
PROVINCIE,

L U I K
Gevierendeeld : 1, in heel het Luiksche Petoen,
vergezeld van cle hooiclletters L en G, alles
van goud; 2, in keel een dnarsbalk \'än
zilver; 3. in zilver drie leeurven van sinopel,
getongd en .qenagelcl van keel en gekrooncl
r an  go r r t l :  { .  ge t l sa l sba l k t  vn r r  go r rd  en  kee l
r.an tien stukken; .vervolgens een schildvoet
van goucl, belaclen rnet drie jachthoorns van
keel, beslagen met zilver.
Dit gecornpliceercle pror.inciewapen, clat zich
slechts door een andere rangschikking der
onderdeelen van het wapen van het oude Prins-Bisclon Luik onderscheidt, is sanlen-
gesteld uit de .blazoenen cler lijf voornaamstc cleelen, waaruit tlit bisdom bestoncl
Het eerste k'rvartier bevat aldus het Luiksche enrbleem, het trveede .rr,,or.lt geyorrn.i
cloor het blazoen van het aloude Hertogclom l3ouillon, het clerde cloor {at ya1 het
markgraalschap Franchirnont, het vierde yertegenwoordigt het eveneens zeer oude
graaischap Loon en de schilclvoet 't'ertoont de sprekencle rvapcnlignren cler Grayel
van Horn of Hoorn.

Dit Prins-Bisdorn, tlzrt zich langs cle X{aas uitstrekte, onriatte hooi{zakelijk de
tegenrvoorclige prolincies Luik en Limburg en een deel der provincie Narnen. In de
IV" eeurv gesticht, behoorcle het, als een leen"r'an f)uitschlancl, tot het clistrict West-
Ialen, terr,'ij l de bisschopiren Rijksvorsten waren. De bisschoppelijke zetel, elie
ontler den Aartsbisschop van l{eulen ressolteerde. was eerst in 

'Iongeren 
.qevestigd.

Door de verwoestende invallen der Hunnen werd het sticht naar llaastricht r-erlegtl,
van\\'aar het onder bisschop Sint Hubertus, in het begin der \/III" eeurv rrn:rr Luik
rvercl verplaatst, in de nabilheid van cle toen pas gebourvde kerl< r,an diens onge-
Iukkigen \:oorganger Sint L:unbertus. In clen beginne hatl de bisschop alleen gez:rg
in de lanclen van de il{aas, r-naar in. cle X" eeuu', toen cle Duitsche koningen, door
uriddel van tle cloor hen aangcwezen Luiksche l<erl<vorsten, hun nracht, ten koste
vatr cle Riiks-grooten, traclrtten uit te breiden, kfirrnen de operr gevallen leeperl
aan tle bisscboppen. I3isschop Notger (972-1008; bekw:rr-n b. r'. het .q-raafschap Hoei
er: Ilrunengernt (985), terwiil het grazrfschap llaspen, waamit later het graaf-
sch:rp Loon ontstoncl, aan bisschop Nitard (1038-42) klvam. \/anaf de XIe eeuu.
traden zii zrls regeerentle vorsten en als bevelhebbers van de in het bisclon gele-
gercle koninklijke troepen op. Alclus breidtle de macht clezer heeren z-ich meer en
rneer nit, zoodat zij bij voorbeelcl titels voerclen als : < Van Gods genaede .Ioh:rn Lode-
wijk, baron van Elderen, Bisschop r.an Luyck, Vorst des H. Roon'rschen Rijcks, Hertogl-r
van Bouillon, Marckgrael van Franchinront, Graei tot Loos en Flzrspen >.

Door conilicten tusschen den bisschop en den Paus rvas het bisdom al spoedig
Jret terrein van felle partij-twisten, die orltrent het jazrr 1100 hun hoogtepunt bereik-
ten, de pauselijke parti.j cle overlvinning brachten en in cle XIIIe eeuw een
meer economisch karakter kregen, toen handel- en inclustliecentr:r als Luik, Hoei
en Dinant, inr.loed in de regeering, enz,, eischten.

