
Overzicht beurzen 
 
 
 
Familiebeurzen 
 
 
 
 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Ariens*  12 dec. 1753  3  225   ASO optie Latijn en hoger     De naaste en oudste  
      onderwijs dat kan opleiden      bloedverwanten 

tot het katholieke   van de stichter vanaf 
priesterschap    12 jaar oud, en 

          bij ontstentenis, 
          studenten van Peer en 
          omliggende vanaf  

12 jaar 
 
 
Beaurieux  11 dec. 1895  1  30  Vanaf het 1° jaar van de 1° graad  Afstammelingen van 
      ASO.    Joseph Beaurieux en 

Hogere universitaire studies,  bij ontstentenis aan   
 handelswetenschappen,  aanvragen vanwege  
 wijsbegeerte en godgeleerdheid de bloedverwanten 

Thys, de studenten van de 
parochies La Xhavée en Mortier, 
bij voorkeur voor dezen die zich  
voor het priesterschap 

          voorbereiden 
      
 
Cartuyvels  17 dec. 1723  5  550  Aan een katholieke instelling:  De studenten, afstammelingen  
(Buvingen))                                                         ASO, wijsbegeerte    van Eustache Cartuyvels, broer  
          van de stichter en 
          bij ontstentenis de studenten van 

Buvingen, deelgemeente van  
Gingelom 

 
               
Claessens  21 dec. 1732  2  124  Aan een instelling naar eigen keuze 1. De bloedverwanten van de 
      ASO optie Latijn vanaf 2° jaar van stichter 

de 3° graad   2. De studenten van Maaseik 
Aan een katholieke instelling  3. De studenten van  

 wijsbegeerte   de omliggende lokaliteiten van 
      Aan een universiteit naar eigen deze stad 
      keuze 
      geneeskunde 
 
     
De Corswarem  18 juli 1640  1  27  Wijsbegeerte, godgeleerdheid,  De naaste bloedverwanten van de  
  10 maart 1698    rechten, geneeskunde   stichter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Gilsen    1 april 1490  22  160  ASO     De bloed- en aanverwanten van  
      Hoger onderwijs   de stichter (12 jaar oud) en bij 
          ontstentenis, de studenten uit 
          Sint- Truiden of uit Borgloon,  
          geboren of afkomstig uit 

Sint-Truiden 
 
 
Goyens-   25 febr. 1995  8  260  ASO    De afstammelingen, vanaf 
Wagnon      Universitair en ander  16 jaar, van Frans Goyens,  

hoger onderwijs broer van de stichter, en van 
Marie-Louise Segaert, 

          bij ontstentenis, in rangorde: 
          1. De afstammelingen van Louis 
          Claes en Amelie Nicolaï van  
          Halle-Booienhoven, grootouders
          van de stichter 

2. De afstammelingen van 
François Boniface Goyens en 
Marie-Louise Penninckx 

          van Lovenjoel, 
          grootouders van de stichter 
          3. De afstammelingen van 
          Laurent Nicolaï en Anne  
          Catherine Saenen van Wilderen 
          4. De afstammelingen van  
          Emillianne Wagnon, de  
          echtgenote van de 
          stichter: 
 
          1. De afstammelingen van  
          Charles Desmortier-Legrain van 
          Bléharies 
          2. De afstammelingen van  
          Claude Marchand, echtgenoot 
          van J. Oudewater, van 
          Wezembeek-Oppem 
          3. De afstammelingen van  
          Felicie Gressillion, echtgenote
          van René Samoy van 

Saint-Maur 
          4. De afstammelingen van 
          Georges Simon van Bersillies en  
          van Léontine Helin 
 
 
Haywegen  30 okt. 1723  3  200  Aan een katholieke instelling  Naaste bloedverwanten van de 
      Wijsbegeerte, godgeleerdheid  stichter 
      Aan een universiteit naar 
      eigen keuze 

rechten, geneeskunde, 
ingenieursopleidingen 

         
 
Hendrickx  15 maart 1932  1  248  Hogere onderwijs   De klein- en achterkleinkinderen  
     1   87 Middelbare onderwijs  van de broer van de stichter  
           François Hendrickx-Menten 
          en bij ontstentenis aan dezen, 
          de andere familieleden 
         
 



 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Lenaerts    28 mei 1729  4  130  Hogere studies    De afstammelingen van: 
Isabelle     4 110 ASO optie Latijn   1. Simon Vossius en Gertrude 
          Boesmans 
          2. Agnes Lenaerts, echtgenote in  
          het eerste huwelijk van  
          Guillaume Schepers, 
          in tweede huwelijk van 
          J.L. Gilissen 
          3. Jean Vossius en Maria 
          Malbourg 
          Bij ontstentenis aan  

afstammelingen en dit alleen 
voor hogere studies, de  

          studenten van 
          1. Mettekoven 
          2. Gelinden 
          3. Engelmanshoven 
 
