8. Kies je eigen Limburgs monument
MONUMENT

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren

De Romeinen lieten meer dan peren achter! Vlijmscherpe wapens, oude muntstukken en prachtige
juwelen uit de Romeinse tijd zijn enkele van de unieke
archeologische vondsten die je in het Gallo-Romeins
Museum in Tongeren kunt zien.
Ten tijde van de Romeinen waren er in deze regio
niet veel grote steden. Tongeren was de belangrijkste
stad op het grondgebied van het huidige België. Eerst
was het een eenvoudige nederzetting, met houten
woningen en legerbarakken. Tijdens de tweede eeuw
na Christus heerste er een heuse bouwwoede: Tongeren kreeg een tempel, een badhuis, een amfitheater en
stenen huizen voor de rijke burgers. Enkele luxueuze

De leuze van het Gallo-Romeins Museum is een citaat van
keizer Marcus Aurelius: “Wat volgt, staat altijd in verband
met wat eraan voorafging.” Gallo-Romeins Museum

Een mozaïekvloer uit Tongeren in het Gallo-Romeins Museum
Michel Wal
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stadswoningen hadden tegelvloeren, muurschilderingen, een siertuin en een badkamer. Er waren winkels en
ateliers. De straten waren verhard met kiezelstenen.
Om de groeiende bevolking van water te voorzien werd
er zelfs een aquaduct (een soort waterleiding) aangelegd. Er kwam ook een metershoge stadsmuur met
verdedigingstorens, grachten en poorten. Buiten de
stad bevond zich een gigantische graanopslagplaats
van 2000 kubieke meter, vergelijkbaar met de grote
graanopslagplaatsen in Rome zelf.

Het vernieuwde Gallo-Romeins Museum van Tongeren werd
Museum van het Jaar in 2011. provincie Limburg, Els Verbakel
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Geen wonder dus dat archeologen in de buurt van
Tongeren heel wat voorwerpen vonden. In het midden
van de negentiende eeuw verzamelde het Koninklijk
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren de archeologische vondsten. In 1937 verhuisde de
verzameling naar het Provinciaal Museum in Hasselt.
In 1954 opende het Gallo-Romeins Museum de deuren
en kwamen de vondsten terug naar Tongeren. Het
museum werd volledig vernieuwd in 1994 en opnieuw
vernieuwd en sterk uitgebreid in 2009.

De kroningsfeesten in Tongeren kregen vorm aan het einde
van de negentiende eeuw. Henri Savenay

MONUMENT

Zevenjaarlijkse processies: stadsfestivals met eeuwenoude oorsprong
De Virga Jessefeesten in Hasselt, de Aachenfahrt in
Aken, de carnavalsstoeten in de Maasgemeenten …
het zijn stuk voor stuk evenementen die duizenden
bezoekers lokken. Of ze nu in Belgisch-Limburg,
Nederlands-Limburg of in de streek rond Aken plaatsvinden, ze gaan terug op dezelfde traditie en vertonen
daarom heel wat gemeenschappelijke kenmerken.
Zo zijn de Virga Jessefeesten en de Aachenfahrt allebei
uitvloeisels van de eeuwenoude pelgrimstochten in
de regio.
In de middeleeuwen deden gelovige mensen
massaal aan heiligenverering. Ze richtten zich in hun
gebeden tot overleden christenen die zich voor het
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verspreiden van het geloof ingezet hadden. Zo was
Sint-Servaas, een bisschop uit de vierde eeuw, heel
populair in Maastricht en werd Sint-Trudo vereerd in –
hoe kan het ook anders – Sint-Truiden. Mensen die het
zich konden veroorloven, gingen op pelgrimstocht of
bedevaart naar heilige plaatsen, bijvoorbeeld naar
het graf van een heilige.
Relieken of relikwieën speelden een belangrijke rol
in de heiligenverering. Het zijn stukjes van heiligen (of
van voorwerpen die hen hebben aangeraakt, zoals hun
kleding), waarvan men geloofde dat er een bepaalde
kracht van uitging. Kerken en abdijen die veel relieken
bewaarden, organiseerden om de zeven jaar

