
23 en 24 mei 2016

LUIK - MaastrIcht

INtErNatIONaaL cOLLOQUIUM OVEr 
DE GEschIEDENIs VaN

 
 

(Dalhem, Valkenburg, ’s-Hertogenrade)

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Inschrijven vóór 10 mei 2016.

Inschrijving (koffiepauzes en middageten inbegrepen) :
€ 20 voor de twee dagen, € 10 voor één dag.

Bedrag over te schrijven op de rekening van CELIDA vzw : BE21 0682 4579 5603 
(BIc GKccBEBB)
Voor 24 mei (Maastricht) is het aantal inschrijvingen beperkt tot 70.

HET HERTOGDOM 
LIMBURG EN DE LANDEN 

VAN OVERMAAS

Bezoek
Carpooling
De verplaatsingen naar de stad Limburg (23 mei, 16.00-17.00 u) en naar rolduc (24 mei, 
14.00–15.00 u) gebeuren bij voorkeur met de eigen wagen.
Gelieve op het formulier in bijlage te melden of u andere deelnemers kan meenemen 
in uw wagen.
het geleid bezoek aan de abdij van rolduc kost € 3 per persoon.
Gelieve op het formulier ook aan te kruisen in welke taal u het geleid bezoek wil volgen.

Avondmaal van 23 mei
Op 23 mei kan u na het bezoek aan de vesting van de stad Limburg vanaf 18.30 u 
deelnemen aan het avondeten in Brasserie saint-Georges, Place saint-Georges, 31, 
4830 Limbourg.
In bijlage menusuggesties aan € 30 (dranken niet inbegrepen).
Gelieve op het formulier in bijlage uw menukeuzes aan te kruisen.

Verantwoordelijke uitgever : Karel Velle, Ruisbroekstraat, 2 - 1000 Brussel

Adresgegevens
rijksarchief te Luik, celida, 
rue du chéra 79, 4000 Luik
tel. : + 32 (0)4 252 03 93
e-mail : celida@arch.be
website : www.arch.be

regionaal historisch centrum Limburg,
sint-Pieterstraat, 7, 6211 JM Maastricht
tel. : + 31 (0)43 328 55 00 
e-mail : info@rhcl.nl
website : www.rhcl.nl

Parking
In Luik is een ruime gratis parking op de 
site van het rijksarchief. In Maastricht zijn 
in de nabijheid van het rhcL openbare 
betaalparkings (zie plannetje).
aan de uitrit van de snelweg Luik – 
Maastricht zijn er werken: u kan de 
aanwijzingen van uw GPs dus niet volgen. 
houd rechts aan richting randweg Zuid – 
centrum. houd vervolgens rechts aan op 
de Kennedybrug.
Langs de autosnelweg sittard – Maastricht : 
volg over 2 km de richting Luik en 
vervolgens de richting randweg Zuid – 
centrum naar de Kennedybrug.
Parkeergelegenheid onder de brug.



maandag 23 mei 2016
in het rijksarchief te Luik, rue du chéra 79 te 4000 Luik (cointe)
in samenwerking met de vzw Centre Liégeois De Documentation Archivistique (CELIDA)

09.30 Inschrijvingen

10.00 Onthaal door Sébastien DUBOIS (Operationeel Directeur rijksarchieven 
in Wallonië).

10.15 Bruno DUMONT (Ere-afdelingshoofd van het rijksarchief te Luik ) :

“Présentation des nouveaux inventaires des fonds d’archives des institutions 
limbourgeoises conservés aux Archives de l’État à Liège”. (FR)

10.45 Jean-Marie CAUCHIES (Professor emeritus van de Université catholique 
de Louvain en de Université saint-Louis te Brussel) :

“Le duché de Limbourg sous les ducs Valois de Bourgogne : une principauté 
de second rang ?”. (FR)

11.30 Claude BRUNEEL (Professor emeritus van de Université catholique 
de Louvain – Voorzitter van de Koninklijke commissie voor Geschiedenis) :

“Les sujets du duché de Limbourg au service du prince à Bruxelles dans la haute 
administration des Pays-Bas autrichiens”. (FR)

12.00 Harald DECEULAER (Diensthoofd  in het rijksarchief in Brussel) :

“De processen van Limburg, Dalhem, Valkenburg en ’s-Hertogenrade voor de 
Raad van Brabant, 17de-18de eeuw : een rijke bron voor de regionale geschiedenis”.

