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KORTE HISTORIEK  VAN HET KASTEEL VAN RULLINGEN 

Door Bernadette Vanwalle (Alken) 
 

De heren van Rolinghen waren leenmannen van de graven van Loon. De oudst bekende is Egbert die in 
1135 vermeld wordt als getuige bij de stichting van de abdij van Averbode. In 1288 vecht Hendrik van 
Rolinghen aan de zijde van de graaf van Loon in de slag bij Woeringen. 
In de funderingen van het kasteel werd in 1981-82 een oude kern van mergel en silex teruggevonden. Dit 
restant van een middeleeuwse constructie blijft een onvoldoende bewijs voor de door J. Daris 
geformuleerde hypothese als zou er oorspronkelijk een mottoren gestaan hebben. 
 
In de tweede helft van de 15de eeuw komt Rullingen in het bezit van de familie van Hulsberg Schaloen en 
in 1575 gaat het door huwelijk over naar de familie van Voordt. Zij liet het kasteel in de eerste helft van de 
17de eeuw ombouwen tot een waterkasteel in Maasstijl. Volgens een stichtingsakte van 1622 werd er 
toen een huiskapel opgericht “sur la motte de Rullingen”. Op de Ferrariskaart (1771-77) worden het 
kasteel en de hoeve voorgesteld als twee tegenover elkaar gelegen U-vormige complexen. 
 

 
Rullingen op de Ferrariskaart 1771-1778 - Historical Maps of the Habsburg Empire (Beerling=Berlingen) 
 
In de loop van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw wordt het geheel gemoderniseerd door de 
familie de Zeegraedt: zij bouwen tussen 1761-1789 de pachterwoning met buitenschuur, verwijderen de 
kruisen uit de vensters van het kasteel, en vormen het Franse park om tot een park in landschapsstijl; 
naast de hoeve wordt een woning voor de jachtwachter gebouwd, en de oude slotkapel wordt vervangen 
door koetshuizen. 
 
In 1806 komt Rullingen door huwelijk in het bezit van de familie Claes. In de Atlas van de Buurtwegen 
(1844) verschijnt het complex in zijn grootste uitgestrektheid; vooral de hoeve was inmiddels sterk 
uitgebreid. Circa 1850 bouwt Eugène Claes in het verlengde van de oostelijke dienstvleugel naar het park 
toe een oranjerie van glas en metaal. 
 

http://mapire.eu/en/maps/
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Rullingen in de Atlas der Buurtwegen 1844 
 
In 1910 wordt Rullingen aangekocht door ridder Pangaert d'Opdorp. Een grote brand in 1920 
verwoest het grootste gedeelte van de kasteelhoeve en de dienstvleugel van het kasteel, gevolgd 
door een nieuw bouwcampagne: de verwoeste dienstgebouwen en de resten van de hoeve 
worden gesloopt en vervangen door een formele, zogenaamde Franse tuin; het vervallen 
waterkasteel wordt in 1921-35 gerestaureerd naar ontwerp van Langerock (Luik) in 
neotraditionele stijl met neorenaissance-inslag. De slotgracht wordt aan de uiteinden 
gedeeltelijk gedempt en van afbraakmateriaal worden enkele nieuwe dienstgebouwen 
opgetrokken 
 

 
Kasteel van Rullingen circa 1910 met op de achtergrond een gedeelte van de kasteelhoeve 
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Het complex wordt in 1978 verworven door de Provincie Limburg, die het als hotel-restaurant 
verhuurt. 
Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/31855 
 

  

Uit HBvL vrijdag 26 augustus 1983 
 

  
Kasteel van Rullingen na de restauratie van 1989 
 
In 2014 verkoopt de Provincie Limburg het kasteel aan NV Livac. Deze NV is een van de vennootschappen van 
de projectontwikkelaar Kolmont van de familie Tans. 
Zie het verkoopsdossier op 
http://fiscus.fgov.be/interfpatrnl/Green/Immeubles/Hasselt/HasseltBorgloonRullingen1/verkoopdossier_Rullinge
n.pdf  
 
  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/31855
http://fiscus.fgov.be/interfpatrnl/Green/Immeubles/Hasselt/HasseltBorgloonRullingen1/verkoopdossier_Rullingen.pdf
http://fiscus.fgov.be/interfpatrnl/Green/Immeubles/Hasselt/HasseltBorgloonRullingen1/verkoopdossier_Rullingen.pdf
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DE OPEENVOLGENDE BOUWFASES 

 

 
Kasteel in 1770 volgens Ferraris 
 

 
Kasteel met hoeve 1845 – Stafkaart Vandermaelen 
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Kasteel met hoeve in 1885 
 
1-Kasteel 
2-Dienstvleugel 
3-Slotgracht 
4-Moestuin van het kasteel voorzien van serres, volledig ommuurd  
5-Vijver 



 

6 
 

6-Jachthuis van de boswachter 
7-Moestuin van de pachter 
8-Mestvaal 
9-Buitenschuur 
10-Poorthuis met duiventil 
11-Bergruimte 
12-Koestal 
13-Kleinvee (kalveren) 
14-Pluimvee 
15-Varkensstallen 
16-Binnenschuur van de heer  
17-Woning pachter  
18-Bakhuis 
19-Veestal voor stieren 
20-Paardestallen 
21-Pulpstal 
22-Orangrie 
23-Dreef 
 

 
Na de brand van 1920 verdween de boerderij volledig.. 
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Grondplan van het kasteel van Rullingen inclusief de thans verdwenen achterliggende winning. 
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BRONNEN IN VERBAND MET DE GESCHIEDENIS VAN HET 
KASTEEL VAN RULLINGEN 

Door Bernadette Vanwalle (Alken) 
 

• PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J., 
Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement 
Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 14N4, Brussel - 
Turnhout, 1999, p. 99-100. 
 

• https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134299 
 
• GENICOT L.F. (editor), Het groot kastelenboek van België, deel 1, [Brussel], 1976, pagina's 216-

217.  
 

• DARIS J., Histoire du Diocèse et de la Principauté de Liège pendant le XVIe siècle, 2 delen, Luik, 
1865, pagina's 130-141. 
 

• DECKER DOUCET de TILLIER R. de, Contribution à l'histoire du château de Rulingen, in De 
Middelaar tussen de Genealogische Navorsers, 26 (6) 1971, pagina's 322-343, 1972. 
 

• DE DECKER DOUCET DE TILLIER R., La famille de Borman au château de Rullingen, in 
L'Intermédiaire des généalogistes, nr. 158, 1972 p. 115-116. 

 
• DE DECKER DOUCET DE TILLIER R.; GOOLE F., Généalogie des barons de Zeegraedt, seigneurs de 

Vrundt puis de Rullingen, de leurs ancêtres de Kerkem et de leur descendance, in L'Intermédiaire 
des généalogistes, nr. 163, 1973, p. 1-11. 

 
• DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M., 2007, Historische tuinen en parken van Vlaanderen. 

Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-
Vlaanderen. Onroerend Erfgoed. 

 
• GHELLINCK D'ELSEGHEM J.de, Rullingen, in De Woonstede door de eeuwen heen, 9, 1971, 

pagina's 98-99. 
 

• HANSSEN M. - SCHEPERS S., Het kasteel van Rullingen te Borgloon, in De Band, 3 (3) 1973, pagina 
48.  
 

• STEVENS J. (ed.), Landschapswandeling Rullingen, Rekem, 1987, pagina's 25-32.  
 

• VAN DE KONIJNENBURG R., Archeologisch vooronderzoek, (1982) (niet-gepubliceerd). 
 

• VERHEYEN W., Provinciale initiatieven rond het kasteel van Rullingen, in Limburg Vandaag, 10 
(12) 1978-79, pagina's 19-20. 
 

• WAEGEMAN T., Het Kasteel van Rullingen. Van seigneuriaal hoevekasteel tot charmant 
buitengoed, in Limburg, 68, 1989, pagina's 139-149. 
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SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE HEREN VAN RULLINGEN 
 
 
                                                                                            ╔═I═══════════════╗    ╔═════════════════╗ 
                                                                                            ║ de Hulsberg dit ║    ║ van den Edelbam ║ 
                                                                                            ║ Reinier III     ║    ║ Mathilde        ║ 
                                                                                            ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                                            ║ [01e] heer van  ║ x  ║ dame van Herten ║ 
                                                                                            ║* circa 1430     ║1457║*                ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ║+ 26-03-1504     ║ │  ║+ 02-01-1510     ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                                                │ 
                                                                                                     ┌──────────┘ 
                                                                                                     │ 
                                                                                            ╔═II═════╧════════╗    ╔═════════════════╗ 
                                                                                            ║ de Hulsberg dit ║    ║ de Berwoets     ║ 
                                                                                            ║ Joannes         ║    ║ Jeanne          ║ 
                                                                                            ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                                            ║ [02e] heer van  ║ x  ║                 ║ 
                                                                                            ║*                ║ │  ║*                ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ║+ 07-05-1534     ║ │  ║+ 22-04-1540     ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║  Herten         ║ 
                                                                                            ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                                                │ 
                                                                                                     ┌──────────┘ 
                                                                                                     │ 
                                                                                            ╔═III════╧════════╗    ╔═════════════════╗ 
                                                                                            ║ de Hulsberg dit ║    ║ van den Kerkhov ║ 
                                                                                            ║ Renier          ║    ║ Catharina       ║ 
                                                                                            ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                                            ║ [03e] heer van  ║ x  ║                 ║ 
                                                                                            ║*                ║ │  ║*                ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ║+ ??-??-1553     ║ │  ║+ ??-??-1550     ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                                                │ 
                                                                                                                └───────────┐ 
                                                                                                                            │ 
                                                                                            ╔═════════════════╗    ╔═IV═════╧════════╗ 
                                                                                            ║ de Voordt       ║    ║ de Hulsberg dit ║ 
                                                                                            ║ Edmundus        ║    ║ Catharina       ║ 
                                                                                            ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                                            ║ (10e) heer van  ║ x  ║ [04e] dame van  ║ 
                                                                                            ║*                ║1575║*                ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ║+ 30-10-1606     ║ │  ║+ circa 1606     ║ 
                                                                                            ║                 ║ │  ║                 ║ 
                                                                                            ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                                                │ 
                                                                              ┌─────────────────────────────────┴───────────┐ 
                                                                              │                                             │ 
                                                                     ╔═V══════╧════════╗    ╔═════════════════╗    ╔════════╧════════╗ 
                                                                     ║ de Voordt       ║    ║ de Vocht        ║    ║ de Voordt       ║ 
                                                                     ║ Richardus       ║    ║ Anna            ║    ║ Jean            ║ 
                                                                     ║                 ║    ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                     ║ [06e] heer Rull ║ x  ║ dame van Melder ║    ║ [05e] heer van  ║ 
                                                                     ║*                ║1612║*                ║    ║*                ║ 
                                                                     ║                 ║ │  ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                     ║+ 07-08-1653     ║ │  ║+ 18-04-1654     ║    ║+ 20-05-1618     ║ 
                                                                     ║  Borgloon (Rull ║ │  ║  Borgloon       ║    ║                 ║ 
                                                                     ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝    ╚═════════════════╝ 
                                                                                         │ 
                                                       ┌─────────────────────────────────┴───────────┐ 
                                                       │                                             │ 
                                              ╔═VI═════╧════════╗    ╔═════════════════╗    ╔════════╧════════╗ 
                                              ║ de Voordt       ║    ║ de Puytlinck    ║    ║ de Voordt       ║ 
                                              ║ Nicolaus        ║    ║ Sibilla Eva     ║    ║ Louis Ernest    ║ 
                                              ║                 ║    ║ Theresia        ║    ║                 ║ 
                                              ║ heer van Melder ║ x  ║ dame van Terbie ║    ║ [07e] heer van  ║ 
                                              ║*                ║1665║*                ║    ║*                ║ 
                                              ║                 ║ │  ║                 ║    ║                 ║ 
                                              ║+ 22-05-1690     ║ │  ║+ 28-04-1690     ║    ║+ 16-08-1702     ║ 
                                              ║  Meldert        ║ │  ║  Meldert        ║    ║  Borgloon       ║ 
                                              ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝    ╚═════════════════╝ 
                                                                  │ 
                                ┌─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┐ 
                                │                                                                    │ 
╔═════════════════╗    ╔════════╧════════╗                           ╔═════════════════╗    ╔═VII════╧════════╗ 
║ de Lardenoy de  ║    ║ de Voort        ║                           ║ de Zegraedt     ║    ║ de Voordt       ║ 
║ Guilielmus      ║    ║ Maria Theresia  ║                           ║ Richardus       ║    ║ Christina       ║ 
║ Ernestus        ║    ║                 ║                           ║                 ║    ║ Margaretha      ║ 
║ heer van Melder ║ x  ║ [08e] dame van  ║                           ║ heer van Vrundt ║ x  ║ [09e] dame van  ║ 
║*                ║1704║* estim 1679     ║                           ║* 17-12-1676     ║1703║*                ║ 
║                 ║    ║                 ║                           ║  Forville       ║ │  ║                 ║ 
║                 ║    ║                 ║                           ║+ 08-11-1735     ║ │  ║+ 09-12-1753     ║ 
║                 ║    ║                 ║                           ║  Borgloon       ║ │  ║  Borgloon       ║ 
╚═════════════════╝    ╚═════════════════╝                           ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                         │ 
                                ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┴──────────────────────────────────┐ 
                                │                                             │                                             │ 
                       ╔════════╧════════╗                           ╔═VIII═══╧════════╗    ╔═════════════════╗    ╔════════╧════════╗ 
                       ║ de Zegraedt     ║                           ║ de Zeegraedt    ║    ║ de Bauwen       ║    ║ de Zegeraet     ║ 
                       ║ Charles Richard ║                           ║ François Arnoul ║    ║ Barbe Catherine ║    ║ Theodorus       ║ 
                       ║                 ║                           ║                 ║    ║                 ║    ║ Nicolaus        ║ 
                       ║ [10e] heer van  ║                           ║                 ║ x  ║                 ║    ║ [11e] heer van  ║ 
                       ║* estim 1704     ║                           ║* 08-07-1711     ║1734║*                ║    ║* 10-10-1714     ║ 
                       ║                 ║                           ║  Rummen         ║ │  ║                 ║    ║  Borgloon       ║ 
                       ║+ 21-04-1744     ║                           ║+ voor 1775      ║ │  ║                 ║    ║+ 05-04-1775     ║ 
                       ║  Borgloon       ║                           ║                 ║ │  ║                 ║    ║  Voort (kasteel ║ 
                       ╚═════════════════╝                           ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝    ╚═════════════════╝ 
                                                                                         │ 
                                                                              ┌──────────┘ 
                                                                              │ 
                                                                     ╔═IX═════╧════════╗    ╔═════════════════╗ 
                                                                     ║ de Zeegraedt    ║    ║ Walschape       ║ 
                                                                     ║ Richard         ║    ║ Anne Marie      ║ 
                                                                     ║ François Joseph ║    ║                 ║ 
                                                                     ║ [12e] heer van  ║ x  ║                 ║ 
                                                                     ║* circa 1741     ║ │  ║*                ║ 
                                                                     ║  Nandrin (kaste ║ │  ║                 ║ 
                                                                     ║+ 22-07-1799     ║ │  ║+ circa 1830     ║ 
                                                                     ║  Milaan (It)    ║ │  ║  Stanislaw (bij ║ 
                                                                     ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                         │ 
                                                                                         └───────────┐ 
                                                                                                     │ 
                                                                     ╔═════════════════╗    ╔═X══════╧════════╗ 
                                                                     ║ Claes           ║    ║ de Zeegraedt    ║ 
                                                                     ║ Gisbert Henry   ║    ║ Rosalie         ║ 
                                                                     ║                 ║    ║                 ║ 
                                                                     ║ advocaat, burge ║ x  ║ [13e] dame van  ║ 
                                                                     ║* 15-05-1774     ║1805║* 30-01-1788     ║ 
                                                                     ║  Veulen         ║ │  ║  Brussel        ║ 
                                                                     ║+ 30-12-1838     ║ │  ║+ 06-11-1874     ║ 
                                                                     ║  Luik           ║ │  ║  Borgloon (kast ║ 
                                                                     ╚═════════════════╝ │  ╚═════════════════╝ 
                                                                                         │ 
                                                       ┌─────────────────────────────────┴............ 
                                                       │                                             : 
                                              ╔════════╧════════╗    ╔═════════════════╗    ┌─────────────────┐    ╔═════════════════╗ 
                                              ║ Claes           ║    ║ Wauters         ║    │ Claes           │    ║ de Rossius      ║ 
                                              ║ Eugene Gisbert  ║    ║ Marie Felicie   ║    │ Eugene Gisbert  │    ║ Octavie         ║ 
                                              ║                 ║    ║                 ║    │                 │    ║ Francisca Marie ║ 
                                              ║ [14e] heer van  ║ x1 ║                 ║    │                 │ x2 ║ [15e] dame van  ║ 
                                              ║* 29-10-1815     ║1839║* 21-06-1818     ║    │                 │1861║* 30-08-1819     ║ 
                                              ║  Borgloon (Rull ║    ║  Luik           ║    │                 │    ║  Evelette-Liboi ║ 
                                              ║+ 17-06-1881     ║    ║+ 24-03-1856     ║    │                 │    ║+ 22-11-1910     ║ 
                                              ║  Borgloon       ║    ║  Luik           ║    │*** zie elders **│    ║  Borgloon       ║ 
                                              ╚═════════════════╝    ╚═════════════════╝    └─────────────────┘    ╚═════════════════╝ 

