De geschiedenis van Durbuy en haar omgeving.
Durbuy
De naam “Durbuy”
Durbo-bodions : woning nabij een versterkt kasteel.
In de geschiedenis verschijnt de naam Durbuy, met
zijn kasteel, officieel in de XI de eeuw. Dit is het
begin van het leenstelsel of feodaliteit.
Van de XII tot de XIII eeuw behoort Durbuy aan
de graven van Luxemburg.
Deze doen alles om hun steden zo goed mogelijk
te versterken (tegen invallen). De omwalling van
de stad waarvan je de omtrek nu nog duidelijk kunt zien,
is daar een bewijs van.
Het verdedigingssysteem van het kasteel wordt versterkt wanneer
graaf……………………………………
…………………………………………..(graaf van Luxemburg) Durbuy tot een versterkte stad
maakt.

Het kasteel
Rond 1880-1882 wordt het kasteel gerestaureerd en gemoderniseerd door
graaf……………………………………………………..die de overblijfselen van de oude
verdedigingswerken intact bewaart (vandaar de huidige naam van het kasteel nl. het
kasteel van de graven van Ursel). Vroeger lag de ingang voor de Graan hal. De huidige
poort zou dateren uit de vorige eeuw. Naast de grote ronde toren, bestaan nog de
overblijfselen van de oude kasteelkapel.
Het kasteel werd driemaal herbouwd? Dat merk je het best aan de drie torens:
1. De ………………………………..toren herinnert aan de eerste burcht (XIde eeuw).
2. De………………………………….toren herinnert het 2 de kasteel, opgetrokken door Jan
Van Bohemen (XIV de eeuw).
3. De………………………………….toren is de toren die past bij de bouw van het huidige
kasteel van de graven d’Ursel (XIXde eeuw).

De hal (Graanhallen)
Dit grote gebouw vormt het vreemdste monument
van de stad. Het stamt van voor de XIVde eeuw en
onderging talrijke veranderingen in de loop der
eeuwen. In sommige tijdperken werd de hal gebruikt
als opslagplaats voor graan, zetel van het
Gerechtshof, Huis der Schepenen, vergaderzaal voor
de verkoop per opbod, school, brouwerij maar over
het algemeen als bijzonderste zetel van de
gerechtelijke en administratieve activiteiten van het
land Durbuy.
 Wat stellen de twee houten figuren voor die de gevel versieren?
.........................................................................................................................................................
 Hoe noemt men de bouwstijl waarbij men tussen de houten balken leem aanbrengt?
.........................................................................................................................................................
 Wat is er nu in deze hal ondergebracht?
.........................................................................................................................................................
 Wat betekent het blauwwitte bordje naast de deur?
.........................................................................................................................................................

Sint-Nicolaaskerk
Dit gebouw werd opgetrokken in 1632 en vergroot in 1744 door
de Minderbroeders van Luik dankzij de hulp van vrijgevige
schenkers waarvan de wapenschilden bewaard zijn in het
gewelf van het koor. De gebeurtenissen van 1975 verjoegen de
Minderbroeders uit hun klooster en tegelijkertijd uit hun kerk.
In dit tijdperk bevat de parochie van Durbuy nog slechts een
kleine vervallen kapel, aan de voet van het kasteel, in de
nabijheid van de Hal. Na de herinstelling van de godsdienst
werd de parochiekerk uitgerust met een klokkentoren en een
uurwerk. Zijn bewaart: een doopvont van 1588, een preekstoel
en beelden uit de XVII en WVIII eeuw en grafstenen van de
Minderbroeders en burgers van Durbuy.

Het klooster van de Recollectines
De oude woning met het nummer 67 van de rue des Récollectines
behoort aan een dokter en dateert uit de XVIIde eeuw. Dit gebouw,
omringd door muren, is het enige overblijfsel van het klooster ‘des
Récollectines’, opgetrokken in 1663-1664 en verkocht tijdens de
Franse Revolutie.
De hoge muren langsheen de parking van de anticlinale werden
opgetrokken in 1725 om hun eigendom af te sluiten; deze muren
maakten deel uit van de stadsomwalling.

De oude watermolen
Op het einde van de Jean de Bohême straat, tegenover de minigolf,
staat nog altijd de eerbiedwaardige gemeentemolen met zijn dikke
muren. Deze molen, waarvan al sprake is in de XIVde eeuw, werd
verlaten op het einde van de XVIIde eeuw. Toen in de XVIIde eeuw
de Ourthe arm, die de stad insloot, toegegooid werd, werd de molen
gebouwd bij de brug van de Ourthe.

Tijdens de bosklassen kom je vast nog meer te weten ivm de boeiende geschiedenis van
Durbuy. Als je goed oplet tijdens de wandeling kan je achteraf zeker volgende vragen juist
beanwoorden.
Waarom werd de Ourthe verlegd? Geef twee redenen:
................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
Welke naam kreeg de man in Durbuy die het nieuws overal verkondigde?
................................................................................................................................................................
Van welke voorrechten genoten de inwoners van Durbuy dankzij Jean de Bohême
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wat kunnen we vinden in het huis van de architect?
................................................................................................................................................................
Hoeveel procent mocht de tollenaar houden en hoe werd deze betaald?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Waarom werd Durbuy voorzien van stadswallen?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wanneer werd Durbuy officieel een stad en van wie kreeg het deze fel beheerde titel?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

