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INLEIDING
BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE NICOLAÏKRING
In 1854 richtte pastoor Jan-Baptist De Grove, die in de provincie Limburg een vooraanstaande rol speelde in de Vlaamse Beweging, te
Halen een Nederlandstalige letterkundige vereniging op. Deze werd “Nicolaïkring” genoemd naar Ferdinand-Joseph Nicolay, een Waals
handelaar, beursspeculant en filantroop die nog in hetzelfde jaar een aanzienlijke geldsom geschonken had aan het Halense bureel van
weldadigheid. Pastoor De Grove werd voorzitter van de vereniging en kapelaan Victor Dams, die nog in 1854 opgevolgd werd door
kapelaan én letterkundige Pieter Hubert Creten, werd ondervoorzitter. In de provincie Limburg was de Nicolaïkring voorafgegaan door
de lettergilde "Utile Dulci", die in 1845 gesticht was in het kleinseminarie van Sint-Truiden. Maar deze gilde was enkel binnen de
schoolmuren werkzaam, zodat de Nicolaïkring in Limburg als de eerste Nederlandstalige letterkundige vereniging buiten het onderwijs
kan beschouwd worden. Toen pastoor De Grove in 1858 het genootschap "De Vlaamse Broeders van Limburg" mee oprichtte, diende de
Nicolaïkring ongetwijfeld als model voor de verenigingen die dit genootschap overal in de provincie wilde stichten. De benoeming van
Jan-Baptist De Grove tot pastoor van Horpmaal in 1860 beroofde de kring van haar drijvende kracht. Zij kende nog tot 1863 een
regelmatige werking, maar kwijnde daarna weg zonder echter teniet te gaan.
In 1870 herleefde de vereniging onder een nieuw bestuur en met als bezieler notaris Eugeen De Booseré. De meeste leden, waaronder de
Meldertse onderwijzer Pieter J.G. Maas, waren liberaal gezind en de Nicolaïkring sloot zich in 1872 aan bij het Willemsfonds. Daarmee
was zij naast de Société des Mélophiles de Hasselt het enige genootschap in Limburg dat aangesloten was bij deze cultuurvereniging. De
Nicolaïkring bleef voortbestaan tot ongeveer 1900, toen zij voor het laatst lidgeld betaalde aan het Willemsfonds. Daarna is er geen spoor
meer gevonden van haar werking.
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GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF VAN DE NICOLAÏKRING
Toen de werkzaamheden van de Nicolaïkring rond 1900 stilvielen bevonden het archief en de bibliotheek, die uit twee kasten bestond,
zich in het stadhuis van Halen. Wellicht had Pascal Loosen hiervoor gezorgd, die niet alleen secretaris van de kring was maar ook
gemeentesecretaris. Na verloop van tijd verdwenen de boeken echter één na één en raakte het archief in de vergeethoek. Cyrille Loosen,
gemeenteonderwijzer en zoon van Pascal, nam de overblijfselen van het archief mee naar de gemeentelijke jongensschool. Daar werden
ze gevonden door zijn zoon Willy Loosen, die zijn vader ondertussen als gemeentelijk onderwijzer opgevolgd was.
Een aantal van de stukken die Willy Loosen in handen kreeg bevond zich in een slechte toestand. Hij gebruikte ze om een getypte lijst op
te stellen van de leden en de voordrachten van de Nicolaïkring. Daarnaast typte hij een aantal stukken over en fotokopieerde er andere.
De originelen zijn ondertussen verloren gegaan.