↪ Haar neefje en erfgenaam Franz  Joseph 
de Pierpont uit Herk-de-Stad verkoopt het goed Rullingen in 1912 aan Pangaert d'Opdorp x du Roy de Blicquy. 
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DE HEREN VAN RULLINGEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 

Door Ivo Gilisen (Borgloon) 
 
Rullingen, een leen van de Loonse graven, was in bezit van de familie "de Rolinghen" en dat zeker vanaf 
1135. 
Voornaamste bron is J.Daris, Histoire de la bonne ville, ..., 1865, tome 2. Alle later auteurs die iets schrijven 
over Rullingen gaan bij hem ten rade. Ook voor dit werkje werd dat gedaan. Daris geeft vanaf p.131 een 
chronologische opsomming van heren "van Rolinghen" tussen 1135 en 1518 zonder ze genealogisch met 
elkaar te verbinden. Waar hij kan geeft hij het familieverband wel aan. 
 

• Egbert de Rolinghen, werd vermeld in 1135 als getuige bij de stichting van de abdij van 
Averbode door Arnold II, graaf van Loon. 

• Reinier de Rolinghen, 1227 à 1252, werd vermeld in akten waarin de graven van Loon 
schenkingen doen aan religieuze instellingen. (Wolters, Herckenrode n° 13; Rummen 282, Miraeus 
IV 536; Chron. Trud. III, II, 4, p.342). 
Hij sterft in 1252 en laat aan de abdij van Sint-Tuiden een deel van de tienden van zijn 
heerlijkheid Berlingen. De schenking was 8 mudden groot (Chron. Trud.).  Elk jaar zou die onder 
de armen aan de poort van abdij verdeeld worden. Zijn testament werd opgesteld op 30 jun 1252. 
In dit testament werd Eustache de Rolinghen vermeld als een van zijn jongste zonen (Cart. 
Trud.) 

• Renier de Rolinghen, zoon van voorgaande Reinier, 1263 (Wolters, Rummen, 333). 
• Henri de Rolinghen, 1280 en nam op 05-06-1288 deel aan de Slag van Woeringen (Van Heelu, 

p.261). 
• Lambert (+) en Eustachius de Rolinghen, 1319, in een ruilakte van tienden tussen het kapittel 

van Loon en de abdij van Herkenrode. Lambert had een dochter die met Gilles de Coir huwde 
(Hemricourt, p.120). 

• Jean de Rolinghen, 1408, genoemd in registers van het begijnhof van Borgloon. 
• Gilbert de Rolinghen, 1410 à 1421, ook genoemd in registers van het begijnhof van Borgloon. 
• Renier de Rolinghen en zijn dochter Jutte de Rolinghen die huwde met Forvie de Flemalle 

(Hemricourt, p.144). 
• Arnold en Thierry de Rolinghen, 1437,  zonen van voornoemde dame Jutte de Rolinghen, in een 

cijnsregister van het kapittel van Loon. 
• Jean de Ruelingen x Catherine van Repen, 1475, hij verheft op 3 oktober 1475 voor de Edele 

Leenzaal van Kuringen, als momber van zijn vrouw,  een aantal van haar lenen die gelegen waren 
te Gors-Opleeuw. 

• Nicolas de Rolinghen 
• Arnold de Rolinghen, 1476, zoon van voorgaande Nicolas de Rolinghen. Hij verheft in dat jaar 

enkele lenen voor de Edele Leenzaal van Kuringen. Lenen die hij geërd had van zijn vader. 
• Renier de Rolinghen, 1492, lid van de Adelstand, hij nam deel aan de vredesonderhandelingen te 

Maastricht tussen de prins-bisschop en de drie standen. 
• Arnold de Ruelingen, 1514 en 1518, als ‘mayeur’ van de schepenbank van Loon (Protoc. du 

chap. en  Gichtenboeck) 
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Na de familie de Rolinghen gaat door huwelijk het goed Rullingen over naar de familie de Hulsberg 
dit Schaloen. 
 
Voor de genealogie van Hulsberg gezegd Schaloen, zie: 
  

• J.G en J.H. Lefort (1682-1751) tome I, reg. II, fol. 257-260. 
• J.Daris, Notices ..., 1871, p.158 
• 't Daghet in het Oosten, 1894, 133 
• J.J.M. van Ormelingen, Vlaamse Stam, jg. 1985, p.110-111. 
• HJJ. Philippns, Ridderschap van Hulsberg genaamd Scaloen. 

 
 

 
Gebruikte kleuren in onderstaande tekst: 
 
Rood = Heer/Dame van Rullingen 
Blauw=tussenpersoon in het geval de erfenis naar een neefje of een nichtje ging 
 
Infoteksten, bijkomende informatie 
Bronteksten 
Getuigen 
Ander huwelijk 
 

 
 
1 de Hulsberg dit Schaloen, Reinier, zoon van de Hulsberg dit Schaloen, Reinier en Bottart, 

Maria. 
Overleden op 26-03-1504. 

In het necrologium van het stift Sint-Gerlach te Houtem staat hij aldus vermeld: "Reynerus de 
Hulsberghe, miles'. 

Begraven te Herten (kerk). 
Brontekst: Op de grafsteen stond deze tekst: "Hier legghen begraven Joncker Renier 
van Hulsberg Schoeloen, heer tot Herten, die starff anno M.CCCC ende III des XXi 
dachs in de meert ende joufvrouwe Mechteld syne huysvrouwe, die starff int jaer 
M.CCCC ende X des II dachs in januay" (men vermeldt als bron 'Daris r.g. 1874, 28') 

[01e] heer van Rullingen, gentilhomme de l'Etat noble, baljuw van Borgloon in 1462, heer van 
Herten, betaalmeester van Borgloon in 1462, woonde Breestraat 11 (Schaloenpoort) te 
Maastricht. 

Reinier de Hulsberg dit Schaloen verheft zijn heerlijkheid Herten in 1460. 
Te Tongeren bezit hij het cijnshof genaamd Schalloen.. 

Gehuwd voor de kerk op 14-02-1457 te Tongeren (getuige(n): Renier de oude heer van 
Elderen en domheer tot Luik, Gerhard van Cortenbach domheer tot Luik, Mathijs Van der 
Straten landcommandeur van Alden Biesen, Jan Hoen van Cartils, Jan van Cortenbach, Jan 
van Herten tot Meldert, Willem van Canne heer tot Ische, Leonard van Edelenbamp, Jan heer 
tot Elderen, Gossen van Wideux heer tot Herk en Herten) met van den Edelbampt, 
Mathilde, dochter van van den Edelbampt, Gerard en de Goreta, Agnes. 
Overleden op 02-01-1510, begraven te Herten (kerk). 
Dame van Herten, woonde Breestraat 11 (Schaloenpoort) te Maastricht. 
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Grafsteen van Renier van Hulsbergh en zijn echtgenote Mechteld van den Edelbampt in de kerk van 
Herten (B) 
 
Uit dit huwelijk: 
1. m de Hulsberg dit Schaloen, Joannes (zie 2 op blz. 15). 
2. m de Hulsberg dit Schaloen, Gerard. 

Overleden voor 1530. 
Brontekst: Of is het ??-??-1537? 

Heer van Herten. 
Hij wordt opgenomen in de gilde van de brouwers te Maastricht in 1504. Hij is 
aldaar ook schepen in 1505, 1512 en 1516. 
Zijn goederen bestaan uit de hoeve Ingenop in Bunde, de Schaloenshof in Ukhoven en 
de Schaloenshof in Hulsberg, ook bekend als de hoeve "Overbeek". 

Gehuwd met van Proenen, Sofia, dochter van Proenen, Dionys en N.N., N.N. 
Begraven ??-??-1539 te Heks. 
{Zij was ook ooit gehuwd met van Hinnisdael, Willem, begraven ??-??-1539 te 
Heks.} 
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3. m de Hulsberg dit Schaloen, Libert. 
Overleden ??-??-1530, begraven te Maastricht (Wijk, in de kerk Sint-Martinus). 
Heer van Herten en Meldert, poorter van Maastricht, schepen van Maastricht in 1507, 
1508, 1510 en 1514, burgemeester van Maastricht in 1521, 1525 en 1528, woonde 
1507-1528 Wijk te Maastricht. 

Hij ontving keizer Karel V bij zijn blijde inkomst te Maastricht. 
Liebrecht heeft geen kinderen. Hij schenkt bij testament dd. 2 augustus 1530 de 
heerlijkheid Herten aan de oudste zoon van zijn reeds overleden broer Gerard van 
Hulsberg. De heerlijkheid Meldert valt ten deel aan zijn broer Jan, stamvader van de 
Loonse tak die in 1727 uitsterft. 
Bij het optreden tegen de Nieuwgezinden te Maastricht (1527-1533) ging Librecht 
met zijn medeburgemeester Andries Passart en nog twee gezworen raden naar de 
kardinaal te Luik om deze te verzoeken een einde te maken aan de langdurende 
gevangenschap van twee Lutheranen: Jan van Berne en Jan Kemerlinck, gevangenen 
in de Landscrone. 

Gehuwd voor 1529 met Huyn van Amstenraedt, Mathilde, dochter van Huyn, 
Hendrik en van den Veelsmaet, Gertrude. 
Overleden ??-??-1556. 

Brontekst: Zij sterft kinderloos en vermaakt op 07-07-1556 in het klooster van 
Sint-Gerlach aan haar schoonzuster één goudgulden en aan Agnes van 
Cortenbach en Catharina van Passart, beiden ook in hetzelfde klooster, elk één 
goudgulden. 
Het vruchtgebruik van haar goederen laat zij aan haar echtgenoot, welke 
goederen na diens dood overgaan aan de kinderen van de broer van haar 
eerste man. 

Begraven te Maastricht (Wijk, in de kerk Sint-Martinus). 
Brontekst: De kerk Sint-Martinus te Wijk onder Maastricht bezit nog een kelk 
die door haar en haar man geschonken werd. Hierop zijn afgebeeld de 
schenkers: Librecht knielend, gehuld in een pelsmantel, de handen gevouwen. 
Mechteld neergeknield naast haar man, de handen gevouwen voor een open 
boek. De kelk werd in1866 nog gerestaureerd door graaf F. de Villers de 
Masbourg. 
Een huwelijk zonder nakomelingen. 

{Zij is later gehuwd na 1530 met Hoen van Hoensbroek, Wolter, zoon van Hoen, 
Herman III en Dave, Maria, heer van Oostham.} 

4. v de Hulsberg dit Schaloen, Maria. 
Zij krijgt het leengoed Daneken met molenrechten. 

Gehuwd met de Nunhem, Daniel. 
5. v de Hulsberg dit Schaloen, Agnes. 

Non klooster Sint-Gerlach, ongehuwd, woont 1471 Klooster Sint-Gerlach te Houtem 
(NL). 

6. v de Hulsberg dit Schaloen, Mathilde. 
Priorin klooster Sint-Gerlach, ongehuwd, woont 1479 Klooster Sint-Gerlach te 
Houtem (NL). 

 
Zicht op het Sint-Gerlachuscomplex in het midden van de 19de eeuw, penseeltekening in kleur 
door de amateur-tekenaar Ph.J.G. van Gulpen. Stadsarchief Maastricht. 
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7. v de Hulsberg dit Schaloen, Ida. 
Ongehuwd. 

8. m de Hulsberg dit Schaloen, Reinier. 
Ongehuwd. 