Zells trachtten de steden zich, rnet hulp der Brabantsche Hertogen, geheel van het
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bisschoppeliik gezag los te rnaken. Eerst bisschop Lodewijk van Bourbon (1455-82),
gesteund door Karel den Stouten, slaagde er in deze pogingen te verijdelen. Maar
ook tiidens den Burgondischen invloed was het nog zeer onrustig totdat bisschop
Everard de la Marck, die in 1505 gekozen werd, de < Etats de reviseurs du XXII >
instelde, die tot taak hadden de geschillen tusschen kerkvorst en volk te onder-
zoeken, en zoo mogelijk uit den weg te ruimen. In het laatst der XVIU eeurÄ/ gelukte
het de Spaansche regeering het bisdom onder haar invloed te krijgen, ten einde
aldus het protestantisme te keeren, waardoor het, na afloop van het twaalijarig
bestand rnede in den dertigjarigen oorlog gewikkeld werd. Maar ook gedurende
den strijd tusschen den Zonnekoning en de Republiek der Vereenigde Nederlanden,
in den Spaanschen- en later in den Oostenrijkschen successieoorlog was het bis-
dorn rneermalen het terrein der krijgsverrichtingen, totdat de Fransche revolution-
naire legers met de bezetting, in de zoogenaamde Eerste Coalitie-oorlog (1794),
een einde aan het bestaan van dit vorstendom maakten. Bij besluit van het Weener-
Congres en door een alzonderlijk verdrag van 23 Maart 18{5 werd het rnet de
overige Zuidelijke Nederlanden aan den Koning der Nederlanden toegewezen, waarna
het na den vrijheidsoorlog van {830 als een provincie aan Belgiö kwam. Het
Luiksche Peroen dankt zijn ontstaan, als blazoen der stad, aan den strijd tusschen
den Prins-Bisschop en zijn weerspannige stedelingen (zie ook de beschrijving van
het gemeentewapen van Luik).
Godiried van Bouillon ging in 1096 ter kruisvaart naar Jerusalem, waar hij zich, orn
zijn grooten rnoed en populariteit, tot koning clezer heilige stad zag gekozen. V66r
zijn vertrek echter heeft hij, ter bestrijding der kosten van dezen eersten kruistocht.
zijn hertogdorr aan den Bisschop van Luik < verkoght voor 600 Marck iijn silver >.
In de XVU eeuw kwam het aan het Huis de la Marck, en vervolgens aan de prinsen
van Sedan, die het echter bij den Vrede van Karnerijk (1529) weer aan den bisschop
rnoesten afstaan.
Bij den Vrede van Nijmegen (1678) moest de laatste zich bij een minnelijke schikking
ne6rleggen, waarbij het hertogdom, op aandringen van Lodewijk XIV aan het Huis
de la Tour d'Auvergne kwam. Steeds een enclave in het Luxernburgsche gebied, kwam
llouillon bij den Eersten Vrede van Parijs aan het Groot-Hertogdom Luxernburg en
bij de verdeeling van dit laatste, na den Belgischen onalhankelijkheidskrijg van 1830,
aan het koninkrijk Belgiö, als deel van de provincie Luxemburg.
Het voormalige graalschap Loon oI < Looz >>, dat voornamelijk de tegenwoordige
provincie Lirnburg besloeg, is voortgekomen uit de Gouw Haspingen. Een zekere
Rudoll, in een oorkonde van 944 genoernd, lvordt als eerste graal beschouwd. Een
zoon van dezen, Arnold tr, schonk bij uitersten wil dit graalschap aan zijn neel
Balderik II, bisschop van Luik. Na het uitsterven van het geslacht << van Loon >r,
in 1335, kwam het aan de graven van Heinsberg, later aan die van Dalenbroek en
ten slotte, aan die van Rummen. In 1367, werd het bij het bisdom ingelijld, zij het
tlan ook met behoud van eigen rechten en gebruiken.
Het graafschap Hoorn oI Horn, oorspronkelijk het noordelijkste deel van het graal-
schap Loon, werd later als een mannelijk leen aan een tak van het geslacht Altena
uitgege'r'en. Bij het uitsterven van de mannelijke lijn der Loonsche graven, in 1360,
k.vam het leenheerschap aan den bisschop van Luik. Bisschop Cornelis van Ber-
ghen vergunde den kinderlooze.n Johan van Horn, in 1538, vrijelijk over de Heer-
lijkheid, die in 1450 tot een graalschap verheven was, te beschikken. Zoo kwam
Hoorn bij testament aan zijn wed'we Anna van Egmont en aan haar oudsten
zoon uit haar eerste hurvelijk Philips van Montmorency, die in Brussel op het
schavot het leven liet. Nadien werd het graafschap het voorwerp van vele twisten
en processen, totdat, in 1794, de F-ransche overheer.sching er een eind aan maaLte.
De drie jachthoorns, die het blazoen der Heeren van rlorn uitmaken, wijzen op
het leit dat deze Heeren erielijk opperjagermeesters van het Duitsche riik waren.l



J' i ;-i.; ;:.iJ' i ;i -' ; i J- J' J t-

3  L IEGE O LUIK  3
Province de Liöge

:  Provincie Luik :
No .  1

; - '  ; ;  - ' ' '  '  - ' . '  ; J ' ;  i : ; . " ' '  i  - ' r ' '

)4 HUIJ O HOEI )4
.  Prov ince  do  L iäge
'  a  Prov inc ie  Lu ik  :

i , J r i J r - . , - : ' 2 .

