r:~ FJ n, A . i< e i r-: es, f}. hele wa ut . 

08 vuorzitter heet allen welko~ . Hij gaat akkoord 
0111 ~18t buek "Cisterciën sersTn '- ce la;o landen" te 
b 8 S t e 11 en, 0 r-I dat wij h ier k nrt bij C 0 Ie nwo n en. 

Frans doet den r:ededelingen : Bloeserrfeesten , HeE!ikring Rijkel, 
weo r:d-:ring GrClot - St. Tr-ûide' r-: ~' vergaderi n gen in het Klaphuis, 
C Cl 11 0 q u i u I! 0 r . J i lIs T sin f, a s s el t, tor e n f e 8 S i. e n 7 f:: 8 i. J 0 S 

1/ T' P P 9 8 8 i' 'J i in, 1 d i (' i tl::: 0 :-: i, 6 t 'Ij 1 a a fT: S e ;J a r 1 e men t t 8 t1 e z 0 8 k 8 n 0 

'g i j ~ a i ~ ~ En EI ~ r1 W a ~ 8 ~ alg e W 8 est. Hij d 8 el t ver der I: : 8 e : t-J as s i 8 -

spel in het Begijnhof te Leuven; de oudste zin in het Evangeli 
a :r i LJ 'T1 V a ~ l I' : :.J n s t 8 l' bil zen (1 1 3 C') was ; !I T e sis a r;, a rlU n 9 a '..J El S E: dele 
unde scona " (dez8 gel:een}3chap ~Jas edel en schoc:n) ; hij ['aalt 
o 0 I, R a n : d EO ,J Ei C ~: t e :l d or J '< s e iJ s al:: e n (9 ti e E) ; h 8 t A :c t:3 8 ,~ ser' t: \.I 8 r s 
" ~ a b bar-: ' l 11 a ij 1) gul a Ol 8 sta s ;: ét gun n a rJ "; d 8 I' i d l~ 13 r r CJi' a r1 " .LH cl " 
(rund 1230) ; ~Et oudste gC8dersnregister \.Ian Alder1 Biezen 
( 1 2 ::3 Q - 1 3 44) ; een bij cl l' a 9 E.! van iJ. S 8 V 8 I' i j n s " Ar ba c !! ten 1 n ~. e t 
Land VRn Locn ". - Ga gebIJUlJen van Colefl dateren varl 1511, 152C , 
T5~jC, 172'1 . De LJeI'k.groe[J van l' lonu msntsfl 8rt Lalldschappen klas 
S8€3rdFJ de '-<aDe:t vail Ceters10ven en de f<er~ 'JRr1 BO r:1II,ershoven. 
Jos ver~a8.1 t' 00:; over de conferentie van Prof. i',onballyu : " 
Heksen in \Jlnanderen", de ri tes hiervan , de i-Jrocessen en de 
ver'o 0 I' del i n gen. 

~et woord is nu aan A. Timmernans, die handelt over het boek 
van E. Ras~in " Prinses Lilian". De auteur kreeç; inzage in vele 
Elrchiefstukken ,-r;a -är geen medewerking van de prinses. 
Zij hJaS de kleindocr:~,er van een Cosi:enc!s8 reder, Jules :=aels ~ 
C)ruot.h;_:' id81aar in vis en i~'port8 11 r \lar: Zout en Ijs. H88r vadrn 
LJ a S " 8 n j ri:<, e e rl a d v (.] c a at , e 8 il be 18 zen ii a n en 7. 8 e I' a n j i t i :3 us . 
]IJC'r zijl ; ! ' uueliJ:~ r;-,et de rij':e Ann8-!',al'Ül Devisscher fT,aa~te 
hij 8 end u i c: el ijk e k 1 i lOr de, ,I a a t s c r~ a p pel ijk 8 1. a d d 8 r . 0 i j [-, e '~ 
uitbreken van UD 1 vluchtte hij 80t zijn gezin naar Engeland 
( Londen) , sa~en net de vissersvloot. DRar werd ~ary Lilian 
geboren op 23.11 . 16 als zevende kind . Het gezin Keerde terug 
in 1919 en tot aan ~J 2 maakte haar vader ca rri~re als 
poli ticus en hoog afi:btenaar. Lilian zelf was een bui t engewoon 
Î:I D U ie, i n t e 11 i gen t 8 V I' 0 U 'J. Z e k LJ a ,,1 i nee n t act met tal van 
vooraanstaande figuren, waaronder ook koning - weduwnaar Leopld •• 
Bij het uitbreken van ~O 2 vluchtte de familie naar Frankri jk . 
Rij hUil terugkeer werd v ader 3aels afgezet als gouvorneur . 
In het voorjaar 1941 ontstond er Ben verhouding tussen Lilian 
8 n LeD pol dIl I. ~i 8 n d r ~ n 9 a allo pee n h LJ lJ eli j k . 0 p 1 1 • U 9 • 4 1 
zeg end e r; r;; r . \J a n Roe y h 8 't ~j u IJ 0::' ijk i n :J iJ !-: e t fi a 1:) i s van Lak E3 n • 
D E! ~ U LJ 8 2. i j '< S I' eis 9 irll;) n 3 ;] l' ~j 0 Ei ,=, I:] n I' ij: ':. L; f-l L G • '1 :2 • lf 1 weI' d het 
b LJ l' 9 8 r 1 ijk ~1 U hl e 1. ijk IJ c; 1 t r c; k ken. ' 5 /~ n der 8 n d a a 9 S iJ G r d I,J er d d e 
herderlijke brief hiercver in alle Kerken voorgelezen. Bij 
snm~igen loktr dit negatieve reacties uit. Lilian kreeg de titel 
"Prinsf: s de Réthy" . Zij zorgde goed voor de kinderen . In 19 Li2 
werd prins Alexander geboren. Enkele naanden v66r de bevri i 
d~ng werd Lenpo1d ~:et zijn g9zin naar Duitsland en lator n~ar 
:ostenrijk gedepo r teerd, waar zij in 1945 in Strobl door de 
geallieerden ~8rd8n bevrijd . Lec~~ld vroeg on t i jdelijk zijn 
LJ ree I' 1 ( 2 l' 8 1 aIs I' 8 CJ ent a iJ n t f) s t sll en . iJ 8 ~~ iJ n ,i, n ~d i i;< 'J f E, 1', .: .:'. i 0 

vcr' ,IJ i s d Fl fl a a r t= I' é 9 n Y (Z I,J) G n dit tot 22. r 7 5 C. I n ~ 8 el c i e f'<. wa:;1 
ondertussen de koningskwestie or gang . [nder druk deed~Leopo1d 
troonsafstand ten voordele van zijn zoon Boudewijn c~ 17.U~51. 
Lilien verdl.J8sn uit de openuoarheid ill Argenteuil. Lec:pold 
st i erf i fl 1 SJ;3 3. - De voo I' zit ter ~ e_ cl a nJd: 8 Ag nes v~: 0 I' 86 n spo n t a n 8 

8 n d 8 S '< u n d i 9 8 V () (J l' S t e ll_ i n 9 van d 8 " 5 c h :J n 8 l'Jn 8 rib i ~ i 8 LJ Z (3 L i I i 2t n " • 
Er uerd n(lg na:.;epraat over de o fJI'logstuf3standen . 

-------------------- ~ -------
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r, ier bij :...' .L J. 1 Ei n L,I l J L.; v r i 8 n ei eli J:< u i t ,l' ! C i ;; '.~ n tc; t ~1 e t 
:; i j c.: 0 n (] 11 van ü fl ZE,' 2 é1 fl -j el ijk se sa :il8 n k Cl; .; st ·:; p : 

: ,E I 

in r;et vEJrg,J.derzarütjo V2 rl hel; ,\anu:ln.L :<8nhu:'s, ::';p8elh:.:Jf, 
t.o Gurglccn. 

fl.GE fWA 

2. I: e d 8 d e.1 i [1 1;) en : - f: E e ff ~a i n 9 Rij k 81 
- \jerr,jé;cering l<lE. nhuis. 
- Verslag vergadering ~erkfabri8ken 

va n C2.J5.2GC:. 

3 . Df-~ hoi :.igE~ Cdlll fus en de ~OLJlJg8schj edenis 'J,Ul ~8rk 
r.m tOI'eil te 301'910 0n, naé,1' aanleic!ing van ce 
torGnfeecte~ cp 7 ~ci 8 . S. te 301'g100n (Jos Bleus) 

t:l. Varia 

In d 8 hoop U t 8 'n 0 9 8 n b 8 9 r (J e ten, te kon 8 n IJ i j , 

~~ar. ' ens de Kring , 

Oe secretaris, 
- . \ 

·,:--;·l' 

,~~ 
e O E N E ~j Fr a n s 

'ongersosteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012174.4-C.S~ 

De voorzitter, 

· ~t~ 
lv 

\~ SLEJS 
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H. L8nser s . 
A a '1 W e z i ] : A. T i ie: T 8 r rG a n s , A. 1< e i fT: es , '..:.,. Van dor -

nael, G. Houber1 7 ,J. Nele waut , Jos 
B 1 e lJ sen F . eoe 11 e 11 • 

hedenavond ~ad ook ~e vergadering ~laats van de ?aad van 
I': onun'enten en LandschacJllen. Daar onze vODrzi tter er deel van 
u i t rna a kt e , kw a [Ti hij wat ' 1 ä-ter tOE. Int u ss e n na n- d 8 se c l' eta ris 
rie eerste agendapunten door. 
~ij kreeg 8en fJ~j i ner~~ing ever het. v er slag , waar staat : Leopold 
vrneg O~ tijdelijk zijn brooer i:arel a ls regent aAn te ste ll en. 
\/erbeterde v er sie : LeofJold we rd " gedwongen", o.a. door PI. \Jan 
A cl; e l' 0 rfl zijn ::n 0 e r-' r< are 1 als regent t 8 a a n v a a r d e :l en l' i 6 P 
caarvoor gr'3zondheidsredenen in. 
Ve rdere n ed edelingen uaren : op Pinkstermaandaç nodist de 
Heei~krinS Rijkel ons uit op d , inhJldiging van straatna2~J 
bo l' den, di 0 V E l' wij z 8 n n a a r cl e J u cl 8 l:J 8 na r; i ~ l .;:; . F l' a n s 19 est er 
h[ k e16 v COl' in het r:l i ale:: t . 0 e iJ 1 e c h tig iJ e de n 'j a n ç; e n a a il II f ~, 

1 1 ij 7 L,J a a r n 8 r 1'3 C 8 P t i t3, f [J t û +:. I~ n t IJ 0 r1 S t ell i fl ç; 7 V i d 8 C, 8 n z ••• 
f',utGur va n l!eL l.! OBk "li8darr'e est servie", Dian8 de I< eyse r 
f. a E. k t e () n s LJ 8 ~ W j j s i n- r e t leven van e .:.. k e dag bij d e a del, dit 
vanwege de VAS/VTB op 9 rei in het Klaphuis. Frans toonde de 
bl'o C /1 ure ,) ver h 8 tin Ii l' IJ k u 8 !d< 8 n d K E. S tee 1 van LDu v i 9 n i 0 (t e n 
zuiden van hRlle) . -
08 b IJ l' ge il e [) s t (·H 1 i p '~, L: n s IJ e t e ni Cl a ~ . 0 p ci EO 0 pen - [;10 nu" e fl t 8 n dag 
1 C sop t. ., ~ 8 t ~t a d h u i 8 kon b 8 zie h t .i 9 r.' t,j C I' den . ti ijs u 9 9 e [' eer t 
::; n s 0 n in C 8 'J 0 e:lr Ti a 1.-;.:; e ':J e r 8 c ht s z a 21 ee n te n t Cl 0 n s -t 8 J 1 i n IJ O;J 

te bOUld en ove r b.'J . de a "'tJ achten. De ;las1'3 7 sn 0118881' 1/8rL,:ij 
zen ernaar . 
08 ,F e l) 8 l' :::1'::: i e van Ges cri l3 C k u n d i 9 8 1< rin gen van L i rn b u 1'-9 hou d t 
zi j n statutaire vergadering op 20 ~8i in Ha sselt. 
Wi j kregen een uitnodigin g van Heemkundi ;e Kring Groot - st. 
J 1'J i, d 8 n voo l' h e:~ st. Jo l' i s fee s t cp 2'! fTle i, cl 0 r:-i 8 i n T 8 l' iJ i 8 st. 
Frans deelt mee dat onze ~ asten in het CC ~Wlo kaal al goed 
gevu ld zijn. ~en wo u ze graag e ens zienl 
1 n t IJ S S 0 n t,J as cJ e voo I' Z i. i:. b3 r b i IJ n e Tl gek Cl ri J8 n en IJ 8 r ~ a al t d éJ t d [9 

J~::muI!Gn te n raad 4 kapellen klasseerde, Ben hoeve in Hueperti ng en 
(E m~er8n). Gok d e kerken Vbn GG r sD~188U W en ~ utL8k o v en k~ ~ e~ 
in aanforki n g. :) 2:-1 ~,ornt het. prcject :" The:n3fJark Fruit", in de 
statinnSlJijk tBr sprakD. Ja :I ' 181' gen08g kun dit nÏf.;t clOOI' ;2an 
Dm gekende redenen. Oe voO~zitt9r s ti~l t aRn da t d e vallei 
Vi'l.n Celen [juk g8 ~da,ssEerd '.JCJrd 'c.. Jus reliniscl3srt nu g n8a1' 
Cg ~: (JI'nnf68sten , diH ,luik verl rJ;J8 n zijn. 
De ~~eI-:< Lias aa nv anke li~l< :' 9 h ,J isk8;]sl vall ce GrH \/sn \jan LUII1. 
Ree-ds 'I n 1 027 LI I-ndt 'Jer;'-,e1.d dat. Tybe ria zich aan df.ol :<e rk l.lijdt. 
In 1 Cl 4 7 ei Cl 8 t a é1 l' t sdi e. k 8 n f'; 8 r:fl a 11 er? f ~ a r: n u n ~ k 2 t en U i ~ . L! : J 

3 nov. 1130 heeft ~8 inwijding plaats. In 11S ~ ue rd ~our ' 
ii u rJ c: 1 f IJ q n Z ä :, rin 9 e fl k 8 r k g n LJ u l' C h t. a f geb r a n d. C m -: i d d e 11 i j ~< 
we rd ze heropgebouwd en v e rgroot, zodat ze r 8e ds op 1 okt . 
( f:. Rerrigius) i ngewijd IJerd. Vandaar d e datu'll Vé.l n LCion-k e rrüs. 
lUS patroun uare rJs ~;. Cdu l ;:,f-- us van Lirs c r,üt ge fl 0 1118n. 
Een aantal _h eiligen v erb leef te Loon : d e ~:. ':::jLla (kluize na-
r 8 s) 8 n r.J 8 i:. I j ,-: 3 n Ei ; bö l' wij 1 e r 0 lJ k ;:: Cl ss 8 e r den : d 8 Ij. Lu t 9 <1 l' c: i s 
Er1 =e i-:. C f~ri~3t ina. Zo :<r':'iiTt hE-Jt ges!J I'ëk v :nder op ande l'E 
i~_ 1 LJ S Lel' El L C' n [3 n a a l' s : G e r fiT C V CJ S s i us . 5 t l' a v i , , s 0 8 1 ',e:. ,-, 11 t 8 , , - , ., r< .' , 
Glsber'~ He::ht,-:-;rn :iln.s , Pnbijns e .a. C!8k d e [jndE-).njer~8n ;<opten 
pn ~o~~ a 's kWAm ter sprake . De v nGrzi~t er verwees no g n82r 
een paar interessante tentoonstellingen in Brussel en Tong eren, 
Urtarna Ben oncJer l,l eql g8ZClcr~t werd Ol :, het werkjaar Af te sluiterl. 

-----~-------- ------------- - ----
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Raste, 

rierbij noolgen wij U vriendelijk uit Oli' onze laatste 
s a ;n enk 0 r:: s t van het lJ e r k j a a r bij tew 0 n en. 

liet wordt g~én ~ewone vergadering en Uéén gewone locatie ! 

o~ vraa9 van enkele leden gaan we even kijken wat er in onze 
kasten aanwozig is aa n boeken, rublicati8s1 kaarten e . d . 

l) Fl a rom 1< olie n LJ 8 S a I' e n i n d e \J erg a der z a a I van het 0 i en s ten -
centru8 van het ocru, Gra Gthempoort 3A te Borgloon? 
o jl (u i t zon der 1 ijk) r ------- ----

o 1",; S 0 ,1-\ G 1 3 ;:; U 'JI TE 2 U H -1 , 
,, --- ... - -._--' 

Aldaar pr at en wij 8V8 ~ ever : 

1. Cpsn -no nu mEn t endag 10 sept. : open stadhuis : 
tentoonstelling G ~bU D w e n . 

2. 1<: G u z e van en [Ie rLl e r pen v c: 0 rvo 1 9 8 n d LJ e r kj 2 a r (1 9 s er t • ) 

:3 . 0 e r d e d I' U k Hen r c t 2 Y hOR :---: ? (c a 2 5 10' X e ï, f' 1. El ren ;:, r~ s c h i :<Ll a ar) 

In, r: 8 i- c Cl ~ . ~) ,~ 1 ei 2. 2 r 1: 3 '- G ; (~ : 1 :H: ij l' C: [3 t en r >3 t U J S [ , 9 (,J 1:-: S t i l~ S , 

I~ 8 .< E ri 8 il ld .1 J , 

De s e creta r is , 

) 

---'-"~-~-~-/[,~-~ 

(,";0-;;''-:; ' , F r ,H' " 
ï c. ,1g.:m;, :c n ,)g 105 

381,0 SOdGLOON 
lel. 012174. "i~ ~),:!. 

i n n a8~ var d3 ~ ~ ing , 

Ge voorz it ter, 
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,-. f-: el e !",j a ut, C . r, i 9 fl 0 1 8 t , ;; . h ou lJ ::> n ~ 
Ao Ti~ :ier L ar ! S, Fo Tir;-ir - 8I'ij 2r'ls ~ P,. 
: ::. 8 i ~, es, ~ . G r ! J:~', f" 8 n, I ~ 0 L 8 n ::1 ers , 
J () S G 1 e lJ sen F. eoe -, e 1' •• 

H Fl t u a S v f3 r za' e ~_ 8 n g eb 1 a zen i rl 0 n s v ,J r i 9 
ljf,s21. in het C.i 8flstencentru i:i ~IC; ·!:.:j; ,..J3ar r:c k 
c' n Z 8 '< as': El r1 I:: e 'c, i n h 0 ',.1 d Ei t a a n • 

E ',-{ l' ~d~ u 8 rele en c, \/ E: r zi e !', t IJ [! ;; e v 8 rl v c Jl d 8 g,~ ~:1 a S s El e l' cJ e ~< 8 I' k H n en 
: ; epe 1 1 G n ,l n [l !l Z e ;'J ;; e v i n ij . ~ e :" C? crB L := ri s t 0 0 Il j 8 d a -I c~ e ~ ~j8 t 
\r~ " cl 8 1 E -= P r: 0 n 1 2 S Z 8 r: El rei:: ,: \1 C Cl r . !-, ijl i 8 t. u ( J '< h 8 t 1 ;~ 2 I; 3 t 8 

~)2. r1J<,ds r:;!' rift zjeq. [<De t er gF:8n ge d e Elte op eer: spé8.rrr:-J :<E3n.i.:l~ 
q n z [; t , é; 1_::' '3 8 Pc! ,,'": d r~ r" en? I' ,-, ~ e n 8 r r~ D lJ ~i 8 r. l' 0 t 8 yb 0 e ken bi j 9 8 ti a a kt? 
DB ui tgever ~ ad nog een Getal n i8 t - in geb ond e n boe~8n l ig geJl . 
o e :-i e 8 r der hei d d ach t dat d e 'Ti a I' l< t n u w el 'J 8 I' Z 8 d i 9 d Ld a Ei. G f 
r, i s s c ~ I i e rl i let i rl S c h l' i j v i n 9 8 n ? • •• I n n LJ v e rr, b e r L.I i 1 r I 8 n d a a r 0 v 8 I' 

beslisser!. Wi j ~re gen e en uitnodiging van het stadsbestuur o n 
:'1 eet e U er ken a a n de G pen - f" 0 n u n ent 8 n da g van 1 U se p t e r~ d:; er. Het 
gerenoveerde stadhuis i ou - dan oren ges teld wo rd en. In de vroe 
gere gerec ~t szaal wou nen 8en tentoonstelli r g bou wen over de 
Loon se a ~ bachte n, di e t r ouwen s in de v8~st8rranen afg ebe eld 
sta a n. ~ a tri c ~( ha d h i er e ver e 8 n a él n tal g r v u I' e s 8 n J 0 s lJ 0 U 

d 8 te ks t e n \/ e r z rl 'C' gen. Pi 8 t S 8 V 8 l' i j rl S IJ u b 1 ic 8 e I' der 8 8 cs: " ;J, i:, 

ba e h t (~rl i n L i '-I bul' 9 ". 0 r. G r c: r' rr e n st :: 1 Cl 8 v C' 0 r " r,- c, C I, :j i:~ i: l' 6 ~(,_. 
S El l" u 5, i: C 2 r 8 9 1 e ': 8 n t. 8 ,1 ( c: IS t u i -1:J n) van ei e a ll tJ ac I; t t'S r~ ( 'J El r ç; r (; ct ) 
te tlJnen . Jclgende Ifnd8delinge n L:erce ged8 8 1l : 3 ce ld :-,o :Jwuerk 
van :le Hide E in r"arlClie - i' ooi ke rkje , :~fl t soortgolij~e ge 
schiedenis als Loon te Uaha (2k m van ~arche - Esn Rembrandt 
in Vav - Dieu - Oorlogsboek van Zuid -W est Limb urg. 
De voorzitte r moest ook nog wat kwijt over de kanunniken. Van 
2 sep . tot 12 n ov . is er in Aldenbiesen een tentoonstelling 
oV-8r'-:" Het adellijke dar~esst i ft van r'~unst e r bilsen lf, !T,et een 
1 5 0 tal r:l 0 n i e v 0 0 l' wel' iJ ene nfo t 0 ' s • I n d ie z el f dec 0 n t e x t kw a r;-I 
ook het stift van Th or n ter sprake . 
Dan opende de sec r etaris de kasten en toonde de inhou d erva n. 
Dr . Gro~men wou dat er een lijs t opgem2Akt werd ven alle 
st u kken en vroeg zich af wat ermee zou gebe ur en bij on tbindi ng 
va n de kring . ~ 8n zo u het aan de s t adsb ib l i otheek ku nne n 
over r, iak en . Jos en Fer nand will en a ll es inventariserGn en 
des n 0 0 d s .:J p e 8 n di s k 8 t t e p 1 a a t se n. 'J el k s' c'ï<Cf e I' i a I1 a n d i-, a v ("l n? 
Ook individuole leden hebGan uaar~8voJ, 18 ~eg8v ens 0.2. stef 
j8\/21.lrm va ' l 1 S35 (pest) irl 30['91uon ; id8:-:1 in GorsCJpleGUld : 
rond 1 700 . 
]IJS le8st dar. uit Henrutav : 1G32 : val va n V,c8 s tricht. Inzake 
h y 9 i ë! 1 e eer tij d s s tTp -f-é--~.n~ n a a n dat r', e n or,-, ge z G n d hei d s red ene n 
1 i 8 V 8 l' bie r 0 f wij n d ren k • E ven we r d c: 0 k ook nog û V 8 I' !'i 8 k s 8 ri j 
8 n bij 9 9 1 0 0 f 9 8 S p I' 0 k El n . Ck d 8 "d 0 n der k 1 c k " v a n \,,' E 11 8 n k ~i a r-1 t 8 r 
sp r al« ). 
03. n m i , ) i iJ d 8 P.3 tri c '< c n s u i. t () ", zij n y e r:J é1_~ I' cl a rj i n f< u t t E k 0 V 8 n 
te ~oncn viers G. Een aantql ledHn ging QP ~it voorstel in en 
alda:Jr L:: r pla éJt se , :::n der de n cr;enOGCH we rd er bi i ka2r s ~icht 
n~g Qsgaten en •• ;sdI'o nk cll en •• • g8~abbeld ! ~ e t w~rd 8~n 
f i j n 8 a \I G :l d? Pat r i c k , dan k ~:! 

-------------------------------
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tekenen loiij, 

\!ar" ens de i ~ î'ing, 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19. 09.00. 

Verontschuldigd: A. Keimes 
Aanwezig: J. Grommen, G. Houben, A. Timmermans 

C. Mignolet, Fl. Teuchie, Jas Bleus, 
P. Helewaut, F. Coenen. 

Als actualiteitspunt werd ingegaan op het 
TV-optreden van E.H. Dry over ~uiveluit-
d ~ ~ .-1. v_in9 (ex or c isme) • 

De voorzitter heet allen welkom en wil de overige agendapunten 
onbesproken laten om ,Florence Teuchi@ onmiddellijk aan het 
woord te laten. Zij heeft wel drie verhalen. 
Het eerste gaat over het zoeken naar het graf van de oom van 
haar overleden echtgenoot • . Jean Teuchie, als 16jarige soldaat 
in het 12de linieregiment fn WO I, sneuvelde op 7 juni 1916 
in de Westhoek. Zijn naam prijkt op het Loons oorlogsmonument. 
Tot onlangs wist niemand waar hij begraven lag. Per toeval 
en via een oud-militair werd uiteindelijk het graf gevonden 
in Adinkerke. Florence toonde de foto's. 
Nu over WO 11: een Engels vliegtuig stortte neer te Kuttekoven, 
vlakbij kasteel De Clee. Spreekster vertelde dan van ~oldaat 
Dodion van Kortijs, die sneuvelde in Gorsopleeuw, alwaar voor 
hem een monument werd onthuld op 11 mei 11. 
Dr. Grommen laat eigen belevenissen horen over de mobilisatie
periode en de slag der Zilveren Helmen te Halen. Patriek haalt 
er ook Kosovo bij: het hedendaags geweld. Verder nog inbreng 
van Jas, Chris, Agnes en Germain. 
Florence start dan met het grote verhaal. Zij woonde vroeger 
in Kerniel. In de ~_,?mer 1944 ging haar zus de koeien melken. 
Zij werd er opgewacht door een jonge heer, die met gebaren 
vroeg om te drinken •• Hij kreeg dit en werd meegenomen naar de 
boerderij, waar hi~eten vroeg en kreeg.De enige woorden die 
hij sprak waren: Ruski, Nikla. Hij stak een handje toe op de 
hoeve. 's Nachts sliep hij in het hooi of in een schuilplaats. 
Op zekere dag vroeg hij met tekens om wat op te schrijven. 
Hij maakte een tekening met een tekst van 4 lijnen in een 
vreemde taal. Florence ondernam pogingen om dit te laten ver
talen. Uiteindelijk vond ze iemand die dit werkje wou opknap
pen en van het vermoedelijke Russisch naar het Nederlands 
overbrengen. Deze tekst werd nu voorgelezen. Is dit wel de 
correcte vertaling, opperde men? 
Jas wou een copie laten maken en het aan een Leuvense prof 
voorleggen. Dan kwamen de gissingen naar deze persoon: was 
het een Russische piloot?., een gedeserteerde Joodse 
soldaat?.,een uit de trein gesprongen Jood?. Later werd 
hij door Duitse soldaten aangehouden. Wat is er met hem 
gebeurd? •• Men zag in de tekening zelf ook vele Joodse 
symbolen, samen met een nummer. Zou men geen contact kunnen 
~pnemen met de Joodse gemeenschap? •• Of zelf opzoeken op 
~nternet? •• Het wordt een spannend dete~everbaal 
waarvan de ontknoping haast in zicht is en dat na 56' jaren! 
D~ toehoorders waren ook ten uiterste geboeid en vonden 
d~t: levende en actuele geschiedenis. 
Dank U wel, Florence! U mag een wederdienst van ons 
verwachten. Het was een interessante vergadering! 

------------------------



Borgloon, 5 oktober 2000. 

U I TNO 0 I GIN G 

Beste, 

Hierbij z1Jn wij zo vrij om U vriendelijk uit te nodigen 
op onze samenkomst op 

DINSDAG 17 OKTOBER 2000 TE 20 H 

IN ONS VERGADERZAALTJE van het Kanunnikenhuis, Speelhor, 10 
te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen: 

- Onze "Russische"(?) soldaat. 
Project: Herwaardering Burchtheuvel i.s.m. Koning 
Boudewijnstichting. 

- Viering Vrijheidscharter 1066. 
- Viering 950 jaar kerk Waha. 
- Colloquium Art Mosan 13de E te Luik. 
- Open-deur-dagen abdijen op 1 oktober. 

3. Thema: Het Perron te Borgloon (Jas Bleus). 

4. Inbrng van de leden. 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij, 
Oe secretaris, Oe 

::! ~) 12?~ ~ ~1 Fr a n s 
;::mgi>rs')Steenweg 105 

3840 BORGLOOl\! 
Tel. 01217<i·. C,,:'i..t 

~ I 
-~'" 

Jas BLEUS 



- -- pr-pr'--: ,,-, r \J " 

VER SL AG VA N DE SA MENKO MST OP 17 . 10 . 2000 . 

Verontschuldigd : J . Grommen , A. Keimes . 
Aanwezig : A. Timmermans, C. Mignolet, G. Houben , 

Fl . Teuchie, P . Helewaut , W. Vandormael , 
Jos Bleus err F . Coenen . 

Nadat de voorzitter verwelkomt en FI . Teuchie 
begroet, wil Frans een aantal mededelingen doen. 

Int el eg r amst i jl dan : voo r open ing F.,r.~l t mus~, u_m op 1 7 .1 0 te C ol en ; 
officiële opening: 1 april - 19 okT . lezing Prof . Baerten over 
" De goede Loonse Steden " in Begijnhof Hasselt - tentoonstelling 
te Alden Biesen over het adellijk damesstift van Munsterbilzen 
loopt nog tot 3 dec .: de moeite waard ! - In Belang v . Limburg 
ve r schijnt B weken op dinsdag een vulgarisatiebrochure over de 
Romeinen - ~ij kregen een CO Rom met handleiding ove r arch i e f
onts_lufting t e Peer - in Limburgs Erfgoed stond een artikel 
over de gerestau i ë-ërde kapel van _9.eters)D,:,,,er:_ - de VVV houdt 
op zo . 29.10 vana f 13 u een Historische ~andeling met gids , 
o . a . naar Colen; vert r ek Speelhof - wij openden een spaar
rekening en hevelden daarop een zekere som over - wiJ-ï<regen 
~~n post~ me gift van wijlen François Coenen : zijn boeken en 
ges c hriften : waarvoo r onze dan-k- -aa'n de wádüwe en ki nderen . 
Op 21 en 22 okt. : boekenverkoop in seminarie Hasselt . 

Dan komt Jos aan het woord . Hij wi l i . s . m. K. Boudewiijn
sticht i ng ijveren voor de klasse r ing van de Burgg r acht . Hij 
haalt de histo r ie aan ove r het afbreken van 'èJë-r'ui n-8'~- V e r de r 
verhaalt hij over het Charter van 1066 en de v i er i ng in Hoei 
en benadrukt de macht 'van' de 'Prins'.:.ärssc:hoppen . Het kerk:fë
van Waha (st. Etienne) bestaat 950 jaa r en we r d i n ve r schil
lende fases gebouwd . I n Luik had een Colloquium plaats ove r 
AF_t " Mo.san in de XI I I E met interessante lezingen . 

Nu komt onze " Russische soldaat " (?) op de p r oppen . Jos en 
Florence vertelle n over devertaalmoeilijkheden. uiteindelijk 
blijkt het West-Oekrainisch te zijn , een soo r t dialect . Wij 
geven hier de ve r taling : 
En zo was voor Ba r ov de tijd voor de kogels 
Er komt een tijd dat ik Atsjik Perov zal zien 
De tijd van de afrekening zal spoedig komen 
Zoniet komt de tijd van de ove t n voor mij . 

Volgens sommige bronnen zou het geen Jood zijn . Is het een 
spion 1 een deserteur, een piloot , of sprong hij uit die 
fameuze t r ein ??? . staat er op de tekening een hoge Russi 
sche onderscheiding? . En wat betekenen die bloemen? I s 
3 . B 1944 een datum? . 
Er wordt nog gepraat over het militair kerkhof van Adinkerke , 
het neergestorte Engelse vliegtuig te Kuttekovsn, hst monument 
te Gorsopleeuw sn de H. Pantaleon als pat r oon van de kerk van 
Kerniel . In het licht van de actualiteit : de wr ijving tussen 
Palestijnen en Joden , ve r halen Jos en Germain over hun reizen 
in het Midden-Oosten en over Kiboetsen . 
Een laatste vraag van Florence : Hoe zit dat nu met het Perron? 
Binnenko r t alvast op het ee r ste blad van de Nieuwsbrief en 
meer daa r over in een volgende ve r gadering . 

-- --- --- --- --- - ----- -- --- --- ---



Borgloon , 6 n ovembe r 2000. 

U I TNO 0 I GIN G 

Beste , 

Hierbij zIJn wij zo vrij om U vriendelijk uit te nodigen 
op onze volgende bijeenkomst, die plaats heeft op 

T ~ ~ - ~~ - .. , .---.-.------- --.- .. ,.--r 
LOINSDAG 21 NOVEMBER 2000 TE 20 H I 

w __ • __ ........... -...........--.. ........ _ _ __ • ___ _ • ____ _ 

in het vergaderzaaltje va n het Kanunnikenhuis, Speelhof 
te Borglo on. 

AGENDA 

1 Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Mededelingen 

3 Is het Perron van Loon of van Luik? (Jos Bleus) 

4 Verslag project "Tien goede Loonse Steden", eer s te 
conferentie van J. Baerten . (Jos Bleus) 

5 Vervolg van onze "Russische soldaat"(?) ••• 

6 .Varia 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

Namens de kring, 

De secretaris, De voo r zitte r, 

~. )l~j) 
I' -I 

" ---./' 

NB. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar ove r: 
"De zeVEm ambachten te borgloon " 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST VAN 21.11.00. 

Verontschuldigd: A. Keimes 
Aanwezig: J. Grommen, H. Lenaers, G. Houben, 

W. Vand ormael, Flor. Teuchie, 
A. Timmermans, F. Timmermans, 
C. Mignolet, Jos Bleus, F. Coenen. 

Na de verhuis van de Toeristische Dienst 
kwam het Kanunnikenhuis leeg te staan. 

De secretaris diende een aanvraag in om op het. __ §j;adhJJJ§ .t.5l 
mogen vergaderen en dit werd toegestaan. We komen in een . 

'lokaal terecht met de ve ~nsteremblemen van de ambachten; Ja 
we hielden hier zelfs onze tentoonstelling hierover op 10 
sept. 11. Een fijne vergaderplaats, vond ook de voorzitter, 
die opende met het verslag van de vorige bijeenkomst aan te 
halen. Dit werd goedgekeurd. 
Fr a nsb r ach t dan een v i j ft a 1 me d e d e.L1.n.g .. êlJ) 0 p 1 0 nov. w e r dop 
het vernieuwde stationsplein van St~Truiden het standbeeld 
"De Bink" officieel ingehuldigd. - Op 18 nov. had in het 
provinciaal Begijnhof een demonstratie en informatie over: 
"Heemsys" plaats . - De vereniging van Limburgse Dialect- & 
NaarTi'1<'ürïae hield op 25 nov. haar Congres: "Land van 2,ente 
Servaes" inhe t Gallo-Romeins museum te Toiî'Çj8ren. - OP 1 
n"ov-~-'Fi'ädden Jos en Frans een ontmoeting met Mw~Qumay'_, 
kleindochter van H. Henrotay. Zij had graag 8ën oude zicht
kaart van het huis J . Dirickx, Markt, voorheen de woonplaats 
van haar moeder en grootouders. Wie kan dit bezorgen? ••• 
_ Wij kregen een proefdruk van de nieuwe "Koerier", een 
weekblad met plaatselijk nieuws. --~~~-

Jos ve rtelt dan de historie van de geverfde gevelstenen van 
het stadhuis. De 10 ondersten zijn die van de 10 Lo onse 
steden met respectievelijke wapenschilden. De twee boven ~te 
waren die van het Duitse Keizerrijk en van het Luikse PB. 
Deze re on figuratie van 10 steden t.a.v. het PB en het Heilige 
Roomse Rijk visualiseert de dubbele vazaliteit. Jos verdui
delijkte dan deze dubbele vazaliteit . Na 1366 ging het 
graafschap Loon terug naar het PB Luik = Liège = Legia. 
Ook het Perron komt nog ter sprake. Is dit woord afgeleid 
van petrêl-~ steen? •• Waar het aanvankelijk een gewoon stenen 
monument was, werd het later het symbool van vrijheid en 
rechterlijke macht. Ook de ambachten hadden veel invl oed ! 
Even kwamen de slag van ~~rin.9~n, de Ç;~Lq.§lCLsJ;?J~F. êD~~'Llag en 
Averbode nog aan bod. 
Fl orenee had een aantal kaarten bij met geuniformeerde mannen 
en het boe k : " ~j.~n. .. D_~_9.!L"Y" a 1 k_~-,~~_§. m m ~.!2.~_~_ .. ~!.i.~~~, r.n_~" dat ha n del d e 
over de vliegbasis Brustem tijdens WO 11. 
Nu: de "Russische soldaat" die in feite een Wast-oekrainer 
was en g~rî j"oë)d': ' G.las ·~Fi8t een spion of deserteur of c olla 
borerend Russisch militair?. Zijn de cijfers 03.08.44 de 
datum?. Volgens Florence komt die datum goed uit. Herman 
opperde dat het mogelijk ook een van de Russische arbeiders 
kon zijn. Chris had op Canvas een Rus gehoord, die in 
Be rlingen ve r bleven had. Jos gaat navraag doen. Wie zou die 
foto getrokken hebben, vroeg frans?.Een andere versie zou 
zijn : Hause Dorf Kerniel met datum. De man was dankbaar en 
in ruil voor voedsel en kleren hielp hij mee op de boerderij. 
Zou die "Atsik Perov een verrader zijn?. Nog vele vragen 
roepen om een oplossing. De voorzitter bedankt Florence voor 
haar inbreng. Er wordt nog nagepraat ove r WO I en WO 11. ------------------------------------------------------------
In verband met vorig verslag ontvingen wij van onze burge
meestereen schrijven, waarvan E_9..PJ.e hierbijg,evoegd. Zo ziet 
U dat we ons voo r het Lo ons verleden inzettenjin concreto: 
de bewaring van de Burchtgracht. 



Borgloon, 12 december 2000. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Wij laten U weten dat onze samenkomst van 19 december niet 
kan doorgaan wegens omstandigheden. 
Men vraagt ons om de derde dinsdag van elke maand aan te 
houden, dus in 2001 zou dat zijn: 

16.01 - 20.02 - 20.03 - 17.04 - 15.05 - 19.06 - / 18.09 -
16.10 - 20.11 - 1 8 .12. 

U kunt dit noteren, alhoewel U voor elke samenkomst toch 
een uitnodiging ontvangt. 

Een nieuw jaar staat voor de deur. Mogen wij U daarom 
vragen uw lidmaatschap te vernieuwen (minimum 500 BEF of 
12,39~) Daarom bijgevoegd overschrijvingsformulier. ZO 
ontvangt U in de toekomst regelmatig uitnodigingen en 
verslagen. Dank bij voorbaat! 

Laat ons toe om vanwege voorzitter en secretaris U nu reeds 
een goede gezondheid en veel heil voor 2001 toe te wensen! 

Graag willen wij U dan ontmoeten op: 

IE DIN S D A G~.~~~.~.~~~~! .. ~~~.9~l !_ E~i>W 
IN HET VERGADERZAALTJE van het STADHUIS~ boven (ambachten
vensters), waar wij welkom zijn. Opgepast, gelieve op tijd 
te komen, want uit veiligheidsoverwegingen wordt de 
buitendeur om 20 u gesloten. Laatkomers geliwen te bellen! 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen. 

3. Vervolg geschiedenis Loons Perron. 

4. Middeleeuwse literatuur te Loon in de XII de E (kort) 

5. Slag van Uoeringen (12BB) (Kort) 

6. Bespreking video Russisch soldaat. 

7. Varia. 

In de hoop U te 

Frans COENEN 
Secretaris 

mogen begroeten, tekenen w~J, 
In naam van onze Kring, 

'~r-~~ · 
~} 

Jos BLEUS 
Vo orzitter 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16 .01.01. cfIsclUeá/iundi~ ~iW 
J'anunni~ $acfs Verontschuld igd: J. Gr ommen, A. Timmermans • 

Aanwezig: C. Mignolet, F. Le mmens, A. Keimes , 

• 

H. Lenaers, J . Biesemans, F. Tim-
\I mermans, P. Helewaut, Jos Bleus 

en F. Coenen. 

~(X)N Bij de aanvang werd een minuut stilte gehouden 
!~"ter nagedachtenis van Jan Grommen, die 12 jaar burgervader van 

B 0 r g 1 0 0 n was . I n het g ede n kb 0 8k~"w er din n aa m van dek rin g 
gecondoleerd met de handtekeningen van de aanwezigen. 

In zijn mededelingen stipte de secretaris aan dat hij de 
vergaderdata voor dit jaar doorgegeven had en dat deze goedge
keurd werden, behoudens onvoorziene omstandigheden . - Wij 
kregen bericht dat het ~r.9Y. !._C_~~_!" __ y'~> .. Cul t .• [rfg oe~ verhuisd 
was van RijkeI naar Hasselt, Willekensmolenstraat, 140.- Wij 
namen abonnementen van Rijkel, Hoepertingen en Heraldiek. 

Jos deelt dan folders~ it over de goede Loo nse steden (VAB/VTB) 
Waarvoor hij op di. 3 april zal handelen ove r:" De geestelijke 

.. i n s teIl i ng en Y.~~ __ ~ E! ,. 9 ra .~ en \1 .a[l _LD_~_nL ~ .. ~ .. ~ ~ .. he t __ K~p' .. i.Tl~I '_ i n ~ e 
kerk van Borgloon". - In Alden Biesen loopt van 18 feb. tot 
Ta -fiïáád; dsë'xp-ö: ïi Tijd reizen Euregio-Monumenten verhalen van 
de~~. I: "~~..§.9!3_n ~~". -D8'-6r~ef- vaiî-G: --flouhén l~Îordt v 0 or'gel ez en. 
- Op 19 maart heeft een Algemene Vergadering plaats voor de 
hersamenstelling van de Ç~lt~urra~~, na de verkiezingen. 

Nu kwam het Perron terug ter sprake. Dit was het zinnebeeld 
van de vr ij h-e'ëfen e -n rech t en en pI ichten tegen over de PB en 
ook wederzijds. Boven de pijnappel stond het kru is. De 
trappen beelden de verschillende standen en machten uit. 
Aan het Perron werden de wetten geproclameerd:"Cris au perron". 
In 1316 bracht de vrede van Fexhe weer rust in het land. in I 

de slag van Othée (140B) werd Luik verslagen en in 1467 werd 
het Perron door Karel de stoute naar Brugge overgebracht. 
In 1478 we rd het gehavende Per r on weer opgericht te Luik, 
vandaar de ijzeren ring in het midden. De Franse revolutie 
deed vele Perrons verdwijnen en zeker het kru is. In 1985 
we rd Loon weer stad en ijverde onze kring al voor de herop
richting van het Perron. Dit gebeurde uiteindelijk op 10 
sep. 2000. - Ook de slag van Woeringen (1288) was voor onze 
contreien zeer belangri Jk ~ - ~- H 'e-nr ot ay "E>ë"we-ërt dat de Loonse 
rederijkerskamer: "Die Goutbloeme" zelfs v66r 1516 werd 
opgeri cht. 
De voorzitter verhaalt dan over de geestelijk stichtingen 
van de Graven varl~oon, o.a. ~verbode in 1134 door Arnold 11. 
Welke waren de motieven voor deze sticht . .'ingn? •• 
Herma n vertel t ook over il~n.s.t'ê.E b_!...!:,z en_, het ,' j E xelusi eve" st i ft 
voor adellijke dames, dat een grot~ bloei kende. Zelfde 
spreker geeft ook de afkomst weer van de familie "de la 
Marske", nl te Lima y , en haalt de tribulaties aan tussen 
graaf, Kapittel en PB •• 
Chris en Florence bekeken de video van de ontsnapte Rus 
een jood, die in Berlingen logeerde. Op 24 jan. wordt::i~ 
"Spoorloos" op VRT ook over dergelijk zaak gehandeld. 
Jos weet dat op radio Klara over de spoorweggesehiedenis 
we r d ve r k 1 a a r d dat i n 1 943 het 2 0 s t e t rei n c: 0IV ooi d oor par t i _ 
sanen werd aangevallen tussen Haa~ht en Korbe~do. Dokter 
Biesemans vertelt een merkwaardige liefdeshistorie van onder 
en na de oorlog. Hij overhandigt ook een foto van het vroe
gere .lLQ.g..o.buis _.va.o_ tl .êrl,1~:ot~y op de markt (J. Dirickx'. Deze 
werd reeds opgestuurd naar zijn kleindochter, die er om 
vroeg. Dank U, dokter. - Verder nog tussenkomsten van 
Florence, Jos en Herman. 



Borgloon, 8 februari 2001. 

U I TNO 0 I GIN G 

Wij zijn zo vrij om U vriendelijk uit te nodigen op onze 
volgende bijeenkomst, die plaats heeft op: 

I 0 I N-SDA~' '-2(;F'E-8~~ ÁR I "~:i~~~~ __ T ~d._,~~'~"~~j 
in de zaal van de ambachten, boven in het Stadhuis. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Vervolg van de lezing over de ambachten: 
punt 4: Herink, bUEkinck ende ander vis~hen te bewaren 
punt 5: Van wijn te tappen 
(nb; teksten meebrengen) 

4 . Varia 

Herinneren wij er no~even aan dat een tweetal oud-leden 
verzuimden (CC & JO) hun cotisatie te voldoen op rekening 
457-8032541-74. Dank bij voorbaat! 

Hopend U op deze of volgende samenkomSBn te mogen 
begroeten, tkenen wij, 

De sesretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

38 4 0 BORG LOON 
Tel. 012/74.-4 (,., <.. 

In naam van onze kri ng, 

De voorzitter, 

I , ... _----_ ... __ L.) LvJ' 
. • ! 

/ 

! / 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20.02.01. 

Verontschuldigd: J. Grommen, A. Keimes. 
Aanwezig: C. Mi gnolet , FI. Teuchie, A. Haling, 

A. Timmermans, H. Lenaers, Jos 
Bleus, P. Helewaut, F. Coenen. 

Jos verwelkomt en stelde de vraag of men 
de kring niet zou verbredëri-' --ë-i1 dë~- ~amen komsten openstell.E3r:! . 
voor iedereen?. Dan zou men dit moeten aankondigen aan allen. 
~{j~f~ld~ vast dat onze kring veel suggesties geeft aan de 
autoriteiten. Hij deed dan het verhaal over ~w . D~may, klein
dochter van H. Henrotay, die de beloofde foto - dankzij Dr. 
Biesemans - ontvangen heeft. Het was de afbeelding van haar 
vroegere woonplaats, het pand J . Dirickx op de Markt. 
Hij beaamde tevens dat de oudste tekst ove r de ke rk van Loon 
dateert uit 1027, waarin een zekere Tyberia have en goed 
aan de kerk overmaakt. Voor de nieuwkomers deed hij ook het 
verhaal over het ontstaan van het boek "Jafereelen uit de 
geschiedenis van het Graafschap Loo n", door H. Henrotay. 
rreze was ook één van de medestichters van het 100 jar ige 
Davidsfonds. Deze verenigi ng gaf daarover een brochure uit. 
De voorzitter onderstreept ook de verwevenheid tussen de 
geestelijke en wereldlijke macht in het graafschap Loon, in 
het PB. Luik en bij de kanunniken . Hij werkt momenteel aan 
een boek:".Q~ st. Odulphuskerk te Loo n." 

Frans deed da~ een aantal mededelingen. De Cultuurraad moet 
opnieuw samengesteld worden·"Trlde~"A.\T. van 21 mrt. Patrick 
en Jos zijn onze vertegenwoordigers •• De secretaris diende 
ook de activiteitsverslagen 2000 in om subsidies te bekomen . 
De KBC liet weten dat hun kantoren binnenkort onde r één dak 
wo rd en gebracht in Graethempoort 18, onder directie van 
Jos Kennes. Ook werd aangehaald dat minister Sauwens in 
lepperen 16 Li mburgse restauratiedossiers voor 12 monumenten 
goedkeurde voor een bedrag van 165 miljoen, waarvan de 
Vlaamse Regering 100 miljoen voor haar re kening neemt. In 
de omtrek betreft het de kerken van lepperen, Hoepertingen, 
Gorsopleeuw, Veulen, st. Truiden (Minderbroeders), de kapel 
van st. Eucherius te Brustem en de Burchtruine te Millen. 
De Burchtheuvel te Lo on staat er nog niet bij, wel staan er 
aankondigingsborde voo~ een onderzoek c.& i. aan onze Kerk. 

Uit "Costu ymen " werd dan punt 3 nog even aangehaald. Het ging 
o ver de" .\L.l.ê.ê. ~ ç h hou w e J;:.~ ". Jo s lee s t de te kst h ier van u i t 
Daris. lij moesten het poorterschap hebben, zich inkopen in 
de gilde en meestappen inde processie op Keurdag (1 feb. H. 
Brigitta). Gewoonlijk ging het ambt over op de oudste zoon. 

Punt 4 komt nu aan de orde:" Herinck, buckinGk ende ander 
yischen te bewaren". Twee goeëfs" knapen, die de eed bij de 
Vleeschhouwers gedaan hadden, moesten toezien op stokage 
en verkoop. Men mocht niet meer dan 100 stuks verdelen aan 
de verkopers ! Punt 5 over de wijn wordt volgende maal 
behandeld. 
Herman had oude boeken en kaarte n over de goederen van de 
.a.b dij van A ver bod ebi j. Wie wee t wat dep I a a t s n a a m Jl ~:r q.e j~ 
kan betekenen?.. . 
Dan werd aan D.E.r~.n .. ~.~ ple~htig overhandigd de plaat waarop 
de oudstrijders '14-'18 staan afgebeeld, ook o.a. de oom 
va n haar overleden echtgenoot, Jan Teuchie. Florence dankte 
ontroerd ! 

--------------------------



Borgloon, 12 maart 2001. 

U I TNO 0 I GIN G. 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk ui t op 
onze volgende samenkomst, die zal plaats 
vinden op 

-~-, - ---- -

I DINSDAG 20 MAART 2001 TE 20 H 
j, .. "" , --

in het lokaal van de ambachten, 1ste verdieping, van het 
Stadhuis te Borgloon , op de Markt. 

AGENDA 

1. Gpedkeuring ve rslag vorige bijeenkomst. 

2. Mededelingen. 

3. Punt 4 van de "Costuymen": Van wijn te tappen. 

4. Verrassing. 

5. Varia. 

~ij verwachten zoveel mogelijk publiek en zeker de leden van 
de ~ijngilde op deze samenkom~ t. Men zegge het voort! 

Hopen U te mogen begroeten, 
in naam van onze kring ; 

De seeretaris, De voorzitter, 

ongersesteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012174.4c.rt 
(I 

Jos BLEUS~ 
NB. Een paar oud -leden (Ch .C. & Ju. 0.) vergaten waarschijnlijk 

hun lidmaatsehapsgeld over te schrijven op rekening 
457 - 8032541 - 74. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 03.01. 

Verontschuldigd: J. Grommrn, A. Keimes, 
P. Helewaut, A. Knapen. 

Aanwezig: C. Mignolet, A. Timmermans,F. Lemmens, 
echtpaar Van der poel- van GooI, 
Li. Vandormael, F. Timmermans, 

--- f?:()RGLOOl\ \ Jo s BIe u sen F. eoe n en . 

Jos heet de twee nieuwelingen (Nederlanders) welkom. ZIJ hadden 
de aankondiging in~dé Nieuwsbrief gelezen. - Florence dankt 
om de gek reg e n a f b e e 1 din g van " kLê .. J,.. og IJ se Li a pen b roe der s", die 
sneuvelden in LiD I. Zij trakteert zelf op spaanse elixir, met 
glaasjes erbij en biedt zelfs pralines aaQ. Liij danken op onze 
beurt en drinken en smullen. 

Jos maakt reclame voor zijn lezing op 3 april in de st. Odul 
phuskerk te Borgloon. Hij zäï handelen over de geschiedenis 
van de kerk met zijn 12 kannunikaten en gesticht door de 
graaf van Loon, een essentieel onderdeel van de Loonse 
h i s tor ie. Hij is zin n e n s ook h ier 0 ver een boe k ,!;~~ _ .J~"u~91 ic ere n , 
zie onderaan de uitnodiging . 
De voorzitter kreeg een dankwoord van . MI,~L!. _ Dumay, kleindochter 
van H. Henrotay, over de opgestuurde foto. Zij meldde ook dat 
de boeken van wijlen haar opa geschonken werden aan de Biblio
theek van Luik. 
Voor de nieuwkomers deed Jos het verhaal van Henrotayen van 
historicus J. Daris . Jos was ook aanwezig op het "IN MEMORIA" 
van wijlen historicus Jos Moons in Herckenrode. Er verschijnt 
ook een speciaal nummer over de abdij uan Herc~enrode. 

Nu komt punt 4 van de "çostuymen" aan bod: Van wijn te tappen. 
Oe voorzitter leest eerst 1 pagina ui t de kroniek -v-an~--Sf ~ 
Truiden over de eetgewoontes in de abdij aldaar. Men kreeg 
daar wit brood te eten en als drank 1 maat bier en ' s avonds 
1 pint Liijn. Bij feestdagen mocht al iets meer gegeten en 
gedronken worden. Aan jongere broedere werd geen wijn ge 
schonken. Er was zelfs soep met wijn. Liijnluiden en bier 
stekers hadden een apart ambacht . Jos weidt dan uit over de 
statuten, de macht en de invloed van de gilden. Oe w~Jn
luiden vereerden op 18 augustus hun patroonheilige Arnulfus. 
Ook bestaan er talrijke toponiemen ' met als prefix: wijn. 

