
‘LIMBURG TUSSEN STAF EN TROON. 1000 JAAR GRAAFSCHAP LOON’  

TENTOONSTELLING IN ALDEN BIESEN                    26 oktober 2018 t.e.m. 10 maart 2019 

 
De millennium-viering (2018) van het graafschap Loon is een uitgelezen gelegenheid om het unieke 

verhaal over de graven van Loon een solide historische basis te geven. De landcommanderij en het 

Historisch Studiecentrum Alden Biesen organiseren een toegankelijke tentoonstelling die start op 26 

oktober en meer dan vier maanden loopt. Met de expo wil Alden Biesen dat onbekende Limburgse 

epos op de (historische) kaart van ons land én Europa plaatsen. Bijna 400 schilderijen, miniaturen, 

zegels, munten, beeldhouwwerken en archivalia uit 90 binnen- en buitenlandse collecties worden 

geëxposeerd. Maar ook maquettes, cartografisch materiaal, reconstructies, facsimile’s en foto’s 

onderbouwen het beeld, tesamen met interactieve toepassingen. Een uitzonderlijke tijdreis. Op zoek 

naar de wortels van Limburg en een ontdekking van zijn Europese rol vroeger en nu. 

 

Immers, Vlaanderen is trots op zijn erfgoed dat vooral gebaseerd is op feiten uit het oude graafschap 

Vlaanderen of hertogdom Brabant. Limburg heeft een ander patrimonium, een ander verhaal, apart en 

niet gekend. Ooit bloeide hier haast vier eeuwen het graafschap Loon. Door leenbanden met de prins-

bisschoppen van Luik en de Duitse keizer speelden de graven van Loon een aanzienlijke rol in Europa. 

Zo wisten ze door een uitgekiende huwelijkspolitiek verre graafschappen te bemachtigen: Rieneck 

(Beieren) in de schaduw van de Duitse keizer, Chiny op de grens met Frankrijk en zelfs even het 

graafschap Holland. De graven van Loon stichtten ook indrukwekkende abdijen zoals Herkenrode en 

Averbode of hadden er zeggenschap, zoals in die van Munsterbilzen. En Alden Biesen kwam meer dan 

waarschijnlijk tot stand uit wroeging voor een akelige gifmoord binnen de grafelijke familie. 

In het kader van de tentoonstelling vinden 2 concerten plaats met Loonse muziek (28 oktober 2018 en 

3 februari 2019) en een familiedag op 9 maart 2019. Een volledig scholenprogramma is uitgewerkt 

met een lessenpakket, rondleidingen en een leerlingendag.  

Waar: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen, België 

Wanneer: 26 oktober 2018 t.e.m. 10 maart 2019 van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur 

Meer info: http://1000jaarloon.be/  

 

Voor meer info, foto’s en/of een interview met curator Jan Vaes, kan u steeds vrijblijvend contact 

opnemen met pat.vincent@cjsm.vlaanderen.be of +32 (0)89 51 93 51. 

 

 

http://1000jaarloon.be/
mailto:pat.vincent@cjsm.vlaanderen.be
http://1000jaarloon.be/

