
FENEUR 
 

Het dorp geeft geen informatie over zijn verre verleden ... 

Rond de "hof" (een term die wordt gebruikt om een boerderij aan te duiden) ontstaat 

er na verloop van tijd een heerlijkheid. Ze wordt gecontroleerd door de Sint-

Lambertuskathedraal van Luik.  

De weiden van Feneur zijn zeer vruchtbaar langs de Bolland. De inwoners 

exploiteren ook steenkool in grote kuilen. 

Feneur, een dorp dat afhankelijk is van het graafschap Dalhem, wordt van de 14e tot 

de 17e eeuw Luiks gebied binnen het graafschap. 

 

In het begin van de 16e eeuw wordt op de Bolland (nr. 19 van de Voie des Fosses) 

een eerste molen gebouwd, net als een brouwerij in 1517 of 1577, in de rue Saint-

Vith. Die weg wordt door pelgrims gebruikt om de relikwieën van Saint Guy te 

vereren.  

In 1638 wordt een tweede molen gebouwd, de molen van Kerwer.  

 

In 1643 heeft de koning van Spanje geld nodig voor de godsdienstoorlogen die de 

Spaanse katholieken en de calvinisten van de Verenigde Provinciën (Nederland) al 

tientallen jaren tegenover elkaar stellen. Hij grijpt de macht in Feneur, ten koste van 

de heerlijkheidsrechten van de Sint-Lambertuskathedraal. Feneur behoort weer tot het 

graafschap Dalhem. In 1661 verdeelt het verdrag van Den Haag het gebied tussen de 

twee partijen en geeft Feneur aan de calvinistische Nederlanders. 

 

In 1718 wordt een derde molen (89 Voie des Fosses) gebouwd. 

Het dorp Feneur wordt in 1786 teruggegeven aan het katholieke Oostenrijk. Het komt 

in 1794 onder Frans bestuur en vervolgens onder Nederlands bestuur van 1814 tot de 

onafhankelijkheid van België in 1830. 

 

Het dorp, dat altijd deel heeft uitgemaakt van de parochie Saint-Remy, wordt 

uiteindelijk in 1842 een parochie. De kerk, gewijd aan Sint-Lambertus, wordt in 1844 

gebouwd. De inwoners leven voornamelijk van de landbouw, vooral van de verkoop 

van boter en stroop. Er is ook een kleine lakenfabriek en 28 kleine wapensmederijen 

die in het begin van de 20e eeuw verdwijnen. 

 

Vanaf 1905 kunnen de inwoners gebruik maken van de spoorlijn die Luik met 

Voeren verbindt en het dorp tot 1948 bedient. 

 

Bij de fusie van de gemeenten, op 01-01-1977, wordt Feneur een van de acht dorpen 

van de entiteit Dalhem. 

 
Op initiatief van de schepen van Cultuur 

 