 
 

 
2 de Hulsberg dit Schaloen, Joannes, zoon van de Hulsberg dit Schaloen, Reinier (zie 1 op 

blz. 12) en van den Edelbampt, Mathilde. 
Overleden op 07-05-1534. 
[02e] heer van Rullingen, heer van Meldert. 
Gehuwd met de Berwoets, Jeanne, dochter van de Berwoets, Arnold en de Rivière de 
Heers, Dieudonnée. 
Overleden op 22-04-1540 te Herten. 
Uit dit huwelijk: 
1. m de Hulsberg dit Schaloen, Renier (zie 3 op blz. 16). 
2. m de Hulsberg dit Schaloen, Arnould. 

Gehuwd met de Lixbonne, Clara. 
3. m de Hulsberg dit Schaloen, Richard. 
4. m de Hulsberg dit Schaloen, Joannes. 

Gehuwd met Seegers, Margriet. 
5. m de Hulsberg dit Schaloen, Gerard. 
6. m de Hulsberg dit Schaloen, Libert. 

Abt te Vlierbeek. 
De abdij van Vlierbeek is gelegen in het landelijke groene deel van de deelgemeente 
Kessel-Lo ten noordoosten van de stad Leuven in Vlaams-Brabant. Zeven eeuwen 
lang vormde de abdij het kader voor het dagelijks leven van de 
benedictijnermonniken van Vlierbeek. Met het afschaffen van de kloosters maakte de 
Franse Revolutie een einde aan het kloosterleven. De abdij werd gesticht in 1125. 

 

 
De abdij van Vlierbeek in de 17e eeuw (afbeelding uit Chorographia Sacra Brabantiae 
van Antonius Sanderus - 1659) 
 

7. v de Hulsberg dit Schaloen, Maria. 
8. m de Hulsberg dit Schaloen, Charles. 
9. v de Hulsberg dit Schaloen, Mathilde. 

Gehuwd voor de kerk ??-??-1539 met van Kersberg, Renier, zoon van van 
Kersberg, Jan en Borman, Margaretha. 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chorographia_Sacra_Brabantiae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_Sanderus
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3 de Hulsberg dit Schaloen, Renier, zoon van de Hulsberg dit Schaloen, Joannes (zie 2 op 
blz. 15) en de Berwoets, Jeanne. 
Overleden ??-??-1553. 
[03e] heer van Rullingen, heer van Meldert. 

Hier worden wij geconfronteerd met een naamsverwisseling: 
-J. Daris heet hem 'Reinier' en  
-HJJ. Philippens heet hem 'Johan'. 
In deze genealogie houdt IvoG de vorm Daris aan. 

Gehuwd met van den Kerkhove, Catharina. 
Overleden ??-??-1550. 
Uit dit huwelijk: 
1. v de Hulsberg dit Schaloen, Catharina (zie 4 op blz. 16). 
2. m de Hulsberg dit Schaloen, Richard. 

Overleden ??-??-1607. 
Heer van Meldert. 

Hij deed de verheffing van Meldert op 13 maart 1607. 
Gehuwd voor de kerk ??-??-1569. 

Brontekst: 
http://www.rijckheyt.nl/sites/rijckheyt/files/pdf/genealogie/Hulsberg%20und
%20Schaloen.pdf 

Echtgenote is de Veve, Marie, dochter van de Veve, Henri en Turelair, Catharina. 
3. m de Hulsberg dit Schaloen, Renier. 

Overleden ??-??-1604. 
4. m de Hulsberg dit Schaloen, Joannes. 

Overleden ??-??-1606. 
Heer van Meldert, burgemeester van Borgloon op op 21-03-1540 en in 1571 en 
drossaard van Loon in 1582, woonde op 21-03-1540 te Borgloon. 

5. v de Hulsberg dit Schaloen, Anna. 
Overleden ??-??-1606. 
Gehuwd (1) na 1559 met de Hinnisdael, Denis, zoon van de Hinnisdael, Dionysius 
en Proenen, Sophia. 
Heer van Otrange, voué van Gutschoven. 
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 15-07-1541 (bron: L. de Herckenrode, 
Collection de tombes, ..., p.597) met Gotans, Catharina, overleden op 27-06-1558.} 
Gehuwd (2) estim 1595 met van den Bosch, Joannes. 

6. v de Hulsberg dit Schaloen, Joanna. 
Overleden op 02-09-1592 te Aken. 

7. v de Hulsberg dit Schaloen, Elisabeth. 
Overleden ??-??-1579 te Otrange (kasteel). 

Brontekst: Overleden aan de pest. 
 

 
 
4 de Hulsberg dit Schaloen, Catharina, dochter van de Hulsberg dit Schaloen, Renier (zie 3 

op blz. 16) en van den Kerkhove, Catharina. 
Overleden circa 1606. 
[04e] dame van Rullingen. 

Via haar kwam het goed Rullingen in handen van haar echtgenoot Edmond de Voort. Op 9 
maart 1607 verdeelden haar kinderen hun erfenis; het goed Rullingen viel te beurt aan haar 
zoon Jean de Voordt. Zie J.Daris, Histoire de la bonne ville, ..., 1865, tome 2, p.134. 

Gehuwd voor de kerk op 16-08-1575. 
Brontekst: Het huwelijkscontract werd op die dag opgesteld. 

Echtgenoot is De Voordt, Edmundus, zoon van de Voordt, Laurent en de Malborch, 
Jeanne. 
Overleden op 30-10-1606, begraven te Hendrieken (in de kerk). 
(10e) heer van Voort, ook heer van Meldert, "stathelder" van het graafschap Loon op 30-01-
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1584, "chavalier de Jérusalem" (Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem), lid van "Etat noble" 
van het prinsbisdom Luik. 

Hij verheft de heerlijkheid Voort op 20 september 1565. Op 20 februari 1589 geeft de 
prinsbisschop aan de familie de Hulsberg toelating om te beschikken over de heerlijkheid 
Meldert. 't Is waarschijnlijk deze Edmond de Voort die de heerlijkheid koopt aangezien hij ook 
de titel "heer van Meldert" draagt. 

Uit dit huwelijk: 
1. m de Voordt, Richardus (zie 5 op blz. 17). 
2. m de Voordt, Jean. 

Overleden op 20-05-1618. 
Hij laat bij testament dd. 21-04-1618 het goed Rullingen over aan zijn broer Richard 
de Voordt. Een maand later zal hij sterven. 

Begraven te Hendrieken (kerk). 
[05e] heer van Rullingen. 

Hij erft van zijn vader de gronden van Rullingen onder Borgloon en laat die op 21 
april 1618 aan zijn broer Richard de Voort. 

3. m de Voordt, Conrard. 
Hij sticht op 22 augustus 1622 drie kapellen, één op het kasteel van Voort, één op het 
kasteel vanRullingen en een derde op het kasteel van Mianoye. 

4. m de Voordt, Erardus. 
Overleden circa 1644, begraven te Hendrieken. 

Brontekst: In de kerk begraven. 
(11e) heer van Voort, lid van de Edele Leenzaal van Kuringen. 

Op 13 maart 1607 maakte hij het relief van de heerlijkheid Voort. 
Gehuwd voor de kerk ??-??-1612 (bron: J.Daris, Histoire de la bonne ville ..., tome 2, 
p. 144) met de Mombeeck, Joanna. 

5. v de Voordt, Jeanne. 
Gehuwd voor de kerk op 24-02-1609 (bron: J.Daris, Histoire de la bonne ville, ..., 
tome 2, p. 144) met des Prez de Barchon, Thiry. 
Heer van Mianoye. 

 
 

 
5 de Voordt, Richardus, zoon van De Voordt, Edmundus en de Hulsberg dit Schaloen, 

Catharina (zie 4 op blz. 16). 
Overleden op 07-08-1653 te Borgloon (Rullingen). 

Brontekst: Volgens J.Daris, Histoire de la bonne ville, de l'église et des comtes de 
Looz, Gent 1865, deel 2, p.134: vóór 1654. 

[06e] heer Rullingen onder Borgloon en ook heer van Meldert, woonde op 01-01-1620 
Rullingen te Borgloon. 

De middeleeuwse sterkte werd, wellicht tussen 1623 en 1638, vervangen door een typisch 
Maaslands waterkasteel. Het bestond uit een U-vormig neerhof en een L-vormig herenhuis met 
uitspringende, vierkante hoektoren. 
Door aankopen en erfenis, kreeg hij in 1619 ook de aandelen van zijn twee broers en zuster. In 
1628 kocht hij ook nog de 2/7de van Jan en Jacob de Tollet, zodat hij 4/7 de van de 
heerlijkheid Meldert in zijn bezit had. 
Hij ontvangt van zijn broer Jean de Voort de goederen te Rullingen onder Borgloon op 21 
april 1618. 
Rickhald van Voort was niet enkel heer van Meldert, maar ook nog heer van Rullingen. 
Gedurende het bewind van Rickhald werd Meldert weer zwaar beproefd. In 1621 en 1622 
krioelde het dorp en de omgeving van de soldaten. In 1623 kwam de verschrikkelijke pest weer 
terug en tegelijkertijd werd de bevolking geplaagd en geplunderd door voorbijtrekkende 
troepen, die geld en goederen opeisten in overvloed. Nadat in 1635 Lodewijk XIII met de 
Verenigde Provinciën een verbond had gesloten om de Spaanse Nederlanden onder elkaar te 
verdelen, werd het plunderen en verwoesten door de soldaten zo erg, dat de inwoners van 
Meldert verplicht waren schansen of vrijplaatsen op te werpen, waarheen zij met have en goed 
konden vluchten en zich verdedigen. 
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De eerste schans werd ingericht in 1640 in "Geenrode", op het goed dat thans aan de familie 
Aerts toebehoort. Enkele jaren later werd een tweede schans ingericht op het uiteinde van 
Schuilenbroek in de buurt van de oude "pannenwinning." . 
Deze schansen waren omringd door een diepe watergracht, waarover een ophaalbrug toegang 
gaf tot de "voorschans" waar de portier woonde. Schansen vormden als het ware een eigen 
gemeenschap, die haar eigen wetten had en die onder het beheer stonden van twee 
"Schansmeesters" of "gouverneurs". Om de drie jaren werden zij gekozen door de 
"schansgezellen", die rekenschap over hun bestuur moesten geven. ../.. 
In elk gehucht bestond er ook nog een "rot" of gehuchtmeester. Hij moest de gezellen van het 
gehucht bevelen in naam van de schansmeesters. Onder de schansgezellen werden een 
kapitein, officieren, luitenanten, sergeanten en korporaals gekozen, die de nodige bevelen 
moesten geven in tijden van verdediging. De volstrekte gehoorzaamheid en de tucht werden 
afgedwongen door zware straffen, die konden opgelegd worden. 
De inwoners van het gehucht Blanklaar waren aangewezen op de Kelbergse schans, die reeds 
bestond in het jaar 1629. Tot in de 19de eeuw werd deze schans nog steeds beheerd door twee 
schansmeesters, die opbrengsten verdeelden tussen de schansgezellen van Kelbergen en 
Blanklaar. De laatste schansmeesters waren Jozef Maes en Jozef Ceelen. 
Anna van Voocht was in 1646 reeds weduwe. Zij liet in dat jaar het kasteel bouwen dat in 1871 
afgebroken werd. Haar zoon, Jan Christoffel van Voort kocht op 7 januari 1646 de grond van 
een zekere Jan 's Hertogen, die toen op de schans woonde. 
Na het verdrag van 1648 dat werd gesloten tussen Spanje en de Nederlanden, overspoelde 
Lorreinse, Kroatische en Spaanse soldaten als echte bandieten onze streken. Zij bezondigde 
zich aan de grootste buitensporigheden. Meldert ging gebukt onder de onverzadigbare eisen 
van deze woestelingen. Daarenboven zorgde ongehoorde belastingen ervoor dat het dorp 
verviel in zijn meest hachelijke toestand. Behalve het afstaan van talrijke goederen kostte die 
bendes onze gemeente 1000 gulden. Om daaraan te voldoen moest de gemeente een extra 
belasting heffen, die elke inwoner 5 gulden en 4 stuivers per bunder land kostte. 
De baron van Vogelsanck bewees ons dorp grote diensten doordat hij de wegen min of meer 
veilig maakte. In 1650 kwamen diezelfde troepen echter terug en het kostte de gemeente weer 
honderden guldens en de levering van talrijke goederen om deze bandieten tevreden te stellen. 
Ondertussen werden een paar boden naar Paal gestuurd om hulp te vragen. En weldra 
waanden de dorpsbewoners zich sterk genoeg om de vijanden uit het dorp te verdrijven. Maar 
daarmee was de miserie niet voorbij. Ofschoon de bevolking al helemaal uitgebuit was, moest 
er nog een geldinzameling worden gehouden om te voldoen aan de Luikse belastingen. 
Bovendien moest de gemeente nog een schuld maken van 1927 gulden. Nochtans bedroeg het 
geld voor de inwoners 104 gulden per kop; de beestenschatting bracht 387 gulden op. Voor 
een paard, een os of een koe betaalde men 1 gulden; voor een veulen en een rund de helft en 
voor een schaap 2 stuivers. 
De volgende jaren bleven de stroperijen maar voortduren. De ene bende na de andere viel de 
reeds verarmde bewoners op de nek. De gemeentekas werd uitgeput tot op de bodem. 
Onze slotvoogdes, die in de winter van het jaar 1653 haar intrek had genomen in Meldert, 
keerde op het einde van de lente terug naar het adellijke kasteel van Rullingen. Zij stierf er op 
7 augustus van het jaar 1653. 
(bron: http://www.mbmeldert.be/geschiedenis-van-meldert. Overgenomen en vertaald uit het 
"REGISTRUM ARCHIVALE PAROCHIAE de MELDERT" van EH Adolphe GIOT, pastoor in 
1898, door Louis VRANCKX). 
 
Ook te Rullingen had hij het aan de stok met de gemeente Borgloon, deze keer in verband met 
de gemeentebelastingen. Richard de Voordt stelde dat zijn goed Rullingen een heerlijkheid 
was. Als volledig onafhankelijk gebied diende Rullingen geen enkele gemeentelijke aanlag 
opgelegd te krijgen. Op 18 juni 1618 erkende hij burger te zijn van Borgloon en aan alle 
gemeentelijke lasten te voldoen. 

Gehuwd voor de kerk op 30-11-1612 te Sint-Truiden met de Vocht, Anna, dochter van De 
Vocht, ridder Nicolas en de Ryckel, Elisabeth. 
Overleden op 18-04-1654 te Borgloon. 
Dame van Meldert en Rullingen onder Borgloon, woonde op 15-01-1618 Rullingen te 
Borgloon. 
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Uit dit huwelijk: 
1. v De Voordt, Elisabeth. 