In 1987 schonk Willy Loosen het archief van de Nicolaïkring aan de heemkring "Oppidum Halense" en dit in de persoon van Georges
Strauven. Deze laatste bewaarde het archief aan huis en maakte een fotokopie van alle op dat ogenblik bestaande stukken. Op verzoek
van Willy Loosen gaf hij in 1992 een deel van het archief terug, dat door deze laatste dadelijk aan het toenmalige Provinciaal Archief- en
Documentatiecentrum geschonken werd. Na de dood van Georges Strauven in 1996 schonk zijn weduwe ook het overblijvende deel
evenals de fotokopieën aan de heemkring “Oppidum Halense”. Op basis van de fotokopieën kon opgemaakt worden dat ondertussen
opnieuw een aantal originele stukken verloren gegaan was. De heemkring schonk dit deel vervolgens aan het Provinciaal Archief- en
Documentatiecentrum opdat het zou herenigd worden met het aldaar reeds bewaarde archief.
De ingewikkelde overlevering verklaart waarom het archief stukken van verschillende aard bevat: voor het grootste deel originelen,
maar daarnaast ook fotokopieën en transcripties gemaakt door Willy Loosen en tenslotte fotokopieën gemaakt door Georges Strauven.
Uitgezonderd voor de originelen hebben we in de inventaris aangeduid welk de aard van het stuk is (WL = Willy Loosen, GS = Georges
Strauven).
Het grootste deel van de bewaarde stukken dateert van de tweede periode van de Nicolaïkring, dit zijn de jaren 1870 tot 1900. Het betreft
vooral opstellen die tijdens de vergaderingen door de leden naar voren gebracht werden. Zij geven vaak een mooi beeld van de culturele
achtergrond van deze bescheiden dorpelingen, die samen met vele anderen overal in Vlaanderen de basis uitmaakten van de Vlaamse
Beweging van die tijd.
Het archief van de Nicolaïkring kan steeds geraadpleegd worden in de Provinciale Bibliotheek Limburg.

INVENTARIS
I

Reglementen.
1
Reglement van het taal- en letterlievend genootschap de Nicolaï-kring te Halen. Met zinspreuk: Labore et constantiâ.
[Diest] [1871]. 8 p.
2
Reglement over de bibliotheek van het letterkundig genootschap de Nicolaï-Kring te Halen (1 blad fotokopie door
WL).

II

Lijsten van de leden en van de voordrachten van de Nicolaïkring (1854-1860, 1863, 1870-1876, 1878-1880, 1885-1894, 18961899) (11 bladen transcripties door WL)

III

Brieven.
1
Brief van de commissie van de harmonie De Koorgalmen van Halen aan het gemeentebestuur van Halen waarin zij
een toelage van 50 fr. vraagt om te kunnen deelnemen aan het festival van 15 september 1859 te Hasselt (1859.08.31).
2
Brief van de arrondissementscommissaris aan de burgemeester en schepenen van Halen waarin hij vraagt een
exemplaar van het ministerieel besluit van 20 september 1863 te overhandigen aan de voorzitter van de Nicolaïkring
(1863.11.13).
3
Brief van de arrondissementscommissaris aan de burgemeester en schepenen van Halen waarin hij vraagt een rapport
aan de voorzitter van de Nicolaïkring te overhandigen over een Nederlandstalig toneelfestival ter gelegenheid van de
drieëndertigste viering van de onafhankelijkheid (1863.11.13).
4
Ontwerp van een brief van de Nicolaïkring, waarin het verslag van de zitting van 27 juni 1874 meegedeeld wordt
(1874.07.08).
5
Brief van de commissie van de harmonie De Koorgalmen aan de commissie van de Nicolaïkring waarin zij meedeelt
dat de harmonie niet kan meewerken aan de voorstelling van zondag (1875.03.02).
6
Brief van Karel Loosen aan de Nicolaïkring over zijn toetreding tot de kring (1880.03.06).
7
Brief van Josephe Minet en Severinus Brems aan Eugeen De Booseré, voorzitter van de Nicolaïkring, waarin zij
ontslag geven als ereleden van het genootschap (1883.07.31).

IV

Brieven van het Bestuur van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de
Nicolaïkring over toelagen en over schenkingen van boeken voor de bibliotheek:
1
1865.02.25
2
1873.03.06
3
1874.03.17
4
1875.05.21
5
1878.10.15
6
1879.09.09
7
1882.02.28