94*r VERVIERS g4"r
Province de Liöge
l  Provincie Luik :

No .  7

PROVINCIE LUIK
r -!' r'J' J -a-' J - r q r' r'-.. !^ J 2' J€ \

I l+l+ AUBEL .t t :
Province de Libge
:  Provincie Luik :

No. 2

:  i P E T I T . R E C H A I N  3 :-  
Province de Liöge
:  Provincie Luik :'  

N o . S

, j  t , - . , - ,  ,  : ' , , ' ,

' ,  ä14 EUPEN )AW
-  Province do Liäge-.  

i  Provincio Luik :
No. 8

. j  j J . , - ! i , " - :v  
!  j_ -e - r : {e - j } . r_

,  L IM tsOURG.  L IMBURG
Province de Libge

. ,  ,  Provincie Luik :

.  N o . 3

: stillllt - slll-rEüst t
Province de Liäge
: Provincie Luik :

No. 6

.t.: CHENEE !r3r
Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No .  9

Rii nervositcit en slapeloosheid schrijf ik steeds coffeirrevriie koffie Has voor.
omdat"dcze kofl ie geen ifriteerende wcrkinq. qeen slaDelooshelcl. enz.. verooizaakt.
Op grond van per ioon l i j l (e  onderv ind ing  kän ik  b -eves t igcn ,  dä t  de-co t ie inevr i je
xöttie Hag everi ldkker i-s als gewone koTfie. 

" 
Dr. Med, H. (2.),
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PROVINCIE LUIK

Beschrijving der Blazoenen N"u I tot g,

Luik. (Liöge). 168,823 inwoners; 1,896 hectaren oonervlakte.
Wapen: in keel het Luiksche Feroen. zijnde een liolom, getopt met
een denappel waarop een breed_,rrmig-kruis. De zuil 

's-taande 
op

drie trappen, ondersteund door drie lfugende leeuwtjes, het geheel
vergezeld van de letters L en G, alles vän goud.
.A,ubel. 2,915 inwoners; 1,857 hectaren oppen'lakte. .
Wapen.: de-voorstelling van SrHubertus rnet het hert, alles in
natuurlijke kleuren.

_Limburg. ( Lhnbourg ). 1,275 inwonersl 739 hecrarerr oppervlakte.
\{ap_en : in- keel een geopend kasteel van zilver, gemetseld van
sabelvoorzien- van twee torens, waartusschen een koilom, dragende
een Romeinsch l'.mis en staande op vier treden. In de Doort een
valdeur van sabel en_ er boven h-et wapenschild van 

-Limburg,

zijnde : in zilver een leeurv van keel, gekroond en genageld vö
goud, getongd van azuur en met dubbe-len staart.
Hoei. (Huy) _ (-ot het zegel werd foutiel geclrukt < Huij >). 74,474
inwonersl 801 hectaren oppervlakte.
Wapen : in keel een kasieel van goud, gesloten van azuur.
P_etit-Rechain. 2,203 inrvoners; 427 hectaren oppervlakte.
Wapen : in-azuqr-het beelcl van St-Maarten metäen bedelaar, alles
van natuurlijke kleur.
Seraing a. d. Maas. (Seraing-sur-Meuse).44,000 inwoners; 2,233 he,c-
taren oppervlakte.
Wapen : in zilvgr,een St-Andrieskruis van keel, vergezeld van vier
leeuwen van sabel. Het is het wapen cler oude'fam-ilie de Seraing
sur Meuse.
Verviers. ,42,424 inwoners; 467 hectaren oppervlakte.
Wa_pen : doorsneden; boven, in zilver drie leeurven van sinopel;
onder, eveneens van zilver met een eiketak van sinopel, geöikeld
van goud. Het bovenste deel van dit wapen wordt sevormd door
het blazoen van het markizaat Franchirnont. rvaartöe de stad tot
1651 behoorde. De eiketak in de onderste schildhel{t zou een niet
zee_r_-geslaagde toespeling op den naam der stad zijn n. l. < Vert
et Vieux >.

Egp.r,. 72,656 inrvonersl 4$12 hectaren oppervlakte.
Wapen : in goud een uitgeschulpt kruis van keel.

Qhön6e. 9.650 inrrroners; 425 hectaren oppervlakte.
Wapen : in keel drie maliön van zilver-. De heerlijkheid Chönde
was een directe bezitting van het bisdom Luik. Maar toch oefende
de familie de Sougn6, wier blazoen nu nog door de gemeente
gevoerd wordt, hier in de XIII" en XIV" eeuw eenige heerlijke
rechten uit.

- r r r r r r  Qef feTnevr i ie  ko f f ie  Hog heer l i i k  en  onschode l i i k .  r r r r r r r
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Dc proefneminqen met coffeinevriie koffie HaS hebben goede resultaten
qehad. Voor hartl i iders en zenuwpatiönten is kof-fie Haq eeü aanqenaam en
freldoend Eenotmiddel. Koffie Hag v?rdient echter algemeen aanbevelihE. omdat
ook srnaali en rrolna bijzonder fi jn zijn cn de schaileli jke werking oäibreekt.- 

Dr. R.. te A.

' .  t  CHARMET X . t  :
Province de Li6g€ .
:  Provincie Luik :

N o . 1 8  i
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PROVINCIE LUIK

Beschriiving der Blazoenen N''' l0 tot 18.