Gedoopt op 18-01-1614 te Borgloon (getuige(n): p: Erardus de Voort, m: (?)). 
Brontekst: Moeder heet N.N. N.N. 

2. v de Voordt, Anna Maria. 
Geboren op 13-01-1618 te Borgloon (kasteel Rullingen), gedoopt op 15-01-1618 te 
Borgloon (getuige(n): p: Carolus de Vocht (kanunnik van de H. Maria te Sint-Truiden, 
broer van de moeder), m: jonkvrouw Joanna Omael (echtg. van Bernard opt 
Haechbrouck)). 

Brontekst: De doop werd gehouden in Berlingen omdat het kind wegens ..... 
(weersomstandigheden?) niet naar Borgloon kon gebracht worden. Doopakte 
getekend: Andreas van Corswarem, pastoor te Borgloon. 

Zij woont op 15-01-1618 kasteel Rullingen te Borgloon. 
3. v de Voordt, naamloos meisje. 

Gedoopt op 01-01-1620 te Borgloon. 
Zij woont op 01-01-1620 Rullingen te Borgloon. 

4. m De Voordt, Christophorus. 
Gedoopt op 07-09-1622 te Borgloon, overleden op 03-10-1676 te Borgloon op 54-
jarige leeftijd. 

Brontekst: de Rulingen ... humutus in ecclia de Berlingen ... 
Begraven te Berlingen. 
Hij woonde op 03-10-1676 Rullingen te Borgloon. 

5. m De Voert, Theodorus. 
Gedoopt op 15-02-1628 te Borgloon. 

6. v de Reulingen, Catharina. 
Gedoopt op 04-07-1632 te Borgloon (getuige(n): p: Conrard (filius domini de Vort)). 

Brontekst: Dochter van Richardus De Reulingen x N.N. N.N. 
7. m De Voordt, Nicolaus (zie 6 op blz. 19). 
8. m de Voordt, Louis Ernest. 

Overleden op 16-08-1702 te Borgloon. 
[07e] heer van Rullingen, lid van de edele leenzaal van Kuringen, ongehuwd, woonde 
op 16-08-1702 Rullingen te Borgloon. 

Hij erft Rullingen. Later laat hij al zijn bezittingen na aan de 4 kinderen van zijn 
broer Nicolas de Voort, heer van Meldert: Richard Theodore, Marie Therese (zij 
krijgt Rullingen onder Borgloon), Christine Marguerite en Félicité. 

9. m de Voordt, Jean. 
Kapitein cavalerie ten dienste van zijn prins-bisschop. 

10. v de Voordt, Dorothée. 
Overleden op 10-08-1681 te Borgloon. 

Brontekst: ... in Ruelinghen ... humata ... in ecclia de Berlingen ... 
Begraven te Berlingen. 

 
 

 
6 De Voordt, Nicolaus, zoon van de Voordt, Richardus (zie 5 op blz. 17) en de Vocht, Anna. 

Overleden op 22-05-1690 te Meldert, begraven te Meldert (in de kerk). 
Heer van Meldert sinds 13-03-1683. 

Op 16 maart 1683 kocht hij voor 10.000 florijnen het erfdeel van Victoire de Hulsberg x 
Conrard de Voort. Hij draagt sinds toen de titel "heer van Meldert". 
 
In 1658 werd in Meldert een kapelaan aangesteld. Reeds twee jaren vroeger, in 1656, had de 
landdeken van het concilie van Beringen, die toen pastoor van Zelem was, per testament een 
jaarlijks bedrag van 100 gulden overgemaakt om in de parochiale kerk van Meldert een 
vroegmis te lezen. 
(Er bestond dus in die tijd reeds een eenvoudige eenbeukige kerk in Meldert, maar deze kerk 
had nog geen toren, zoals we verder zullen lezen. - NvdR) 
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In 1665 huwde Niklaas van Voordt dame Eva Sybilla Theresia de Puytlinck, vrouwe van 
Terbiest bij Sint-Truiden. 
Ondertussen had de gemeente Meldert reeds drie jaren de "fiscaal" van Beringen, een 
ambtenaar van de Aartsdiaken van de Kempen, met geschenken weten te paaien, telkens hij er 
op aandrong de werken voor de bouw van de kerktoren op te starten. In 1666 begonnen een 
aantal inwoners dan toch met het kappen van stenen in de groeve van Kelberg. Maar helemaal 
opgebouwd werd de toren echter niet, want 10 jaar later, in 1676 drong de Aartsdiaken van de 
Kempen er nog steeds op aan om de werken aan de toren af te ronden. Tevergeefs, want er 
was geen geld: de gemeente zat tot over haar oren in de schulden omdat zij vooral te lijden 
had van rondtrekkende bendes, die steeds maar geld en goederen opeisten. 
In 1672 had Lodewijk XIV (6) de noordelijke Provincies veroverd, maar hij werd daar spoedig 
uit verdreven door Spaanse en Duitse troepen. 
De schrik voor al deze rondtrekkende krijgsbendes was zo groot, dat de inwoners van Meldert 
op alle toegangswegen barricaden oprichtten. Met hun kostbaarste bezittingen vluchtten zij 
naar Diest. 
Helaas, al deze maatregelen konden de Franse troepen niet beletten door het dorp te trekken. 
In 1675 kwamen zij uit het Noorden naar onze streken afgezakt; maar ook de naderende 
Spaanse en Duitse soldaten boezemden de dorpelingen veel schrik in. Zij besloten met hun vee 
en al hun hebben en houden naar DIEST te vluchten. (Diest was in die periode een versterkte 
stad met poorten en schansen - LV). 
Meer dan een jaar lang werden onze streken en dorpen platgelopen door soldatenbendes van 
allerlei pluimage. Zij vielen de bevolking lastig en joegen hen op kosten door hen hun 
onderkomen en proviand te doen betalen 
Het volgende jaar was het nog erger: Meldert werd door de troepen van de Prins van Oranje 
(7), die in Hasselt gelegerd waren, totaal uitgehongerd. De burgemeester werd in hechtenis 
genomen, omdat hij de "krijgsbelastingen" niet meer kon betalen. Het belette de Hollanders 
niet om later in het dorp te komen kamperen. De belastingen stegen tot 5066 gulden en nog 
was de gemeente verplicht tot tweemaal toe nieuwe leningen aan te gaan. 
Niettegenstaande de gemeente een eigen burgerwacht moest huren, om de schansen voor 
plundering te behoeden, werd zij gedwongen extra manschappen naar Hasselt te sturen om 
daar wacht te gaan lopen. Daarbij voegde zich nog de overlast voor de kar- en 
paardendiensten, die moesten instaan voor het vervoer van voedsel en van materiaal voor het 
herstellen van de vernielde vestingen in Hasselt en Maastricht. Het dagloon voor deze 
voerlieden bedroeg 100 gulden, geld dat ten laste kwam van de gemeente. 
En ondanks al deze miserie en armoede, werden de inwoners verplicht om een vreugdefeest te 
houden om de overwinning van de christelijke legers op de Turken te vieren. Het spreekt 
vanzelf dat men hier weinig lust had om vreugdevuren te stoken en de inwoners op enkele 
vaten bier te trakteren. 
De jaren 1677 en 1678 waren al even noodlottig. Jan Sneyers werd te Hasselt in hechtenis 
genomen door baron de Mirbach, commandant van het Franse garnizoen aldaar. De Fransen 
zelf kwamen een onderzoek doen in het dorp om na te gaan waarom de opgeëiste sommen niet 
betaald werden. Jan Aerts en Peter Mariên werden als gijzelaars meegenomen en pas later 
vrij gelaten nadat de gemeente een losgeld van meer dan 1000 gulden had betaald. 
Daarenboven moesten de inwoners zware belastingen betalen en de gemeentekas werd nog 
eens 3049 gulden lichter gemaakt. 
De rondtrekkende krijgsbendes waren een echte plaag. Zij waren van allerlei slag en 
nationaliteit, maar eisten steevast hoge sommen geld van de reeds erg geplaagde bevolking. 
Vooral de Fransen waren de grootste uitbuiters; de gemeente moest opnieuw voor 4000 
gulden in hun legering tussen komen. 
Na het sluiten van het Verdrag van Nijmegen in 1678 werden de verenigde legers ontbonden 
en kwam er eindelijk wat rust in onze dorpen. Maar niet voor lang echter: in 1683 moest 
Meldert opnieuw manschappen leveren voor een sterke burgerwacht in Kuringen en 
Tessenderlo. 
Ondertussen werd de pastorij van Meldert, die helemaal vervallen was, hersteld en ook aan de 
kerk werden herstellingen uitgevoerd. 
De Aartsdeken van de Kempen begon ook opnieuw brieven te schrijven, waarin hij aandrong 
op het voltooien van de kerktoren. Maar de gemeente was nog te arm, om deze kosten nu al te 
dragen en het is pas in 1715, vijftig jaar nadat men met de werken begonnen was, dat de spits 
op de toren kon gezet worden. 
De kostelijke rechtszaak, die in 1663 aangespannen was door de inwoners van Meldert tegen 
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hun heer, Niklaas van Voordt, werd in 1687 beslecht. De inwoners betwistten daarin een 
aantal voorrechten, die zij hun heer niet gunden. Na de uitspraak verkregen de inwoners dat 
"zij niet meer ter molen zouden gebannen zijn". Het recht van de banmolen verleende aan de 
heer van Meldert het monopolie over het malen van het graan, waarvan hij het loon 
willekeurig kon vaststellen. Door deze beslissing verloor de heer aldus een grote kans om munt 
te slaan uit het malen. 
Op 28 april 1690 overleed te Meldert de echtgenote van Niklaas van Voordt; hij zelf stierf nog 
geen maand later op 22 mei 1690. Zij werden samen aan de voet van het hoofdaltaar in de 
kerk begraven. Hun grafsteen waarop niet minder dan tien kwartieren (familiewapens - LV) 
zijn gebeiteld, wordt nog steeds in onze kerk bewaard. 
(bron: http://www.mbmeldert.be/geschiedenis-van-meldert. Overgenomen en vertaald uit het 
"REGISTRUM ARCHIVALE PAROCHIAE de MELDERT" van EH Adolphe GIOT, pastoor in 
1898, door Louis VRANCKX). 

Gehuwd voor de kerk op 26-09-1665 met De Puytlinck, Sibilla Eva Theresia. 
Overleden op 28-04-1690 te Meldert. 
Dame van Terbiest. 
Uit dit huwelijk: 
1. v de Voort, Maria Theresia, geboren estim 1679 (zie 7 op blz. 21). 
2. v de Voordt, barones Christina Margaretha (zie 8 op blz. 22). 
3. m de Voordt, Richard Theodore. 

Overleden op 09-08-1676 te Borgloon. 
Brontekst: ...humatus in Berlingen ... 

Begraven te Berlingen. 
Hij woonde op 09-08-1676 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 

4. v de Voordt, Eva Félicitas Perpetua. 
Overleden op 10-09-1760 te Leut. 

Brontekst: Zie ook De navorscher, p 45, 1950. 
Gehuwd met van Oeyen, Seger Wilhelm. 
Gedoopt op 06-03-1654 te Venlo (NL), overleden op 05-02-1742 te Leut op 87-jarige 
leeftijd. 

 
 

 
7 de Voort, Maria Theresia, dochter van De Voordt, Nicolaus (zie 6 op blz. 19) en De 

Puytlinck, Sibilla Eva Theresia. 
Geboren estim 1679. 
[08e] dame van Rullingen onder Borgloon, woont op 04-02-1704 Rullingen te Borgloon. 

Zij erft het kasteel van Rullingen onder Borgloon samen met enkel gronden aldaar van haar 
ongehuwde oom Louis Ernest de Voort die lid was van de edele leenzaal van Kuringen en die 
stierf op 16-08-1702. Hij liet al zijn bezittingen aan de kinderen van zijn broer Nicolas de 
Voort. 

Gehuwd voor de kerk op 04-02-1704 te Borgloon met De Lardenoy de Ville, baron 
Guilielmus Ernestus. 
Heer van Meldert, woont op 04-02-1704 kasteel Rullingen te Borgloon. 
Uit dit huwelijk: 
1. v Lardenais de Ville, Anna Gabriella Joseph. 

Gedoopt op 01-03-1705 te Borgloon, overleden circa 1772 te Kuringen (abdij 
Herkenrode). 
Religieuze. 

2. v Lardenoy de Ville, Maria Theresia Felicita. 
Gedoopt op 25-02-1706 te Borgloon. 
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 30-05-1740 (bron: J.Daris, Histoire de la 
bonne ville..., tome 2, p.135). 

Brontekst: Zonder plaats. 
Echtgenoot is de Couwenhoven, Joseph Nicolas. 
Geboren circa 1719, overleden op 28-03-1785 te Leuven. 
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Brontekst: Zie ook Félix-Victor Goethals, Dictionnaire généalogique et 
héraldique des familles nobles du ..., Volume 4, hoofdstuk Straten. 

Heer van Winksele, burgemeester van Leuven. 
{Hij was ook ooit gehuwd met de Villers, Marie Emilie Joseph.} 

3. v Lardinoy de Ville, Christina Dorothea Ernestina. 
Geboren op 03-06-1707 te Borgloon (Rullingen), gedoopt op 03-06-1707 te Berlingen 
(getuige(n): p: Lardinay de Ville Ernestus Alexander, m: De Voordt Christina 
Margareta), overleden op 10-03-1780 te Fumay (FR) op 72-jarige leeftijd. 

Brontekst: Ovl. in het klooster der Carmalitessen. Zie ook Annales de la 
Société archéologique de Namur, p 439, 1883. 

Gehuwd met de Minckwitz, Guillaume Joseph. 
Overleden circa 1759. 

4. m De Lardinoy de Ville, Carolus Antonius Theodorus. 
Geboren op 06-02-1710 te Borgloon (Rullingen), gedoopt op 06-02-1710 te Berlingen 
(getuige(n): p: De Voordt Richardus, m: De Voordt Sibilla). 

5. v De Lardenoy de Ville, Barbara Anna Francisca. 
Gedoopt op 11-10-1712 te Borgloon. 

 
 

 
8 de Voordt, barones Christina Margaretha, dochter van De Voordt, Nicolaus (zie 6 op blz. 

19) en De Puytlinck, Sibilla Eva Theresia. 
Overleden op 09-12-1753 te Borgloon. 

Brontekst: ... sepulta in Berlingen ... De Segraet Richard la Veuve née Devoordt 
Christine Marguerite. 