 
Lenaerts*   25 aug. 1700   4 300  Elk middelbaar    De naaste bloedverwanten van de 
Jan                                                           2              400         en hoger onderwijs dat kan  stichter, met voorkeur voor de
      opleiden tot het katholieke  oudste 
      priesterschap 
 
 
Neuyen*   22 aug. 1725  7  500  Elk middelbaar en hoger onderwijs  De naaste en meest bekwame 
(Neyen/Neyens)     dat kan opleiden tot het    afstammelingen van Hendrik 
      katholieke priesterschap  Gors-Anna Vandergrief 
          De afstammelingen van 

Margaretha of 
Catherina Neuyen 

 
 
Persoons*  25 okt. 1814  2  124  ASO optie Latijn vanaf het 2° jaar  De bloedverwanten van de 
      van de 1° graad en elk hoger  stichter 
      onderwijs dat kan opleiden tot het 
      katholieke priesterschap 
 
 
Peumans*  12 mei 1729  4  198  Elk middelbaar en hoger onderwijs  1. De afstammelingen van Jan 
      dat kan opleiden tot het katholieke Peumans en Maria Liesens, bij  
      priesterschap   voorkeur de naaste en, 
          in geval van gelijke graad van
          bloedverwanten, de oudste 
          2. De andere naaste 
          bloedverwanten van de stichter 
          3. De studenten van Herderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Pulinx   6 sept. 1774  3  149  Middelbare studies   1. De afstammelingen van 
  14 aug. 1783   Hogere studies   Carolus Pulinx, Barbara Pulinx  

echtg. Frans Lowet, Marie-Agnes 
Pulinx echtg.Arnold Hoebrechts 
voor de hogere en middelbare 
studies, met voorkeurrecht 

          voor hen die het meest in hun 
          studies gevorderd zijn 
          2. De afstammelingen van hoger- 
          genoemde drie stammen  
          3. De andere naaste 

bloedverwanten van de stichter, 
die de naam van Pulinx dragen, 
voor de hogere en de middelbare 
studies,  
4. De andere naaste 
bloedverwanten van de stichter, 
voor dezelfde studies zoals 
hierboven vermeld 

      
          De duur van de studies voor de 
          beursstudenten welke een 
          studiebeurs bekomen op de  
          fondsen van de stichting Pulinx  
          wordt bepaald op tien jaar, 
          zonder rekening te houden met 
          de ouderdom, zowel bij de 
          aanvang als bij het einde van de  
          studies (22/02/1958) 
 
 
Raymackers*   31 mei 1768  6 200  ASO optie Latijn,   1. De naaste bloedverwanten van 
  12 aug. 1776    en elk hoger onderwijs dat kan de stichter afstammende van zijn 
  17 aug. 1781    opleiden tot het katholieke   broers en zusters, en bij  

priesterschap.   ontstentenis de studenten 
Daarenboven alle vakopleidingen geboren in Aalst (Haspengouw) 
na de 2° graad middelbaar  2. De studenten afkomstig uit  

          Sint-Truiden 
   
    
Rosmer*   6 okt. 1753  2  223  Elk middelbaar en hoger onderwijs  De bloedverwanten van de  
      dat kan opleiden tot het katholieke stichter 
      priesterschap 
 
 
Smeekens   4 nov. 1757  1  7  ASO     De bloedverwanten van de  
  11 aug. 1758       stichter, en bij ontstentenis, de  
  13 juni 1768       studenten van Eksel en Hechtel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Thielens*  15 jan. 1669  6  470  ASO optie Latijn en elk hoger  De naaste bloedverwanten van de 
Nicolas      onderwijs dat kan opleiden tot het stichter. Bij ontstentenis, de 
       katholieke priesterschap   studenten van het "Land van  

Studies in de rechten  Thorn", maar pas nadat er  
gedurende 3 opeenvolgende jaren 
geen kandidaat van de familie is 
opgedaagd 
Behoren tot het Belgisch  
grondgebied van het "Land van  
Thorn": in rangorde: 
1. Studenten woonachtig 

in het gehucht Winkel, 
onder        
Molenbeersel, 
deelgemeente van 
Kinrooi 

2. Studenten woonachtig 
in Neeroeteren, 
deelgemeente van 
Maaseik 

3. Studenten woonachtig 
in Eisden, 
deelgemeente van 
Maasmechelen 

     
 