V

Toespraken
1
van Guilielmus Michiels, ondervoorzitter van de Nicolaïkring, bij het overlijden van de gemeentesecretaris
Guilielmus-Livinus Raymaekers (1860.03.10) (1 blad fotokopie van transcriptie door WL).
2
van Pascal Loosen bij het overlijden van August Piepeleers, gemeentesecretaris (1864.10.17) (1 blad fotokopie en 1
blad transcriptie door WL).
3
van Joannes Gerardus Criens, gemeenteonderwijzer, bij het overlijden van Guilielmus Michiels, ontvanger
(1865.05.10) (1 blad fotokopie en 1 blad transcriptie door WL).
4
van Pascal Loosen, gemeentesecretaris, bij het overlijden van Louis Michiels, burgemeester (1865.11.07) (1 blad
fotokopie en 1 blad transcriptie door WL).
5
van Joannes Gerardus Criens, gemeenteonderwijzer, bij de aanstelling van Dionysius Vaes tot burgemeester van Halen
(1866) (1 blad transcriptie met opgekleefde fotokopie door WL).
6
van Charles Loosen, leerling van de gemeenteschool, bij de aanstelling van Dionysius Vaes tot burgemeester van
Halen (1866) (1 blad transcriptie met opgekleefde fotokopie door WL).
7
van F. Thielens, schepen, bij de aanstelling van Dionysius Vaes tot burgemeester van Halen (1866) (1 blad transcriptie
met opgekleefde fotokopie door WL).
8
van Joannes Gerardus Criens, gemeenteonderwijzer, bij de aanstelling van Carolus Debruin tot burgemeester van
Halen (maart 1867) (1 blad transcriptie met opgekleefde fotokopie door WL).
9
van Pascal Loosen, gemeentesecretaris, bij de aanstelling van Carolus Debruin tot burgemeester van Halen (1867) (1
blad transcriptie met opgekleefde fotokopie door WL).
10
van Jozef Roosen, leerling van de gemeenteschool, bij de aanstelling van Carolus Debruyn tot burgemeester van Halen
(1867) (1 blad transcriptie met opgekleefde fotokopie door WL).
11
van Georges Louis Schepmans bij het overlijden van Godefridus Justinus Raymaekers, namens de gildebroeders van
Sint-Sebastiaan van Halen (1888.11.19) (2 bladen fotokopie door GS).
12
van [Eugeen de Booseré?] bij het overlijden van Eugeen Dirickx (1894) (1 dubbelblad).

VI

Opstellen

1

CARLENS, KAREL
a
Oogstlied. 1893.04.15 (1 blad).
b
Een bezoek aan de Grot van Han op 14den mei 1900. In de grot zelve geschreven. 1900.05.14 (1 dubbelblad).

2

DE BOOSERE, EUGEEN
a
De toekomst. 1876.12.09 (1 dubbelblad).
b
Eenige woorden over den oorlog. 1878.05.04 (1 blad).
c
Onze moedertaal. 1879.01.11 (1 blad).
d
De snuifdoos. 1879.03.01 (1 blad).
e
De samenstelling van ons genootschap. 1879.05.31 (1 dubbelblad).
f
Een brouwer, een smid en een horlogiemaker in verlegenheid gebracht. 1880.02.07 (1 dubbelblad).
g
De verkwister en de gierigaard. 1880.04.10 (1 blad).
h
De verandering der natuur in den winter. 1881.01.21 (1 blad).
i
Onze Moedertaal. 1882. (1 blad)
j
De visscher met de lijn. 1883.04.07 (1 blad).
k
De letterkundige kritiek. 1883.11.10 (1 blad).
l
Het Halensbroek. 1887.02.19 (2 bladen).
m
Het Vaandelfeest. 1887.10.08 (2 bladen fotokopie door GS).
n
Toespraak ter gelegenheid van de vernieuwing van het bestuur van de Nicolaïkring (1888.08.11) (fotokopie door GS).
o
Eene klucht. 1889.05.04 (2 bladen fotokopie door GS).
p
Op de Zeekust te Oostende. 1891.09.12 (3 bladen fotokopie door GS).
q
Eene reis naar Lourdes. 1897.03.13 (1 dubbelblad).
r
Vertaald uit "L'honnête homme" door Jules Steeg - Notions de la psychologie, page 13. 1897.09.04 (1 blad).
s
De wil. De vrijheid - De gewoonte. 1899.06.17 (2 bladen fotokopie door GS).