Nu volgt het moeizaam ontcijferen van de tekst in het oud 
Nederlands en het Frans • • Li. Vanormael schets dan in het kort 
de geschiedenis van de wijncultuur hier te lande en het 
wijnverbruik . Oe priesters hadden wijn nodig om de mis op 
te dragen. Bij tijden van pest en ziektes dronk men wijn om 
gezondheidsredenen. Er moest ook altijd accijns op betaald 
worden. 

Het gesprek liep verder over dit onderwerp met anecdotes, 
o .a. over ~~ken Guisson. 

F. T i mme r man s had een a a n t a I 2... u d_~ .9 0 e ken bij, o. a.D. L • V • 
van Steps - Oe abdij van st . Truiden - Het Kasteel van Rijkel. 
Daar de voorzitter nog naar een andere "L oonse" vergadering 
moest vertrekken, werd de verrassing uitgesteld naar een 
latere datum. 

------- -- ------------



Borgloon, 6 april 2001 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

-- ~- rY ~DGI t\(ît\l 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen 
van onze samenkomst op : 

I DIN S ~~~~·~?-.~.~piÜ ~, ~2 00'1 iE 2 0 H l 

in de zaal der ambachten op de 1ste verdieping van het 
Stadh8is, Markt, te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag van vorige bijeenkomst. 

2 . Mededelingen 

3. Evaluatie van lezing Jos Bleus dd 3april, i.s.m. 
VAB/VTB en ONZE Kring;" De grafelijke, Collegiale 

st. Odulphuskerk te Loon". (106 aandachtige toehoorders!) 

4 . In b r"n g van 1 ede n • 

5 . Varia. 

In de hoop U te mogen begroeten, heten U bij voorbaat 
hartelijk welkom 

De secretaris, 

COENEN Frans 
TongDrsesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74. 

Inschrijvingsformulier 

namens onze kring , 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

"DE SINT-OOULPHUSKERK TE LOON" 

Auteurs: J. Bleus - prof. E. den Hartog (univ. Leiden) 

Luxe-uitgave met goudopdruk 120 pag. met 70 kleurenfoto's-30 zwjw-foto's. 
Voor-intekenprijs (tot 1 juni 2001) 950 BEF nadien 1200 BEF :i ó' .. <.: < 

Verzendingskosten 150 BEF .~. ,'J ,Ol 

Te storten op rek. 457-8000551-94 van de heer Jos Bleus Borgloon, met duidelijke 
vermelding van naam en adres. 

'Î 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17 APRIL 2001. 

Verontschuldigd: J. Grommen 
Ailnwezig: A. Timmermans, C. Mignolet, A. 

Knapen, van der Poel, J . van Goal, 
J . Breesch, H. Lenaers, A. Keimes, 
F. Lemmens, J. Bleus, F.C oenen . 

J 0 S 0 n t v in g g een op mer kin gen 0 ver het ~,~!:_:;> 1 a 9 van var i ge 
bijeenkomst. - Wie is wie? vraagt men nu. Daarom verz~ekt de 
voorzitter iedereen om zichzelf ~Q.9,_t_ . t~, <sJ~J:J.êD. Somm.lgen 
doen dat in korte bewoordingen, terwijl anderen een stuk van 
hun curriculum vitae vertelden . A. Keimes weidt uit over zijn 
jarenlange verblijf in Kongo. Zeer boeiend! Als elkeen zijn 
zeg gedaan heeft, geeft Frans de mededelingen en vragen : 
Werkt de Raad van Monumenten nog?. Wat betekenen die gele 
pla~ten ;an de st. Odulphuskerk?. Jos zei dat dit nu voor 
dë- rrässering van het "ganse" gebouw was. E. Valgaerts en 
L • Ma c h iel s sc h r e ven e en b r 0 c h ure: " !- an d l? ~h. §. p.~ I) V_Ç? JJ5ê 9 e A og f 
in Keltisch perspectief". Eerst Eddy eens vragen om daarover 
te spreken en dan bestellen. In " b. imburgs Erf goed " , van april 
lezen we dat 24 juni en 1 juli molenzondagen worden en dat de 
Open-monumentendag van 9 sep. in het teken van metaal staat. 
tJT j z TJn""o ü"k" a a n ges 1 ot en bij d e Fe der a tie van G. K • van L i m b u r g 
en betaálden ons lidgeld. Op dit ogenb lik telt onze kring 28 
"betalende" leden. Het kerkje van )LêoYJ .. eD , met zijn befaamde 
plafondschilderijen krijgt de beloofde restauratie. Zondag, 
22 april (Vlaande rendag) is .t:LE!):çk€;!.fJX,q.c;tê. ._ ( 12de E) open voor 
het publiek . Voor het boek van J. Bleus en E. den Hartog: 
"De sint Odulphuskerk te Loon" zijn er reeds een 50 tal 
v ööITn~sè h 1:' i J v i n g en . ' 0 ver dit on d er w e r p ve r haal t J os i n het 
ko r t waarom men st. Odulphus van Oirsehot als patroonheilige 
koos en ook de vernieling van kerk en burcht in 1179 door P.B. 
Rudolf van Zähringen, geholpen door de Truienaren. De uitge
breide lezing hierover van 3 april werd ten zeerste geappne
cieerd door 1 06 aandachtige toehoorders. 

Op de rondvraag bij de leden vr oeg A. Tim mermans of er ooit 
een ~r9H~~1~jke paus is geweest. Antwoord: Dit fantastisch 
ve rhaal is volkomen onhistorisch en dook pas 4 eeuwen na dato 
(ca 1250) voor het eerst op . Er is voo r pausin Joanna in de 
opgegeven jaren geen plaats daar Leo IV (+17 juli 855) reeds 
v66r 17 sep. door Benedictus 111 is opgevolgd . Geen ernstig 
geleerde gelooft er meer aan.(Kath. ENc ycl. deel 14, P. 701) 
Er waren wel tegenpausen te Avignon. Terloops somt Jos de 
voo_!:~a_~.!'.9, §El _ PP om kanunnikt_e. , lJR.!,.qen, o.a. 18 jaar zijn 
(va naf 1130). 
Onze Amsterdammers hadden 3 boeken bij: *. Leylijnen en 
~§yc;_E?n.tra _ iQ .. SI,g L,89.,.EL . .1.?I}d.,en, 217 heilige plaalsE3i-ï Irï-"'Néderland 
en Vlaanderen" door Wigholt Vlier, een paragnost die met 
w i c hel roe d ~ n w e r k te. - 2. "~ a t _~ ____ ~_E3Y e _~ ~I van Rog e r L ins ken s , 
een boek U.lt een serie over de Middeleeuwen. - 3."Foute boel" 
door J. van Gool over een idealist onder WO I I, meT --e:oTïä-bö ': 
ratie en straf. De voorzitter vroeg schrijfster of ze vol _ 
gende bijeenkomst enkele passages hierover wou voorlezen. 
Ook Fl orence had een boek bij:" Tonge ren in de 2de WO" van 
J • Bussels • Daar komen ook L 0 n e n a r en---:Cn--' ïï öär~. -' .. , -



Borgloon, 2 mei 2001. 

U I TNO 0 I GIN G 

Beste , 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen 
van onze samenkomst op : 

IN DE ZAAL DER AMBACHTEN op de 1ste verdieping van het 
Stadhuis, Markt, te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring van verslag vorige samenkomst. 

2. Enkele passages uit het boek : "Foute Boel " van en door 
schrijfster O. va n Gool (ca . 40 min . ) 

3. Ezelgeschiedenis te Loon en elde rs. Jos Bleus . 

4. Inbreng van de leden. 

In de hoop U, te mogen beg r oeten, heten U bij voorbaat 
hartelijk welkom, 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3 840 B O RGLO O N 
Tel. 012/74."1(,5"2, 

namens onze krin g, 

De voorzitter , 

Jos BLE US 

I' 



Borgloon, 11juni 2001 . 

U I TNO 0 I GIN G 

Ingevolge een verkeerde klassering van de 
uitnodiging voor de kringvergadering op 
22 mei i.p.v. 15 mei is deze samenkomst 
niet kunnen doorgaan, waarvoor mijn 
uitdrukkelijke excuses. 

De voorzitter, 

Jos Bleus 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen 
van onze bijeenkomst op: 

----------~-~",-<~-----: 

! DINSDAG 19 JUNI 2001 TE 20 H 
I '--_.~~~.~."."" 

in de zaal der ambachten op de 1ste verdieping van 
het stadhuis, Markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring van verslag vorige bijeenkomst 

2. Enkele passages uit het boek "Foute Boel" van en 
door schrijfster J . Van Gool (ca . 40 min . ) 

3. Ezelgeschiedenis te Loon en elders, Jas Bleus 

4 . Mededelingen 

5 . Inbr eng van de leden: Welke actiepunten en 
agendapunten wens je in het volgend werk jaar 
te bespreken? 

In de hoop ~U te mogen begroeten, heten U bij voorbaat 
hartelijk welkom, 

De secretaris, 

Fra ns 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.4 G '-Z 

namens onze kring, 

De voorzitter, 

Ja s 



_ Ciescfi[edlful1dL~7~ 'Jt,CÜ~ 
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VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19 JU NI 20U 1. 

Verontschuldigd : J. Grommen . 
Aanwezig: A. Keirnes, A. Timmermans , C. Mignolet, 

F.~immermans, F. Lemmens, H. Lenaers, 
W. Vandormael, P. Helewaut, Jos Bleus 
en F. Coenen. 

Jos heet iedereen welkom en biedt nogmaals z~Jn excuses aan 
voor de vergeten vergadering van 15 mei . Op het verslag van de 
bijeenkomst van 17 april 11. zijn geen opmerkingen . 

Dan doet de voorzitter he t verhaal over de Amsterdammers, z ow el 
het telefoongesp r ek als de brief. Frans leest die brief voor. 
Men reageert daar vrij negatief op . Men vraagt: noteer het 
ontslag van de heer en mevrouw Vanderpoel-Van GooI. Hun lid
geld werd inmiddels teruggestort. 

Punt 3 nu: de ezelgeshiedenis! Frans leest een tekst voor over 
de ezel in ~k-ê-rk-t-e~L oon-;-wäarbi j dikwi jl s hihan werd gez on 
gen. Dit gebeurde op Palmzondag. I n Hoegaarden is dit gebruik 
zelfs vanaf 1631 door het genootschap der XII apostelen tot op 
heden onde rhou den . 

Pa t ri ck had het boek bij: 11~~.L~.9.~ i s i t i~_2:.!2. de Neder landen in 
de XVI e EI1 (E . Valveke ns, O.praemT Jos leg~n-tstaan· 
van het Protestantisme en de evolutie daarvan uit . Ook Herman 
komt tussen in de daarop volgende discussie. 

Jos leest ook ove r oorlogstoestanden en verwoestingen vanaf 
1179 aan ke rk en burcht te Loon. .. --'---"-
Frans deed vervolgens een aantal ~ededelingen, o.a. de serie 
van 7 artikels in het Belang:"De oo rlog verklaard" (WO 2) -
brief Heemkring St.Truiden - zoektocht:"Ken Lo onT", te ver
krijgen à 100 F op VVV, Stadhuis: een -maö-rê---ëiï ' leerrijke 
brochure! 
Jos verhaalt over de ver gadering in Herk-de-stad, waar meer 
de Kempen en de Brabantse staten aan bod kw amen. 
A. Keirnes vraagt aandacht voor het project van KULeuven, 
waarbij een 60tal Lonenaren zullen ondervraagd wo e den ov er 
het spreken van hun dialect. 
De voo rzitter zegt dat er een penkgroep in Mariagaarde 
bestaat om de bestemming van deze si te te onderzösK"en'. 
Ve rschillende projecten werdeb er voorgesteld. Zo zal Jos 
het project leiden van "H esbania Romanica " ttz . de ontsluiting 
van Romaans Haspengouw. 
En nRe gaan wij nu verder werken? •• In september start het 
nieuwe werkjaar. De voorzitter suggereert: hoe kunnen wij het 
Romaanse in Haspengouw ontdekken. Ook verder werken aan de 
" Cos t u i men" • ---. ------ .---.-. . - - - - -.. 
Intussén vertelt Jos ove r zijn r ondleiding van de Luikenaren. 
Als interessepunten wo rden genoemd: graveertechnieken schil
~eL Al!,E,?h~am yan. D~epe~beek, de GasthuI skapel , de ke r k~n" van -
Kuttekoven, Gr ootlo on , lJ-ellen- éh Korlessem. -- -- - - - - --
We vernemen ook dät Fl or-en'ce de Pro'vinc-ieprijs van beste 
Haspengouwer ontving. --.- --.-.- -- --- . ---,,-



Borgloon, 7 september 2001. 

U I TNO D I GIN G 

BORGL()()!\! 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen 
van onze bijeenkomsten op elke derde dinsdag van elke 
maand en dit voo r de eerste maal op: 

I DÎN·SÖAG1~~8--:i~~ .. f~·~'~ ~~o,~~~'~,~: ~ ~E_2? H I 
EN DIT IN DE ZAAL DER AMBACHTEN op de 1ste verdieping 
van het Stadhuis te Bo rgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring ve rslag vorige samenkomst. 

2. Romaanse kerken in en rondom Loo n: begin: 
Gasthuiskapel 

3. De Costuimen, punt 5: Van wyn te tappen. 

4. Pr oje ct VTB: De an de re 5 goede steden. 

5. Honderd jaar steenkool in Limburg (b r och ure) 

6. Mededelingen. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten 
te mogen begroeten en heten U bij voorbaat welko m, 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

38 4 0 BORG l OO N 
Tel. 012/74.7(,52 

Namens onze kring, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18.09.01. 

Verontschuldigd : A. Keimes , J . Grommen. 
Aanwezig: A. Haling, J. 8reesch, G. 

Houben, W. Vandormael, C. 
Mignolet, F. Lemmens, P . 
Helewaut, F. Timmermans, Jos 
Bleus en F. Coenen. 

Jos heet iedereen welkom en wil tijdig eindigen. Hij houdt 
enkele minuten stilte om de ~lachtoffe!~ .. _ -'!~~IJ.A.~ a,,~n.1?~§,9 ,.2P 
het WT C _i 1"LlJ..Y_QJL1..1 ~_g..EiL~..§.r te ge den ken . 
Èen rechtzetting nopens het Luikse Perron: waarschijnlijk 
door een storm in 1467 geb r oken . - - -
Frans leest dan een korte samenvatting, opgesteld door F. 
Timmermans over de oude Gasthuiskapel. Jos geeft dan een 
nadere verklarnîg:---RËi'f --veihaa'I '" van ae bedevaarders naar 
Compostelia en hun opvang door de Johanniete rs wordt gebracht. 
De paters van Villers-Ia-ville werden ook aldaar uitgenodigd 
om te bid èJ e n\7óëîr~FtëT î:' i sI B hei 1 van g r a af L 0 d e wij kIe n 
gravin Agnes. Omwille van het lawaai en de drukte verhuisden 
zij naar Monnikenhof. G. Houben ontdekte dat er in Ville rs 
een lekebroeder u~Loon begraven lag, terwijl J • 8reesch 
vermoedde dat het uitzwerven van de paters gebeurde via de 
scholen. --- Intussen trakteert de jarige Chris en worden 
de glazen nog eens vol geschonken . ---
Frans leest dan de tekst over de bouw en de bouwfasen van 
de Graethemkapel. J.8reesch heeft-hElt- over-- de '-jf- GTos·s"àTié" , 
~en,~~9..9.È.~~e"h_bö~'~ .. , ~~r: ~.q ,~,.Bl?maa.Q s,~ , ~, c:!LJ ,l.JstiJ!. Jos -had een--Së'hrij
ven bij uit 1882 van de toenmalige bisschop aan de deken 
over de staat van de Gasthuiskapel. 
Vervolgens doet Frans een aantal mededelillR~n; o.a. het 
C uIt u u r fee s t van 1 4 0 kt . in het CC;; t.QiL" .i3~~.,,~,~ .. ~~.n,.!< 0 0 1 
(brochu re s uitgedeeld). Willy bericht over de wandeld~g 
van Radio 2 op 28 okt. en in Rijkei spreekt men op 6 nov. 
19.30 H over de geschiedenis van de wijn. J . Breesch ver
meldt de " Kr~ .~_E3..~ _._~a~--1i.ê_ ... ~q.q~, t ~ê.n ,st. T,ruide~" als een 
waardevolle geschiedkundige bron voor deze streek. 
Punt 5: Van wijn te tappen, komt aan de orde . Men verwijst 
naar de kaart van de wijnbouw van Renquin. Paragraaf 1 
vermeldt dat men de wijn mag aansteken als hij goed is, 
anders moet men er Rijnse wijn bijvoegen om hem te 
verzoeten . Volgende maal meer uitleg! 
Fl orence houdt eraan dat wij ook over 10.Q_jaar steenkool 
praten, haar echtgenoot was immers één van de vele m~
wer~§..!'_~ die naar het Luikse of naar de Kempe n trbkken. 
Zij liet zijn loonbriefje rondgaan en had zich het boek 
al aangeschaft:"De eeuw van het goud". Ook de vader van 
Chris we rkt e in de mijn en zij ~et een heel verhaal op 
over de toestanden in de ondergrond. 
Jos deelt mee dat hij van de ke r k van Gotem een inventaris 
maakt en dat het project over 5 goede steden van Loon 
wordt ve rdergez et . Ook het "ge val Mariagaarde" van 
Hoepertingen wordt even aangehaald. 

--------------------------------



VERS LAG VAN DE SAMENKOMST OP 16.10 . 01 . 

Verontschuldigd : A. Knape n, J . Breesch , A. Keimes , 
F. Timmermans . 

Aanwez i g : W. Vandormael , G. Houben, C. ~1ign olet , 
H. Lenaers, P. Helewaut, Jos Bleus, 
A. Tim me rmans en F. Coenen. 

Na het welkomstwoord van de voo r zitter steekt W. Vandormae l 
onmiddellijk van wal met zlJn uiteenzetting over de wijn . 
Dit ter a a n v u 11 i n g va n p u n t 5 van de " C 0 s_t l:!1"~~<~_": V a n wij n 
te tappen . 
Spreker laat een afbeelding zien van een koperen plukkorf , 
versierd met het hoo f d van een Romein. Hij achterhaalde da t 
dit Marcus Tullius •••• was . Men s c hat dat de korf r ond 1500 
à 1 6 OOg 8-5 rü~.rkl·· "·w e r Cl • Bi j de G r i ek e n was de God van de wij n 
Dionysius en bij de Romeinen Bachus . Willy had het boek bij: 
Van Ran k tot Drank, uitgegeven ter gelege nheid van de tentoo n
stell in g Tn--C'-ën-'f,-" in 1990 bij Di dier Hatier in Brussel . 

Spreker gee ft dan toelichting over het ontstaan van de wi jn 
cultuu r. Bij opg ra vingen in het Tertiair vond men al dr uiven 
pitten . In Ur vo nd men a f beeldingen van druiven op een 
kleitablet , ve r moedelijk uit 3000 v66r Xus. 
Tussen de 30° en 50° n oo rderbreedte florest de wijn cult uu r 
het best . De landen van oorsprong liggen vermoedelijk in de 
Kaukasus, klein Azi~ , Eg yp te, Turkije, Griekenlan d . 

Druiven worden geteeld om wijn te maken, om te eten, om te 
dr ogen (krenten) en ook n od i g voor de cultus (missen) . 
Onze streken liggen op de no ordelij ke grens en sommige 
variëteiten kunnen hie r gewonnen worden , o .a. Mülle r-T hurgau, 
Kerner, Sieger, Rivaner, ••• Wij weten dat in 1079 in 
Berl t ge n 1 Ha druiven ve r bouwd werden voor het st. Lambe r tus 
kapittel en in Kuttekoven in 1457 een wijnpers midden een 
wijngaard stond . Rond 1600 daalde de tempe ra tuur nogal 
drastisch en verbouwde men meer graangewassen , waarv an bier 
kon gemaakt wo r den . In 1 700/1800 kwam er een aanval van 
witziekte en druivenluis . Bij de komst van Napoleon verbood 
hij de wijncultuur ten voordele van Fran krijk . 

In de literatuur vindt men bij J . Daris :"L e vignoble au pa ys 
d e _.hl?. 9.3"~ . Ook Hen rot a y , P i ren n e, Ha bet s, 'p i t on e . a. . s eh rrrve n 
hi erove r. In 1 895 schree f J . Halkin een boek ove r de wijn, 
druivencultuu r en de regio's waar ze ve r bouwd werden met 
bi jhorende kaa r t . 

Gewoonlijk werd er geteeld op zuiderhellingen. Men vin dt 
concentraties r ond Leu ven, in de Maasvallei van Hoei tot 
Ma a st rich t en in het uiterste Zuiden van ons land. Meestal 
is daar goede grond aanwezig . 

De voorzitter dankt Will y voo r zijn accurate en leerri jke 
uiteenzetting . 

Men spreekt n og even over het le ve n va n de bijen en weegt 
het voo r - en nadeel af van genetische ma ni pulatie . In d i t 
ve r band kondigt Jos een Ispreekbeurt aan op 11 dec . van 
prof Burggraeve ove r: "I s ingrij pen in de natuur ethisch 
ve rant woo rd. 
De Radio 2-wa ndeling van zo . 28 okt . wordt aangekondigd 
e n W i 11 Y wee t - ëfà"t;'asT"r u i t s i t e i nCo Ie n a lm eer dan 40 0 0 
bez oeke rs te l de op jaarbasis. 

-----------------------------



BORG LO ON, 12 november 2001. 

U I TNO 0 I GIN G 

Beste , 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen 
vanonze volgende bijeenkomst op 

in de zaal der ambachten op de 1ste verdieping van het 
Stadhuis, Markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. In memoriam Jos Grommen. 

2. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

3. De Begijnenbeweging en de begijnhoven van Tienen, Aalst, 
Dendermonde , ••• Borgloon, ••• (vorige agenda) 

4 . Kunstschatten van de Kerk van Gote n . 

5 . Suggestie: makante Lonenaren . 

6. Mededelingen . 

7. Inbreng van de aanwezigen . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
mogen begroeten, heten U bij voorbaat hartelijk welkom, 

Namens onze kring, 

De secretaris, De voo r zitter, 
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VERSLA G VAN DE SA~ïENKOMST OP 20.11.01. 

Ve r on tschuldigd : J . Breesch, A. Keimes. 
Aanwezig: F. Le mme ns, A. Knapen, A. Timmermans, 

G. Houben, F. Timmermans, H. Lenaers, 
lJ. Vandormael, P. Helewaut , Jos Bleus 
en F. Coenen. 

lJilly Vondormael had ons verwittigd dat er geen verwarming was 
in het ambachtenlokaal op het stadhuis. Dan een andere locatie 
gezocht ••• e n gevonden op de dekenij bij E.H. Deken, die ook 
lid is. 
De voorzitter hield voo r de rechtstaande ve rga dering een postume 
hulde bij het overlijden van_..p...E-: __ .g~F~ .. ~' één onzer trouwste en 
c ompetentste leden. Hij beloofde de aflijvige om werk te maken 
van de in ventar isati e van de eigen boeken en documenten , alsook 
om deze zeker niet verloren te laten gaan. Frans las dan het 
dankbriefje van mevrouw Grommen. 

Bij de goedkeuring van het verslag van vo ri ge bijeenkomst werd 
opnieuw de vraag gesteld naar Marcus Tullius, die voorkwam op 
een oude plukkorf . lJie was hij? •• Inmiddels vond lJilly dat 
Cicero ook deze voorname n had. lJas hij het? •• 

De suggestie van lJilly om een opsomming te maken en eventueel 
een brochure gver markante Lonena ren vie l in goede aarde bij 
voorz itter en aanwezigen. Onmiddellijk werde er een groot 
aantal belangrijke Lo onse personaliteiten opgesomd. Herman 
wist dat zich in de st. Niklaaskerk in Aken een grafsteen van 
Stravius (Stra u ven) bevindt. Ook recentere figuren dienen 
vermeJcd! 
Jos was op de Guffenshulde in Hasselt. Guffens maakte het 
schilderij dat in de raadzaal van het Hasseltse stadhuis hangt 
en waarop graaf Arnold IV van Loon in 1232 het vrijheidscharter 
aan Hasselt overhandigt. 
De voorzitte r deelt mee dat hij een inventaris (100 pagi na's ) 
maakte van de kerkschatten van Gotem. Hij was ook op de ten
toonstelling in Reims: 20 eeuwen kathedralen in Fran krijk . 
Dan weidt Jos ui t over de ,begi jnho ven en hun spirl tu"äTI tëi t . 
Zij ontson den in de 12de en 13de E als reactie tegen de 
polit ie ke en sociale ontredder s ing in Europa. Paus Gregorius VII 
en Bernardus van Clairvaux pleitten voor een evangelisch. 
ge-inspireerd leven van armoede en eenvoud. Hadewijch en 
Hildegard van Bingen zochten het in de mystiek. Ook Franciscus 
van Sales bewandelde die weg. Een begijnhof was een gesloten, 
omm uurde gemeenschap met eigen kerk, eigen priesters en eigen 
kerkhof. In Borgloon begon het in 1258 met 9 begijntjes, op 
de plaats, die nu nog Begijnhof noemt. Fl orence had trouwens 
het boek bij van Michiel Heirman: Langs Vlaamse BegUnhoven 
Davidsfonds, Leuven . ~~ _._-_.~~,- ' 

Er wordt n~verd e r gepraat over het Concilie van Lateranen 
het celibaat, de 7 saaramenten, de legende van de H. Graal; 
de klooste r oB8esi en de Katharen. Ook de Islam kwam aan bod. 
Volgens Prof. Vermeulen is er een onmogelijke dialoog met de 
Islam. (zie zijn boek) Jos verhaalt verde r over zijn opgravin
gen in Isra~l! zijn rei~ nanr Syrië en zijiervaringen met de 
Joodse tradltles. Ook lJllly ondervond tijdens zijn reis naar 
Israël de wrijvingen tussen Jode n en Palestijnen. Er werd nog 
wat doorgeboomd over het sestaire Jodendom en tenslotte meldde 
de voo rzitter zijn studie voor zijn doctoraat, die handelt over 
de Kanunniken e n hun relatie tot de maatsshappij. Frans doet 
nog enkele mededelingen en lJilly vertelt over de voordracht 
over de azijn (edi~) in het Hassl tse Jeneve rmuseum--:-Dok "h-Is'"r 
in Borgloon was een azijnfabriekje in de Stationss~raat, het 
huidige Landb ouwsynd~ ~~~~~ _____ _ _______________ _ 
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Beste, 

Borgloon, 10 december 2001 . 

U I TNO 0 I GIN G 

Hiermee wordt U vriendelijk uitgenodigd om onze laatste 
samenkomst van dit jaar bij te wonen op 

1 DINSDAG 18 DECEMBER ~~~ ~~~~~~,~~_:J 
in ons gewoon lokaal: de ambachtenzaal van het stadhuis, 
op de Markt te Borgloon. 

AGENDA 

1 . Goedkeuring ver~lag vorige bijeenkomst . 

2 . Begin : Merkwaardige Loonse figuren: Richard Pauli 
Stravius. Kent U hem? 

3 . Mededelingen 

4. Inbreng leden. 

In de hoop U op deze samenkomst te mogen begroeten, heten 
U van harte welkom, 

De secretaris, Namens de Kring, 



8ORG~OOl\j 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18.12.01. 

Aanwezig : F. Lemmens, C. Mignolet, G. Houben, 
W. Vandormael, A. Knapen, 
P. Helewaut, J. Breesch, Jas Bleus 

F. Coenen. en 

Bij het overlopen van het verslag van 
vorige keer werd opgemerkt dat men nu nog 
niet zeker weet welke Marcus Tullius het is. 

l s het een voornaam en (amil ienaam of zi jn hBttw's 's --v-o'ornamen 
van b.v. Cicero 77 •• Dit laatste denkt Willy. 

Jas wil van wal steken met de markante Lonenaren. Eén van de 
groten is wel Dionysius van Leeuwen. -Hé-r -rs' ·j. ' Breesch die 
daarover het meest 'aä~n-de·'wEté:C kwam. Dionysius was de voor
naam en van Le euwen de familienaam. Hij werd geboren te RijkeI 
in 1402. Daarom overweegt men aldaar zijn 600ste geboorte
verjaardag te vieren. Hij trad toe tot de Karthuizerorde en 
schreef het grootste werk der late middeleeuwen over mystiek, 
filosofie en theologie. Hij was raadgever van Filips de Goede 
en Karel de stoute. Hij probeerde hervormingen door te voe ren 
in de kloosters en bij de kanunniken. Zijn graf bevindt zich 
in het Karthuizerklooster te Roermond. Onze voorzitter bezit 
veel van zijn boeken, opg~steld in het latijn. Jos zegt te 
willen meewerken aan de viering te RijkeI en geeft dan een les 
in middeleeuwse filosofie. Patriek weet dat in het wapenschild 
van DvL een leeuw prijkt en dat hij ook verwant is met de 
Hinnisdaels. 

Tussendoor wordt gepraat over boeken van het Davidsfonds, het 
leren van het Swahili en de kerk van Kuttekoven, waarvan 
alleen de toren geklasseerd is. Hets~~601huis van Gorsop
leeuw komt ook ter sprake en de restauratie (7 •• ) van het 
kanun nikenhuis. Op de huidige hoeve van kasteel De Clee prijkt 
het wapens€hild van enkele abdissen van Herckenrode. De 
verdwenen oude hoeve was het stamhuis van het geslacht 
Pauli-Strauven. 
Onze voorzitter geeft dan een gedetailleerd beeld Van de 
vers ehillende takken van de familie, vanaf 1552, met o .a. 
Riehard, Arnold en Jan Pauli. Sommigen waren schepen vanloon, 
anderen klommen op tot wijbisschop of nuntius of hoge func
ties in Rome. Patriek weet dat in het bundergeldboek van 
Hreckenrode nog het plan stond van de oude abdijhoeve. Jos 
citeert uit het boek van R.P. Stravius dat hij de Brigittijnen 
leert ke nnen en hen stimuleert Om in 1643 een klooster uit te 
bouwen te Borgloon. 
Er wordt nog nagepraat over vele hoeves die afhingen van 
abdijen, kloosters en kapittels en ook van het prille begin 
van de huidige Fruit veiling in de parochiezaal van Kerniel. 
Frans zegt dat de provincie een boek uitgeeft over 100 
in vI oe dr i j ke Li mburgers en overweegt zeI f s een 2 de a-ë'el u i t 
1ë ''' 'geveÎÎ.'' "Oud':'Lon8naai - Yves Petry schreef 2 boeken: 11 Het 
J..êar van qe m~_n." en recent "J~,?_ d _s. _~, ~gl?n ,fll.uzie~". Wij k;'chten 
het boek over de begijnhoven aan. Patrick vertegenwoo rdigde 
de kring op de Cultuurraad. Er wordt nog gewerkt door 
voorzitter en c o-auteur aan het boek: "De st. Odulfuskerk te 
B 0 r g 1 0 0 ,'::1_". Vol gen d j a a r zulle n wij als v e i-gader-dat-:ä' "'-êi~ ' '3 d~- _ ..... 
dinsdag der maand aanhouden en de locatie opnieuw aanvragen. 
Onze voorzitter slaagde ook in de officiijle voorstelling 
van het doctoraat in "gesloten kring " ven professoren. 
Profic;;iat! 

--------------------------



Borgloon , 7 ja nuari 2002 . 

U I TNO 0 I GIN G 

Geachte, 

Hie r mede nodigen wij U vriendeli jk uit op onze eerste 
bije enkoms t in het jaa r 2002, de 3de dinsdag der maand, 
dus op : 

in de zaal de r ambachten , 1ste verdieping van het Stadhuis , 
Markt te Borg l oon . 

AGENDA 

1. Goedkeuring va n het ve r slag va n vo rige samenkomst . 

2 . Ve r slag financiêle toestand . 

3 . Verslag Cultuurraad . 

4 . ~ie was de Lonenaar Richard Pauli Stravius en wat 
betekende hij voo r Vlaanderen? 

5 . Mededeli ngen en inbreng van de leden . 

~ij vr oege n volgende ve r gade r data aan : 

15 . 01 - 19.02 - 19 . 03 - 1 6 . 04 - 21 . 05 
18 . 06 - 17.09 - 1 5 .10 - 19 . 11 - 1 7 .1 2 

Een nieuw jaar, een nieuw gel ui d , een nieuwe euro! 
Mogen wij uw jaarbijdrage van 15~ ve rwachten? Er is 
wel gee n haast bij, daarQm volge nde maand een 
oversch ri jv ing s formulier bijge voegd . 

I n de hoop U op deze on één der vo lgende bijee nkomsten te 
moge n begroeten , tekenen wij , 

De secretaris , 

-, " , 
1_,. '": ~~1J>~'7g 1"'3 

'.' 0 ~ (, L 0 0 :" 
"'17"· , 4''5'2.. . 

in naam van onze kring , 
De voorzitte r, 

Jo s Bleus 



BORGLCOf\J ---

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 . 01 . 02 . 

Verontschuldigd: A. Timmermans, W. Vandormael . 
Aanwezig : H. Lenaers , J . Breesch, A. Knapen, 

C. Mignolet , G. Houben, P. Helewaut, 
Jos Bleus en F. Coenen . 

Op een vraag van W. Vandormael om een c~edens 
tafeltje te restaureren , ve r wijst de voorzitte r 
naar het Vormingscentrum te Tongeren , onder de 

naam Kereant . Men zegt dat er ook in Hoepertingen een goede 
restaurateur woont . 
In het verslag van vorige samenkomst werd ten onrechte vermeld 
dat Dionysius van Leeuwen van adel was en een wapenschild . 
bezat. Integen 'aëisr -;;:;-ä'S' h'i j vermoedelijk een boerenzoon , die 
studeerde dank zij één der Heren van Rijkel, die abt was van 
de abdij van st . Truiden . De verwantschap met de Hinnisdaels 
is ook niet bewezen . 
Het f inancieel verslag wordt goedgekeurd . Wij vernemen dat er 
jaarI ijk~ · ca . 900Ó Bf F secretariaatskosten zijn en wij als 
subsidie slechts 3000 BEF ontvangen . De vergade r data werden 
door de overheid goedgekeurd. (vermeld in vorige - ui't-rïëJdiging) 
Fr a n s d oe tee n a a n tal r)1 ede 9. el t IJ gen : i n v u lle n van f arm u 1 ier en 
voor ministerie van Cu l tuur rSignificant) - boek over 100 
invloedrijke Limburgers, door Belang "en Provincie - abèiïïiîe
menfer ï'-öp n-RiJRë r; H6'ëïJertingen, Heraldicum, Limburgs Erfgoed , 
- vernieuwd boekje (summier) over de St . Odulfuskerk, a c hteraan 
i n dek e r k • --_._ ... . 

Richard Pauli Stravius werd geboren te Kuttekoven in 1584 in 
deo u d e hoe v e taf g-èHr"ok en) van deC le e, e i gen dom van d e a b dij 
van Herckenrode , als zoon van Laurent Pauwels en Anna Strauven . 
Hij maakte een blitscarrière : in 1604 te Rome, in 1606 kanunnik 
te Tongeren, in 1616 bene f icium in Collegiale te Borgloon, 
in 1625 verblijft hij in Arras, van 1634 tot 1642 nuntius te 
Brussel, in 1640 verheft keizer Ferdinand hem "met zijn 
familie " in de adelstand, in 1641 heeft hij een residentie 
tg Luik. Hij sterft aldaar - zonder testament - in 1654 en 
wordt begraven in de kerk van de Ursulienen te Luik . 
GedurendQzijn leven had hij soms scherpe kritiek tegen bepaalde 
personen . Men verweet hem ook zijn gebrek aan nuancering en 
daarenboven wilde hij goed betaald worden . In 1643 bewerkstel 
ligde hij de komst van de .Brigittijnen te Borgloon . OP 8 nov . 
1643 stemden de gemeen te raad '-'en---ëfi3 ' ambacht en hi er in toe . 
Al bij al was hij een "grote meneer" en hee f t het ver gesehopt . 
Jos is in het bezit van het boek : " Correspondance 1 634 - 1642 . _ ..... -"'- ---.-----. .. _.... . . , br 1 even van R PS al s nuntiu s te 8ru ssel naar Rome . . --." . 
Her~an weet veel van de familie _~_~_~Çl.en~ __ e_~. s.~ en wil de genea-
10gle vanaf ca. 1600 kennen . J. Breesch wil dit opzoeke n op 
internet. Wordt er in 2002 wat gevierd door de Brigitt i jnen? . 
Weet zuster Thérésie h~r wat van? • • Jos vraagt ' nog wat 
geduld en vooral méér inschrijvers voor zij~eoek : De sint
Odulfuskerk te Borgloon, dat hij samen met een professor uit 
Leiden samenstelt . Vele opzoeki ngen komen daaraan te pas ! 

--- -- - - - ---- -- ---- - -- - -- -



Llesth,ed;~é(l1dléJc ,]{ät1..!:J, 
~/ '" - . (\!, 

~/JCal1unllifi c9Cfä:., ..... Borgloon, 1 februari 2002 . 

$11. 

-:~ - . U I T NCO I GIN G ..,. 

Beste, 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk uit op onze bijeenkomst 
op 

IN DE ZAAL DER AMBACHTEN, 1ste verdieping van het Stadhuis 
te Bor gloo n, Markt. 

AGENDA 

1 . In memoriam Jan Bellefroid, lid van onze kring. 

2. Goedkeuring ve rsl~ vorige samenkomst. 

3. De Graaf van loon en de stadsrechten van Mechelen. 

4. Wat in de toekomst met de historische xerken en 
gebouwen in loon? 

5. Vraag van de Rijksuni ve rsiteit van Gent aan ons. 

6. Mededelingen. 

7 . Inbreng van de leden. 

Zoals aangekondigd is hie rbi j ingesloten een ove rschrijvings
f ormulier om uw jaarbijdrage van 15 EUR (o f meer!) te storten. 
Dank bij voo rbaat! 

In de hoop U op deze of één der volgende bijeenkomsten te 
mogen beg roeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

CO~~:~r: } Frans 
TC:1u~r& _ ~:JCm"'2J 105 

3840 B O RGLOON 
Tel. 012/74. q. C ')- 2. 

in naam van onze Kring, 

De voorzitter, 

Jos Bleus 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 19.02.02. 

Verontschuldigd : A. Knapen, F. Timmermans. 
Aanwezig: J . Breeseh, A. Timmermans, 

W. Vandormael, P. Helewaut, 
G. Houben, Jos Bleus, F. Coenen. 

J . Breesch was gelukkig met de medewerking van de prof van 
KULeuven i.v.m. de tentoonstelling in Rijkei ove r O. Van 
Leeuwen. Die zou in de eerste week van oktober plaäti--\iTïïden. 
Jos Bleus beloofde ook zijn algehele medewerking. 

Rechtstaand werd dan een postume hulde gebracht aan de 
betreurde Jan Bellefroid. Hi j had een buitengewone interesse 
voo r het L a-rÏ ër --iJ a n L 0 0 n en zij n ges c h i ede nis. Kwam dit d oo r 
zijn verwantschap met de grote historicus Daris?. hij 
publiceerde artikels in week- en dagbladen. Hij was ook een 
geboren verteller, liefst nog in het sappig Loons dialect. 
Een dialectwoordenboek was zijn ultieme betrachting. Hij 
werkte mee aan de viering van wijlen kanunnik Oaris in 1986. 
Als acteur trad hij op bij de toenmalige toneelkring, o .a. 
in "Het geding van Ons Heer" en "Van den vos Reinaerde" 
In 1989 kroop hij ~n de rol van graaf Lodewi jk in de 
historische evocatie ter gelegenheid van 150 jaar scheiding 
van beide Limburgen. Onze voorzitter leest dan een gedeelte 
van deze tekst voor . 
F ra n s doe t d e i!l~~~§1 i ~9_~D: 0 e U n i v . van Gen t v r a a g tom 
documentatie over de gorlogsburgemeesters. Jos wil dat 
opzoeken. Wij kregen een brief uit Denemarken van de 
"Socie tat Birgitta Europa". Het moederklooster bevindt 
zich in Vadstena (Zweden) . Men belegt een bijeenkomst in 
Mariager (OK) va n 9 tot 12 mei. Er komt in oktober een 
tentoonstelling ove r de Brig~Xijnen in het Europees Parle
ment in Brussel. Germain is in het bezit gekomen van een boek 
over de Cisteriensers, geil lustreerd met kaarten. 
De voo r zit ter ver ti-aal t n u 0 ver des t a d Me c hele n, die i n 1 3 0 1 
haar .§_t~d.~!:.,~~.~~e_n kreeg . Tussen de 24 zegel s van de getuig-en 
prijkte Dok die van B~~outvan Loo n. Hij geeft dan verde re 
ui tl eg over de geschtiedenis van Mechelen. Jos "erd ook 
gevraagd om een tekst op te stellen voor een monoliet naast 
het perron. 
Dan wor-dE de vraag gestel cl: Wa t moe t er gebeur en met al onz e 
hi~torische kerken en andere gebouwen? •• Wat en hoeveel e r van 
is geklasseerd? •• Men haalt het ' geval ~~t~ek oven aan, waar 
dringend restauratie nodig is. En wat met Oetsloven en 
~~.!s ~o~~~?. Het on de r hou d van · vele his t D'r i sehe :: gebouwen 
wordt een zware last voor de gemeenschap. 
De voo rzitter kondigt nog een conferentie aan in HerkdeStad 
op di. 5 mrt. om 20 u, dit in het kader van het project: 
"De goede Loonse Steden" van VAB/VTB. 
Er wordt nog nagepraat over de verdeling in 3 rijken: deze 
va n Karel de Kale, Lotharius en ~odewijk de Duitser door het 
ve rdrag van Verdun in 846. Ook W. Vandormael schetst in het 
kort de evolutie van de fruitteelt. 
o ve r zij n boe k : "0 e Sin t - 0 d u 1 f(l:ïsi,03 r k te B 0 r g I 00 n ver k 1 a a r de 
de voorzitte r dat hij dringend geldschieters of sponsors 
zo~ekt. Het zou jammer zijn dat het boek niet gepubliceerd 
geraakt omwille van dit financieel aspect, beamen allen. 

---------------------



Borgloon , 11 maa rt 2002 . 

U I T NO D I GIN G 

8ORGLOOÏ'J 
Beste, 

Vooreerst onze excuses voo r het ve r plaatsen van ve r gade r data : 
18 maa r t i.p. v . 1~ maart en 1 5 ap r il i. p . v . 1 6 april, dit 
omw-iTfe -'va-r;-- ve rpl ic hti ng en elders. . 

Hiermede nodigen wij U vriendeli jk uit op onze gewone 
samenkomst op : ( let op ! ) 

~ N_~ A ~ - 1 ~ -_M-A-~-~-!~' ___ ~.gE_~ __ .i_~ ... ~g _.m~J 
in de amba cht enz aal ( 1ste ve rdieping) van het stadhuis , 
Markt te Borgloo n. 

AGENDA 

1. Goedkeu rin g van het ve rslag va n vorige samenkomst . 

2 . Mededelingen. 

3. Documentatie ove r oorlogsbu r gemeester (voo r Univ. Gent) 

4 . In br eng van de leden. 

In dien iemand interesse heeft om een le zing bij te wo nen 
ove r het Loonse ve rleden van Beringen kan hi j terecht 
in de troL:ïw'zaal và-ri F1ël - 'v'oör-m-alTgë "s'ta dhuis van Ber i ngen 
te 20 u op DI NSDAG 19 MAART 

Ditmaal is e r wel degelijk een ove rschrij vingsf ormulier 
bijgevoegd om uw jaarbijdrage van mini mum 15€ op te 
sto rten. Dank bij voo rbaat! 

In de hoop U op deze of een der volgende b ijeenkomste~ 
te mogen beg r oete n, tekenen wij , ~ 

in naam van onze Kr i ng , , 

~'~:- JJ ~ .e ,L-~ 
~ , -~-------r- ... 

De secretar i s, 

("~0[!i\.lr:l\! Frans 
ïong.:rs0steenweg 105 

384ü B OR G L OO N 
1"el. 012/74. 46"-2 



VERSLAG VAN DE BIJEENKo~ST OP 18 . 03 . 02 . 

Verontschuldigd : A. Keimes, W. Vandor~ael, 
J . Breesch . 

Aanwezig : P . Helewaut, F. Lemmens, A. Timmermans, 
F. Timmerrnans, Jos Bleus en F. Coenen . 

BORGLOON 
Ons gewoon lokaal was bezet, zodat we mochten vergaderen in 
het kabinet van de burgemeester. 
Frans deed eerst de mededelingen : men vierde 25 ja ren 
gemeenteraad seder t d8'7üSTë-;·"-wä"ar van dr ie 1 ede n de v 011 edi ge 
kwarteeuw zetelden; de opgegraven historische vondsten in de 
bedding van de HST worden in Montenaken tentoongesteld ; op 
een foto stonden Herkse leerlingen die op zoek gingen naar 
hun Loons verleden ; het Geschied- & Oudheidkundig Genootschap 
van To nge ren stel t in het Begij nh of zijn schatten ten toon; 
ook Beringen plande een lezing ove r zijn Loons verleden ; 
men restaureert de abdij van Herckenrode; doen wij mee met 
de Loonse kwis van ' t Biejke, •• ; Weet iemand wat ove r de 
Lo onse revue? •• 
Dan komt de vraag van F. Timn,ermans over de ~".,~ ,o.F.910 .on . 
Jos verklaart : Borg= Borcht en lö ss= zand - leemgrond ofwel 
beboste heuvel . Hij beaamt ook dat st . Odulphus door de 
Balderiks vanuit Utrecht hier patroonheilige werd van de 
grafelijke kerk . 
Dan va ngt het hoofdpunt aan : de 9_ q,~,1..C?...9..§ "bur..9_? ,~~ee.. 1?t_E? !' ;di t 
n.a. v . de vraag van de Gentse R.U . G.professor. Frans geeft 
eerst uitleg over de omstandigheden van het bezoek van een 
viertal leden va n onze G. K. aan de heer Desse~ ~in 1989 . 
Aanleiding hiervoo r was het zoeken naar de 54 schriftjes 
van historicus H. Henrotay, die op het kabinet van de 
bu r gemeester lagen . Toentertijd werden die op het stadhuis 
op stencil gezet , waarvan M. Ponet nog één exemplaa r 
terugvond . Onze voo rzi tter had een samenvatting gemaakt 
van het gesp rek ten huize van de heer Dessers in Berchem . 
Laatstgenoemde beaamde dat die schriftjes in zijn bureau 
lagen, maar wist niet wat er later - in de woelige bevrij 
dingsdagen - mee gebeurd was . Hij ve rklaarde ook dat hij zes 
jaren in de gevangenis doorbracht . Daar leerd ~ hij een 
i taliaa n s professor kennen en alzo kon hij uit het werk van 
Dantf Alighieri : de Divina Comedia de hoofdstukken hemel , 
hel en vagevuur ve rtalen. Aldaar leerde hij ook kunst vol 
houts nij werk vervaard igen. Tij dens de bezetting spande 
Dessers zich voornamelijk in voor het culturele, dit in 
toneelopvoeringen en het uitno digen van Felix Timmermans . 
Ook het perron kwam toen reeds ter sp rake, maar werd afge 
voe rd wegens geldgebrek . Alle stadspompen werden goed onde r~ 
houde n, er was zelfs een ontwerp van waterleiding gepland . 
Op zeker ogenblik overwoog men de bouw van een kliniek op 
de Bollenberg . Ook was er sprake van een westelijke omleidi ng 
ron d de s t ad. Oe voo r zitter leest dan enkele passages uit 
Dante ' s werk : de hel . Fran s leest ook ee n aantal fragmenten 
uit de memoires van Dessers : mijn Borgloon . 
Men È~_~_l_ L! __ ~ .. t dat men he den ten dag e mee rop e n hei d a a n d e ~ 
dag legt dan vr oege r over allerlei oorlogsomstandigheden, 
maar dat het toch altijd een delicaat onderwerp blijft, 
zeker voor de families die er bij ~tr okken waren . Ook in 
de media wordt er vee l aandacht besteed aan dit onderwerp 
e n doet De Batselie r een oproep tot verzoening in het 
Vlaams Parlement . Jos wi l dit complex item ook volgende 
maand verder uitdiepen . 



Borgloon, 7 april 2002. 

U I TNO 0 I GIN G 

2CR(?~.X[\j 
Beste, 

Uitzonderlijk is het ni et de derde dinsdag, maar één dag 
v roeger dat wij U uitnodigen, dus op 

(i~~~~~p·Ä ·G'_2~.A ~i~ '~'2 ~à-O'2"=!'E 2-Ö"Uj 
in de zaal der amba ch ten, 1ste verdieping van het Stadhuis, 
Markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring ve rslag vo rige ve rgadering. 
2 . Mededelingen 
3. Over de oo rlogsburgemeester (vervolg) 
4. Inbreng van de leden. 

Tot nu t oe mochten wij reed s 21 leden inschrijven . Wie zijn 
overschrijvingsformulier kwijt raakte, kan nog altijd 
minimum 15.:é; storten op nr. 457 - 8032541 - 74. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom, ook personen die een interessant 
onderwerp kunnen aanb r engen : geef ons een seintje ! 

Wij hopen dat wij onze 
zodat zij minstens het 
samenkomst bijwonen . 

In 

De secretaris, 

) ~ . 

trouwe leden zeker niet ontgoochelen, 
vers lag lezen en misschien een 

naam van onze kring , 

De voorzitter, 

BLE US 



A' 

~,:j1 f;f-~;r-, I ~.; 'J.' .. , .... : .. ' 

~ t::i 1.~ :;,~/ 

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 15.04.02. 

Ve r ontschuldig d : A. Keimes . 
Aanwezig: A. Knapen, J. Breesch, A. 

F. Timmermans, G. Hoube n, 
en F. Coenen • 

TimmermanIjl 
J. Bleus 

--- Dr,,....·~'.!~--.. nP\1 Bij het ove rlopen van het ve r slag van vorige 
:: ,/ ... : ,,-,\ F,. sa men kom s t mer k t ede voo r zit ter 0 p dat de 

betekenis van de toponiem Borgloon n og niet helemaal duidelijk 
is. Komt het va n "lahun": beboste heuvel??. Aansluitend geeft 
hij een sumier verslag van zijn reis naar Roemenië, gee ft 
ui tleg en toont kaarten vaD de daar aanwezige "Kerkburcht~.Q~' , 
vaak omwald. Hij onderstreepte ook de aldaar monumentale 
gebouwen , omwille van de grootheidswaanzin van dictator 
caucescu, terwijl de bevolking, ook nu nog in armoede leeft . 
Nog over het ver slag: i s een ~o_~Cl_~e_..E~_~~ e wel r eal i see rbaar, 
daar elk kerkdorp zijn typische figuren kent en ook het 
dialect van toon verschilt? •• 
Frans doet dan de mededel inge n : ledental tot op heden: 21. 
De Fe ste.l:.gÜ_~,.f? .. "Y.ê.n_ ,Gê ~_c, 6_~_~~E~~Q~Ig~. , ~E ~ ~g. !:3 rl ,"_ . .'! .~n_ ... ~_i_~P._':-lE.9 . . hou d t 
zijn algemene vergader c~ing op ~!L2..P.E.~} __ ~_~ . ~ .. ~.~ .selt en zijn 
Congres op 11. me.J._ ... ~.!:l __ tJ. ~E..~.-.~.~ .~ st,.~d. - Er is een nieuwe Geogids 
ove r Borglonn versc henen (vvvT. - Wij kregen een uitnodiging 
voor een tentoonstelling {21 april - 1 6 juni) te Dee rlij k : 
"W oorde n en Klanken", liederen op gedichten van René De 
Cle rcq . Ook de Lo onse Jozef Billen was één va n de c ompo nisten . 
J 0 s wis t dat ere e nni e u w 'pi- ö]ë"cr- op sta p el s ton d 0 ve r d e 
Luikse steden: Tonge ren en st. Truiden en ook dat de Unief 
va n Leu ve n een dubbel-boekenverkoop hield. Patrick kon een 
Remacle-Leloupgravure van het kasteel va n Binderveld op de kop tik k e rî-:· __ .. · __ ... ·· .. ·< .. · ··,,· 

Nu ove r de oorlogsburgemeester Albert Dessers, geboren te 
Alk e nop 2 7 • 0 2 • 1 1 en 0 ve r Ie den t e Be r c hem 'ö"p 2 4 • 0 1 • 9 7. Hij 
was gehuwd met Neven Maria, geboren te Wellen op 27.1115 
en ove rleden te Mortsel op 11.09.93. Hij had 3 kinderen: 
2 jonge os en 1 meisje . Waar hij zijn middelbare studies 
deed i s ons niet bekend, maa r hij ve rwierf de titel van 
advocaat aan de KULeuven. Hij belandde in Borgloon in 
1938 en schreef zich in aan de balie van Tongeren. Jef 
Lysens werd zijn baas . Hij woonde in de Tongersest raat 
(huidig huis Clerinx-Adons), later in Ge Stationsstraat 
en la te r in de Kroonstraat, nu woo ns t van Dr. Biesemans. 
Hij kwam in aanvaring met de toenmalige franstalig e 
kantonrechter de Borman. Dessers was lid van het Vlaams 
Nationaal Ve rb ond. Hij was een vriend en jaargenoot van 
Louis Roppe. Dessers vermeldt hoe Fl. Gram mens in Tonge ren 
franstalige straatnaamborden ove rsc hi lderde. 
Jos le est da n passages van latere datum waar Dessers beweerde 
zeker 200 man weerhouden te hebben om naar Duitsland te gaan 
werken. Frans haalt ook een getu igenis aan van één van die 
opgeroepenen, die doo r Dessers'toedoen thuis mocht blijven. 
Hij kon ook een Lonenaa r vrijp leiten die voo r de krijgsraad 
moest verschijnen . Ook F. Timmerman s bevestigde het relaa s 
van Dessers waar sp rake was van 2 pri este rwi jdingen in '43: 
Michel Pexsters en Albert Smeers en toonde foto's van die 
plechtigheid. Daar de tijd vo rderde werd besloten om een 
volgende maal dieper op detailpunten in te gaan. 
Er was nog even een discussie i. v .m. de tekst in de nieuwe 
Geogids ove r de Gr ote Mot . 

