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http://www.alden-biesen.be/nl/event/colloquium-
1000-jaar-graafschap-loon  
of  bellen naar 089 51 93 93.

Na inschrijving krijgt u een bevestigingsmail met de  
betalingsmodaliteiten. 
 
Wees er op tijd bij, het aantal plaatsen is beperkt. 
 
Info colloquium: maike.meijers@gmail.com

Met de steun van:

HISTORISCH   STUDIECENTRUM   aLDEN   BIESEN

ruiterzegel van Diederik van 
Loon en Chiny
Foto Jan Vaes, Chris Maes en 
Jan Gruyters. 

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

Oxford Bodleian Library. 

Hisab

17 maart 2018 
Landcommanderij Alden Biesen

1000   
Colloquium

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

Programma     
   
 
9.00u  Onthaal met koffie in de foyer 

9.20u  Verwelkoming in de rijschool 
 Guy Tilkin, directeur Alden Biesen
 Maike Meijers, voorzitter HiSAB 

  Het graafschap Chiny
  dr. Jan Vaes  
 500 Jahre Grafschaft Rieneck
  dr. Theodor Ruf

10.30u  koffiepauze 

10.45u  Edelen in nabijheid van de vorst
  dr. Johan Van der Eycken
 Het land van Grevenbroek
  Luk Van de Sijpe

12.30u  Facultatieve lunch met soep en broodjes
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Praktische informatie
17 maart 2018 van 9.00u tot 12.30u
 
Prijs:
Exclusief  lunch: € 10
Inclusief  lunch: € 18 

Landcommanderij Alden Biesen 
Kasteelstraat 6 
3740 BILZEN

 

Inschrijven kan u via het webformulier op de website 
van Alden Biesen:  jaar



Johann von Rieneck. Pfarrkirche Lohr am Main. 
Foto Jan Vaes, Chris Maes en Jan Gruyters.

Het Land van Grevenbroek,  
een vreemde eend ten noorden van het 
graafschap Loon 
Lic. Luk Van de Sijpe

Het land van Grevenbroek omvatte tijdens de mid-
deleeuwen de gemeenten Hamont, Achel en Sint-Hui-
brechts-Lille. Slechts weinig bronnen getuigen over de 
bijzondere territoriale toestand van dit gebied, dat vanaf  
1367 voor het eerst als ‘heerlijkheid Grevenbroek’ wordt 
vermeld. Vermoedelijk is deze heerlijkheid als klooster-
bezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht ontstaan 
in de 12de eeuw. Tot 1401 was de heerlijkheid Greven-
broek een zelfstandige staat en behoorde het dus niet tot 
het graafschap Loon. Pas na een (uitgelokte?) grenstwist 
tussen Achel en Neerpelt, eigende de prinsbisschop van 
Luik, in functie van graaf  van Loon, zich deze heerlijk-
heid toe en kon Hamont (naast Peer) als 9de of  10de 
‘Loonse’ stad betitteld worden.

Edelen in nabijheid van de vorst 
dr. Johan Van der Eycken

De uitbouw van een centraal bestuur dat steunde op 
afzetbare ambtenaren werd sterk bepaald door de 
machtsverhoudingen in het graafschap Loon. Tijdens 
de middeleeuwen steunden vorsten sterk op erfelijke 
ambtsbekleders, zoals kasteleinen en kerkelijke voog-
den. De opkomst van de steden en de beschikking over 
professioneel opgeleide ambtenaren bood vorsten de 
mogelijkheid om zich onafhankelijker op te stellen ten 
opzichte van hun feodale achterban. Ook bij de adel 
evolueerden de opvattingen. Staatsdienst werd naar het 
einde van de middeleeuwen meer en meer gelijkgesteld 
met het ‘dienen van het algemeen belang’. Vanuit deze 
optiek waren edelen dan ook geschikte kandidaten voor 
het uitoefenen van vorstelijke ambten. 
 

Het graafschap Chiny:  
the French connection 
dr. Jan Vaes 
 
Dat de Bourgondische hertogen de Nederlanden door 
koop, huwelijk en verovering in handen kregen is algemeen 
bekend. Een ander stuk ‘vaderlandse geschiedenis’ verdient 
evenwel meer aandacht dan het tot nu kreeg. De graven 
van Loon wisten immers op hun beurt verre territoria te 
bemachtigen en ze geruime tijd te besturen. Arnold IV van 
Loon huwde in 1226 Johanna, de enige erfgename van het 
uitgestrekte graafschap Chiny. Meer dan een eeuw bestuur-
den de graven van Loon beide graafschappen. Ze lieten 
er indrukwekkende kastelen na, abdijen en kerken werden 
gebouwd, stedelijke vrijheden verleend. En ze lieten er 
roemrijke exploten optekenen.

 
500 Jaar graafschap Rieneck 
dr. Theodor Ruf  
 
Wanneer de graaf  van Loon omstreeks 1100 door huwelijk 
Frankische bezittingen verwierf, bestond het ‘graafschap 
Rieneck’ nog niet. De echtverbintenis droeg er toe bij dat 
dit in de 12de eeuw tot stand kwam. 125 jaar lang hoorden 
Loon en Rieneck samen. Na de deling trachtten de graven 
van Rieneck – zoals hun familieleden in Loon – hun macht 
in hun kernland door te drukken, met matig succes. Machti-
ge wereldlijke heren en prelaten remden hun ambities af. In 
1333 stierf  een van de takken van het geslacht Rieneck uit, 
met verstrekkende gevolgen. In 1336 implodeerde het huis 
Loon. Met de dood van Philips III van Rieneck in 1559 
kwam een einde aan het Frankische graafschap.  

Het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (HiSAB) 
nodigt u graag uit op haar derde colloquium in de 
mooie landcommanderij van Alden Biesen. Opnieuw 
dompelen we u onder in de geschiedenis van het graaf-
schap Loon. Dr. Johan Van der Eycken analyseert het 
machtsspel tussen de adel en de naar centralisatie stre-
vende graven. Verrassend misschien is het grensover-
schrijdende karakter van de andere lezingen. Dr. Jan 
Vaes en zijn Duitse collega dr. Ruf  bespreken respectie-
velijk de Loonse bezittingen in het huidige Frankrijk en 
Duitsland. De heer Luk Van de Sijpe werpt ten slotte 
een deskundige blik op het land van Grevenbroek dat 
lang, tenminste gedeeltelijk, uit de handen van de Loon-
se graaf  wist te blijven. 

Alle info vindt u in deze flyer. Aarzel niet om tijdig in te 
schrijven, het aantal zitplaatsen is niet onbeperkt. 

Plan ook alvast een bezoek aan onze tentoonstelling 
‘Limburg tussen staf  en troon. 1000 jaar graafschap 
Loon’ tussen 26 oktober 2018 en 10 maart 2019 in het 
kasteel van Alden Biesen. 

Van harte welkom!

Maike Meijers, voorzitter HiSAB

Guy Tilkin, directeur Landcommanderij Alden Biesen

 
 
 
 


