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In zilver een dubbelstaartigen leeuw van keel, gekroond, getongd en genageld van
goud. De provincie Limburg vocnt het wapen van het voormalige aloude hertogdonr
van dien naam, Wie daar evenwel uit concludeert dat de geogralische ligging dier
provincie, althans ongeveer, met die van het hertogdom samenvalt, komt bedrogen
uit Immers, wij zeiden het reeds bij het geschiedkundig overzicht der provincie
Luik, de provincie Lirnburg ligt daar, waar eertijds het graafschap Loon ol Looz
zich bevond, dat het noordelijk deel van het Prins-Bisdom uitmaakte.
Het grondgebied van het voormalige hertogdom Limburg vormt thans het oostelijk
deel der provincie Luik. Ten westen n. l. grensde het aan het bisdom, ten zuiden
aan het hertogdorn Luxernburg en ten noorden en oosten aan het hertogdom
Gulik. Het dankt zijn ontstaan als graafschap aan het feit, dat de Hertog van Neder-
Lotharingen, Frederik van Luxemburg (overl. {065), ziin dochter Judith, bii haar
huwelijk met Walram van Aarlen, dit deel zijner bezettingen gaf.
Deze \üalram stichtte aan de vesder het slot < Limburg > op de plaats der tegen-
woor<lige stad van dien naarn, een naam die op het graaischap zell overging, De
zoon van 

'Walram, 
Hendrik I (1082-1{19) werd in {101 door Keizer Hendrik IV

o. m' tot Hertog van Neder-Lotha'ringen verheven, rnaal Keizer Hendrik V wei-
gerde hem als zoodanig te erkennen, zoodat hij reeds in 1106 zijn nieuwe waar-
digheden weer verloor en slechts het graafschap Limburg behield. Zijn opvolger,
walram II ({{19-1139) kwam in 1128 weer in het bezit van Neder-Lotharingen.
DierLs zoon, Hendrik Il (1139-1167) was weer geen hertog van Neder-Lotharingen,
maar bekwam evenwel in 1155 den titel van Hertog van Limburg daar hij toen
zijn gebied met het graafschap Aarlen, dat eerst in het bezit van zijn broede,r
Walram was, en groote bezittingen in de Ardenuen had uitgebreid.
Ongeveer in dezen tijd, de helft de XIIe eeuw, treedt de Limburgsche dubbel-
staartige leeuw, als het blazoen der Limburgsche vorsten op, evenals zijn Bra-
bantsche tegenganger uit dien tij<i, in de Neder-Lotharingsche kleuren, rood op zil-
ver. Beide stamhuizen toch maakten aanspraak op den Neder-Lotharingschen her-
togstitel.
Hendrik's kleinzoon Walram rrr (1221-1226) vereenigt, door zijn tweede huwelijk
rnet Ermesinde van Luxemburg beide hertogdommen onder 66n bestuur.
Deze vereeniging was echter nlaar van korten duu,r, want, na zijn overlijden, werd hij
in Limburg opgevolgd door den oudsten zoon uit zijn eerste huwelijk, Hendrik lv



(1226-12a7); en in Luxemburg door den zoon uit zijn tlveede huwelijk, Hendrik den
Blonden. Genoemde Hendrik IV werd rveer opgevolgd door Walram lV (1247-1279),
die, als opperbeschermheer der wegen in het land tusschen Maas en Rijn, de
roofridders daar in toom hield. Deze had slechts 66rl dochter, Ermgarde, die dus
haar vader als hertogin van Lirnburg zou opvolgen.

In het graafschap Gelre, dat de tegenwoordige Nederlandsche provincie Gelderland en
een groot deel der huidige Nederlandsche provincie Limburg besloeg, regeerde in die
dagen Reinal'd l, die de historie den biinaam van (den strijdbareu gal Deze bijnaam
zegt genoeg. Niet tevreden met ziin gebied, wilcle hij zijn macht uitbreiden en wist daar-
toe geen beter middel, dan te huwen met de Limburgsche erfdochter. Deze Ermgarde
nu was zwak en ziekelijk en bovendien zoo mism.aakt, dat'zii de leelijkste vrouw
van het Hertogdorn heette te zijn. illaar daar lette Graal Reinald minder op, eens
zou hij nu immers. Hertog van Lim,burg rvorden. Het kwam echter anders uit.
Toen Errngarde's vader in 7279 stierf, r'erkocht haar neef Adolf, Graaf van Berg,
zijn rechten op den Limburgschen Hertogstroon aan Jan I, Hertog van Brabant,
biigenaamd < den C)verwinnaar r; hij was voor Reinald geen malsche tegenstander.