- - ------ - ---- - ---- - ----



Bo r gloon , 4 me i 20 02. 

U I TNO 0 I G I N G 

- -- r'-~ -.. - · ..... ··- \ i 

Beste, 

Hier mede nodigen wi j U vriendelijk uit op onze bijeenkomst 
op de de r de dinsdag va n de ma an d , dus op 

r-------- ------- -_. 
DINSDAG 21 MEI 2002 TE 20 U J 

""- ... .-.""".-.-----............... -,.-_._ . •• _~'S "J' '''''''''' 

in de zaal der ambachten , 1ste ve r d i eping van het Stadhuis 
te Bo rgl oo n, Markt . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring ve r slag vo rig e samenkomst . 

2 . Mededelingen. 

3. Ve r slag r ondeta f el ove r Cultuurbeleid . 

4 . Ve r volg ove r oo rl ogsbu r gemeeste r Dessers. 

5 . Inbreng van de leden. 

Ons lede nta l bedraagt nu 23 . Achterblijvers Kun nen n og 
ove r s chri jven op Nr . 457- 80 32541- 74 , maar doe het vl ug! 

In de hoop U op deze of éé n de r vo lg ende vergadering en 
te moge n beg r oete n, tekenen wij , 

In naam van onz e krin g , 

De sec retaris, De voo r zitte r, 

'(; ' " T "o-' nv,'g 105 
3 8 4ir ~ 5 0 -R G 'c 0 0 N 

Tel. 0-12174. 1 G 5' 1_ 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 21.05 . 02. 

Verontschuldigd: A. Keimes, J . Breesch . 
Aanwezig: A. Timmermans, F. Kok, G. Houben, 

P.H~lewaut, ~. Vandormael, 
A. Knapen, J. Bleus en F. Coenen . 

Een voorafgaand gesprek ging ove r de talen 
Aramees en Hebreeuws . Jos liet dan F. Kok 
van Kerniel zichzelf voorstellen. ~elkom! 

De voo rzit te r doet da n het relaas ove r bijgewoonde vergade 
ringen. Eerst ging het ove r het Cult uurbeleidsplan voor 
Borgloon. r~en zou meer aandacht moeten hebbêil'--voor het 
resterend historisch erfgoed en het zeker niet uit handen 
geven: daarom een inventaris opmaken. Ook het Cultuurbeleid 
loopt mank omdat men in het centrum geen cultuurgebouw heeft 
en bovendien geprangd zit tussen twee goe~werkendecultuur
steden: Tongeren en st. Truiden • Het Congres ..... y...?rl_. q.e L.:i.[TlQurg~f? 
Kringen in Herk-de-stad handelde over bewaring, raad pleeg
baarheid en geb ruik van Kerkelijke archieven, bijzonder in het 
Rijksarchief te Hasselt. Ook in het Provinciehuis was er een 
ron d eta f el ges pre k, wa arm eer de H e e m k un.!te 0 p het v 0 arp 1 a n 
werd gezet . Jos was ook op d~ inhUldiging van de ".K.o~~~ ,, _t.~ (;.> 
Hoepertingen. Hij had er zijnbedenkingen over. Zou het niet 
iiïëË3r-ë8rl"''"rë~c h ter s toe 1 dan een ' sc h a n d p a a 1 zij n ? •• I n Bra i n e - \,,-,., {I; 

le-chateau staat trouwens nog een authentiek exemplaar, ~o 
De voo rzi tter was ook in Tr ooz achter Luik, waar men ff la ~ .. ,.. 
rou te des Perrons" uitstippelde en ook een tentoonstel1Tng 
op z et'tB:·· .... D a-àÏ'''aa n- kop p el d e J 0 s zij n voo r stel 0 [Tl ins e p tem b e r 
op : ope n-monum entendag de nieuwe nonoliet naast het perron 
plechtig in t~ huldigen. Het Luiks perron is natuurlijk h~t 
voo rbeeld bij uitstek. De voo rzitter stelde ook voor om 
tijdens een bezoek aan Lui k dit perron te bezichtigen alsook 
de opg ra vingen op de pl ·äCe-st. Lambert. 
Ve rder was er inbreng van de leden: Patrick had enkele boeken 
bij ove r grafische technieken, o.a. door Remacle-Leloup ge-
b r u i kt. Het boek 0 v e r -ëfë3-S "'r : 'Ö d u 1 f u s k e r k en het Kap i t tel van 
J 0 s Bie u ska nni e t ve r s c hij n e n -om---r l"Fi"än c i ë 1 e re den en . Kan e r 
geen sponso r of mecenas gevonden worden?. Frans zegt dat er 
twee boeken over de Herckenrode-abdij gaan verschijnen. Men 
wll- a-e z e--'68"5 t ë 1 fe n. ' G'e r m a i n he e f t het 0 ver de ab dij e n van 
Eur op a en de ver schener, "A"r t i sb oek en h i er ove r. iJ i 8~~wë8t er 
meero\.IÈl r ? • • Voo re e n u i t geb rei d h 0 0 f d s tuk 0 ver oor t 
logsburgemeester Dessers is het wat laat geworden. FranS-
Is'esf" toch Èlnkete punten: sind ' 38 woonde Dessers in Borgloon 
en bij ve rkiezingen in '39 stond hij als 1ste op de Kamerlijst 
voo r het VNV. Hij beschrijft ook de bewogen dagen van '39, 
de mobilisatie en inkwartiering van soldaten. Bij de in va l 
van de Duitsers op 10 mei '40 bracht hij vrouwen kind in 
veil i gheid naar ~ellen. Begin augustus waren meer dan twee 
miljoen Belgische vluchtelingen in het zuiden va n Frankrijk . 
Dessers besloot samen met autobusuitbater L. Dony de Lonenaren 
te repatriëren. Hij beschrijft hoe moeilijk die reis was en 
al de perikelen onderweg naar huis. Verder nog de oprichting 
van de Landb ouw - en voed ingscorporatie, ~interhulp en de 
ravitailleringscomités. Hoog tijd om naar huis te gaan! 

- ------------------ --- -----
Beste lid, 

Jammer genoeg kan dit ve rs lag het laatste zijn dat U toegezonden 
wordt, indien U niet vlug uw jaarbijdrage van 15~ stort op KBC 
rek ening 457-803254-74. o ank bij voo rbaat! 



Borgloon, 10 juni 2oU2 . 

U I TNO 0 I GIN G 

Beste lid, 

Om ons werk jaar op een waardige Wl J ze af te sluiten willen 
wij U graag uitnodigen om een korte uitstap te maken naar 
de historische "Cit é ardente" te Luik. 

Onze voo rzitter wil ons uitleg geven o.a. aangaande het 
Perron en de opgravingen onder de oude kerk op de Place 
st. Lambert. En kele be r eidwillige chauffeurs zullen ons 
ter plaatse brengen . 

Daarom ve rzamelen wij op het Speel hof te Borgloon op 

r'o INS 0 A G 1 8 J ûrr~tÎ~-·OM~ c1-9· .~. u'] 
Wil aub. de secretaris op voorhand verwittigen als men 
wil deelnemen, zeker v66r 16 juni !Oit om pri véauto 's te 
voorzien . 
Gelieve dan enkele minuten vroeger aanwezig te zijn, 
want we vertrekken stipt op tijd! 

In de hoop U te mogen begroeten op 18 juni, à bientot! 

Namens de kring, 

Oe secretaris, Oe voorzitter, 
( 

Jos BLE US 

~ 
\ 



Borgloon, 7 oktober 2002 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste lid , 

U hebt het waarschijnlijk al in het verslag gelezen dat onze samen

komst van l _Q_ .Qk_t()J:?~ :r . n..t~.t.._doQr..R~.Sl :t . In de plaats hiervan plannen wij 

op 
f .- --- ., 

I ZATERDAG 19 OKTOBER~~.~J 

een leerrijke uitstap naar de hoofdplaats van het voormalige Prins

Bisdom . We komen samen op het Speelhofplein om 12 . 30 U stipt om 
c _ • .• • • ........ ft=.' .. _ ~.T. _~_ .. '_ •. . _~._ _.' 

samen met enkele auto's naar Tongeren-station te rijden 

De trein vertrekt om 
Terugkeer in Luik : 

13. 16 U 
21.15 U 

Aankomst in LUIk : 13 .45 U 
Aankomst in Tongeren ~1 ; 44 U 

Wat bezoeken wij? Het prinsbisschoppelijk paleis, st . Jacques, 

het Perron, St . Denis en St . Croix . Mogelijkheid om rond 18 U een 

kleine versnapering te nemen op eigen kosten ; de kas vergoedt : 
de treinreis heen en weer en één consumptie 

Gelieve zeker onze secretaris _!~ .. ~~~:"_~ tt~~_~r1_;r_~qF--:,",m,~\.-.,J:Lp!-<tober 
indien U met ons meereist . Uw partner is uiteraard ook uitgenodigd 
of vrienden of andere geinterreseerden . 

De secretaris, 

eOE N E ~~ F r a n s 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG LOON 
Tel. 012174.~L,')2 

Tot dan ! 

De voorzitter , 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 17 . 09 . 02 . 

Verontschuldigd : A. Knapen, A. Keimes , F . Timmermans . 
Aanwezig : G. Houben, W. Vandormael, C. Mignolet, F . Kok 

A. Timmermans, J. Breesch, Jos Bleus, 

F . Co enen en later P . Helewaut . 

Devoorzitter heette iedereen welkom bij de start van het nieuwe 

werkjaar . Hij wou eerst de mededelingen aansnijden: 
1 . J . Breesch bevestigde dat Rijkel _I?~.~:r~.:!:.l:l ~ .. -yaI! .~ee~wen zou vieren 

vanaf za . 9 nov tot zo . 17 nov . , dit n . a . v . de 600ste verjaardag van 
zijn geboorte . Naast drie voordrachten vindt er ook een tentoonstel-

ling plaats . 2 . J. Bleus zit in de GECORA en protesteerde er tegen 

de aanleg van een betonweg vanaf het rond punt in Voort tot voorbij 
Tjenneboom tot de kapel van Helshoven . Het is trouwens een oude 

Romeinse heirweg! 3 . VAB/VTB zet een nieuw project op stapel , nl . 
de ~l,llk.se_. sJ~9..~!! ,,§~_~ . IE_~.~ <:ien en Tongeren . 4 . Een Duitser op logies 

bij Jos Meekers schrijft een Eoma~ over .de gr.aven van Loon 5 . De 

voorzi tter woonde het toneelstuk bij : .Q~_ar:je _~~_~~ . ~~~:=t~n. V:~rl .. ~y_ik 
en L~~rl' 6 . De ~ij~!eesten slaagden opperbest. Loon kreeg 11 

appellations toegewezen, waaronder 2 beste . 7 . De 9P_~~~~rl~~~nt~n
dag was zeer geslaagd . Jos was in Aulne, de abdij van Lobbes en 
st. Truiden . 8 . De monoliet aan het Perron is eindelijk geplaatst 
met de tekst van Jos . 9 . Het riiks~r~~~e~ wil geen gezamenlijke 

inkomkaart geven voorkringen . 10 . In Qo~soplee~~ werd de vernieuw
de kerktoren samen met de wegeninfrastructuur ingehuldigd . 11 . Het 

onderhoud van ons suJ_t.~J:"_~Jll erfgoed is nogal kostelijk. Wat met de 
kerk van Kuttekoven en de kapel van Oetersloven ? •• Zeker niet 

afbreken of uithanden geven!!! 12 . Frans kreeg een brief met een 
~JO:V -,.; E- ~t 

vraag over een Loonse kape~a~~. in 1892 die een boekje schreef over : 
"Education des Filles", en een andere met vragen over het Maria-

beeld in de kerk en de schilderij van de H. Theresia . 
Na dit lang uitgelopen hoofdstuk wou de voorzitter de uitgestelde 

reis naar Luik behandelen . Hij stelde voor de samenkmst van .~~_ 

oktober ._~~_s.9?r§lEJ?en ~rl_.?.P. .!:~()k~~EE..r_~~.i.~~a~~.!~. ___ ~.r:~l:~.~~ ' Men zou 

's middags met auto's (carpooling) tot Tongeren rijden en aldaar de 

trein nemen tot station Palais . Jos neemt o.a . Frans, Germain, Kok 
en Breesch mee . Kas komt tussen! Nadere afspraken maken! Frans 

verwittigen. 
Er zijn nog tussenkomsten van Patrick, Breesch en Germain (over 
kloosterorden) en Jos (over M. Aubé) . 
Gezien het gevorderde uur konde de overige punten niet meer bespro
ken worden . 



VERSLAG VAN DE STUDIEREIS NAAR LUIK OP 19 . 10 . 02 . 

Aanvankelijk met 8 ingeschrevenen , vertrokken we 
vanuit station Tongeren met zijn zevenen . Uitgestap~ 

in station Palais waren we al ter plaatse . 
Vlak voor ons rijst het imposante Bisschoppelijk 

,Paleis op , heden ten dage het Justitiepaleis . 
Het bestaan van een 0eer groot bisdom : van in het noorden van 
Nederland tot aan de huidige Franse grens (250 km N-Z en 50km ~-W) 
ligt aan de grondslag van het PB Luik, met als 1ste bisschop Servatius 
in Tongeren en Maastricht en later Lambertus en Hubertus . 

Pas in 985 werd Notger "Prins"-Bisschop en oefende de prerogatieven 
van graaf uit, aanvankelijk over het graafschap Hoei . Hij kon zelfs 
zijn gebied nog uitbreiden . Zijn opvolger Balderik 11 wijdde de 
sint Lambertuskathedraal in 1015 in . De relieken van de H. Lambertus 
werden van Maastricht naar Luik overgebracht . Dit alles verhaalde 

onze gids terwijl we op de overwelving stonden van de vroegere 
kathedraal , die imposante afmetingen had . De fameuze Evrard~~,_J, a 

MarcI:<: liet een paleis bouwen naast de kathedraaL 
La cité ardente Liège dankt haar naam aan een klein riviertje, de 
Legia, dat in de Maas uitmondde . Die stroom had trouwens meer 
~ i"jarmen, die later gedempt werden ; vandaar de benaming l'ile . Een 
strakke wind verkilde ons ; dan maar op stap naar het café : Le 
Yilori, naast het Perron . De voorzitter gaf daar verdere uitleg 
over de afbraak van de oorspronkelijke kathedraal en gaf nog de 
betekenis en functie weer van het Perron . 
We stapten langs de Academie des beaux Arts, opgericht door de 

. -- e 
Velbruck, waar M. Aubé professor was . Andere bekenden waren Grtry, 
Franck en I saye . Nu tot aan het oude postgebouw gestapt om al de 
wapenschilden te bewonderen, die in de muren aangebracht waren o . a . 
Hasselt, Kortessem, Waremme, Spa, Looz, Moha, Franchimont e.a . 
Eventjes op de brug om de brede stroom van de Maas onder ons te 
zien vloeien . Veel wapens, kolen en staal werden langs deze 
belangrijke waterweg vervoerd . Voor de doorvaart moest men wel tol 
betalen . 
Dan langs het gebouw van de ,universiteit en even verder langs de 
Gotische kathedraal St . Paul . We passeren een statig kanunnikenhuis 
uit 1701 van Ba~on Surlet om uiteindelijk te belanden in de sint 
Jacobskerk . Deze maakte deel uit van de st . Jacobsabdij , gesticht 
E i-ï o15 . B'aarvan resten nog de romaanse westbouw en een vroeg
~enaisance portaal . Ze werd gesticht door Balderik 11, broer van 
de graaf van Loon . De huidige gotische kerk dateert uit de 16de E . 
Prachtige beelden van J . Delcour en een majestueus orgel zijn te 
bewonderen . De charters van de 32 ambachten werden hier bewaard en 
er bevindt zich ook het g~_a~f. van P . B. Balder~~ I~_ (1008 - 1018) 
en het wapenschild van de la Marck . Onderweg meldt men ons datin de 
st . Janskerk een Congolese mis plaats heeft . Vlug daarheen en ••.• 
het was de moeite waard! Deze kerk (12 - 15de E) bezit een klooster
gang en een romaanse toren . Het is één van de 7 collegiale kerken . 
Ook nog langs st . D~nis (gesloten) met romaanse en gotische 
gedeelten . 
We kregen er honger en dorst van en dus .... De trein bracht ons 
terug naar Tongeren en met de auto tot Borgloon . 



Borgloon, 12 november 2002 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste lid, 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit om onze samenkomst bij te 

wonen op 
l_ DINSDAG 18 NOVEMBER 2002 TE 20 U 1" 

in de zaal der ambachten, 1ste verdieping van het stadhuis te 

Borgloon , Marktplaats. 

AGENDA 

1 . Goedkeuring vorig verslag 

2 . Evaluatie en nabespreking van onze 
-uitstap naar Luik op 19.10.02 
- bijdrage aan de feestviering van de 600ste geboortedag va 

Dionysius van Leeuwen te Rijkel . 

3. Correspondentie met 
- Genève i . v . m. rozen 
- rijksarchief i.v . m. boek Nouwen: L'education des filles 

4 . Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze bijeenkomst te mogen begroeten , 
tekenen wij, 

in naam van de kring, 

De secretaris, De voorzitter , 

/~ ,.--
<--

;, 

'-- -
Jos BLEUS 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 1~ . 11.02 . 

Verontschuldigd : F . Timmermans 
Aanwezig : J . Pirard, G. Hou~ben, A. Timmermans, 

F. Kok, J . Breesch , W. Vandormael, 
C. Mignolet,P . Helewaut, F . Coenen en , 
Jos Bleus (later) 

In de gesprekken vooraf laat G. Houben horen dat hij veel over 
~_lo <?.~ ~~~<:::d_es weet en opgezocht heeft . J . Breesch achterhaalde dat er 
in Zepperen gedurende vier jaren Kartuizers gehuisvest waren . Men 

poneerde dat de kloostergemeenschappen zeker niet arm waren, integendeel t 

Frans deelt mee dat de voorzitter later zal komen en vraagt of het 
verslag juist is? Hij verhaalt ook over de br~e~~~ en de antwoorden 

hierop van een zekere ~t?.E.:~-L~ ui !. . G.énève, deskundige in rozen , die 
belangstelling had voor het Mariabeeld met rozen en het schilderij , 
waarop de H. Theresia rozen uitstrooit over Borgloon . Bij haar bezoek 
en lezing in Heks had ze die opgemerkt in de kerk van Borgloon . 
Patrick verbaast ons met de aankondiging dat bijna heel ~uttekoven, 

zeker kerk, kerkhof , pastorij, de Clee en spoorwegberm opgenomen 
zijn als R~sS~~Fmde monumenten . Hij toont de plannen . Ook voor Gotem 
geldt hetzelfde . 
Op aanvraag van de voorzitter geeft J . Breesch dan de levensschets 

van Dionl~~~~~J de Kartuizer . Geboren in 1402 of 1403 uiteen boeren
familie Van Leeuwen te Rijkel, bezocht hij waarschijnlijk de 
kloosterschool van de Benedictijnen te st . Truiden . Op 13jarige 
leeftijd trekt hij naar de stadsschool te Zwolle . Hij wil als 
Kartuizer intreden te Zelem bij Diest en te Roermond . Hij werd op 
beide plaatsen geweigerd omdat hij te jong was . Hij gaat dan zijn 
studies voortzetten aan de universiteit van Keulen . Daar behaalde hij 
in 1422 het baccalaureaat in de artes en in 1424 de graad van 
magister artium . Hij klopt weer aan in Roermond en wordt nu als 21 
jarige als postulant aangenomen . Hij verbleef daar tot aan zijn dood 
Hij bleef in zijn cel om vele boekan te lezen en nog meer boeken t e 
schrijven , met de ganzeveer en in het latijn . Niet minder dan 44 
boekbanden, groot formaat, verschenen tussen 1896 en 1913 en bevatten 
zijn commentaren op boeken van de H. Schrift, Thomas van Aquino en 
anderen . Later zeimen : Het is alsof de gehele middeleeuwse theologie 
uit hem terugstroomt . Spreker weidt dan uit over de aanleiding en het 
verloop van de viering en het onverhoopt succes hiervan . Momenteel 
is de heemkring RijkeI in het bezit van 42 boekdelen , een geschenk 
van La Grande Chartreuse . 
Er zijn nog tussenkomsten van J . Breesch en P Helewaut . Frans ver
meldt de boek~n ; _ . De Bokkenrijders , 3G5 heiligen, Abdij van St . Truiden , 
Herckenrodeabdij . Wij moeten ook uitkijken naar een an(te..r_ l.2.c. élt~_e , 

wegens de restauratie van het stadhuis . 
Intussen is de voorzitter aangekomen . Hij wenst J . Breesch proficiat 
voor die prestatie . Er kwam een vraag van het Davidsfonds om een 

geschie?kuI?-~~i& . toneel op te voeren, in de trant van dat van 1989 . 

Men wil hiervoor eerst een brief sturen naar het stadsbestuur . 



Borgloon, 26 november 2002. 

U I TNO D I GIN G 

Beste lid, 

Zoals U in het verslag kon lezen moesten wij uitkijken naar een 
andere locatie. 
Het stadhuis is voorlopig niet meer toegankelijk vanwege 
restauratiewerken. Wij deden een aanvraag aan het O.C.M.W. 

en kunnen nu terecht in ons oud lokaal van het Diensten
centrum, juist achter de kapel van het Gasthuis. 
Wij willen U daar de eerste maal verwelkomen op 

AGENDA 

1. Gotem en Kuttekoven beschermd als monument 

2. De Luikse steden: VAB/VTB: Tongeren en st. Truiden 
(maart:april 2003 

3. Verslag Congres Naam-& Dialectkunde 

Herk-de-stad 23.11.02 

4. Publicaties: - Abdij van St.Truiden, deken Rutten 
- De Bokkenrijders, F. Van Gehuchten 

5. Heropvoering september 2003 (?): Loon/Horn (1989) 
zie bijhorende brief 

6. Inbreng van de leden. 

In de hoop U daar te mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

frans 
7e .1g:1r __ ".'3." ~n V::lg 105 

3840 BOriGLOON 
Tel. 012/74.'11; j'.z 

namens de Kring, 
De 

Jos BLEUS 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 17.12.02. 

Verontschuldigd: F. Kok, J. Breesch. 
Aanwezig: W. Vandormael, J. Pirar, G. Houben, 

J. Bleus en F. Coenen. 

Daar het stadhuis nog aan de binnenzijde gerestaureerd wordt, mogen 
Wij het OCMW-lokaal gebruiken om te vergaderen. 

Jos kondigt aan dat hij nog enkele exemplaren te koop heeft van: 

"Bou~~IL.9ggE _<:l.e eeuwen heen in Vlaanderen 14N het kanton Borgloon". 
Hij beklemtoont het nut en de verdiensten van de vroegere Vormings-

centra, nu Syntra en de specifieke opleiding "Toerisme" van Syntra 
Tongeren. J. Pirar bevestigt dat alleen gekwalificeerde gidsen op 
bepaalde plaatsen mogen rondleidingen doen. 

De voorzitter doet nu een aantal mededelingen, o.a. het krantenar

tikel over beschermde monumenten en dorpsgezichten van Kuttekoven 
en Gote~. In februari handelen Jan Vaes en Jos Bleus namens VAB/VTB 
over de Luikse steden Tongeren en St. Truiden. (zie folder) 
In Herk-de-stad kwam de!s.§lpe.l van SP!'i~beek ter sprake. G. Houben 
vult terdege aan. 
Frans kondigt drie publicaties aan: "12e _ él.b,ci~,j van St. Truiden" door 
oud-deken Rutten - "De Bokkenrijders" door F.:Vanmeersch - "De 
a!?dit_Herckenrode" 

Men spreekt nog over het klooster van Oriente, Nonnenmielen, Sint 
I:tl!..g~r.',~is, A~.VJ~_rs en over Willem van Rijkel-.- '-·- - ---.-- >.-- - . 

Frans leest dan het antwoord voor op onze brief aan het stadsbestuur 
betreffende de heropvoering van het toneel: Lodewijk van Loon. Via 
de Cul_!~:!Y..E.~,<?E3.12~l kon dit verder besproken wàrden;--iiîáar·"'o·p·-ziJn. minst 
gezegd zijn de voorwaarden erg administratief. 

Jos verhaalt over de tentoonstelling van de miniaturen te Leuven. 
Daar was eréén bij van Arnold van Lummen,- -laatste graàf van Cöon. :
Het boek was in het bezit van 'Lö'dËïwiJk"'van Male. 
Men weet dat er in st. Truiden twee leken-ateliers voor miniaturen 
warenl' 
Men weidt uit over de uitstraling van het vroegere graafschap Loon 
en merkt op dat er zeer weinig afbeeldingen bestaan over de 
verschillende graven. 
J. Pirar vraagt waarom de geschiedkundige kring niet vertegenwoor
digd is in de toeris.-t:.~.~<?h. dienst. 

Enkele beschouwingen nog over: .. <:l.~ sCl1~~tersgilde Sint Sebastiaan, 
• ~ ••• • 0 • • w" ., '_ ,~ '. __ ,. ~~ . ,,' _' ••• '. . • 

het HenE~~<::y]:),?e~ .,?ver d.e .Briggi tijl1:e.:::, enz ••• 
G. Houben wist dat de postzegelverzamelaars op 22 februari van 
10 tot 17 u in het College een speciale stempel kunnen bekomen • 
Men praat nog over de verzamelwoede van buitenlandse euro's, die 
zodoende enorm in waarde stijgen. 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 17 . 12 . 02 . 

Verontschuldigd : F . Kok, J . Breesch . 
Aanwezig : W. Vandormael , J . Pirar, G. Houben , 

J . Bleus en F . Coenen . 

Daar het stadhuis nog aan de binnenzijde gerestaureerd wordt , mogen 
Wij het OCMW-lokaal gebruiken om te vergaderen . 

Jos kondigt aan dat hij nog enkele exemplaren te ~oop heeft van : 

"Bouw~.Q09..~~_de eeuwe!1 heen in Vlaanderen 14N het kanton Borgloon" • 
.;.L-.<:n.I - ,,,.e. "-'<' _~.~~~ "..",Y ".-".", "n .'_' , .. ,,~~, ." .. , _." _ . ,," .. 

Hij beklemtoont het nut en de verdiensten van de vroegere Vormings-

centra , nu Syntra en de specifieke opleiding "Toerisme " van Syntra 
Tongeren . J . Pirar bevestigt dat alleen gekwalificeerde gidsen op 
bepaalde plaatsen mogen rondleidingen doen . 

De voorzitter doet nu een aantal mededelingen , o.a . het krantenar

tikel over beschermde monumenten en dorpsgezichten van Kuttekoven 
en Gote~. In februari handelen Jan Vaes en Jos Bleus namens VAB/VTB 
over de Luikse steden Tongeren en st . Truiden . (zie folder) 
In Herk-de- stad kwam de ~~p~l_ :'!~!1 ~p~~pe~k ter sprake . G. Houben 
vult terdege aan . 
Frans kondigt drie publicaties aan : "~~ ~P~.~.j ... Y-~~ .. ?!,:,TE~~den" door 
oud- deken Rutten - "De Bokkenrijders" door F . ' Vanmeersch - "De 
a!?di_L HeE<?kenrode" 

Men spreekt nog over het klooster van Orien~_~L Nonn.e:E~ie ~_~n, Sint 
~,u~~_~!.'.~is, A~wi!,s en over Willem van Rijkel. 
Frans leest dan het antwoord voor op onze brief aan het stadsbestuur 
betreffende de heropvoering van het toneel : Lodewijk van Loon . Via 
de S_~lt~'!!.'!:.'?~I? e}, kon dit verder besproken worden, maaro~p--z:Cfn ' minst 
gezegd zijn de voorwaarden erg administratief . 

Jos verhaalt over de tentoonstelling van de miniaturen te:: Leu-y_e!:.~ _ 

Daar was eréén bij van Arnold ::.an>_L~~~ , laatste graaf van Loon . 
Het boek was in het bezit van Lodewijk van Male. 
Men weet dat er in St . Truiden twee leken-ateliers voor miniaturen 
waren ~ 

Men weidt uit over de uitstraling van het vroegere graafschap Loon 
en merkt op dat er zeer weinig afbeeldingen bestaan over de 
verschillende graven . 
J . Pirar vraagt waarom de geschiedkundige kring niet vertegenwoor
digd is in de toeris ~~~5? .. ~._ dienst. 

Enkele beschouwingen nog over : de schuttersgilde Sint Sebastiaan, .".J_ .• ' '. .", _~,"_""-" . ~.'~ '.'--_~K.~_""'~_-__ ,r_ _ ..... _.. •. _ _ ._ _ __ 

het Henrotayboek over de Briggitijnen, enz • . . 
G. Hoube-;~ w{ s't - d~t r der. pos'tzegel verzamelaars op 22 februari van 
10 tot 17 u in het College een speciale stempel kunnen bekomen . 
Men praat nog over de verzamelwoede van buitenlandse euro's , die 
zodoende enorm in waarde stijgen . 



Borgloon, 13 januari 2003. 

U I TNO D I GIN G 

- -- r r"',:-,> _. 

Beste lid, 

Vooreerst onze beste wensen van geluk, voorspoed en gezondheid voor 
U en uw familie in 2003! 

i- ---- - _ .... __ . __ .-_ ... -_ .. -._ .. _._._ .... _._-_.. .. ... ..... -._ ..... _._-_. ···---···· .... ·-.... ·- ···----.. - ·---.. -1 
Let op ; de bijeenkomst van ?l_.S.~,~a.:~_~ .. ,:~rval t en maakt plaats voor r 

twee vergaderingen in februari!!! 

Hierbij ingesloten vindt U een folder waarop deze voordrachten van 
Jan Vaes en Jos Bleus vermeld staan . Deze gaan door inde abts-

vleugel van de voormalige Trudoabdij, .. Diesterstraat 1 in Sint
Truiden . 

Wij nodigen U speciaal en persoonlijk uit via deze brief op de 

lezingen van onze voorzitter op dinsdagen 18 en 25 februari a.s. 

De lezingen zijn gratis en zelfs een drankje inbegrepen. 

Een nieuw jaar staat voor de deur . ... en dus mag ook uw j~~E.~~.J_~c::g;e 

vani:J.mper 15 €-. Overgeschreven worden op rekening 457-8032541-74, 
liefst via bijgaand formulier. Dank bij voorbaat! 

In de hoop U binnenkort te mogen begroeten, tekenen wij, 

Namens de Kring, 

De secretaris, De Voorzitter, 

Frans Coenen Jos BLEUS 

:~j • - -; 



VERSLAG VAN DE LEZINGEN DOOR ONZE VOORZITTER 

Zoals aangekondigd gingen er in St. Truiden een 
aantal lezingen door, georganiseerd door VAB/VTB 

---'f!rr ' , " in het kader van "St . Truiden en Tongeren: Luikse 

steden". Op 18 februari handelde Jos Bleus over;"ge~stelijk klimaat 
in het prinsbisdom Luik". 

In de Gallo-Romeinse tijd en gedurende de volksverhuizingen kon het 

christendom maar langzaam ingang vinden . Gedurende het Frankische rijk 

werden onze gewesten gekerstend door o.a . Amandus, Willibrordus, 
Lambertus en Hubertus . Bisdommen werdeil afgebakend en het kloosterleven 
kwam tot volle bloei o.a . de abdij van St . Truiden, gesticht door 
Trudo bezat vrij vlug vele goederen . Bisschop ChrodegRgus van Metz, 
ex-leerling te St . Truiden , zorgde voor de eenmaking van de liturgie 
in de kerk en schreef de regel voor de kanunniken. 
In de vroege middeleeuwen is het Duitse Rijk overheersend en komen 
er territoriale vorstendommen als politieke structuren . 
In de middeleeuwen ontwikkelen de kerkelijke structuren zich verder: 
ons bisdom Luik wordt in 980 en 985 prinsbisdom. Parochies en land
decanaten worden gevormd en de kapittels beheren de kerkelijke 
goederen, de kloosterdomeinen worden uitgebaat op basis van het 
begrip: "immuniteit" . 

Op 25 februari schetste onze voorzitter eerder de nieuwe geestelijke 
~DE3.t~ ,~1ingen en orden in het prinsbisdom Luik . 
Er rees een conflict tussen paus Grgorius VII en keizer Hendrik IV . 
De investituurstrijd mondde uit in de synode van Suty (1111) en later 
in het concordaat van Worms (1122) . De keizerlijke macht brokkelde 
echter geleidelijk af . Er heerste te luik tijden van relatieve kerk
getrouwheid en ook fasen van ontrouw aan de kerk . In 1179 trekt 

prinsbisschop Rudolf van Zahringen ten strijde tegen de graaf van 
Loon . Er komen hernieuwde vormen van klooster- en priesterleven . 
Robertus van Molemes sticht in 1098 Cîteaux . De graaf van Loon 
~ticht Herckenrode in 1182 met de leefregel van Cîteaux.Norbertus 
richt de orde van de reguliere kanunniken op . Averbode is in 1134 
een stichting van graaf Gerard van Loon . De Duitse ridderorde als 
hospitaalorde (1190~ ennadien ridderorde vestigt in 1198zich te 
Alden-Biesen. 
In de tijd van de gemeenten ontstaan nieuwe vormen ven religieus 

leven . Bedelorden ontstaan, o . a . minderbroeders en dominicanen, 
ook de Karthuizerorde (D . Van Leeuwen) . Begijnhoven komen tot 
stand in de tweede helft van de XII de eeuw . Ook de derde orde 
kent een opgang. 

Telkens waren op de twee lezingen een honderdtal aanwezigen. 



Borgloon, 10 maart 2003 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

De vergaderingen van januari en februari werden te Loon vervangen 
door twee voordrachten door onze voorzitter , die plaats vonden te 
st . Truiden, waarvan verslag in bijlage . 

Mogen wij U vriendelijk uitnodigen voor onze volgende bijeenkomst 
te Loon en di t op : - - --- - -" . 

L~~N~DA_G _.18 MA~RT TE 20 U I 
in het vergaderlokaal van het OCMW Dienstencentrum, 

Graethempoort 3 te Borgloon. 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag bijeenkomsten 

2 . Nabespreking van de lezingen door Jos Bleus te st . Truiden . 

3 . Nieuwe visie op de ruimtelijke ordening te Loon . 

4 . Voorstellen en inbreng leden . 

Een achttal leden beantwoordden reeds onze oproep door het 
jaargeld van 15~ over te schrijven op rekening 457-8032541-74 , 
waarvoor onze dank . Door de late levering hadden sommigen geen 
formulier in hun omslag, wat nu met deze is rechtgezet . 
Wil U dus in het vervolg nog uitnodigingen en verslagen 
ontvangen , breng deze overschrijving dan zo vlug mogelijk 
in orde. 

In de hoop U op deze of volgende samenkomsten te mogen 
ontmoeten , tekenen wij , 

De secretaris, 
-, - ".~, n F ra!!'! {l 

", ;';':;J.:rJssteenweg 105 
:'.6-,d DORGLOON 

ï J 012174, 
\',,-- . 

14-
-_'~C'~~ 

(cr~~ 
"-=- ? . 

Wist U 

in naam van onze kring, 

- dat er in Borgloon ooit een "velodroom" was? 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

- dat de muziekmaatschappy "Burgerwelzijn" (1899) in 1902 wel 50 leden tel d é~ 

~ dat de muziekmaatschappy"De EEndracht" (1918) in 1928 wel 65 leden telde ;; 

- dat er in de jaren ' 30- '40 in Boeshoven een voetbalveld lag, waar de 
Hoger-Op speelde? 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18 . 03 . 03 . 

Verontschuldigd: F . Kok 
Aanwezig : J . Breesch, A. Timmermans , A. Knapen, 

J . Pirar, W. Vandormae l, G. Houben; 

Jos Bleus en F . Coenen . 

Desecretaris Kreeg als gift voor de kring: 11!:I~ t ~uldenboek van de 

1!elgisc0e weerstand in WO 11" Men overliep de lijst van de gesneuvel
den en stipte deze van Borgloon aan . G. Houben wist veel van de 

weerstand en anderen konden zich ook vinden in sommige oorlogssituaties . 

De voorzitter nam dan het woord en schetste op een kwartuur tijd de 
~nplanting van het christendom in onze streken : eerst bewoond door de 
Eburonen en dan door de Tungri . Hij wees vooreerst op het gebruik 
vp'n de Kerk om de "provinciae" van de Romeinen om te vormen tot 
"bisdommen" . Volgende vraag kan gesteld: Heeft men nog restanten 
gevonden van de kerk van st . Servatius (4de eeuw) onder de O. L. V. 
basiliek tijdens de opgravingen van 1999-2000?? • • Het antwoord is : 
NEEN·! Is de stad Tongeren ooit bisschopsstad geweest? •. Het 
antwoord van J . Coenen in 1953 was toen reeds : neen , omdat Servatius 
een "rondtrekkende missionaris" was! 
Jos bevestigt dat de Commissie Ruimtelijke Ordening is samengesteld . 
Alleen in de hoofddorpen Borgloon en Hoepertingen is nog uitbreiding 
mogelijk . Ook het structuurplan "Verkeer" speelt een grote rol . Men 
vraagt of het waar is dat ook het huis Aumann met zij atrium zal 
gesloopt worden, dit in verband met de vernieuwing hoek Tongerse-
en K. Darisstraat . Dit zou erg jammer zijn!!! Het is het geboorte
huis van de kanunniken Mathijs (de witheer en de zwartheer) . Men 
geeft dan uitleg over de verschillende orden . 
pe nacht van de geschiedenis, ingericht door het Davidsfonds is in 
Borgloon doorgegaan zonder de opvoering van IlLodewijk 11 van Loon" , 
dit wegens tijdsgebrek . Jos was wel in Kortessem . 
Een ander proj ect is: ~_e_Q f9.t~.bo~~_v~~_._~oon . Onze voorzitter wil dit 
wel op zich nemen , maar hij vraagt medewerking van alle lonenaren en 
zeker van al onze leden die nog oude zichtkaarten of doodsprentjes 
in hun bezit hebben . Enkele personen beantwoordden deze oproep al . 
Een Engelse firma belast zich met de uitgave . 
G. Houben zou ook een . heemk~undige kringin aktie zien komen om wat 
er de laatste 100 à 200 jaar is gebeurd te boekstaven . 
Frans kreeg een telefoon van iemand die een hist~risch-toeristische 
film wil maken over Borgloon . Jos wist ervan . J . Pirar wist dat J . 
Put reeds een film maakte voor dienst toerisme . Rijkel heeft er een . 
J . Breesch startte een historische kring in Rijkel . Hij gaf ons 
reeds een 1ste exemplaar van het "boekske" Dit verschijnt 3 X per 
jaar. Men kan zich abonneren door 6~(jaarprijs) over te schrijven 
op 000-1690022-88 van J . Breesch, D. van Leeuwenstr . 20E. Warm aan
bevolen! Proficiat, Jef! 
Jos deelt mee dat er op 27 april in Borgloon het volgende doorgaat : 
kermis, bloesemfeesten en erfgoedweekend . Stadhuis en ke~ staan open . 
Er zijn gratis gidsbeurten . Ook de fruitsite en abdij in Colen, de 
gasthuiskapel en Mariagaarde in Hoepertingen zijn te bezichtigen . 
Men kan zelfs punten geven in de "Loonse chemingids" ; Meer' bijzon
derheden sta~n in de Cultuurkrant van de Nieuwsbrief . 



Beste, 

Wij zijn zo vrij U 
samenkomst, en dit 

Borgloon, 11 april 2003 . 

U I TNO D I GIN G 

vriendelijk uit te nodigen op onze volgende 

op [~.~NS?~~~~~~~·P~~·~~.~?03 _'~E 2~ U 

DITMAAL OPNIEUW IN HET GERENOVEERDE STADHUIS, 1ste verdieping , 
Markt te Borgloon . 

DAGORDE 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Verdere kerstening in onze streken 

3 . Publicatie over de st . Odufuskerk 

4. Publicatie over Loon in beeld ( Breng foto's mee a.u . b . ) 

5 . Erfgoedweekend op 27 april 

6. Inbreng van de leden 

Wij danken de meer dan 20 leden die hun jaarbijdrage reeds stortten . 
Voor de achterblijvers is ons nummer nog steeds 457-8032541-74, 

aldus ontvangt U in de .. toekomst uitnodigingen en verslagen! 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 

mogen begroeten tekenen wij, 

--o---..::;:r."7""'~--. .. 
, . 

Jos BLEUS 

De secretaris De voorzitter 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 22.04.03. 

Aanwezig: P. Helewaut, J. Breesch, A. Timmermans, 
W. Vandormael, Jos Bleus en Fr. Coenen. 

De oproep om oude foto's mee te brengen kwam eerst ter sprake. 
J. Breesch wist dat men in de Provinciale Bibliotheek een register 
daarover kon raadplegen. Ook bij particulieren zitten nog vele oude 
zichtkaarten. Men heeft er zelfs op CD.Rom gezet.W. Vandormael liet 
dan prachtige kleurenfoto's bewonderen, zelf genomen in de St. Odul-
phuskerk • Volgens de voorzitter moeten wij uitkijken en bevragen 
om oude zichtkaarten en foto's van vroegere toestanden, manifesta
ties of evenementen te mogen in bruikleen nemen. 

J. Bleus wees er opnieuw op dat men bij de opgravingen in de 
basiliek te Tongeren niets gevonden heeft dat wijst op het bestaan 
van een kerk in de IV de eeuw, toegeschreven aan St. Servatius. 
Hij zou dus - volgens de archeologen - niet geresideerd hebben in 
Tongeren. Men haalt hier het boek aan van R. Nouwen:" Tongeren en 
het land van de Tungri" (31 v66r Xus - 284 na Xus). De Tungri en 
de Eburonen behoorden tot dezelfde stam. Een zekere Professor 
Tackoen van de V.U. Gent beweert dat Cesar zelf nooit verder dan 
Parijs geraakt is. 

Het vervoer van goederen gebeurde eertijds meestal over water; 
langs stromen, rivieren en beken. 

Er was in Tongeren later wel een huis voor de bisschop dat in 
1179 door de graaf van Loon vernield werd. 

Jos citeert dan uit zijn tekst voor het komende erfgoedweekend. 

Een gasthuis diende om leprozen, zieken, pelgrims en arme reizigers 
op te vangen. In de XI de en XII de eeuw gaat het caritatieve over 
in het mystieke ofwel in het militaire (cfr. de Duitse Ridderorde). 
Rond 1125 - 1150 is de stelregel van de Johannieters;" eerst 
Biechten en communiceren; pas daarna kreeg men een bed toegewezen". 
Het beroemdste gasthuis is wel het Hospice de Beaune in Frankrijk. 
De inrichting was zo gebouwd dat men vanop zijn ziekbed de Mis 
kon bijwonen. Dit was zo in Munsterbilsen en Alden-Biesen. 
Door een verschijning aan een priester werd in 1209 begonnen 
aan de kerk van Alden-Biesen, die in 1216 door de Bisschop gewijd 
werd. 

Men handelde dan over de Norbertijnen van Prémontré, terwijl P. 

Helewaut een omstandig verhaal bracht over de tekst van een oude 
gravure van de Norbertijn von Steîfeld. 

Jos deelt mee dat de summiere tekst over de st. Odulphuskerk zal 
verschijnen in een Hollands tijdschrift. Men bestatigt ook dat er 

veel kerkschatten verdwijnen of verloren gaan. 

J. Breesch wou ook de werken van Daris raadplegen over Rijkel. Jos 

zal hem dit bezorgen. Er werd nog nagepraat over het komende 
~rfgoedweekend en de regeling van de gidsbeurten en het invullen 

van de "Loonse chemin-gids". 



G:J1<GLOON 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 22 . 04 . 03 . 

Aanwezig : P . Helewaut, J . Breesch , A. Timmermans, 
w. Vandormael , Jos Bleus en Fr . Coenen . 

De oproep om oude foto's mee te brengen kwam eerst ter sprake . 
J . Breesch wist dat men in de Provinciale Bibliotheek een register 
daarover kon raadplegen . Ook bij particulieren zitten nog vele oude 
zichtkaarten . Men heeft er zelfs op CD . Rom gezet . W. Vandormael liet 
dan prachtige kleurenfoto's bewonderen, zelf genomen in de St . Odul-
phuskerk • Volgens de voorz i tter moeten wij uitkijken en bevragen 
om oude zichtkaarten en foto's van vroegere toestanden, manifesta
ties of evenementen te mogen in bruikleen nemen . 

J . Bleus wees er opnieuw op dat men bij de opgravingen in de 
basiliek te Tongeren niets gevonden heeft dat wijst op het bestaan 
van een kerk in de IV de eeuw , toegeschreven aan St . Servatius . 
Hij zou dus - volgens de archeologen - niet geresideerd hebben in 
Tongeren . Men haalt hier het boek aan van R. Nouwen : " Tongeren en 
het land van de Tungri" (31 voor Xus - 284 na Xus) . De Tungri en 
de Eburonen behoorden tot dezelfde stam . Een zekere Professor 
Tackoen van de V. U. Gent beweert dat Cesar zelf nooit verder dan 
Parijs geraakt is. 

Het vervoer van goederen gebeurde eertijds meestal over water; 

langs stromen, rivieren en beken . 

Er was in Tongeren later wel een huis voor de bisschop dat in 
1179 door de graaf van Loon vernield werd . 

Jos citeert dan uit zijn tekst voor het komende erfgoedweekend . 

Een gasthuis diende om leprozen, zieken, pelgrims en arme reizigers 
op te vangen . In de XI de en XII de eeuw gaat het caritatieve over 
in het mystieke ofwel in het militaire (cfr . de Duitse Ridderorde) . 
Rond 1125 - 1150 is de stelregel van de Johannieters;" eerst 
Biechten en communiceren; pas daarna kreeg men een bed toegewezen" . 
Het beroemdste gasthuis is wel het Hospice de Beaune in Frankrijk . 
De inrichting was zo gebouwd dat men vanop zijn ziekbed de Mis 
kon bijwonen . Dit was zo in Munsterbilsen en Alden-Biesen . 
Door een verschijning aan een priester werd in 1209 begonnen 
aan de kerk van Alden-Biesen, die in 1216 door de Bisschop gewijd 
werd . 

Men handelde dan over de Norbertijnen van Prémontré, terwijl P . 

Helewaut een omstandig verhaal bracht over de tekst van een oude 
gravure van de Norbertijn von Stei~eld . 

Jos deelt mee dat de summiere tekst over de St . Odulphuskerk zal 

verschijnen in een Hollands tijdschrift . Men bestatigt ook dat er 

veel kerkschatten verdwijnen of verloren gaan . 

J . Breesch wou ook de werken van Daris raadplegen over Rijkel . Jos 

zal hem dit bezorgen . Er werd nog nagepraat over het komende 
~rfgoedweekend en de regeling van de gidsbeurten en het invullen 

van de "Loonse chemin-gids" . 



Borgloon, 6 mei 2003. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermee zijn wij zo vrij U vriendelijk uit tenodigen voor een 

bij eenkomst op r-----------------; 
[DINSDAG 20 MEI 2003 TE 20 U ] 

in de zaal der ambachten op de 1ste verdieping van het Stadhuis, 
markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Korte schets over de kerstening in onze streken 

3. Fotoalbum: Gelieve oude prentkaarten mee te brengen 

4. Patrick Helewaut zal ons nader inlichten over zijn vriend: 
" von Steinfeld" 

5. Inbreng van de leden 

Tot nu toe betaalden al 22 leden hun jaarbijdrage van 15~ 
en dit op nr . 457-8032541-74. Eel1zevental vaste leden 
beantwoordden onze oproep nog niet. Een goede raad: doe 

het onmiddellijk, dan ontvangt U ~verderuitnodigingen en 

verslagen 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te mogen 

begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

CC2 ~~E. N :Fr 2:18 
;ongarsosteenweg 105 

3 8 ~;u BORGLOON 
Tel. 012.n4. <{(, t;,-.:z 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 05 . 03 . 

Verontschuldigd : J . Pirar 
Aanwezig : J . Breesch, P . Helewaut, J . Bleus, 

F . Coenen . 

8()R(;L()()N Rechtstaand horen de aanwezigen de voorzitter het 
"in memoriam"uitspreken van ons afgestorven lid 

Florenc_~ __ '!~y~c;:!2.~>e.~':~ E:3~'!l~~~' Ook betrekt Frans er de ~~2edeE ,bij van 
ons lid Deken Thieu Tielens . 

Aangaande het verslag was er een rechtzetting: prof . Tackoen moest 
zijn : Erof~oe~. van de VU Gent . 

De voorzitter houdt dan eenuiteenzetting over de be~i!l.[~~~~:r~P de Kerk . 
Na de verrijzenis en hemelvaart van Xus waren de apostelen de eerste 
stichters van d Kerk •• Zij bezaten alles in gemeenschap en onderlinge 
liefde . Sommige taken vertrouwden zij toe aan diakens . De Joodse 
christenen onderhielden de wetten van Mozes . Petrus doopte zelfs 
heidenen . In 49 is er al een concilie in Jeruzalem . Er waren twee 
soorten kerken : deze van Jeruzalem (Petr-~~=J;;;"ë';bus-r en deze van 
Paulus . De vervolginge~ bleven niet uit : in 64 onder Nero tot einde 

2de eeuw onder Domitianus . Keizer Septimus-Severus kondigt in 202 
een ledenstop aan en in 250 bij de volkstelling moest men aan de 
keizer offeren . Onder Diocletianus heerste er een strenge vervolging . 

Toen keizer Constantijn in 312 Mexentius versloeg , kreeg het chris
tendommeer vrijheid en zelfs voordelen voor de geestelijken, o .a . 
geen belastingen noch militaire dienst . Er werden basilieken 
gebouwd : 3 te Rome , 3 te Constantinopel , 2 te Jeruzalem en 1 te 
Bethlehem. Er kwam eenheid in de Kerk . Er werden 4 grote concilies 

gehoudenom deze eenheid te bewaren . Toch was de Kerk nog verdeeld 
in een oostelijke en westelijk~ strekking . 

Jos geeft nog wat uitleg over de 4 c~~~!1}~ en hun inhoud . 

J . Breesch weet een webssix e waar de conclusies van alle concilies 
op te vinden zijn . Hij beweert tevens dat de apostelen in de mening 
waren dat Xus spoedig zou terugkomen en ze daarom alles verkochten 
en in gemeenschap leefden . Er was ook onenigheid, zodat Jacobus te 
Jeruzalem bleef en Petrus naar Rome trok . 

De voorzitter had ook de "costuymen" eens nagelezen en bestatigde 
dat heel wat gebruiken met de Kerk~ 'te maken hadden, rechtstreeks 
of onrechtstreeks . 

P. Helewaut had veel boeken bij, o . a . "100 afbeeldingen van ambachten, 
J+C Luiken, Amsterdam, 1694 " en " Het menselijk bedrijf, tekeningen 
inpen en penseel, J . Luiken ,1987" en " Dictionaire biographique des 
sciences, des lettres et des arts en Belgique, Eugène de Seyn, 1935" 

Patrick begon dan zijn verhaal over de Norbe!:.:~ijE_~~~t_Y_~I?~ ?~.ein:f.eld . 

De tekst vond hij onderaan een gravure van Pulus Pontius (1241), 
gemaakt naar een tekeniUg .van Antoon Van Dijck . 

Gezien het late uur wordt er een volgende keer dieper op ingegaan . 

Waar blijven de oude foto ' s ? •• Frans heeft er van de fanfares 

Burgerwelzijn (1908) en De Eendracht (1928) en andere . 



Borgloon, 2 juni 2003 . 

Beste lid, 

Als afsluiting van ons werkjaar willen wij, in avant-première naar 

de tentoonstelling : " De glasramen van Herkenrode" en een bezoek 

aan de abdijsite brengen , onder leiding van Eugène Oris . 

Datum : Maandag 30 juni 

Aanvang : 19 u aldaar . - Vertrek Loon Speelhof: 18 u . 

Prijs : 5:&. 

NB . SLECHTS DE 5 EERSTE BETALERS op rekening 457- 8032541-74 

kunnen meegaan omdat wij aansluiten bij een beperkte groep 

van VAB/VTB Hasselt 

In de hoop dat er enklen op dit aanbod ingaan, tekenen wij 

De secretaris, 

COENEi'd Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG LOON 
Tel. 012/74.4 r. '>-:.t 

namens de kring, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 



Borgloon, 13 oktober 2003 . 

U I TNO D I GIN G 

BORGLOON 
Beste vrienden , 

Op 30 juni 11 . bezochten uw secretaris en voorzitter de tentoonstelling 

van de zeven glasramen uit de Lady Chapel van de kathedraal van 
Lichfield (Engeland) in de gerestaureerde tiendeschuur van Herkenrode, 
zie o . a . het artikel met foto in het Belang van Limburg van 7 dezer • 

Helaas kregen wij op deze uitnodiging geen enkel respons van onze leden, 
alhoewel wij zeven toegangskaarten hadden best eld . Dit is bijzonder 
jammer! 

In het volgende werkjaar willen wij starten met een ernstige bevraging 

naar de interessepunten van de afzonderlijke leden . Wij doen een 
beroep op de aanbreng van onderwerpen die door de leden zelf kunnen 
en mogen gepresenteerd worden . 
Als iedereen zich engageert voor één onderwerp gedurende 20 minuten 
of een half uur, dan treden wij allemaal uit de afwachtende sfeer . 