Soumagne. 4,525 inrvoners; 804 hectaren oppervlakte.
Wapen: in azuur het beeld van een bisschcp van goud.

Spa. 8,183 inwonersl 3,593 hectaren oppervlakte.
Wapen: in zilver, de nis van Pouhon, naar rechts gewend, gemet-
seld in nzrtuurliike kleur, op een tegelvloer van hetzelfde en net een
lint van ilzlrur er boven geplaatst, waarol) cle woorclen < Spa-
Pouhon >. Dit \\rapen rvordt sinds 1750 cloor Spa gevoerd. Het
rverd in clie eeun, op de certificaten gedrr"ikt, die de eclrtheid der
uitgevoerde minerale wateren moesten verklaren. In tegenstelling
met cle ollicieele beschrijving is de nis op de albeelclingen naar
links gewend.

Theux. 5,084 inrvoners; 3,906 hectaren oppervlakte.
Wapen : doorsneden: boven : in zilver drie leeuwen van sinopel
gekroond van goud; onder : in keel een kolom, getopt met een
ilenappel, rvaarop een breedarmig kruis, staande op drie trappen,
ondeisteund door drie liggende leeuu'tjes en vergezeld van de let-
ters L en G, alles van goud.

"Weset 
Wezet" (Visö).4,326 inr,voners; 622 hectaren oppervlakte.

Wapen : in goud een linker schuinbalk yan azuur.
Hannuit. (Hanrutt), 2,256 inrvoners; 658 hectaren oppervlakte.
Wapen : in keel een kasteel van zilver waar\'?ln de toren met het
wapen van Henegou\rr'en beladen is.

Malmedy. 5,300 inwoners; 640 hectaren oppervlakte.
Wapen : in goud een draak van sabel op een grond van sinopel.
St-Remacle, cie groote patroon der Ardennen, stichter der abdijen
te Malmedy en Stavelot, werd in laatstgenoemde abdij begraven'
rnet als gevolg een groote toeloop van bedevzrartgangers. De mon-
niken "ir ber.tt ittgnatt Malmedy, hierop naijveiig, wendden zich
tot den bisschop van Pirrijs, die hen toen o.m. het lichaam van
St-Quirin schonk (t 850). Deze heilige rnartelaar werd tot patroon
der stad verheven en later cle draak" rvaartn6e hii steeds wordt
aigebeeld, als stadsembleern gekozen. Waarschijnlijl< is het de
dräak van het heidendorn, die, na de verhelfing v;rn St-Quirin als
patroon, in het lirncl vzrn Malmecly vernietigd u'erd.

Herve. 4,812 inn'oners; 197 hectzrreir oppervlakte
Wapen : in azuur St-J<lhannes de l)ooper van goud, op eelr g{gnd
varhetzelfde, beladen nret het wapen cler provincie, zijnde in zilver
een leeur,v van keel, genageld en gekroond van goud, getongd van
azrtLrr en met cluirbelen staart.
Borgworm. (lfarenune). 4,')57 inlvoners; 1,316 hectaren opper-
vlakte.
Wapen : in zilver een kasteel van keel, gevoegd van sabel, met drie
torens, gedekt en gevaand van azuur.
Charneux. 1,477 inwoners; 1,44.3 hectaren oppervlakte.
Wapen : in goud een palmboom van sinopel, over alles heen een
keper van azuur.
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:  Provincie Luik :
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io STAVELOT 1
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No .  2 lN o  1 9

:  V ISE .  WEZET
Province de Lir5ge
:  Provincie Luik :

No .  22

)A  SPRIMONT
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No .  23

t4 - -3- PEPINSTER -:- 
,-  Province de Li6ge

:  P rov i nc i e  Lu i k  :
-  N o . 2 4

HERMALLE. SOlJS - AROEIITTAU
Province de Lidge
:  P rov i nc i e  Lu i k  :

No .  26

:€ "o"o :-: :
Prov ince  de  L idge
:  P rov i nc i e  Lu i k  :

No .  27

De colieihe is van nadeeligen invloed op de stolwisseling. Gezetheid is een
gerolg ran onvol ledige stol-wisseting. Därhalve wordt d-oor geneesheeren
aan corpulenten de cofleinevrije kollie HAG aanbevolen.

D," W. S.. te B.



PROVINCIE LUIK

Beschrijving der Blazoenen N^ 19 tot 27.

19 Ougr6e. 20,278 inu'oners; 7,277 hectaren oppervlakte.

\Yapen: in sinopel een steenen waterpomp van zilver, rustende op een voetstuk.
.gevormcl door gebontlen bezems van sabetr.

Jemeppe-sur-Meuse. 14,129 inwoners; 442 hectaren oppervlakte.

Wapen : in keel een hlirnmende, aanziende leeu*- van goud, r.ergezeld van acht
zilveren, zoornsgewijze gepl:ratste bloLjes.