3

DE BOOSERE, FERNAND
a
Aan de Velpe. Verzen van Mijnheer Charles Carlens in proza gesteld. 1893.04.01 (1 blad).
b
Eenige Woorden over de aangroeing der Misdaden. 1893.09.16 (2 bladen fotokopie door GS).

4

DE BOOSERE, FLORIMOND
De standplaats van den ijzeren spoorweg. Eigen vinding. 1887.11.18 (1 blad).

5

DE BOOSERE, JULES (1)
a
Vaarwel! 1893.10.21 (1 blad).
b
Godsdienstig gevoel. 1899.07.15 (1 blad).

6

DE BOOSERE, JULES (2)
a
In den Kerker. 1890.04.12 (1 blad).
b
De waterhoos op zee. 1892.01.02 (1 blad).

7

DE BOOSERE, THEOPHILE
a
[Een on]weder. 1889.01.19 (1 dubbelblad).
b
De dronkaard. 1879.04.19 (1 blad).
c
Verlies eener mijner beste vrienden met namen Théophile Jacobs op 16 Décember 1874. [z.d.] (1 dubbelblad).

8

DIRICKX, EUGEEN
a
De dronkenschap. 1879.01.18 (1 blad).
b
De vriendschap. 1880.04.08 (1 blad).
c
Wilskracht en vastberadenheid. 1880.07.17 (1 blad).
d
Plicht. 1880.10.30 (1 blad).
e
Hooren deed niet meè. 1880.12.24 (1 blad).
f
Een woordje over de geschiedenis der weverij. 1885.10.17 (1 katern van 2 dubbelbladen).
g
De gierigaard. [1886].04.19 (1 blad).

9

LEINEN, A.
Dood van Johanna van Arc. [1899] (1 blad fotokopie door GS).

10

LIEVESOONS, J.H.
a
Een overweging. 1887.08.27 (1 dubbelblad).
b
Betooging ter eere van M. Thonissen, Staatsminister, Oud Minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs,
ter gelegenheid van zijn parlementair jubelfeest, op Zondag 14 October 1888. 1889.01.26 (3 bladen fotokopie door
GS).
c
Eene werkmansfamilie. 1889.10.12 (1 blad).
d
De bekeerde dronkaard. 1890.04.19 (1 blad).

11

LOOSEN, CAROLUS
De noodzakelijkheid der voorzichtigheid. [1880] (1 blad).

12

LOOSEN, DESIRE
Denkbeelden der Zieleleer. Algemeen gedacht der Zieleleer. Aan de zedeleer en de opvoedkunde toegepast.
1897.05.29 (2 bladen fotokopie door GS).

13

LOOSEN, FELIX
a
Het Geweten. 1880.05.15 (1 blad).
b
De honden van den St. Bernardusberg. 1881.05.21 (1 blad).
c
Eene reis in het Vagevuur. 1893.04.08 (2 bladen fotokopie door GS).

14

LOOSEN, JAN BAPTIST
a
Eene Dwaling. 1875.02.27 (1 dubbelblad).
b
Halen. 1888.05.19 (1 blad getypte transcriptie door WL).
c
Vrije vertaling. Il faut toujours dire la vérité. Men moet altijd de waarheid zeggen. 1894.02.24 (1 blad).
d
Vervolg der vertaling uit l'honnête homme, bladzijde 12. 1897.07.30 (2 bladen fotokopie door GS).
e
Gevolg uit de Zielleer. Tweevoudigheid der menschelijke natuur. De geest en het lichaam. Het dierlijke leven en het
verstande- en zedelijke leven. 1900.02.20 (2 bladen fotokopie door GS).

15

LOOSEN, JOANNES LUDOVICUS
a
Het waar geluk (naar Horatius) (Diest, 1846). 1871.10.21 (1 blad).
b
Klink-dicht. Sonnet van Desbarreaux. 1871 (2 bladen).
c
Brief aan een vriend over de schrijfwijze Halen-Haelen. 1872.05.25 (1 dubbelblad).
d
In ipsa vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet. In hem was het leven, en het leven was het licht der
menschen; en het licht scheen in de duisternis. S. Jan 1,4,5. 1873.09.06 (1 dubbelblad).
e
De gelijkenis. 1874.09.11 (1 blad).