12.30 Lunch

14.00 Bruno BERNARD (Professor aan de Université Libre te Brussel) :

“30 juillet 1789 : Joseph II fait de la Haute Cour du duché de Limbourg une cour 
supérieure de justice, indépendante du duché de Brabant”. (FR)

14.30 François ANTOINE (Werkleider bij het rijksarchief te Brussel) :

“Projet de réforme agraire dans les Pays-Bas autrichiens au cours de 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, et plus particulièrement dans le duché 
de Limbourg”. (FR)

15.15 Paul SERVAIS (Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain) :

“Une modernité économique et sociale précoce : le duché de Limbourg au 
XVIIIe siècle”. (FR.)

17.00 Bezoek aan de vesting van de stad Limburg onder begeleiding van 
Jean-Louis KUPPER (Professor emeritus van de universiteit van Luik ).

dinsdag 24 mei 2016
in het regionaal historisch centrum Limburg (rhcL), 7, sintPieterstraat, 
6211 JM MaastrIcht

09.30 Inschrijving

10.00 Eduard DORMANS (Onderzoeker bij het sociaal historisch centrum voor 
Limburg - Maastricht) :

“Fiscale hervormingen in het hertogdom Limburg en de Oostenrijkse landen 
van Overmaze na 1750” (NL)

10.30 Régis de la HAYE (Ere-archivaris van het rijksarchief Maastricht) :

“Les habitants des pays d’Outre-Meuse et le paradoxe des frontières”/ 
“De inwoners van het Land van Overmaas en de grensparadox” (NL-FR)

11.15 Maurice PAULISSEN (Onderzoeker Wageningen University and research) :

“Kinkenwegen en kinkenvoerders : regionale handel en vervoer per pakpaard 
in het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas in de achttiende en 
vroege negentiende eeuw” (NL)

11.45 Carlo LEJEUNE (Directeur van het Zentrum für regionalgeschichte in 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens) :

“Le duché de Limbourg dans la mémoire culturelle de la Communauté 
germanophone de la Belgique”/“Het hertogdom Limburg in het culturele 
geheugen van de Duitstalige Gemeenschap van België”. (FR-NL-D)

12.15 Sébastien DUBOIS (Operationeel Directeur rijksarchieven in Wallonië) :

Besluit.

12.30 Lunch

15.00 Bezoek aan de abdij van rolduc onder begeleiding van 
Régis de la HAYE (Ere-archivaris van het rijksarchief Maastricht).

T ijdens het ancien régime was de provincie Limburg een van de zeven-
tien provinciën van de Spaanse – en later Oostenrijkse – Nederlanden. 
In de praktijk ging het om een federatie van vier verschillende enti-

teiten: het Hertogdom Limburg, het Land van Dalhem, het Land van Valken-
burg en het Land van ’s-Hertogenrade (Rolduc). Louter geografisch gezien 
lagen al deze gebieden in de regio tussen Maas en Rijn, waar ze grensden 
aan  belangrijke steden zoals Maastricht, Aken, Verviers en Luik. Zowel op 
politiek, socio-economisch als cultureel vlak bracht hun ligging bijzondere 
kenmerken met zich mee.

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën heeft over het 
archief van de Limburgse instellingen tijdens het ancien régime een aantal 
belangrijke inventarissen gepubliceerd van de hand van Bruno DUMONT en 
Sébastien DUBOIS. Bij die gelegenheid organiseren het Rijksarchief te Luik 
en het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) van Maastricht op 
maandag 23 en dinsdag 24 mei 2016 een internationaal colloquium te Luik 
en te Maastricht.


