
HET PRINSBISDOM LUIK

700  -  1500

Het prinsbisdom Luik heeft het bisdom Tongeren als 
oorsprong,  ontstaan na de splitsing van het bisdom Trier. 
De belangrijke romeinse stad Tongeren had al zeer vroeg 
een bisschop. Later heeft St.Gondulfus de zetel overge-
bracht naar Maastricht en later (706) zal St.Hubertus die 
formeel naar Luik overbrengen.

De kerkelijke autoriteiten maakten van de Civitas 
Tungrorum de zetel van een bisschop, waarbij ze de 
admi-nistratieve verdeling volgen van het Romeinse 
Rijk. Zo begint het bisdom Tongeren.  Het bisdom van 
Tongeren werd het gebied gelegen tussen de monding 
van de Maas en de Semois, tussen Leuven en Aken. De 
eerste duide-lijk bevestigde bisschop is de H.Servatius, 
begraven rond 350 te Maastricht. In de loop van de 6e 
eeuw wordt de residentie verplaatst naar Maastricht. Het 
overbrengen van de zetel naar Luik kan te maken hebben 
met de plunderingen der Noormannen. Zij konden 
Maastricht bereiken via de Maas. St.Hubertus zal na de 
moord op St.Lambertus (tussen 700 en 704)  Luik tot 
residentie kiezen, hoewel de eigenlijke bisschopszetel 
niet werd verplaatst. Niettemin bereikten de Noor-
mannen ook Luik in 881, waarbij deze stad volledig 
vernield werd. Zij verlieten het gebied nadat Arnulf van 
Karinthië ze in Leuven had verslagen (894).

In 705 werd in deze kleine agglomeratie de H. Lam-
bertus, bisschop van Tongeren-Maastricht,  vermoord. 
Een eerste kerk (14 m. breed) werd reeds gebouwd in 
714.
Ingevolge de groei van deze nederzetting werd de 
bisschopszetel van Tongeren-Maastricht overgebracht 
naar Luik. St.Hubertus bracht in 715 de resten van St. 
Lambertus over naar Luik, hetgeen eigenlijk de ‘cano-
nisatie’ betekende van Luik als bisschopszetel. Dit bleef 
niet zonder een politieke en economisch gevolg. Luik 
wordt een ‘vicus publicus’ (769) en het centrum van een 
pagello Leuchio (7798).

De overbrenging van het stoffelijk overschot van 
bisschop Lambert vanuit de St.Pieterskerk in Maastricht 
naar Luik was één der eerste beleidsdaden van Karel 
Martel.  Hij koesterde een diepe afkeer voor Maastricht 
als zetel van de merovingische administratie. Tevens 
koesterde zijn aanhang een grote verering voor Lambert 
die jarenlang het verzet van de austrasische geestelijk-
heid had bezield. Deze translatie ontketende een groot 
enthousiasme.   
Onmiddelijk na de dood van Karel Martel (741) werd 
zijn zoon Karloman gedwongen een nieuwe koning op 
de troon te aanvaarden, Childerik de Domme. Zij 
kloegen bij paus Zacharias over de verplaatsing naar 
Luik, een ‘onbeduidende plaats’. De heilige Stoel liet in 
april 743 aan bisschop Bonifatius weten dat deze loka-
lisatie van de bisschopszetel niet wenselijk was. Deze 
richtlijn werd evenwel genegeerd. De Karolingers 
hebben vervolgens bewust deze overplaatsing bevestigd 
om hun greep op het kerkelijk apparaat vanuit hun 
eigengoederen Jupille en Herstal te verstevigen. 

(Minten)

De grote kerk - dubbelkathedraal St.Lambertus-O.L. 
Vrouw - wordt op het einde van de 10e eeuw vervan-gen 
door bisschop Notger door een dubbelkorige kerk. Hij 
leidt ook de bouw van de kerk van het H.Kruis, van 
St.Jan en van St.Denis. Hij omringt Luik met een 
stadswal waarop de bouw volgt van de benediktijner-
abdij van St.Jacob en de collegiale kerk van 
St.Barthélémy.
Tussen 1025 en 1037 wordt een eerste stenen brug 
gebouwd. Handelaars uit Luik, Hoei en Maastricht staan 
vermeld in dokumenten van de tol van Londen 
(F.Mariage).
Van oudsher is het bisdom verdeeld in zeven aarts-
diakonaten, m.n.  Ardenne, Brabant, Kempen (Taxan-
dria), Condroz, Famenne, Haspinga en Henegouwen.  In 
1200 wordt daar Luik aan toegevoegd.