momenten waarop pelgrims de bijzonderheden konden komen bezichtigen. Zo’n pelgrimstocht werd een
‘heiligdomsvaart’ genoemd. De stad Aken lag centraal
in een netwerk van deze heiligdomsvaarten. Ook op
religieus vlak waren de banden tussen Limburg en de
Duitse stad Aken dus sterk.
Veel van die heiligdomsvaarten zijn in de loop van
de eeuwen verdwenen, maar de regio rond Hasselt,
Luik en Aken telt vandaag nog altijd een opvallende
concentratie van deze zevenjaarlijkse godsdienstige
feesten. Sinds de negentiende eeuw nemen ze de
vorm aan van Mariaprocessies en minder van reliekententoonstellingen. Vandaag zijn het heuse stadsfestivals
geworden, compleet met concerten, straatversiering
en allerlei wedstrijden.

De Virga Jesseommegang trekt ononderbroken door de straten
van Hasselt sinds 1666. Virga Jessecomité vzw, Roland Hermans
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MONUMENT

De graven van Loon laten hun sporen na:
Alden Biesen en Herkenrode.
Tussen Bilzen en Tongeren vind je het prachtige kasteeldomein Alden Biesen. Het hoofdgebouw lijkt met
zijn torentjes en slotgracht op het ideale decor voor een
film over de middeleeuwen. Dat is niet zo verwonderlijk
als je weet dat de geschiedenis van het kasteeldomein
tot het jaar 1220 teruggaat. In dat jaar gaf de graaf van
Loon een stuk grond met een kapel aan de zogenoemde
Duitse Orde, een ridderorde die erg actief in de kruistochten was. De ridders bouwden er een vestiging en
het domein groeide uit tot een belangrijk centrum in
het Maas-Rijngebied. Maar er was nog geen sprake van
het idyllische kasteel dat je vandaag kunt bezoeken. Het
moerassige domein was vochtig en onveilig, waardoor
de ridders na een goede eeuw uit de streek wegtrokken.
In 1543 keerde de ridderorde terug en begon ze aan de
bouw van de waterburcht die er nu nog staat. Vandaag
zijn de ridders uit het kasteel verdwenen en doet het domein dienst als cultuurcentrum. Je kunt er optredens,
evenementen en tentoonstellingen bezoeken.
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Al even middeleeuws is de Abdijsite Herkenrode
in Kuringen bij Hasselt. Net als bij Alden Biesen waren
de graven van Loon betrokken bij de oprichting van
de site. Graaf Gerard van Loon verkocht volgens de
overlevering rond 1182 een stuk grond aan een broeder,
met de opdracht om er een abdij te laten bouwen. De
broeder hield woord en op het stuk grond verrees de
abdij van Herkenrode. Gerard van Loon en vele latere
Loonse graven werden er begraven. Herkenrode groeide uit tot een rijke en belangrijke vrouwenabdij voor
cisterciënzerzusters. In 2017 woonden er elf zusters
van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf
in het gerenoveerde abdisverblijf. Het grootste deel
van het domein is nu een belevingscentrum voor het
grote publiek.
De landcommandeur van Alden Biesen in Rijkhoven had
de controle over 12 onderhorige commanderijen in België,
Nederland en Duitsland. provincie Limburg, Robin Reynders

De Abdij van Herkenrode in Kuringen.
Saskia Vanderstichele

'Het Stille Uitzicht' van kunstenaar Hans
Op de Beeck staat op de plaats van
de verdwenen abdijkerk.
Studio Hans Op de Beeck