Begraven te Berlingen. 
[09e] dame van Rullingen, woonde op 09-12-1753 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 

Zij komt rond 1713 tot aan haar dood in 1753 wonen te Rullingen onder Borgloon. Het kasteel 
van Rullingen werd nochtans destijds geërfd door haar zus Marie Therese de Voort x 
Lardinois de Ville. 

Gehuwd voor de kerk op 12-04-1703 te Borgloon. 
Brontekst: In het bestand Berlingen zegt men: gehuwd te Berlingen (!). 

Echtgenoot is de Zegraedt, baron Richardus, 26 jaar oud, zoon van de Zegraedt, baron 
Etienne Théodore en de Hemricourt, Anne Françoise. 
Gedoopt op 17-12-1676 te Forville. 

Brontekst: Forville ligt halfweg tussen Hannuit en Namen. 
Overleden op 08-11-1735 te Borgloon op 58-jarige leeftijd. 
Heer van Vrundt onder Rummen, lid van de edele leenzaal van Kuringen, woonde op 08-11-
1735 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 

Hij woont te Rullingen sinds ± 1713. 
Is hij de eigenaar van het kanunnikenhuis gelegen in de Kortestraat 10 tegenover "de trapkes" 
te Borgloon waar in de gevel een wapenschild staat? Het rechterdeel van dat wapenschild is 
zeker het wapen van de familie de Segraedt. Hun schild bestaat uit 3 ringen (Zie Wolters, 
Notice historique de Rummen, hoofdstuk Chateau de Vreundt, p.156-157). Het linkerdeel van 
het wapenschild kan ik niet verklaren. 
Hij was een geestelijke voor zijn huwelijk. Hij ontving de tonsuur (kruin) op 27 april 1692. Hij 
was toen 16 jaar. 
Hij verzaakte echter aan deze toestand en huwde op 12 april 1703 te Borgloon Christine 
Marguerite de Voordt de Meldert. Hij had 8 adellijke kwartieren. Hij kocht het goed Rullingen 
rond 1713 waarvan zijn echtgenote in 1702 reeds een deel geërfd had. Hij verliet Vrundt onder 
Rummen en ging op het kasteel van Rullingen wonen. 
Op 6 februari 1703, hebben Richard en zijn zussen de bezittingen van hun ouders onder 
mekaar verdeeld. Richard de Zeegraedt en Christine Marguerite de Voort de Meldert verkopen 
op 9 augustus 1713 meerdere goederen waaronder 'het edele huis van Vrundt' met achttien 
bunder weiland (waarvan 8 afhangend van Brabant) aan mevrouw Sara de Daynes, weduwe 
van Josse Balthazar Pitteurs. Weldra komen ze echter opnieuw in het bezit van de goederen te 
Rummen en op 1 maart 1725 verpachtten ze het kasteel met 18 bunder weiland, voor een 
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bedrag van 22 florijnen per bunder, plus een gemest kalf, 10 pond rietsuiker, een half pond 
nootmuskaat, een half pond kruidnagel en een pond peper. 

Uit dit huwelijk: 
1. m de Zegraedt, Charles Richard. 

Geboren estim 1704, overleden op 21-04-1744 te Borgloon, begraven op 21-04-1744 
te Borgloon (kapel Sint-Barbara). 

Brontekst: anno 1744 21 april richardus carolus baro desegraedt caelebs, 
quem sepelti in capella ste barbara nota ad sepeliendum in ecclesia numquam 
petitur consesus decani v... cox (?) tuli (?), quia eccla est aeque parochialis ae 
collgta offertorio deu oblationibus redensius dederunt mili ducatum 
 
in het jaar 1744 op 21 april: Richardus Carolus baron Desegraedt ongehuwd, 
die ik begraven heb in de kapel van Sint-Barbara. Noteer: om in de kerk te 
begraven werd nooit de toestemming gevraagd van de deken of van ..., omdat 
de kerk zowel parochiaal als collegiaal is. Voor offerande of de gave (van 
brood en wijn) hebben ... ze me een dukaat gegeven. 

[10e] heer van Rullingen, lid van de leenzaal van Kuringen (1737), ongehuwd. 
Hij erfde het kasteel van Rullingen van zijn ouders. 

2. v De Zegraedt, Constance Mathilde. 
Geboren estim 1706, overleden ??-??-1774. 
Religieuze te Herckenrode bij Hasselt. 

3. v De Segeraedt, Anna Francisca. 
Geboren op 12-12-1708 te Rummen (kasteel Vrundt), overleden op 15-11-1784 te 
Rijkel op 75-jarige leeftijd. 

Brontekst: Wed. van Petrus Antonius De Thiribu. 
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 02-02-1739 te Borgloon (aktenummer: 
3/038). 

Brontekst: In het bestand Berlingen zegt men: gehuwd te Berlingen (!), akten. 
p.86,1. 

Echtgenoot is De Thiribu, Petrus Antonius, 26 jaar oud, zoon van De Thiribu, 
Petrus Ernestus en De Mettecoven, Maria Joanna Catharina Francisca Joanna 
Antonia. 
Gedoopt op 16-04-1712 te Borgloon, overleden op 24-07-1778 te Rijkel op 66-jarige 
leeftijd. 

Brontekst: Echtg. van Anna Francisca De Zegerardt. 
Heer van Berlingen (1739), Rijkel en Voort. 

Zie Wolters, Notice historique sur Rummen, p.160. 
Voor hun 4+2 kinderen, zie de bestanden Rijkel en Berlingen. 

4. v de Zegraedt, Christine Elisabeth. 
Geboren estim 1710, overleden op 20-05-1762 te Borgloon (Rullingen). 

Brontekst: Ovl. te Rullingen. Haar overlijden staat ook in de PR van Borgloon 
dd. "1762 22 maij (!, en niet 20 mei) nobilis domlla isabella christina 
boronissa de segraedt et sepulta est in berlungen apud parentes". 

Begraven op 20-05-1762 te Berlingen. 
Brontekst: Daris geeft geen plaats. 

Ongehuwd, woonde op 20-05-1762 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 
5. m de Zeegraedt, baron François Arnoul, geboren te Rummen (kasteel Vrundt) (zie 9 

op blz. 24). 
6. m de Zegeraet, Theodorus Nicolaus. 

Gedoopt op 10-10-1714 te Borgloon, overleden op 05-04-1775 te Voort (kasteel) op 
60-jarige leeftijd. 

Brontekst: Stierf een plotse dood "ab intestat". 
Zijn overlijden staat ook in de klapper op de PR van Berlingen, aktenr.: p.70,2 en in 
de klapper van Borgloon p.165,4. 

[11e] heer van Rullingen, lid van de leenzaal van Kuringen, deed dienst in de 
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keizerlijke legers. 
Hij erft het kasteel van Rullingen onder Borgloon van zijn broer Charles Richard 
baron de Segraedt die + 21-04-1744 te ... 

 
 

 
9 de Zeegraedt, baron François Arnoul, zoon van de Zegraedt, baron Richardus en de 

Voordt, barones Christina Margaretha (zie 8 op blz. 22). 
Geboren te Rummen (kasteel Vrundt), gedoopt op 08-07-1711 te Rummen, overleden voor 
1775. 

Waarschijnlijk erft hij van zijn ouders het kasteel van Vrundt onder Rummen. Het kasteel 
wordt later van de hand gedaan want in 1773 is het eigendom van graaf Hoen de Cartiels, 
heer van Rummen. 

Gehuwd (1) voor 1734 met de Mean de Boleer, N.N. 
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 18-01-1734. 

Brontekst: Geen plaats van huwelijk gegeven. De datum is de datum van hun 
huwelijkscontract. 

Echtgenote is de Bauwen, Barbe Catherine. 
Gehuwd (3) met Colson, N.N. 
Uit het tweede huwelijk: 
1. v de Zeegraedt, Catherine Christine. 

Geboren circa 1736. 
Religieuze. 

2. m de Zeegraedt, baron Richard François Joseph, geboren circa 1741 te Nandrin 
(kasteel) (zie 10 op blz. 24). 

3. v de Zeegraedt, barones Henriette Mechtilde. 
Geboren circa 1747. 
Religieuze. 

4. v De Zeegraedt, barones Aurolia. 
Gehuwd voor de kerk op 27-08-1773 te Borgloon (aktenummer: 4/028) met Goeswin, 
Antonius Ferdinandus. 
Hij woont op 27-08-1773 te Spimont. 

 
 

 
10 de Zeegraedt, baron Richard François Joseph, zoon van de Zeegraedt, baron François 

Arnoul (zie 9 op blz. 24) en de Bauwen, Barbe Catherine. 
Geboren circa 1741 te Nandrin (kasteel). 

Brontekst: Nandrin ligt ten oosten van Hoei. 
Overleden op 22-07-1799 te Milaan (It). 

Guy Leus schreef over hem in het geschiedkundig tijdschrift van Rummen, Limes Gatia, in 
2004: 
Alhoewel hij niets meer met Vrundt en Rummen te maken heeft, volgen we nog even de 
lotgevallen en meer speciaal de militaire carrière van Richard Francois Joseph baron van 
Zeegraedt en Rullingen. Op 16-jarige leeftijd laat hij zich in 1757 inlijven in het regiment van 
Vierset dat op dat ogenblik in dienst van Frankrijk was. Het jaar daarop wordt hij al tot 
luitenant benoemd. Na de zevenjarige oorlog (1756-1763, oorlog tussen Engeland en Pruisen 
enerzijds en Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Saksen-Polen, Zweden en het Rijksleger 
anderzijds. Er is sprake van een landoorlog en een zeeoorlog. De landoorlog was een reactie 
op de nederlagen van Maria Theresia van Oostenrijk en de machtsontplooiing van Pruisen 
onder Frederik II. De zeeoorlog was een gevolg van de toegenomen spanning tussen Frankrijk 
en Engeland die in Voor-Indië en Noord-Amerika tegenover mekaar stonden) waren de 
politieke kaarten herschud en wordt Frankrijk een bondgenoot van Oostenrijk. Kapitein van 
Zeegraedt treedt in dienst van Oostenrijk en wordt majoor benoemd. Op 26 maart 1797 schopt 
hij het zelfs tot kolonel in het regiment Beaulieu. Hij maakt verschillende militaire campagnes 
mee in de oorlogen tussen Oostenrijk en de Franse Republiek. Op 20/5/1799 in de slag bij 
Spineto (dichtbij Alexandrië in Noord-Italië) onderscheidt hij zich. Hij wordt geraakt door een 
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Franse kanonskogel die zijn linkerarm verbrijzelt. Ondanks deze verwonding vecht hij zo 
furieus dat hij op het slagveld tot generaal gepromoveerd wordt. De stad geeft zich dezelfde 
dag over aan de Oostenrijks-Russische troepen. Generaal de Zeegraedt verliest zijn arm en 
overlijdt ten gevolge van de amputatie te Milaan (waarnaar men hem had overgebracht) op 
22/7/1799. Hij was 58 jaar oud. Hij had één dochter Rosalie Rosette die de laatste 
afstammelinge van de baronnen van Zeegraedt was. 

[12e] heer van Rullingen, kapitein regiment Vierset (in dienst van de Duitse keizer, 1775), 
kolonel regiment Beaulieu, woonde Rullingen (kasteel) te Borgloon. 

Hij erfde het kasteel van Rullingen, gelegen onder Borgloon, van zijn oom Theodore Nicolas 
baron de Segraedt die op het kasteel van Voort overleed op 5 april 1775. 
-In J. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, 1882, tome X, Notes 
historiques sur Rummen. "Richard François Joseph baron de Segraedt était, en 1775, 
capitaine au régiment de Vierset, au service de l'empereur. Il y parvint au grade de colonel et 
fit plusieurs campagnes dans la guerre entre l'Autriche et la république française. Blessé 
Spineto, prés d'Alexandrie, il fut proclamé général sur le canp de bataille; mais il mourut, 
quelques jours aprés, à Milan, des suites de ses blessures (22 juillet 1799). Le colonel de 
Segraedt avait épousé N. de Walschape et ne laissa qu'une fille héritiére de son nom et de sa 
forLune. 
Roslie baronne de Segraedt, née à Bruxelles, le 30 janvier 1788, épousa, le 29 novembre 1805, 
Gilles-Henri Claes, maire de Fologne, et mourut, le 6 novembre 1874, au chateau de 
Rullingen. 
 
-In Continuation du receuil héraldique des seigneurs bourg-mestres de la noble cité de Liège 
avec leurs généalogies, celles de nos évêques-et-princes, de nos souvereins-officiers et de 
quelques familles de l'Europe, door procureur-generaal & syndic OPHOVEN, Liège 1783, op 
p.133 "Richard Baron de Zeegraedt naquit de Théodore Barori de Zeegraedt & d Anne 
Françoise de Hemricourt Pierre Antoine Baron de Thiribu Pere Pierre". [IvoG: betreft deze 
tekst de Richard François Joseph die in Italië sneuvelde? Neen, het betreft hier Richard de 
Zeegraedt geb. te Borgloon op 08-11-1735 en die huwde met Christina Margaretha de 
VOORDT, Baronne +1753] 
 
-Wij vinden een vermelding van hem in: Jaer-boek der keyzerlyke ende koninglyke hoofd-gilde 
van den edelen ridder Sin-Joris in den Oudenhove binnen de stad Brugge, door Joseph-Ignace 
van Praet hofmeester der zelve gilde, 1786, p. 309, deel Chronologique lyste van alle de gilde-
broeders en gilde zusters van de aloude gilde van den edelen ridder Sint-Joris die de oude 
Schotters houden binnen den Schependomme van Brugge (vanaf bladzijde 180), jaar 1775. 
 
-In http://www.napoleon-series.org/military/battles/1799/c_1799z13.html, de veldtocht van 
1799 in Italië, wordt hij vermeld "Remnants of I - II Battalions. Commander: Freiherr Joseph 
von Zeegraedt". 
Voor de familie de Zeegraedt, zie: De Zeegraedt, 4 Limburg, Intermedi 71/322 en De 
Zeegraedt, 4 zeer ruim, Intermedi  69/200. 
 