In 843, bij de verdeling van Verdun, wordt Luik inge-
deeld bij de Francia Media, het latere Lotharingen. De 
woelige geschiedenis van (Neder)-Lotharingen zal in 
sterke mate die van het bisdom beïnvloeden. Bij het 
Verdrag van Meersen (870) komt Luik terecht in het 
deel dat toegewezen wordt aan Karel de Kale, binnen 
Oost-Frankenland. Tien jaren later verschuift het 
opnieuw naar het Duitse rijk bij het Verdrag van 
Ribemont. In 894 wordt deze regeling weer gewijzigd. 
Lodewijk IV het Kind integreert Lotharingen in 900 als 
hertogdom volledig in het Duitse Rijk.  Bij de dood van 
Lodewijk IV het Kind evenwel verschuift Lotharingen 
opnieuw naar het Westen, onder Karel de Eenvoudige. 
Hij wordt evenwel afgezet in 923 door Herbert van 
Vermandois, terwijl de Lotharingische adel onder 
leiding van Giselbert,  Lotha-ringen overmaakt aan de 
koning van Duitsland, Hendrik I de Vogelaar. Zo komt 
Luik definitief bij het Duitse Rijk.
Bij het Verdrag van Meersen  (870) wordt als 
bisschops-zetel nog altijd Tungris vermeld. Pas in 882 
wordt voor het eerst gewag gemaakt van een civitas,  dit 
is een bisschopszetel in Luik. Bij het episcopaat van 
Richer (R.920-945) wordt in de documenten voor het 
eerst gewag gemaakt van een bisschop van Luik. Tot dan 
toe noemden ze zich bisschop van Tongeren (Episcopus 
Tungrensis) met residentie in Luik.

Het Bisdom

Aanvankelijk krijgen de bisschoppen verschillende 
domei-nen van de Merovingische koningen. Deze 
domeinen zul-len ook genieten van een immuniteit, 
waarbij ze ontsnappen aan de inmenging van wereldlijke 
graven. Luik zal worden heropgebouwd onder bisschop 
Eracle en vooral in de periode van Notger.  De meeste 
kerken, abdijen en kloosters worden gebouwd tussen 
1000 en 1030. 
De kern van hun gebied wordt de Luihgau en de 
domeinen in Hasbanië en de Condroz.
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Het patrimonium van de kerk van Luik, terra sancti 
Lamberti,  was reeds vroeg in de 9e eeuw zeer uitgebreid. 
Vooraleer Notger aankwam bezat de luikse kerk 
goederen en rechten in de verschillende steden, evenals 
belangrijke domeinen in de vallei van de Samber, van de 
Maas, het wouddomein van Theux en verschillende 
abdijen met hun eigen uitgebreid patrimonium, m.n. 
St.Hubert, Lobbes, Fosses en Aldeneik. 

De eerste Bischoppen van Maastricht - Luik

Maastricht                          900-920    Etienne
706-727        Sint Hubertus 920-920    Hilduin 
727-746        Sint Floribertus 
746-768        Fulcarius              Luik
768-785        Agilfridus 920-945    Richer(°)
785-810        Gerbaldus 945-947    Hugues I
810-831        Walcaudus 947-953    Farabert
831-840        Pirard             953-955    Rathier(afgezet)
840-856        Hartgar/Hirchor 955-959    Balderic I
856-900        Francon             959-971   Eracle/Heraclius
 (°) broer van Matfried, graaf in Metzgouw

Deze bisschop maakte roerige tijden door, zoals de 
wisseling van vorsten, de belangrijke politieke verdragen 
zoals Meersen,  en de overval der Noormannen op Luik 
(881).
De opheffing van het Midden-Rijk (Meersen 870) en de 
verschuiving van het diocees van Tongeren naar het 
Oost-Rijk dooor het verdrag van Ribemont waren 
ingrijpend. Vandan af maakten de luikse bisschoppen 
deel uit van de politiek van de duitse keizers.
Franco was een familielid van Lotharius II en van 
bisschop Drogo van Metz, een halfbroer van Lodewijk 
de Vrome.  Aldus was hij betrokken in de echtscheiding-
perikelen van Lotharius. De karolingers hadden daar 
nooit problemen mee gehad, zodat de pauselijke 
opvatting hieromtrent hen enigzins stoorde. In 874 trad 
Franco te Fulda op als bemiddelaar tussen de halfbroers 
Lodewijk de Duitser en Karel de Kale.
Na zijn nederlaag in 876 te Andernach verbleef Karel de 
Kale in het monasterium van St.Lambertus. Hij steunde 
wel Zwentibold in zijn streven naar rust in Lotharingen, 
maar zonder succes ingevolge de eigengereidheid van 
Zwentibold (Linssen).

Bisschop Stephanus (902-920) was de eerste bisschop 
die terug belangstelling toonde voor Maastricht. Hij liet 
in 908 de tol- en andere rechten aldaar door de keizer 
bevestigen. Tijdens zijn episcopaat kwam in het Oost-
Rijk een einde aan de karolingische periode. Hiervan 
wou Giselbert gebruik maken om het benoemingsrecht 
in Luik op te eisen, doch noch de adel noch de paus 
gunden het hem (Linssen).
Rond 950 voerde Otto I een partitie uit van Lotharingen, 
waarbij hij verschillende domeinen ook aan de bisschop 
van Luik toevertrouwde.  Verschillende kastelen, 
ongeveer 150 dorpen, een klein graafschap (welk?) en 
daarenboven negen abdijen gelegen in de omgeving van 
Luik en Verdun werden aan de bisschop gegeven. Al 
deze giften en deze aan de bisschop van Trier en 
Kamerijk (St.Gery) waren blijkbaar vooral bedoeld om 
de lotharingische adel af te zwakken. In 952 voegde Otto 
I daarbij nog het klooster van Alden-Eyck aan toe, dat 
tot dan hoorde aan Giselbert.