6

Limburg in 9 vragen - Kies je eigen Limburgs monument

MONUMENT

Topvoetbal in Limburg
Limburg telt vandaag twee voetbalclubs in eerste klasse: Sint-Truiden en Racing Genk. Beide clubs zijn heel
fier op hun stadion. De Truienaars voelen zich thuis in
hun ‘Hel van Stayen’, genoemd naar de wijk ‘Staden’ of
‘Staaien’ in het dialect. Het stadion werd gebouwd in
1927 en is daarmee bijna even oud als STVV zelf. Het
eenvoudige complex raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield tijdens een luchtbombardement.
Nadien werd het heropgebouwd en stelselmatig uitgebreid en gemoderniseerd. In 2011 kreeg Stayen een
primeur. Als eerste stadion van een eersteklasseclub
werd het uitgerust met een kunstgrasveld. Toen die
kunstgrasmat in 2016 aan vervanging toe was, konden
de supporters een stukje van de oude mat reserveren
om hun eigen woonkamer of tuin mee te bekleden.
Racing Genk, die andere Limburgse eersteklasser,
heeft zijn thuisbasis in de Luminus Arena. Dat stadion
staat op de plaats waar ooit de club Thor Waterschei
zijn thuismatchen speelde. De geschiedenis van die
club is nauw verweven met de mijnbouw in Limburg.
Met de opkomst van de steenkoolnijverheid ontstonden allerlei verenigingen voor de arbeiders en hun
gezinnen, waaronder voetbalclubs. De mijndirecties
vonden voetbal een goed tijdverdrijf en ze steunden elk
hun eigen clubs met geld, uitrusting en een stuk grond
om op te spelen. In 1988 fuseerde Waterschei met
voetbalclub Winterslag en ontstond KRC Genk. Het
duurde even vooraleer de fusieploeg een succesverhaal werd, maar sinds 1996 speelt Genk onafgebroken
in eerste klasse en is de club gehuisvest in een van de
grootste voetbaltempels van het land.
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De “Hel van Stayen” in Sint-Truiden is de tweede grootste
voetbaltempel van Limburg. Het stadion biedt plaats aan
14 600 toeschouwers en is daarmee het negende stadion
van België. provincie Limburg, Els Verbakel

De Luminus Arena in Genk begon haar leven als het
Fenixstadion. Het stadion is het vierde grootste van België.
provincie Limburg, Robin Reynders

MONUMENT

Limburg mijn vaderland: het Limburgse volkslied
Nederlands- en Belgisch-Limburg hebben een gedeelde geschiedenis, een gedeeld dialect en een gedeeld
‘Limburggevoel’, al is dat laatste nogal moeilijk te definiëren. Er is nog iets wat de Limburgers uit beide landen verbindt: een volkslied. Het Limburgse volkslied
werd in 1909 geschreven door de Nederlandse onderwijzer Gerard Krekelberg. Krekelberg was afkomstig
uit Neeritter, dat aan het Belgische Kessenich grenst.
Het lied werd in de loop van de twintigste eeuw
zowel in Belgisch- als in Nederlands-Limburg populair. Toch was Limburg mijn vaderland oorspronkelijk
bedoeld als een romantische ode aan de Nederlandse
provincie Limburg. Het lied bezingt het natuurschoon
en de eenvoud van de inwoners. Maar het ‘bronsgroene eikenhout’ waarover Krekelberg het heeft,
waren de eikenbomen rond het kasteel Borgitter in
het Belgisch-Limburgse Kessenich. Dus was het lied
van bij oorsprong toch ook al wat verweven met Belgisch-Limburg.
In België worden alleen de eerste drie strofen
gezongen, omdat de laatste strofe over trouw aan
de koninklijke familie van Nederland gaat. Het is heel
populair bij jeugdbewegingen, op manifestaties
of aan het begin van voetbalwedstrijden.
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Henri Tijssen (foto) componeerde
de melodie voor het Limburgs
volkslied. Gerard Krekelberg
schreef de tekst. Wikimedia commons

Waar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje zingt.
Over ‘t malse korenveld, ’t lied des leeuweriks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes boord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)
Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en beemd en bos, overheerlijk gloort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)
Waar der vaaderen schone taal klinkt met heldere kracht.
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht.
Eigen zeden, eigen schoon ’t hart des volks bekoort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)
[Enkel in Nederlands-Limburg]
Waar aan ’t oud Oranjehuis, ’t volk blijft hou en trouw.
Met ons roemrijk Nederland, één in vreugd en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van zuid tot noord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord! (2×)

MONUMENT

Na het kamp kwam het dorp
De oprichting van het kamp van Beverlo en de komst
van duizenden soldaten lokte meteen de nieuwsgierigheid van heel wat burgers. Vooral mensen met een
neus voor zaken kwamen af op het nieuwe militaire
kamp. IJzerhandelaars kwamen na de schietoefeningen loden kogels zoeken, omdat ze die duur konden
verkopen. Ook caféuitbaters en allerlei ambachtslieden boden al vanaf 1835 hun diensten aan.
Deze mensen hadden eerst geen officiële woonplaats. Ze leefden in schamele hutjes op het militaire
domein. In 1842 stond de Belgische regering deze bewoning officieel toe: een deeltje van het militaire
Nieuwjaarswensen uit Leopoldsburg. PCCE