Tielens*    9 dec. 1653  15  800  ASO     1. De naaste bloedverwanten van  
Gerard       Hoger onderwijs dat kan opleiden de stichter, afstammelingen van  
      tot het katholieke priesterschap zijn broers Martin en Huybrecht  

en van zijn zussen Elisabeth en 
Maria, met recht van voorkeur, in  
geval van gelijke graad van  
verwantschap voor  de oudste 

          2. De studenten van Zelem en 
Meldert 

 
 
Tielens Jan 27 maart 1647 2 100 Alle studierichtingen  De bloedverwanten van de  

stichter. Bij ontstentenis de 
studenten van Zonhoven 

 
 
Van der Hoeydonckx 21 juni 1845  5  198  Studietijd max. 8 jaar:  De naaste en meest behoeftige 
      ASO optie Latijn vanaf 2° jaar verwanten van de stichter, tot en  
      van de 1° graad.    met de 12° graad,  en bij  
      Hogere studies   ontstentenis aan bloedverwanten, 
          de meest behoeftige studenten  

geboren in de parochies Zolder 
of Bolderberg 

 
      
Vanlangenaeken   27 feb. 1665    Aan een katholieke instelling:  De naaste bloedverwanten van de 
    2  409  Wijsbegeerte, godgeleerdheid,  stichter, met recht van voorkeur 
      rechten    voor de naasten 
    7 174 ASO optie Latijn   Bij ontstentenis de studenten van: 
          1. Grootloon , 2. Tongeren, 
          3. Borgloon , 4. Alken, Rijkel en  

Opleeuw,  
5. Omliggende gemeenten van 
Tongeren en Borgloon 

 
 



 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Van Werde Alfred 12 okt. 1999 4 750 Hogere studies   De kinderen van neven en  

nichten en al hun afstammelingen 
 
 
Verdonck*  16 nov. 1716  1  211  Middelbaar onderwijs.   De afstammelingen van Maarten,  

Hoger onderwijs dat kan opleiden van Jan en van Antoon 
tot het katholieke priesterschap  Verdonck, broers van de stichter, 

van Jan Boven, zijn schoonbroer, 
en bij onstentenis, de andere 
bloedverwanten 

 
 
Vereniging van  26 maart 1997  1  155  1. Wijsbegeerte- godgeleerdheid 1. De bloedverwanten van de  
Studiebeurzen- 13 mrt 2003   (priesterschap)   stichters 
stichtingen (1):      2. Medicijnen- Recht  2. Studenten woonachtig in  
Bernaerdts-Cillis-Custijns-    3. Universitair en ander hoger  Eisden of in een andere  
De Marneffe-      onderwijs    gemeente van het kanton 
Hermans-Laenen-     4. ASO    Maasmechelen. 
Morren-Saels-Van Meuwen        De studenten woonachtig -
Vrancken          in Halen, Lummen, Leuven, 
          Studenten woonachtig in  

Vroenhoven, en omliggende  
gemeenten 
Studenten geboren in Bree 
Studenten geboren in Sint-  
Truiden 

     
 
Vereniging van 15 apr. 2005 2 140 ASO en elk hoger onderwijs  1. De bloedverwanten van de 
Studiebeurzen-     dat kan opleiden tot het katholieke stichters 
stichtingen (2):     priesterschap   2. Studenten van Bree en  
Botskens-Plessers-             en omgeving 
Van der Hallen -         Studenten van Meeuwen 
Van de Venne -         Studenten van Daalgrimby  
Weustenraedt*                        en Mechelen (Limburg) 
  
 
Vereniging  van 15 apr. 2005 5 100 Universitair onderwijs  1. De bloedverwanten van de  
Studiebeurzen-     Hoger onderwijs   stichters 
stichtingen (3):     ASO                    
Buyvoets-         2. Studenten van griffiers en   
Cartuyvels Sint-Truiden           en van hulpgriffiers, werkzaam 
Chavee - Exelmans -        of gewerkt hebbende bij de  
Malcors - Martin         rechtbank van eerste aanleg te 
Smeyers - Van Kesselt        Hasselt 
          Studenten van griffiers  
          werkzaam of gewerkt  

hebbende bij 
vredegerechten van het  

          gerechtelijk arrondissement  
Hasselt 
Studenten van Maaseik uit een 
Maaseiker vader of moeder 
geboren, de één of de andere 
geboren en wonende te Maaseik 
of omliggende gemeenten 
Studenten van Vreren, Diets-
Heur, Nerem 
 