Stavelot. 4,876 inrvoners; 5,685 hectaren oppervlakte.
'Wapen 

: tloorsneden; boven, in zilver een borstbeelcl van Sint Remaclus van nzltlrllr-
lijke kleur; oncler, in zilver een stappende lvolf rnet een palizaclel, waaraan twee
kon'en gevuld met steenen, alles van natuurlijke kleur. De stacl dnnkt haar ontstaan
aan de Prinseliike abdij van Stzrvelot, een stichting van den Christen-prediker der
Arc{ennen, Sint Rernaclus. Sigebert, koning van Austrasiö, schonk den heilige in 665
een gebiecl van tu'a:rlf mijlen in het roncl, \vazrrop de abdij tot stancl kwarn. Onr
deze abclij ontu'iLhelde zich het dorp, in cle oude chartels < Stablot r> oI < Stabla >
genoemd. De wapeniiguur in cle onderste helft van het gerneentelvapen is het
embleern ' r 'an bovengenoenrde zrbdi j ,

'Wezet. 
(ltisö.) 4,i>90 inrvoners; 622 hectaren oppei.r'lakte,

'Wapen 
: in azuur een schuinbalk van zilver. Dit lvapen rverul de gemeente verleend

bii Koninklijk Ilesluit van 2{ .truli {923. N" 13 r'ertoont het rvapen, dat r'66r dien
tijd gevoerd l'erd.

Sprimont. 4,009 inlvorrc'rs; 2,309 hectzrren oppervlakte.

Wapen : in zilr'er een \'an goud .qekrooncle, genagelde en getongde leeurv van keel.

24. Pepinster. 3,08,1 inlvoners; 987 hectzrren oppervlakte.
'Wapen 

: doorsneclen; boven, in zilr,er drie leeur.r'en van sinopel, genageld en getongd
van keel, gekroond vzrn goutl (X{arkgraafschap Franchirnont); oncler, in azuur vier
molenijzers van goud,.geplaatst 3 en 1. Tot 18-18 nr:rakte Pepirrster deel uit van
Theux, dat tot het gebied van het Marl<graalschap Franchirnont behoorde.

Satrkt-Vith. (Saint-ltith.) 2,517 inrvoners: {,469 hectaren opperr,lzrkte.

Wapen : in zilver een clubbelstaartige leeuw van keel; gekroond en genageld van
goud. De tong van den leeurv (op het Hagzegel van goud) moet dus ook van keel zijn.

Heimalle-sous-.A.rgenteau. 1,903 inwoners; 5,[6 hectaren oppervlakte,

Wapen : gedeeld in drieän; 1, in zih'er een drvarsbalk van azuur (Claris); 2, in zilver
de Heilige Nlaagd, eveneens van zilver, gekroond r,an goud, dragende op haar linker-
arrn het Kindje Jesus, ook van zilver en gekroond van goud, de Maagd ondersteund
door een aardbol van zih'er en alles omringcl met een stralenkrans van goud (Onze

Lieve Vrouw van Aken); 3, in azuur drie vleugels van goud, geplaatst 2 en 7i
bovendien staat de 2" vleugel omgekeerd, de 3" ornger''r'end (cle Laverne).

Moha. 1,814 inrvonersl 55{ hectaren oppervlakte.
'Wapen 

: in zih'er een dlvarsbalk van keel, van boven vergezeld \-an een zespuntige
ster van hetzelide.
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PROVINCIE LUIK

.  De,u i l s tekende rvcrk ing  {q9r  e_en_ger -cge ld  gebru ik  van co l fe inevr i je  ho f f ie  HAG,
i l r  p l f t r l s  \ - tn  ge \ \une k ( ! r ' t i c ,  heb i l (  ku l i l ten  cons ta tc f ren  b i i  ta l  t . :n  zenu$_
p c l i e i l [ e ! l  e n  h a r t -  e n  n i e ] t i j d e r s ,  B i j z o n d c r c  a a n b c v e l i n g  v e r d i e ü t  h e t  g e b r u i k  r r r r
koffic HAG bij sl:rpeloosheld en veizucht.

H E U R E  -  L E -  R O M A I N
Prov ince  de  L iöge
:  P r o v i n c i e  L u i k  :

N o .  2 8

)A THISNES )z+
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No .  29

Fouron.Ie-Comle,'s.0ravenv0eren
Province de Lidge
:  Provincie Luik :

No ,  30

)/< HAMOIR )A<
Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No. 31

-l LA cLEtZE :-
.  Province de Li6ge

:  Provincie Luik :
.  t t o .  g2

. i.3 SLINS i-l
Province de Li ige
:  Provincie Luik :

No. 33

e! ARGENTEAU -'-
Province de Li6ge

)4 WASSEIGES )"4
Province de Li6ge
;  Provincie Luik :

No .  35

Province de Li6ge
:  Provincie Luik :

No .  36

:  Provincie Luik :
No. 34

ffiffi
Nffiz

Dr. trIöd. R. K.



PROVTNCIE LUIK

Beschrijving der Blazoenen N"' 28 tot 36.