Dus . •• wij nodigen U uit op de volgende vergadering met nieuwe 

gedachten, nieuwe onderwerpen ••• maar ook een eigen inbreng . 
Akkoord? •• 
Deze zal plaats hebben in de bovenzaal van het Stadhuis te Borgloon op 

[ D I;~~~i~~-~ __ ~~~O_~'~~ ~.;~~~ Ti-~~··?'"·]· 
AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag 
2 . Boetetochten van Lonenaren naar Rocamadour, Aardenburg en andere 

(Jos Bleus ~ uur) 
3. Mededelingen en correspondentie (Frans Coenen) 
4 . Brief van KBC (id) 
5 . Inbreng leden 

, ,. v~ ~ 

v ...lt-..!/-G f .L 

Secretaris Voorzitter 

Nota : Wilt U lid worden van de Geschiedkundige Kring voor 2004 , dan 
dient U enkel 15{~ over te schrijven op nr . 457-8032541-74 of 
of een telefoontje geven aan de secretaris . 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 21 OKTOBER 2003 . 

Aanwezig : W. Vandormael, J. Breesch , J. Pirar, 
A. Timmermans, G. Houben, P . Helewaut, 
Jos Bleus en F . Coenen . 

I ~ )!" .... ; ~ . Î 1\ \ 
) , 

i . · 

Naar aanleidi ng van de Loonse Revue werd eerst wat over het dialect 
gepraat. Men heeft specifieke uitdrukkingen in dG brouwerij, de 
wijnproductie, de bakkerij, de stroopstokerij, enz .• . Volgens J. 
Breesch vindt men veel woorden terug in het Woordenboek der Neder

landse taal, het Ethymologisch Woordenboek en dat der Limburgse 
dialecten . Komt er geen. woordenboek van het .!:-~c:>r:f:l _ ~.i(ilec~, zoals 

dat van het Kortessems dialect? vraagt men . Hoe ver stond Jan Bel
lefroid en kan daar niets van gepubliceerd worden? •• 
A. Timmermans is bezig haar stamboom op te maken. 

De voorzitter heet allen welkom bij de aanvang van een nieuw werkjaar . 

Hij laat Frans de mededelingen en de briefwisseling afhandelen . Deze 
laat de foto zien van'lë -- gi8.srànien i n HerckenrOde , nog tot 30 okt . 
te bezichtigen. De abdij van Stavelot is de moeite waard! - Een 
folder van archeologie . ~ Tentoonstelling te Alden Biesen tot 14 
dec. over krijgskunst - : Huidig ledental : 22 - Toelage van de 
gemeente : 94,90 - Brieven van Heemkunde voor abbonement -
Bilzen nodigt uit - Vlaamse Gemeenschap:Volkscultuur - ~rfgoed-

dag op 18 april 2004 - Congres in Sittard over dialectkunde 
Congres Erfgoedbeheer - van KBC over 3de verantwoordelijke . 

Dan volgen er tussenkomsten over o . a Elisabeth van Spalbeek, de 
§i!1J:::-_~~tg§!r._g~f?Jl;i~9:~_ . met een korte levensbeschrijving van de 
heilige. Jos heeft de 1I..ê.~!fort.?a&enll gevolgd. Dit fenomeen 
vindt men meestal in Vlaanderen, ook Henegouwen. Hij beweert 
dat vroeger veel kerktorens de functie van belfort hadden o.a . 
Tongeren en Zoutleeuw . 

Jos put nu uit de I~g~st'!.;ym.~_~ .. ~_r; __ ~?'?.~:1 ofte de statuten . Vele 
artikels daaruit hebben . te maken met de kerk , o.a . punt 23 
over boetes en schadevergoeding: ofwel betalen ofwel bede
vaarten naar : Vendême (boven Parijs), ofwel Rocamadour (800 km) 
een bedevaartsoord van O. L.Vrouw; ofwel Driekoningen in Keulen, 
Aardenburg en Santiago de Compostella. 
Germain wist te vertellen over .§t.~_ .. .M~r!~ :-:-.ci~-;L~ ~E3r, waar de 
zwarte Lieve Vrouw vereerd wordt door de zigeuners op hun 
jaarlijkse bedevaart op 24 en 25 mei . Hij deed het verhaal van 
kip eten op rituële wijze . 

Jos vraagt dan aan de aanwezigen wie bereid is om gedurende 20 
minuten iets te brengen . Een viertal leden willen op de gepaste 
tijd een onderwerp aanbrengen, nl . P . Helewaut, J. Breesch, 
A. Timmermans en W. Vandormael . U hoort er nog van! 

Om af te sluiten vertelt Jos zijn wedervaren in Maria-Laach . 



Borgloon, 10 november 2003 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Wij zijn zo vrij om U vriendelijk uit te nodigen op onze 

samenkomst op de derde dinsdag, dus op 

'GIN.~~~G_ ~i.y;~~~~-;~_.:O-~?-:_-T~-.-~O ~_- J 
IN DE BOVENZAAL VAN HET STADHUIS jvlARKT TE BORGLOON 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag 

2 . Mededelingen en toegekomen post 

3 . Paenhuyzen e . d . door P . Helewaut 

4 . Statuten door KBC voorgesteld 

5 . Vraag: Wie was Simon Gronowski ? 

6 . Inbreng van de leden . 

Wij ontvingen reeds een viertal stortingen op rekening nr . 

457-8032541-74 . Wie niet meer wachten kan om zijn 15~kwijt 

te raken, mag dit voorbeeld navolgen . Begin volgend jaar 

ontvangt U een overschrijvingsformulier . 

Hiermee doen wij nog een oproep om zelf een onderwerp aan te 
brengen dat uw interesse wegdraagt . 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

. I")""'.!) 10ê 
" 'I,: 00N 

• . J ,_, {"'. L(, ';)2. 

in naam van onze kri ng, 

De voorzitter 

NB In december houden wij geen samenkomst . 
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VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18 NOVEMBER 2003 

Verontschuldigd : F . Timmermans 

Aanwezig: P . Helewaut, W. Vandormael, J . Breesch, 

Jos Bleus en F . "Coenen . 

Op het verslag van vorige bijeenkomst viel niets aan te merken , zodat 

Frans begon met .E.1~3~~~~~~_r::~~~ en toegekomen pos t . 

In "Het Belang" van 04 . 11 las hij dat werklozen de kapellen van sint 
Roch~ê_ , . "< S9Èél.]:)erg ,el1 Burchtgracht gaan herstellen . In de Nieuwsbrief 
lazen wij dat ook de neogotische Gas_~l2.l!J~~~r~, (1909 - 1912) als 
beschermd monument werd aangenomen . Borgloon telt nu .§2 b~,~_~h,~rm.9.e .. 
mon~!!l_~E.~~'::1. .... ~?~.~f:).sghermde s tads- en . dorpsg~z;:i,Ç<,htj?!:!.....§r.L 1 bescher1IJ9 
~andscp'ap. Op 27 nov . in de raadzaal van het stadhuis heeft de 
installatie plaats van een ~C?E1l!~<=:I?:-t.en-:,", e!2. . _E~f~oedraad . Volgende 
boeken worden aangeprezen : 1 Belforten, werelderfgoed 2 Het oude 
Egypte, Het oude Rome, Het oudèGrieke-niand ~'- j:"ri ' de Bib . vän de 
..-..-___ co ~ _ _ ".',~ _ _. • • .,....~=-"',""",..o .• ,.v . ~." "' ...... "' ____ " _.~_... • . _ , 

abdij van Bornem is er een merkwaardige tentoonstelling . Wordt in 
2004 het ?§.9J ~!'J..g;_l?~stc:lan van de kapel ,,:~n Helshoven gevierd? •• 
J . Breesch deelt mee dat het 9ultuu~b~~~~d~~an van Borgloon als 
eerste werd goedgekeurd door de minister . Jos heeft het over de 
aangroei van de bevolking en de evolutie van de landbouwmethodes 
~ariar"de·" ·RomeTnén,-·t·o··Cop heden . J . Breesch beweert da.i' ·dê~·k~üls",:, . 
tochten aanleiding waren om de OO Iijkers Cultuur en gebruiken~ier 
ingang te doen vinden . 

Patrick geeft dan een deskundige verklaring van het woord PA!NH,Y~~: 

Volgens Van Daele is PAAN : I ; lendendoek van de negers 2 , fluweel 
3 /kweekgras . In het woord PAENHUYS heeft het een gans andere 
betekenis, nl . het middeleeuwse "panne" doelde op een grote kuip 
~!:. __ ~.~te~, die men bezigde i r\de brouwerij en en stroopstoker :Lj en:
Hij haalde er de"Diksjenèr van het Kotshoves" bij . In Borgloon 
praatten de mensen over het "groot panis" en het "klein panis", 
waarmee ze bedoelden de stroopstokerijen van W#nants-Groenendaels 
en van Charles Wijnants, gelegen nabij het station . Ook in de 
jeneverstokerijen gebruikt men grote, meestal koperen ketels . 
In het Fruitmuseum te Colen zijn er nog te bewonderen . 

Jos dankt Patrick voor zijn uiteenzetting en haalt de brief aan 
van ê.i.,r.ng!!... gEon~_~~.2:, een Jood die in 1943 van de beruchte trans
porttrein sprong en in Berlingen belandde . J . Breesch vertelt 
dat er verscheidene versies zijn hierover en men het niet goed aan 
elkaar kan breien . Wij bezitten er zelfs een video over ! Wij 
hadden een dergelijk geval met een Russische(?) Jood in Kerniel, 
waarover Florence z . g . vertelde . 

Men besluit in december niet te vergaderen. Frans zal de data 
aanvragen aan het stadsbestuur en voorstellen aan de leden . 



Borgloon, 5 januari 2004 . 

U I TNO D I G IN G 

2crX::1.OON 

Beste, 

Eerst en vooral wensen wij U het allerbeste voor 2004, een goede 

gezondheid en succes in alles wat U onderneemt! 

Mogen wij ook dit jaar beroep doen op uw interesse voor de geschiedenis? 
Hiermee herhalen wij tevens onze oproep om zelf een onderwerp aan te 
brengen: waar U mee bezig bent of waar U meer wil over weten . 

Wij willen verder elke derde dinsdag samenkomen in de bovenzaal van 
het Stadhuis, Markt te Borgloon . Dit zijn de data voor 2004 : 

20 . 01 - 17 . 02 - 16 . 03 - 20 . 04 - 18 . 05 - 15 . 06 - 21 . 09 - 19 . 10 - 16 . 11 . 

Hiermede nodigen wij U vri endelijk uit op onze eerste samenkomst op : 

I DINSDAG~_20 ;~~~~~~. ~~~~_j_~~~~~~,] 
AGENDA 

1 Goedkeuring verslag vorige samenkomst 
2 Mededelingen en toegekomen post 
3 Naamgeving verkaveling Statiasstraat 
4 Verslag oprichting Erfgoed- & Monumentenraad (J . Bleus) 
5 Kluizenaars en de kluis van Helshoven (J . Breesch) 
6 Inbreng van de aanwezigen 

LEDENBIJDRAGE 

Sommigen voldeden al aan de jaarbijdrage van 15 '~ , anderen vinden 
hierbij ingesloten een overschrijvingsformulier . In ruil ontvangt 
U uitnodiging en verslagen, informatie en ter plekke een drankje! 

Wij hopen U als lid te verwelkomen en U op een of meer van onze 
samenkomsten te mogen begroeten . Altijd welkom ! 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012174. 4~ S-L . 

In naam van onze kring, 

De voorzitter , 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 01 . 04 . 

Verontschuldigd : F . Timmermans 

Aanwezig: J . Breesch, C. Mignolet, G. Houben, 
A. Timmermans, W. Vandormael, Jos 
Bleus en F. Coenen. 

In een voorafgaand gesprek bestatigt men dat er veel oude boeken en 

handschriften verdwenen zijn: gestolen, verbrand of verkocht, hier 
in Loon zelf en in Coolen . - J . Breesch maakte copies van"Seigneu
ries Allodiales du pays de Liège" S ; de Borman , 1867 . 

De voorzitter wenst dan iedereen een heilvol 2004 en vooral een 
goede gezondheid toe . - Op het verslag zijn geen aanmerkingen . 

Frans doet dan de mededelingen : 1 . Bescherming van Kuttekoven 
kerk, de Clee , kasteel en boerderij; ook de Burchtheuvel 2 . 

tijdschrift "Ons Heem" 3 . Boek "Koolputters erfgoed'!4 . verkoop 

café Victoria 5 . Centraal kerkhof te Hendrieken 5 Wegverhardingen 

rond kapel Helshoven 5 . Nacht van de geschiedenis (Davidsfonds) 

op ~i. 23 maart in klooster Nieuwland : "De Birgittijnen in 
Borgloon 7 . Brochure over Hoepertingen : het laatste?. 8 . 

schilderij van P. Heidbuchel in st . Odulfuskerk: vraag over 
jaartal, deze schilder was bedrijvig in 73 kerken tussen 1892 

en 1939 9 . Straatnaam verkaveling Puthofveld (is de toponiem) 
naam bestaat reeds ; waarschijnlijk wordt het Bloesemstraat . 
Jos deelde ook mee dat op do. 18 . ~~~St te 19 . 30 u in het 
klooster van COOlen hij het st. Odiliaschrijn toelicht en te 
20 . 15 u Mw . Dekeyzer een lezing houdt over ~.aa_slandse miniatuur
kunst, dit in het kader van de socio-culturele werking van 
VTB/VAB. De folder wordt uitgedeeld . 

De pas opgerichte ~~n~menten- & Erfgoe~~a~~ kende een goede start . 
Jos pleitte ervoor om een inventaris op te maken. Hij : deed dit al 
voor de kerk van Gotem. - Als intermezzo verhaalde Germain over 
zijn·_zoektocht naar bewijzen van het t re.inongeval in _1947 i;, 

Isenbuttel , waar krijgsgevangene Craeybeckx om het leven kwam . 

J . Breesch handelde dan over de kluizenaars . Eremieten zoeken de 
eenzaamheid op en brengen de dag door in gebed en meditatie . Zij 
iieten zich inspireren door de 40daagse vasten ',fan Jezus in de 
woestijnyan 1030 tot 1101 was het Bruno van Keulen die dit pro
pageerde. Je had er die in gemeenschap leefden, o . a . de Karthui
zers en die individueel een kluis bewoonden . In Limburg waren 
een 20tal kluizen . Hier kennen we Loreto (Voort), Oei loven 
(Berlingen), Kerniel{Jesserenweg) en Helshoven (Hoepertingen) . 
Arnold IV richtte aldaar een hospitaal voor reizigers op, 
beheerd door de Johannieters . In 1674 kwam de 1ste kluizenaar . 
In totaal waren het er 14 die OLV van de blijde vrede vereerden . 
De laatste , Andreas 
afgebroken in 1920, 
jaren '50-'60 kende 

Gielen, overleed in 1908 . De kluis werd 
maar de kapel werd gerestaureerd . In de 
men een heropleving van de ~otie o . l . v . 

broeder Arsène, Assumptionist . Men viert 750 jaar devotie . 

Wijlen Camille Wijnen maaktè E.r een studie over . 

Er wordt nog nagepraat over religies en over dogma's. 

------ ------ ------- --- -------



Borgloon, 9 februari 2004 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit voor onze samenkomst op : 

I -D~NS~~~:_:_~ :~.~.;UARI 2004 T~ __ 2?_ U r 
in de " ambachtenzaal" van het stadhuis, Markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2 . Toegekomen post en mededelingen. 

3 . Verslag Monumenten-& Erfgoedraad . 

4 . Postbedeling vroeger en nu en merkwaardige stempels . 

5 . Inbreng van de aanwezigen . 

Al 20 leden beantwoordden onze oproep om hun jaarlijks lidgeld 
(15~ ) te storten . Misschien is het U ontgaan! U kan nog altijd 

overscrijven op nr . 457-8032541-74 van onze kring , dit om nog 
verder verslagen en uitnodigingen te ontvangen. Dank bij voorbaat! 

In de hoop U op deze bijeenkomst of een der volgenden te mogen 
begroeten, verblijven wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, De voorzitter, 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tef. 012/74. -=tG 5":2. 



• ~ 
-I?ORGLOON 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17 . 02 . 04 . 

Aanwezig : P . Helewaut , A. Timmermans , C. Mignolet , 

W. Vandormael , G. Houben , Jos Bleus en 
F . Coenen . 

Verontschuldigd : F . Timmermans . 

Aanvankelijk waren J . Breesch en J . Pirard verontschuldigd . De 
voorzitter bleek bereid om eerstgenoemde op te halen, terwijl t weede
genoemde ons later vervoegde . 

Voorafgaand kwam men nog terug op het verhaal van de ontsnapten uit 
de beruchte deportatietrein van 1943, specifiek over Simon Gronowsk i . 
wij bezittendaarover een vidèobáiîêf en W. Vandormael ~'il hiervan 
een kopie maken om uit te lenen . 

In vorig verslag stond verkeerdelijk vermeld 1947 als datum van het 
treinongeval in Isenbuttel (J . Craeybeckx) , moet natuurlijk 1941 zijn . 
Intussen deed Frans de mededelinge~l de LRM investeert 14 miljoen 
in Herckenrode 2 . De verkaveling in de stationsstraat krijgt de naam 
Bloesemstraat 3 . de Burchtheuvel is geklasseerd, daarvoor hadden wij 
reeds verscheidene initiatieven genomen . Wij opteren ervoor dat er 
voorlopig niets aan gebeurt, behalve keurig onderhoud . 4 . Kuttekoven 
kerk wordt gerestaureerd, Patriek weet er meer van . 5.Uitnodiging 
voor tweedaagse militair erfgoed : Brussel , Beverlo, Antwerpen en 
Westhoek . 6 . Toelichting bij pijnbank (plaat) 7 . Burgerlijke stand 
van Borgloon vanaf 1616 wordt op diskette gezet . 
Onze voorzitter was inmiddels terug en vatte punt 3 aan .Hij vroeg 
steun aan de leden om toe te treden tot de Monumenten-& Er-igoedraad, 

.. ...,....,.."~ • .,, .''"'''''-K''"'''''''"''''''.,....... ,.."..., ..... "I""-~"""'-"""":'·:.:7C-'-""" 

waarvan hij recent tot voorzitter verkozen werd . Verschillende 
activiteiten zijn gepland . Ook moet men nog veel inventarieëren en 
wil men instappen in de projecten van het ~terpla~;, Tongeren , 
St . Truiden , Borgloon . (Zie artikel in Bel . v . Lim . 02 . 03.04 p . 11) 
Er zijn vergaderingen voorzien op 24 fefu,4 mrt , 6 Ap en 11mei . 
Patriek zal ons vertegenwoordigen op de cultuurraad van 25 mrt . 
J . Breesch vermeldt dat hij in het bezit is van het boek van Pirenne 
over "Guillaume de Ryckel" , abt van St . Truiden van 1242 tot 1272 
met de-rë:këning~~ove~è- goederen . De voorzitter weidt nog uit over 
de noodzakelijkheid van inventarisatie, bijzonder voor de Kerkfa
brieken . 
Nu was het tijd voor d~uiteenzetting van G. Houben over 509~aa: 
post : 1 490-1990 . De 1ste postverbinding per postkoets volgde de 
route : lnsbruck~Me~h~leE~ waarschijnlijk bedoeld om berichten 
van Maximiliaan van Oostenrijk naar zijn zoon Filips de Schone 
over te brengen . Bij de herdenkings_reis op 21 juni 1990 
passeerde de postkoets in Voort . Bij die gelegenheid werd een folder 
uitgegeven en speciale ~~~~ in alle plaatsen waar de koets 
voorb i j kwam • Germain heeft ze allen en laat ze ons bewonderen . 
Er wordt nagepraat over de waarde van postzegels en over de 
bOffiiende uiteenzetting van Germain, proficiat ! ! Sommige zegels 
zijn zeer kleurrijk en verfijnd kunstzinnig, bv . Ethiopi~ . Men 
kan ook via Malta zijn post versturen . Adres soms onvolledig of 

verkeerd; brieven komen toch aan, anecdotes hierover . 



Borgloon, 8 maart 2004 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk uit voor een samenkomst buiten 

onze gewone programmatie. Zij gaat niet door op het stadhuis, maar 

in het klooster van Colen te Kerniel en dit op: 

l~=~~_ ~~i~~~~~~~.o ] 
19.30 u stipt: in de kapel van het klooster: Toelichting bij het 

Sint Odiliaschrijn, door Jos BLEUS 

20.15 U in het Nielerhof: Maaslandse miniatuurkunst, een eeuwenlang 
verhaal van bloei en invloed, door Mw.Brigitte Dekeyzer, 

Dr. in de Kunstwetenschappen en licenciate in.de 
Filosofie K.U.Leuven. 

Dit evenement gaat door in het kader van het socio-culturele luik 
van VAB/VTB. 

Wij durven hopen dat U hiervoor geinteresseerd bent en zouden uw 
aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen. 

De secretaris, 

C~ENEN Frans 
10ngersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
rel. 012/ 74.L';-6, ''-2, 

Namens onze kring, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 

NB. Enkele oud-leden zijn nog niet in orde met hun jaarbijdrage 

van 15~ , vergeten? •. U kan nog altijd overschrijven op 

nr. 457-8032541-74 van onze kring. Dank bij voorbaat! 



Borgloon , 2 april 2004. 

Beste, 

Sommigen onder U waren er bij toen onze voorzitter - in het kader 

van VAB/VTB Cultuur - een toelichting gaf in Colen op 18 . 03 . 04 
over het schrijn vanSt . Odilia. 
Hierbij ingesloten een korte resumé hierover . 

Wij nodigen U tevens uit op onze volgende samenkomst op : 

L~I~~D.A~~~?,.>PRi~ ~O?~· TÉ~ 20 uI 
inde "ambachtenzaal" van het stadhuis, Markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Toelichting en evaluatie van het St . Odiliaschrijn . 

2 . Opmerkelijke personen van Borgloon , o . a . Copis, P . Stravius , 
G. Vossius, Robijns, J . Daris, H. Henrotaye . a . (n.a . v . 
evaluatie erfgoeddag 18 april) 

3 . Inbreng van de aanwezigen. 

In de hoop U op deze of volgende bijeenkomst te mogen 
begroeten, tekenen wij, 

De secretaris , 

r:6LvP--, 
,~-

Tongersesteenwe~ 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012/74.4&",-2 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 

Jos BLEUS 



is in werkgroepen. 
tentoonstelling op 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 APRIL 2004. 

Aanwe3ig: A. Timmermans, W. Vandormael, G. Houben, 
J. Pirard, J. Breesch, Jos Bleus, F. Goenen, 
later : G Mignolet en P . Helewaut. 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en legt de 

werking van de ~r~~~~~q uit, die onderverdeeld 
De Erfgoeddag kende een groot succes met een mooie 
het stadhuis en geleide wandelingen . Hij somt de 

bronnen op waar historisch_~_ g~g~vens te vinden zijn: Rijksarchief, 
Provo Arch., Provo Gentr.Gult.Erfgoed. J. Breesch vindt die infor
matie meestal op internet (GoogIe). Hij stelt voor om in de plaa~-

__ seJ_~jke .È?:È. een apart hoekje te makerymet Loonse historie e.d. 
J. Bleus geeft nog een korte schets over het schrijn van st. Odilia 
(zie vorig verslag) en benadrukt dat het de Loonse ~ru~slle_e!, 
Lambertus Hayweghen was die dit in 1828 naar Kerniel liet overbrengen, 
gesteund do'ür"--J:.'l§tE":. ~§.rrett, bisschop van Namen, van Loonse afkomst. 
Jos geeft nog uitleg over het ~~ster~~n: st. Truiden, Tongeren en 

Borgloon. Dan worden opgesomd en voorgesteld: 

Markante figuren te Borgloon. 

GERARD VOSSIUS van Loon (1547-1609) proost te Tongeren was tevens hellenist 
en humanist. 

LAURENT ROBYNS (1662-1734) van Loon gaf de Loonse geschiedenis van 
Mantelius uit en volledigde ze. 

RICHARD P AULI -STRA VIUS (Kuttekoven 1590-1654), godgeleerde, aartsdiaken te 
Atrecht en te Kamerijk, internuntius te Brussel in 1632, werd geadeld door de keizer. 
Hij was suffragant van de prins-bisschop van Luik in 1641 en bisschop van Dionesië 
in 1642. 

Kanunnik JOZEF DARIS (Loon 1821-1905), de geleerde geschiedschrijver, wiens 
"Histoire du diocèse et de la pricipauté de Liège" en "Notices sur les églises du 
diocèse" zo'n rijke, zekere bron voor de geschiedenis van onze streken daarstellen, die 
steeds geraadpleegd zullen worden. 

Een andere verdienstelijke geschiedschrijver uit Loon was de heer advocaat 
HENROT A Y (1858-1921). Hij schreef over het prachtige stadhuis zijner 
geboorteplaats en liet een uitgebreid handschrift achter. 

Frans bracht nog een vraag van de secretaris te berde, nl. het benoemen 

van de lokaleE_ van h~!.. _~ -J:;.c;t~hu~s.' Hij had zelf al enkele voorstellen: 
ambachtenlokaal, gildenlokaal, raadzaal, kabinet van de burgemeester, 
historicilokaal, torenlokaal, enz •.. Beraad je eens en breng je 
voorsteiLlen aan! 



is in werkgroepen. 
tentoonstelling op 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 APRIL 2004. 

Aanwezig: A. Timmermans, W. Vandormael, G. Houben, 
J. Pirard, J. Breesch, Jos Bleus, F. Coenen, 
later: C Mignolet en P. Helewaut. 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en legt de 

werking van de Erf~~ed~~~ uit, die onderverdeeld 
De Erfgoeddag kende een groot succes met een mooie 
het stadhuis en geleide wandelingen. Hij somt de 

bronnen op waar histori.,?cllE:l ~g§,!~!.l.s te vinden zijn: Rijksarchief, 
Provo Arch., Provo Centr.Cult.Erfgoed. J. Breesch vindt die infor
matie meestal op internet (Googie). Hij stelt voor om in de plaat
selijke bib. een apart hoekje te make~met Loonse historie e.d. 
J. Bleus geeft nog een korte schets over het schrijn van St. Odilia 
(zie vorig verslag) en benadrukt dat het de Loons~.~ruis~~_E:lE . 
Lambertus Hayweghen was die dit in 1828 naar Kerniel liet overbrengen, 
gesteurlddoor Mgr-:- )~:r;'rE:lt:t, bisschop van Namen, van Loonse afkomst. 
Jos geeft nog uitleg over het Maste .. !::I:?1.~E _: St. Truiden , Tongeren en 

Borgloon. Dan worden opgesomd en voorgesteld: 

Markante figuren te Borgloon. 

GERARD VOSSIUS van Loon (1547-1609) proost te Tongeren was tevens hellenist 
en humanist. 

LAURENT ROBYNS (1662-1734) van Loon gaf de Loonse geschiedenis van 
Mantelius uit en volledigde ze. 

RICHARD PAULI-STRA VIUS (Kuttekoven 1590-1654), godgeleerde, aartsdiaken te 
Atrecht en te Kamerijk, internuntius te Brussel in 1632, werd geadeld door de keizer. 
Hij was suffragant van de prins-bisschop van Luik in 1641 en bisschop van Dionesië 
in 1642. 

Kanunnik JOZEF DARIS (Loon 1821-1905), de geleerde geschiedschrijver, wiens 
"Histoire du diocèse et de la pricipauté de Liège" en "Notices sur les églises du 
diocèse" zo'n rijke, zekere bron voor de geschiedenis van onze streken daarstellen, die 
steeds geraadpleegd zullen worden. 

Een andere verdienstelijke geschiedschrijver uit Loon was de heer advocaat 
HENROTA Y (1858-1921). Hij schreef over het prachtige stadhuis zijner 
geboorteplaats en liet een uitgebreid handschrift achter. 

Frans bracht nog een vraag van de secretaris te berde, nl. het benoemen 

van de lokal_en van l?-e_!_ s.~~lcl~1UJ:S. Hij had zelf al enkele voorstellen: 
ambachtenlokaal, gildenlokaal, raadzaal, kabinet van de burgemeester, 
historicilokaal, torenlokaal, enz ••• Beraad je eens en breng je 
voorsteJ.len aan! 



Borgloon, 7 mei 2004 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermede nodigen wij U vrr~delijk uit tot het bijwonen van onze 

maandelijkse samenkomst op : 
.-----_.~._-- ."_.-,,-.-

DINSDAG 18 MEI 2004 TE 20 U 
..L-.. ,...,-~_ 

in het ambachtenlokaal , stadhuis, Markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Voorstelling van de geschiedenis van Rijkel door J . Breesch 

3 . Mededelingen 

4 . Inbreng van de leden 

Van hieruit ontvangt U ook een uitnodiging voor : 

1 . De Erfgoedraad op dinsdag 11 mei te 20 U in het ambachtenlokaal, 

Markt te Borgloon . 
2 . In opvolging van de studie van het Masterplan: Gase-study 2 

te Golen op 14 mei te 13 . 30 u in samenwerking met 6 top-

specialisten van het P. G. G.E. van Mr . Laenen te Hasselt . 
In Kuttekoven waren op 26 . 04 : 15 personen aanwezig . 
Iedereen is van harte welkom . 

In de hoop U op één of meer bijeenkomsten te mogen begroeten, 
tekenen wij, 

in naam van onze kring; 

De secretaris, 

'-----:-1 
{' . t:lrJ_C'~A----
',,-S "). 
~ÓEN EN Frans 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 01 2174.~65"..z. 

De voorzitter, 

Jos 



tijdschriften van de 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST VAN 18 MEI 2004 . 

Aanwezig : A. Timmermans, G. Houben, J . Breesch, 
W. Vandormael, P . Helewaut , J . Pirard, 
Jos Bleus en F . Coenen 

Nadat het verslag van vorige samenkomst was 
goedgekeurd deed Frans enkele me9~edelingen :. 

P . C. C. E. en V. V. F . (P . Severijns : De rode 

Leeuw) , benamingen van lokalen van het stadhuis (zie vorig verslag) 
J . Breesch stelt voor om namen van vroegere markante burgemeesters 
te gebruiken~ men stelt dat ambachten en gilden niet hetzelfde zijn . 
In een 11kleine" uitweiding wist ~atric~ te stellen dat het antwerps 
atelier reeds in 1532 een verf aanbracht op ~egel~ aan een tempera

tuur van 1000° . Dergelijke brokstukken van tegels werden terug 
gevonden in het koor van de vroegere abdij van Herckenrode . De 
echte bevinden zich in het museum van het jubelpark te Brussel 
en ook te Haarlem . Het blijken 16de eeuwse tegels te zijn met 
een structuur van 1 vierkante tegel, omringd met 4 zeshoekige 
tegels (scheepjes) . De middelste tegel was zeer fijn beschilderd . 
De kwaliteit van dit schilderwerk was zo goed dat de wm~~ui die 

dit vervaardigden toegelaten werden tot het ambacht van de 
schilders . P . wil hierover meer uitleg met illustratie geven 
op een der volgende samenkomsten . Een suggestie voor september?. 

Dan werd het woord gegeven aan J . Breesch die uitweidde over 
~ dag in de geschiedenis van Rijkel, nl . de visitatie van de 
aartsdiaken aan de toenmalige kerk van RijkeI op 27 auG . 1624 . 
Die beschrijft ze als een middelmatige kerk , toegewijd aan de 
~ : ~ambertus ; dat er geen pastorij is, geen lamp, ongelijke 
stenen vloer , geen altaarkleed, geen gordijnen, geen zetel voor 
de celebrerende priester, wel een kelk met zilveren beker en 
koperen voet; de zoldering is gescheurd, het beeld van de patroon
heilige moet worden gerestaureerd en er zijn 2 zijaltaren . 
Spreker geeft ook uitleg over de kerkelijke organisatie rond 1624 : 
het bisdom was opgedeeld in aartsdiakonaten: het onze was 
Haspengouw dat opgesplitst was in landdekenaten Maastricht, 
Tongeren en St . Truiden . Die waren op hun beurt samengesteld 
uit een aantal parochies. In de XIIIde E. ontstonden: 1 . de 
kerkfabrieken die moesten instaan voor het beheer van de 
kerkelijke goederen, 2 . de tafels van de H. Geest, later C. O. O. , 
huidige O. C. M. W. In de periode van de visitatie woedden er steeds 
aanslepende conflicten met rondtrekkende legers, opeisingen , 
plunderingen, zodat de welstand onder deze vortdurende oorlogs
toestand erg heeft geleden . Dit wordt ook vermeld in "Tafereelen" 
van H. Henrotay p . 187 . 
Jos dankt de spreker en voegt er nog enkele kanttekeningen aan toe . 

G. Houben bezocht in Uden een prachtig religieus museum. J . Daris 
schreef meestal in het latijn en in het frans, maar handelde over 
de H. Odulfus in het nederl~ds . E. H. Gathy schreef een brochure 
over de ~~~1.ij~e geschiedenis in Limburg . 

met dez e weetjes als besluit eindigde deze leerrijke samenkomst . 

I ' , 



Borgloon, 5 juni 2004. 

U I TNO D I GIN G 

--- r...-- -. . - - -" . 

Beste, 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit op onze laatste 
samenkomst van dit werkjaar en dit op 

I DINSDAG 15 JUNI 2004 TE 20 U 
I ~ 

---, 
I 

in het "ambachtenlokaal" , 1ste verdieping van het Stadhuis, 
Markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst 

2. Is er ooit een vrouwelijke paus geweest (A.T.) 

3. Lezing uit een recent gevonden Loons manuscript. 

4. Inbreng van de leden; 

In de hoop U te mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74."165"2 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 JUNI 2004 . 

Aanwezig: J . Breesch, W. Vandormael , C. Mignolet, 
G. Houben, A. Timmermans, P . Helewaut, 
J . Pirard, J . Bleus, F . Coenen en 
later F . Timmermans . 

De voorzitter leest eerst een paragraaf voor ui t Ji~,g:r'0tay, p. 187 over 

de plunderingen in 1636 door de benden van Karel van Loreinen . Hierin 

is sprake van klooster Coolen, de pachthoeve van Kuttekoven e~ 
Habrouck onder Kerniel . W. Vandormael kon ren oude re~istr~tiekaart 
bemachtigen, waarop hij Habrouck situeerde . 
Over vorig verslag was er volgende opmerking i . v . m. de voorgestelde 
benaming van de stadhuislokalen : J . Breesch had de voorkeur voor 
namen van geleerden of historici, ook van deelgemeenten i . p . v . 

vroegere burgemeesters . 
Frans deed dan enkele med~de~}ngen1 . op 24 juni te Hasselt de sta
tutaire vergadering van de Federatie van Ges . Kringen van Limburg . 

2 . vraag van Vlaams Architecteninstituut naar archieven . 3 . Heemdag 
op 25 sep . te Bornem . 4 . artikel in Belang over ~:rui~E1useum i W. 
Vandormael merkt hierbij op dat Coolen nog 10 zusters telt,waarvan 
5 ouder dan 90 jaar . - Intussen deed Patrick zijn verhaal over zijn 
ongeval op het Speelhofplein . 
A. Timmermans kwam dan met het vèhaal (of legende) van pausin 
~~anna , die zou geregeerd hebben van ~35 tn~~. Een non uit 
Ierland of mainz zou in mannenkleren gevlucht zijn naar Athene, 
waar zij Grieks studeerde aan de academie en tot priester gewijd 
werd . Zij ging als leraar Grieks naar Rome en zou tot paus verkozen 
zijn . J . Pirard vond iets dergelijks op het internet . Jos had het 

boek en de foto ' s bij van alle pausen en stelt dat Leo IV van 
847 tot 855 regeerde en opgevolgd werd door Benedictus 111 (855 -
858) . Frans leest dan een artikel uit de Katholieke Encyclopedie 

waarin staat dat Leo IV stierf op 17 juli 855 en reeds vóór 17 
sept . 855 opgevolg werd door Benedictus 111 . Men beweert hierin 
dat het om een staaltje protestantse geschiedvervalsing gaat . 
Er volgt een gedachtenwisseling hierover in een geanimeerd gesprek : 
wat moet men hiervan geloven 77 .•• Wat wel vast staat is dat in de 
IXde eeuw het pausdom inderdaad tot een bedenkelijk vlak afgezakt 
was . Wij danken Agnes voor haar boeiende uiteenzetting over pausin 

Johanna . Jos vraagt Frans om enkel_~~~.~i?~El.r:! voor te lezen, neerge
pend door wij len Mw ._. __ !:'?E~.!, E~ ~r:'_~_ ~~!!~te~n, ons geleend door apo-

theker M. Ponet . Het handelt over het Loonse volksleven en volkse 
figuren o . a . Harie Kwenen, Kruger , Nooi van de Bollenberg, Pauw-

----._~ .... ~-~~~,~----.., - . ~- -
Etaartje ••• ook over volksspelen, kinderliedjes en als laatste : 
typische Loonse woorden en uitdrukkingen, waarover een klein 
examen werd gehouden . 
Het was een vrolijke afsluiter van het werkjaar met daarbij een 

goed glaasje wijn . 



Borgloon , 11 sep t ember 2004 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste lid , 

Wij heten U hartelijk welkom op de opening van ons nieuw werkjaar 
2004 - 2005 . Onze eerste samenkomst zal doorgaan op 

r~-~~~;A~ 21 SEPTEMBER 2004 TE 20 U I 
__ · ·_·~~._''''''~·''' __ ' r < 0 ~. .~ 

in het ambachtenlokaal (lste verdieping) van het Stadhuis,Markt 
te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2 . Voorstelling van het ECHTE handschrift Borgloon, een papieren 
handschrift van de laatste jaren van de XVde eeuw, bewaard in 
Amsterdam (J . Bleus) NB . niet dat van de Bib . en Jazzie Loon . 

3 . Mededelingen : 

Krijgt beschermd Kuttekoven zijn subsidies? •• (Patrick) 

- Wat met 1000 kg peren te RuIlingen? .• (Willy) 
- Misleidende plannen van de Burchtheuvel (Jos) 

- Geen plaats voor erfgoed in structuurplan Ruimtelijke 
Ordening ? ? •. (Jos) 

- Wijnfeesten op 19 september op het Speelhof (Willy) 

Noteer tevens in uw agenda : 2 december; Het Monnikenhof te Vechmaal, 

een oord va9 verbannen monniken van Villers? . lezing in Bib . te Heers . 
22 maart : Nacht van de geschiedenis (DF): De kanunniken van Borgloon . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te mogen 

begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

COENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.</ <> 52 

~_ .. / \ 
r 

in naam van onze kring , 

De Voorzitter , 

Jos BLEUS . __ ... ~. ___ ) 1 ./"\ 
.. " ~ J 

( 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 21 . 01. 04 . 

Verontschuldigd: J . Breesch 

Aanwezig: A. Keirnes, J . Pirard, G. Houben, 
P . Helewaut, W. Vandormael, 
A. Timmermans , F . Tim'mermans , 
Jos Bleus en F . çoenen . 

De voorzitter heet iedereen welkom en meteen wordt het verslag van 
vorige bijeenkomst zonder commentaar goedgekeurd . 

Jos heeft het boek bij : "Handschrift Borgloon"eind 15de E , ui tg . 
2001, Amsterdam, universit;it8"bibliotheek~el 5 . 
Voor de ontcijfering van die oude documenten hadden 4 deskundigen 

er goed hun werk aan! Jos verhaalt dan de ontdekking door J. Daris, 
vóó~ 1860, in de kaft van anniversaria . Bormans deelde het hand
schrift in 3 delen in, nl. Chanson de Roland ; Jonathas ende 
Rosafiere en losse handschriften . Het was een eenvoudig boekje 
in lopend schrift, waarschijnlijk voor eigen gebruik . Waar werd 
het neergepend? . mogelijk in Borgloon'. Jos laat Frans dan een 

passage in het Middelnederlands leze~an het Roelandslied . OP 
vraag van J . Pirard herneemt hij de tekst irlhet Loons dialect, 
wat beter verstaanbaar blijkt . Ook een fragmènt over de 
"scijtstoel" wordt gelezen. 
Jos vertelt dan over de 0ands chriften van Colen, waaraan ernstige 
schade berokkend werd . Is het niet wraakroepend dat de mooie 
geklasseerde '!:.~~le~ __ v~!.l _Col~n zo toegetakeld wordt, vraagt J os? .• 

Het artikel over Kuttekoven in het "Belang" strookt niet met de 
.. . " _M •• __ C~_. _..0-

waarheid ; zo heb ik het niet gezegd, beweert Patrick . Er komt 
wel een kleine verkaveling voor 6 bouwplaatsen, maar de rest van 
het landschap blijft ongerept . Hierop repliceert W. Vandormael 
dat er wel veel weiden zijn, maar wat met de toekomst van die 
weiden zonder koeien? . Ook van het artikel over Rul~~~g~n is 
Willy niet tevreden : het papier is verduldig . Die peren daar 

dienen enkel om stroop te maken en worden door mensen van" De 
Wroeter" geplukt; maar enkel schapen laten grazen is niet genoeg; 

de weide moet onderhouden worden en de bomen gesnoeid . 

Over de tentoonstelling van ~Re~-~on~~enten-da~ (12 sept) in 
het stadhuis te Borgloon is men ook nog niet uitgepraat . Eén 
laatstejaarsstudent van de vier van de Provo Hogeschool Limburg 
bracht als eindwerk: toekomstvisie omtrent de Burchtheuvel te 
Bor).?_o~ . Het idee bestond erin om het midde;s:tuk"·~-ar;-d~'--het.i:~el 
weg te nemen en daarin appartementen te bouwen: utopische 

toekomstplannen?? •• Toch kon dit aanleiding geven om deze 
p~blematiek ernstig te nemen en er volgende v~~adering meer 
aandacht aan te besteden . 
Op de ~~j ~!~~~!~n krioelde het van belangstellenden en de verkoop 
was dan ook navenant . 
Jos bracht nog relaas over de vergadering te Rullingen over het 
concept van de ~~~ei?s~ ~eirweg . 



Borgloon, 9 oktober 2004 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste lid , 

Hiermede wordt U vriendelijk uitgenodigd om onze samenkomst 
bij te wonen die doorgaat op 

r ~N~~AG_ 19 OKTOBER 2~~ 20 " ~J 
in het "ambachtenlokaal" , 1ste verdieping, van het Stadhuis 
te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2 . Mededelingen . 

3 . De Burchtheuvel van Loon een "vuile molshoop" of 

een viriele grafelijke site? •. 

4. In de historische voetsporen van Sint Odulphus . 

5 . Inbreng van de leden. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
mogen begroeten , tekenen wij , 

in naam van onze kring, 

De secretaris, De voorz i tter, 

~~i~ . .....• __ .~ 
. , c.;:::Y .' ....... 

.. ~ . . :~ ~: c·' -' . F 
.~, ,~. . ~ .• r a n :3 

T' .1'10rSr;:slv:nweg 105 
:33,.0 BORG lOON 

Tel. ()·:?174 . "'~ "-~ 

Jas Bleus 

0T/~ 
.~~~./ 

\ 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19.10.04. 

Aanwezig: A. Keimes, J. Breesch, W. Vandormael, 
F. Kok, P. Helewaut, J. Pirard, Jos 
Bleus en F. Coenen. 

Vooreerst biedt Frans zlJn verontschuldigingen aan voor het verkeerd 
~anduiden van de dag, de datum was juist. Een paar leden kwamen 
toch opdagen: excuus! Jos geeft dan enkele voorbeelden van vergissin
gen. Over het verslag was er geen opmerking en dan volgen de mede
delingen. Patrick gaat naar de algemene vergadering van de Cultuur
raad op 28 oktober. Jos brengt verslag uit van de Erfgoedra~ 
Van 8 okt. tot 8 febr. '05 is er in het museum van de minderbroeders 
te st. Truiden een tentoonstelling en op 10 nov. aldaar een lezing: 
"Weg uit Congo, het dra"~ci "~ä-;;-de--kolonialen'.' "Dark Ages" op 21 okt. 
gaat door in de Gasthuiskapel. Op 23 mrt. '05 in de "Nacht van de 

geschiedenis" door het DF handelt Jos Bleus over; "De kanunniken 
van het st. Odulphuskapittel". Wat betreft de burchtheuvel is men 
het erover eens dat die tenminste goed moet onderhouden worden . 

In Rieneck werd zelfs de burcht heropgebouwd . Jos vraagt om~ens na 
te denken over wat er hiermee zou moeten gebeuren. Jaak we~t dat 
Het Laatste Nieuws een boek uitgeeft met 100 foto's over Loon. 

Dan verhaalt de voorzitter over zijn speurtocht naar de heilige 
Odulphus (feest 12 juni) in Oirschot en Utrecht. 

Summiere biografie van de H. Odulphus, patroonheilige van de collegiale 
kerk van Loon. 

A. M. Zimmerman schetst in het Lexikon für Theologie und Kirche in een negental lijnen het 
leven van de heilige Odulphus. Men kan de summiere biografie van de heilige Odulphus in een 
Nederlandse vertaling als volgt weergeven. De heilige Odulphus, van de Ordo Sancti Benedicti 
O. S. B.), stierf na 854. Zijn naamfeest wordt op 12 juni gevierd. Hij is de zoon van de adellijke 
Ludgis van Oorschot in Noord-Brabant. Hij wordt eerst als priester aangesteld aan de toenmalige 
eigenkerk van zijn familie (Priester an der dortigen Eigenkirche seiner Familie). Nadien treedt 
hij in als monnik aan het kathedraalklooster Sint-Martinus te Utrecht. Hij werkte ook als 
'Seelsorger' aan de nieuw opgerichte kerk van Stavoren in Friesland. Zijn cultus werd vrij vroeg 
verspreid in Holland en België. Naar men beweert zou een gedeelte van zijn gebeente later 
vanuit Utrecht naar Stavoren gebracht zijn. 

J. Daris besteedt ruime aandacht aan een viertal voorspellingen door de heilige en aan twee 
merkwaardige feiten uit zijn leven. Deze voorspellingen en gebeurtenissen moesten het 
onbetwistbare bewijs leveren van zijn heiligheid. 

Met een paar glaasj es uitmuntende Loonse wijrl Muller Thurgau van 

Domein De Grot,e ..:Mot en gebotteld door de gilde "De Wyngaerd" waren 
de aanwezigen in de wolken! Die wijn is trouwens nog te koop in de 
Fru{site te Colen-Kerniel. 

Jos Bleus 



Bortblooll, 8 november 2004 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermede nodigen wij U vriendelijk uit op onze samenkomst op 

r~~-~"~"DAG 16 'ï~~i~~É~ 2~~4 - TÉ ,oio U. '] 
in de "ambachtenzaal" van het stadhuis, 1ste verdieping, 

Markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Mededelingen 

3 . Wie waren Prosper en Mannes Mathijs , priesters 
van Loon ? 

4 . Hoe kunnen wij de Burchtheuvel valoriseren? 

5 . Inbreng van de leden 

Daar de vergaderdatum van december te kort bij het Kerstfeest 

valt, dachten wij op te schuiven naar 18 januari 2005. Maar 
intussen kan U naar de conferentie van onze voorzitter op 

2 december te Heers, vermoedelijk in de bibliotheek, over 
de relatie tussen het Monnikenhof te Vechmaal en de graven 
van Loon . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 

mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 
- , 

l 'n~1 .. 'J ~_.~= 
,--->' ,. 

eOE .J C ~J Fr a n s 
10ngersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. Oi2/74.~ {,> ~-.z.. 

in naam van onze kring, 

tDe ---- voorz~ 

BLEUS 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 16 . 11 . 04. 

Verontschuldigd: A. Keimes 
Aanwezig : A. Timmermans, J. 

W. Vandormael, P. 
en G. Houben, F . 

Breesch,J . Pirard, 
Helewaut,J . Bleus, 
co~nen 

In de "aanvangsbabbel" ging het over zeer 
uiteenlopende onderwerpen, o.a. over mollen en • • ; pastoor Boonen. 
Het verslag van vorige samenkomst werd zonder commentaar goedgekeurd . 

Frans begon met de mededelingen: het boek"Bokkenrijders en late '----_._ •.. _--_ .. _._ .. _-----
h,?ks~J.1p.rEE~~.~e.E ", F. Van Gehuchten, is verkrijgbaar in het gemeente-
huis van Wellen - voor Erfgoeddag moet ingeschreven worden v66r 15 
dec., doen wij mee?.op 17 april - de brochures "25 dagen van 
Vlaanderen zijn nogal duur en maar een fractie van de geschiedenis. 
Van Patrick vernemen wij dat de g_~l-~~~E:.~~9-d de Loonse revue 
evalueerde en men in 2007 wil aanvangen met de voorbereiding van 
de volgende. J. Breesch verduidelijkte de financiêlékant ervan . 

\ 

Ook werden de huurprijzen van de gemeentezalen vastgesteld. 

Frans komt dan aan het woord om de Loonse familie Mathijs toe te 
lichten. In de volksmond kende men -;zë·'"äls-îï2fë- twle -·van··-de markie : 
de witheer en de zwatheer". De ouders waren een landbouwersgezin 
uit de Tongersestraat (huidig huis Aumann)met vier kinderen: 
Louise, Prosper , Christine en Wiliem . Pro,~e er (1885 - 1974, de 
zwartheer) werd priester gewijd te Luik en deed darna studies voor 
landbouwingenieur te Leuven, waar hij in 1914 promoveerde. Eerst 
werd hij leraar aan het st. Michielscollege te Bree. IN 1923 

~!.!e_I::ij de landbouwschool "Cornelius à Lap ~ ct.~' ~t.:.....~? c_h~~~ en 
werd er directeur van tot in 1954. Dan stelde het bisdom hem aan 
tot inspecteur van het landbouwonderwijs, ambt dat hij vervulde 
tot in 1967, jaar waar hij een kanunnikstitel ontving . Regelmatig 
kwam hij nog naar Borgloon, waar hij uiteindelijk stierf op 5 
juni 1974 en begraven werd op het kerkhof te Borgloon, midden het 
ereperk van overleden zusters. 
De jongere broer ~_~ __ (1892 - 1972, de witheer) trad in 1913 in 
bij de Dominicanen te Sarte, Hoei. Hij studeerde nog verder tot 
het lectoraat (1920) en werd intussen priester gewijd te Luik in 
1910. Hij gaf colleges te Leuven, Gent en later in Rome en dit 
gedurende vele jaren, enh91 onder de oorlogsjaren vl bleef hij 
weer in Borgloon en Leuven. In 1967 trof een beroerte hem in 
Rome, waarna hij werd overgebracht naar Borgloon, waar hij, 
evenals zijn broer, goede zorgen kreeg van de zusters van 
klooster Nieuwland. Hij stierf te Borgloon op 26 maart 1972 en 
werd begraven op het kerkhof van zijn orde in park Heverlee. 
De oudste zuster Louise h f ld zich met landbouw bezig, terwijl de 
jongst~, Christine intrad bij de Dominicanessen te Brugge . Zij 
overleed in 1935. Het daaropvolgend gesprek handelde over 
de verschillende katholieke ordes . 