Soldaten in het kamp van Beverlo, omstreeks 1860.
Museum van het Kamp van Beverlo
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Op deze luchtfoto is het dambordpatroon van Leopoldsburg
duidelijk te zien. provincie Limburg, Robin Reynders

domein was nu voor gewone burgers bedoeld. In 1844
waren er al 378 inwoners, verdeeld over 75 gezinnen.
In vergelijking met andere dorpen uit de omgeving lag
het aantal zelfstandige handelaars er enorm hoog: het
dorp telde maar liefst acht slagers, tien bakkers, vier
hoefsmeden en 35 herbergiers. Soldaten hielden duidelijk van een pintje!
Het spontaan gegroeide dorp kreeg in 1850 het
officiële statuut van een nieuwe gemeente. De dorpsnaam verwees naar koning Leopold, de stichter van
het militaire kamp. Leopoldsburg is nog altijd de jong-
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ste gemeente van Vlaanderen. Omdat het zo’n jonge
gemeente is, heeft ze ook een ‘modern’ uiterlijk. De
straten vormen een dambordpatroon, een beetje zoals
in New York. Sinds zijn ontstaan is Leopoldsburg een
echt soldatendorp. Duizenden Belgen werden er opgeleid tot soldaat, want vroeger moesten alle mannen in
principe legerdienst doen. Sinds 1994 bestaat de legerdienst niet meer en is het een stuk kalmer geworden
in Leopoldsburg. Maar met 3500 militairen is het nog
altijd de belangrijkste garnizoensplaats van het land.

MONUMENT

Het Albertkanaal: een watersnelweg door Limburg
In het begin van de twintigste eeuw had Limburg te
kampen met een ernstig fileprobleem. Auto’s reden
er nochtans amper rond; de opstoppingen deden zich
voor op het water. Op de Kempense kanalen, waarlangs binnenschippers van de Antwerpse haven naar
het Luikse industriebekken voeren, stonden files die
soms tot tientallen kilometers opliepen. De sluizen en
draaibruggen zorgden voor veel oponthoud. Om een
verkeersinfarct te vermijden, was een nieuwe waterweg tussen Antwerpen en Luik een absolute noodzaak.
In 1930 gaf koning Albert I met een symbolische eerste spadesteek het startsein voor de werkzaamheden,
die tien jaar zouden duren. De ambities waren groot: het
nieuwe kanaal moest een echte watersnelweg worden,
geschikt voor de grootste binnenschepen van zijn tijd.
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Het Albertkanaal (hier in Hasselt) is nog steeds een van de belangrijkste
economische vervoersaders in België. provincie Limburg, Robin Reynders

Het oude kanaal langs Beringen maakte later plaats
voor het Albertkanaal. PCCE

In 1939 opende de waterweg onder de naam ‘Albertkanaal’, een eerbetoon aan de ondertussen overleden vorst. Het Albertkanaal werd dé transportader
waarlangs de Limburgse steenkool in oostelijke en
westelijke richting afgevoerd werd.
Hoe groot en modern het kanaal ook was, enkele
decennia later was het al aan een upgrade toe. De
scheepvaart was enorm toegenomen en de omvang
van de schepen was gegroeid. In de jaren 1960 begon
men daarom aan een grondige verbouwing: het Albertkanaal werd dieper uitgegraven en sterk verbreed.
Het drukste kanaal van België verdubbelde hiermee
zijn vervoerscapaciteit. Maar daar bleef het niet bij. De
scheepvaart evolueert voortdurend en dus moeten er
regelmatig aanpassingswerken gebeuren. Zo worden
nog tot 2020 de bruggen over het Albertkanaal verhoogd om moderne containervaart toe te laten.
Het Albertkanaal doorkruist het Plateau van Caestert als het
Limburg binnenkomt in Kanne. PCCE
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MONUMENT