-Op de Duitse webpagina, 
http://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Zeegraedt,_Joseph_Baron, lezen wij: 
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Zeegraedt, Joseph Baron (k. k. Oberst, Ort und Jahr seiner Geburt unbekannt, gest. an den 
Folgen seiner Verwundung im Juni 1799). Wahrscheinlich ist er belgischer Abkunft (Wallone). 
Er diente im 58. Infanterie-Regiments, heute Erzherzog Ludwig Salvator. Das Regiment war 
1757 mit königlicher Ordonnanz von dem französischen Obersten Baron de Billene et Vierset 
für den Dienst König Ludwigs XV. von Frankreich im Bisthum Lüttich errichtet, am 3. 
November 1762 von Frankreich abgedankt, dagegen am 26. Jänner 1763 in das kaiserlich 
österreichische Heer übernommen worden. Bis 1794, in welchem Jahre Vierset als 
Generalmajor starb, führte es dessen Namen, darauf hieß es Beaulieu. Baron Zeegraedt, der in 
demselben 1789 Major war, zeichnete sich als solcher im Feldzuge 1790 in den Niederlanden 
am 28. September bei Cense Herdanne, welchen Posten er auf das tapferste vertheidigte, 
besonders aus. Im Juni 1794 that er sich bei der Vertheidigung von Charleroi so hervor, daß 
in der Gefechtsrelation seines ruhmvollen Antheiles ausdrücklich gedacht wird. Zuletzt rückte 
er im Regimente zu dessen Obersten und Commandanten vor, marschirte mit demselben im 
Corps des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Bellegarde nach Tirol und zwang daselbst im 
Gefechte bei Süß am 2. Mai an der Spitze seines Bataillons durch einen glänzenden 
Bajonnetangriff die französischen Grenadiere, den Ort zu verlassen. Darauf zog er mit dem 
Regimente nach Italien, focht mit besonderer Auszeichnung im Treffen zwischen Bosco und 
Cassina grossa bei Alexandrien am 30. Juni desselben Jahres gegen einen weit überlegenen 
Feind, verlor in diesem Kampfe einen Arm und erlag bald danach seiner Verwundung. 
Thürheim (Andreas Graf). Gedenkblätter aus der Kriegsgeschichte der k. k. österreichischen 
Armee (Wien und Teschen 1880, K. Prochaska, gr. 8°.) Band I, S. 402, Jahr 1799; S. 406, Jahr 
1790, 1794; S. 408, Jahr 1799. 
Vorheriger: Graf Zedwitz, Karl Moriz, Nächster: Zefarovic, Christoph. Band 59 (1890) ab 
Seite 267 
Voor de originele tekst gedrukt in Gotisch-Frakturletter zie 
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=12543&page=272&scale=3.33&viewmode=fullscr
een 

 
Vertaling (Bob Joosten) 
Zeegraedt, Joseph baron (kolonel, plaats en jaar van geboorte onbekend, overleden aan de 
gevolgen van zijn verwonding in juni 1799). 
Hij is waarschijnlijk van Belgisch (Waalse) afkomst. Hij diende in het 58e infanterieregiment 
dat nu de naam draagt van aartshertog Ludwig Salvator. Het regiment werd  in 1757 bij 
koninklijke ordonnantie van de Franse Hoge Raad in het bisdom Luik door kolonel baron de 
Billene et Vierset opgericht om te dienen in het leger van koning Lodewijk XV van Frankrijk. 
Het werd opgeheven op 3 november 1762 en door Frankrijk en op 26 januari 1763 
overgenomen door het keizerlijke Oostenrijkse leger. Tot 1794, toen Vierset overleed als 
generaal-majoor, droeg het regiment diens naam. Daarna werd het Beaulieu genoemd. Baron 
Zeegraedt, die in 1789 majoor was, onderscheidde zich in 1790 in de campagne in de 
Nederlanden, vooral op 28 september in de slag bij Cense Herdanne, dat hij dapper 
verdedigde. In juni 1794 gedroeg hij zich tijdens de verdediging van Charleroi zo heldhaftig 
dat zijn roemrijk aandeel in die strijd uitdrukkelijk vermeld werd. Ten slotte marcheerde hij als 
commandant met hetzelfde regiment mee op in het korps van veldmaarschalk-luitenant graaf 
Bellegarde naar Tirol. Op 2 mei, aan het hoofd van zijn bataljon, verplichtte hij tijdens de slag 
bij Süss de Franse grenadiers die plaats te verlaten na een briljante bajonettenaanval. Nadien 
trok hij nog met zijn regiment naar Italië en streed eervol tijdens de veldslag tussen Bosco en 
Cassina Grossa tegen een veel sterkere vijand in Alexandrië op 30 juni van hetzelfde jaar. In 
deze strijd verloor hij een arm en stierf kort nadien aan zijn verwondingen. 
Thürheim (Andreas Graf). (Wenen en Teschen 1880 K. Prochaska, groot 8 °) Gedenkschriften 
uit de oorlogsgeschiedenis van het keizerlijke Oostenrijkse leger, Deel I, blz. 402, 1799; blz.. 
406, 1790; 1794; blz. 408, 1799. 
 
De Waalse Garde was een infanterie-korps, opgericht in 1537 door Karel V, onder de naam 
van "Waalse infanterie regiment", hun leden werden vooral aangeworven in het Waalse deel 
van het Spaanse Nederlanden. Het was een elite-eenheid, in het bijzonder verantwoordelijk 
voor de binnenlandse veiligheid van Spanje. De eenheid werd uiteindelijk opgenomen in de 
Spaanse Koninklijke Garde. 
Charles Albert van Billehé, (1763-1794) was eigenaar van het Vierset regiment, dat ten 
dienste stond van Oostenrijk. 
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Bronnen en literatuur in verband met de 'Gardes wallonnes' 
-Marquis de Maffei, Mémoires du marquis de Maffei, Lieutenant-Général des Troupes de 
l'Electeur de Bavière, & ensuite de celles de l'Empereur., vol. 2, Jean Neaulne (Paris), 1740 
(lire en ligne [archive]). 
-Colonel Guillaume, Histoire des gardes wallones au service d'Espagne, chez F. Parent, 
Bruxelles, 1858. Lire en ligne [archive]. 
-Catalogue de la librairie bruxelloise The Romantic Agony, vente publique des 28 et 29 avril 
2017, lot 1090, page 287, Livre des Gardes walonn[e]s avec les noms et les destinées des 
officiers... Manuscrit exécuté par ou pour C. Colins 
 
N.B. Deze Waalse Garde kende in Wereldoorlog II (juli 1941) een heropstanding als 
paramilitaire formatie onder impuls van de partij Rex, dit ter bestrijding van het Bolsjewisme 
aan het Oostfront. De drie Waalse bataljons waren elk aan een Duits bataljon toegevoegd. De 
functies van de Waalse bataljons werden uitgebreid tot de bescherming van de militaire 
installaties, de jacht op de zwarte markt en om te dienen als assistent van de Feldgendarmerie 
in hun zoektocht naar de werkweigeraars. 
Algemene bron Waalse Garde: https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardes_wallonnes 

Gehuwd met Walschape, Anne Marie. 
Overleden circa 1830 te Stanislaw (bij Lemberg, Polen). 
Uit dit huwelijk: 
1. v de Zeegraedt, barones Rosalie, geboren op 30-01-1788 te Brussel (zie 11 op blz. 28). 

 

 
Kasteel van Rullingen, aquarel van Philippe de Corswarem (1759-1830) 
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11 de Zeegraedt, barones Rosalie, dochter van de Zeegraedt, baron Richard François Joseph 
(zie 10 op blz. 24) en Walschape, Anne Marie. 
Geboren op 30-01-1788 te Brussel, overleden op 06-11-1874 te Borgloon (kasteel Rullingen) 
op 86-jarige leeftijd. 

Brontekst: Baronne De Zeegraedt Rosalie, ovl. gehucht Rullingen 86 jaar, geb. te 
Brussel, woont te Borgloon, wed. van Claes Gilbert Henri, dochter van Richard 
François Joseph baron De Zeegraedt en van De Walschape Anne (++). 

[13e] dame van Rullingen, woonde op 06-11-1874 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 29-11-1805 te Veulen. 

Brontekst: Voor het gezin zie ook Explicatif de la lithographie de Van Der Haert 
(Biblio.Royale Brxl- S-II-39.841). 

Echtgenoot is Claes, Gisbert Henry, 31 jaar oud. 
Gedoopt op 15-05-1774 te Veulen (getuige(n): p: Boux, m: Andilia Groven), overleden op 30-
12-1838 te Luik op 64-jarige leeftijd. 

Brontekst: Zie ook Etat Présent de la noblesse belge, t.Roc-Rye - Bruxelles 1997; 290; 
L'Intermédiaire des Généalogistes - Bruxelles; n° 148 (an. 1970), p.243. 

Advocaat, burgemeester van Veulen, eigenaar (1810, 1812, 1815), grondeigenaar (1825), 
woonde op 02-06-1808 Rullingen te Borgloon. 

 

 
 

Uit dit huwelijk: 
1. v Claes, Therese Rosalie. 

Geboren op 02-06-1808 te Borgloon (Rullingen). 
Zij woont op 02-06-1808 Rullingen te Borgloon. 

2. m Claes, François Joseph. 
Geboren op 14-04-1810 te Borgloon. 
Hij woont op 14-04-1810 Rullingen te Borgloon. 

3. m Claes, Charles Arnold. 
Geboren op 08-05-1812 te Borgloon, overleden op 27-04-1861 te Borgloon op 48-
jarige leeftijd. 
Hij woonde op 08-05-1812 Rullingen te Borgloon. 

Bij zijn overlijden op 27-04-1861 woonde hij in de Wellenstraat te Borgloon. 
4. v Claes, Josephine Hortese Alexandrine. 

Geboren op 29-11-1813 te Borgloon (Rullingen), overleden ??-??-1895 te Fraipont 
(kasteel). 
Rentenierster, woonde op 31-03-1869 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 

Woonde op 28-07-1842 te Luik. 
Gehuwd ??-??-1833 te Oupeye (kasteel) (bron: gw0.geneanet.org/antterli) met de 
Rottermund, graaf Valerij Tiburij Antoine. 
Geboren circa 1805 te Pustomity (in Volhynie, Pools Rusland), overleden te Polen. 

Brontekst: De datum van zijn overlijden is niet gekend door de familie. 
gw0.geneanet.org/antterli zegt: in 1856 te Volhynie (Pools Rusland). 
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Schilder, tekenaar, woonde op 28-07-1842 te Luik. 
5. m Claes, Eugene Gisbert, geboren op 29-10-1815 te Borgloon (Rullingen) (zie 12 op 

blz. 30). 
6. v Claes, Anne Felicité. 

Geboren op 22-12-1817 te Borgloon, overleden op 21-12-1822 te Borgloon op 4-
jarige leeftijd. 

Brontekst: 5 jaar, dochter van Gisbert Hendrik Claes en van Rosalie 
Dezeegraedt, ovl. te Rullingen 242 te Borgloon. 

Zij woonde op 22-12-1817 Rullingen (kasteel) te Borgloon. 
7. m Claes, Josephus Bonaventura. 

Geboren op 01-09-1822 te Borgloon. 
8. m Claes, Theodorus Antonius. 

Geboren op 25-03-1825 te Borgloon, overleden op 10-07-1825 te Borgloon, 107 
dagen oud. 

Brontekst: 3 en halve maand, zoon van Gisbert Hendrik Claes en Rosalie 
Dezeegraadt, ovl. in zijn ouders woning gelegen Rullingen 243 te Borgloon. 

Hij woonde op 25-03-1825 Rullingen te Borgloon. 
 

 
 
12 Claes, Eugene Gisbert, zoon van Claes, Gisbert Henry en de Zeegraedt, barones Rosalie 

(zie 11 op blz. 28). 
Geboren op 29-10-1815 te Borgloon (Rullingen), overleden op 17-06-1881 te Borgloon op 65-
jarige leeftijd. 

Brontekst: 65 jaar, eigenaar, burgerlijk ingenieur, geb. en wonende te Borgloon, zoon 
van Claes Gisbert Henri en van de Zeegraedt Rosalie (++), wed. 1x van Wauters 
Felicie, echtg. 2x de Rossins Octavie, rentenierster te Borgloon, kasteel van 
Rullingen. 

[14e] heer van Rullingen, burgerlijk ingenieur van ULG (1838), kanaliseerde de Maas van 
Hastière tot Visé, bouwde alle sluizen, de bruggen over de Maas te Lustin, Yvoir, Hastière, 
Ougrée, Visé, Dinant et Namur (de spoorwegbrug), woonde op 29-10-1815 Rullingen 
(kasteel) te Borgloon. 

Bij zijn overlijden op 17-06-1881 was hij nog steeds woonachtig het kasteel van Rullingen 
onder Borgloon. 
Woonde op het kasteel van Géronsart bij Namur. Burgerlijk ingenieur. Samen met Guillaume 
Flechet kanaliseerde hij de Maas en bouwde hij alle sluizen van Givet tot Maastricht 
(Hastière-Visé), de bruggen over de Maas te Lustin, Yvoir, Hastière, Ougrée, Visé, Dinant et 
Namur (de spoorwegbrug). Samen introduceerden ze het baggeren met stoom in de Maas en 
de Schelde. Ze onontgonnen gebied 700 hectare in Kempen, te Neeroeteren vlak bij Maaseik, 
dat ze omvormenden tot weilanden, akkers, tuinen en dennenbossen, pionierswerk dat later 
werd geïmiteerd in de Ardennen, in de Kempen en elders. Bron: gw.geneanet.org/sretlow - La 
famille de Wouters d'Oplinter-Bouchout - H. DOUXCHAMPS - Bruxelles 1994; 46; Etat 
Présent de la noblesse belge, t.Roc-Rye - Bruxelles 1997; 290; L'Intermédiaire des 
Généalogistes - Bruxelles; n° 148 (an. 1970), p.243. 

 
DE MAAS 

 
De vennoten Claes en Flechet planden en voerden grote werken uit aan de Maas te Luik. Zie 
http://hdl.handle.net/2268.1/1490 
Onderstaand plan geeft aan: (1). De voorgestelde locaties voor de brug die de heren Claes en 
Flechet vragen om te bouwen op de Maas bij St-Léonard. (2). De locatie van de brug over de 
Barbou. (3). Het projectvan een kade  op de rechteroever van de Maas vanaf  de brug “des 
Arches” tot de onderkant van het eiland van Dos Fanchon. (4). Het project van een kade langs 
de Barbou op het eiland Dos. (5). Het communicatieproject te Prés St. Denis. Gekoppeld aan 
de verschillende verslagen van ondergetekende over de bovengenoemde projecten.  
 
 

http://hdl.handle.net/2268.1/1490
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Les ponts Saint-Léonard et Maghin constituaient jadis deux ouvrages distincts. Ils 
permettaient de franchir un fossé communiquant avec la Meuse. Cette pièce d’eau se trouvait 
à l'emplacement de la place des Déportés et de l’ancienne prison Saint-Léonard. 
 