Hertog Jan was een dapper, schrander, edehnoedig en weldadig vorst. Hij wist op
het slagveld evengoed het oorlogszwaard te hanteeren als aan zijn prachtig hof de luit
en als hij onder begeleiding van dit instrument zijn eigen liederen voordroeg, hingen
de toehoorders aan zijn lippen. Bevallig van houding en manieren, lr/as hii de lieveling
van zijn volk.

VijI jaren lang duurde de strijd om den Limburgschen hertogstroon, om na veel geld en
rnenschenlevens gekost te hebben, i.n 1288, in den vreeselijken bloedigen slag bii'Woeringän 

te eindigen. Reinald werd verslagen en viel gewond in de handen zijner
tegenstanders; deze eischten voor zijn vrijheid een hoog losgeld. Zijn hooldwonde
genas evenwel nooit en had een bijna volslagen krankzinnigheid tengevolge, zoodat
zijn zoon hem v6ör zijn dood moest opvolgen. Zoo was het droevig einde van 's Hee-
ren Reinalds ongelukkige berekeningen.

I)e bertogdommen Limburg en Brabant waren aldus onder .Ian | (1261-1294) veree-
nigd; men zie verder de beschrijving van het provinciewapen van Brabant.

Bij den Munsterschen Vrede werd Limburg zoo verdeeld, dat de graalschappen
I)aelhern en Falkeqburg aan de Republiek der Vereenigde Nederlanden kwamen
en met Maastricht 66n van de zoogenaarnde Generaliteits-landen vorrnden. Dit gebied
was toen zoo verbrokkeld, dat men rnenigmaal niet wist ol rnen zich op Spaansch
dan wel op Staatsch gebied bevond.

In 7794, toen de Zuidelijke Nederlanden ond,er het F-iransche bewind kwarnen, vor,mdel
de gemeenteq Limburg, Daelhem en een gedeelte van Luik het departernent van de
Ourthe, terwijl de overige gedeelten, met andere deelen van Luik en Gelder aan het
departement van de Neder-Maas l<wamen. Koning Willern I der Nederlanden stelde, in
1814, uit dit laatste en allerlei andere streken een provincie samen die de tegenwoordige
Belgische en Nederlandsche provincies Limburg omvatte en onder dien naam cle
derde provincie van het Koninkrijk uitmaakte. In 1830 verklaarde dit geheele Lim-
burg zich voor Belgiö, met uitzondering van Maastricht, dat door Dibbits bedwon-
gen werd. Tengevolge van de aannerning van het Tractaat van 1831, werd de
provincie in 1839 in tweeön gesplitst en elk dier deelen volgens de huidige grenzen
bij het Belgische en Nederlandsche Koninkrijk gevoegd.
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Mi jD pn t iön t  k rvam nr  de  cers te  p roe fncmi r rg  rne t  co f fe inevr i ie  ko f f ie  HAG

spoed jg  b i j  m i j  t c rug  en  re rk läarde :  << Nu kan ik  tcurn ins te  rveer  äe t  a ls  v roeAer
ko l ' l i e  gghru iken;  van  har th lopp ingcr r  en  I i ch te  du ize l ingen,  Ia  he t  gebru ik  r i i r r
gcwor re  ko f f ie  zoo va lk  gevoc ld .  heb ik  abso luu t  n ie ts  gemerk t .  ) )

Dr. W. S. G.. te G.



PROVTNCIE TIMBURG

Beschrijving der Blazoenen N"" I tot 9.

Hasselt. 22,717 inwoners; 3,993 hectaren oppervlakte.

Wapen : gedeeld; 1, gedwarsbalkt van tien stukken van keel en goud; 2, in zilver
twee hazelaars van sinopel op een grasgrond van hetzellde en een ornboord-
sel van goud. De linker wapenhellt is het eigenlijke wapen van Hasselt, de rech-
ter- dat van het graafschap Loon waartoe de stad eertijds behoorde.

St-Truiden. (St-Trond). 16,472 inwoners; 3,908 hectaren oppervlakte.