16

LOOSEN, ODO
a
De stuurman. 1881.02.18 (1 blad).
b
Men verkrijgt de kunst door de oefening. 1888.11.03 (1 blad).
c
De nijdige. 1889.02.16 (1 blad).

17

LOOSEN, PASCAL
a
Brand te Halen. 1872.09.28 (2 bladen).
b
De stad Antwerpen. 1878.08.24 (1 blad).
c
Zeden. 1879.11.15 (1 blad).
d
Zeden der Germanen. 1ste vervolg. 1880.01.24 (1 blad).
e
Zeden der Germanen vervolg. 1880.02.28 (1 blad).
f
Zeden der Germanen vervolg. [1880].04.18 (1 blad).
g
Een trek. 1880.05.23 (1 blad).
h
Zeden der Germanen. Slot. 1881.10.01 (1 blad).
i
Kinderlijke liefde. [1880] (1 blad).
j
Vaderliefde - Bestraffing. [1880] (1 blad).
k
Karakter. 1881.12.03. (1 blad).
l
Een uitstapje naar Antwerpen. 1885.02.18 (1 blad).
m
Getrouwheid. 1888.06.09 (1 blad).
n
De hoop in de opkomende dageraad. 1894.04.7 (1 blad).
o
De Reiziger en de Roover. Nagevolgd. [z.d.] (1 blad).
p
Een ongeval op reis. [z.d.] (1 blad).

18

MAAS, PIETER J.G.
a
Aan de Lente. 1863.02 (1 blad).
b
De voorspoed. 1867 (1 blad).
c
Jonglingsleven. Leenspreukig Minnedichtje. 1873.08 (1 blad).
d
De Stalen Pennen. Eene leenspreukige gisping op de bloedschrijvers en onruststoorders der Internationale. 1873.09 (2
bladen).
e
Winterklacht. Iucundus homo qui miseretur & commodat... Ps. 111. Iets voor de Armen. 1873.10.10 (1 dubbelblad).
f
Maaierslied. Sikkels blinken, Sikkels klinken. Ruischend valt het graan. Oogstlied door A.C.W. Staring. 1873.10.19 (1
blad).
g
Het Leven. 1873.10.27 (1 dubbelblad).
h
Het eerste grijs haar. Eene ware historie. 1873.11.05 (1 blad).
i
Het Leeuwenlied van den Nicolaï-kring. Den heer Eugeen De Booseré voorzitter van den Nicolaï-kring uit achting
opgedragen. 1876.07.19 (1 blad).
j
Nicolai-kringslied. Stemme van Peerlala. [z.d.] (1 blad).
k
Lied der vaderlandsche bierdrinkers. [z.d.] (1 blad).
l
Aan mijn geboorteplaats. [z.d.] (1 blad).

19

MAENS, JOSEPH HUBERT
Invallen der Barbaren. Ondergang van het Romeinsche rijk. 1871.12.09 (1 blad).

20

MICHIELS, F.
Elken Werkman zijn Huis. [z.d.] (1 dubbelblad).

21

RAES, EMILE
a
Winteravond stonden. 1888.11.16 (2 bladen).
b
Prijs u zelven niet. 1889.02.23 (1 blad fotokopie).

22

SCHEPMANS, GEORGES LOUIS
a
Voordelen van den aanstaanden ijzeren weg. 1875.02.13 (1 blad).
b
Het recht en de plichten der vrijheid. Vrij uit het fransch vertaald. L'honnête homme getiteld. 1888.09.22 (1 blad
fotokopie door GS).
c
L'usage de la propriété. Van het gebruik van den eigendom. Vrij vertaald in het Vlaamsch; uit L'honnête homme.
1888.10.06 (1 blad).
d
Propriété du corps. Eigendom des lichaams. Vrij uit het fransch vertaald uit L'honnête homme. 1888.10.20 (1 blad).
e
Wees te vreden met uw lot. Soijez content de votre sort. 1889.06.22 (1 blad).
f
Vorst en vaderland. [1889] (1 blad).

g

Gods voorzienigheid. [z.d.] (1 blad).