L'idée de jeter un pont entre la place des Déportés et la rue Maréchal Rensonnet, sur la rive 
droite, remonte, quant à elle, à 1858, comme en témoigne un rapport établi par Guillery, 
premier ingénieur en chef-directeur du service spécial de la Meuse. Deux entrepreneurs, Claes 
et Flechet, proposèrent à la Ville de bâtir cet ouvrage en échange de la concession d’un droit 
de péage d’une durée de quatre-vingt-dix ans. La ville de Liège devait aussi s’engager à 
aménager les quais de la rive droite à cet endroit. Blonden étudia le projet remis par les 
entrepreneurs. Il suggéra quelques modifications, proposant notamment de déplacer quelque 
peu la culée sur la rive gauche. Les tractations se poursuivirent, mais ne purent être menées à 
bien. La Ville désirait un pont plus large que celui proposé (12 mètres au lieu de 10 mètres) et 
hésitait à attribuer une concession pour une aussi longue période. (bron: student? 
http://www.ecsainteveronique.be/liege/maghin.html). 
 
Page 180 (extrait)  « La haute Meuse belge » collection Traces n°5  MET éd.2004 (SPW)  
Jacques Verstraeten, Licencié en Histoire. 
En 1868, l'entreprise « Flechet et Claes » entreprend la construction des barrages éclusés de 
La Plante, de Tailfer et de Rivière. Leur construction s'achève le 15 avril 1872. 
Les écluses en aval de Namur ne présentaient que 56,75m. de long et 9 m. de large et ne 
pouvaient écluser qu'un seul bateau à la fois. (Gabarit pour bateaux de 600t.- Campinois) 
Sur ces nouvelles écluses, la longueur utile est portée à 100m, et la largeur, à 12 m. (Gabarit 
pour bateaux de 1350t. R.H.K)  Des dimensions qui vont permettre d'accueillir un train 
composé de quatre bateaux et d'un remorqueur. (bron: http://alainpascal.skynetblogs.be/) 
 
DE HEIDE 
 
Vanaf 1845 ijverde de Belgische regering voor de ontginning van de 
Kempen (het is de tijd van de aardappelplaag!). Zij verplichtte enerzijds de gemeenten hun 
heidegronden te verkopen. Dit gebeurde, maar op de meeste plaatsen onder protest van de 
bevolking. Anderzijds gaf de regering de kopers van deze heide de toelating om, waar nodig, 
het water van de Zuid-Willemsvaart af te tappen, wat ook gebeurde. In Neeroeteren gebeurde 
dat door drie ondernemingen: o.a. 
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-De Luikse heren Claes en Flechet kochten in 1865 een grote uitgestrektheid in de Geisterse 
heide, die zij eveneens trachtten vruchtbaar te maken o.a. met stads- en straatmest. (bron: 
Waternamen in de Oetervallei, met name te Neeroeteren door Jan Segers, 2006) 
 
De Geystersche heide te Neeroeteren, groot 700 hektaren, wierd ten jare 1865 verkocht voor 
256.000 fr aan de H.H. Willem Fléchet en Eugeen Claes aannemers te Luik. De heide bestond 
dan uit hooge streeken en eene menigte vennen die zelfs bij zomerdag niet droog kwamen, Den 
ganschen zomer zat er volk strooisel te kappen. De verkoop van de hei was dan ook ongaarne 
door de bevolking gezien. 
Het droog maken der vennen trok het eerst de aandacht der ontginners. Met groote onkosten 
zochten zij in het verbeteren der witbeek voldoenden afloop naar de Maas, aan 't wit paard te 
Ophoven. De witbeek, de tapziep, de schansziep, de schaagterbeek wierden rechtgetrokken en 
merkelijk vergroot en weldra, doch ten prijze van grove kosten liep de eigendom droog. De 
eigenaars bouwden de winning (ferme "l'Avenir") waar weldra 20 paarden en 12 koppelen 
ossen iederen morgen uit de stallen wierden gebracht om in die ongeregelde velden de ploeg 
gaan te trekken. Na korten tijd oogste men graan op ongeveer 300 hektaren in die streeken die 
tot cultuur het best geschikt schenen. De uitslagen waren echter wel niet diegene die de 
ontginners verwacht hadden en ze waren zeer genegen tot verpachten over te gaan. In den 
zomer 1890 had ik reeds van de familie Fléchêt in huur genomen 16 hektaren weiland. Ik nam 
in huur om te aanvaarden 15 maart 1891 den eigendom Pinnoy-Claes 56 hektaren, en de 
winning met 55 hektaren. De gezamenlijke grootte der aanpachtingen bedroeg 130 hektaren 
en het eerste jaar gaf eene winst van 7000 fr. Dit gaf moed om in 1892 over te gaan tot 
aankoop van (.) 55 hektaren akker en weiland, 28 hektaren dennenbosschen en er groeiden 
ongeveer 300 canadasbomen; en later 42 hektaren onbeplantten eigendom gelegen ten 
noorden van den voorgaander. In totaal ging ik dus op 125 ha land- en bosbouw bedrijven, en 
later ook nog fruitteelt. Reeds voor mijn intrek op de winning hield ik een kudde schapen in 
genootschap met Pieter Segers van Solt. Wij kochten dragende ooien in de omstreken van 
Horst en Venray. Het schaap is teder van gestel en weinig geschikt voor mijn gronden, en wij 
hielden op bij gebrek aan voldoende winst. In 1898 begon ik met neef Jacques Indekeu, 
candidaat-notaris, een samenwerkende landbouwstokerij en hield er -in dat verband- ongeveer 
60 à 70 runderen op na. Ingevolge ongunstige overheidsmaatregelen hielden we hiermee op in 
1902. (bron: VAN MEEUWEN NAAR NEEROETEREN, EN LATER VERENIGD IN ALKEN. 
TWEE EEUWEN FAMILIE INDEKEU (ca. 1750-1950), 
https://perswww.kuleuven.be/~u0013713/indekeu.eu/Twee%20eeuwen%20familie%20indekeu(
_).pdf). 
 
DE SPOORWEGEN 
 
H.33/52.0.0.0 33.52 Boekje, "Chemin de fer d'Ans à Tongres", demandé en concession par 
MM. E.Claes-Wauters et G.Flechet, mémoire descriptif, Luik 1860 (bron: 
www.heemkringwijnegem.be/famvanhavre.php?naald=&ref=8375) 
In verband met de spoorlijn Ans-Tongeren, zie ook: Stadsarchief Tongeren, Stuk 1507/21 - 
Vraag van in concessie name van de spoorlijn Ans-Tongeren door E. Claes en G. Fléchet (met 
plan), 1860 en Stadsarchief Tongeren, Stuk 1507/20 - Brief van meneer Claes en Flechet uit 
Luik aan de kamervoorzitter betreffende een spoorlijn, 1861. 
 

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-09-1839 te Luik met Wauters, Marie Felicie, 21 jaar 
oud. 
Geboren op 21-06-1818 te Luik. 

Brontekst: Zie ook La famille de Wouters d'Oplinter-Bouchout - H. DOUXCHAMPS 
- Bruxelles 1994; 46; L'Intermédiaire des Généalogistes - Bruxelles; n° 148 (an. 
1970), p.243. 

Overleden op 24-03-1856 te Luik op 37-jarige leeftijd. 
¿Mogelijk overleden aan verwikkelingen bij de geboorte van haar dochter Marie Adele.¿  

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 18-06-1861 te Evelette. 
Brontekst: Op het kasteel van Libois. 

Echtgenote is de Rossius, Octavie Francisca Marie, 41 jaar oud, dochter van de Rossius de 
Bouillon, Joseph en Jamar de Maillen, Carolina Philippina Josephina. 
Geboren op 30-08-1819 te Evelette-Libois. 
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Evelette-Libois, 2 dorpjes naast elkaar die op 18 km ten zuiden van Hoei liggen. Op het eind 
van het Ancien Régime werd Libois een gemeente, maar deze werd in 1810 al weer opgeheven 
en bij Évelette gevoegd. Thans vormen de dorpjes een deelgemeente van Ohey. Er staat daar 
een "kasteel Libois". 

Overleden op 22-11-1910 te Borgloon op 91-jarige leeftijd. 
Brontekst: 91 jaar, geb. te Evelette-Libois, woont te Borgloon, wed. van Claes Eugeen 
Gisbert (+ Borgloon). 

[15e] dame van Rullingen. 
Eugène Claes' weduwe bleef in Rullingen tot haar dood in 1910. Haar neefje en erfgenaam 
Franz Joseph de Pierpont verkocht het kasteel aan ridder Pangaert d'Opdorp. 

 

 
 

Uit het eerste huwelijk: 
1. v Claes, Amelie Marie. 

Geboren op 22-07-1842. 
Brontekst: Plaats niet gegeven. 

Gehuwd met de Grandvoir, Firmin. 
Overleden op 22-09-1900 te Luik. 
Ingenieur. 

2. v Claes, Rosalie Marie Eugenie. 
Geboren op 30-04-1845 te Luik, overleden op 19-03-1903 te Andenne op 57-jarige 
leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-06-1867 (bron: gw.geneanet.org/sretlow). 

Brontekst: Plaats niet gegeven. 
Echtgenoot is Doucet, Auguste. 
Geboren circa 1838, overleden op 18-06-1923. 

Brontekst: Plaats niet gegeven. 
Advokaat, woonde op 17-06-1881 Tillier (?) te Namen. 

3. m Claes, Eugene Prosper. 
Geboren op 13-06-1853 te Luik. 
Gehuwd met Benoit, Marie. 

4. v Claes, Marie Adele. 
Geboren op 14-03-1856 te Luik. 
Zij woont op 19-08-1879 Rullingen te Borgloon. 

Zij bouwde, samen met haar man notaris Albert Pinnoy, het kasteel Hulsberg te 
Borgloon in 1883. Na haar scheiding in 1892 woonde zij op 05-05-1900 te 
Schaarbeek en op 06-05-1905 te Brussel. 

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-08-1879 te Borgloon (aktenummer: BS-1879/07). 
Brontekst: De echtelingen Pinnoy-Claes sloten een huwelijkscontract voor 
notaris Delbouille te Luik op 09-08-1879. Op het briefje dat de notaris naar 
het Loonse gemeentebestuur schreef om dit huwelijkscontract te melden, staat 
beneden: RULINGEN, 9 août 1879, get. L. Debouille. 

Gescheiden na 13 jaar op 02-12-1892 te Borgloon. 
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Brontekst: Bij vonnis van de rechtbank te Tongeren op 05-04-1892. De 
scheiding werd bevestigd door het Hof van Beroep te Luik op 18-07-1892 en 
werd ingeschreven in de registers van de burgelijke stand van Borgloon op 
02-12-1892. 

Echtgenoot is Pinnoy, Jacques Marie Albert, zoon van Pinnoy, Jacques Eigide en 
Monville, Marie Christine Aldegonde. 
Geboren op 28-11-1843 te Sint-Truiden, overleden op 13-11-1913 te Borgloon op 69-
jarige leeftijd. 

Brontekst: ere-notaris, zoon van Pinnoy Jacques Egide en van Monville Marie 
Christine Aldegonde, echtgescheiden van Claes Marie Adile, 69 jaar, geb. te 
Sint-Truiden. 

Notaris te Borgloon, woonde op 06-05-1905 Hulsberg te Borgloon. 
Hij woonde op 18-08-1882 in de Tongersestraat te Borgloon. 
Hij bouwde het kasteel Hulsberg in 1883 
. 

 
Kasteel Hulsberg te Borgloon 

 
 

 
13 Pangaert d'Opdorp, ridder Robert Egide Marie Ghislain, zoon van Pangaert d'Opdorp, 

ridder François Joseph Marie Ghislain en de Géradon, Marguerite Louise Charlotte. 
Geboren op 07-11-1875 te Brussel, overleden op 28-06-1925 te Sint-Joost-ten-Node op 49-
jarige leeftijd. 

Brontekst: Akte 211, chevalier de l'ordre de Leopold, eigenaar, 
[16e en laatste] heer van Rullingen, woonde op 28-06-1925 rue Marie Thérèse 98 te Sint-
Joost-ten-Node. 

In 1912 werd het kasteel Rullingen (Borgloon) en zijn omgeving eigendom van de familie 
Pangaert d' Opdorp. Hij kocht het van erfgenaam Franz Joseph de Pierpont. 
Op 12 december 1920 ontstond er brand in de achterliggende hoeve. De hoeve en de 
aanpalende bijgebouwen gingen in vlammen op. Naar verluidt was de oorzaak van de brand 
een pijprokende koetsier die in slaap was gevallen. 
Na fatale brand werd het neerhof, de hoeve en de dienstvleugel volledig gesloopt. De brand 
was de aanleiding om het kasteel grondig te vernieuwen. Voor de restauratie tussen 1921 en 
1935 werd architect Pieter Langerock aangetrokken. Hij veranderde de Maasstijl van het 
kasteel in een Brabantse bak- en zandsteenstijl. Grachten werden gedempt. Een geometrische 
Franse tuin werd aangelegd op de plaats van het neerhof. Met het afbraakmateriaal werd een 
nieuw koetshuis opgetrokken. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG7JTAo7zZAhWPbVAKHaKZDPMQjRx6BAgAEAY&url=https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134280&psig=AOvVaw3orfIG5EQDKXZEiBzFVa8R&ust=1519483476412300
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Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 10-06-1921 te Etterbeek met du Roy de Blicquy, Cecile 
Marie Joseph Ghislaine, 21 jaar oud, dochter van du Roy de Blicquy, Edouard Antoine 
Marie en Simonis, Elisabeth Marie Germaine. 
Geboren op 23-07-1899 te Polleur, overleden op 19-09-1981 te Brussel op 82-jarige leeftijd. 
Eigenaarster (1956), woonde op 01-05-1960 Rullingen 2 te Borgloon. 

Woonde op 23-06-1925 rue Marie de Bourgogne 15 te Brussel. 
In 1978 kocht de provincie Limburg het kasteeldomein Rullingen van Cecile Marie Joseph 
Ghislaine du Roy de Blicquy, weduwe van Pangaert d' Opdorp. 
 

 
Uit HBvL zo 26 dec 1920 blz3 

 
Uit dit huwelijk: 
1. v Pangaert d'Opdorp, Anne Marguerite Antoinette Josephe Marie Ghislaine. 

Geboren op 07-05-1922 te Brussel. 
Zij woont op 01-05-1960 Rullingen te Borgloon. 
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-06-1956 te Borgloon (aktenummer: BS-1956/12). 

Brontekst: Huwelijkscontract voor notaris Edmond Morren te Brussel op 28-
06-1956. 