Wapen: in keel het Luiksche peroen, vangeplaatst op drie treden, onder- goud,
steund door drie leeuwtjes, getopt met een pijnappel met kruis, vergezeld van
de letters S. T. en een schildhoold van goud, beladen rnet een dubbelen, halven
adelaar van sabel, getongd, gepoot en gekroond van keel. Olschoon eertijds een
stad in het vorstendom Luik, had zij tevens Keizerlijke voorrechten en verplich-
tingen, hetgeen in haar wapen is uitgedrukt.

Tongeren. (Tongres.) 11,532 inwoners; {,319 hectaren oppervlakte.

Wapen : in zilver een dwarsbalk van goucl, van boven vergezeld van vier klokjes
van azuur, staande in den zin van den dwarsbalk, en van oncleren van viil
t l e rger i i ke  k lok les ,  gep laa ts t :  . l  en  2 .  A luee lc l rng ,  zoowel  a ls  o l l r t ' ree le  beschr i l -
ving van dit wapen, zijn noodeloos omslachtig en heraldisch oniuist. Zij moeten
eenvouclig zijn : < in vair een dwarsbalk van goucl ). Dit blijkt ook uit de
oucle zegels.

Bree. 4,300 inwonersl 2,500 hectaren oppervlakte.

Wapen : gedeeld; 1 : gedwarsbalkt van tien stukken, goud en keel (Graafschap
Loon);2: in sabel twee palen van goud. Dit wapen rverd reeds door cle oude
Schepenbank van Bree gebezigd.

Tessenderloo. 6,292 inwoners; 5,139 hectaren oppervlakte.
Wapen : in azuur het beeld van St-Maarten rnet den bedelaar, alles van goud.

Zonhoven. 5,042 inwoners; 3,099 hectaren opperr'lakte.
Wapen : in azuur een stralende zon van goucl.

7 Maeseyck. Maaseik. 5,611 inwoners; 2,722 hectzrren oppervlakte.

Wapen: gedeeld;  { ,  gedwarsbalkt  ran goud en keel  van t ien stukken; 2.  in
zilver een eikeboorn in natuurliike kleur op een grond van sinopel en in het
schildhoofcl vergezeld van drie verkorte kruisies van keel. I)it wapen vindt zijn
oorsprong in het stadszegel van 1581, dat weer een sarnenvoeging was van twee

.zegels van ouderen datum n. l. 1438 en 1534.

8 Herck-de-Stad. Herk-de-Stad. (HerckJa-Ville). 3,286 inwoners; 7,977 hectaren
oppervlakte.
Wapen : doorsnedenl 1, in keel het beeld van St-Maarten \ran goud; 2, gedwars-
balkt  van goud en keel  van t ien stukken.

9 Lummen. 4,078 inwoners; 4,000 hectaren oppervlakte.
'Wapen 

: gevierendeeld: 1 en 4, in keel drie rnispelbloernen van goud (Arenberg);
2 en 3, in goud een dwarsbalk, geschakeerd van zih'er en keel in drie rijen än
een van azuur genagelde en getongde leeu*' van keel, uitkomende van den ball
(van der Mark). De heerliikheid Lurnrnen kwarn in 7345 in het bezit van het
geslacht van der Mark. Willem II uit dit geslacht was de bekende Willem van
der Mark, Heer van Lurn_ey (Lummen). de rnecleaanvoerder der 

'Watergeuzen. 
In

1748 kwarn de heerlijkheid door hurveliik aan de larnilie van Arenberg.

t t r r r  Cof fe rnevr i ie  ko f f ie  Hog geef t  genot  en  we lbehogen.  r r r r r



PROVINCIE LINIBURG
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_ Qe coiielnevrije koilie HAG heelt rnijn verrvachtingen overtroilen, Deze
ho{Iie srnaakt uitstekend e-n is,indertiaäd vrij van dJ schadeliike rverking
op hart en zenu\yell, zoodat ik ze aar, mijne patiönten ten ieerste aan-
ber.eel. D" K., te SD.
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PROVINCIE LIMBURG

Beschrijving der Blazoenen N* l0 tot 18.

Bocholt. 3,736 inwoners; 3,595 hectaren opper-vhkte.
\ir-;;; -äää"ia i" ä.i"4";-1, i" ur,t,tr üät beeld van Sint Laurentius van.goud,
verSereld"uan een beuk van natutrr l i jke k leur;  2,  in z i l ler  dr ie leeuwen van s inopel ,

sen-aeeld en getongd van keel en gäkroond Yan goud (markiezaat F|anchimont);
3.  in l inouel  är ie ianziende leeuwenkoppen \än z i lver ,  getongcl  van keel '

P""r. 3,499 inwonersl 4,537 hectaren oppervlakte.