23

VAN AUTENBOER, MANILLE
a
Over de Vrees. 1888.11.17 (4 bladen fotokopie door GS).
b
Dood van Monseigneur Affre aartsbisschop van Parijs. 1889.01.26 (3 bladen fotokopie door GS).
c
Eene mislukte vrouwenlist. Getrokken uit het Duitsch. 1890.07.12 (1 dubbelblad).
d
De twee patrijzen. Getrokken uit het Duitsch. 1890.07.12 (1 dubbelblad).

24

VAN HELMONT, JULIEN
a
Het is doorgaans gevaarlijk met zotten te spotten. Verhaal. 1871.11.10 (1 katern van 2 dubbelbladen).
b
Ten tijde der Benden. 1873.12.20 (1 dubbelblad).

25

VAN NEROM, GUSTAAF
a
Najaarsmijmeringen. De Maagd van Vlaanderen. 1896.10.15 (4 bladen fotokopie door GS).
b
Eene kerstvertelling uit het Land van Over-Maas. 1896.12.25 (1 dubbelblad).
c
Iets over de geschiedenis van Polen. [z.d.] (2 bladen fotokopie door GS).
d
Uit den Opstand van 1863. [z.d.] (3 bladen fotokopie door GS).

26

VANHELMONT, JOSEPH
a
De broodbakkerij. 1879.10.25 (1 blad).
b
Over het verlies zijner bloedverwanten. 1880.10.15 (1 blad).

27

VANHENTENRIJCK, WINAND
a
Kortbondige beschrijving der Nederstraat. 1887.02.12 (1 blad fotokopie door GS).
b
Brand te Halen. 1894.11.10 (1 blad).

28

VANHENTENRIJK, HENRI
a
De Inquisitie. 1873.10.18 (1 blad).
b
Kort Begrip der Geschiedenis van België, door L. Genonceaux. 1874.7.31 (1 dubbelblad).
c
De Amerikaansche Scholen. Naar het fransch van Edouard La... [1879] (1 dubbelblad).
d
De Amerikaansche Scholen (vervolg). 1879.10.18 (1 blad).

29

VERKOYEN, JEAN GUILLAUME
De honden van Kamtschatka. Vrij gevolgd naar het hoogduitsch werk van Storch. 1874.02 (2 dubbelbladen in 1 katern).

30

VERSLUYSEN, P.
a
De klokken van W***. 1878 (1 blad).
b
Bij de wieg van mijn zoontje. [z.d.] (1 blad).

VII

Au père de la patrie. Le Cercle-Nicolai, de Haelen. 25e anniversaire de l'avènement au trône de Léopold I, célébré à Hasselt, le
27 aout 1856. Hasselt : imprimerie de H.-J. Ceysens, rue du Démer, 1856. 8 p.

VIII

Allerlei.
a
Krantenartikel uit de Onafhankelijke van 3 December 1856 over een volksfeest gegeven door de Nicolaïkring.
b
Krantenartikel uit de Onafhankelijke van 17 februari 1856 over een schenking van een dertigtal boeken door de
regering aan de Nicolaïkring.
c
Exemplaar van "De Dyle- en Demerbode", jg. 18, nr. 20, 14 maart 1860, met het "Sterfberigt" van Gulielmus-Livinus
Raymaekers.
d
Doodsprentje van Gulielmus-Livinus Raymaekers, lid van de Nicolaïkring. 1860.03.10.
e
Doodsprentje van Joannes-Franciscus-Gustavus Vanhentenrijck, lid van de Nicolaïkring. 1882.08.08.
f
Lijst der petities, ten voordeele der Vlaamsche Taal, aan onze Volksvertegenwoordigers gezonden, van 11n februari
1871 tot 4 Mei 1871.
g
Gouden Jubelfeest der herinrichting van "Het Kersouwken" van Loven. 1842-1892. Feestprogramma.
h
Korte biografie van Pieter Huibrecht Creten en een samenvatting van diens werk "De Zot" (3 bladen transcripties en
aantekeningen door WL).