Heure-le-Romain. 1,470 inwoners; 663 hectaren oppervlakte.

Wapen : gedeeld; rechts, in zilver een Sint-Anclrieskruis van keel,
beläden met een hartschild van sabel, bezaaid met leliebloemen van
goud (d'Heure); links, gedrvarsbalkt van zilver en azuur van acht
itukken, over alles heen een leeuw van keel (de Beaurieux). Heure
was een oude heerlijkheid met hooge, rniddelbare en lage juris-
dictie, ressorteerende onder het allodiale hol van Luik en behoo-
rende aan de abdij van de vrouwen van Val-Benoit. Het gehucht
Beaurieux vormde een graafschap, afhankelijk van de abdij van
Prürn en waarvan in de XVII" en XVIII" eeurv c1e families de Rossius.
van Gavere en de Mdan de titularissen rverden.

Thisnes. 1,337 inrvoners; 993 hectaren oppervlakte.

Wapen: in goud een leeurv van sabel, gekroond van het veld.

s'Gravenvo er en. ( F ouron-Ie-C ontte. ) 7,299 inwoners ; 1,335 hectaren
oppervlakte.
Wapen: gevierendeeld; 1 en ,1, in sabel een leeuw van goud, gena-
geld en getongd van keel; 2 en 3, in zilver een leeuw van keel,
genageld en getongd van azllur.

Flamoir. 1,213 inrvoners; 1,090 hectaren oppen'lakte.
Wapen: in zilver een leeurv van sinopel, genageld en getongd van
keel.

La Gleize. 1,148 inrvonerc; 4,425 hectaren oppervlakte.
Wapen : gedrvarsbalkt van zilver en sabel van tien stukken.

Slins. 943 inrvoners; 638 hectaren gppervlakte.

Wapen : in azuur een Sint Nlaarten van goud, stappend op een lossen
grond van hetzelide.

Argenteau. 873 inwoners; 351 hectaren oppervlakte.
Wapen: in azuur een kruis van goud, beladen met vijf schelpen van
keel en in elk krvartier vergezeld van vijf herkruiste kruisjes met
spitsen voet van goucl.

35 Wasseiges. 840 inwoners; 674 hectaren oppervlakte.
Wapen: in zilver drie adelaars van sabel en een schildhoofd van
azLrLrrl beladen met een vijlpuntige ster van goud.

36 Stoumont. 595 inwoners;.7,974 hectaren oppervlakte.
Vy'zrpen : in goud een schuinbalk van keel en een zoom van hetzelfde.
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r r r r r r r t  K o f f i e  H o g  v e r w e k t  g e e n  h o r f k l o p p i n g e n .  r r r r r r r r



'#

-  $0 tJ0 i l t -REM0t |c f lAMPS
- Province de Liäge

,  ;  Provincie Luik :
-  No.  37

PROVINCIE LUIK

B A S S E - B O D E U X :
Province de Liöge
:  Provincie Luik : '

No .  38

e"l-i@

_: HERSTAL '+
Province de Liäge
:  Provincie Luik :

No. 39

' 244' ESNEUX 9A<
' Province de LiÖge- '  

i  Provincie Luik :

-  No.  4O

T R E M B L E U R  ] I
Province de Liäg6
:  Provincie Luik :

No. 43

. :-  ATTENHOVEN -1.

Province de LiÖge
: Prgvincie Luik :

No. 41

HENRI-CHAPEILE.  HENDRIK.CAPELLE

Prov ince  de  L iöge
:  Prov inc ie  Lu ik  :

No.  44

caarne vexklaar ik U hierbij dat ik koffie HAG in menig geval heb aangeraden, en

dat ik zelf nu geen andere koffie meer gebruik.
Dr, R. R., te A.

o!-l+ SART o!+lo

Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. 42

WW DALHEM ),A)A
Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. 45
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PROVINCIE LUIK

Beschriiving der Blazoenen N* 37 tot ztS.

Sougn6-Remouchamps. 2.247 inw,oners : 2.4AI hectaren oppervl.
Wapen : in zilrve,r een leeuw van keeü met d,ubbeilen staar! ge
kroond, getongd en genageJdi van goud (L,iim,burg). Remoucharnps
was eertirjds een deel van Aywaiile, dat tot het eind der XVIIIe
eeuw tot het Hertogdom Luxemiburg,behoorde. Het was tevens de
zetel van het Flotr van Remouchamps, dat als ze,gel << St. Petrtrs,
sta,ande in een schip > voerde. Sou,gnd maakte d,eel, uit van het
eertijds Lirnburgsohe Sprilnont. In het gerneentewapen nu is
Sougnd vertegenwoordigd'door den Lim,burgschen ileeuw en Re-
m,ou,ohamps door den bij het wapen ,behoorenden schildhouder
Sint-Petrus.
Basse-Bodevx. 421 inwonersl 1.7üi hectaren oppervlakte.
Warpen : i,n keelt drie orngekeerde d,roogscheerdersscharen van zirl,-
ver.
Herstal. 27.0,24 inwoners; 1.579 hectaren oppervlakte.
Zegel: rechts, een getakte en gebla'derde boom op een rijzenden
grond; ünks, e,eu torentje, eveneens op een rijzenden grond, Doerlt
het,torentje misschien op de zeer 'oude over'blij,lselen met torentje
van het kasteel van den Algemeenen Floü'meier Pepijn van Herstal
(ffi7-714) ?
Esneux. 4.099 inwonersi 2.6)'1, hectaren oppe,rvlakte.'/.egel: 