Wanen: cedeeld:  rechts,  gedwarsbl lk t  van goud en keel  van t iet t  s t t rkken- l  l inks,

; "1""ä t i " "  nalär- ,  uar-r  käel .  Peer \Ä.ns een higer l i jkheid,  ua:rr rnede Mar ia de Looz

i*iiiti"a "*id. diä hon. in 1358 aan Everardus van der Marck mee ten huweliik

Ü.i"ht] O. laatste liet de kern van ziin heerliikheid om.n'allen en zoo werd Peer

ä""-d".-ti"n steden yan het Graafschap Looi (recbter rvapenhel[t). Zii verkr-eeg

."ü"i-it"äii .tot"tiit " privilegiön of vrijheden, r-naar bleef een erfelijk leen, onder-

worpen aan de weiten-.'an liet graaischap.

Bilsen. Bilzen 4,091 inu'onerc1 1,512 hectaren oppervlakte.

Waoen : eedeeld; rechts, gedrvarsbalkt van goucl en heel van tien stukken (het oude

s; ; ; i *hr ; i ; i . l :  t in t* t .  in  z i l ter  cerr  boorn. ' r 'n '  s inopel  op e_en grond van hetzel ide

fgit.""i.-Eiü"" i;oi-aä eertijds een jurisdictie, n'aär.an de souvereiniteit bii de
graven van Looz berustte.

Lommel. 9,722 inrvoners; 10,206 hectaren oppen'lakte.
'Wapen: 

in azlur ee1 eikeboorn,van goucl, geöikeld lan hetzelltle, aen den yoet

"u"'ä"" boo- ttt"" grazende schapeni evenäens van gond, nlles op lossen grond

van hetzelfde.

Leopoldsburg. (BourgJ-öopold). 53;A2 inwoners; {,290 hectaren oppervlakte'
'Wapen 

:  gedeel{  iq dr ieön van sabel .  goud e1 keel .  o ler  a l les heen twee scht t in-

-" t  l " f . t " . 'ä" ib iä" i "  i -u"n.den van z i lvär  rnet  ge*esten 'an goud: ee-n schi ldhoofd

i ; ; ; i ; ; ; " i ;  ü iaden t r" ret  t rvee aigewende let te ls_L._ overtopt  rnet .  de koninkl i jke

l . .oon,  " l i " i  uan soud. f ) i t  rvapen. inet  z i jn nnt ionale k leur,en.  koninkl i jk  -naamci i fer
ä"--ljii"lr uttiiüu,it. is geheäl in overeÄnstemnrins rnet h-et katakter der in 1850

ooeer ichte semeente.  Onder haar ressorteert  n.  L het  door Koning Leopold I
i ;  1$5 sest ichte rn i l i t : r i re kamp van Bever loo.

Hamont. 3,918 inwoners; 2,321 hectaren oppervlakte.

Wapen : gedeeld; rechts, gedrvarsbalkt van goud en keel van tien stukken (Lgoz];

l i "k ' i ,  in  
- l i " " l  

t *""  beui ie l i r rgs geLanreelde ds 'arshalken van z i lver  (d 'Arckel) .

Ho-""i *är oorrt .onkeliik eöir sTad in de heerliikheid van G_revenbroek. In {401
*".d "ij als tiende stad üii het graafschap van Looz gevoegd en aan de wetten

er van onderworpen.
Neeroeteren. 3,360 inwoners; 3,106 hectaren oppervlakte.
'Wapen 

: gedwarsbalkt van goud en keel van tien stukken; een paalsgen'iize ge-
plaatste visch van sabel over alles heen'

Borgloon. (Looz,) 2,918 inwonersi 7,021 hectaren opperr'lakte.
'Waoen: 

sedwersbalkt  van soud en keel  van t ien s lukken. Borglo.r r  was eert i ids
de 

'hooldstad 
van het oude sraafschep Looz oi Loon. Dit graaischap besloeg

onse\eer de geheele tegenwöordige provincie L inrburg.  vrn, larr  dat  zoovele
n"rlt""ttt".t in 

'deze 
proviäcie het blazoen van Looz in liun r.vapen voeren, Voor

rlerdere biizonderheden verwijzen lve naar de beschrijving van het provinciewapen
van Luik.