Echtgenoot is Phillips, Lindsay Esmonde, 21 jaar oud, zoon van Phillips, Esmonde 
en Kidston, Eleanor Claire Helene. 
Geboren op 24-07-1934 te Westminster city Londen. 
Handelaar (1956), woont op 28-06-1956 Yorkstreet 38 te Londen. 

Van Engelse nationaliteit. 
2. v Pangaert d'Opdorp, Regina Elisabeth Lucienne Jeanne Therese Marie Ghislaine. 

Geboren op 24-02-1924 te Brussel, overleden op 24-03-2003 op 79-jarige leeftijd. 
Brontekst: http://www.angelfire.com/realm/gotha/Part_h11.htm 

Zij woonde op 01-05-1960 Rullingen te Borgloon. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-11-1951 te Brussel (bron: 
gw.geneanet.org/bengos) met Rodney, 9th Baron Rodney John Francis, 31 jaar oud. 
Geboren op 28-06-1920 te Canada. 

Zie http://www.william1.co.uk/w575859.html, The Descendants of William the 
Conqueror. En ook http://www.angelfire.com/realm/gotha/Part_h11.htm. 

Overleden circa 1992. 
3. m Pangaert d'Opdorp, Robert Louis Egide. 

Geboren op 16-09-1925 te Brussel. 
Belgisch consul te Lissabon, woont op 01-05-1960 Rullingen te Borgloon. 
Gehuwd (1) met van Zeeland, Micheline Emilie Louise. 
Gehuwd (2) met de Creeft, Anna Marie Therese. 
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De weduwe Pangaert d'Opdorp - du Roy de Blicquy, Cecile Marie Joseph Ghislaine verkoopt 
het goed Rullingen aan de provincie Limburg op 7 december 1978. 

Tot 2013 wordt het kasteel uitgebaat als hotel-restaurant door 
• NV Kasteel van Rullingen tot 1995, uitbaters Jan Van Praet - Bernadette Vanwalle 
• NV Le Chateau van zakenman Ghislain Lenaers tot 2013, uitbater Leon Van Den Broek. 

 
 

 
In 2014 verkoopt de Provincie Limburg het kasteel van Rullingen aan NV Livaco. 

• NV Livaco is een van de vennootschappen van de projectontwikkelaar Kolmont van de familie 
Tans. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kasteel_van_Rulingen_Panorama.jpg


 

37 
 

INDEX 

[ 

[Plaatsen] 
Aken ......................................................................... 16 
Andenne ................................................................... 33 
Berlingen ................................................ 19, 21, 22, 23 
Borgloon . 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 

34, 35 
Borgloon (kapel Sint-Barbara) ................................. 23 
Borgloon (kasteel Rullingen) .............................. 19, 29 
Borgloon (Rullingen)........................ 17, 22, 23, 29, 30 
Brussel .................................................... 28, 29, 34, 35 
Canada ...................................................................... 35 
Etterbeek................................................................... 35 
Evelette ..................................................................... 32 
Evelette-Libois ......................................................... 32 
Forville ..................................................................... 22 
Fraipont (kasteel) ...................................................... 29 
Fumay (FR) .............................................................. 22 
Heks.......................................................................... 13 
Hendrieken ............................................................... 17 
Hendrieken (in de kerk) ............................................ 16 
Hendrieken (kerk) ..................................................... 17 
Herten ....................................................................... 15 
Herten (kerk) ............................................................ 12 
Houtem (NL) ............................................................ 14 
Kuringen (abdij Herkenrode) .................................... 21 
Leut .......................................................................... 21 
Leuven ...................................................................... 21 
Londen ...................................................................... 35 
Luik ........................................................ 29, 30, 32, 33 
Maastricht ........................................................... 12, 14 
Maastricht (Wijk, in de kerk Sint-Martinus) ............. 14 
Meldert ............................................................... 19, 21 
Meldert (in de kerk) .................................................. 19 
Milaan (It) ................................................................ 24 
Namen ...................................................................... 33 
Nandrin (kasteel) ...................................................... 24 
Otrange (kasteel) ...................................................... 16 
Oupeye (kasteel) ....................................................... 29 
Polen ......................................................................... 29 
Polleur ...................................................................... 35 
Pustomity (in Volhynie, Pools Rusland) ................... 29 
Rijkel ........................................................................ 23 
Rummen ................................................................... 24 
Rummen (kasteel Vrundt) .................................. 23, 24 
Sint-Joost-ten-Node .................................................. 34 
Sint-Truiden ....................................................... 18, 34 
Spimont .................................................................... 24 
Stanislaw (bij Lemberg, Polen) ................................ 28 
Tongeren................................................................... 12 
Venlo (NL) ............................................................... 21 
Veulen ...................................................................... 29 
Voort (kasteel) .......................................................... 23 
Westminster city Londen .......................................... 35 

B 

Benoit 
Marie ........................................................................ 33 

Borman 
Margaretha ............................................................... 15 

Bottart 
Maria (-±1455) ......................................................... 12 

C 

Claes 
Amelie Marie (1842-)............................................... 33 
Anne Felicité (1817-1822) ....................................... 30 
Charles Arnold (1812-1861) .................................... 29 
Eugene Gisbert (1815-1881) .................................... 30 
Eugene Prosper (1853-) ............................................ 33 
François Joseph (1810-) ........................................... 29 
Gisbert Henry (1774-1838) ................................ 29, 30 
Josephine Hortese Alexandrine (1813-±1895) ......... 29 
Josephus Bonaventura (1822-) ................................. 30 
Marie Adele (1856-) ................................................. 33 
Rosalie Marie Eugenie (1845-1903) ........................ 33 
Theodorus Antonius (1825-1825) ............................ 30 
Therese Rosalie (1808-) ........................................... 29 

Colson 
N.N. .......................................................................... 24 

D 

Dave 
Maria ........................................................................ 14 

de Bauwen 
Barbe Catherine ........................................................ 24 

de Berwoets 
Arnold ...................................................................... 15 
Jeanne (-1540) .................................................... 15, 16 

de Couwenhoven 
Joseph Nicolas (±1719-1785) ................................... 21 

de Creeft 
Anna Marie Therese ................................................. 35 

de Géradon 
Marguerite Louise Charlotte (1852-1933) ................ 34 

de Goreta 
Agnes ....................................................................... 12 

de Grandvoir 
Firmin (-1900) .......................................................... 33 

de Hemricourt 
Anne Françoise ........................................................ 22 

de Hinnisdael 
Denis ........................................................................ 16 
Dionysius ................................................................. 16 

de Hulsberg dit Schaloen 



 

38 
 

Agnes........................................................................ 14 
Anna (-±1606) .......................................................... 16 
Arnould .................................................................... 15 
Catharina (-±1606) ............................................. 16, 17 
Charles ...................................................................... 15 
Elisabeth (-±1579) .................................................... 16 
Gerard ....................................................................... 15 
Gerard (-±1530) ........................................................ 13 
Ida ............................................................................. 15 
Joanna (-1592) .......................................................... 16 
Joannes ..................................................................... 15 
Joannes (-±1606) ...................................................... 16 
Joannes (-1534) ............................................ 13, 15, 16 
Libert ........................................................................ 15 
Libert (-±1530) ......................................................... 14 
Maria .................................................................. 14, 15 
Mathilde ............................................................. 14, 15 
Reinier ...................................................................... 15 
Reinier (-±1457) ....................................................... 12 
Reinier (-1504) ................................................... 12, 15 
Renier (-±1553) .................................................. 15, 16 
Renier (-±1604) ........................................................ 16 
Richard ..................................................................... 15 
Richard (-±1607) ...................................................... 16 

De Lardenoy de Ville 
Barbara Anna Francisca (1712-) ............................... 22 
Guilielmus Ernestus.................................................. 21 

De Lardinoy de Ville 
Carolus Antonius Theodorus (1710-) ....................... 22 

de Lixbonne 
Clara ......................................................................... 15 

de Malborch 
Jeanne ....................................................................... 16 

de Mean de Boleer 
N.N. .......................................................................... 24 

De Mettecoven 
Maria Joanna Catharina Francisca Joanna Antonia 

(1689-) ................................................................. 23 
de Minckwitz 

Guillaume Joseph (-±1759) ...................................... 22 
de Mombeeck 

Joanna ....................................................................... 17 
de Nunhem 

Daniel ....................................................................... 14 
De Puytlinck 

Sibilla Eva Theresia (-1690) ............................... 21, 22 
de Reulingen 

Catharina (1632-) ..................................................... 19 
de Rivière de Heers 

Dieudonnée ............................................................... 15 
de Rossius 

Octavie Francisca Marie (1819-1910) ...................... 32 
de Rossius de Bouillon 

Joseph ....................................................................... 32 
de Rottermund 

Valerij Tiburij Antoine (±1805-) .............................. 29 
de Ryckel 

Elisabeth (-±1632) .................................................... 18 
De Segeraedt 

Anna Francisca (1708-1784) .................................... 23 
De Thiribu 

Petrus Antonius (1712-1778) .................................... 23 
Petrus Ernestus ......................................................... 23 

de Veve 
Henri ........................................................................ 16 
Marie ........................................................................ 16 

de Villers 
Marie Emilie Joseph ................................................. 22 

de Vocht 
Anna (-1654) ...................................................... 18, 19 

De Vocht 
Nicolas (±1570-) ...................................................... 18 

De Voert 
Theodorus (1628-) .................................................... 19 

de Voordt 
Anna Maria (1618-) .................................................. 19 
Christina Margaretha (-1753) ........................21, 22, 24 
Conrard .................................................................... 17 
Dorothée (-1681) ...................................................... 19 
Erardus (-±1644) ...................................................... 17 
Eva Félicitas Perpetua (-1760) ................................. 21 
Jean .......................................................................... 19 
Jean (-1618).............................................................. 17 
Jeanne ....................................................................... 17 
Laurent (-±1557) ...................................................... 16 
Louis Ernest (-1702) ................................................ 19 
naamloos meisje (1620-) .......................................... 19 
Richard Theodore (-1676) ........................................ 21 
Richardus (-1653)............................................... 17, 19 

De Voordt 
Christophorus (1622-1676) ...................................... 19 
Edmundus (-1606) .............................................. 16, 17 
Elisabeth (1614-) ...................................................... 19 
Nicolaus (-1690)............................................19, 21, 22 

de Voort 
Maria Theresia (±1679-) .......................................... 21 

de Zeegraedt 
Catherine Christine (±1736-) .................................... 24 
François Arnoul (1711-±1775) ........................... 23, 24 
Henriette Mechtilde (±1747-) ................................... 24 
Richard François Joseph (±1741-1799) .............. 24, 29 
Rosalie (1788-1874) ......................................28, 29, 30 

De Zeegraedt 
Aurolia ..................................................................... 24 

de Zegeraet 
Theodorus Nicolaus (1714-1775) ............................. 23 

de Zegraedt 
Charles Richard (±1704-1744) ................................. 23 
Christine Elisabeth (±1710-1762) ............................ 23 
Etienne Théodore (1645-) ........................................ 22 
Richardus (1676-1735) ....................................... 22, 24 

De Zegraedt 
Constance Mathilde (±1706-±1774) ......................... 23 

des Prez de Barchon 
Thiry ......................................................................... 17 

Doucet 
Auguste (±1838-1923) ............................................. 33 

du Roy de Blicquy 
Cecile Marie Joseph Ghislaine (1899-1981) ...... 35, 36 
Edouard Antoine Marie ............................................ 35 

G 

Goeswin 
Antonius Ferdinandus .............................................. 24 



 

39 
 

Gotans 
Catharina (-1558) ..................................................... 16 

H 

Hoen 
Herman III ................................................................ 14 

Hoen van Hoensbroek 
Wolter ....................................................................... 14 

Huyn 
Hendrik ..................................................................... 14 

Huyn van Amstenraedt 
Mathilde (-±1556) .................................................... 14 

J 

Jamar de Maillen 
Carolina Philippina Josephina .................................. 32 

K 

Kidston 
Eleanor Claire Helene ............................................... 35 

L 

Lardenais de Ville 
Anna Gabriella Joseph (1705-±1772) ....................... 21 

Lardenoy de Ville 
Maria Theresia Felicita (1706-) ................................ 21 

Lardinoy de Ville 
Christina Dorothea Ernestina (1707-1780) ............... 22 

M 

Monville 
Marie Christine Aldegonde ...................................... 34 

N 

N.N. 
N.N. .......................................................................... 13 

P 

Pangaert d'Opdorp 
Anne Marguerite Antoinette Josephe Marie Ghislaine 

(1922-) ................................................................. 35 
François Joseph Marie Ghislain (1850-1910) ........... 34 
Regina Elisabeth Lucienne Jeanne Therese Marie 

Ghislaine (1924-2003) ......................................... 35 
Robert Egide Marie Ghislain (1875-1925) ............... 34 
Robert Louis Egide (1925-) ...................................... 35 

Phillips 

Esmonde ................................................................... 35 
Lindsay Esmonde (1934-) ........................................ 35 

Pinnoy 
Jacques Eigide .......................................................... 34 
Jacques Marie Albert (1843-1913) ........................... 34 

Proenen 
Dionys ...................................................................... 13 
Sophia ...................................................................... 16 

R 

Rodney 
John Francis (1920-±1992) ...................................... 35 

S 

Seegers 
Margriet .................................................................... 15 

Simonis 
Elisabeth Marie Germaine ........................................ 35 

T 

Turelair 
Catharina .................................................................. 16 

V 

van den Bosch 
Joannes ..................................................................... 16 

van den Edelbampt 
Gerard ...................................................................... 12 
Mathilde (-1510) ................................................ 12, 15 

van den Kerkhove 
Catharina (-±1550) ................................................... 16 

van den Veelsmaet 
Gertrude ................................................................... 14 

van Hinnisdael 
Willem (-±1539)....................................................... 13 

van Kersberg 
Jan ............................................................................ 15 
Renier ....................................................................... 15 

van Oeyen 
Seger Wilhelm (1654-1742) ..................................... 21 

van Proenen 
Sofia (-±1539) .......................................................... 13 

van Zeeland 
Micheline Emilie Louise .......................................... 35 

W 

Walschape 
Anne Marie (-±1830) ......................................... 28, 29 

Wauters 
Marie Felicie (1818-1856) ....................................... 32 



 

40 
 

 


	Inhoudsopgave
	Korte historiek  van het kasteel van Rullingen
	De opeenvolgende bouwfases
	Bronnen in verband met de geschiedenis van het kasteel van Rullingen
	Schematisch overzicht van de heren van Rullingen
	De heren van Rullingen in chronologische volgorde
	Index