Jos stelde voor· om in het kader van de ~~!.g9_~.gdal6..._o.p _ 17 april 
met als thema "Erfgoed in gevaar", om symbolisch te ruimte van de 

~~~ch~heu~ef te imiteren door middel van stellingen met enkele 
doeken en aangepaste verlichting. Hij refereerde naar de Place 
St. Lambert te Luik. 

Intussen, op 2 dec. gaf onze voorzitter een geslaagde _c ~:m.~~!,~n~~.e .. 
te Heks over de relatie van de Gra~~themkapel met het 
Monnikenhof te HeX. Enkelen van ons luisterden mee 



_ ",;escJliectliul1l1,L:~':' Jiä{1L} Borgloon ; 4j anuari 2005 . 
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• ~ Beste, 

Eerst willen de voorzitter en de secretaris U allen een 
voorspoedig nieuw jaar toewensen in goede gezondheid . 

Wij zetten dit jaar onze conferenties verder op de 

derde dinsdag van elke maand , uitgezonderd juli en 
augustus . 

Wij nodigen U dus voor de eerst maal uit op : 

Ge, ~·;ÉA~~.I~~~~~~~~~20à~·~;~~~~~,~ 
in het ambachtenlokaal, lste verdieping van het 
stadhuis te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Eedafleggingen in het graafschap Loon : 
- van de graaf zelf 
- van de beenhouwers 

3 . Inbreng van de leden 

4 . Nieuwjaarsdrink en babbel 

Indien wij onze werking willen verder zetten, moeten wij 
ook dit jaar een beroep doen op uw bijdrag' van 15 ,~ 

Wat ontvangt U daarvoor? 
elke maand een conferentie 
Mogelijkheid om zelf een onderwerp aan te bre~gen 
of aan te vragen 

- telkens een verslag van de conferentie en een 
uitnodiging voor de volgende 

- een paar glaasjes prima Loonse wijn 
een gezellige sfeer en veel vriendschap ondereen 

__ -'1--_ 

Bij voorba~$ dank voor uw 
en tot binnenkort! 

De secretaris, De voorzitter , 

Jos BLEUS 
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VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18.01 . 05 . 

Verontschuldigd: J . Pirard 

Aanwezig: C. Mignolet, A. Timmermans, F. Timmermans, 
J . Vandercappellen , J . Bleus, F . Coenen 
en later : W. Vandormael. 

De voorzitter wenst iedereen het beste toe voor het komende jaar . 
Hij woonde zojuist de GECORO vergadering bij en doet de eerste 
mededelingen : 1 . Het huis "de Montero" in de \iJ 'eülenstraat wordt 
niet afgebroken zodat de restanten van de wal van de graven aan de 
Wellerpoort bewaard blijven. Hierover had de voorzitter een schrijven 
gericht aan de burgemeester. 2. Er is een CD Rom in opmaak over 
alles wat belangrijk is in Loon. 3 . Borgloon wordt een piloot-----gemeente en vraagt medewerking van onze kring . 4. Op de erfgoed--
dag-rï7- april) wordt de Burchtheuvel in de kijker gezet en gaat er 
een conferentie door va~ de voorzitter om 11 u in het stadhuis . 
5 . Het ~ruis aan de kerk van .90tem dient driIàgend gerestaureerd . 
Hierover namen wij een initiatief. 6 . Het Davidsfonds houdt de 
"Nacht van de Geschiedenis" op 22 maart om 20 u in het Brigit
tijner-klooster met als thema:Het Kapittel van Kanunniken (J . Bleus). 
7 . Een kort relaas over de band van de GasthuiskapefïTIë€-het 
Monnikenhof te Hex. Ook de Romeinse weg en de Colenvallei komen 
ter sprake . ffransleest dan de tekst in het "Belang" over de 
goedkeuring door het schepencollege voor het opmaken van een 
inrichtingsschets van het stationsplein, dat er al jaren 
troosteloos bij ligt . Jos geëft daar-ctè nodige commentaar op . 

Dan komt de hoofdbrok . Jos verklaart het leenstelsel, waarbij 
de leenheer aan de leenman een goed ter beschikking stelt . De 
erkenning van deze gift noemt men de leenverheffing. Dit werd 
geregistreerd in het leenhof van Kuringen. In 1591 kwam de 
prinsbisschop van Luik nog naar Loon om de eed af te leggen 
als graaf van Loon. Hij werd ontvangen op het 's grevenhuis, 

waarna het gezelschap in stoet naar de St. Odulphuskerk trok . 
Daar werd eerst een plechtig Te Deum gezongen, waarna de PB 
de eed aflegde voor altaar en haard. Dan werd gezamenlijk de 
klokken geluid . Vervolgens ging men naar de Borggracht waar de 
PB "aarde ende rissche" aangeboden werd . Men keerde dan terug 
naar het 's grevenhuis waar de burgerlijke eed werd afgelegd . 
Men kan zich inbeelden dat dit een grootse plechtigheid was , 
waar de gehele adel van de streek op uitgenodigd was. 

J . Vandercappelle~ verhaalt danover de opzoekingen naar zijn 
voorouders, die meestal smeden waren. Hij doet het voorstel om 
alle latijnse teksten uit de sacristiegeng van de kerk te 
vertalen. Jos wil dit (later) doen . Hij zegt dat het oude 
latijn moeilijk vertaalbaar is en het geschrift uit de 17de 
eeuw moeilijk te ontcijferen. Op aanvraag doen Jos en Frans 
het ontstaan, de voorgeschiedenis en de verwerking van de 
teksten uit het boek "Tafereelen uit de geschiedenis van- het 
Graafschap loon" van Henrotay uit de doeken . Er wordt nog over 

vreemde talen gesproken, o.a . het chinees , 



Borgloon, 4 februari 2005. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze volgende 
samenkomst, die qoorgaat op 

r------ --~ .--- .... ~ -- .. - _.. ..-. 
~~NS~AG 15 FE~~UARI 2005 TE 20 . U .J 

IN HET AMBACHTENLOKAAL van het Stadhuis, 1ste verdieping, 
marktplein te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Wie heeft in 1400 de kerktoren van Loon betaald? 

Wat leert ons dit over de verhoudingen tussen Kerk 

en Staat in de Middeleeuwen ? 

4. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
ontmoeten, tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, 

, "..,::-::~:, :::; Frans 
. ·"1.')r .. ~:·0·: lweg 105 

:, .,:'; p on G L 0 0 N 
·; · ;.012174.4 t 5'2 

de voorzitter, 

Jos BLEUS 

NB. Is het sommigen onder ons misschien ontgaan 0 et lidgeld 
(1 5 k ) voor 2005 te voldoen/? Wij herinne;n U het nummer 
457-8032541-74. Dank bij voorbaat en tot ziens! 



[j\!SdiieäiiÎlna~}.: Yiá?j; 
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-- BORGLOOt\1 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 . 02 . 05 . 

Aanwezig : A. Keimes , M. L. Keimes, C. Mignolet, 
J . Vandercappellen, W. Vandormael, 
J . Breesch, P . Helewaut, J . Bleus, 
F. Coenen . 

Eerst werd goedkeuring verleend aan het verslag van vorige samenkomst. 
Frans deelde mee : ~edental : 18 (tot nu toe) - . 2 pen,moDllID§{ltendag 
11 sept . in het teken van ~ - opgave activiteiten voor Çultuur
raad - Nacht van de geschiedenis (zie bijlage) . Jos heeft ook nog 
'M:5"'!" ---:::-7 -_=-""-=-~"""' ~ ........ ~ ' . " "'"'.'. ,,,<t.v.,,·-

mededelingen: ~~J:~~!?E~a§: Eigent Tongeren zich niet veel toe op 
kosten van Borgloon? • . Is de bundel Fruitgeschiedenis in Haspengouw 
geen copie van deze van het Fruitmuseum ? .. - Brochure : de Romeinse 
weg in Haspengouw - Erfgoeddag 17 april (programma volgt) - Voor 
de vervuiling van de Colenvall~ dient dringend een oplossing 
gezocht, het volstaat niet een beheerscomité van vrienden op te 
richten indien men o~gestraft bekeurde inbreuken door de politie 
gewoonweg seponeert . 

De voorzitter vat zijn lezing aan met de situering van zijn 
onderwerp: de toren van de _St . Odulphuskerk . 
1 . De huidige kerk immers kreeg in de jaren 1903-1905 zijn tegen
woordig uitzicht . Het vroegere koor werd verlengd, het koorgestoelte 
verdeeld en een zijbeuk bijgeplaatst, dit onder impuls van toenmalig 
deken Peumans . Het was een grondige verbouwing . De oorspronkelijke 
was van het type van Celles (Dinant) in Romaanse stijl . 
2 . De toren was in 1397 ingestort en de opbouw werd voorzien. 
Inzake de bekostiging werd bij 3 notarissen op 26 sept . 1400 een 
overeenkomst gesloten tussen de deken en de stad Borgloon over de 
verdeling van de gemeenschappelijke afbetalingen. Elk moest 
jaarlijks 100 Rijksgulden voldoerr~lvoor een gotisch toren 200 RG 

I 

gedurende 6 jaar . De parochies Borgloon, Broekom en Grootlonn 
moesten telkens de waarde van de 4de waskaars besteden aan de 
torenbouwen bij testament moest ook daarvoor 1 legaat voorbehouden 
worden . Giften in natura o.a; hout, steen .•• werdet: eveneens aanvaard . 
3. De Eri~~bisschSp bekrachtigde deze overeenkomst, zodat de tpren
spits van 36 m op een totaal van 46 m kon ingehuldigd worden in 
1406 . 4 . In de Frans-Duitse oorlog ! 1868-1870) maakt het Belgisch 
leger in de spits een ope-;;i.lr · ~ï; · ~bservatiepost . De d:eken dient 
een schadeclaim in . 5 . De oude houten preekst~~l ging naar 
Hoepertingen; de nieuwe arduinen vertoont de 4 kerkleraars 
(Grgorius, Hieronymus, Ambrosius en Augustinus) met aan de 
zijkant de schenkingsplaat van deken Peumans met chronogram . 
6 . In het koor ook de afbeeldingen van de~tromeg: Tigris, 
Eufraat, Gichon en Pisjon . 7 . De kerkfabriek staat in voor het 
onderhoud van de kerk en de benodigdheden voor de eredienst . 

Nadien werd er nog wat nagepraat . J . Breesch wist van de ~E_ van 
wijlen A. Albert . Patrick verhaalde over Herckenr<?_?.~ als "zwart 
goed en de familie Claes . J . Vandercappellen las in het boek van 

Bormans veel over dichter H. Van Veldeke. C. hlignolet had een _ .-...._-_. __ ._ -
fotoboek bij Over alle Europese Cistercie~~eE abdijen . 



Borgloon, 4 maart 2005 

--BORGlOON 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze volgende samenkomst, die doorgaat op 

Dinsdag 22 maart 2005 te 20 u. 

in het Brigittijnenklooster, Nieuwland 11,3840 Borgloon 

Zoals reeds meegedeeld werd laten we onze 'gewone' vergadering van de Geschiedkundige 
Kring Kanunnik Daris samenvallen met 'De Nacht van de Geschiedenis' , in samenwerking 
met Davidsfonds-Borgloon. 

Nacht van de geschiedenis 22.03.2005 

LEZING door JOS BLEUS: 
De kanunniken van het Sint-Odulphuskapittel in Loon. Dienaren of heren van de kerk? 

De fundamentele vraag die ons in de 'Nacht van de geschiedenis' zal bezighouden is na te 
gaan in welke mate de religieuze gemeenschap van kanunniken te Loon trouw was aan haar 
primordiale geestelijke opdracht namelijk een geestelijk leven te leiden conform de precieze 
termen zoals bepaald in de 'Statuta '. 

Hoe heeft het Sint-Odulphuskapittel te Loon kunnen functioneren en zich kunnen profileren, 
enerzijds gelet op zijn unieke geografische situatie in het hart van het graafschap Loon en 
anderzijds gelet op het feit dat die Loonse entiteit op haar beurt keurig ingebed was in het 
'prinsbisdom' Luik én gelijktijdig nauw verweven was met het heilige Roomse Rijk? 
Die dubbele vazalliteit zal nooit ver weg zijn! Integendeel, ze zal een aparte rol blijven spelen 
en een specifieke gestalte geven aan het Loonse kapittel. 

Inkom: Normaliter zou de inkom 6 € bedragen, maar voor de leden van de Geschiedkundige 
Kring is de inkom 'gratis'. U dient als lid van de Geschiedkundige Kring enkel uw naam op 
te geven aan de balie. Nadien wordt er voor het aantal deelnemers vanuit de Geschiedkundige 
Kring integraal betaald vanuit onze kas. 

De secretaris, de voorzitter, 

Co enen Frans Jos Bleus 
Tel. 012/74.46.52 

~·· ·it;~ ~ -V. ,.' 
'--.,. •...... 



VERSLAG: Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris 
Nacht van de geschiedenis - Borgloon, 22.03.2005 
Conferentie Jos Bleus: De kanunniken van het St. Odulphuskapittel te Loon, dienaren 
of heren van de kerk? 

In de uiteenzetting van onze voorzitter ging het vooral over het geestelijk klimaat in het Land 
van Loon en het Prinsbisdom Luik in het begin van de 17de eeuwen meer bepaald in het 
jaar 1613. 

1. Inleiding: het jaar 1613 te Loon 

We tuimelen in het jaar 1613 via de geschriften van de Loonse historicus Hendrik Henrotay 
en meer bepaald via zijn werk: 'Tafereelen uit de geschiedenis van het graafschap Loon, 
1366-1688' . 
Henrotay haalt 3 locale feiten aan die in 1613 te Loon gebeurden: 

"In 1613 werd Jan Moers prins benoemd van de Rederijkerskamer van Loon." 
"In den loop van 1613 werd de nuntius Albergati, bisschop van Bisceglia naar het 
bisdom van Luik gezonden om een bijzonder bezoek te brengen aan de kloosters en 
geestelijke gemeenschappen die aan het bisschoppelijk niet onderworpen waren zoals 
de collegiale kerken. Den 31 Augustus deed hij het bezoek van de collegiale kerk van 
Loon. Hij bekrachtigde de oude statuten van het jaar 1358 na er eenige wijzigingen 
aangebracht te hebben." 
"Ten jare 1613 vóór Ons Heer Hemelvaart werd zekere Gertruud Copmans of 
Noteleers beticht van te Loon de hand geleend te hebben aan het miskramen van 
zekere Elisabeth Vandersmissen. " 

2. De twee Luikse bisschoppen van rond het jaar 1613: 
Ernest van Beieren en Ferdinand van Beieren 

Twee Luikse prins-bisschoppen: Ernest én Ferdinand van Beieren. De eerste is een 
rasechte humanist en de tweede een echte reformator in de geest van het concilie van 
Trente 

3. Nuntius Albergati en zijn hervorming van het geestelijk leven in het prinsbisdom Luik 
(1613-1614) en het St. Odulphuskapittel van Loon in 1613. 

Nuntius Albergati, die in 1613, als persoonlijk gezant van de paus, het collegiaal 
kapittel te Loon aan een nauwkeurig onderzoek onderwierp, liet hiervan een verslag 
(in het Latijn) na, dat door de spreker uitvoerig gecommentarieerd werd. Frans Coenen 
declameerde letterlijke (Nederlandstalige ) citaten, wat voor een aangename 
afwisseling zorgde! 
Albergati constateerde bij zijn bezoek aan het bisdom Luik in 1613-1614 een hele 
reeks wantoestanden. Hij is enorm teleurgesteld over de gang van zaken bij de clerus. 
Daarom stelt hij een hele rits maatregelen op: 

• Voortaan zullen de parochies regelmatig bezocht worden. 
• De controle op de kennis van de pastoors zal opgevoerd worden. 
• Nadruk wordt gelegd op de religieuze vorming van de gelovigen door de 

catechismus. 
• En de intellectuele vorming van de regulieren staat boven op de agenda. 



Borgloon, 8 april 2005 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op een lezing door Jos Bleus n.a.v. de 
Erfgoeddag, die doorgaat op: 

Zondag 17 april 2005 te 11 u. 

in de RAADZAAL van het STADHUIS, 1 ste verdieping, Marktplein te Borgloon. 

Burchten in het Land van Loon. 

"De zwakte van zijn land noodzaakte de graaf ertoe aan de militaire macht de allereerste en 
grootste zorg te besteden. Dat hij zijn voornaamste burchten in het zuiden, als een gordel om 
zijn versterking te Borgloon, bouwde, nl. Kolmont als bruggenhoofd tegenover Tongeren en 
Brustem tegenover Sint-Truiden en Duras; Montenaken als een beschermpost voor de meer 
zuidelijk gelegen bezittingen, bewijst wel dat het gevaar uit het zuiden dreigde ... " 

(J. Lyna, Het graafschap Loon. Politieke en sociale overzichtelijke geschiedenis, Beringen, 
MCMLVI, p. 35.) 

Na de lezing volgt er een bezoek met uitleg op de Burchtgracht te Borgloon. 

Inkom is gratis. Aantal plaatsen is echter beperkt. 

In de hoop U op deze bij eenkomst te ontmoeten, tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, de voorzitter, 

Coenen Frans Jos Bleus 
Tel. 012/74.46.52 



Borgloon, 8 april 2005 

BORGLOON 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze volgende samenkomst, die doorgaat op 

Dinsdag 19 april 2005 te 20 u. 

in het AMBACHTENLOKAAL van het STADHUIS, 1 ste verdieping, Marktplein te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst: Nacht van de Geschiedenis (22.03.2005) 

2. Mededelingen 

3. Evaluatie van de 'Nacht van de Geschiedenis'; bespreking van het jaar 1613 te 
Borgloon en in het prinsbisdom Luik. 

4. Evaluatie van de conferentie van de Erfgoeddag (zondag 17.04.2005), die in het teken 
stond van 'Monumenten in gevaar'. Concreet werd ingezoemd op de Loonse burchten 
en toekomstplannen. 

5. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te ontmoeten, tekenen wij, in naam 
van onze kring, 

De secretaris, de voorzitter, 

Coenen Frans Jos Bleus 
Tel. 012/74.46.52 

NB. Mogen wij U vriendelijk vragen alsnog het lidgeld (15 €) voor 2005 te willen voldoen 
indien U dit zou ontgaan zijn ... (Gelieve te storten op Rek. nr.: 457-8032541-74). Dank! 



VERSLAG Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris van dinsd. 19.04.2005 
Agendapunt: bespreking Erfgoeddag - Borgloon, 17.04.2005 
Conferentie Jos Bleus: 'BURCHT(EN) VAN LOON' 

Behandelde items: 

1. Naam van Borg-Loon (Borch-Loon) 
2. Historische schets 
3. Doelstellingen van de graven van Loon. 
4. Over welke inkomsten beschikten de graven van Loon? 
5. Zijn er nog restanten van de burcht? 
6. De wallen en poorten van de stad Loon. 
7. Relatie Sint-Odulphuskerk en Burcht. 
8. Waar verbleven de graven te Loon? Enkel in hun burcht? 
9.Wanneer hebben de graven van Loon hun burcht verlaten en wanneer zijn ze naar Kuringen 
in hun 'prinsenhof' ingetrokken? 
10. De burchten van Kolmont en Brustem in Loon. 
11. Visuele communicatie tussen de voorburchten van Loon met de hoofdburcht? 

Uit deze conferentie van de Erfgoeddag weerhouden we volgende kerngedachten, die 
betrekking hebben op de teloorgang van de Burcht, hét symbool bij uitstek van het 
graafschap Loon : 
a) "In de zeventiger jaren van de 19de eeuw werd het grootste gedeelte van de 
Borchgracht genivelleerd om de plaats vrij te maken voor de opbouw van een eerste 
gemeentelijke school. Bij deze operatie kwamen verscheidene muurpanden bloot, ... Alle 
muren waren met silexstenen opgemetseld, waartussen zich ook brokken harde zandsteen 
en fragmenten van Romeinse dakpannen bevonden. Deze bouwmaterialen werden alsdan 
weggevoerd en herbruikt om sommige wegen te verharden en van een nieuw dek te 
voorzien." 
b) «Les murs que la démolition du Borchgracht a mis à découvert, offraient encore plus 
d'intérêt. . .. C'étaient peut-être même les seules ruin es de ce genre qui existaient encore 
en Belgique. » In dit citaat van 1. Daris wensen we - na grondige analyse - de uitdrukking 
'peut-être' te vervangen door 'certainement'. 

Indien de ruine er nog ten huidigen dage zou staan, was zij vermoedelijk 
de tweede oudste van het land, na de burcht van Bouillon. Maar ja : wat 
weg is, blijft weg! De graven hadden nog andere residenties, zodat.:zij 
de burcht enkel bewoonden ten tijde van oorlog. 
Nadien hadden de aanwezigen nog een geanimeerd gesprek over: de 
opgravingen op het Speelhofplein, de vier stadspoorten, de pastorij 
van Kuttekoven en de geschriften van Daris . 

Waren aanwezig : J. Breesch, C. Mignolet, W. Vandormael, A. Keimes, 
J . Vandercappellen, P. Helewaut, J . Pirard, 
Jos Bleus en F. Coenen. 

VerontschGldigd: M.L. Keimes. 



Borgloon, 2 mei 2005 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze volgende samenkomst, die doorgaat op 

Dinsdag 17 mei 2005 te 20 u. 

in het AMBACHTENLOKAAL van het STADHUIS, 1 ste verdieping, Marktplein te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen 

3. Evaluatie van de Erfgoeddag (zondag 17.04.2005), die lil het teken stond van 
'Monumenten in gevaar'. 

Inbreng van de leden: Welk erfgoed is bedreigd? Welk initiatief kan genomen om het 
'bedreigde' erfgoed in het algemeen te redden ofte herwaarderen. 

4. De H. Odulphus: werd die enkel in Loon vereerd? 

5. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te ontmoeten, tekenen wij, in naam 
van onze kring, 

De secretaris, de voorzitter, 

Coenen Frans 
Tel. 012/74.46.52 



VERSLAG Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris van dinsd. 17.05.2005 
Agendapunten: 
- bespreking 'De H. Odulphus en de Friezen' 
- het antifonarium van 1503: van Colen? 

Verontschuldigd: M.L. Keirnes 
Aanwezig: A. Keirnes, J. Breesch, W. Vandormael, J. Vandercapellen, C. Mignolet, Jos 

Bleus, J. Pirard, F. Coenen. 
* Verslag vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd. Als mededeling heeft Frans het 
krantenartikel waar het boek "Kastelen op papier", aquarellen van Limburgse kastelen uit de 
l ste helft van de XIXde eeuw, R. Nijssen en R. Van Laere - wordt voorgesteld. Men wil dit 
aankopen. 
* De voorzitter verhaalt dan over het zogezegde 'Antifonarium van Colen' , dat op 19.03.05 te 
koop aangeboden werd. 

Antifonarium, voor kruisheren, in Latijn, manuscript op perkament, zuidelijke 
Nederlanden (waarschijnlijk voor Kolen in Limburg), 1503. 

"Herkomst: De band in kalfsleder heeft stempels in blinddruk met Christushoofd met kruis in 
achtergrond en stempels met een kruis welke typisch is voor de Kruisheren. 
Zoals gebruikelijk is er geen kalender aanwezig. De vieringen van de heiligen zijn 
gerangschikt van Sint-Andreas (30 nov) tot de Opdracht van Maria (21 nov). De Translatie 
van Sint Augustinus (11 oktober) wordt enkel door Kruisheren gevierd. Nog representatiever 
zijn St.-Helena (18 aug) en St.-Cyriacus, bisschop van Jeruzalem (4 mei) die beiden het ware 
kruis van Christus 'ontdekten' en ook Ste.-Odile, één van de 11.000 Maagden met haar feest 
op 17 juli en wiens relieken bewaard worden bij de kruisheren in Huy en wiens viering vooral 
in de Maaslandse kloosters plaatsvond. 
Het samen aanwezig zijn van deze 4 feesten en ook de bestempeling van de band, wijzen op 
de orde van de kruisheren. Ook de miniatuur op p. 9 met Christus die uit het graf opstaat met 
in de hand een kruis met daaraan een wimpel met een kruis in rood en wit, wijst op de 
kruisheren. In dit werk komt St.-Lambert tussen 3 en 23 september voor wat wijst op het 
gebruik in het bisdom Luik. De letter bij de zuivering van Maria (2 februari) is gedateerd 
1503. Op dat ogenblik waren er 17 kruisherenkloosters in het Prinsbisdom Luik. 
Men kan afleiden dat alleen Kolen en Dinant in aanmerking komen. Maria, de patrones van 
het klooster van Kolen, is immers sterk aanwezig. Maar wie patroon van het klooster in 
Dinant was weten we niet, dus Dinant kan ook in aanmerking komen. Gezien alle religieuze 
boeken van deze twee kloosters verloren lijken te zijn is alle vergelijking onmogelijk. Ook 
andere antifonaria van kruisheren uit Luik zijn verloren. In dit werk komt 'St. Perpète' niet 
voor en deze is de patroon van de stad Dinant, wat wijst in de richting van Kolen. 
Daarentegen was Kolen op dat ogenblik in grote bloei door de inkomsten van de parochie 
Kemiel vanaf 1486. Het kan met zekerheid gezegd worden dat dit antifonarium toebehoord 
heeft aan een kruisherenklooster uit het Prinsbisdom Luik met grote waarschijnlijkheid dit 
van Kolen. 
WAARSCHIJNLIJK HET ENIGSTE EN UNIEKE ANTIFONARIUM VOOR KRUISHEREN UIT DEZE 
STREEK MET EEN GROOT BELANG VOOR DE MINIATUURKUNST, SCHRIFTKUNDE, LITURGIE EN 
MUZIEK IN HET MAASLAND." I 

I M. Van de Wiele, Openbare verkoping, Boeken en Prenten, Brugge, 2005, nr. [8]. 
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Commentaar van de voorzitter op het 'zogezegde' Antifonarium van Colen: 
Het antifonarium is wellicht niet van Colen om volgende redenen: 

1. Het gegeven dat Maria het ultieme criterium is om het alsnog aan Colen toe te 
wijzen, is een zwak argument aangezien omzeggens alle kloosters aandacht voor de 
moeder Gods hebben. 

2. Belangrijker is de afwezigheid van de vermelding van het antifonarium in de 
cataloog van "Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der kloosterbibliotheek van 
Kolen van 1499-1550". Pater Vaes, die er prior was en tevens bibliothecaris van 
Colen zou zeker als verantwoordelijke van zijn klooster én als deskundig 
bibliothecaris dit belangrijk werk vermeld hebben. 

3. Na grondige bespreking te Brugge met de heer M. Van de Wiele kon de herkomst 
van Colen niet meer zo affirmatief gesteld. 

4. Nadien heeft de voorzitter zowel bij de burgemeester te Borg10on als bij de abdis 
van Colen aangedrongen om in extremis toch over te gaan tot de aankoop van dit 
uniek exemplaar voor de geraamde som van 25.000 € ... helaas, beiden hadden er 
wel oor naar, maar geen geld ter beschikking ... 

5. Het antifonarium werd uiteindelijk verkocht voor de afgeronde som van 67.000 € 
6. Kortom: de voorzitter betreurt dat een waardevol stuk patrimonium dat alleszins 

van de Kruisheren is, niet in handen van het voormalige klooster van de Kruisheren 
te Colen is als 'een pronkstuk bij uitstek' is kunnen komen. 

* Het volgende onderwerp is: 

I 'De H. Odulphus te Dendermonde.'en de Friezen' 

Pelgrimsweg en handelsroute tekenen zich dikwijls in het kaartbeeld al af. 
Uitgangspunt: de Patrozinienforschung. 

Vrij recent poogt men door middel van namen van patroonheiligen, meer te weten te 
komen over hun ontstaansgeschiedenis én politieke achtergronden. In Duitsland vond deze 
methode vanuit 'Patrozinienforschung' de meeste weerklank. 
Voorbeeld: Hoe kwam men ertoe om in de regio van Dendermonde de naam 
Odulphusbroek te kiezen en Odulphus te proclameren als patroonheilige van de 
plaatselijke basiliek? 
Het Odulphuspatrocinium laat een Ude-eeuwse ontginning door de Friezen vermoeden. 
Het is de verdienste van de adel, en inzonderheid van de grote abdijen, om als 'gangmaker' 
op te treden voor het openleggen van de veengebieden. "Later zal deze 'vinding' een 
exportartikel worden, waarmede Vlamingen, Hollanders en Friezen in den vreemde over grote 
gebieden gaan opereren. 
Langs de rivier, die als 'ruggengraat' voor de venontginning fungeert, worden 'hoeven' 
keurig uitgemeten van gelijke breedte. "Door het graven van onderling parallelle sloten, 
ongeveer loodrecht op genoemde 'ruggengraat', verkrijgt dan het gebied zijn afwatering in 
perceelsscheidingen. " 

* Er wordt nog nagepraat over de patroonheiligen van de kerk. Waarom wordt die juist daar in 
die kerk vereerd? ... zou er geen inventaris te maken zijn van alle heiligenbeelden uit alle 
kerken van Borgloon? ... De Franse revolutie heeft hier veel vernield, verkocht of gestolen, 
jammer! Men hoorde ook dat het Stroopfabriek in 2008 weer stroop zou maken. 
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Borgloon, 6 juni 2005 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze volgende samenkomst, die doorgaat op 

Dinsdag 21 juni 2005 te 20 u. 

in het AMBACHTENLOKAAL van het STADHUIS, 1 ste verdieping, Marktplein te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen 

3. Heropnemen van item rond erfgoed: Inbreng van de leden: Welk erfgoed is bedreigd? 
Welk initiatief kan genomen om het 'bedreigde' erfgoed in het algemeen te redden 
of te herwaarderen. 

4. Inbreng van de leden 

5. Afsluiting werkjaar: evaluatie voorbije jaar en opties naar de toekomst. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te ontmoeten, tekenen wij , in naam 
van onze kring, 

De secretaris, de voorzitter, 

Coenen Frans Jos Bleus 
Tel. 012/ 74.46.52 



Borgloon, 14 september 2005 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze eerste samenkomst van het nieuwe 
werkjaar 2005-2006. Deze gaat uitzonderlijk door op de vierde dinsdag van de maand i.p.v. 
de derde. 

Dinsdag 27 september 2005 te 20 u. 

in het AMBACHTENLOKAAL van het STADHUIS, 1 ste verdieping, Marktplein te Borgloon. 

AGENDA 

1. Mededelingen. 

2. Hulde aan kanunnik Joseph DARIS, die 100 jaar geleden op 11 september 1905 
stierf. 

3. Inbreng van de leden. 

4. Perspectieven voor het komende werkjaar. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te ontmoeten, tekenen wij, in naam 
van onze Geschiedkundige kring 'Kanunnik Daris' , 

De secretaris, de voorzitter, 

Coenen Frans ~Bleus 
Tel. 012/74.46.52 



I VERSLAG Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris van dinsdag 27 sept. 2005 

Agendapunt: Daris stierf in 1905, precies 100 jaar geleden 
Aanwezigen: Coenen Fr., Timmerrnans A., Vandercapellen J.,Vandorrnae! W., Breesch J., Mignolet 
C., Keirnes A., Keirnes M-L., He!ewaut P., Bleus J. 

J. DARIS, GESCHIEDSCHRIJVER VAN HET LAND VAN LOON EN HET 
PRINSDOM LUIK (J. Bleus). 

1. Biografie van J. Daris. Daris stierf in 1905, precies 100 jaar geleden 

Arnold-Joseph-Mathieu Daris werd geboren te Loon op 18 september 1821. 

Als misdienaar houdt hij de beste herinnering over aan een oudere priester Martin 
Proesmans, een 'homme instruit et éloquent', die in 1834 op tachtigjarige leeftijd overleed. 
Hij hielp ook het brevier reciteren van een oudere kruisheer Lambert Hayweghen, die bij de 
opheffing van zijn klooster te Coolen de relieken van de heilige Odilia had gered. De 
kruisheer stierf in 1835 op vierentachtigjarige leeftijd (familie van onze Agnes T.!!!). 

Nadien trekt J. Daris naar het college te Tongeren. 
In oktober 1841 vangt hij zijn theologische studies aan in het' Grand Séminaire van Liège' . 
Op 21 december 1844 wordt hij priester gewijd. Nadien wordt hij 'précepteur des enfants 
du comte d' Arschot', die op het kasteel te Voort woonde. 

In 1851 benoemt monseigneur Van Bommel hem tot kapelaan te Hasselt. Hij verbleef er vrij 
korte tijd om dan leraar te worden aan het 'Petit Séminaire'. In dit seminarie bleef hij 
welgeteld drie jaar. 
Monseigneur de Montpellier benoemt hem in 1854 professor aan het 'Grand Séminaire' te 
Luik. Hij krijgt er de leerstoel van kerkelijk recht en kerkgeschiedenis. "Il devait l'occuper 
jusqu'en 1897: quarante-trois ans!" 

In 1897 gaat Daris op rust. J. Daris sterft te Loon op 11 september 1905. 

Het reuvre van J. Daris. 

In zijn 190 publicaties moet men alleszins geen literaire verfijning ('l'éclat du style') gaan 
zoeken. 
Zijn oeuvre omvat: Histoire de Looz (twee volumes), Histoire du dioeèse et de la 
principauté de Liège depuis leur origine jusque l'épiseopat de l'rfJT Doutreloux (elf 
volumes); zeventien, of eerder achttien volumes van de Notiees historiques sur les églises du 
dioeèse de Liège. 

Nabespreking: 

Na deze lezing over het leven en reuvre van J. Daris, onze 'patroon' van de Geschiedkundige 
Kring, werd de vraag gesteld hoe deze belangrijke historicus extra aandacht kan en mag 
verdienen ... Verder kwam het verhaal aan bod van Gronowski Good) naar aanleiding van 
diverse publicaties in gazetten, die vanaf Loon kon vluchten (wordt vervolgd) ... 



Borgloon, 5 oktober 2005 

UITNODIGING 

Beste, 

Hiermee willen wij U vriendelijk uitnodigen op onze samenkomst van: 

Dinsdag 18 oktober 2005 te 20 u. 

in het AMBACHTENLOKAAL van het STADHUIS, 1 ste verdieping, Marktplein te Borgloon. 

AGENDA 

1. Mededelingen. 

2. Reflectie op 'Hulde aan kanunnik Joseph DARIS', die 100 jaar geleden op 11 
september 1905 stierf. 

3. Inbreng van de leden. 

4. Perspectieven voor het komende werkjaar: werkthema: markante figuren uit Loon en 
Haspengouw. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te ontmoeten, tekenen wij , in naam 
van onze Geschiedkundige kring 'Kanunnik Daris' , 

De secretaris, de voorzitter, 

Coenen Frans 
Tel. 012/ 74.46.52 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18 . 10 . 2005 . 

Verontschuldigd : M. L. Keimes en A. keimes . 

Aanwezig: J . Breesch, A. Timmermans, J. Vandercapelle 
Jos Bleus , F . Coenen, W. Vandormael (later) 

Frans doet eerst de mededelingen . In een krantenartikel las hij dat 
een politieke fractie in de gemeenteraad een ernstig ponumente~~ 
belei§ vraagt . Borgloon telt 92 beschermde monumenten en 17 stads -

en dorpsgezichten, stegen en waardevolle sites . - Het digitale 
archief van het Belang van Limburg kan in de Bib . geraadpleegd 

worden (vanaf 1880) . - De kerk van Kuttekoven wordt gerestaureerd 
en "gesloten" volgens onze informatie . - Er is een boekje verschenen 

over de eetg~woonten van vroeger in Belgisch - en Nederlands Limburg . 
- De opgravingen van Herckenrod~ kan men tot einde deze week nog 
bezichtigen . - In de kranten verscheen ook een artikel over Simon 

Gronowski. - Jos vermeldt ook de tentoonstelling in Alden Biesen : 
"Ridders en kastelen" nog tot 18 december . ---_ .. _ --_._---_._ .. .. _----.-
J. Breesch stelt zijn boekje ''B_i_ck~~_'' voor dat al aan zijn 5de 
editie toe is . Men kan een jaarabonnement nemen à 6~op nummer 

103-0143997-20 van de auteur . Deze zal ook een volgende maal 

handelen over Willem van Ryckel , abt van de St . Trudoabdij . 

Er volgt een gedifferentieerd gesprek over : Oude boeken en hun 

vindplaatsen; Rocamadour; Genealogie . 

Als men wat wil weten over de geschiedenis van Borgloon of die 

van de kerken ui t de omgeving moet men zeker J2 9-ris raadplegen . 
Het kan hier zelfs in de plaatselijke Bib . 

Jos vraagt Justin een van de volgende keren wat over ZlJn eigen 
opzoekingen over zijn genealogie te vertellen en Willy over de 
Frui tveiling en haar ontstaan. ---

Jos had het boek bij : "Li1? "~~ _ !\m~~r~~" dat handelt over wijlen 

deken Guisson . Hij leest er enkele passages uit voor alsook de 
anëc"d-ot ès : Gulsson was onder meer de stichter van het St . Jozefs-

college in 1947 , na het vertrek van de broeders Hieronymieten . 
Jos had onlangs nog een paar van die broeders op bezoek . 

Over die verscheidene onderwerpen werd nog nagepraat door de 
aanwezigen . 



Borgloon, 14 november 2005 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om onze bijeenkomst bij te 

wonen op: I DINSDAG 22 NOVEMBER 2005 TE 20 U I 
in de "ambachtenzaal" van het stadhuis, 1ste verdieping, 

Markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2. Mededelig en: - In memoriam echtgenote J . V~dercappellen 

- Opgravingen iü Herckenrode (J. Bleus) 

3 . Wie was abt Willem van Ryckel van de st . Trudoabdij 
van st . Truiden, door J . Breesch . 
Henri Pirenne, Le livre de Guillaume de Ryckel (1249-1272), 
Bruxelles 1896 . 

4 . Onze G. K. bestaat 20 jaar! Wij worden uitgenodigd op de 
A. V. van de Cultuurraad 28 . 11 te 19 . 30u Panish9f . 

5 . Inbreng van de leden. 

6 . Opties voor volgende samenkomsten in 2006. 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 

mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

(; ~')~ ~~~~ . Frans 
:'~rl g JrS0steenweg 105 

3840 BORG LOON 
Tel. 012/74. 4 c;. ~-2 

in naam van onze kring, 

de voorzitter, 

'-'---.. >.~.. ;' , ~ \ "-r r --. 

Jos~ 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 22 . 11 . 2005 

Verontschuldigd: A. Keirnes en M. L. Keirnes 

Aanwezig : W. Vandormael, J . Vandercappellen, 
J . Pirard, P. Helewaut, J . Breesch, 
Jos Bleus en F . Coenen . 

De voorzitter bracht staande een "~~ _ ~emoriam~ ' Hélène Rubens; 
echtgenote van lid J. Vandercappellen. 

Een inleidend praatje ging over de opgravingen van Berck~n~22~, 
de tentoonstelling "Ridders en Kastelen" te Alden-Biesen en de 

brochure "Limburgs Erfgoed" dat foto's en de geschiedenis van 
het klooster Colen publiceerde, n.a . v . de Vlaamse Monumenten
prijs, die het bekomen had . 

J os gaf dan het woord aan ~ ~~.~~~':?È , die handelde over WilJ._~.!II 

~~ . _~.~jke~ yan d~ st . Trudoabdij . Hij was er abt van 1249 tot 
1272 . Vanaf de stichting door St . Trudo had de abdij allerlei 

moeilijkheden ondervonden . Toen Willem van Rijkel het roer 

overnam vond hij de abdij in zeer slechte toestand . Hij bracht 
terug orde op zaken en spoorde de verloren geraakte eigendommen 
weer op. Ook op financieel gebied bracht hij beterschap door 

aankopen en verkopen . In het klooster werkten 35 broeders . 

Willem zelf was rond 1200 geboren te Rickle, een enclave in 
het graafschap Loon . Hij had verscheidene zusters en broers . 
Hij werd de geestelijke leider van Elisabeth van Spalbeek . 
De graaf van Loon en de hertog van Brabant eigenden zich vele 

goederen van de abdij toe . 

Jos dankt J . Breesch voor zijn uiteenzetting . 

Er wordt nog nagepraat over de verschillende munten die toen 
in omloop waren en hun _omwisselingstarieven, ook over de 
inflatie. Men uit zijn bezorgdheid over de verkoop van huis 
de Montero in de Wellenstraat . De burgemeester had Jos 
verzekerd dat hij zou toezien dat de onderbouw : de fundering 
van de Wellerpoort bewaard zou blijven . 

Frans nodigde allen uit op de vergadering van de Cultuurraad 

van 28 november en bracht tevens in herinnering dat onze 
kring twintig j ~T._e:n __ l?e ~_t_?-~~ .. Dus: op naar de 25 ! 



Borgloon, 9 januari 2006 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Eerst en vooral onze beste wensen van heil en voorspoed en een 

goede gezondheid voor het nieuwe jaar . 

Zoals gewoonlijk houden wij onze samenkomsten op de derde 

dinsdag van elke maand : de data werden zojuist door het 
schepencollege goedgekeurd en zijn : 17 . 01 - 21 . 02 - 21.03 -

18 . 04 - 16/05 - 20 . 06 - 19 . 09 - 17 . 10 - 21.11. 
Dus nodigen wij U vriendelijk uit op: 

I DINSDAG 17 JANU;R~OOTË- 20ü-1 
in het ambachtenlokaal , lste verdieping van het Stadhuis 

te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuri ng verslag vorige bijeenkomst 

2. Mededelingen 

3 . Vraag gemeentebestuur: Verbroedering met Crèvecoeur - le -
Grand (N van Parijs) 

4 . Wie was de oudst gekende dame van Borgloon met name 
Tyberia van 1027 ? 

5 . Inbreng van de leden 

Mogen wij er U attent op maken om uw bijdrage (15~) voor het 
i" nieuwe jaar te vagen ? Gelieve bijgaand overschrijvingsformulier 

in te vullen en te bezorgen aan uw financiële instelling 
Dank bij voorbaat . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te mogen 
begroeten, tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, 

Fr a n s 
ongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012/74.465z 

NB . Wilt U graag een bepaald onderwerp aanbrengen of zelf een 

tema behandelen, laat het ons dan a . u.b . weten . 



· f I "/ 1', 

~;~~:;~~;~~'~~I;L~' ~, ' VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17 . 01 . 06 . 

Verontschuldigd : A. Keimes, M. L. Keimes, Jos Bleus . 

Aanwezig : J . Breesch , J . Pirard, J . Vandercappellen, 
C. Mignolet , A. Timmermans , J . Meekers , 
W. Vandormael, P . Helewaut, F. Coenen . 

De secretaris deelt mee dat de voorzitter door omstandigheden de 
bijeenkomst niet kan bijwonen . Het verslag van vorige samenkomst 
wordt goedgekeurd . 

J . Vandercappellen vraagt of men zich beperkt tot de Loonse geschie
denis en niet tot de algemene, bv . Karel de Grote of de kruistochten . 
Men reageert daarop : het graafschap Loon is uitgestrekt genoeg en is 
onze bakermat . Er wordt dan verwezen naar Herckenrode, Alden-Biezen 
enz .• , schenkingen van de graven van Loon •. Patrick heeft een boekje 
bij over Herckenrode met wapenschilden, o . a . van Hinnisdael . In 
Vechmaal (Horn) is er een de Bellefroid begraven, die vOlgèns 
Patrick de kerk en pastorie van Kuttekoven zou opgekocht heBben 
tijdens de Franse revolutie en later terug geschonken . Zelfde 
spreker doet het verhaal van een telg "de Herckenrode", wiens 
wapenschild prijkt op de muur van het kasteel "de Grote Mot" 
te_Q.elmeI1 . 
Frans heeft het boek geleend "Ridders en Kastelen, Alden-Biesen in 
Haspengouw" . Dit degelijk werk-;;.tilIustraties zou voor onze kring 
kunnen aangekocht worden . 

Frans leest dan de uitnodiging van de Erfgoedraad - waar sommigen 
onder ons lid van zijn - om op 25 januari in de st . Odulfuskerk 
te 19 . 30 u een informatieavond bij te wonen door Steven Vandewal 
over inve~.!a~_~,:::.~tie van de kerkschabten .. 
Voor de geschiedenis van Loon is J . Baerten, na J . Daris de beste 
auteur . Justin vraagt dan wat er gekomen is van het di~~ectonder
~van wijlen J. Bellefroid . Ook J . Breesch is doende met het 
dialect van ~ijkel . 

De secretaris leest dan ~e brief voor van de Frans~gemeente 
Crevecoeur-le-Grand om te jumeleren met Borgloon , gericht aan 
het gemeentebestuur . Deze laatsten vragen ons advies . Wij vernamen 
dat in de jaren '80 de toenmalige fotoclub Argus daar relaties 
mee onderhield. Daar die Franse gemeenb?geschiedkundig géën, maar 
dan ook géén enkele binding heeft met Borgloon, besluit men 
unaniem dat een negatief advies moet gegeven worden . Bij navraag 
op de toeristische dienst heeft men hi~er nog geen Franse toeristen 
opgemerkt, wel veel Duitsers . Een tegenvoorstel is om te verbroederen 
met Rieneck (D), dat wel verwant is aan Loon, daar bepaalde graven 
van Loon ook graaf van Rieneck waren en men daar het kasteel nog 
kan bewonderen, samen met het Loonse wapenschild . J . Meekers wil 
volgende maal foto's en documentatie over Rieneck meebrengen . 
Men vraagt ook of de voorzitter Jan een referaat wil houden over 
Rieneck . De kwestie van verbroedering met Rieneck is reeds 
meermalen gesteld geweest in onze kring . 

Op het einde merkte Jaak op dat hij in Loon een zekere S~anhilq~ 
ontdekte, reeds in .102~ dus een oudere dame dan Tyberia (1027) . 
Wordt voortgezet . . ••.• 
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VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17.01.06. 

Verontschuldigd: A. Keimes, M.L . Keimes, Jos Bleus. 

Aanwezig: J. Breesch, J. Pirard, J. Vandercappellen, 
C. Mignolet, A. Timmermans, J. Meekers, 
W. Vandormael, P. Helewaut, F. Coenen. 

De secretaris deelt mee dat de voorzitter door omstandigheden de 
bijeenkomst niet kan bijwonen. Het verslag van vorige samenkomst 
wordt goedgekeurd. 

J. Vandercappellen vraagt of men zich beperkt tot de Loonse geschie
denis en niet tot de algemene, bv. Karel de Grote of de kruistochten. 
Men reageert daarop: het graafschap Loon is uitgestrekt genoeg en is 
onze bakermat. Er wordt dan verwezen naar Herckenrode, Alden-Biezen 
enz .• , schenkingen van de graven van Loon •• Patrick heeft een boekje 
bij over Herckenrode met wapenschilden, o.a. van Hinnisdael. In 
Vechmaal (Horn) is er een de Bellefroid begraven, die volgens 
Patrick de kerk en pastorie van Kuttekoven zou opgekocht hebben 
tijdens de Franse revolutie en later terug geschonken. Zelfde 
spreker doet het verhaal van een telg "de Herckenrode", wiens 
wapenschild prijkt op de muur van het kasteel "de Grote Mot" 
te Gelmen. 
Frans heeft het boek geleend "Ridders en Kastelen, Alden-Biesen in 
Haspengouw". Dit degelijk werk-met illustraties zou voor onze kring 
kunnen aangekocht worden. 

Frans leest dan de uitnodiging van de Erfgoedraad - waar sommigen 
onder ons lid van zijn - om op 25 januari in de St. Odulfuskerk 
te 19.30 u een informatie avond bij te wonen door Steven Vandewal 
over inventarisatie van de kerkschabten~ 
Voor de geschiedenis van Loon is J. Baerten, na J. Daris de beste 
auteur. Justin vraagt dan wat er gekomen is van het dialectonder
~van wijlen J. Bellefroid. Ook J. Breesch is doende met het 
dialect van ~ijkel. 
He secretaris leest dan ;:le brief voor van de Frans<2.gemeente 
Crevecoeur-le-Grand om te jumeleren met Borgloon, gericht aan 
het gemeentebestuur. Deze laatsten vragen ons advies . Wij vernamen 
dat in de jaren '80 de toenmalige fotoclub Argus daar relaties 
mee onderhield. Daar die Franse gemeente geschiedkundig gé'én, maar 
dan ook géén enkele binding heeft met Borgloon, besluit men 
unaniem dat een negatief advies moet gegeven worden. Bij navraag 
op de toeristische dienst heeft men hi~er nog geen Franse toeristen 
opgemerkt, wel veel Duitsers. Een tegenvoorstel is om te verbroederen 
met ~ieneck (0), dat wel verwant is aan Loon, daar bepaalde graven 
van Loon ook graaf van Rieneck waren en men daar het kasteel nog 
kan bewonderen, samen met het Loonse wapenschild. J. Meekers wil 
volgende maal foto's en documentatie over Rieneck meebrengen. 
Men vraagt ook of de voorzitter Jan een referaat wil houden over 
Rieneck. De kwestie van verbroedering met Rieneck is reeds 
meermalen gesteld geweest in onze kring . 
Op het einde merkte Jaak op dat hij in Loon een zekere S-3anhild~ 
ontdekte, reeds in .102~ dus een oudere dame dan Tyberia (1027) . 
Wordt voortgezet •••••• 



Borgloon, 13 februari 2006. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Met deze nodigen wij U vrieodelijk uit tot het bijwonen van onze 
samenkomst op: 

[~~N~DAG 21 FEBRUARI 2006 TE 20 U 

in het "ambachtenlokaal", 1ste verdieping van het stadhuis 
te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen. 

3. Graven van Loon, ook graven van Rieneck ? 

4. De oudst-bekende vrouwen van Loon. 

5. Inbreng van de leden. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

\ ' ....... ~ ~.---. ~ ..... 

"LV~' V~ 
~~~~ns 

, j on~sesteenweg 105 
.-- 3 8 4 0 8 0 R G L 0 0 N 

Tel. 0121?4 . .t( C ~r 2 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 

NB. Enkelen beantwoordden reeds onze oproep om hun jaarbijdrage 

van 15d2 over te schrijven. Ons nummer is nog steeds 

457-8032541-74. Niet vergeten! Mag ook contant bij deze. 



I VERSLAG Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris van dinsdag 21 febr. 2006 

Aanwezigen: Coenen Fr., Timmermans A., Vandercapellen J.,Vandormael W., Meekers J. , 
BleusJ.& M. 

Verontschuldigd: Breesch J. 

1. Goedkeuring vorig verslag 
2. Mededelingen 

a. De voorzitter betreurde het heengaan van de heer Toon Keirnes (?J-;l-2006). Hij 
was een trouw lid van de G.K. en een waardevol gedegen persoon. 

b. Hij meldde ook dat Zr. Odilia (1923-2006) op 18 februari 11. te eolen begraven 
werd. In de uitvaartplechtigheid werd ze geloofd om haar inzet in de 
verbruikerszaal, haar goede taarten en haar liefde voor de dieren, die voor haar 
ook schepselen Gods waren. 

c. Melding dat Manshovenhofbij MB van 8 juli 2005 geklasseerd werd: 
"Manshoven was een voormalig leen van de graven van Loon, voor het eerst 
venneld in 1365." 

d. Frans meldt dat de voormalige stoomstroopfabriek Wijnants-Groenendaels een 
nieuwe bestemming krijgt als 'levend museum' via de stroop stokerij Bleus uit 
Vrolingen. Verder denkt men er aan om er ook andere initiatieven in onder te 
brengen bv. de Geschiedkundige Kring. 

3. Oorkonde van 1027 betreffende Tyberia (Jos Bleus) 
In die akte van 1027 oorkondt Tyberia, een dame met het statuut van ' vrije ', dat zij 
zichzelf samen met heel haar nageslacht cijnsplichtig maakt aan Sint-Odulphus. Zij 
zelf en al haar afstammelingen verbinden zich ertoe om levenslang, jaarlijks één denier 
te betalen aan de kerk, om zo tot de familia Sancti Odulphi te behoren. Tyberia 
stipuleert eveneens haar besluiten i.v.m. toekomstige huwelijken en overlijdens. Er 
werd een verband gelegd met het juridisch begrip 'van de dode hand', in Loon 
verworden tot ' de dode man'. Te Loon komt dit toponiem zelfs op de kadasterplannen 
voor. Justin Vandercapellen brengt in dat het gebied waar hij woont 'de dode man' 
heet. 

4. graven van Loon ook graven van Rieneck. (Jos Bleus) 
De voorzitter situeerde Rieneck circa 20 km 1 ten NW van Würtzburg (Duits1.). De 
graven van Loon waren via huwelijk eveneens graven van Rieneck. In die context 
werden de graven Amold I, Amold II, Lodewijk I en Gerard I venneld en besproken. 
Vennelde graven bestrijken omzeggens gans de 12de eeuw. De heropgebouwde 
zevenhoekige burcht (aan de binnenzijde achthoekig) en de burchtkapel werden 
beschreven en geïllustreerd, mede via de foto's van Jos Meekers. 

5. Stroopfabriek. 
In de opwaardering van de Stroopfabriek Wijnants werd de uitverkochte publicatie van 
de Loonse Stroopdagen van 1986 in herinnering gebracht. 
Destijds heeft het Loonse stadsbestuur - we spreken hier van de jaren 1 9~9?? - een 
unieke kans laten liggen om op de Stationssite een 'Themapark-Fruit' uit te bouwen. 
Het initiatief kwam uit van de landschapsarchitect F Vandueren i.s.m. een financieel 
sterke groep waarin zowel het pand Wijngts, Meekers en Bleus als het ganse 
Stationsplein mee in opgenomen waren. Het plan beoogde een attractief fruitcentrum 
van supra-regionale allure. Helaas werd dit haalbare idee - want het zou de gemeente 



amper iets gekost hebben - door de toenmalige kortzichtige politiek systematisch 
geboycot. 

6. de eigendomstitel van de kerk van Loon. 
Historisch gezien zijn het schip, de beuken en het koor alsmede de ganse immuniteit 
eigendom van het kapittel van kanunniken te Loon. Ook de claustrale huizen van de 
kanunniken waren eigendom van het kapittel. De akte van circa 1400 splitst de 
gemaakte kosten voor de toren pondsgewijs op tussen gemeente en kapittel. 
De vroegere pastorij (huidige dekenij): vraagt verder onderzoek. 

7. Tijdelijke vervanging van de voorzitter. 
Wegens persoonlijke en familiale redenen vroeg de voorzitter begrip voor een 
tijdelijke vervanging van zijn voorzitterschap van de GK. Hij stelde voor: 

a. dat lef Breesch hem tijdelijk als interim-voorzitter voor dit werkjaar zou 
vervangen 

b. dat er in de maand maart 2006 vanuit de GK zou deelgenomen worden aan de 
conferentie (VTB) van Rombout Nijssen over 'De Limburgse kluizenaars in de 
17de en 18de eeuw' op donderdag 23 maart 2006 om 20u te Colen. In maart 
zou deze conferentie dan de bijeenkomst van de GK vervangen. 

c. dat gegadigden zich (in deze interim-periode) zouden aandienen om i.s.m. lef 
Breesch en Frans Coenen een of ander boeiend thema ter sprake te brengen 
tijdens een van de volgende bijeenkomsten van de GK. 

8. BETALING JAARBIJDRAGE. 

Wij doen een oproep aan de "vergeters" om onverwij ld 15 . .(: over te 
schrijven op rekening 457-8032541-74 van onze kring. Zodoende 
zullen zij in de toekomst op de hoogte gehouden worden van onze 
activiteiten. Dank bij voorbaat! 

In naam van onze kr~ng, tekenen wij, 

De secretaris, 

·\~r;J/--~7 
~ 

NB Voor de ge-interesseerden: 

, / , 
t"'....GE.JE,j Frans 

Tongerseste'.'nwzg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012/74.tf6,..2. 

De "Geschied- en Oudheidkundige Kring" van St. Truiden brengt 
een boek uit van ruim 300 pagina's en vele kleurrijke 
illustraties met een waaier van onderwerpen door vijfentwintig 
auteurs over: " Historisch St . Truiden en omgeving, van de 
Romeinse tijd tot aan de tweede Wereldoorlog" 
Intekenaars worden achteraan in het boek vermeld. 

U kan tot 30 april intekenen door storting van 19t (+ 3~ 
eventuele verzendingskosten) op KBC 735-1391381-01 van de 
G.K. st. Truiden, Stationsstraat, 16 met vermelding 
"bijdrage 5". Het boek verschijnt in september en kost dan 

24 * . 



Borgloon , 7 april 2006 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Sommigen hebben wij ontmoet op donderdag, 23 maart 11 . in het 

Nielerhof te Kerniel, luisterend naar de voordracht van de heer 

Rombout Nijssen over : "Kluizen en kluizenaars in Limburg" . 

Intussen schaften wij het desbetreffende boek aan voor onze 

kring . 