Beeringen. Beringen. 2,525 inwoners; 703 hectaren oppervlakte.
'Waoen 

: cedeeld: rechts. sedwarsbalkt van goud en keel (Looz); links, in zilver een
recütoustäande beer r 'än" naturrr l i ike k letr r ,  gemui lband ven sabel .  Ree| ingen
rros.ät t  er fe l i ike heer l i ik l re id,  behoorende aan de abdi j  ran Corbie en gelegen
onder bescher in ing tan-het  graafschap vat t  Looz'  De heer in het  wapen is een
toespeling op den naam der gemeente.

1 l

12

13

t4

t5

16

17

f8

r l r l r r r t r r r r r  P r i k k e l b o o r ?  D o n . . .  k o f f i e  H o g .  r l l r t r r l r l l l t

,t



PROVINCIE LIMT]URG

CURIiIOEI{, C|JßAI{GE
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  19

.!ole EXEL :l-l:
:  Provincie Limburg :
Province de Limbourg

- l  HAELEN :+
: Provincie Limbtrre :
Province de Limbourg

:  S T O C K H E I M  :
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  22

2/.<-i EELEN L1"i
:  P rov i nc i e  L imbu rg  :
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: Previncie Limburg :
Province de Limbourg

- .i.l HEERS i-1.
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-  Province de Limbourg
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:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

) OPGLABEEK )21
: Provincie Limburg :
Province de Limbourg

No,  20 No. 21

No .  23 No. 24

Province de Limbourg
No .  25 No .  26 No .  27

De coffeine van de koffie gaat evenals andere alcaloiden in de melk over cn
kan däarin chemisch aa1r_gew-ezen worden. De zuigeling neernt dus rceds mct de
rnoedermelk het zenuwprikkelend alcaloid, de colTöine,1n zich op en dan verwon-
d€ren zrclt cle moellers, _r1'anneer het hind schreeuwt, niet wil slapen en aan
stolingerl in de stofrrisseling l i jdt. Dr. H. T. NiCOLAI.



PROVINCIE LIMBURG

Beschrijving der Blazoenen N"" 19 tot 27.

19 Curingen. l{uringön. (Curange.) 2,767 inwoners; 1,952 hectaren oppervlakte.
Wapen: gedeeld;  rechts,  gedwarsbalkt  van goud en-Jteel-ven - t !en stukken (Looz);

l inks,  in r ' i lu"r  "" . t  gebladärde boorntak vrn natrrur l i jkel leur.  De.he-eren van Looz
ü.ää!"-ä C"ri"gefiE tt"ik La.steel, waar -velen vän hen verblijl hielden en dat
dien tengevolg. äik*ijl. het tooneel valr belegering en verwoesting was. In 1584
rverd heI leodale hof delinitief te Hasselt gevestigd.

20 F;xel. Eksel.2,244 inrvoners; 4,025 hectalen oppervlakte.
'Waoen: 

in z i lver  dr ie schuinbatken van sabel ,  respect ievel i ik  beladen rnet  de
let tÄrs E,  X en L van goud en geplaatst  in de r icht ing van een l inkerschuinbalk.

21 Haelen. Halen. 2,794 inwoners; 1,881 hectaren oppervlalite.
'Wapen 

: in zilver twee toegewende leeuwen van sabel.

Stockheim. Stokkem. 2,248 inrvoners; 887 hectaren oppervlakte.

Warrerr :  sedeeld;  r 'echts,  set . l rvarsbalkt  ran gortd en keel  van t ien stukken (Looz);

l inks een eikenstarn van iutuur l i ike k lerrr ,  s i : rande op een gr : rsgrond'  Het schi int ,
da t  he t  do ru  u  S toche r r r  r .  r l l t  i n  he t  r n i d r l en  de r  X l l l "  eeuw  to [  s t ad  u ' e rd  l e t l t even ,
zijn ontstaän dankte aan het kasteel, dat de graven van Looz hier van de graven
van Gelre in leen hadden.

Eelen. {,198 inwoners; 1,001 hectaren oppen'lakte.