Tessenderlo Chemie
Aan het einde van de negentiende eeuw was de Limburgse Kempen een arme landbouwstreek. Eugeen Jan
Keesen, pastoor van Tessenderlo, wilde het lot van zijn
parochianen verbeteren en ging op zoek naar werkgelegenheid. Hij overtuigde twee Fransmannen om een
scheikundige fabriek in Tessenderlo op te richten. Het
bedrijf Exploitation des Procédés Reynaud begon in 1892
met het maken van sodakristallen, gebruikt voor de
productie van wasmiddelen.
Dat was het begin van de chemische nijverheid in
Tessenderlo en omgeving. In 1919 veranderde de naam
van de fabriek in Produits Chimiques de Tessenderloo.
Naast de steenkoolmijnen werd het een van de grootste werkgevers van Limburg. In 1930 werkten er al
duizend mensen.
Een chemische fabriek kan erg gevaarlijk en vervuilend zijn. Dat merkten ze ook in Tessenderlo. Er
gebeurden regelmatig ongelukken. De grootste ramp
deed zich voor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 29
april 1942 explodeerde tweehonderd ton ammoniumnitraat, een explosief chemisch product. Er vielen 189
doden en 900 gewonden. Na de explosie gaapte er een
krater van meer dan zeventig meter diameter. Er vielen
ook jonge slachtoffers. In een nabijgelegen technische
school kwamen vijftig leerlingen om het leven.
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De oude site van Tessenderlo Chemie is nog steeds in gebruik
en maakt nu deel uit van de Vynova groep. PCCE, Eddy Daniels

Tessenderlo Chemie is een van de eerste fabrieken in Limburg.
Bibliotheek Hasselt Limburg

De fabriek werd opnieuw opgebouwd en kende ook
na de Tweede Wereldoorlog een grote groei. Vandaag
heeft de Tessenderlo Group zo’n vijfduizend mensen in
dienst en produceert het bedrijf ook bouwmaterialen
en veevoeder. Het is al lang geen louter Belgisch bedrijf
meer, maar heeft filialen in onder meer de Verenigde
Staten, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De enige Belgische fabriek bevindt zich niet meer in
Tessenderlo, maar in Ham.

Een trein brengt arbeiders naar de mijn

Het kolenspoor loopt in Zonhoven door de

van Winterslag. PCCE

adembenemende natuur van de Teut.
Kristie Deckers

MONUMENT

Het kolenspoor
Het treinstation in de Limburgse gemeente As gonsde
vroeger van de bedrijvigheid. Dagelijks passeerden
er duizenden mijnwerkers en tonnen steenkool.
As was immers het knooppunt dat de mijnen van
Zwartberg, Waterschei en Eisden met de spoorlijn
Hasselt-Maaseik verbond. Vanuit As vertrokken
treinsporen naar de verschillende mijnzetels. Het
waren privéspoorlijnen die de mijnbedrijven op eigen
initiatief hadden aangelegd.
Die spoorlijnen geraakten snel oververzadigd
en dus werden er in de jaren 1920 nieuwe verbindingen aangelegd, de zogenoemde koolmijnlijnen. Zo
ontstond een echt ‘kolenspoor’, dat de verschillende
Limburgse mijnsites met elkaar verbond. De nieuwe
treinverbindingen waren van groot belang voor de
ontwikkeling van de Limburgse steenkoolmijnen. Op
dat moment moest het Albertkanaal nog gegraven
worden, dus het spoor speelde een cruciale rol in het
transport van de Limburgse steenkool. Dankzij de
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nieuwe treinverbindingen konden grote hoeveelheden
steenkool richting Antwerpen en Luik worden afgevoerd. Ook pendelende mijnwerkers maakten dankbaar gebruik van het kolenspoor om van en naar hun
werk te reizen.
De spoorlijnen waren nauw verbonden met de
steenkoolnijverheid en ze verloren snel aan belang
toen de mijnen dicht gingen. Een toeristentrein zorgde
nog een tijdlang voor wat beweging op het kolenspoor
tussen Waterschei en Eisden, maar in 2014 hield ook
die ermee op. Sommige delen van het kolenspoor zijn
vandaag in gebruik als fietspad. De trein die je vandaag
op het perron van As aantreft, staat al jaren stil. Hij
doet dienst als bezoekersonthaal voor het Nationaal
Park Hoge Kempen.