 
 
 



 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Vereniging van 13sept. 2005 1 170 Universitair onderwijs  1. De bloedverwanten van de  
Studiebeurzen-     Hoger onderwijs   stichters 
stichtingen (4):     ASO    2. Bij ontstentenis aan verwanten 
Germeys - Thijs -         de studenten geboren in  
Vaes-Valck - Witten        Tongeren, maar dan van jaar tot  
 
 
Vossius   22 feb. 1674  12  175  Alle studierichtingen   1. De bloedverwanten van de  

stichter die de naam Vossius 
dragen 
2. De andere naaste  
bloedverwanten van de stichter 

 
 
Vrerix   17 juni 1723  5  480  Aan een katholieke instelling:  De naaste bloedverwanten van de
      wijsbegeerte, godgeleerdheid,  stichter 
      rechten, geneeskunde 
  
 
Vrijdaghs*  11 sept.1668    Aan een katholieke instelling:  1. Wat betreft de beurs voor  
    4 149 ASO optie Latijn   hoger onderwijs: de naaste 
    1 248 Hoger onderwijs dat kan opleiden bloedverwanten van de stichter, 
      tot het katholieke priesterschap in de door hem bepaalde  

volgorde 
2. Wat betreft de beurzen voor  
ASO optie Latijn: de naaste 
bloedverwanten van de stichter, 
in bedoelde volgorde,met recht 
van voorkeur 
In beide categorieën beurzen, 
deze die de naam Vrijdaghs  
dragen en in elk geval van gelijke 
graad van verwantschap met de 
stichter, de bekwaamste 

 
 
Vrijens*    mei 1772  6 310 Studietijd max. 12 jaar:  De naaste afstammelingen van de 
     280 ASO optie Latijn en elk hoger echtgenoten Vrijens Gaspard en 
      onderwijs dat kan opleiden tot Martis Catharina, alsmede de 

het katholieke priesterschap.  naaste afstammelingen van de  
Voor zover de 12 jaar niet zijn echtgenoten Lacroix Catharina en 
overschreden, na voltooiïng  Hennus Walter, met voorkeur de  
van de priesterstudies, kan men afstammelingen van de eerste 
voor de eventuele resterende  wanneer die afstammelingen in 
jaren nog van de beurs genieten  dezelfde graad zijn als die van de 
voor de studies rechten of   echtgenoten Lacroix Catharina en 
geneeskunde    Hennus Walter 

Bij gebrek aan deze, de 
afstammelingen van Heynen  
Cornelis en Claessens Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
( * onderwijs dat kan opleiden tot het katholieke priesterschap of een studierichting waarvan de finaliteit, zoals 
godsdienstwetenschappen, opleiding diakonaat, opleiding tot pastoraal helper(-ster) …), volgens advies van de commissie, het best 
aanleunt bij de wil van de stichter ) 
 



 
Niet-Familiebeurzen 
 
 
Naam    Datum    Aantal  Bedrag  Vereiste studies    Rechthebbenden 
stichting  oprichting   beurzen 
 
 
Knapen  20 dec. 1629     Aan een katholieke instelling:  1. Voor de duur der studies: 
      3 400 wijsbegeerte, godgeleerdheid  de studenten geboren  uit of  
    35 300 ASO optie Latijn   woonachtig in Heusden 

(Limburg,deelgemeente 
 Heusden-Zolder) en Helchteren,  
(deelgemeente Houthalen- 
Helchteren),hetzij de helft voor  
iedere gemeente (10 studenten  
van de vroegere gemeente 
Heusden en 10 studenten van de  
vroegere gemeente Helchteren).  
Bij ontstentenis aan een  
voldoende aantal kandidaten uit  
éen van deze gemeenten, kan  
meer dan de helft  
van het aantal vacante beurzen  
toegekend worden aan studenten  
uit de andere gemeente 
2. Bij ontstentenis aan dezen:  
studenten wier vader of moeder  
in één van deze gemeenten  
geboren is 
3. Bij ontstentenis aan studenten  
van deze twee categorieën: alle  
inwoners van de provincie  
Limburg die de vereiste studies  
doen 
Aan de geroepenen van tweede  
en derde rang kunnen de beurzen 
slechts per schooljaar toegekend 
worden 

 
 
Van Doren de  19 juni 1953  25  250   Hoger onderwijs    1. De Limburgers, jongens en 
Raikem      Kunststudies voor zowel  meisjes, geboren in een 
      middelbaar als hoger onderwijs Limburgse gemeente of 

er minstens tien jaar  
gedomicilieerd 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