Wapen :  gedeeld;  rechts,  gedrvarsbalkt  vrr r  got td e l r  keel  van Lien st t rk l<en (Looz);
l inks,  in i rur ' t  een s leutel  tun goud. Di t  rv iperr  zal  rvel  z i jn oorsprong v inden in
het onde scheoerrbank-zeeel van-Ellen oI Elen Eelen had n.-1. een äi.sen rechtbank
ol tribunaal, iruo, ,l"n iolgens de wetten van Looz recht sprak. De huidige kerk
te Eelen bezit een prachtig- Sint-Petrusbeeld irr hout uit de XV" eeuw. Qit wiist
er op, evenals de sleutel in de linker wapenhellt, dat cle parochie aan Sint Petrus
was gewijd.

Gruitrode. 1,391 inwoners; 3,797 hectzrren oppervlakte.

Wapen: gedwarsb:rlkt van tien stukken van goud en keel, over alles heen de
hooidlettei G van zilver'. De heerlijkheid van Giu-vtroede was oudtijds een doraein
der graven vzrn Looz.

}Ieers. 1,28i inrvoners; 899 hectaren oppervlakte.

Wapen: in goud een van azuur getongde en genagelde leeuw van keel'

Montenaelren. llontenakcn. 1,566 inwoners; 1,080 hectaren oppervlakte.

Wapen: in z i l r  er  een burc l r t  \ : rn lwee r  er t l iepingen van azutrr ,  de burcht  zel i
gekanteeld van twce heele en twee halve stu l iken.  de verdieping van een heel
ön twee halve stukken. Moseliik wordt met dezen burcht het kasteel van Monte-
naeken bedoeld, dat eens ein der voornaarnste vestingen van het graalschap van
Looz was en in 1457 door de Brabanders en Limburgers verwoest werd. De heer-
liikheid, later de gemeente Montenaeken, dankt haär ontstaan aan deze sterkte
"tr oun het gebieä dat onder den slotvoogd ressorteerde. Het wapen werd de
gemeente bii Koninhlijk Besluit van 27 Januari 1865 verleend. Het blazoen, dat v66r
dien daturn gevoerd werd, vindt men op n" 36.

Opglabe.i.. Opgtabbeek. 1,868 inwoners; 2,501 hectaren oppervlakte,
'Wlpen 

: in zilver een knoestige schuinbalk van sabel, aan beide zijden vergezeld
van een smallen, gollenden schuinbalk van azuur.
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No. 28 No, 29

'  MEESWYCK :.
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  30

. :  HALMAEL !I
:  Provincie Limburg :
Province de Limbourg

)4 MAESEYCK )A
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No. 34

)A)A< BREE \,A<),A
: Provincie Limburg :
Province de Limbourg

M O N T E N A E K E N  :
: Provincie Limburg :
Province de Limbourg

cRf

No .  32 N o .  3 3

No. 35 No .  36

Ik heb het genoegen hierdoor rnede te cleelen dat de coffeinevrije koffie Hag
dooi vele mijner patiönteD zeer- grrarue gcdrorlkcn rvorclt, en dat ik deze koffie
geregeld aaDbeveel aan alle zenuN- en hartl i jclers, alsmede in geval van storif lgen
de l  sp i j sver te r ingsorganen. Dr. D. \V., te L.
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' Beschrijving der Blazoenen N"" 28 tot 36.

Olhoven. {,6,15 inwoners; 1,300 hectarän oppervlakte.

W.p.n : in azuur een Sint Servatius, in bisschoppelijk gewaad, van gorrd.

Zeelhem. Zelem, 1,639 inwonersl 1,047 hectaren oppen'lakte.
'Wapen 

: in zilver tlvee dwarsbalken 1an sabel; een vrijkwartier van goud, beladen
met twee drvarsbalken van sabel en een zoom, geblokt van zilver en keel van
trvaali stukken.

Meeswyck. M.eeszuiik. 690 inwoners; 342 hectaren oppervlakte.

Wapen : in goud een rooster van keel.

Opitter. 6{i1 inrvoners; 430 hectaren oppen'lakte.

Wapen : gedeeld; rechts, gedwarsbalkt van goud en keel van tien stukLen (Looz);

links, in goud een lelie rnet afgesneden voet van keel (Van 'Wachtendonck). 
Opitter

rvas eertijds een heerlijkheid van het graalschap I'ooz.

Halmael. HaImaaI. 299 inwoners; 86 hectaren oppervlakte.