Zoals U weet werd Jef Breesch voorgesteld als tijdelijk 

interim-voorzitter voor dit werkjaar . Hij heeft het inmiddels 

aanvaard en wil onze vergaderingen leiden en verder late,n 

verlopen, waarvoor onze beste dank!! 

Daarom nodigen wij U bij ;deze vriendelijk uit op : 

l~I~~~o~? '-~ 8 -APRIL 2006 T~' -;;--u '} 
in de "ambachtenzaal" van het stadhuis te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige vergadering . 

2 . Mededelingen 

3. De geschiedenis van het fruit, door Willy Vandormael . 

4 . Inbreng van de leden . 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomste:1 te 

mogen begroeten , tekenen wij , in naam van onze kring, 

De secretaris , De Voorzitter, 

<.. f{i4gt :'~'E-f" Frans 
~lgerscsteGnweg 105 

3840 BORG LOON 
Tel. 012/74. on :.J'~ 

Joseoh. BREE.sCH NB Zijn de "vergeters" het weer vergeten om hun JaarolJdrage van 
15~ te storten op nr . 457-8032541- 74 van onze kring? ••• 

Met uw bijdrage kunnen wij onze werking verder zetten en 

ontvangt U trouw uitnodigingen en verslagen . Dank bij voorbaat! 



BCRGLooN 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18 APRIL 2006 . 

Verontschuldigd: Jos Bleus , J . Vandercappellen . 

Aanwezig : J . Breesch , W. Vandormael, A. Timmermans, 
P . Helewaut , F . Coenen . 

Op vraag van de voorzitter leest Frans het verslag van vorige 

bijeenkomst . Er zijn geen aanmerkingea .J. 

J ; Breesch stemt in met het aanvaarden van het voorzitterschap tot 

einde 2006 . Waarover wil men handelen? •• Het graafschap Loon , de 
stad Borgloon zelf en ook de deelgemeenten ter sprake brengen ! 

Het ledental, dat geslonken is tot 14 moet verhoogd worden. 
Kan dit door een tijdschrift of brochure uit te geven, trimestrieel 

of halfjaarlijks? • • Komt er ook een heemkring? •• Het tijdschrift 
zou kunnen bevatten : voordrachten van leden met eventueel foto's . 
Wil er eens over nadenken ! 

W. Vandormael krijgt dan het woord met zijn uiteenzetting over 
"Het Fruit" . 

Reeds voor de ijstijd waren er al fruitwouden . Klein Azië is de 
wieg van het fruit ; er werden daar reeds kleine appeltjes 
gevonden. Door de locatie en onder invloed van het klimaat 

ontstonden de verschillende variëteiten . Tot op heden probeert 
men met kruisingen nieuwe variëteiten doen ontstaan, bv . 
jonagold muteert tot jonagored . De Romeinen kenden reeds 
"pommes d' Api" en begonnen met het snoeien van fruitbomen . 

Karel de grote verplichtte om fruitbomen te planten. Ook in , 

kloost ertuinen en rond kastelen werden veel variëteiten 
bewaard en gecultiveerd . Pas rond 1840 begonnen opkopers 

- meestal Engelsen - en magazijniers handel in fruit te 

drijven . De aanle! . van een spoorwegnet en tramlijnen zorgde 
voor het vervoer naar verre streken . De fruithandelaars waren 

dan ook in de nabijheid van stations en tramhaltes te vinden . 

In 1918 was er reeds een druk transport van appelen, peren 
en kersen . Geleidelijk aan werd er een fruitmarkt opgericht 
rond de jaren 1935 , met later als variante een fruitbeurs . 

Uiteindelijk zouden de veilingen (St .• Truiden en Bbcgloon) 

die taak over nemen in de na-oorlogsjaren . Spreker gaf nog 
een historisch overzicht van het ontstaan van de markten , die 
al begonnen in 1891 . 
Als toemaatje ~raagt Willy naar de betekenis van een paar 
merkwaardige stenen , die- .hij fotografeerde op twee plaatsen . 

De voorzitter dankt Willy voor zijn klare en uitgebreide 
voordracht en laat Frans de mededelingen aankondigen, die 

hoofdzakelijk bestaan uit toegekomen post . 
Het Belang van Limburg gaf nog een interessante brochure uit 
over "1000 jaar Fruit" . 



Borgloon . , 8 mei 2006 . 

U I TNO D I GIN G 

BeS ~8, 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van 

onze samenkomst op : 
~~--- --- - . - ... -
~~~~DAG 16 MEI 2006 TE 20 U r 

in het "ambachtenlokaal",lste verdiepk.ing, van het stadhuis 
te Borgloon . 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Mededelingen 

3 . Uiteenzetting door Jaak Pirard over de de geschiedenis 
van Loon, te vinden op internet . 

4. Inbreng van de leden . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

. /"l. 
rt-,( -· ( ~ 
~ 
ÇOENEN Frans 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORGLOON 

Tel. 012174. ·"' ~ 5'.., 

in "aam van onze kring, 

De voorzitter, 

NB . Voor sommigen (niet-betalers) is dit de laatste uitnodiging, 

of U •• •• •• Jammer dat wij dit moeten doen, maar onkosten 
dienen betaald te worden! 



BORGLC'O\j 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16 . 05 . 06 . 

Verontschuldigd: A. Timmermans . 

Aanwezig : J . Breesch, M. L. Keimes, W. Vandormael , 
J. Pirard, J . Vandercappellen, 
L. Van Elderen, F . Coenen . 

Een inleidend gesprek gaat over de twee merkwaardige arduinstenen 

van Widdingen en Groffils, Kerniel . Wie gaat de herkomst en de 

betekenis hiervan vingen? •• 

De voorzitter leidt de vergadering in met de vraag naar goedkeuring 

van het verslag van vorige samenkomst . Geen opmerkingen ! 

Frans doet enkele mededelingen : sommige leerrijke initiatieven 
van VAB/VTBj uitnodigingen van heemkunde j folder van cultuur

toerisme en Willy vermeldt ook de Dag van de Kers op zO . 9 juli 
aan het kasteel van Rijkel . 

J . Pirard begint zijn uiteenzetting met de geschiedenis van de 

computer, uitgevonden in 1939 door IBM en Altamassof . Het was 

een kolos van 15 X 2,5 X 2,5 m en kon 75 woorden en 3 optellingen 
uitvoeren per seconde . Daarna komt de IGNAC , die sneller gaat en 
werkt met 18 000 radiolampen , die later evolueren naar een 

ponskaartsysteem . Von Neumann introduceert de domeinnamen 

URL8, http, www . Met de komst van de "chip" i s ~ f' voorui tgang 

en de PCIS worden kleiner en kleiner . Men vindt de zoekmachines : 

GOOGLE, ALTA VISTA, YAHOO . 

Voor de gesc,;l hiedcnis tikt men in op, bv. Graafschap Loon, Looz, 

Ada van Loon, Notger , enz ••• Uit de Ahnentafel van Jan IV van 

Arkel kan men de volledige stamboom van de graven van Loon 

samenstellen . Men vindt werkelijk ALLES op internet , ook -

jammer genoeg : pornosites . 

Als inbreng van de leden merkt men op dat de mormonen in het 
bezit zijn van alle familienamen . - Willy had een ontmoeting 

met een afstammeling van de laatste kluizenaar van Oetsloven , 
Lowót. Lydia vroeg zich af of de oude koffer wel diende om 

archieven of aktes op te bergen en of hij wel degelijk uit de 
XIIde eeuw stamde . - Wat was de inbreng en de machtsposit~a 

van de ambachten en de gilden , vroeg men zich ook af . 
De voorzitter besloot met de klassieke boeken over de Loonse 

geschiedenis te vermelden : 

1 . Het -'Graafschap Loon, Jan Baerten 
2 . Histoire de la Principauté de Liège de llan mille à la 

Révolution (Bruno Demoulin en J . L. Kupper) 

3 . Handboek voor de geschiedenis van Limburg , Dr . Ubachs . 



Borgloon, 2 juni 2006. 

U I TNO D I GIN G 

OC)RGLOON 

Beste, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om onze bijeenkomst bij te 

wonen op: 
i~~r;~~; 20-~·J~NI 2006 TE 20:cJ 

in het ambachtenlokaal van het Stadhuis, Markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen 

3. Eetgewoonten van vroeger in het Land van Loon, door 
J. Breesch 

4. Inbreng van de leden . 

5 . Rondvraag en gedachtenwisseling over uitgifte brochure. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeen ~ komsten 

te mogen begroeten, verblijven wij, 

De secretaris, 

OENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012174. 'tG ':>", 

in naam van onze kring, 

De voorzitter. 

J. BREESCH 

NB. Mogen wij de leden vragen om de oude recepten van hun 
grootmoeder mee te brengen?! 

Voor meer informatie: wend U tot J. Breesch, T 011/695243 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 JUNI 2006. 

Aanwezig : J . Breesch , J . Vandercappellen, 
A. Timmermans , W. Vandormael, F . Coenen . 

BCJR(;l()()N In het verslag van vorige bijeenkomst werd 
gevraagd naar de herkomst van twee arduin

stenen met een merkwaardige tekening op . Tot hiertoe heeft 
niemand daar de betekenis van gevonden! 
Frans leest dan de mededelingen, o . a . erkenning van 10 haspengouwse 
wijnen; artikel over fruitmuseum j n stroopfabriek; mappen met 
Loonse geschiedenis in bib . ; toegekomen post over heemkunde en 
cultureel erfgoed . 

Hierna vat onze voorzitter zijn uiteenzetting aan over ; "Eetge
woonten vroeger en nu" . De veranderingen in smaak , de welstand, 
de import en de export beinvloeden onze eetgewoonten . Men heeft 
hierover opzoe~ingen gedaan in IN Limburg en Brabant (Belgisch 
en Nederlands) en deze bevindingen samengevat in een boek ; " 
Suikerbonen en beschuit met muisjes" Tot 1950 was er veel 
gelijkenis, o . a in de manier van conserveren : door roken , 
pekelen, wekken, in kroegen of in koele kelders bewaren . 
Ook het slachten van varkens ~n de verdeling hiervan waren 
vroege meestal een groepsgebeuren . 
In een korte pauze leest Frans de tekst over Borgloon, 
genomen uit het boekje . 
Jef Breesch vervolgt dan met het verschil aan te tonen tussen 
vroeger (vóór 1950) en nu . Hij doet dat door het aanhalen van de 
grote levensmomenten : geboorte en doop , eerste en plechtige 
communie of vormsel; huwelijk en go~den bruiloft . We onthouden 
hierover dat er eertijds meer tijd, aandacht en omkadering 
aan die feesten besteed werd en dat ze doorgingen in een 
joviale en familiale sfeer . "Ons Kookboek" van de K. V. L. V. 
(de boerinnenbond) was in 1972 een bestseller en kwam vlug met 
duizendtallen van de pers . Het werd ten zeerste gewaardeerd . 
Jef . had een oud kookboek bij van 1838-1880 : "De Belgische 
keukenmeid" . Een ander boek was van Diane De Keyzer : " De 
keuken van meesters en knechten", dit over de klasseverschillen 
aan tafel . 
De voorzitter had nog een vraag gekregen voor medewerking aan een 
permanente geschiedenis over het graafschap Loon . Hierop kwam 
geen reacti e . (r ~\.'" riI-v""\ ~.O) 

NB . De stoomstroopfabriek van Borgloon is geselecteerd voor de 
monumentenwedstrijd . U kan nog tot 17 september stemmen : 
via www . monumentenstrijd . be 

sms "STEM 07" naar 3470 
tel . 0905 56307 



Borgloon : 11 september 2006 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om onze bijeenkomst bij te 
wonen op : 

in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis, markt te 
Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2 . Het rechtssysteem in het graafschap LOon 

door J . Breesch, met eventueel lezen van teksten . 

3 . Inbreng van de leden . 

4 . Mededelingen 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 

mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

"
COENEN Frans 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORG lOON 

Tel. 01217 .... 'I (Pi:J. 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 

,., .;/ jl)~-

.~~ 
/ 

~JOSePh BREESCH 



VERSLAG VAN DE SAME:~KOMST VAN 19 SEPTEMBER 2006 . 

Verontschuldigd : L. Vanelderen, M. L. Keimes . 
Aanwezig : J . Breesch, P . Helewaut, C. Mignolet, 

A. Timmermans, J . Pirard, W. Vandormael, 
J . Vandercappellen, F . Coenen . 

De voorzitter gaf het woord aan Frans voor de mededelingen: week 
~~~'-~ ..... ~ .... . .... "'-'"- ~ 

van de smaak - heemdag - teksten op de burchtheuvel ( met dank aan 

Lydia) - brief van Davidsfonds over voordracht - cursussen DF over 

volkskunde in St . Truiden en Tongeren . 
Dan wordt het verslag van vorige bijeenkomst gelezen en goedgekehlrd . 
In verband hieNnee werd verklaard dat het door "monumentenstrijd" 
genomineerde stroopfabriek (naast Zelem en mijnsite) de uiteindelijke 
aanduiding zou plaats vinden in januari met op 17 februari de 

slotavond, uitgezonden op Canvas . Men doet ook opmerken dat men wel 
individueel mag meewerken aan een permanente tentoonstelling over 

de geschiedenis van het graafschap Loon . 

Jef Breesch heeft de viering van de verdienstelijke Mr . Stevaux in 
St . Truiden meegemaakt en had het boek bij : " !listorische bijdragen 
~":,,e!,. st .• Truiden en omgeving" . Wij schreven daarvoor in . 
Hij vroeg zich ook af hoe het verder moest gaan na 1 januari a . s . , 

of er iemand het roer wou overnemen?. Insgelijks vroeg hij de 
schriftelijke resumees aan Willy en Jaak over hun voordracht, dit 
om het te bundelen tot een brochure en die in nov/dec aan alle leden 
te bezorgen , ook aan die afhaakten . 

De voorzitter begon dan aan zij uiteenzetting over de ~nstellingen 

yan het graafschap Loon : hoe werd er bestuurd? 
Als basisorganisatie vervulden de schepenbanken een cruciale rol . 

Bij de stedelijke schepenbanken paste men het Luikse recht toe, 

terwijl op de plattelandsbanken men het Loonse recht handhaafde . 
De eerste vermelding van schepenen dateert van 1154 en in st . 
Truiden werden zlfs al in 1108 "scbini" vemeld . In 1273 treft men 
akten van schepenen aan, waaraan zij hun zegel hangen, nl . in 
Hreh-de-stad . De vrijheid Loon beschikte in 1290 over een zegel . 
De voluntaire rechtspraak blijft de belangrijkste activiteit van 
de schepenen, benevens de bestraffing van kleine overtredingen , 
maar ook diefstal, moord en brandstichting . Er waren vijf 

territoriale schepenbanken: Vliermael (het hoogste) , Verte (bij 

Montenaken), Gratem (Loon), Val deren (Rotem) en Eik (Bilzen) . 

Jef leest dan enkele teksten voor, geplukt van internet, over de 

Loonse landrechten, met als bestraffing o.a . bedevaarten . 
Er wordt nog ~agepra~! over de oorsprong en de naam van de 
begijnen; de heilige Begga???; De vraag over de merkwaardige 
arduinsteen is nog niet beantwoord! Frans kreeg van Willy de foto 

van de oude rijkswachtkazerne aan de Graethempoort en Chris wil 

promotie maken voor het stroopfabriekop de NCRV TV . Men vraagt 

nog hoe de vroegere tramlijn de spoorlijn kon kruisen . 



Borgloon, 9 oktober 2006 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

U wordt vriendelijk uigenodigd om onze bijeenkomst bij te 

wonen op : 

in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis, Markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Mededelingen en ontvangen post 

3 . Vervolg I:oonse instef lingen 
- De centrale hoven van de graaf 

- De ambtenaren van de graaf 

4 . Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten 

te màgen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

"-
COENEN Frans 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORGLOO 

Tel. 012/74.'1(,6".2 N 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 

Joseph BREESCH 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17 . 10 . 2006 . 

Verontschuldigd : M. L. Keirnes 

Aanwezig : W. Vandormael, J . Vandercappellen, 
J . Breesch en F . Goenen . 

De uitnodigingen werden tamelijk laat door de post bedeeld! 
Moet een brief voor Borgloon eerst naar Tongeren of Antwerpen? 
vroeg men zich af . Vergeefs wer~ gewacht op belangstellenden . 
Zit de voetbalwedstrijd Anderlecht - Milaan er voor iets tussen? 

Frans begon me yde mededelingen: op 28 okt . symposium in Alden
Biesen: "De duitse orde en de muziek in onze contreien" -
Erfgoeddag 2007 op 22 april . 
Het verslag van vorige bijeenkomst kreeg geen opmerkingen . 

Spreker J . Breesch handelde vervolgens over de centrale 
instellingen van het graafschap Loon . 

De bevoegdheden van de "curia" tot in 1279 waren bekend in 
feodale en in allodiale zaken . 
In feodale zaken had men de voluntaire en de contentieuze 
rechtspraak . Eerstgenoemde sloeg op overdrachten van rechten 
bij giften of ruilen of overdracht van een leen . Hiervan 
werden akten opgemaakt . Bij de contentieuze rechtspraak 
ging het over ges d~ llen en dit vereiste een vonnis . 

In allodiale zaken kende men ook een contentieuze rechtspraak . 
Die handelde over betwisting of afstand van goederen tussen 
geestelijke en wereldlijke heren . De voluntaire rechtspraak 
werd gevoerd door de curia, de lokale allodiale hoven en 

door de Luikse •• homines de casa Dei·· . 
In 1279, onder Arnold V Kwamen er aanpassingen en werden 

subraden opgericht met specifieke opdrachten . Een centrale 
administratie o . l . v . een seneschalk regelde fit innen van 
belastingen (cijns) en er werd een ontvanger aangesteld . 

Voor de lokale administratie werden kasteleinen aangesteld . 
Wij kennen er vijf, die van Brustem, Montenaken, Kolmont, 
Loon en Duras . Aan het hoofd van schepenbanken werden een 
schout en meier benoemd . Het waren gerecht sofficieren , 
bekleed met politiemacht . Ook mochten zij cijns innen . 

De inbreng van de leden ging over : het zwart goefi na de 
Franse overheersing, de "agent municipal", kerkgoederen en 

kunstschatt en •••• Napoleon zorgde voor teruggave van vele 
goederen . 
J . Breesch deed nog een oproep om definitief een brochure 
samen te stellen met artikels van W. Vandormae~, J . Pirard 

en hemzelf, verlucht met foto·s . 



Borgloon, 7 november 2006. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Wij nodigen U vriendelijk uit om onze volgende samenkomst 
bij te wonen, die doorgaat op 

DINSDAG 21 NOVEMBER 2006 TE 20 UUR 

in het ambachtenlokaal van het Stadhuis, Markt te BorglooN 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen . 

3. In het kader van het Van Veldekejaar 2007: 

De leefwereld van Hendrik van Veldeke in het 

graafschap Loon en buurlanden, 

4. Inbreng van de leden. 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, De voorzitter, 

Joseph BREESCH 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 21 . 11.2006 . 

Verontschuldigd : J . Breesch (ziek) 
Aanwezig : A. Timmermans, P. Helewaut, F. Coenen, 

W. Vandormael, J . Vandercappellenj 

Frans verontschuldigde de voorzitter, dit wegens ziekte . 
Hij deed vervolgens de mededelingen. De vereniging voor Limburgse 
dialect- en naamkunde houdt nu zaterdag 25.11, haar congres te 
st. Truiden waar onder meer een referaat wordt gehouden over abt 
Willem van Rijkel (12007-1272) van de abdij van St . Truiden. 
Ook de vereniging voor cultureel erfgoed houdt een colloquium 
in Alden Biesen. Het derde punt was het krantenartikel dat de 
"Monumentenstrijd" aankondigde . In Limburg komt, buiten de mijn 
van Winters lag en het Kartuizerklooster van Halen ook de 
stoomstroopfabriek van Borgloon in aanmerking . Op maandag , 15 
januari gaat de strijd van start op TV Canvas. Als peter en 
promotor werd Stijn Meuris aangetrokken. W. Vandormael wist 
dat deze het in een ruimere context van de fruitgeschiedenis 
wou situeren. Intussen werd in de afvulruimte van de fabriek 
al Loonse stroop gestookt door Jhony Bleus van Vrolingen en 
zoon Raf . Deze stroop is tenandere al te koop in sommige 
winkels en bij de toeristische dienst. 
W. Vandormael deelde ook mee dat de Erfgoedraad wilde inspelen 
op het Van Veldekejaar . 
P . Helewaut deelde mee dat de beschermde kerk van Kuttekoven 
gesloten werd wegens instortingsgevaar . Ook Colen kwam ter 
sprake als één der oude gebouwen waar ooit een meisjesinternaat 
gevestigd was . Dit bracht een gesprek over het internaatsleven 
van vroeger op gang . Eveneens ter sprake kwamen de kapellen 
aan de Burggracht , aan Dr . Ramaekers en van Terlocht . 

J . Vandercappellen verhaalde over zijn opzoekingen naar de 

genealogie van de families Jam(m)aers-Jamart en Rubens • 
. De secretaris vermeldde nog dat hij de vergaderdata voor 
volgend jaar ging aanvragen en dat de voorzitter besloten had 
om einde december , begin januari een brochure samen te stellen 
om te verzenden naar de leden en oud-leden . 

P . Helewaut wiions vertegenwoordigen op de samenkomst vaN DE 
Cultuurraad in Panishof op donderdag 30 november te 19.30u • 

. , , 



Borgloon, 6 januari 2007 . 

U I TNO D I GIN G 

Geachte, 

Vooreerst onze beste wensen van heil en voorspoed en een goede 
gezondheid voor het nieuwe jaar . 

Zoals gewoonlijk houden W1J onze samenkomsten op de derde 
dinsdag van elke maand j de data zijn doorgegeven aan het 
schepencollege : 

16 . 01 - 20 . 02 - 20 . 03 -17.04 - 15 . 05 - 19 . 06 

18 . 09 - 16 . ~0 - 20.11 . 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit om vonze volgende 
samenkomst bij te wonen op: 

[DINS~AG 1~~~._:~ -~· U.I 

in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis, Markt te Borgloon 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2 . Mededelingen 

3 In het kader van het Van Veldekejaar 2007: 
De leefwereld van Hendrik Van Veldeke in het graafschap 
Loon en de buurlanden. ( J . /)I -C e.;; (...\"1) 

4. Inbreng van de leden. 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten 
te mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

~-<"-C_~rans 
longersesteenweq 105 

3840 BORGCOON 
Tel. 012/74.1t' 5"2-, 

in naam van onze kring, 

De voorzitter, 

Joseph BREESCH 

NB. Hebt U suggesties of wilt U een bepaald onderwerp aanbingen 

of zelf een tema behan.óelen, laat het ons dan weten, AjUjBj 



-r 

VER L G VAN DE SMm KOMST OP 16 . J. 200/ . 

Verouts chuldigd: J . Pi... ard 
I nw_ zig: J . Brees ch , W. V or mael, J . Me ek rs , 

M.L. Kei es , C. Mignol e t , P. Helewaut , 
\J - - - J . Vandercapp 11en 1 F. Co enen • 

e voorzitter 
i n 20 7! 

nst eers ~ i e deree w_l om en heil en voors po 

.' r ans doe dan de mede de l i ng en. Mis chien zi t ten wi j h i er e n 

laa ts te maal , ,'a na insta11 . i e v an ee l a m k m men n i et 

me 1.' binnen. Op 2 janueri kr egen wi j off i c i ",e . b r i cht dao. v n 
en men verwees naar h j e ug deen r um AV&tU . Frans z egt dat onz 
kring e en a bonnemen t he e f t op "Land v an Loon/l e n ftLirnbur gs 
Erf goedll.He ':mk nde Vlaanderen richt t wee cu rsus sen in. WIJ 
droegen J . Pi rd voor i n de a l g emefjl8 vergadering v ,-
Toe r isme Ha sp n 0 w. Ook de inhou van onze ka s t e n (in het OCMW) 
z u mo t e n gei nve ntar'seerd worden . Er wordt ook pr motie gemaakt 
voor de res ,;_ ur atie an h . ' s t roopfa riek , da t i n tus s e or 
Li mburg re 1 e emt a an de monumentens nt na rtik- l 
ver mel dt me dat de sta d H.ssel t en d r ook 
rond he t Van Vl ek j a r wil len 1: r ken. Zi j n sta nd _e ' l taat er 
t r ouwens . Di t geld t t ·>v ns a ls in l"i ' ng op h Jt betoog van J. 
Breosch v T' : D lee f werel d va n HVV in h t gr aafschap Loon 
en de bUlrlanden . 

Over he t geboorte- en s terfj aa r van 
men ver moedt da t i j ~eboren i fe V 

en g en z _ker he i d t 

S a lbe ek in d 
r s t e helft van de X E . Hi j wer door 

s sel v. n S t. r va s t r. , a~ str ' eh t e 

n di ns di an t k n hij aan de Pink , t -
f e esten van Bal' os ' ", in Ma i nz .in 1184 ebben de e enom 
Het gra - fs ""ha p Loon ~ s t oen ül1U€r d _ r(lgering -'n van Lode\vi jk I 
en Ger a r d 1. He g1" f .. U ,jk g rondg 'lb ' , d 1/0 dt va s tgelegd. 
HVV maakte de i nve s t i tuul'striJd mee ' ussen de Oui ' se lc i zer e 

de paus. RVV ntpo t z ich a l s een hoof s e dichte r en min a s tree l 
in t L e werken: I He t leven va . St. rva s " ( 6;)00 verzen ) de 
ridde r rom n " ne i de" ( 13500 verzen), een 'er taling u i t het Fran . 

aa1'in beschr e f hij de dden n a nturen van de Troj a e he ld 
A neas, a l soC h i j e en mldd l e u ~e ri der was . Toenter t ijd 
bl oeide n handel ,n in astrie aan i boord _n v".n de Maa s , o.a . 

e Maas r ich t n te Lu iK . E n m s t erwerk ' t di e tijd w s de 
artis t i eke k peren doopvaont ui t d ) t. r t hé l e myk r k t LuiK . 
De voorzitt e r ' 0 nd ns f oto ' h i r van. 
In Jp loop der t:jden en pr oef s chriften, tudies 

en tek~ tuitgav ov r RVV ge pub i c eer . 

B ' j de l e den \ a s het J o d i e ons f +'0' 'oonde van Lohr aan de 
Main, met z elfde IJ opensch ild als L on . Zeker' een bezo k IJaard ! 
Men hand I de ook ove r e Ri j 1 .sd gen i n Mai z Jt1 egensburg; 
e ën Loo s e gra a f di'3 op krui t ocht g ing n een andere d i e t e 

l a a t k ~lam op de Guldens por nsla t e K r t rijk Ook Sto lberg en 

Fl or e f fe kwamen t e r SI r ake, ook Maas l andse kun t;,; t. Tot slot 

dee d J. Br eesc 'l er oproep om e e n n i u we voor z i t t e r a an t e 

ste llen. 

" STEM OP s'r 
-----------~--~--------~ 

pi ' M )'en vr' j de l e den vragen om a c ief mee t e 
doen op f~9 fcht' ll::l.ri' 



Borgloon, 13 februar i 2007 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Dit jaar gaan wij verder met onze maandelijkse samenkomsten, 

maar maar niet meer in het stadhuis van Borgloon . Wegens 
plaatsing van een alarminstallatie aldaar is dit nog moeilijk 

toegankelijk zonder bevoegd persoon erbij .. ; Men heeft ons 
verwezen en werkelijk toegezegd om te vergaderen in het 

jeugdhuis AV&NU, naast de sporthal . Een zaaltje met 14 

pl aatsen staat ter onzer beschikking en de aangevraagde 

data werden reeds vastgelegd . 
Dus : afspraak in AV&NU, St. Rochuslaan, 12A, Borgloon ; op 

I'DINSDAG_ 20 FEBRÓ~~~:: 20§:7 TE : ~~: U 1 
AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3 . Lezing van een artikel uit "Limburg Het Oude Land van Loon": 
Aenmerkingen over de plaetsen van het graefschap Loon (W.Borghs) 

4. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten (3de dinsdag) 
te mogen begroeten, tekenen wij , 

in naam van onze kring , 

De secretaris, 
n 
./ 

Frans 
-"ngersesteenweg 105 

3 8 4 0 BORGLOON 
Tel. 01 2/74. L,t ~-; 

De voorzitter , 

Joseph BREESCH 

NB . Bijgevoegd een overschrijvingsformulier om je lidmaatschap 
(15~) voor 2007 te vernieuwen. Wie nog extra wil steunen 
zullen wij zeer dankbaar zijn ! 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 02.2007 

Verontschuldigd : P . Helewaut 

Aanwezig : J . Breesch, W. Vandormael, G. Houben, 
J . Vandercappellen, J . Pirard, 
F . Coenen . 

Als inleidend gesprek ging het over genealogie en de rare vondsten 
die men soms deed bij het opzoeken van een stamboom . Zo verhaalde 
Germain over de familie Muz(s)i(e)c(k) . 
Na het verslag van vorige vergadering te hebben goedgekeurd vroeg 
Willy of het gravin Agnes van Metz of Rieneck was . Men bevestigti 
dat ze we~uegelijk uit Metz kwam (J . Baerten) . De connecties met 
Rieneck kómen later . Men werpt in het midden dat Daris niet altijd 
zijn bronnen vermeldt en daarom soms twijfelachtig overkomt . 

De eerste mededeling is natuurlijk de winst van het stroopfabriek 
in de monumentenstrijd gisterenavond . In de finale haalde het 
56;06 % van de stemmen, proficiat! Men vermoedt dat de restauratie 

en de inplanting van de fruitsite en aanhorigheden minstens een 
vijftal jaren zal duren. Frans heeft nog een brochure van mei 1986 
toen de fabriek opengesteld werd i . s . m. onze GK , samenlevingsopbouw 
gemeentebestuur en fruitveiling. Wij deden zelfs rondleidingen . 
De kring kreeg een uitnodiging voor het congres van de VVF op 28 
en 29 april te Alden Biesen over de adel, alsook voor de tentoon
stelling 200 jaar klein seminarie te Roeselare. De hamvraag was : 
wat vonden de leden van de lste uitgave van onze brochure? ••• 
Frans kreeg een drietal goedkeurende reacties . Kinderziektes 
waren de donkere fotols en geen stijve omslag , maar het heeft op 
korte tijd moeten tot stand komen. Moeten er nog bijgedrukt worden 
om dan belangstellenden te geven? • . Het initiatief is hopelijk 
niet éénmalig. maar 2à3 jaarlijks is wel haalbaar . 

Mr. Breesch had het boek bij : "Anciens limites et conscriptions de 
la province de Limbourg"door Dr . Corswarem . Vervolgens werd 
"Limburg/Het oud.61 Land van Loon", jaargang 85 van 2006 nr . 3 ter 
hand genomen . Rombout Nijssen schreef een artikel:"Aenmerkingen 
over de plaetsen van het graafschap Loon en de vreemde dorpen en 
heerlijkheden er in gelegen"door advocaat G.Borghs, pfsident van 
het hooggerechtshof in Vliermael, geschreven v66r 1780 . Men leest : 
1 . de plaatsen volgens Loons recht, w. o . Bommershoven ,Kuttekoven, 
Gotem, Graeth (een hoop huysen buiten Loon) , Hendrieken , Jesseren , 
Ni el , Rullecoven,Sassenbroeck en Voordt; 2. Waer men de Luykse 
costuemen volgt, o . a . Grootloon; 3 . dorpen en heerlijkheden 
liggende in ltgraafschap Loon, daervan nochtans independant: 
o . a . Broekom , Hoepertingen , Rijkel, Sepperen, Veulen • •••• 
Men veronderstelt dat de rechtsspraak in het Diets was . 

Als hilarisch slotaccoord leest Willy het gedichtje (ook lied) 
voor over de gebeurtenissen inHe afspanning "De Helm 11 in de 
Tongersestraat (huidige viswinkel Patrick) , waar de duivel als 
vierde man kwam mee kaart spelen . 

En nu maar hopen op betalende leden ! ! !! ! 



~e~cli[eC{li~ná(q~ ~~(1.7JJ 
J'vanunnilZ !!Jet elS 

Borgloon, 12 maart 2007. 
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U I TNO D I GIN G 

BO~LCON 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van onze 
volgende bijeenkomst op: ---------------------------. I DINSDAG 20 MAART 2007 TE .~~ 
In het lokaal AV&NU, st . Rochuslaan, 12A te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2 . Mededelingen . 

3 . Aanvullen adressenbestand 

4 . Godsdienstige praktijken voor en na de XVIIIe eeuw, 
o.a . de St . Hubertusverering . 

5 . Inbreng van de leden. 

Tevens bedanken wij allen die hun bijdrage reeds stortten en 
vragen dringend dat de overigen dit onverwijld zouden doen, dit 
om verder uinodigingen en verslagen te kunnen ontvangen. 

Mogen wij ook uw aandacht vestigen op de "Nacht van de 
Geschiedenis" een organisatie van het Davidsfonds:26 maart 

Tongeren: 25 cruciale jaren in de geschiedenis onder de loep 
door steven Vandewal, 20 U stadhuis 

Brustem: Wandeling van Brustem-burcht naar Brustempoort 19 u. 

Borgloon: Lezing "Honderd jaar Svostakovitsj" in De Moerbei 
Tongersesteenweg, 26 te 20 U 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, De voorzitter, 

_" Frans 
longersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012174.lj~ !J-,t 

Joseph BREESCH 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 03 . 07 . 

Aanwezig: C. Mignolet, M. L. Keimes , G. Houben, J . Plrard, 
J . Vandercappellen, B. Buffa, J . Breesch , 
F . Coenen en W. Vandormael (later) 

oos;:::! ('1" -, l 
/ _ . De secretaris doet eerst de ~ededelinge~, 
meestal uitnodigingen, per post toegekomen . Hij toonde tevens de 
brochure uit 1986, opgemaakt bij de 2de opening (lste in 1979)van het 
stroopfabriek. Hij liet ook een afbeelding zien van het eertijds 
monumentale ijzeren hekken . Jaak deed opmerken dat dit moest verdwijnen 
voor de aanleg van de Guldenbodemlaan. De nacht van de geschiedenis 
heeft plaats op 26 maart, o . a . in Borgloon, Brustem, Tongeren, enz • • . 
Het waardevol liedboek uit 1503 van de abdij van Colen werd aangekocht 
door de stichting "Cul tura" voor 83000.~ . 

Op het yerslag van vorige bijeenkomst kwamen geen aanmerkingen. 

De voorzitter wil graag een opvolger in september en doet hiervoor 
een dringende oproep . 

Frans zal dan aan de hand van een brochure : "1706-1906 Tweede eeuw

feest van het _Broederschap van de H. Hubertus binnen Loon; geschied
kundige schets" door H. Henrotay (1858-1921) advocaat; zijn uiteen
zetting houden . Rond de jaren 700 was Huibrecht huisgraaf van 
hofmeester Pepijn van Herstal eh verbleef meestal in onze streken . 
Wij kennen enkel zijr, overlijdensdatum : 30 mei 727 . Vele geschied
schrijvers nemen de legende als waarheid aan : dat tijdens een 
jachtpartij plots een kruisbeeld verscheen tussen het gewei van 
een hert . Er wordt zelfs aangenomen dat het gebeurde in onze 
contreien, daar het Ardennenwoud toen zeer uitgestrekt was . Toen 
de jacht plaats greep bevond Hubertus zich in Tongeren . Na zijn 
bekering tot het katholiek geloof werd hij later bisschop van 
Maastricht, als opvolge:- van Lambertus. Hij bl 'acbt rliens gebe,;:mt" 
i(l)17er_naar Luik en vestigde daar zijn bisschopszetel . Na zijn dood 

werd hij al vlug vereerd tegen hondsdolheid, razernij en krankzin
nigheid . In de ME deed men bij aangetaste personen of dieren een 
insnijding in het voorhoofd, legde er een draad in uit de stola 
van St . Hubertus die 9 dagen moest blijven, mocht men 40 dagen zijn 
haar niet kamman en enkel koude gerechten eten . Soms bezigde men 
een sleutel om de wonden van gebeten personen uit te branden . Zijn 
feestdag werd vastgesteld op 3 november , op die dag vereerde men 
zijn relikwie en werd er brood gewijd; nu trouwens nog! 
In 1706 namen 23 voorname geestelijke en wereldlijke personen uit 
Borgloon en omstreken het besluit een "Confrerie van de H. Hubertus" 
op te richten . Zij kregen ds goedkeuring van Bisschop en Paus met 
de nodige aflaten . Men kocht een beeld en bekwam relieken . Elk jaar 
kwamen er leden bij . Tijdens het 1ste eeuwfeest ging er een histo
rische stoet uit en werd Speelhof en Burggracht omgetoverd tot een 
bos . Op het 2de eeuwfeest in 1906 was Mgr. Rutten de eregast en 
werd een brochure uitgegeven door Vanstraelen met namen der leden, 
statute~ litanie en bisschoppelijk erypauselijke toelatingen~ 

W. Vandormael had goed nieuws : de wijngilde mag zijn activiteiten 

verder zetten op het domein Noortman van nieuwe eigenaar Smets uit 

St . Truiden . 
Binnen onze kring zou men ook aan heemkunde kunnen doen en daar 
sommige personen voor aanspreken en dit op de agenda plaatsen . 
C. Mignolet is er voorstander van en oppert ook het idee om een 

bezoek te brengen aan Rieneck en voorstellen aan het schepencollege 
om een jumelage aan te gaan . Men kan ook een gastspreker uitnodigen ! 

Er komt nog de vraag hoe men in het archief van de Mormonen geraakt? .• 



Borgloon 6 april 2007 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste , 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van 
onze volgende bijeenkomst op :r-------________________________ ~ 

[ DINSDAG 17 APRIL 2007 TE 20 U 

in het lokaal AV&NU, St. Rochuslaan 12A te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige samenkomst . 

2 . Mededelingen. 

3. Gespreksronde over heemkunde . 

4. Leven en werken van geschiedschrijver J .H .Henrotay. 

5 . Inbreng van de leden . 

Dank voor uw lidmaatschap en ••• mocht U nog bel~gstellenden 
kennen , laat U het ons a.u . b . weten, hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 

mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

-' .,",q';i: ;\j Frans 
I ûnge sel'tteenweg 105 

3840 BORGLOOf\ 
Tel. 012/74 . .lffj'f2 J 

in naam van onze kring , 

De voorzitter , 

Joseph BREESCH 



---

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17.04.07. 

Verontschuldigd: M.L. Keimes, J. Pirard. 

Aanwezig: C. Mignolet, W. Vandormael, G. Houben, 
J. Breesch, P. Helewaut, B. Buffa, 
J. Vandercappellen, F. Coenen. 

Frans leest eerst het ye~~lag voor van vorige bijeenkomst. 

Gekomen aan de paragraaf over de sleutel van st. Hubertus vroeg 
hij aan B. Buffa om deze te tonen, die samen met de ingekaderde 

statuten van de Broederschap aan een muur van de sacristie van de 
St. Odulphuskerk te Borgloon ophing. Hij wist ook te melden dat de 
voorzitter in 1906 een zekere Robert Groffils was. 
Bij de ~ededelin~gen waren het meestal uitnodigingen en folders 
voor vergaderingen of cursussen. W. Vandormael deelt mee dat de 
dag van de kers doorgaat aan het kasteel te RijkeI op zondag 

8 juli. J. Breesch verhaalt dan over de uitstap van de leden 
van de erfgoedraad .r}~~!.: _r-:r~a~tricht. Men bezichtigde aldaar 
verscheidene kerken, die tot andere doeleinden omgevormd werden, 

o.a. een hotel. De archieuen van Maastricht zijn ook interessant 
voor de geschiedenis van Borgloon. Jef ontmoette ' ook eén man die 
een thesis maakte over de ~tr:'()_<?PE3 .~c:>ker~j ElFl in I t Land van Loon, 
vroeger op 99 plaatsen. 

Dan begon de gespreksronde over ~~emkunde, _ heim~tku~de, d.i. de 
studie van het heem, de eigen omgeving. Men bestudeert de lokale, 
folkloristische geschiedenis, de gewoontes, het dialect, de 
manier van leven, eten en werken, kortom de meer recente 
geschiedenis van de streek en haar bewoners. Moeten wij als 
kring dit opnemen in ons jaarprogramma? •• De beslissing 
hierover zal vallen op onze volgende saJben;~omst van 15 mei. 

Nu volgt het relaas van G. Houben die opzoekin~ deed over de 
treinramp in Isenbuttel in 1941, waarbij J o'zef Crayebeckx om 
het leven kwam. Momenteel zoekt hij op welke pastoors er in de 
parochie Kerniel resideerden. 

Ook C. Mignolet doet opzoekingen i.V.m. de ~.:!:j~~~:r'ker~in het 
Luikse en ook over de stroopfabriek. 
Men werpt op: wat met Rieneck of _.!:<?~E? • •• Zouden wij er geen 
gezamenlijke, leerrijke uitstap van maken? •• Ook de jumelatie 
met die Ddmtse steden kan via de erfgoedraad aan het stadsbestuur 
voorgesteld worden. Patrick had het boek bij:Rijn en Maas tussen 
800 en 1400 over geschiedenis en cultuur. Ook Van Veldeke zal er 
in thuis horen. 
Na de uitgebreide tussenkomsten en de lange gespreksronde over 
heemkunde is er geen tijd meer over om de lezing over Henrotay 
nog te laten doorgaa~gezien het gevorderde uur. Dit wordt 
uitgesteld tot volgende samenkomst. 
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8ORGLOON 

Beste, 

Borgloon, 7 mei 2007 . 

U I TNO D I GIN G 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van onze 
volgende bijeenkomst op: 

~ DINSDAG 15 MEI 2007 TE 20 U i......-,, __ ~~_=. ~ __ -

in het lokaal AV&NU, st . Rochuslaan 12A te Borgloon . 

(parking sporthal) 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2 . Mededelingen 

3 . Beslissing over programmatie heemkunde 

4 . Leven en werken van geschiedschrijver Henrotay 

5 . Inbreng van de leden . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

Fra ns 
Tongersesteenweg 105 

3840 BORG lOON 
Tel. 012/74.4 {. 5.z. 

in naam van onze kring, 

De voorzitter , 

Joseph BREESCH 



$ 
BORGLOON 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 . 05 . 2007 . 

Verontschuldigd : B. Buffa , J . Vandercappellen 
Aanwezig : M. L. Keirnes , W. Vandormael, J . Breesch 

G. Houben , J . Pirard , F . Coenen . 

Het gesprek start met de bevinding dat de 

..ê..~ro ().I2." een groot succes kent . Men verklaart 
het verschil in bereiding van stroop, gelei en confituur . Het 
verslag van vorige keer werd goedgekeurd . De mededelingen 
betroffen drie boe.h:en : "Geschiedenis van Limburgt'-; "Belang- v . L; 
van M. Rutten : "Joden en zigeuners in Limburg, 1940-1944" . Wij 
hebben ooit de wederwaardigheden van Simon Gronowski behandeld . 
Over H. Van Veldeke komt een nieuw boek uit binnenkort . De 
voorzitter wist dat kring st . Truiden overwoog om een beeld van 
abt Reinier van Rijkei op te richten in de koer van de abdij . 
Kan men akkoord zijn om een programmatie heemkunde in te voeren 
in onze bijeenkomsten? •• Veel aanwezigen zijn het eens, maar 
omdat er nog onduidelijkheden zijn , besluit men dit punt op 
de agenda van volgende vergadering te plaatsen,. 

Frans zet dan zijn betoog in over J . H. M. Henrot§Y en deelde 
foto ' s uit . Ivo Gilissen zocht in de genealogie en von9 de 
eerste Henrotay in 1765 in Borgloon . Grootvader J . P . Henrotay 
_I S Heeren woonde in de Kroonstraat , de "Lioil d ' Or" (huis met 
ijzeren hekken voor) en mocht in 1803, bij de doortocht van 
Napoleon een toespraak houden . Hij noemde trouwens een van zijn 
kinderen J . P . Napoleon, de vader van onze besprokene . 

J . Henri M. Henrotay werd geboren te Borgloon op 26 . 01 . 1858 . 
Aanvankelij k woonde hij in de Wellenstraat, daarna in de 
Kroonstraat (bank Ing) en later in huis Dirickx op de markt . 
Hij huwde op 20 . 11 . 1900 met Arnoldin~ Pon(n)et . Zij kregen 
één dochter, Micheline op 21 . 09 . 1903 . Zijn eerste lessen 
kreeg hij van koster Michiels in de Kroonstraat . De latijnse 
humaniora deed hij in het seminaire st . Roch te Luik, om dan 
verder aan de universiteit van Luik te studeren, aanvankelijk 
voor geneesheer , maar stapte later over op rechten . Als 
advocaat installeerde hij zich te Borgloon . Hij leerde 
nederlands op eigen houtje . Hij had veel clienteel , was 
overtuigd katholiek en leider van de "Cercle Catholique" . 
Hij verdiepte zich in de geschiedenis van het graafschap Loon 
en schreef er 53 schriftjes over vol . Door een toeval kon onze 
G. K. in 1997 het merendeel hiervan in boekvorm uitgeven : 
Tafereelen uit de geschiedenis van het graafschap Loon, 

")5'0 ':I 1366- 1688" . Ook "'s Grevenhuis" en "Het tweede eeuwfeest 
van het broederschap van de H. Hubertus, 1906" zijn van zijn 
hand . Hij was lid vanaf 1906 van het Davidsfond~n vanaf 1910 
voorzitter . Onder de oorlog 1914- '18 wa~ij een stille patriot , 
schreef brieven naar de frontsoldaten en verdedigde clienten 
tegen de Duitsers . Hij correspondeerde zelfs met de belgische 
regering in Le Havre, ontving van hen geld om jongeren naar 
Nederland te laten ontsnappen . Hij stierf op 07 . 12 . 1921 en 
werd bijgezet in het familiegraf (tombe Ponet-Pricken)waar 

later ook dochter Micheline werd bijgezet . 

Jaak vond op internet nog een genealogie van Arnold IV en Arnold 11 

van Loon , echtgenote Agnes van Rieneck . 

Germain vraagt naar boeken en documentatie over de adel . 



Borgloon,,? juni 2007. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van 
onze volgende bijeenkomst op: ______ __ ._ ... _________ . __ _ . ___ .. ___ ... __ . ___ .. _ 

DINSDAG 19 JUNI 2007 TE 20 U 

in het lokaal AV&NU, St. Rochuslaan 12A te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Invullen gegevens voor Vlaamse Volkscultuur 

4. Wat nu met de heemkunde? .. 

5. Historie van de kleinste Limburgse gemeente: 

Herstappe, door J. Pirard 

6. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten te 

mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

::~~ r- / ,c./) 

JOENEN Frans 
Tongersesteenweg 105 

38-40 BORG LOON 
Tel. 012/74.4 (. !>-..z 

in naam van .onze kring, 

De voorzitter, 

Joseph BREESCH 



BO\<GlOO[\J 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19 J UNI 2007 . 

Verontschuldigd : A. Timmer mans , J . Pirard . 

Aanwezig: W. Vandormael , G. Houben, J . Breesch , 
J . Vandercappellen, C. Mignolet, 
M. L. Keimes en F . Coenen . 

In een voorafgaand gesprek wist Germain dat een zekere Derwael van 
Voort ooit soldaat was in het leger van Napoleon . G. is tevens in 
het bezit van de werken van G. Simenon en ook van de meeste 
vertalingen hiervan . Hij is ook op zoek naar de namen van de 
onderwi jzers uit de omtrek . J . Breesch wist dat het beeld van 
abt Reinier van RijkeI in september zou geplaatst worden in de 
koer van de abdij van St . Truiden . Aangaande het verslag was 
Justin verbaasd dat het onderwijs toen in het frans was . Het 
lager was wel in het nederlands, maar het middelbaar zeker tot 
1930 (in St . Truiden) in het Frans . Men verwijst Germain naar de 
Bib voor boeken over de adel . Deze vertelt n~ een anekdote over 
de familie de Corswarem - de Looz . 

\ 
Frans doet dan de mededelingen . Hij kreegpost van de Limburgse 
dialect- en naamkunde, van "Loon preventief", ook de binnen
krant van Heemkunde met folders over de heemdag over carnaval 
op 22 sept . in Aalst . Frans had ook het boek : "Joden en zigeu-

I 
ners, '40-45 'van M. Rutte'n bij . Ons ledental steeg tot 24 . 
Het invullen van gegevens voor "Vlaamse Volkscultuur zou het 
werk worden van voorzitter en secretaris . 

Wat nu met de heemkunde? •• C. Mignolet gaf haar visie over dit 
onderwerp . De voorzitter wil de heemkunde integreren in onze 
kring, maar vraagt zich af tot welk grondgebied wij ons moeten 

beperken; centrum of groot-Borgloon? •• Hij stelt voor om in 
de Nieuwsbrief en de kranten een oproep te doen tot verruiming 
van geschiedenis met heemkunde . Hij wil ieder van de (meest) 
aanwezige leden persoonlijk daarover contacteren om hun mening 
te vragen . 

Aangezien J . Pirard zich had laten verontschuldigen - wat de 
voorzitter niet zinde - kon punt 5 : Historie van de kleinste 
limburgse gemeente : Herstappet niet behandeld worden . 

De voorzitter meldt nog dat het zijn voornemen is om in sept . , 
okt. Nog een brochure uit te geven met artikels van enkele leden . 

Er wordt nog nagepraat over grafkruizen en andere, o . a . van de 
Tempeliers , van de orde van Malta en de Duitse orde . 



--- r 

Borgloon, 7 september 2007. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

De vakantiemaanden zijn weer voorbijgevlogen en 
hervatten onze activiteiten. Daarom nodigen wij 
vriendelijk uit om onze samenkomst bij te wonen, 
dit op: 

wij 
U 

IN HET VERGADERLOKAAL AV&NU, St Rochuslaan, 12 A 

te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst 

2. Mededelingen 

3. Bespreking Geschiedenis/ Heemkunde 

Voorzitterschap 

4. Historie van de kleinste limburgse gemeente: 
Herstappe, door j. Pirard 

5. Inbreng van de leden 

Wij hopen op een talrijke opkomst en zullen, naar 
gewoonte, de aanwezigen op een glaasje wijn trakteren. 

In naam van onze kring, 

De secretaris, 

. ~~. 

, . } 

l/ L.. :.·/ 
C ·A> 

C..-C-&~R~ Frans 
ïongersesteenweg 105 

3840 BORG LOON 
Tel. 012/74 .. ~Go.t 

De voorzitter, 

Joseph BREESCH 



Borgloon, 5 oktober 2007. 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18 SEPTEMBER 2007. 

Verontschuldigd : M.L. Keirnes 
Aanwezig: W. Vandormael, J. Vandercappellen, 

G. Houben, B. Buffa, J. Pirard, 
J. Breesch, F. eoenen. 

Men start met het overlopen varrpet verslag van vorige bi(eenkomst. 
Het beeld van abt Willem van RijkeI zal eerstdaags gepl~atst worden 
op het binnenhof van de abdij van St . Truiden. Men uit ook zijn 
ongenoegen om het verhuizen naar AV&NU, daar het stadhuis toch 
beschikbaar is en men wil niet aannemen dat het plaatsen van een 
alarm de enige reden kan zijn. Jaak deelt dan een brochure uit: 
"Islamitische organisaties in Limburg" (Provinciebestuur). 

Frans doet dan de mededelingen: folder over het museum van de 
vlaamse minderbroeders te St. Truiden (Men zou op zaterdag daar 
een bezoek kunnen brengen) - een roman over Van Veldeke -
folder : Vi va Veldeke, breng Veldeke in de klas (lespaketten ) -
ons heem - erfgoednieuws, o.a. erfgoeddag 13 april 2008, thema: 
gezinnen - cursussen voor museumbeheerders - nieuws over 
Herckenrode (in Limburgs Erfgoed) . 

Aangaande heemkunde wil men dit aan de orde laten komenop onze 
bijeenkomsten, het is een verruiming! Dus: alle heemkundigen zijn 
welkom. Ook de fusiegemeenten kunnen aan bod komen, maar wel: 
plaatselijke kringen eerbiedigen. Over Rijkel, Hoepertingen en 
Hendrieken-Voort werden veel brochures uitgrg~ven, die wij bijna 
allen in ons bezit hebben. 

En nu: het voorzitterschap! Onze huidige Joseph Breesch wil ermee 
stoppen, gezien zijn overvolle agenda en het werk voor zijn eigen 
kring. Wat nu??? •• Er komt wel nog een brochure. 

Jaak Pirard vat dan zijn relaas aan over Herstappe, de enige 
niet gefusioneerde, dus onafhankelijke gemeente. Ze heeft het 
kleinste aantal inwoners van ons land en ook de kleinste opper
vlakte (134 ha). In de XIIe eeuw werd het vermeld als Havistapia. 
Het is gelegen langs de romeinse heirbaan Aarl~n-Tongeren en 
bezit een fumulus. Het was eens een koninklijke gerechtsplaats. 
In 1408 werden er 600 luikse soldaten verslagen in de vallei 
van de ezelsbeek: de slag van Othee. De St.Jan Baptistkerk 
werd in 1857 opgericht met een ingebouwde westertolfèn, die in 
1870 verhoogd werd . De kerk bezit oude beelden en schilderijen. 
Men spreekt er frans, zowel als nederland~want de meeste inwoners 
zijn tweetalig. 
Jaak weet nog dat de koperen arend in dept. Odulfuskerk te Borgloon 

\ 

in 1546 geschonken werd door kanunnik Stapel en in 187f geplaatst 
werd op een uitgewerkt kopern voetstuk van Martens van Bree. 
Hij kopieerde vroeger ook het boek: "Tafereelen uit de gescie
denis van het graafschap Loon", dat iD 1997 door onze kring werd 

uitgegeven; dit komt volgende vergadering aan bod. Justin wist 
dat Flor Vanvinckenroy iets schreef over het departement van de 
nedermaas. Jaak vroeg of het gemeentebestuur toestond dat er 
kopiëh gemaakt werden door de leden. Hoe zag het wapenschild van 
schilder Rubens eruit? vroeg Germain en iedereen konstateerde 
dat het dialect stilaan teloor ging. 