een ,burrcht met drie gekanteelde torentjes. In de gerneen-
te trelt men de irraposante ruine van het kasteel, Montlort aan,
een sterkte, die in de rnidde,lee,uwsche geschiedenis meer:malen
na,a.r voren komt.
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Attenhoven.'2JJ64 inwonersl 534 hectaren oppervlakte.
Zege\ : een Sint-Re'migius met rmijter en straienkrans. houdende
in de rechterhand een illeschje en in d,e linker- een rbissohopsstaf;
orngeven van een gotischen 'boogrand.
Sart. 2.199 inwonersl 5.b87 h,ertaren opp,ervlakte.
Legel: rechts,, Sint-Larntrertus ,en ünks, ,het Luiksche perron; alles
van onderen vergezeld van zes ovens van Sart. ln de XVe eeuw
bgzat Sart een rilke metaa,lr irndustrie rmeteen groot aantal srnede-
rijen. ln dat industrieele centrum ricirtten de Luikenaren in 1458
hun < perron >>, syrnbo,ol der stedelijke vrijheid op. welk monü-
,rnent tülans nog op de markt van het rdonp aan,wezig is.
Trembleur . 2.2b,2 lnwoners I 693 hectaren oppervlakte.
Zegel: een engel houdende in elke hand een schild. het rechter-
treladen met drre -l,eeuwen, het I'inker- rmet een burcht.'
Hendrik- Cap elle. H en drik ka p elle. ( H enr i-C hap ell e. ) 1.560 inwoners ;
1.497 heataren oü)pervlakte.
Zegel : Sint-Joris te paard, den dr,aak nedervellend.
Dalhem. 969 inwone rs ;'2')5 hectaren opp erv lakte.
Zegel : een geopend en verli,cht kastee,l, geto,pt rnet d,rie gekan-
teelde en venlüchte torentjes, de ,midrdelkte gr'ooter dan d,e beide
andere. Tusschen de torentjes twee viaggen. De ,machti,ge Graven
van l)alhern, die reeds in cle Xe eeuw in de geschiedenis optreden,
bezaten hier een sterk kasteel, dat do,or Hertog Hendrili II van
Brabant in 7243 werd veroverd.

I I Coffeinevriie koffie Hag verrast door fiinheid van smöak. r r
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! - i  CLERMONT : . :
Province ds Liögd
:  P rov l nc i e  Lu i k :

No. 46

' _ '  
- - - ' J  . .  -  r '  - - , '  - r ' - : " ' J  - , " ? i , , ' - '  ! '  j  : \

-:-:- SAIVE -:-:-

Province de Liöge
:  Provincie Luik :

No. 48

N. 49. N ' 5 0 . N{. 51.

N ' 5 2 . N. 53. N. 54.

De uitstekende s'erking door een geregeld gebruik van coffefnevrije kofl ie_HAG,
in  p lan ls  van qewoDc ko l f i c  bere ik t ,  heb ik  kunnen cons ta teeren b i i  la I  va l l
zcnü*pat iön ten , "har t -  en  n ie r l i j ders .  B i j zonderc  a rnbeve l ing  verd ien t  l re t  gebru ik
van koffic I{AG bii slapeloosheid en vctzuclrt. 

Dr. \{ecl. R. \\/. K. (2.)
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Beschrijving der Blazoenen N"" 4G tot 54.

{6 Clermont. 781 inn'oners; 1.624 hectaren oppervlakte.

Zegel : Sint-Jacob in pelgrimsgervaacl rnet staf en beclelzak.

4i Lorc6. 463 inwonersl 1.291 hectaren oppervlakte.

Zegel :  Sint-Jor is te paart l .  c len duivel  vel lende, ter  lechtelz i i r lc  le lcezeld r .an de
le t t e r ' "  S  r  cn  t e r  l i n ke r -  r an  de  l e t t e r  r  G  >  lS i n t -Geo r re ) .

Saive. 1.504 inrvoners;'196 hectaren oppervlakte.