Wapcr r :  in  azuu l  een S in t  Pet rus  houdende in  z i i r r  rech terhar rc l  i see  s leu te ls  en  in
zijn linker een Pauselijken staf, in den rechter bovenhoek vergezeld van een zon,
al les van goud.

Sint-Truiden ( S aint:T rond.) 16,626 inrvoners; 3,908 hectaren oppen'lakte.

Wapen : in azuur een gekroonde dubbele adelaar van goud, beladen rnet de
letters S. T. van sabel. Dit is het oude wapen dat door de gerneente gevoerd werd
tot 2 Septenber 1878; bij Koninklijk Besluit van dien d:rg werd de stad een
ander wapen toegekend, hetwelk afgebeeld is pnder N" 2 van deze provincie.

Maeseyck. M aaseik. 5,840 inwoners; 2,722 hectaren oppervlakte.

Het oude hier afgebeelde gemeentervapen: ( in azuur een geblaclerde eikel van
goud > rverd bij Koninkliik Beslnit van 22 Mei 1909 door een nieuw wapen ver-
vangen waarvan beschrijving en afbeelding voorkornen ondbr N" 7 van deze
provincie.

Bree. 4,624 inwonersl 2,5(X) hectaren oppervlakte.

Bij Koninklijk Besluit van 26 .Iuli {926 werd aan de gemeente Bree een nieurv
wapen toegekend waarvan aibeelding en beschrijving voorkomen ohder Nr 4 r'an
deze provincie. Tot dien datum voerde de gemeente het n. \'. wapen. Gedeeld:
rechts, gedwarsbalkt van goud en keel van tien stukken; links, in keel, twee palen
van zilver.

Montenaeken. Montenakett. 1,566 inlvoners; 1,080 hectaren oppervlakte.

Het hier afgebeelde rvapen dat ook thans nog door de farnilie de Montenaeken
gevoerd wordt < in keel een schuinbalk 'r'an zilver >, was het vroegere gemeente-
wapen. Bij Koninklijk Besluit rar. 27 .Ianuari 1865 weld de gerneente een nieuw
.lvapen toegewezen waaryan albeelding en beschriiving voorkornen onder N" 26
van deze provincie.
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),Ah 6E11911 W)A
: Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  37

BORGLOON.  LOOZ
: Provincie L imburg I
Province ds Limbourg

No .  38

-:-:- DILSEN -:-:-

:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  39

A r'lecieLEN')A
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No. 40

GROOTE-BROOEL. GRAND-BROGEL
: Provincis L imburg :
Province de Limbourg

. '+ KESSENICH : i
:  Proyincie Limburg :
Province de Llmbourg

W STEVOORT )/<
:  Provincie L imburg r
Province de Limbourg

N ' 4 4 . N '45 .

No. 41 No. 42

No. 43

@
Brj nervositeit.cn slapeloosheid_schrijf ik steeds coffeinevrlje koffie HAG voor,

o rnocr  ocze f io r t rc  gcen l l r r tee lende we lk ing ,  qeen s lape loos l re id  bezorE l .  oD qrond
van persuon l i j ke .ondcrv ind ing  \an  ik  bevc l t igen  da t -de  co f fc incvr i . ie *ko f t ' i e 'HAc
even lck tc r  i s  a ls  sewone l (o f f ie .

Dr. ]\Ied. H. (2.)
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Beschriiving der Blazoenen N* 37 tot 45.

Genck. 25.336 inr,voners; 8.780 hectaren oppervlakte.
Zegel: Sint-Maarten te paard, zijn mantel deelend met een zrrrrten
man.

Borgloon. (Looz.) 2.973 inrvonersi 7.027 hectaren oppervlakte.
Zegel: een schildje, gedwarsbalkt van goud en keel van tien stuk-
["fi. o"oln"tst v66r eän bur-clrt. Olschoon in de oflicieele beschrii-
ving 

"sprake 
is van een ( burcht >, vertoont de a{beeldigg- ee-n

näU-".ti'. dat meer het karakter van een ( kasteel , heeft' (Zie de
6eschrijving van het gemeentervapen n" 17.)

Dilsen. 2.220 inwoners; 1.634 hectaren oppervlakte.
Zegel: een Sint-N'Iaarten te paard, ziin rnantel deelend met een
arnlen man.

Mechelen. 2.866 inwoners; 3.389 hectaren oppervlakte.
Zegel: twee bisschoppen met kruis en mijter, elk in een nis, naast
elkänder .geplaatst.