Borgloon, 8 oktober 2007. 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van 

onze volgende samenkomst en dit op: 
i .. --... ----. . .. _ ...... -. .. -.... .... -. 

E~~D_~~ 1~ .~~T~BER_ .. 2007 TE 20 U J 
in het vergaderlokaal AV&NU, St. Rochuslaan 12 A 
te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. "Viva Veldeke", activiteiten daarrond 

4. Zoektocht naar nieuwe voorzitter (zie bijlage) 

5. Inbreng van de leden. 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten 

te mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, De afscheidnemende voorzitter, 

_. 
Joseph BREESCH 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16 . 10 . 2007 . 

Verontschuldigd; M. L. Keimes 
Aanwezig : J . Pirard, G. Houben, P . Helewaut , 

F . Coenen . 

Er zijn geen bemerkingen bij het verslag van vorige bijeenkomst . 
Frans doet dan de mededelingen ; artikel in HBvL : stroopfabriek 
mag uitbreiden - heemkunde Vlaanderen geeft op 28 nov . in 
domein Bokrijk een cursus over collectie agrarisch erfgoed -
arti kel over kapel van Spalbeek in Kerk en Leven - congres van 
limburgse dialect- en naamkunde op 24 nov . in Echt (NL) -

boek; In de schaduw van de ke i zer, door prof Janssens (over 
H. van Veldeke), 30 ~ in Hasselt . - kinderboek over HvV (48 p . 
15 . 95 .0 in boekhandel. 

r 

De secretaris geeft dan een overzicht van al de activiteiten 
rondom de viering van HvV als eerste dietse dichter en 
minJ streel . Voor de scholen zijn er lespaketten samengesteld . 
HBvL publiceerde een vijfdelige reeks over de dichter . Wij weten 
dat zijn standbeeld werd opgericht te Hasselt(in 1928) en ook 
in Maastricht (in 1934) . Ook zijn er pleinen en straten naar 
hem genoemd, ook in Nederland en Duitsland . HBvL vergeet 

natuurlijk te vermelden dat HvV ook een straat heeft in 
Borgloon, dat er een monoliet over de dichter naast de Bib 
staat en dat in de gasthuiskapel op het graf va~ gravin Agnes 
de tekst staat; beschermvrouwe van HvV ~ 

Men schat het geboortejaar van HvV op 1128 en geboorteplaats 
het gehucht Veldeke (molen) bij Spalbeek . Bijzonderste werken : 
Eneïde en Sente Servaes en veel minnedichten . 
Frans leest dan enkele stroven van twee minnedichten . 
HvV verbleef meestal aan het hof van keizer Barbarossa en 
zijn zoon Hendrik IV . Hij was een dichter tussen ridders en 
jonkvrouwen. 
Er zijn tentoonstellingen in het stadsmus, het literair 
museum en in de provinciale Bib in Hasselt . 

Hierbij aansluite nd had Jaak de genealogie opgezocht op 
internet over gravin Agnes en Lodewijk van Loon . 
Germain dacht dat Daris ook een boekje geschreven had over : 
la paroisse de Looz . Men is trouwens de inventaris op aaQ 
het maken over het kerkelijk erfgoed . Germain wist ook dat er 
in Hasselt een uitverkoop van oude boeken was . 
Patriek vertelde over een kazuifel van ca . 1600 in Kuttekoven, 
geschonken door de abdis van Herckenrode, plaats die hij 
trouwens nog een bezoek bracht . 
Jammer dat Frans het boek ni\ bij had : Tafe ree len uit de 
geschiedenis van het graafschap Loon; door Henrotay , 
uitgegeven door onze kring in 1997 , om te vergelijken met 
de copies van Jaak ; voor een volgende maal! 

Uiteindelijk vroeg Frans aan elk van de aanwezigen of ZlJ 

bereid waren het voorzitterschap van de heer Breesch over 
te nemen . Het antwoord was telkens negatief en met reden 
omkleed . 
Toch verder gaan ••• 7 ... ! ••• 



Borgloon, 6 november 2007. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit tot het bijwonen van
onze volgende samenkomst en dit op: 

in het vergaderlokaal AV&NU, St. Rochuslaan 12 A 
te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Over "Van Veldeke", vervolg 

4. Samenstelling brochure 

5. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten 
te mogen begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

C Ij E ~j E N F r a n ~ 
Tongersesteenweg 105 

:384û BORGLOON 
Te! 012/74.4 C ij- ,2. 

In het 
spoor van 
deze man. 

Foto SM 

in naam van onze kring, 

Veldeke achterna van 
. Spalbeek tot Maastricht 

IIMi14tJ 
Vijftig liefuebbt!rs van Hendrik Van Veldeke kunnen op zaterdag 17 
november in zijn voetsporen treden. Samen met professor Janssens 
maken ze een tocht Vr-aarbij ze Van Veldeke volgen van Spalbeek over 
Hasselt Tongeren, Milien tot in Maastricht. Wie dat wil kan de uitstap 
per bus helemaal meemaken. Je moet dan wel inschrijven voor 14 
november bij In&Uit Hasselt. (tel. 011/23.95.40) 
De uitstap kost 26 euro alles inbegrepen (verv er, maaltijd en gids). Er 
wordt vertrokken om 9 uur aan het Cultureel centrum van Hasselt. 

DJ 

NB. Omwille van de kerstdrukte: geen bijeenkomst in december. 



Verslag van de samenkomst op 20 . 11 . 07 . 

Verontschuldigd : J . Breesch 

Aanwezig : M. L. Keimes, C. Mignolet, J . Vandercappellen, 
G. Houben, W. Vandormael, P . Helewaut, 
J . Pirard, P . Lambrechts, F . Coenen . 

Eerst deed Germain de mededeling dat er in Hulste (W . VI . ) de grootste 
privéverzameling bestaat van bidprentjes, stambomen, menu's, 
communieprentjes, enz .•• 
De heer Lambrechts, voorzitter van de erfgoedraad, neemt het woord 
om uit te leggen wat die raad is en hoe hij werkt . Hij pleit voor 
samenwerking met onze kring en beaamt dat het stadhuis de beste 
plaats is om geschiedkundige documenten ten t ~on te stellen . 
Frans zegt dat deze nu in kasten opgeborgen zitten, d±e in de gang 
van de O. C. M.W. lokalen staan . Hij vraagt hulp om de inventaris 
daarvan op te maken . 
Germain las het boek van Moons over de graven van Loon, waarvan 
Jaak de ganse stamboom heeft . 
Frans doet dan de mededeljngen: trip naar Lichfield (GB) om de 
glasramen van Herckenrode te bezichtigen - lezingen en tentoonstel
lingen in Hasselt over Van Veldeke - congres van Limburgse dialect
en naamkunde - cursus in Bokrijk - brief van univ . Gent met vraag 
naar brieven of documenten van pauselijke zouaven (1860- 1870) -
boek over stroop door Dirk Onclin . Chris deel t mee dat zij een dame 
sprak die de ganse geschiedenis van het kasteel van Gorsopleeuw 
bezit en Germain wist dat er momenteel goedkoop oude boeken of 
herdrukken te verkrijgen zijn . Jaak wist dat er onder de schuilnaam 
Claudius Severius in de lente 1918 een boek verscheen :,,' Vlamingen 
eisen zelfbestuur~ waarin hij het verschil tussen Vlaanderen en 
Walloni~ in exacte cijfers weergaf en concludeerde dat Walloni~ 
hoogst bevoordeeld was . 

Dan handelt Jaak over Hendrik van Veldeke . Hij stelde het nogal 
cru : heeft hij wel bestaan, vraagt hij? Men kent geen geboorte
plaats , noch - datum, noch sterfdatum . Ook nabij Maastricht is 
er een Veldekemolen . De dochter van Lodewijk en Agnes heette 
ook Agnes . Was Hendrik verliefd op deze? •• 
Vervolg in januari . 
Jaak doet dan het verhaal van Simone Pirard in het verzet onder 
WO 11, terwijl Germain vertelde over de treinramp in Isenbuttel 
in 1941, waar Joseph Craeyebeckx de dood vond. 
Willy zei dat er een tentoonstelling plaats vond in het MIAT, 
Gent over voeding, waaronder fruit en stroop . 



c&e~c!Jiectj~(~nCl~~C J:,ttw 
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eQ<GLOON 

Beste, 

Borgloon, 8 januari 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Eerst en vooral onze beste wensen van voorspoed en gezondheid 

voor het nieuwe jaar. 

Wij houden onze bijeenkomsten de derde dinsdag van elke maand, 
uitgenomen juli, augustus en december. U bent er natuurlijk 
hartelijk welkom, al zou het ook de eerste maal zijn en wij 
bieden de aanwezigen telkens een glaasje Loonse wijn aan. 

Ubent dus vriendelijk uitgenodigd op: 

rDi~D~~_I~_JÄNU~~~ ~?~.~_~E ~2Ö.~J 
in het vergaderlokaal van AV&NU, st. Rochuslaan 12 te Borgloon 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

3. Wat met Rieneck? •• 

4. Ontstaan van Belgie in beide Limburgen (J. Pirard) 

5. Inbreng van de leden. 

Een nieuw jaar betekent ook de vernieuwing van het lidmaatschap 
dat onveranderd op 15~ blijft. Daarom ook dit bijgevoegd 
overschrijvingsformulier. Bij voorbaat dank voor uw storting! 
Mogen wij ook beroep doen op uw kennis om een onderwerp aan te 
brengen of zelf te behandel~n. Het zou ons ten zeerste 
aangenaam zijn. 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 

mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, 



- ea<G!()()N 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15.01 . 08. 

Aanwezig: J. Vandercappellen, J. Breesch, J. Meekers, 
W. Vandormael, J. Pirard, M.L. Keimes, 
F. Coenen. 

Waarschijnlijk was het slechte weer de oorzaak van minder opkomst. 
Een voorzitter is er nog niet! men bespreekt eerst de brochure en 
heeft het al over Rieneck. Men vindt het ook jammer dat wij niet 
meer op het stadhuis mogen vergaderen. Daar zouden ook onze kasten 
kunnen ondergebracht worden! Zal men in de stroopfabriek voldoende 
ruimte voorzien om te vergaderen en om een historische tentoonstel
ling op te zetten? •• Verder was de brochure prima! Zou men, naast 
Rieneck, ook LOHR kunnen betrekken bij de toekomstige jumelage? .• 
Aldaar is ook een grafsteen en wapenschilden van Loon te zien. 
De inhoud van onze eigen kasten komt ter sprake. De inventaris 
wordt opgemaakt door Willy, Jaak en Frans en is ondertussen al 
gebeurd . 
Frans doet n~mededelingen: nacht van geschiedenis op 18 maart; 
erfgoeddag op 13 april; tijdschrift Relicta; vijftal boeken aange
kocht; DF op 3 feb. 10.30 u in Niv/)() Vinum, Berlingen : Hendrik 
van Veldeke, door prof. Janssens; vraag van Alden-Biesen over 
oorlogen in 16de, 17de en 18de eeuw (in Henrotay) . Ook het 
activiteitenverslag voor de cultuurraad werd opgemaakt. 

Jaak komt dan aan het woord om de voorgeschiedenis van de belgische 
omwenteling te schetsen en de invloed hiervan op de beide limburgen. 
De burgers waren de hollanders beu,. bijzonder de franse partij. 
Sommigen wilden zelfs aanhechting met Frankrijk. Het volk werd 
opgeruid en op 26 augustus 1830, na de vertoning van: "De stomme 
van Portici" braken er rellen uit en werd de driekleur gehesen 
op het brussels stadhuis. Willem I stuurde zijn leger dat tot 
Vilvoorde kwam; Gent en Antwerpen bleven neutraal. Willem kantte 
zich tegen de scheiding. Intussen was Leopold van Saksen-Coburg 
tweemaal weduwnaar geworden van een engelse en van een Duitse 
en huwde met Louise-Marie van Orleans. 

Jaak wil op de volgende samenkomst het verdere verloop schetsen. 

Er wordt nog nagepraat over de armoede in die tijden. 



Borgloon, 5 februari 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Wij zijn zo vrij U vriendelijk uit te nodigen op onze volgende 

samenkomst, dit op: 

IN HET vergaderlokaal AV&NU, ST. Rochuslaan 12 te Borgloon; 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Vervolg: Gebeurtenissen en gevolgen omwenteling 1830 (J.P.) 

4. Nog wat over Rieneck 

5. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomste te mogen 

begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, 

NB IndiehU hebt vergeten uw lidmaatschap voor 2008 te vernieuwen, 

en toch u~~odigingen en verslagen wil ontvangen, stort dan 

vlug 15~op rekening 457-8032541-74 van Onze kring. Dank bij 

voorbaat! 



VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST OP 19 . 02 . 2008 . 

Verontschuldigd : M. L. Keirnes 
Aanwezig : J . Pirard, J . Breesch ; G. Houben , 

G. Vijgen , C. Mignolet, B. Buffa , 
J . Vandercappellen , F . Coenen , 
W. Vandormael. 

Geen aanmerkingen op het verslag van vorige samenkomst . 
Jaak steekt onmiddellijk van wa l met het voorstel om terug op het 
stadhuis te vergaderen, maar dan in de namiddag (14 - 16 . 30 u) . 
Het merendeel van onze leden zijn toch gepensioneerd en misschien 
krijgen we wat mmer volk over de vloer . Onze kasten zouden ook 
aldaar kunnen geplaatst worden . Hij vraagt daartoe de toestemming' 
van de bevoegde schepen . De aanwezigen vinden dit een goed plan . 

De inventaris van de inhoud van de kasten werd opgemaakt door 
Jaak , Frans en Willy , is nu volledig en vastgezet op PC door 

Willy . Jaak bestelt ook 6 exemplaren van het boek "Hekserij en 
volksgeloof" door Jo Gilissen . 

Frans doet de mededelingen : op do . 28 feb .: " Relieken, echt of vals " 

door Davidsfonds - open-monumentendag op zo. 14 sep . , thema : "20ste 
editd. e~ 20ste eeuw", voorbereiding op 28 feb . in Hasselt -
voorlopig ledental: 19 . 

Jaak schets dan het verdere verloop van de aanloop naar de 
onafhankelijkheid van Belgiê . Op 19 september 1830 vergaderen de 
Staten-Generaal in den Haag voor een bijzondere zittijd . Er wordt 
in Brussel een commissie gevormd om de orde te herstellen, leden 

zijn o . a . F . de Merode, Gendebien e . a . De gouverneur van Brabant 
wordt ontzet uit zijn ambt . Charles Rogier, aan het hoofd van 
Luikse vrijwilligers, bestormt het stadhuis . Op 23 sept . valt het 
hollanse leger Brussel binnen . Op het koningsplein en in de warande 
komt het tot een treffen . Vier dagen later trekken de Hollanders 
zich terug . De stad Gent wil van geen scheiding weten . Er wordt 
een voorlopig bewind gevormd dat de Belgische onafhankelijkheid 
uitroept . Men gaat op zoek naar een koning en stelt voorlopig 
een regent aan : Sur let de Chokier . ',Men vraagt eerst de hertog 
van Nemours , daarna de hertog van Leuchtenbourg, die beiden 
weigeren . Eerste uitvoering van de "Brabançonne" met tevens de 
driekleurige vlag : zwart, geel en rood . Op 28 oktober wordt in 
Antwerpen een wapenstilstand gesloten . Men polst ook Leopld 
van Saksen-Coburg-Gotha . 

Her stopt Jaak zijn betoog en wil het volgende keer hebben over de 
verdere ontwikkelingen . Gezien het gevorderde uur zal Frans z ijn 
tekst over Rieneck ook moeten uitstellen . 

Er wordt nog nagepraat over de gesproken taal, de enclaves en het 
grondgebied Belgiê . Ook over Katarakt worden de plus- en min
punten opgesomd . 



Borgloon, 8 maart 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

In het verslag las U reeds het voorstel van J. Pirard om 

's namiddags samen te komen i.p.v. 's avonds. Welnu: wij 
nodigen U vriendelijk uit op: 

I . • . ~~------;:-

: DINSDAG 18 MAART TE 14 u 

in het "ambachtenlokaal", 1ste verdieping, stadhuis, Markt 
te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring v~slag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Onafhankelijk Belgie en 1ste Koning (J. Pirard) 

4. Tekst over Rieneck 

5 . Inbreng van de leden 

Mogelijk mogen wij nu meer volk verwachten Op deze namiddag! 

U bent er hartelijk welkom! 

Namenss de kring, 

De secretaris, 

" '-~-
(-,,-, ['.J {~/L-:,{ 

~"- ' ---- ,:::'-- ~ 

'_/", I ' " " 

I " '.' i; ,; "'-:~~ 'j~~C"' 
NB. Voor de vergeters: ons rekeningnummer is 457-8032541-74. 

Stel je in regel om verdere uitnodigir gen en verslagen te 

ontvangen. U .?L) 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18.03.2008~ 

Verontschuldigd: C. Mignolet 

Aanwezig: J. Breesch, J. Vandercappellen, G. Vijgen, 
W. Delbaere, M.L. Keirnes, W. Vandormael, 
F. Jamart, G. Houben, A. Timmermans, 
J. Pirard, F . Coenen 

Wij constateren dat de namiddagopkomst groter is dan de avondeditie. 
Voortaan mogen wij vergaderen in ons vertrouwde "ambachtenlokaalll 
vanaf 14 u. 
De aanwezigen hebben het verslag van vorige samenkomst gelezen en 
maken geen opmerkingen. 
Frans begint met de mededelingen: 1. de vergadering van het DF over 
de relieken op 28 feb. was zeer interessant 2.heden avond houdt het 
DF de nacht van de geschiedenis; Loonse sagen en volksverhalen, 
Loons dialect en leven tijdens het interbellum 3.Verslag over de 
cultuurraad (Patrick), onze toelage 94,86~ 4. verslag over het 
fruitstreekmuseum en stroop (Willy)5. lessenreeks over archief -
en documentatiebeheer (folders) 6. zilvertentoonstelling in het 
Sterckxhof in Antwerpen (folders) 7. op 10.03 in Riemst: R. 
Nysten over vroegere gemeenteorganisaties (Joseph) 

Jaak komt wat.:later binnen en heeft zijn referaat niet kunnen 
meebrengen. Hij belooft het voor volgende maal. Hij stelt tevens 
voor om de boeken uit onze twee kasten over te brengen naar de 
kasten in dit lokaal en wil daarvoor de toelating vragen, mits 
men goede sloten voorziet. 

Frans heeft dan tijd om zijn stukje over Rieneck te brengen. 
In het kort samengevat: vanaf 1107 tot 1124 wordt Arnold I, graaf 
van Loon ook als slotvoogd vermeld vanMainz, nadat hij de enige 
dochter huwde van graaf GEErard, slotvoogd van Mainz en deze 
Arnold ook graaf van Rieneck was, vermits zijn schoonvader 
Geerard graaf was van Rieneck bij Thuringen. Hetzelfde geldt voor 
diens opvolgers: Arnold 11, Lodewijk I en Gerard I. Na de dood 
van deze laatste volgde hem zij" zoon, Lodewijk 11 op als graaf 
van L009 (1195 - 1218) terwijl de tweede zoon, Gerard 11 
slotvoogd van Mainz en graaf van Rieneck werd, vanaf 1213. 
Vanaf 1227 hadden de graafschappen een afzonderlijk bestaan. 

In onze uitgegeven brochure stond het verhaal van het bezoek van de 
cultuurverantwoordelijke aan de stad en de burgemeester van Rieneck. 
De stad Borgloon opteert om een verbroedering aan te gaan. Kan men 
Lohr daar ook niet mê e betrekken, vermits daar meer conçrete 
aanwijzingen zijn, o.a. graftombe en Loons wapenschild ? •• 

J. Breesch vraagt aandacht voor de samenstelling van de volgende 

brochure: wie heeft artikels hiervoor? .• 
Men betreurt ook dat er zo weinig archief overgebleven is. Na 
W.O.II werden veel documenten gewoonweg opgebrand . In Luik, ook 
Maastricht ka~men nog veel achterhalen. 
Germain vraagt wie iets weet over de post in Borgloon en zijru' 
verschillende locaties. - Ook is er nog het probleem om. een 

voorzitter te vinden. Kandidaturen worden ingewacht! ••• 



Borgloon, 4 april 2008 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om onze volgende bijeenkomst 
bij te wonen, die zal plaats hebben op 

I ~INSDAG 15 APRIL 2008 TE 14 U J -----_-.. ... ,..,,::::-:-::::: ... , . 
in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis , markt, te 

Borgloon, 

AGENDA 

1 . Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst 

2 . Mededelingen 

3 . Scheiding van de beide Limburgen (J. Pirard) 

4 . Suggesties voor de brochure 

5. Inbreng van de leden 

In de hoop U ook zo talrijk weer te mogen begroeten, 

tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

de secretaris, 
~. .'\ 
" '-' -...' . LA- .. --1.,. , ,,--

~f!.:/ W---~ .. .. /~.', . 
~ 
--~ .... 

NB Voor sommigen : ons rekeningnummer is 457-8032541-74 ! (~~~) 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 . 04 . 2008 . 

Verontschuldigd : B. Buffa , W. Delbaere , G. Vijgen 

Aanwezig: W. Vandormael , M. L. Keirnes, J . Breesch, 
G. Houben, A. Kok, J . Loeners, 
F . Jamart , A. Timmermans , F . Coenen . 

Het verslag van vorige samenkomst werd goedgekeurd . 

Er werd begonnen met de mededelingen : Germain wist dat de heemkring 
van Rijkel een brochure over Helshoven had uitgegeven . ~ men besprak 
het incident met de kunstenaars, o . a . het afplakken van foto's . 

De erfgoednamiddag aan het kasteel van Voort trok veel volk, o . A. 

de fototentoonstelling , de rondleiding en de parkwandeling.
Folders om lid te worden (25 C) van Erfgoed Vlaanderen . - In 
Limburgs erfgoed : foto's van de watertoren, het chocolade en 
koekjesfabriek en de infirmerie van het begijnhof van Tongeren . 
Men tracht overal de religieuze archieven en kunstschat ten in 
kaart te brengen , o . a . in St . Truiden . - Het öude Land van Loon/ 

Limburg nr . 2 is verschenen ; inhoud : heraldische glasr amen in 
onze provincie, met inlegfolder over de geschiedenis van de 
familie Briers, o.a . in Lummen en fonteinhof te Gotem. -
Heemkunde Vlaanderen: avondcursus op 4 juni te Genk : Komt dat 
horen; - J . Breesch wist dat men op het archief te Hasselt 
voortaan alles mag kopiëren . - Nieuwerkereken geeft een brochure 
uit over de geldschat die daar gevonden is . 

Intussen is het wachten op J . Pirard voor zijn referaat over de 

scheiding van de beide Limburgen . Hij kwam ~ .niet opdagen . Achteraf 
is gebleken dat hij 1 dinsdag te ver gekeken had, ja, april telt 
5 dinsdagen ! 

J . Breesch wil nog een b~( ~hure samenstellen en hij wacht artikels 
in over stroop (J . Pirard), hijzelf over de insteJ lingen van het 
graafschap Loon en lijsten over het Loonse dialect . 

Germain wil de huizen waar de post gevestigd was inventariseren 
alsook de poststempels van de brievenbussen opsporen, ook de 
telegraafpunten , o . a . in de siä.tions van Borgloon en Kerniel. 
J . Breesch vertelt over een projekt om gratis films te 
digitaliseren . Voor onze kring heeft W. Vandormael i~t al gedaan . 
A. Kok spreekt over het voorbeeld van de stad Antwerpen inzake 
erfgoedbewaring . 

~":' 

Men boomt nog wat door over Loon als toeristische trkpleister, 
de romeinse weg en de galg van Rijkel . 



Borgloon,10 mei 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om onze volgende bijeenkomst 

bij te wonen, die zal plaats hebben op: 

DINSDAG 20 MEI 2008 TE 14 U 

in het "ambachtenlokaal", 1ste verdieping van het stadhuis, 

markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Verslag van vorige samenkomst. 

2. Mededelingen 

3. Scheiding van beide Limburgen (J. Pirard) 

4. Stof voor brochure 

5. Inbreng van de leden. 

In de hoop U ook zo talrijk weer te mogen begroeten, 

tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

de secretaris, 

P.S. Wij wachten nog op een zestal personen, die wel een 
uitnodiging met verslag kregen toegestuurd, maar vergaten 

15 -(: Over te schrij ven op rekeni ng 457-8032541-74. 

Dank bij voorbaat! 



tfJ 
BCRGLOON 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20.05.2008 . 

Verontschuldigd: M.L. Keimes, A. Timmermans. 
Aanwezig: C. Mignolet, W. Delbaere, J. Breesch, 

W. Vandormael, J. Vandercappellen, 
F. Kok, G. Vijgen, G. Houben, B. Buffa, 
F. Jamart, F. Coenen. 

Daar het ambachtenlokaal bezet was, mochten wij in de raadzaal 
vergaderen. Chris installeerde zich in de burgemeesterszetel. 
J. Breesch had het jubileumboek (50) van heemkring RijkeI bij: het 
bleek een verzameling van al de vorige edities. Hij doet navraag 
om dit nog te bekomen. Iemand wist dat 3aak op vakantie was, dat 
zijn vliegtuig vertraging had en het bovendien nog spoorstaking 
was. Pech voor Jaak en ook voor ons, daar hij niet verwittigde! 

Frans begon met de mededelingen: hij vroeg of er niemand bezwaar 
had dat onze kring lid werd van Erfgoed Vlaanderen (25~). Wij 
kregen er een mooi geillustreerd boek met 40 wandelingen in als 
cadeau. Tussen haakjes: al onze werken zouden hier in de kast 
kunnen staan en op sommige uren geraadpleegd mogen worden door 
onze leden. In de Bib" staan de werken over Loon apart, maar is 
er een lijst voorhanden?. Men wil ook het boek over stroop van 
M. Houbrechts wel in het bezit krijgen, indien mogelijk. Veel 
werd er vervoerd met de spoorlijn Tienen-St.Truiden-Borgloon
Tongeren. 
Frans vroeg aan de cultuurdienst om opschriften op de pijnbank en 
de archievenkist. Hij had ook het artikel over de zouavan bij, 
waar er van de 1600 belgen 170 limburgers deel van uitmaakten; 
Mathieu Rutten bezit er een klein museum over en in de hoofdkerk 
van St. Tru'Iden zijl) enkele namen op de muur gebeiteld. 

De brochure over de kapel van Helshoven\,S. Wijnen) is aldaar te 
verkrijgen à 3 ~~. De week van de smaak gaat door van 13 tot 23 
november en wij zijn nu in het internationaal jaar van de 
aardappel! Heemkunde geeft op 4 juni een cursus in Genk over 
volkse taal en gebruiken. Frans had het blad bij waar de aardbei 
afgebeeld stond met de verschillende limburgse dialectnamen. 
Wat gebeurt er met de notities van wijlen J. Bellefraid over het 
loons dialect ?. Ook Mw. Ponet heeft veel dialectwoorden en 
typische loons~figuren beschreven. Men verwijst ook naar de 
diksioneer van het kortessems. J. Breesch wil zijn brochure 
klaar maken. Guy kent verscheidene theorieën over het ontstaan 
van het graafschap Loon. F. Kok heeft het over het vroegere 
verbod om rente te heffen en de adel, die veelal hun titel 
afkocht. Germain linkt de oostindische compagnie met personen 
uit Kuttekoven. Chris vraagt hoe het nu zit met het stroop
fabriek en of er genoeg ruimte voorzien is; o.a. voor het 
fruJtmuseum en tentoonstellingen. Kan onze kring er druk op 
zetten? 
Dat prakti~h iedere aanwezige aan bod gekomen is mag zeker 
positief genoemd worden. 



Borgloon , 9 juni 2008 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Met deze nodigen wij U vriendelijk uit om onzesamenkomst 
bij te wonen, die zal plaats vinden op: 

i DINSDAG 17 JUNI 2008 TE l4Y 

in het ambachtenlokaal van het stadhuis, Markt te Borgloon 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst. 

2. Mededelingen. 

3. Scheiding van beide Limburgen (J. Pirard) 

of 

Het leenstelsel (G. Vijgen) 

4. Inbreng van de leden. 

In de hoop U weer zo talrijk te mogen begroeten, 

tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17 . 06 . 2008 . 

Aanwezig : J . Breesch, J . Vandercappellen, G. Vijgen , 
G. Houben , J . Pirard , B. Buffa , F . Coenen ; 

In een voorafgaand gesprek werd er gepraat over kanunniken en hun 
woonst, over de gemeenteschool, het speelhof en/of vrijthof , de 
Loretokapel . Deze laatste is eigendom van het kasteel van de Hulsberg , 
f~~twerd rond 1907 gebouwd, evenals het kasteel van de Clee . Jaak 
weet veel over de familie de Tornaco van Voort. In het verslag las 
men dat de brochure over Helshoven aldaar te verkrijgen was à 3 ~ • 
Men beweert dat er een nieuw boek over kluizenaars in Limburg 
verschenen is , al~oewel wij ook een dergelijk boek in ons bezit 

hebben . 
Frans deed de mededelingen : boek "Limburg, het oude Land van Loon" 
nr . 3- 4 is verschenen en men vraagt om vernieuwing van het abonnement 
(19,84~ ) . Er is een stntutaire vergadering van onze limburgse 
federatie op 24 junit; in Hasselt : men zoekt kandidaten . In het Belang 
van Limburg verschijnen interessant e artikels over onze gouw . 
De brochure "Erfgoed" wordt ter inzage doorgegeven . Over Expo ' 58 is 
er een tentoonstelling in Hasselt en in Mechelen tot 14 . 09;in CC 
en Lamot . Folder "Openbaar K:.,unstbezit wordt doorgegeven . 

Nu is het de beurt aan Jaak . Vanaf de prehistorie ,oveifde eburonen, 
Romeinen, middeleeuwen schetst hij de geschiedenis van onze voorouders 
om te belanden bij de Nederlanden van 1814- 1815 . Uiteindelijk belande 
hij in 1830 bij de onafhankelijkheid van~elgië . In augustus 1831 
kwamen zelfs franse troepen het land binnen . In het verdrag van de 
XIV artikelen behoorden beide Limb •. urgen bij België tot 1839 . 
Tot 1879 bestuurden liberalen en katholieken . De 19de eeuw 'Tas 
voorspoedig voor Limburg, dank zij de koolmijnen in het noorden 
en de fruitexport in het zuiden . In 1907 was er een grote tentoon~ 
stelling in st . Truiden . In 1890 stak het socialisme de kop op, 
voornamelijk in Tongeren , Bilzen en Borgloon . In 1901 , onder impuls 
van Mgr . Rutten werd de christelijke arbeiderspartij gesticht, 
later gepromoot door Mgr . Broeckx . Sommige limburgers gingen aan de 
slag in het Luikse . Steden als Hasselt en Tongeren namen grote uit-
breiding . Als taal sprak de bourgoisie meestal frans , terwijl de 
gewone man het nederlands hanteerde . Tot 1932 werd in de scholen 
de leerstof in het frans onderwezen . Stilaan was men van noord 
tot zuid bewust van de samenhorigheid en primeerde het limburg
gevoel, zelfs over de grenzen heen . 



Borgloon, 2 september 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

De vakantiemaanden zijn voorbij en wij hervatten onze bijeenkomsten 

op elke derde dinsdag van de maand en ditmaal op: 

DINSDAG 16 SEPTEMBER TE 14 U 

in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis, markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst. 

2. Mededelingen 

3. Het leenstelsel met toepassing op het 

graafschap Loon. (G. Vijgen) 

4. Inbreng van de leden . 

In de hoop U weer zo talrijk te mogen,begroeten, 
tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, 

fdL~~ 
~, 
\/5" 
C2f~ 1'1 r. i\I ~c r a n s 

;"oogorso; 'teenweg 105 
3840 BOF,G lOON 

Tel. 012/7 /~.'rC ''i2 



Borgloon, 2 september 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

De vakantiemaanden zijn voorbij en wij hervatten onze bijeenkomsten 

op elke derde dinsdag van de maand en ditmaal op: 

r" DINSDAG 16 SEPTEMBER TE ~-.Y_ l 

in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis, markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst. 

2. Mededelingen 

3. Het leenstelsel met toepassing op het 

graafschap Loon. (G. Vijgen) 

4. Inbreng van de leden. 

In de hoop U weer zo talrijk te mogen,begroeten, 
tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, 

Fra ns 
-;'ong rse"teenweg 105 

3840 BORGLOON 
Tel. 012174.'t C ·f,2. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16 . 09 . 2008 . 

Verontschuldigd : J . Pirard 
Aanwezig: G. Houben, B. Buffa, J. Vandercappellen, 

W. Vandormael, I . Gilissen, G. Vijgen, 
F . Kok, F . Jamart, J . Breesch, F. Coenen . 

In een voorafgaand gesprek vernoemde men de wijngaarden, hun eigenaars 
en hun uitbaters op het grondgebied van Borgloon; men vroeg naar de 
stand van zaken van onze bibliotheek om ze elders onder te brengen . 
Momenteel staan de boeken in twee ijzeren kasten in het OCMW, in de 

gang achter de graethemkapel . Germain wist dat dhr . Gronowski, de 
ontsnapte jood van het treintransport, zijn verhaal in een boekje 
voor kinderen neerpende . De open-monumentendag in Borgloon vraagt 
aandacht voor het stroopfabriek en architecturale huizen in de 
stationsstraat . Volgende zondag, de 21ste,de 6de Loonse wijnfeesten . 
Op ZO . 5 okt . : open-bedrijvendagj Looza, steenhouwerij Ramaekers, 
go-lettering, stoomstroopfabriek en transport Lux. 

Frans deelde ook mee: Chiro Vlaanderen viert volgend jaar zijn 
75 jarig bestaan. - in het G.R . museum te Tongeren: interessante 
voordrachten . - artikels in de zondagskrant van het Belang v . L;; 
-zusters van liefde bestaan 175 jaar (film 2 okt . )- Georges 
Meekers van Wellen (bokkerijders en genealogie) schonk zijn 
opzoekingen aan de gemeente Wellen, waar ze ter inzage liggen .

erfgoeddag2009 op 26 april, tema :uit vriendschap - brochure 
erfwoord wordt doorgegeven . 

Guy Vijgen hield dan zijn referaat over het leenstelsel, met 

toepassing op het graafschap Loon . 
Voor de Romeinen was de opvatting over de staat een publieke 
zaak, terwijl de volksstammen hun eigen territorium als privé 
bezi~ beschouwden , dat ook erfelijk was . Onder Karel de grote 
(rond 800) kwamen de eerste lenen tot stand, deels als beloning 
maar ook als dienstverplichting . Men onderscheidde : geldlenen, 
grondlenen, ambtslenen, zwaardlenen , spillelenen en opgedragen 
lenen . Er bestond een eerstegeboorterecht . Men kon het leen 
ook verder verlenen ; er was zelfs een leenrechtbank . 
Guy deelde dan een blad uit, waarop vermeld : de feodale verhoudingen 
in het graafschap Loon en ook het leenverband in dit graafschap . 
Een weetje : de guldensporenslag was een opstand van de leenman 
tegen de leenheer . Spreker moest nog enkele vragen beantwoorden . 

Bedankt Guy voor uw klare uiteenzetting! 

Er werd nog nagepraa~over frans-Vlaanderen en de vraag gesteld : 
wie was vreeger en wie is nu de eigenaar van de "Mot" ? 



Borgloon, 9 oktober 2008 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Mogen wij U bij deze vriendelijk uitnodigen voor onze 
samenkomst op de derde dinsdag van de maand en dit op : 

1 --- _"_~J"'~'""-"-~=."~.-,_ - - -. _.- , 

~ DINSDAG 21 OKTOBE~ .~~~8 :~ _ 14 ~ _,1 
in het "ambachtenlokaal" van het stadhuis, markt te 
Borgloon . 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst 

2 ., Mededelîgen 

3. De dialecten : Loonse en andere . 

Hoe zeg jij het? 

3 . Inbreng van de leden . 

In de hoop U op deze of een der volgende bijeenkomsten 

te mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, 
r ___ 

__ F n:: ~;-:~ 
", . ·lg.Jr,",\-·:'~~--: n "'::.[' 1r.c.; 

3 8 4 0 B 0 R G COOl'! 
Tel. 012/74. 46 ~;-;. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18.11 . 2008. 

Verontschildigd: J. Vandercappellen 
Aanwezig: J. Breesch en vriend, F. Timmermans; 

M.L. Keirnes, W. Vandormael, F. Kok, 

Y. Gilissen, G. Houben, G. Vijgen, 
B. Buffa, F. Coenen 

Met elf personen in vier wagens reden wij naar Alden Biesen. Het doel 

was: een bezoek aan de tentoonstelling:"Limburg in 't geweer,oorlogs-

leed in het Land van Loon van Alva tot Napoleon." 

Met een welbespraakt yen goed gedocumenteerde gids, met af en toe 

een aanvulling van dhr. Kok ontdekten wij de schitterende tentoon

stelling. Meer dan 240 schilderijen, gravures, beelden, wapens, 

maquettes en tafereelen illustreerden het verhaal van de talrijke 

oorlogen die Limburg geteisterd hebben in die periode en de vele 

gevolgen ervan voor onze streek. Wat betekende het om tienduizenden 

vreemde soldaten te moeten opvangen, te huisvesten en te bevoorraden? 

Hoe werd dit alles georganiseerd? •• Waarom en hoe kwam het soms tot 

plunderi~ngen en hoe trachtte de bevolking zich te verzetten of eraan 

te ontsnappen? •• Wat gebeurde er als je dorp zelf in het brandpunt 

van de gevechte kwam te staan? •• 

Naast het visuele kregen wij daarop een antwoord van een prima gids. 

Het was een leerrijke uitstap en de afwezigen .•••••• hebben nog de 

kans tot 14 december! 

NB Intussen schaften wij de mooi geillustreerde (263 p) aan 

voor onze kring. 



Borgloon, 27 november 2008. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Vooreerst wensen ~~j U een heilvol en gelukkig 2009 toe. 
Na de geslaagde uitstap naar Alden Biesen willen wij U 

uitnodigen in ons vertrouwde "ambachtenlokaal op het 

stadhuis te Borgloon en dit op ; 

{ DINSDAG 20 JANUARI 2009 TE ~ ( 
AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. De Loonse gemeenteraden van 1930 tot 1960 of 

hoe Loon geregeerd werd door een paar familiedynastieën. 
door Y.Gilissen. 

4 Inbreng van de leden 

Het nieuwe jaar kondigt zich aan en meteen durven WlJ vragen 
om het jaargeld ( 15k, nog niet geindexeerd) over te 
schrijven met behulp van ingesloten formulier. U krijgt er 
maandelijks een voordracht voor, samen met een glaasje 
Loonse wijn. Dank bij voorbaat! Breng eventueel nog vrienden 

of bekenden mee: hoe meer zielen, hoe ••••• ~ Nog vergeten te 
vermelden: de brochure tweemaal per jaar! 
In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, 

.- -,') 



Borgloon, 27 november 2008 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Vooreerst wensen wij U een heilvol en gelukkig 2009 toe. 
Na de geslaagde uitstap naar Alden Biesen willen wij U 

uitnodigen in ons vertrouwde "ambachtenlokaal op het 

stadhuis te Borgloon en dit op ; 

( DINSDAG 20 JANUARI 2009 TE ~ ( 
AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 
l i 

3. De Loonse gemeenteraden van 1930 tot 1~60 of 

hoe Loon geregeerd werd door een paar familiedynastieën. 
door Y.Gilissen. 

4 Inbreng van de leden 

Het nieuwe jaar kondigt zich aan en meteen durven wij vragen 
om het jaargeld ( 15€;-, nog niet geindexeerd) over te 
schrijven met behulp van ingesloten formulier. U krijgt er 
maandelijks een voordracht voor, samen met een glaasje 
Loonse wijn. Dank bij voorbaat! Breng eventueel nog vrienden 

of bekenden mee: hoe meer zielen, hoe ...... - Nog vergeten te 
vermelden: de brochure tweemaal per jaar! 
In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris, 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 01.2009 . 

Verontschuldigd: W. Delbaere 
Aanwezig: M. L. Keirnes, B. Buffa, G. Vijgen,F. Kok, 

J . Vandercappellen, W. Vandormael,J . Pirar 
J . Breesch, F . Timmermans, F . Jamart, 
Y. Gilü;sen, F . Coenen ., Y. Biesemans. 

Nieuwjaarswensen worden uitgewisseld . Het verslag van vorige 
samenkomst ;"[[1 Alden Biesen voldeed, maar men maakte de opmerking dat 
men meer kijk zou hebben op het oorlogsgebeuren indien ue tentoon
stelling chronologisch was opgebouwd. J . Breesch wil ~lles op een 
rijtje zetten . 
Fr~ns deed dan de mededelingen: atock van de feueratie G. K. Limburg _ 
cursussen - Arnold va:'.1 Rummen - brief van de Prov . Bib . over het 
leven in W.O. 11 - artikels in Limburg/Het cude Land van Loon NRs. 

87/1 en 87/2 - lezi"ngen i"nhet Prov o G.R.museum in Tongeren - wensen 
van Centrum Cultureel erfgod van Oost- en West Limburg. 

Spreker, Yvo Gilissen, stelt zich dan zelf voor, met als werkterrein 

voornamelijk genealogie met raadpleging van de bevolkingsregisters , 
sems samen met Georges Meekers van Wellen. Zo speurde hij naar 
burgemeesters en gemeenteraadsleden tussen de jaren 1830 en 1860. 

In 1830 kiezen enkel de notabelen die cijnsbelasting betalen hun 
gemeenteraadsleden. In 1848 moest men ook in de gemeente wonen en 
minstens 21 jaar zijn. In 1883 kon men ook kiezen wanneer men een 
bepaalde functie bekleedde of een bepaald diploma bezat . Meestal 
waren de partijen van clericalen tegen anti-clericalen. Vanaf 
1830 regeerden bepaalde grote families, meestal afkomstig van 
buiten Borgloon, wiens zonen of familie soms in andere gemeenten 
of provincie posten bekleedden. Wij noemen er een aantal: 
Bellefroid, Proesmans, Dawans, Daris, Henrotay,Copis, Vreven, 
Claes, Tercaefs, Diricks, Deploige, 's Heeren, enz .• • 

Er werd nog nagepraat over Jean Daris; de befaamde arduinstenen 
en Demarrez als fruithandelaar, politicus en Daensist. 

Dank U wel Yvo voor deze uiteenzetting! 

Daar onze zusterorganisatie, het Davidsfonds, ook oP..17 februari 
de tentoonstelling:" Het terracottaleger van Xi'an te roaaseik 

gaat bezoeken zullen wij die dag GEEN samenkomst houden. Wij 
willen de DFleden de gelegenheid geven om aan te sluiten, vertrek 
om 13.15 u Vilsterbron. Die vereniging kocht 35 kaarten à 15,75~ 

Bel naar die secretaris op 012/454464 of ansoph.borg ~ skynet . be 

of er nog plaats is, dan overschrijven op 450-8011681-69 van DF . 

Onze volgende samenkomst zal dan 17 MAART plaats vinden! 

PS Tot op vandaag tellen wij 15 betalende leden, verleden jaar 28. 

Mogen wij de achterblijvers eraan herinneren dat zij 15k zouden 

overschrijven op nr. 457-8032541-74. Doe het zo vlug mogelijk, 

maak er een kom-af van! Dank bij voorbaat! 



Borgloon, 9 maart 2009 . 

Beste , 

Normalerwijze was onze volgende samenkomst gepland op 
17 maart . Intussen heeft onze zusterorganisatie Davidsfonds 

op 24 maart met het thema: Nacht van de geschiedenis, een 
interessante activiteit op hun programma geplaatst. 

Na overleg met de voorzitter van deze organisatie leek 
het ons gepast om aan deze activiteit deel te nemen . 
Hierbij gevoegd dus hun uitnodiging . 

Hopelijk wekt dit bij U ook belangstelling op, zodat wij 

hierbij kunnen aansluiten . Dus ver~lt onze samenkomst 
van 17 maart . 

In naam van onze vereniging, tekenen wij, 

De secretaris, 

" ---.. ... :,,': 1..-;;' .? 

~" . __ "> .. 'f, 'k ~ " 
~, 

.c':" ~/< '., _ . 
eOE .~ L: ~\l f r a n s 

Tongersesteenweg 105 
3840 BORG lOON 

Tel. 012/74. 

ps . Onze dank aan de (16) vlugge overschrijvers . Voor de 

anderen: om verder verslagen en uitnodigingen te 
ontvangen, stort zonder dralen 15~ op rekening 

457-8032541-74 van onze kring . Men kan ook kontant 

betalen tijdens een samenkomst. Dus : stel niet uit, 

a . u.b. : doe het! 



Borgloon, 8 april 2009 . 

Beste, 

/VI a 1>.1' t' 
Op dinsdag 24 ~l waren een zestal van onze leden present op de 
tentoonstelling" Van onder het stof""in de St . Odulphuskerk te 

Borgloon, een initiatief van het Davidsfonds i . v . m. de nacht van 
de geschiedenis . Wij bewonderden beelden uit de 16de, 17de en 18de 

eeuw, oude processievaandels, kazuifels, muurschilderingen en in 
de romaanse kloostergang oude grafstenen en in de sacristie 
zilverwerk en schilderijen . Het was een unieke kans om al die 
voorwerpen in de openbaarheid te bezichtigen . Er was ook een 
voortreffelijke gids bij de rondleiding . De afwezigen hadden • •.• 

U I TNO D I GIN G 

Op deze derde dinsdag , nl. op [2:,( APRIL 2009 OM 14 U .1 
nodigen wij U vriendelijk uit in het "ambachtenlokaal" , 
van het stadhuis, markt, te Borgloon . 

AGENDA 

1- Goedkeuring verslag vorige activiteit 

2 . Mededelingen 

3 . Kroniek van Borgloon ( 949 tot 1591 ) 

4 . Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te mogen 
begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

\~>/~~/' 
c.&N EN Frans 

70ngersesteenweg 105 
3840 BORG L OON 

Tel. 012174/t G 5"1 

in naam van onze kring, 

NB Mogen wij een laatste maal de achterblijvers er aan herinneren 

om hub bij drage (15~) over te schrijven op nummer 
457-8032541-74 van onze kring . Kan ook contant voldaan worden! 



Borgloon, 11 mei 2009. 

Verslag van de samenkomst op 21 april 2009 . 

Verontschuldigd: J. Vandercappellen, G. Vijgen, 
A. Timmermans, M.L . Keimes, B. Buffa. 

Aanwezig: W. Vandormael, F. Kok,; I. Gilissen, 
F. Jamart, G. Houben, F. Coenen. 

Frans doet eerst de mededelingen: overlijdens; Mw. Cecile Gillis, 
vriendin van J. Breesch; Charles Pirard, eresecretaris en lid sinds 
1989, deelneming! - volgende zondag erfgoeddaj en 75 jaar Chiro. Op 
1~ april was het 170 jaar geleden dat beide Limburgen gescheiden 
werden. st. Truiden stuurde een brochure "Limburg feest". Nieuwe 
begraafplaats in Hendrieken: werken vorderen! 

Daar Frans op de agenda zette: Kroniek van Borgloon, had Ivo zijn 
powerpoint meegebracht en projecteerde enkele gegevens vanaf 949 . 
Deze kroniek was ooit opgesteld door broeder Severinus en het 
oorspronkelijk is in het bezit van wijlen Dr. Grommen. Ivo laat 
dan enkele data en feiten zien en namen uit parochieregisters, 

burgerlijke stand, volkstellingen, databank Limburg en het 
digitaal archief van het belang van Limburg, waar wij zien dat de 

wekelijkse markt in Borgloon reeds begon in 1891 en de fruitmarkt 
al in 1930. Ook zijn genealogische opzoekingen laat hij bezichtigen, 
o.a. de stamboom van enkele aanwezige leden. Frans moest dus niets 
meer zeggen . Ivo wou deze kroniek actualiseren op feiten die 
Borgloon rechtstreeks aanbelangen en wou dit publiceren. Hij vroeg 
daarvoor onze hulp. 

U I TNO D I GIN G 

U wordt vriendelijk uitgenodigd onze samenkomst bij te wonen op: 

\ DINSDAG 19 MEI 2009 TE ~ ( 

in het ambachtenlokaal van h~t stadhuis, markt, te Borgloon. 

AGENDA 

1. Goedkeuring verslag vorige bijeenkomst 

2. Mededelingen 

3. Bewerking Kroniek van Borgloon 

4. Uit de oude doos ( I. Gilissen) 

5. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of één der volgende samenkomsten te mogen 

begroeten, tekenen wij, in naam van onze kring, 

De secretaris, 

c 0 ,E}\~ f? N F r a n s 
t. . 7 0ngersesteenweg 105 

'-3 840 BORG L OON 
Tel. 012174. -:'-.'i~ 

NB. Nog een vijftal oud-leden, wier naam begint met een B, G, H, K, M, 

hebben nog steeds hun lidgeld (15~) voor 2009 niet voldaan. 
Gelieve dit zo spoedig mogelijk te regelen a.u.b. (457-8032541-74) 

dit om verder uitnodigingen en verslagen te ontvangen! 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19 MEI 2009 . 

Aanwezig: J . Loeners, W. Delbaere, J. Vandercappel 

len, G. Houben, J . Pirard, J . Breesch, 
B. Buffa, F . Kok, G. Vijgen,F. Jamart, 
I . Gilissen, M. L.Keimes,F . Coenen . 

Frans herinnert aan het overlijden van lid Y. Biesemans . Hij stelt 

vast dat dit reeds de derde st8r fte is in vier maanden, wat onze 

kring aangaat. Folders worden doorgegeven over : erfgoedwandelingen, 
lokaal geheugen, 15 jaar erfgoed Vlaanderen; week van het bos (11 -

i a okt ~ ). Hij meldt ook dat hijzelf op ~6 juni niet aanwezig kan 

zijn . Men besluit deze vergadering dan af te gelasten. 

Ivo heeft op de muur reeds een aantal rubrieken laten voorbijgaan 

over de kroniek van Borgloon. Frans had ook de (onvolledige) 
getypte versie daarvan . Willen wij daar een brochure of boekje over 
samenstellen?. Is het zo goed zonder opzoekingen, opmerkingen of 
weglatingen ?. Bedoelr men de stad ofwel het graafschap Loon? • • 

Kan dit doorgegeven aan een student geschiedenis van de KUL of VUB? . 
Om er zijn thesis over te maken?. Zou men advies vragen aan R. Nyssen 
of K. Verhelst? . Allemaal vragen waarop niemand antwoord geeft . 
Tot er een voorstel komt van W. Vandormael om een typiste via groot 
scherm dit te laten uittypen . Daar kan iedereen akkoord mee gaan. 

Intussen laat Frans vier albums met foto's over de jaren 1930 tot 

1935 rond . gaan. In die tijd was hier een zekere Ooms kapelaan die 
toen de Katholieke Turnkring benevens de KAJ en de VKAJ en de 
mijnwerkersgilde St . Barbara oprichtte . 

Vraag van G. Vijgen: in de jaren 1950 •• • wer~qhier in Voort (kasteel) 

openluchtvoorstellingen gegeven o.a . : Lodewijk 11 van Loon;- Het 
geding van ons Heer;- Vanden vos Reynaerde : bestaari~r daar foto's 
over of teksten ? •• Oproep doen in Nieuwsbrief en krant Belang ! 
Men vra~gt ook naar de verhuis van onze boeken naar het ambachten
lokaal. Er zijn nieuwe sloten en sleutels. Zou het niet beter zijn 
om een transparant achtet het glas te kleven zodat de werken niet 
zichtbaar zijn? • • Vragen aan de betrokken schepen! Wanneer en hoe 
vl huizen?. Volgens de schepen kan de technische dient helpen. 
Boeken in dozen plaatsen? . Wie geeft zich op om te helpen? • • 
En wat gedaan met de lege ijzeren kasten?; Met deze vragen in 
gedachten namen wij afscheid. 

Dus: GEEN samenkomst op 16 juni! Twee vakantiemaand~ ertussen . 

Weer bijeenkomst op 15 september . U ontvangt een uitnodiging! 

NB - Hopelijk heeft iedereen dan zijn ledenbijdrage betaald. 

- Het zou wenselijk zijn dat ieder op zij ~beurt een onderwerp 
van eigen keuze behandelt. Denk er eens over na! 

- Ook onderwerpen aanbrengen voor het samenstellen van een 
brochure wordt in dank aangenomen ! 



Borgloon, 7 september 2009 . 

Beste, 

De warme zomervakantie is voorbij en de koele herfst doet zijn 

intrede. Zoals meerdere verenigingen willen ook wij onze activiteiten 

hervatten op elke derde dinsdag van de maand . 

Hierbij nodigen wij U vriendelijk uit om onze samenkomst bij te 

wonen op : l~~~.SDAG 15 SEPTEMBER 2009 TE 14 U "I 
in het ambachtenlokaal van het stadhuis, markt te Borgloon . 

AGENDA 

1 . Verslag vorige samenkomst overlopen . 

2 . Mededelingen 

3 . Wat met de kroniek van Borgloon ? .. 

4 . Tentoonstelling werken Vossius . (W . Vandormael) 

5 . De geschiedenis van Gotem . (J . Pirard) 

6 . Inbreng van de leden . 

In de hoop U op deze of een volgende bijeenkomst te mogen 

begroeten, tekenen wij , 

in naam van onze kring, 

De secretaris , 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 SEPTEMBER 2009 . 

