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Brustem, 20 mei 2019  
 
Geachte mevrouw,  
 
Geachte heer,  
 
Beste heemkunde vrienden,  
 
Wij nodigen U graag uit op onze bijeenkomst van het ‘Heemkunde genootschap’ van Brustem, 
dinsdag 8 oktober 2019 in de raadzaal van het voormalig gemeentehuis aan het Singelplein te 
Brustem, deuren open 19h00 lezing stipt om 19h30. 
  
Vrije toegang, iedereen is van harte welkom, ook op de volgende bijeenkomsten die voorzien 
zijn, iedere 2de dinsdag van de maand, zelfde uur en zelfde plaats.  
 

Thema van de avond: 

Voordracht  “de blazoenen van de Luikse bisschoppen en hun afwijkingen”. 

Door Jean-Pierre (Charles) Dechesne, stadsgids Sint-Truiden, Guide régional Liège-Luik 

Kerkelijke heraldiek heeft haar eigen regels en codes. Sommige tekeningen, symbolen, versiering, 
mogen getoond worden, andere niet, sommige moeten, andere zijn toegelaten etc.  

Kerkelijke Hoogheden dragen een blazoen om hen te laten herkennen. 

Sinds het Concordaat van 1801 die de godsdiensten in onze streken terug in voege stelde, dragen de 
Luikse bisschoppen een blazoen, en die hebben allen een afwijking. 

Als stadsgids ben ik nieuwsgierig; toen het mij opviel wou ik weten “waarom en hoe”?  

De resultaten van mijn opzoekingen wil ik graag met u delen. 

Vergeet niet dat Limburg, dus Sint-Truiden en Brustem, deel uit maakten van het Luikse bisdom tot 
1967, toen het bisdom Hasselt opgericht werd. 

Een voorproef kun je al gaan bekijken in de Academiezaal: boven het podium pronkt het blazoen van 
Mgr Van Bommel, bisschop van Luik van 1829 tot 1852. 
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Datzelfde blazoen is geschilderd in de Keyser zaal van de abt vleugel van de abdij site, op de boven 
lijst, rechts bij intreden. Deze is weliswaar van veel minder uitvoeringskwaliteit dan dat van de 
academiezaal.  

Hebt u de afwijking gevonden?  

In de hoop jullie daar te ontmoeten,  

Vriendelijke Truiense groeten,  

 

Het zou ons bijzonder verheugen U te mogen ontmoeten. 
 
Het bestuur 

 