Groote-Brogel, (Grand-Brogel) tr'117 inwoners; 1.998 hect. oppervl'
Zegel: de schutspatroon cler parochie, Sint-Trudo, dragende in de
linkerhand een kerk.

Kessenich. 7.027 inwoners; 1.021 hectaren oppervlakte.
Zes,el: een Sint-r\Iaarten in krijgsgervaa{ te paard,-met-zijn zrvaard
een" stuk van ziin mantel snijdände orn er een halinaakten. arnren
man mecle te dekken.

Stevoort. 1.580 inwoners; 7.204 hectaren oppervlakte.
Zegel: Sint-l\{aarten te paard, zijn mantel deelend met een gekniel-
den armen ntan.
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BORGLOON. LOOZ
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No .  38

-:-:. DILSEN -:-:-

:  Provincie L imburg :
Province de Llmbourg

No .  39

)A MECHELEN )A
:  Provincie L imburg !
Province de Limbourg

GROOTE-BROGEL, GRAND.BROGEL
: Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No. 41

. '+ KESSENICH +!
: Provincie Limburg :
Province de Limbourg

W STEVOORT h
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No'  43

W RECKHEIM W
:  Provincie L imburg :
Province de Limbourg

No. 44

Bij nervositeit en slapeloosheid schrijf ik steeds coffeinevrije koffie HAG voor,
omdat deze koffie geen irxite€rende werking, geen slap€loosheid bezorgt. Op grond
van persoonliJke ondervinding kan ik bevestigen dat de coffeinevrije kolfie HAG
even lekker is als gewone koffie.

Dr .  Med.  H.  (2 . )
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Beschrijving der Blazoenen N"' 37 tot 44.

Genck. 25.3'% inwoners; 8.780 hecrtaren opperr4lakte.
Zegel: Sint-Maarten 'te paard, zijn ma,nte,l deelend met een arrnen
Iruln.

Borgloon. (Loo;2.) 2.973 inwoners; 1.021 hectaren oppervlakte.
Zegel : een sch,i{dje, gediwarsbalkt van goud en keeL, van tien stuk-
ken, geplaatst vö6r een bur,ch,t. O{schoon in de officieele ibeschrij-
ving sprake i,s van een ( burcht >, vertoont de af'beelding een
gebouw, dat m,eer het karakter van een (( kasteel > heeft. (Zi:e de
beschriiving \ran het gemeentewapen n" 17).

39 Dilsen. 2.220 inwoners; 1.634 hectaren oppervlakte.
Zegel : een Sint-Maarten te paard, zijn mantel deelend met een
affnern man.

Mechelen 2.866 inwomlrs; 3.389 he,citaren oprpervltakte.
Zgsel , twee bissch,oppen ,rnet kr-uis en miitter, elk in een nris, naast
elkander geplaatst.

Groote-Bro gel. ( G rand-ßr og eI). 1.117 inwoners; {.998 hect. oppervl.
lege'l : de schutspatroon der paroohie, Sint-Trudo, dragende in de
{inker,hand een kerk.

Kessenich. 1.027 inwoners; 1.021 hectaren oppervlakte.
Zegel:,:-een Sint-N{a,arten in krifgs,qervaad ,te paard, met zijn zwaard
een stuk _van zijn rn,antel sn,ijdende om er een hal,firaaktön, anmen
man nrecle te dekkerr.

43 Stevoort. 1.580 inrvoners; 1.204 hecta,ren oppervlakte.

Tegel : sint-Maarten te paard, zijn m:rntel deelendi met eep gekrriel-
den armen man.

44 Reckheirn. llekent. 2.403 inrvoners; 1.571 hectaren oppervlzrkte.
Wapen : gevierend,ee,ld : 1 en 4 van kee,l rnet het kruis van goud, 2
en 3 van goud met clen leeurv van keeL,ove,r ,all.es heen vän käel
met het kruis van goud.
wapen der famiiüe cl'Asprenro.'t-I.yn,cle', dlie in het bezit breef
van de heerliikheid Ite'ckheirn van 1590 tot 7794. Keizer Ferd'inand
II verhief-de v'ije baronie van Reckheim ,to,t Keizerlijk Graafschap,
te,n voordeele van Ernest d'AspnernontJ-ynden etr ziln opvolgeii
(1623).
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