Verontschuldigd : J . Vandercappellen . 
Aanwezig: W. Vandormael, Y. Gilissen, B. Buffa, 

G. Houben , J. Breesch, G. Vijgen, 
J . Pirard , P . Helewaut, F . Jamart , 
F . Coenen . 

Frans doet eerst een oproep naar een voorzitter en hij wou ook het 
secretariaat in jongere handen zien . Guy doet navraag over de spelen 
rond 1950 in Voort en kondigt aan dat men in 2015 rond de figuur van 
Lodewijk 11 van Loon wat wil organiseren . 

Frans doet dan de mededelingen : boek "Keizer Augustus en de lage 
landen11 ,R . Nouwen - atlas van 266 ferrariskaarten à 50 X 80 cm -
openmonumentendag over armenzorg :kort verslag van Willy over de 
tentoonstelling in de Gasthuiskapel - De toekomst van de stroop- .. i o12 ' 2 
fabriek op 24 . 09 . aldaar - Heemdag - Erfgoeddag - fruitfeesten 
in Borgloon met bezoek aan landbouwbedrijven • 
De kroniek van Borgloon (van broeder Severinus) is klaar, wordt 

vermenigvuldigd en ingebonden en op internet gezet, aldus Yvo . 

Leuven gaat een herdenkings - tentoonstelling houdedyan 5 tot 24 
oktober over Gerardo Vossio . Dit is Geert Voskens, geboren 
Lonenaar , geleerde geestelijke en vertaler , die 36 jaren in Rome 
verbleef, onder drie pausen . Leuven stelde voor om deze TT ook 
in Borgloon te houden . Dit zou kunnen in twee lokalen van het 
stadhuis . De cultuurfunctionaris suggereerde dat het kon van 6 
tot 22 november . Er moet wel duchtig reclame gemaakt worden . 
Men wi ~eerst in Leuven die TT gaan bekijken en maakt praktische 
afspraken : Germain,Guy, Willy, Frans, Joseph en Ivo op 13 . 10 di . 
vertrek te 13 u . Ook het financieel luik is niet te onderschatten : 
reclame , brochure en vooral de verzekering! Ken je geen goede 
sponsor? •• 

Doo~dit uitgelopen onderwerp kan Jaak zijn voorgestelde uiteenzet
ting over Gotem niet mmer geven en wordt dit uitgesteld . 

Willy weet nog dat er elke donderdag de toeristische Limburgbus 
een rondrit door Haspengouw maakt met vertrek uit Alde Biesen 
en via Gorsopleeuw naar het stroopfabriek rijdt . 



Borgloon , 3 oktober 2009 . 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit om onze volgende 
samenkomst bij te wonen , en dit op : 

[~!NSD;a'~;Ö '~~~?B!-~ ~OO~_ TE -14 U J 

in het ambachtenlokaal van het stadhuis, Markt , te 
Borgloon . 

AGENDA 

1 . Aanmerkingen op verslag vorige samenkomst 

2 . Mededelingen 

3 . Verslag TT Vossius Leuven (Y . Gilissen) 

4 . Beslissing over deze TT in Borgloon 

5 . Geschiedenis van Gotem (J . Pirard) 

6 . Inbreng van de leden 

Wij hopen U te mogen ontmoeten op deze of een der volgende 

samenkomsten en tekenen 

De secretaris , 

, '-' (\'..; j ~ ~-1 F i' n .11 0 
' - TongersesteenWêÇi 105 
3 8 4 0 8 0 R G L () 0 ~I 

Tel. 012/74 . .q (-5"2 

in naam van onze kring, 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 10 . 2009 . 

Aanwezig : W. Vandormael , F . Jamart , F . Timmermans, 

J . Pirard, J . Vandercappellen, G. Vijgen , 
M. L. Keimes , B. Buffa,A . Timmermans, 
Y. Gilissen, P . Helewaut,F . Coenen en 
later E. Vandersmissen , J . Breesch 

Guy wist dat de tekst van het spel "Lodewijk van Loon" bij Magda 

Vos berustte en hij het mag kopiëren . Jaak maakt nog allusie op de 
geslaagde fruitfeesten en de toekomst van het stroopfabriek . 

Frans doe t dan enkele mededelingen : de Ferrarisatlas is nu ter 
inzage in de Bieb . - Spraakwater in het GRM te Tongeren heeft 
interessante voordrachten ~folder) - onze rekeni ngen bij KBC -
Hij laat dan Jaak aan het woord, maar die wil uitstel om meer 
tijd te besteden aan "Vossius" . 

Met een vijftal mensen zijn wij naar de tentoonstelling in Leuven 

gereden . Vvo vertelt daarover en over de persoon Vossius . Hij heeft 
zowaar een volledige , ingekleurde stamboom van deze familie 

uitgewerkt en toont ons die . Hij heeft ook verscheidene boeken bij . 

Er waren veel geleerde mannen bij, ook burgemeesters . Waarschijnlijk 
week een tak uit naar Nederland en bekeerde zich tot het Protestan
tisme . In limburg hoort men die naam, o . a . Hasselt en St . Truiden . 

E . Vandersmissen , cultuurfunctionaris, komt ons vervoegen en nu 
volgt de praktische uitwerking van de TT . Het geschilderd portret, 
135/100 cm moet zeker een ereplaats krijgen in pns lokaal . De 
vitrines worden best rondom opgesteld . Do . 5 nov . gaat de opbouw 
van start , hulp gevraagd! !! Op vr . 6 nov . is de TT open van 13 u 

tot 17 u . Om 20u heeft dan de officiële opening plaats waarop 
Vvo de heer Gysens, auteur van de brochure , zal inleiden . Deze 

schets een beeld van Vossius en zijn werken , gevolgd door een 
receptie . Er wordt een lijst opgemaakt~van de genodigden, alsook 
waar men nog reclame moet maken . Frans verdeelt enkele affiches . 
Willy maakt een lijst op voor de permanentie . (hier onderaan) 
Gratis toegang van di . tot Zo ; van 13 tot 17 u, maandag gesloten . , 
op afspraak 0475/47598 . Afbreken op ma . 23 nov . Te 10 u . Ook 
scholen en kranten (TV?)verwittigen . Frans gaat dan de brochure 
halen en bedient iedereen . Ze is mooi geillustreerd en telt 64 p . 
en kost 12 ~ . Permanentie : 6 :Bernard- 7: Jaak - 8: Joseph B-

lO : Bernard - 11 : Vvo - 12 : Justin - 13 : Ferdinand T - 14 : Patrick -

15 : Joseph B - 17 : Guy - 18 : Jaak - 19 : Bernard - 20 : Vvo - 21 : Guy 
22 : Yvo- Reserven: Willy en Frans . Houdt twee aantekenlijsten bij: 
aantal bezoekers en aantal verkochte boekjes! 
Onze bijeenkomst van november vervalt dus, maar op de derde dinsdag 

van december, de 15de houden wij een evaluatie en mi~chien kan Jaak 

ons nog wat over Gotem vertellen. Onthoudt het, want U krij gt geer 
~itnodiging meer!!!! ! 



BORGLO'JN 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19.01.2010. 

Verontschuldigd: M.L. Keimes 

Aanwezig: F. Jamart, G. Houben, A. Timmermans, J. Breesc 
W. Vandormael, J. Vandercappellen, B. Buffa, 
F. Timmermans, I . Gilissen, J. Pirard, 
G. Vijgen, F. Goenen. 

Frans doet eerst de mededelingen. Het Davidsfonds heeft een reeks 

interessante cursussen in feb;, mrt; en apr, deels in het GRM te 
Tongeren over de kelten en de ijzertijd in Europa (Bourgois), deels 
in het GG te St. Truiden over de geschiedenis van het graafschap 

Loon en het PBD Luik (J. Vaes). De brochure hierover wordt doorge
geven. Ook op Zat. 20 mrt. een ganse dag over de Kelten in het GRM 
te Tongeren. In datzelfde museum wordt op 28 jan. 20 u de film 

vertoond over het museum zelf. Nog brieven van de vereniging voor 
dialectkunde en ook heemkunde worden doorgegeven. Iedereen vond 
in het boekje het overschrijvingsformulier, zodat wij heden reeds 
14 leden tellen. Frans geeft voor sommigen nog eens de balans 
- wat het financHè'~ betreft - van de Vossiustentoonstelling door. 
Ivo deelt nog mee dat Hubert Proesmans in het bezit is van alle 

documentatie over de Loonse Turnkring en ook dat hij vertam dat er 
maar 1 gesneuvelde in 1945 in Borgloon begraven werd (J. Massonet?). 

Ivo projecteerde dan met ziji "power point" een hele reportage 
over de lezing, de receptie en de tentoonstelling over Vossius, 
zelfs met klankachtergrond: prachtig!!! Daarna toonde hij nog _ 
beelden over Borgloon: het stadhuis, de kerk, oude gebouwen, 
straten: een toeristisch filmje met historisch advies van J. 
Bellefroid. Proficiat met handgeklap voor ·rvo !!! 

J. Breesch meldt dat hij gratis oude filmbande.)kan latendigitaliseren. 

Het is nu aan Jaak om over Gotem te spreken. Gotem is een kleine 
gemeente langs molenbeek en herkebeek met vele akkers en weiden. 
Men vermoedt dat de naam komt van Gotheim of hoeve van Gotta. 

Het was geen heerlijkheid. De heren van Gotem mochten wel de 
pastoors benoemen. In 1797 tot 1802 werd de kerk (van 1252) gesloten, 
de pastoor gedeporteerd en de kerkmeubelen verkocht. eJ~cmt,einbof" . 

ontstond in 1955 een frui tverwerkend bedrij~: Het graafschap i:09n. 
dat later LOOZA werd, o.l.v. dhr. Ickx. Van 110 inwoners in 1763 
steeg dit momenteel tot ca. 300. Gotem bleef altijd in de schaduw 
van het nabij gelegen Loon, waarvan het in 1977 een deelgemeente 
werd. 
Hier stopt Jaak, want het gaat naar 16 u toe, maar hij wil 
volgende maal het verhaal afmaken. Hij stelt nog voor om in de 

toekomst het stadhuis zelf eens grondig te bezichtigen, met de 
nodige uitleg (zie Henrotay: Het 's Grevenhuis). 
Men discussieert nog over het jaartal van de aanleg van de 
steenweg Tongeren - St. Truiden. Guy wil op de volgende 

samenkomst een onderwerp aansnijdeN . 



Bor gloon , 25 januari 2010. 

Beste , 

Hiermee nodigen wij U vriendelijk uit om onze bijeenkomst 

bij te wonen, dit op : 

1:-. D-I-N-S-D-A-G_-1-6-F-E-B-~-U-,A-RI ~~~ ~J 

in het ambachtenlokaal , stadhuis , markt te Borgloon .• 

Agenda 

1 . Mededelingen 

2 . Vervolg geschi~enis Gotem (J . Pirard) 

3 . Wat waren "Heerlijkheden" in de middeleeuwen? (G . Vijgen) 

4. Inbreng van de leden 

In de hoop U op deze of een der volgende samenkomsten te 
mogen begroeten, tekenen wij, 

in naam van onze kring, 

De secretaris 

NB . Voor sommigen : vergeet je lidgeld niet ! !! 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19 . 01 . 2010 . 

Verontschuldigd: M. L. Keimes 

Aanwezig : F . Jamart, G. Houben, A. Timmermans , J . Breesc 
W. Vandormael, J . Vandercappellen , B. Buffa, 
F . Timmermans, I . Gilissen, J . Pirard , 
G. Vijgen, F . Goenen . 

Frans doet eerst de mededelingen . Het Davidsfonds heeft een reeks 

interessante cursussen in feb;, mrt; en apr, deels in het GRM te 
Tongeren over de kelten en de ijzertijd in Europa (Bourgois), deels 
in het GG te st . Truiden over de geschiedenis van het graafschap 

Loon en het PBD Luik (J . Vaes) . De brochure hierover wordt doorge
geven . Ook op Zat . 20 mrt . een ganse dag over de Kelten in het GRM 
te Tongeren . In datzelfde museum wordt op 28 jan . 20 u de film 

vertoond over het museum zelf . Nog brieven van de vereniging voor 
dialectkunde en ook heemkunde worden doorgegeven . Iedereen vond 
in het boekje het overschrijvingsformulier, zodat wij heden reeds 
14 leden tellen . Frans geeft voor sommigen nog eens de balans 
- wat het financire~ betreft - van de Vossiustentoonstelling door . 
Ivo deelt nog mee dat Hubert Proesmans in het bezit is van alle 

documentatie over de Loonse Turnkr ing en ook dat hij ven am dat er 
maar 1 gesneuvelde in 1945 in Borgloon begraven werd (J . Massonet?) . 

Ivo projecteerde dan met zij l} "power point" een hele reportage 
over de lezing , de receptie en de tentoonstelling over Vossius, 
zelfs met klankachtergrond : prachtig!!! Daarna toonde hij nog _ 
beelden over Borgloon : het stadhuis, de kerk, oude gebouwen, 
straten : een toeristisch filmje met historisch advies van J . 
Bellefroid . Proficiat met handgeklap voor ' Ivo !!! 

J . Breesch meldt dat hij gratis oude filmbandel1 kan latendigitaliseren . 

Het is nu aan Jaak om over Gotem te spreken . Gotem is een kleine 
gemeente langs molenbeek en herkebeek met vele akkers en weiden . 
Men vermoedt dat de naam komt van Gotheim of hoeve van Gotta . 

Het was geen heerlijkheid . De heren van Gotem mochten wel de 
pastoors benoemen . In 1797 tot 1802 werd de kerk (van 1252) gesloten, 
de pastoor gedeporteerd en de kerkmeubelen verkocht . ed~onteinhof . 

ontstond in 1955 een fruitverwerkend bedrijf; Het graafschap Loon , 
dat later LOOZA werd, o . l . v . dhr . Ickx . Van 110 inwoners in 1763 
steeg dit momenteel tot ca . 300 . Gotem bleef altijd in de schaduw 
van het nabij gelegen Loon, waarvan het in 1977 een deelgemeente 
werd . 
Hier stopt Jaak, want het gaat naar 16 u toe, maar hij wil 
volgende maal het verhaal afmaken . Hij stelt nog voor om in de 

toekomst het stadhuis zelf eens grondig te bezichtigen, met de 
nodige uitleg (zie Henrotay : Het 's Grevenhuis) . 
Men discussieert nog over het jaartal van de aanleg van de 
steenweg Tongeren - St . Truiden . Guy wil op de volgende 

samenkomst een onderwerp aansnijdeN • 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16 .02.2010. 

Verontschmldigd: W. Delbaere, B. Buffa. 
Aanwezig: F . Jamart, W. Vandormael,G. Vijgen, 

J.Vandercappellen,G. Houben, J. Breesch, 
A. Timmermans, F. Timmermans, F. Coenen. 

Frans vraagt één minuut stilte voor het plotse overlijden op 13.02 

van Patrick Helewaut, lid sinds 1997. Intussen laat hij het over

lijdensbericht en de uitnodiging tot de uitvaartliturgie op 19.02 

rondgaan. Men besluit een postogram te sturen en wie kan in de 
kerkmienst aanwezig te zijn. Als derde man teke~de de overledene 
ook voor onze rekeningen bij de KBC. Er zal een opvolger moeten 
aangeduid worden. Als mededeling is' ~r een brief van de gemeente 
om deel te nemen aan de zwerfvuilactie op 24 en 25 april. 
Germain heeft het eventjes over "stoepstenen". 

Het woord is nu aan Guy die het heeft over"heerlijkheden" in de M.E. 
Hij deelt ook een tekstblad uit daarover. 
Een heerlijkheid was een grondgebied onder gezag van een heer. Het 
was, zogezegd, een autonoom miniatuurstaatje, dus geen leen. 
Er waren feodale en allodiale heerlijkheden. Feodale was de heer 
niet eigenaar van het grondgebied en bij allodiale wel. Meestal 
ontstonden ze illegaal, maar legaal waren het gewoonlijk abdijen 
en kerkkapittels met immuniteit en dus autonoom. De prins-abten 
of prinsbisschroppen waren verplicht een lekenvoogd (advocatus) 
aan te stellen voor hun strafrechtspraak of militaire verdediging. 

Heerlijkheden waren doorgaans niet groot, soms als enclaves in 
grotere teritoria. Ze konden verdeeld, verkocht of geerfd worden . 
Bij het bestuur liet de heer zich vertegenwoordigen door een 
"schout" . De heer had gezagsrechten en domaniale rechten. 
Voor het grondgebruik werd een cijnscontract opgesteld met 

vrije en onvrije inwoners. 

Dank U Guy voor deze klare uiteenzetting! 

Er wordt nog nagepraat over (1 Habrouck 11 en f~Hagebroek". 



HEERLIJKHEDEN 

1. Wat was een 'heerlijkheid'? 
was steeds een grondgebied ( dus geen ambt, geld), waarvan alle inwoners onder het 

rechtstreekse publiekrechterlijke gezag van een heer leven, in feite een miniatuurvorst. 
Heerlijkheden waren dus autonome miniatuurstaatjes 

Vergelijking met een 'leen' 
leen : ambt, grond krachtens een leencontract 
heerlijkheden: 

o feodale heerlijkheden: voor een stuk krachtens een contract (grond) 
, maar ambt uit zichzelf 

o allodiale: heer heeft grond en ambt uit zichzelf (heer= eigenaar van 
de grond), vooral kerkelijke heerlijkheden 

2. Hoe ontstonden de heerlijkheden ? 
- meestal illegaal: ge_10e eeuw: chaotische tijden: uiteenvallen van het Karolingische 

rijk + Noorma nnen 
- ook legaal ontstaan : 

Karolingische vorsten gaven aan kerkkapittels en abdijen gebieden met immuniteit (fiscale 
en juridische onschendbaarheid). Dit impliceert autonomie 
Abten en abdissen waren dus 'wereldlijk heer' van een kerkelijk immuniteitsgebied en hadden 
gezag over de inwoners van hun abdijgebieden.W 
Wat is hiervan de verklaring? Het systeem van de Rijkskerk 

Deze Prins- Abten en Prins-Bisschoppen waren verplicht een leken voogd (advocatus) te 
gedogen : voor de strafrechtspraak en voor hun militaire verdediging 
Dit leidde vaak tot misbruiken vanwege de voogd. 

3. Enkele kenmerken 
3.1 Heertlijkheden waren doorgaans niet groter (vaak kleiner dan een dorp ofparochie. 

Soms omvatte ze meer dan één dorp. 
3.2. Heerlijkheden lagen als enclaves in grotere teritoria (graafschappen, 

hertogdommen) 
3.3. Een heerlijkheid kan verdeeld, verkocht, geërfd worden. De heer is immers baas 

in eigen huis! ! 
3.4. Een heer kon een vrijheidskeure geven aan de inwoners van het centrum van de 

heerlijkheid, d.i. een heerlijke vrijheid'. Die groeide in veel gevallen uit tot een stad. 
3.5. Inwoners waren eigendom van de heer en dus aan de heerlijkheid gebonden. 
3.6 Bij het bestuur van zijn heerlijkheid laat de heer zijn gezag uitvoeren door zijn 

vertegenwoordiger 'de schout' , samen met de schepen- of latenbank. 
Welke rechten had de heer? 

gezagsrechten : banrechten, taille, tolrecht, recht op jacht (waranderecht), 
recht op visvangst (hiltgewererecht), muntrecht,vondrecht, grienderecht, 
recht op bastaardgoed) 
domaniale rechten: hand-en spandiensten door de onvrijen,grondcijns, recht 
op doodkoop, forismaritagiumrecht, recht van de dode hand 

3.7. Grondgebruik: domaniale economie: tussen heer en vrije en onvrije inwoners 
was eer een cijnscontract. Wat hield dit in? 
Later ontstond hieruit het Tenure-systeem met pacht 



Borgloon, 6 maart 2010. 

U I TNO D I GIN G 

Beste, 

Wij nodigen U allen vriendelijk uit tot het bijwonen van onze 
bijeenkomst op: f'- ,--,- 0.,_0,. ,,, 

, DINSDAG 16 MAART 2010 TE 14 

in het ambachtenlokaal van het stadhuis, markt te Borgloon. 

AGENDA 

1. Verslag vorige samenkomst 

2. Mededelingen 

3. Vervolg en slot geschiedenis van Gotem. 

4. Rondleiding binnen het stadhuis door J. Pirard 

5. Inbreng van de leden. 

In de hoop U op deze of een volgende bijeenkomst te mogen 
begroeten, tekenen wij, 

De secretaris, 

~ L ~ l , 

i.. . ~,.. 
. ", : .. -'" 

< . oCO"E ~I F- N Frans 
Tongersesteenweg i 05 

3840 80RGLOON 
Tel. 012/74 . .:f L f' 1. 

in naam van onze kring, 

NB Dank aan de 17 (van de 25 leden) die reeds hun ledenbijdrage 

van 15(i voor 2010 overschreven. Mogen wij vragen dat de 
achterblijvers dit zo vlug mogelijk in orde brengen. 
ons nummer is 457-8032541-74 bij de KBC. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 16.03 . 2010. 

Verontschuldigd: M. L. Keirnes, A. Timmermans, 
J . Vandercappellen. 

Aanwezig; J . Pirard, G.Houben, W. Vandormael, 
B. Buffa, I . Gilissen, J . Breesch, 
G. Vijgen, F . Coenen . 

Frans doet eerst de mededelingen, o . a . gesch'"iedenis in GRM Tongeren 

en in Gorsopleeuw . Dit laatste met als thema: de dood. Enkele leden 

waren present. Er komt ter sprake: de plaatselijke zeden in Borgloon 

met het verhaal van de "corbillard ll door Jaak . Aankoop van enkele 

boeken wordt goedgekeurd. Erfgoeddag op 25 april: FAKE . Colen gaat 

opnieuw taart en koffie aanbieden . Was daar ook vroeger een brouwerij 

en ook bij Groffils in Kerniel? .; Veel .,')ude postkaarten bevinden 

zich in de Provo Bib . en ook Jos Mares heeft ganse albums vol. 
Frans vraagt nog naar een derde ondertekenaar voor de rekening bij 

KBC en ook nog naar een voorzitter, maar krijgt geen respons . 

Jaak steekt nu van wal met het laatste deel over Gotem . De eerste 

kerk dateert al van 1252 en is toegewijd aan de HH . Dionysius en 

Niklaas. Het doopsel werd echter aan Kuttekoven afgestaan. Tot 

einde 18de E werd het patronaatsrecht aan de heer onder supervisie 

van de abdij van Herckenrode. Er bestond een benefi3ie van de H. 

Catharina en OLV .. Hinnisdael en Geloes waren er pastoor. Door 
opgravingen in 1986 door Wageman kwam aan het licht dat zich 

vroeger ook een noordelijke zijbeuk bevond . In 1896 kwam er een 
doopkapel bij en in 1995 een volledige restauratie . Het interieur 

is sober, maar de blikvanger is een gepolychrommeerd kruis uit de 

2de helft van de 16de E. Recht tegenover de kerk loopt een dreef 
naar het kasteel Fonteinhof van wijlen ridder de Lamine de Bex, 

was eerst ciderfabriek en later fruitsappenbedrijf LOOZA, dat 

nog verhuisde naar het voormalige suikerfabriek te Hoepertingen. 

Nog merkwaardigheden; de slagmolen op de Herckebeek en het huis 

van schilder Lemmens, nu Nr 247 advocatenkantoor De Buyst. 

Ook Tjenneboom op de grens van Go~m, Voort, Hoepertingen en 

Gel-men waar rond 1650 nog heksen verbrand werden is vermeldens

waard . Dank u wel, Jaak voor deze uiteenzetting!! ! 

Willy wist nog dat Kannunik Stravius (Strauven) t graven ligt in 

de kerk Del Anima te Rome; 



UITNODIGING 

Reeds voor de zevende keer organiseert het Davidsfonds bij het begin van de lente de 'Nacht 

van de Geschiedenis'. Afdeling Borgloon heeft dit jaar een heel mooi aanbod en wij nodigen 

al de geïnteresseerden van jullie vereniging dan ook heel graag uit op: 

Dinsdag 24 maart 2009 
in de St.-Odulphuskerk te Borgloon 
Tentoonstelling: vanaf 14.00 uur € 2 
Tentoonstelling + gegidste rondleiding: om 20.00 uur € 5 ( Davidsfonds leden €4) 
Deskundige uitleg wordt gegeven door Rob Vannut, Jos Knaepen en Monique Nelissen 

De slogan van de Nacht van de Geschiedenis 2009 is 'Van onder het stor 

'Van onder het stof' maar dan in figuurlijke zin. Verschillende stukken van ons kunstpatrimonium 

liggen al jaren, uitgestrekt en goed omwikkeld, zich te koesteren in de 'bijna' vergetelheid. 

Kazuifels, zwaar beladen met goudbrokaat en processievaandels en -baldakijn maken 
althans bij de oudsten onder ons herinneringen wakker van plechtig kerkgebeuren in 
wierookwolken gehuld en gedragen door Gregoriaans gezang en hoog orgelspel. 
Beelden uit verwaarloosde buurtkapellen, weggedragen door bezorgde handen en op de 
vlucht voor kunstdieven en vandalen die in de jaren 70 als een vloedgolf doorheen het land 
spoelden, ze zijn terug. Sinds ze rond 1900 uit de zijkapellen van de hoofdkerk naar de 
buurtkapellen vertrokken hebben ze zwaar geleden. 
Ware schatten op zolder, verspreid om veiligheidsredenen over verschillende locaties, 
tonen terug hun ware gelaat. Na een ommetje bij het Nationaal Kunstpatrimonium, om een 
eind te maken aan het niet aflatend gevreet van de houtworm, zijn ze terug thuis. Ze 
wachten alleen op een waardig onderkomen. Een klein museum zou prachtig zijn! 
In de rondleiding wordt ook aandacht besteed aan een selectie van kelken, monstransen, 
schilderijen, muurschilderingen en glasramen. 

e 
Tevens 15 -eeuwse meesterwerken waaronder Sint Joris te paard 

' . 
• l 

Met steun van ~t~d Borgloon, Erfgoedraad en Kerkfabriek 
< 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 20 . 04 . 2010 . 

Verontschuldigd : G. Vijgen , J . Pirard . 
Aanwezig : J . Breesch, A. Timmermans, F . Jamart, 

J . Vander cappellen , G. H: ouben , B. Buffa , 
F . Coenen . 

Het inleidend gesprek onder de leden ging over 

kapelaan/pastoor Robijns Z;G .; kanunnik Pluymers ; over doodsbrieven, 
bidprentjes , enz ••. G. Houben wist daar veel over . 

In de mededelingen vroeg Frans of in~et vervolg uitnodiging en verslag 
nog recto-verso mochten : iedereen akkoord! Hij vermeldde ook de 
aankoop van enkele boeken, o . a . 1000 jaar Kelten . Een uitnodiging 

voor 4 mei in het GRM te Tongeren over de romeinse weg werd 

doorgegeven . Men vraagt wanneer de verhuis van onze boeken gaat 

plaats vi nden : de onderste kasten in ons lokaal staan daarvoor ter 

beschikking . J . Breesch vraagt hoe het met het archief van Loon 

gesteld is . Hij deelt ook mee dat in de Prov o Bib . te Hasselt tot 
25 september een erfgoedcollectie Limbur gensia tentoon gesteld 

wordt . Misschien als vervanging van onze bijeenkomst op 21 sept . ? . 

Germain vat zijn uiteenzetting over de kerk van Kerniel aan met het 

vermelden van de patroonheilige : Pantaleon, uniek in Belgi~ wel 
vereerd in Duit$ land, Oostenrijk en Zwitserland . In de R. K. kerk is 

hij een kleine heilige , maar in de Orthodoxe en Kpptische kerk fel 
vereerd . Hij was een romeinse officier die zich bekeerde . Over de 
kerk dan : in 1486 hoorde Kerniel nog bij de parochie Colen . 
In 1633 was de voormalige kerk in een belabberde toestand, zo 
wees een Luikse controle uit . Er waren toen 4 altaren ; 3 gewijde 

en 1 ongewijde . In 1830 telde Kerniel 518 inwoners, die een nieuwe 
kerk wilden bouwen . Men haalde de nodige fondsen bijeen en pastoor 

Schuermans kr eeg ook 800 gulden subsidies van Willem I . Zelf 
moesten ze 340 gulden bmjleggen . Na de onafhankelijkheid eiste 
Nederland het geld terug, maar Leopold I en de Belgische provincie 
Limburg vergoedden di r . Bouwmeester Matton becijferde nauwkeurig 
het aantal "kareelen" uit de plaatselijke oven, kalk, hout, 
spijkers , enz •• • De muren werden 72 cm dik gemetst . De gelovigen 
betaalden kerkbanken en - stoelen en daarna ook het jaarlijks 
huurgeld ervoor . In 1833 was het plafond en de to~ren afgewerkt . 
Onlangs kreeg de kerk een grondige opknapbeurt en bij de plechtige 
openi ' Jng werd huidige pastoor Bijnens in de bloemetje~ezet om 
zlJn 50jarig priesterjubileum Vermelden wij nog dat er in 1978 
brand uitbrak die een deel van het meubilair vernielde . 
Dank U, Germain voor deze accurate uiteenzetting ! 
J . Breesch had het dan over verslagen uit het archief van de 
periode 1835 - 1857 . Op het doksaal waren buiten de organi.!.,. st, de 
bedienaar van de blaasbalg en de zangers ook gewone parochianen 
bijgekomen, die zich niet altijd deftig gedroegen . In 1841 zat dit 
pastoor Scheurmans zo hoog dat hij een reglement opstelde dat alle 
"onbetaemelijkheden op het oxaal" bestrafte . Wie op het doksaal 
wilde mo~t 5 fr . betalen, ook de leden van het zangkoor moesten 

jaarlijks 2 fr . betalen . Er werd zelfs een Commissie samengesteld . 
pastoor Scheurmans hield de touwtjes goed in handen! •.• 

------ - - ---- ---- - - - - - ---



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 18 . 05 . 2010 . 

Verontschuldigd: J. Vandercappellen, G. Vijg:: ' 
J. Pirard. 

Aanwezig: J. Breesch, B. Buffa,G.Houben, 
W. Vandormael, I . Gilissen, :~. {\ ';~ I ,'! '· 

De kadasterplannen 1840-1841 zijn een rijke bron van gegevens aangaande 
de toen bestaande woningen. Daar werd ook op genoteerd de bebouwde 
akkeroppervlakte van koren, tarwe, hooiland, bos,enz •• Ook het woord 
"masteluin" valt, wat een mengsel is van half tarwe, half rogge. 
Frans doet dan de mededelingen en laat de folders rondgaan: open
kerkendag op 6 juni in de ganse federatie: ontvangst en documentatie! 

J . Breesch en B. Buffa brachten verslag uit over de bijeenkomst van 
4mei in het GRM te Tongeren. Men wil het landschap opwaarderen, ook 
de romeinse weg en op bepaalde plaatsen kast~jebomen planten en 
speciale inlichtingsborden en/of zitbanken plaatsen. De daarna 
volgende receptie was de hoorn des overvloeds!!! 

Ook verslag van de cultuurraad ; wij kregen een cheque vah 25·( ter 
gelegenheid van ons 25jarig bestaan. Frans was er toen bij en Jos 
Bleus werd toen voorzitter 

J. Breesch stak dan van wal met:" Onderrichtingen voor de koster van 
Broekom in 1852" volgens een artikel in Heemkunde Limburg 2008 nr 2. 
Als inleiding verklaarde hij de werking van de schepenbanken, de 
inning van de belastingen, cijnshoven, laathoven, enz ••• Hij 
benadrukte dat er in het ancieh regime gezag uitgeoefend werd tot 
in de kleinste dorpen. 

De voorschriften voor de kosters gingen uit van het bisdom en 
moesten geschieden volgens het boekje, zo ook voor CHristiaan 
Poncelet te Broekom. Drie hoofdvereisten moesten vervuld worden: 
I Gedrag: Christetl.jk, vroom, dtftig, geen woonst in café! 
11 Betrekkingen: eerbied, onderdanigheid aan pastoor die moet 

beoordelen. 
IIIBediening~ kerk kuisen, alles klaar zetten voor de eredienst; 

liturgische gewaden verzorgen en ook het kerkhof, zang en 
muziek uitvoeren, driemaal angelus kleppen,godslamp brandende 
houden, zorgen voor kaarsen, wijn, hosties, ••• 

Al zijn taken waP ;":l nuuwkeurig opgesomd! 

Nadien kwam het voorstel van I. Gilissen, die zich verdiept had 
in de doopregis~ers van 1616 tot 1797 met ongeveer 6400 namen. 
De top drie waren toen: Groenendaels, Martens,Coenen. Hij wil 
dit in een boekje opnemen voor onze kring. Hij stelt ook een 

bezoek vuor aan Thorn. 

Frans wil ingaan op het vorige voorstel om eerst een bezoek te 

brengen aan het GRMuseum te Tongeren, waar de tentoonstelling 

over Ambiorix nog tot 13 juni open i8. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 19 . 10 2010 . 

Verontschuldigd : J . Breesch, G. Vijgen , B. Buffa , 
W. Delbaere . 

Aanwezig : F . Jamart, W. Vandormael , G. Houben , 
I . Gilissen,J . Vandercappellen, 
J. Pirard, F. Coenen 

Eerst vraagt Willy of er iemand afweet van: Het Handschrift van 
Loon". Ivo kent het en ook Jos Bleus . Dit document berust nu in 

Amsterdam. Frans doet de mededelingen: 

Op 4 nov. te 14 u in parochielokaal Padonck praat prof. Jan Vaes 

over: Hoe is het graafschap Loon ontstaan? Wie waren de graven? 
Vanwaar zijn ze afkomstig? Welk was hun politiek doel? 
Ons activiteitenverslag werd ingediend bij cel cultuur. 

De plaat "Kan. Daris" aan huis loeners vertoont vaag enkele 
vlekken. Azijn zou helpen, maar men vreest voor het resultaat! 

Beter zo laten I! J Er bestaat een bundel met de korte geschie* 

denis van alle kerken van Borgloon. 
Men vraagt ons, via Willy om: 1 twee nieuwe straatnamen in Hoeper'~ 
tingen - best plaatselijke bevolking raadplegen of kadasterplan 
2. een naam voor het nieuwe kerkhof - ook kadasterplan raadplegen 
3. welke belangrijke personen liggen er oppet oude kerkhof 
begraven? - wij weten al: kan. Daris, Henrotay, Wynants, Daris, 
Wagemans, enz ••• zullen nakijken! 
Verdere programmatie? Justin over Voort en Germain na nieuwjaar 
over •... - De boekenverhuis komt maar n~et van de grond! Frans 
zal schepen, Deneuker vragen om hulp van de technische doienst. 
datum afspreken en veel hulp gevraagd !!! 

Ivo gaat ons nu de geschiedenis van Kuttekoven uit de doeken doen. 
Hij baseert zich op twee documenten: Les églises du diocèse de Looz, 
1867 van Daris en een geschrift, begonnen door pastoor J. Claes in 
1880 en aangevuld door de hem opvolgende pastoors. Ivo somt dan 
een lijst van pastoors op die Kuttekoven hebben bediend. Sommigen 
resideerden er, anderen woonden elders, o.a. in Borgloon. 
Kuttekoven was reeds in de 13de E een parochie. Tot 1252 behoorde 
ook Gotem erbij. Het patronaat en de inning van de meestotienden 
behoordeh aanvankelijk toe aan de graaf van Loon, maar deze gingen 
in 1232 over in de handen van de abdij van Herkenrode, die later 
meer dan de helft van het grondgebied van Kuttekoven in haar bezit 
zou hebben. De kerktoren dateert uit de 13de E. Het vroegere 
romaanse kerkschip werd later afgebroken. Bij een visitatie werden 
er veel gebreken genoteerd. Men besloot ook een pastoorshuis te 
bO,~lUwen. In 1840 werd tegen de bestaande toren een nieuw kerk
schip gebouwd. Men kwam echter geld te kort;. 
Tot hier het betoog van Ivo, want het was alweer 16 u. 
Wordt vervolgd! 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP16.11.2010. 

Aanwezig: G. Houben, W. Vandormael,B. Buffa, 

J. Breesch, F. Jamart, F. Coenen, 
J. Vandercappellen; 

Willy heeft de genealogie van de familie Vandormael bij. Men 

spreekt ook over de opeenvolgende dekens in Borgloon. Germain heeft 
nog enkele oude boeken en documenten op de kop kunnen tikken, soms 
echte koopjes. Men is van mening dat er veel zaken van vroeger 
verloren gaan: weggegooid of opgebrand. Dit gezegd zijnde, brengt 
ons vlot op: "Het Handschrift van Borgloon". Fragmenten ervan 
werden door kanunnik Daris in 1860 ontdekt en via zoon Bormans 

in 1889 aan de Amsterdamse universiteit geschonken. De oorsprong 
situeert zich in het laatste kwart van de XV de eeuw. Via Ivo 
zijn wij nu in het bezit van dit boekwerk. 

Over de verhuis van onze boeken werd met de technische dienst 
afgesproken om dit te doen op 25 november te 13 u. Alle hens 

aan dek! Intussen is alles goed verlopen, maar moet afgesproken 

worden om alles te kla~eren en te nummeren. 

Volgen nog enkele losse bedenkingen: de vlag van de Sint 
Sebastaansgilde bevindt zich in het lokaal van de burgemeester. 

Ook ten onrechte wordt beweerd dat de "breuken" zich bevinden 

:in de sacristie van de ST. Oduphuskerk. Dit zijn echter de 
medailles van de rederijkerskamer "Die Goutbloeme", o.a. 
Vandersmissen 1664. 

Sommigen waren op de voordracht van de heer Vaes over het 

graafschap Loon en vonden dit zeer geslaagd. 

In het tijdschrift "Limburg, het oude Land Ven Loon" vernoemt 
men de st. Jorisgilde van Borgloon ui 1741 • Het betreft een 

zilveren koningsschild }2? 14 cm met tekst:F. Rob Cerstelot, 
ex burgemeester, koning van de kamer st; Joris van de stad 
Borgloon 1741, maar dan wel in het latijn. 

In datzelfde nummer een verslag. van, :een korte archeologische 
terreininterventie uit 2004 aan het kanunnikenhuis. Men vond 
er een glimp van een complexe bouw- en bewoningsgeschiedenis 
uit de volle en/of late Middeleeuwen. 
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VERSLAG VAi DE SAMENKOMST OP 18 . 01 .2011. 

Verontschuldigd: B. Buffa 

Aanwezig : J . Breesch, J . Vandercappellen , G. Vijgen, 

F. Jamart, G. Houben , I . Gilissen , 
W. Vandormael, F. Coeneh. 

HE ~ ambachtenlokaal werd ontruimd en in orde gebracht . Na verhuis 
van het meubilair kunnen wij daar weer vergaderen . 

Eerst ontspon zich een gesprek over de dialecten : het lonerlands, 
tegenover het truiens en het Tongers. 

Als mededeling geeft Frans de gekregen post en de tijdschriften 
door o.a . Limburgs Erfgoed, Spraakwater en erfg6ddag 1 mei: 
thema: armoe troef. Guy wist dat er daarover een tentoonstelling 
zal doorgaan in het klooster, in~ericht door de erfgoedraad . 
Men constateert dat er nog altijd geen voorzitter is. Justin 
vraagt waar hij de werken van Daris kan raadplegen:een groot 

deel in de bieb! 

Ivo vervolgt ziin uiteenzetting over Kuttekoven. ( de secretarie 
had verkeerdelijk Gotem vermeld) 

In 1877 was een zekere Claes er pastoor. In 1879 kwam de bisschop 

er op kerkvisitatie en had alles goed bevonden. Het jaar erna werd 

de kerk bestolen o.a.remonstrans, kelk, zilver, relikwieën. De 
volgende jaren brachten de parochianen door milde giften sommen 
bijeen om het gestolene te vervangen. We vermelden nog: pastoor 

Nossin en burgemeesters Hermans, Vroninks,Lambrechts, Pauly, 
Berckenbosch •.• 

De abdij van Herckenrode was eigenaar van een groot deel van de 
gemeente, cfr. het wapenschild van de abdis op de voorgevel van 
de grote hoeve. Er verbleef ook een ridder Reinier van 
Kuttekoven. Rond 1600 had de gemeente ook veel last van 
doortrekkende troepen met plunderingen als gevolg. 

De leden kwamen dan aan het woord. Germain wist dat er een 

tentoonstelling van bidprentjes was in Hasselt en dat er verzamelaars 
waren in Zoutleeuw, Alken, Hamont~Achel en in Izegem met duizenden 
exemplaren. Ivo wist over een zekere Diricks uiT Borgloon die 
soldaat was in het leger van Napoleon. Guy vertelde over een 
zekere Henri Dumont, componist uit Borgloon in 1610, die 
eerst naar Maastricht trok en later kapelmeester werd onder 
Lodewijk de XIV de. 

Het was kort bij 16 uur, zodat Germain zi~uiteenzetting over de 

kerk van Kerniel m8st uitstellen tot volgende samenkomst. 

::::::::::::: :::::: :: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 . 02 . 2011 . 

8()RGLOON 

Verontschuldigd : G. Vijgen e . a . 
Aanwezig : J . Vandercappellen,W . 

F . Jamart, G. Houben , 
Vandormael,B . Buffa , 
F . Coenen . 

Daar het Davidsfonds op deze dag een uitstap naar het begijnhof 
van Tongeren ondernam , moesten wij enkele leden missen . 

Een inleidend gesprek ging over verzamelingen : doodsprentjes en 
postzegels . 
Frans gaf dan de post door; boekje over erfgoeddag 1 mei ; het 
Rockoxhuis in Antwerpen en een equête over aristocratische 
residenties , o/a kastelen . 

Germain nam dan het woord en handelde over de St . Pantaleonkerk 
van Kerniel . Het oudste gebouw - waarschijnlijk in hout - waarvan 

de oorsprong totaal onbekend is geraakte in verval. V6~R 1278 was 
ze al onafhankelijk van de parochie Gorsopleeuw, die wel de 
inkomsten optrok tot 1478 . 
Eerst een woord over de pat~oonheilige: St . Pantaleon, een dokter, 

afkomstig van Ismi t (Turkij e) die de marteldood stierf:':'rond 400 . 

Kerniel is de enige parochie in België waar die vereerd wordt . 
In Frankrijk, Zwitserland en Duitsland (Keulen)is hij zeer 
bekend, alsook in de Orthodokse en Koptische kerken 

In 1278 was een zekere Matheus er pastoor . In 1827 bevond pastoor 
Schuurmans dat dp , toenmalige kerk bouwvallig was en besloot een 

I/ A JA , , 
nieuwe te bouwen . Voor de 518 lnwoners van Kernlel toen was dat 
een zware aderlating van 5065,10 gulden . Men ontving 340 gulden 
aan giften en van koning Willem kreeg men 800 gulden, die hij 
na de onafhankelijkheid terug eiste . Na een brief aan koning 
Leopold I ontvangt men ook 800 gulden . 

Er werden lirst 138000 bakstenen gebruikt en 8 eiken balken voor 
de toren . Pastoor Winkelmans liet in 1840 ook een pastorie en 
school oprichten . De kerk werd in 1851ingewijd door Monseigneur 
Van Bommel . De meeste pastoors kwamen uit de( Cistercienserorde 
en na hun dood ook in Kerniel begraven . Het orgel is van 
Clerinx origine . Het schrijn van st . Odilia moest onder het 
altaar ingevoegd worden en werqdaarom ingekort. Naderhand 
verhuisde dit naar ~olen . De laatste pastoors waren Vandevelde 
8n Digneffe . In 196,r brak er vuur uit en vernielde het 
rechter zijaltaar . 

Germain toonde dan enkele binnen- en buitenzichten van de kerk , 
die nu volledig gerestaureerd is . 

Dank u wel, Germain! 



--- BORGlCON 

VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 15 MAART 2011 . 

Verontschuldigd: I. Gil ~ssen 

Aanwezig : F . Jamart, W. Vando:r:r.ae l, B. Buffa, 
J . Vandercappellen, G. Vijgen, 
G. Houben, F . Coenen . 

In een voorafgaand gesprek ~onder elkaar werd gehandeld over 

devotie- en doodsprentjes . Germain had ook een boek bij over de 

collectie Pasquasy, uitgegeven door het stadsarchief Hasselt . 

Frans deed dan eerst de mededelingen . Hij verontschuldigde de 
spreker van vandaag , die om persoonlijke redenen niet kon 
aanwezig zijn . Vandaag gaat in de abdij Herckenrode de provinciale 

themadag door over open monumentendag 11 september : "Conflict" . 

Donderdag 17 maart heeft in Pan~@hof de algemene vergadering van de 
cultuurraad plaats . Men laat de brochures ropdgaan : Limburg / 

het oude land van Loon, ook Erfwoord en St . Truiden . De 
jaartoelage van de gemeente bedroeg 220:{: (Vossius) . De nacht 

van de geschiedenis gaat door op 22 maart in Nielerhof met als 

thema : Feest . Op de krantenfoto over de gasthuiskerk 1910 
kwam nog geen reactie . 

Als invulling wil Frans wat brengen over de gemeentenotulen. 

Op 4 dec . 1826 schrijft schoolopziener Bollaerts een brief 
om de school van het begijnhof te doen sluiten : onderwijzeres 

was niet bevoegd . Hij wil juf Gilens aanste l len . Op 7 dec . doet 
de gemeenteraad de onderwijzeressen uit het begijnhof voor zich 
verschijnen: Barbara van den Bergh en Margaretha Melders en 
doet de school sluiten. In februari 1827 reclameert men bij de 
Staten- Generaal tot het behoud van het kanton, deels 
opgeslorpt door St . Truiden, Hasselt en Tongeren en dat nu 
36 gemeenten telt met 18 000 zielen. Ook reclameert men 
bij de koning tegen het afschaffen van het vredegerecht . 

Op 25 februari 1927: bekendmaking: zout moet voortaan per 
gewicht verkocht worden . Op 26 maart 1827 : afkondiging dat 
alle rupsen moeten uitgehaald en verbrand worden v66r 1 april . 
Op 22 april 1827 Jórt een groot deel aarde van de Burggracht 
in de kortestraat . Op 30 juni 1827 maken 2 mBréchaussees 
een P . V. aan Paulus Eyben uit Cuttecoven omdat hij een kar 
met 2 wielen en smalle velgen met 2 zware stukken bomen en 
bespannen met 2 paarden : 50 fl boete . Op 27 augustus 1827 
heeft het jaarlijks examen der leerlingen ~aats met uitreiking 
op het stadhuis : rekening: 60 kannen bier voor 130 kinderen 
en 80 kannen voor de harmonie . Op 8 januari 1828 : aardbeving ., 
weer aarde van de Burggracht gestort! Op 23 februari 1828: 
Essenbomen geplant op de Burggracht; Op 5 juni 1828 : loting 
voor de schutterij l Op 30 oktober 1828 : plechtige ontvangst 
van de gouverneur van Limburg-
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VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP19.04.2011. 

Verontschuldigd: J. Pirard, B. Buffa, G. Vijgen. 
Aanwezig: W. Vandormael, G. Houben, J .Vandercappellen 

A. Timmermans, J. Breesch, I. Gilissen, 
F. Jamart, F. Coenen. 

Frans deed eerst de mededelingen: mogelijkheid om Bib te bezoeken; 

verslag van de cultuurraad; kerk en pastorie van Gotem in hout op 
vliegveld Brustem; erfgoeddag 1 mei: tentoonstelling in de kapel 
van het Brigittijnerklooster Nieuwland op 1, 8,15 en 22 mei van 
14 tot 18 u .. J. Breesch deelt de uitnodigingen uit voor de 
opening op 30 april aldaar met lezing door dhr. Rombout Nijssen: 
Hoe leefde en woonde men in 1840 ? 

Ivo Gilissen nam dan het woord en met behulp van de projectie met 
PowerPoint gaf hij toelichting op zijn onderwerp: GENEALOGIE. 
Hijzelf is al 17 jaar voorzitter van genealogie Limburg. 

Hoe moet je je stamboom opzoeken? •• Je kunt vertrekken varyUzelf 
ofwel eerst in de archieven duiken. Dat gaat in drie fasen: tot 
100 jaar - meer dan 100 jaar - veel meer dan 100 jaar. De eerste 
100 jaar zegt de wet dat men moet toestemming hebben van de 
levenden (pryvacy) of van de voorzitter van de rechtbank. In 
Wallonië is men daar zeer streng in. Men mag het ook niet 
publiceren,wel onder eigen familieleden. Germain heeft al 
ondervinding met opzoekingen over de naam Mus(z)ie(Y)(c)k tot in 
Denemarken. 
Vanaf 1899 kan men de burgerlijke stand raadplegen, ook de tien
jaarlijkse tafels: 1881 - 1890 en 1904 - 1910, ook kan men te rade 
bij de bevolkllingsregisters, in Borgloon vanaf 1807. In het ancien 
régime had men de parochieregisters van doopsels, huwelijken en 
sterfgevallen. Ook begraafplaatsen, doodsbrieven en bidprentjes 
geven nuttige inlichtingen. Vanaf 1762 zijn er volkstellingen 
en vanaf 1946 kan men de kiesregisters raadplegen. 
Er bestaat ook een Limburgse databank en een handleiding van 
Limburgse geslachten en ook kwartierstateN . 

Dank U wel, Ivo voor deze boeiende uiteenzetting!! ! 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 17 . 05 . 2011 . 

Aanwezig: W. Vandpr mael, J . Vandercappellen,B . Buffa, 
F . Jamart, G. Houben, I . Gilissen,J . Breesch, 
S . Loeners, F . Coenen . 

Frans doet eerst de mededelingen : geen respons op foto Graethemkerk 

1909, enkel Bourguignon herkend - aankoop "Limburg in WO I van 

N. Theelen ? - folders voor bezoek Bib - oude foto ' s van Gasthuis -

aanbod S . Loener s om Website te maken . 

Op het laatste punt wordt onmiddellijk ingespeeld . Stefan vraagt om 

alle verslagen vanaf 1985 te mogen inscannen, onkosten zullen 

vergoed worden . Frans zal ze klaar houden. 

Onze boeken moeten gerangschikt worden . Doet men dat alfabetisch op 

naam van auteur of van titel? . • Men besluit het eerste te doen en 
legt onmiddellijk datum en uur vast : vrijdag 20 mei te 13U. Ivo is 

bereid de titels op te slaan op PC "volgens vorige lijst . Op die 

dag stonden zeven vrijwilligers paraat om alles in goede banen te 
leiden, dit met alle boeken . Voor tijdschriften en andere publicaties 

is er een volgende beurt voorzien . Nu komt Justin aan de beurt met 
wat hij gelezen heeft in Daris . 

Hij heeft het over de Prins-bisschoppen van Luik die benoemd werden 
door een kapittel van kanunniken en goedgekeurd door de Duitse 
keizer. Ze h~dden een uitgestrekt gebied onder hun hoede . De meesten 

v waren zlfs geen priester gewijd en soms van jeugdigen leeftijd. 

De bekendste is wel Evrard van der Marek . Oorlogen, rooftochten en 

mislukken van de oogst verarmden de bevolking. In Peer bv werden 

velen in de kerk gedreven en wie er uit kwam werd vermoord . De 
Jezuêten voerden een strijd tegen het protestantisme en stichten 

rond 1540 vele scholen , totdat de paus in 1764 die orde ophief . 
Het seminarie van st. Truiden werd gesttcht in 1589 en dat van 

Luik in 1592 . Justin besluit dat Daris en Co veel bijgedragen hebben 
tot het schrijven van onze geschiedenis: hij zat immers aan de bron 

in Luik en kon studenten opdrachten geven . 

Na het vertrek van Stefan had Ivo bedenkingen over de opvolging 

van onze toekomstige Website . Hij stelde voor om ook zelf 
documentatie op te zoeken en te verwerken . Op volgende samenkomst 

zal daarover beslist worden. 



VERSLAG VAN DE SAMENKOMST OP 21 JUNI 2011. 

Verontschuldigd: J. Pirard 
Aanwezig: G. Houben, J. Vandercappellen, B. Buffa, 

J. Breesch, G. Vijgen, I. Gilissen, 
W. Vandormael, F. Jamart, F. Coenen. 

Frans begint met de mededelingen: de federatie van gesch. kringen 
van Limburg houdt zijn alg. vergadering morgen te 19.30u teHasselt; 
brochure Erfgoed wordt rond gegeven, ook folders van:Wie was wie in 
St. Truiden; ook Mergellandschap, bladwijzer Heemkunde Vlaanderen 
en het boek: Limburg in WO 11 door Theelen. 

Men vroeg ons een naam voor het nieuwe kerkhof. Kwamen uit de bus: 

Hendriekenveld of ~ hof Friedhof, stedelijk kerkhof; centrale be[
graafplaats Borgloon of de toponiem van deze grond. 

Justin zal zijn geschiedenis van Voort moeten uitstellen want Ivo 
wil ons met de powerpoint wat laten zien. Hij heeft gewerkt aan 
een voorontwerp van een website en wil ons dat nu voorschotelen. 
Hij vertrekt van de vorige geschiedkundige kring van E.H.Koninkx 
tot hij onze huidige kring voorstelt, gesticht op 21.03. 1985 
vanuit de toenmalige cultuurraad. Er sloten zich 34 leden aan. 
De voornaamste activiteiten kwamen aan bo~o.a. Kanunnik Daris
vieringen, de vergaderingen, grote manifestaties o.m. tentoon
stellingen over Vossius en oud-Loon. Verder g ,ing het over het 

graafschap Loon, de genealogie, de kroniek van Borgloon en een 
wandeling door Borgloon aan de hand van oude prentkaarten. 

Proficiat, Ivo Dit wordt op handgeklap onthaald. Wie wil 
zoeken vindt dit op http://daris.woelmuis.nl. 

Onze boekenlijst is al gecatalogeerd, nu nog de tijdschriften en 
brochures. Afspreken daarover. 
Er werd nog nagepraat over de gevallen vl~gtuigen in Voort, 

Rijkei Borgloon en Jesseren gedurende WO 11. 
Zouden wij in september een nieuwe voorzitter kunnen verkiezen ??!! 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 


	1985
	1986
	1987
	1988
	1989
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011



