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Met de steun van:

HISTORISCH   STUDIECENTRUM   aLDEN   BIESEN

Voorzijde: Het tornooi van Chauvency (1285)  
georganiseerd door Gerard van Loon-Chauvency en Lodewijk V van 

Chiny. Oxford Bodleian Library. 

Achterzijde: Politieke vluchtelingen nabij Münster in 1794

Hisab

30 maart 2019 
Landcommanderij Alden Biesen

1000   
Colloquium

G RA A F S C H A P  LO O N 

Programma     
   
08:30 – 09:00 Onthaal in de Foyer 

09:05  Verwelkoming in de Rijschool: 
  Patrick Cornelissen,  
  directeur Alden Biesen
  Maike Meijers,  
  voorzitter HISAB 
 
09:10 - 9:45 Julien Daenen
             Allons enfants de la patrie? 

9:45 – 10:30 Jef  Mertens
                       225 jaar geleden.  
  Politieke vluchtelingen uit onze con- 
  treien over de Rijn in 1794:
                       deel 1 

10:30 – 11:05 Koffiepauze in de Tiendschuur 

11:05 – 11:45 Jef  Mertens
  225 jaar geleden. Politieke vluchtelingen  
  uit onze contreien over de Rijn in 1794:
             deel 2 

11:45 – 12:25 Steven Vandewal
  Tongeren tussen keizer en kokarde. Het  
  woelige einde van een tijdperk 

12:30  Facultatieve lunch met soep en broodjes  
  in restaurant Buitenhof
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Praktische informatie 
Wanneer: 30 maart 2019 van 9.00u tot 12.30u 

Waar:  landcommanderij Alden Biesen (rijschool),  
 Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Prijs:  colloquium exclusief  lunch € 11
         broodjeslunch met soep  € 8,5
 
Inschrijven kan via de website van Alden Biesen:  
https://www.alden-biesen.be 
Uw inschrijving is definitief  na betaling.
 
Wees er tijdig bij, het aantal plaatsen is beperkt.
 
Info colloquium: maike.meijers@gmail.com
 
Vragen over uw inschrijving? Bel naar 089 51 93 93. 



Links : Grootmeester Max Franz van Oostenrijk Boven : Beleg van Maastricht 1794

Tongeren tussen keizer en kokarde. Het 
woelige einde van een tijdperk. 
Steven Vandewal

Verschillende vooraanstaande Tongenaren waren 
in 1789 nauw betrokken bij de Luikse revolutie. 
Ook nadien namen zij het voortouw om de Luikse 
bisschop en de Oostenrijkse troepen te verdrijven. 
Opvallend is echter dat deze lieden belangrijke 
functies bekleedden binnen de heerlijke instellingen. 
De revolutionaire ‘vreugde’ was echter van korte 
duur en het Tongerse stadsbestuur veranderde in 
de daaropvolgende zes jaar even vaak van politieke 
gezindte. Het einde van een tijdperk diende zich 
aan waarbij adel en clerus niet meer veilig waren in 
eigen huis en land. Hervormingen en beslissingen, 
ook op lokaal niveau, hadden ingrijpende gevolgen.

Allons enfants de la patrie?  
Julien Daenen 
 
Na de Vrede van Aken in 1748 kende het prinsbisdom 
Luik 45 jaar geen oorlogsellende, een unicum. Tegelijk 
groeide de interne onrust, aangedreven door de ideeën 
van de Verlichting. De ultieme (Franse) ‘bevrijding’ 
leek het land te wachten in 1792, maar de Oosten-
rijkers kwamen nog even terug. In de tweede Franse 
campagne van 1794 en wat volgde wierp de wolf  zijn 
schapenvel echter af. Hoe stond deze oorlog in ver-
houding tot de vorige, en hoe raakte het Departement 
van de Nedermaas in rust nadien?  
 
225 jaar geleden: politieke vluchtelingen 
uit onze contreien over de Rijn in 1794. 
Jef  Mertens 
 
Jef  Mertens weidt uit over de “émigrés”, de toenma-
lige en historische benaming voor de politieke vluchte-
lingen uit het latere België, die midden 1794 uit schrik 
voor de Franse legers de wijk namen naar Duitse 
gewesten over de Rijn. Het ging om vele duizenden, 
vooral adel en clerus maar ook ambtenaren en militai-
ren. Ze vreesden de export van het ‘Schrikbewind’, dat 
zich keerde tegen de bevoorrechte standen en hun me-
dewerkers. Mertens volgt hun uittocht, hun versprei-
ding over Duitse gewesten, hun wederwaardigheden 
en problemen, hun logies en onthaal, de bescherming 
van hun hebben en houden enz... Tot plots, nagenoeg 
na één jaar exodus, het gros wou en mocht terugkeren, 
van de Fransen eigenlijk moest terugkeren. In zijn re-
feraat laat Mertens ook herhaaldelijk een vluchteling 
aan het woord. 

 

Colloquium 1000 jaar graafschap Loon 
30 maart 2019 - Alden Biesen 
 
Na het afsluiten van de succesrijke tentoonstelling 
‘Limburg tussen staf  en troon. 1000 jaar graaf-
schap Loon’ nodigen de Landcommanderij en het 
Historisch Studiecentrum Alden Biesen u graag 
uit op een vierde colloquium. Dit wordt het laatste 
colloquium over het graafschap Loon. In 2020 fo-
cussen we immers op het achthonderdjarig bestaan 
van Alden Biesen.

Dit jaar zullen enkele gerenommeerde sprekers 
u onderdompelen in thema’s rond het einde van 
Loon. Lees er alles over in deze flyer. Het aantal 
plaatsen is beperkt, snel inschrijven is de bood-
schap!

Graag tot dan! 

Maike Meijers, voorzitter Historisch Studiecentrum 
Alden Biesen

Patrick Cornelissen, directeur Landcommanderij 
Alden Biesen
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