Zegel  :  een Luiker-perron te l  I 'echterz i jde begeleid var scrr  Sir r t -Pierer .  l rc t  hool t l
gervend naar l ink_s, .houdende in de rechterhand een s letr tc l ,  den s leurelbaard
otnhoog en naar l inks.  de l inkerh.rnt l  rustendc op cen lvauenschi ld.  oosehanpen
nan het  perron en beladen nret  het  wi lpen van l l lean hetselk is :  in rTlner öen
eikeb,oorn var natuur l i jke k leur.  mel  ' r 'uchten van goud, staande op een r i jzenden
groncl v,an sinopel.; over den stam een adelaar vai_sabel, gebekt'en gepoot van
kep.\9n houdende in zijrl klauwen een verkorten, snurllen dwärsbalk varig'oucl. Het
schi ld getopt  Inet  een kt 'oon van ncgen paar l r r r ,  orer totr t  rnet  een ui tkärnenden
adelai r  'an het  schi ld en vastgehouden diror  tsee gr i f l ioenen van soud. senaseld
en -getongr l  van keel ,  houdendÄ elk een banier  ran s i rbel ,  belat len 

"met 'd"e 
letTers

L. I. L. r':ur goud, overtopt rnet een keizerlijke kroon.

18

r r r r r r  Cof fe inevr i ie  ko f f ie  Hog spoor t  hor t  en  zenuwen.  r r r r r r
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PROVINCIE I-UIK

De uitstekende werking door een geregeld gebruik van coffein€vrije koffie EAG, in
plaats van gewne koffie bereikt, heb ik kunnen constateeren bij tal van zenuw-
patiönten, hart- en nierl i jders. Bijzondere aanbeveling verdient lret gebruik van
koffie HAG bij slapeloosheid en vetzucht.

Dr, Med. R. W. K. (2.)
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Beschrijving der Büazoenen N* 46 tot 52.

Clermont. 781 inwoners; 1.624 hectaren oppervlakte.

Zegel '. Sint-Jacob in pelgrirnsgeu'aad rnet staf en bedelzak.

Lorc6. 463 inrvonersl 1.291 hectaren oppervlakte.

Zegel : Sint-Jolis te paard, dert duivel vellende, ter rechterzijde vergezeld van
de'letter a S u en tel linker- 'r.an de letter < G > (Sint-George).

Saive, 1.504 inu'onet's; 496 hectaren opperr.lakte.

Zegel z een Luikerlerron ter rechterzijde begeleid van een Sint-Pieter, het hoofd
sewend na:rr links. houdende in cle rechteihand een sleutel, den sleutelbaard
ärnhoog en naar links, de linkerhand rustende op een rvaperrschild, opgehangen
aan hel Del'l'on en beladen met het \ry'apen van Mean hetrvelk is : in zilver een
eikeboorn van natrrur l i jke k leur,  rnet  vr t r ihterr  van got td.  staande op eerr  r i jzenden
grond van sinopel; over den starn een adclaar van sabel, gebekt, en, gepoot van
keel en houdende in zijn klauwen een verkorten, smallen dwarsbalk van goud.
Het schild getopt met een kroon van negen paarlen, overtopt met een uitkomen-
den adelaai van het schild en vastgebouden door trvee griifioenen van goud, ge-
nageld en getongd 'r'an keel, hotrdeirde elh een banier vatr sabel, lrcladen met de
letters L.I.L,, vair goud, overtopt met. een keizerlijke kroon.

Landen. 3.676 inwoners; 779 hectaren oppervlakte.
'Wapen 

: van zilver rnet een Ieeuw van sabel, genageld en getongd van keel met
gespleten en schuilrkruiselings geptraatsten staart.

Landen. 3.676 inrvoners; 779 hectalen oppervlakte.

Zeg,el : met het schild van zilver net een leeuw van sabel, genageld en getongcl
van keel met gesplcten en schtrinkrui:;elings geplaatsten strart Het schild. overtopt
met een gekleeden voorarnl, een diplomä oI gemeentelilk chartel zrvaaiend. Dit
alles beceleid van t\\'ee boompies.
Dit rnertwaaldig zegel bervijit 'r",elk groot belang de gerneenten aan hun vrij-
heidscharter hechtten.

Rahier. 426 inl'r'oners; 1.432 hectaren oppervlakte.

Wapen : in keel, drie droogscheerderscharen v:rn zilver, de einden na:rr onrlaag.
Het is het blazoen der larnilie van denzellden naarn. Antoine de Rahier bekleedde
in de XIIIe eeun', het ambt van t\leier van Rahier. Zijn urannelijke aistamme-
lingen oe{enden dit arnbt uit tot aaq de Fransche omwenteling"

Amel. (Arnblöac), 7.633 inrvonersl 3.820 hectaren oppervl:rhte:

Wapen: rechts, gcdl'arsbalkt van tien stul<lien, zilver en lzlzuur, met ecn dubbcl-
staaitigc'n leeurv van keel, genageld, getongd en gekroond van goud, over alles
heen; links in lazuur een golrenden zilveren dwarsbalk.
In de rechterheilt van het schild zien r.r,i,j het rvapen van het Hertogdonr Luxem-
burg van hetrvelk Arnel deel uitrnaahte; de lirrkerhellt herinrert aan de rivier
\l'aaraan de gemeente haar na:rtn verschuldigd is.
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I r I r CoffeTnevriie ko{fie Hag spaart hart en zenuwen. r r I I




