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Z.E.H. Andreas Geboers (toenmalig pastoor-deken van Puurs, geboortig van Balen);
publiceerde omstreeks 1907 bij uitgeverij Dessain te Mechelen een grondige historische studie
over zijn geboortedorp onder de titel: 'Geschiedenis van Baelen met bijzonderheden over de
naburen'.

De vzw Jeugdcentrum Biesakker verzorgde een eerste maal in 1978 (in samenwerking met de
“Openbare Bibliotheek ‘Centrum’ van Balen”), en een tweede maal in 1988 een verzorgde
anastatische herdruk (zeg maar: fotografische overname van elke pagina in de opmaak van
destijds.

Dit boek werd tot op heden verkocht door - en ten voordele van - de vzw Jeugdcentrum Biesakker
Balen, en ook nu nog gaat een deel van de koek naar die bevriende vzw.

Inhoudstafel (van de oorspronkelijke uitgave)

I. Baelen vroeger en heden.

II. De oude bewoners der Kempen. - De Kempen onder het Bisdom van Luik.

III. Het Hof van Scheps tot 1267. -.De H. Odrada.

IV. De eerste kerk van Baelen te Scheps

V. De voogdij van Moll, Baelen en Desschel

VI. Het Laathof van Scheps.(1267-1795)

VII. Baelen onder het geestelijk bestier van Averbode.(1267-1444)

VIII. Nieuwe kerk te Baelen. – Kapel van Schoor. - Baelen verwoest. (1444-1550)

IX. Onze landen onder de kroon van Spanje. - Kapel van Hulsen - Akkoord met Averbode. - Baelen
onder het Bisdom van 's Bosch. – De gilden te Baelen. - De geuzen en beeldstormers. - Baelen
afgebrand. (1550-1600)

X. Albertus en Isabella. - Verval van Baelen. - Twist met Averbode. - Kapel van Schoor tot heden. -
Verplaatsing der pastorijschansen. - Kapellen van Rosselaer en Gerheyden. - Eerste onderpastoor
- Relikwie van de H. Odrada. - Verkoop der gronden der Voogdij. (1600-1684)
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XI. Brand van Baelen. – Langdurige twist met Averbode. – Ellendige toestand van België en van
de Kempen. - België onder Oostenrijk. - Herstelling van de kerk van Baelen. (1684-1723)

XII. Baelen onder het Aartsbisdom van Mechelen. - Beneficiën in de kerk van Baelen. – Het
steenen doxaal. - Veepest. - Kerckhoven. -De schepenbank van Moll. -Eerste inval der
Franschen.(1725-1794)

XIII. België onder het Fransch Republiek. - Boerenkrijg. - De Jacobijnen. - Napoleon. - De pastoor
van Baelen gevangen: - Hulsen. (1794-1812)

XIV. De eerste wereldlijke pastoor te Baelen. - Wedervaren aan den onderpastoor H. Peeters.-
Willem I - Omwenteling van 1830. – Nieuwe klokken. - Verheerlijking van de H. Odrada. (1812-
1891)

XV. Eeredienst van de H. Odrada. - Nieuw klooster. - Nieuwe pastorij. - Gendarmerie. -- Welstand
van Baelen. - Baelensche priesters. (1891-1906)