Het bisdom Luik evolueerde alsdan van een geprivile-
gieerd domein naar een werkelijk graafschap. Opvallend 
zijn daarbij de vele overdrachten van bezittingen en 
rechten in het zuidelijk gebied, samen met het feit dat 
Trier veel verkreeg in de Moezel-vallei.
Men zou kunnen stellen dat Otto I hierdoor de verplaat-
sing van het zwaartepunt van Lotharingen naar het 
zuiden wou benadrukken,  waardoor de politiek ingezet 
door Otto van Verdun verder werd gezet. (Barth).

De 10e eeuw

Bij de dood van bisschop Etienne (R.900-920) wou 
Gislebert van Lotharingen, de toenmalig sterke man in 
Lotharingen, de benoeming van Hilduin  (R.920-920) 
doordrukken. De aartsbisschop van Keulen zalfde hem 
maar zijn concurrent Richer van Prüm (R.920-945) had 
de steun van koning Karel III de Eenvoudige. Deze riep 
paus Johannes X aan die Richer benoemde en Gislebert 
legde zich daarbij neer. Opvallend dat de koning van het 
WestRijk nog enige invloed had. Gedurende de eerste 
jaren van het episcopaat van Richer gaat Lotharingen 
definitief over naar het OostRijk en komt het onder 
gezag van keizer Hendrik I de Vogelaar. 

Bij het overlijden van Richer (945) was Otto I keizer en 
had zojuist de opstand van Renier III onderdrukt, zodat 
de benoeming van abt Hugues (R.945-947) uit 
St.Maximim te Trier zonder problemen verliep. De 
goede band tussen Trier en het hof waren daar niet 
vreemd aan. Twee jaren later werd Farabert van Prüm 
(R.947-953) aangesteld. Bij diens overlijden verkeerde 
het OostRijk in crisis.  De opstand van Koenraad de 
Rode was nog niet opgelost.  Keizer Otto I van 
Duitsland zal in het kader van zijn kerkelijke politiek nu 
geleidelijk een reorganisatie door-voeren. Otto I 
benoemde (953) zijn broer Bruno tot aartsbisschop van 
Keulen en hertog van Lotharingen. Deze benoemde vrij 
vlug Rathier (953-955), een monnik uit Lobbes en 
bisschop van Verona, waar hij in conflict was met 
koning Lotharius II van Italië. 

Otto I had grote moeilijkheden met de Hongaren. 
Hiervan maakten de Reniers gebruik om (953) Luik te 
bezetten en hun neef Balderic (R.955-959) als bisschop 
aan te stellen. Rathier week slechts twee jaar later en 
Bruno moest wel toegeven. Balderic had de steun van 
zijn oom Balderic, bisschop van Utrecht. In 957 nam 
Bruno maatregelen tegen de Reniers die nu moesten 
toegeven. Balderic overleed in 959 en Bruno nam de 
macht over Luik terug.
Bruno benoemde Eracle (R.959-971), deken van de 
kathedraal van Bonn. Spijts opstanden in Luik kon hij 
zich handhaven.

Op de zetel van Luik kwam nu Notger (R.972-1008) uit 
Zwaben, eertijds proost van de abdij van St.Gallen en 
een leerling van de hofkapel.  Deze sterke personaliteiten 
moeten het hoofd bieden aan de rumoerige adel.

Na de definitieve inlijving van Lotharingen bij het 
Duitse Rijk zal de keizer van Duitsland in Luik een 
prinsbisdom installeren, binnen het Rijkskerken-
systeem, waarmee de keizer de  feodale versplintering 
probeerde tegen te gaan. Dit pastte in het kader van hun 
kerkelijke politiek met name om deze gebieden aan zich 
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te binden. Daarom kregen ze ook wereldlijke domeinen 
en bevoegdheden. De domeinen van Luik, Amay, Ville-
en-Hesbaye zijn nu eigendom van de prinsbisschop. Ook 
hebben zij rechten in Tongeren, Maastricht, Hoei, 
Namen en Dinant en tevens verschillende abdijen en 
andere landerijen. In 980 bevestigde keizer Otto II alle 
vroegere eigendommen, verkregen van de Karolingers 
en Franse vorsten.  Bij de dood van Otto II (983) was 
zijn zoon Otto III juist 3 jaar oud. Keizerin Theophanu 
werd regentes en had meteen moeite met de ambities van 
twee neven, Hendrik der Zänker en koning Lotharius 
van Frankrijk. Om Notger en Luik bij het Duitse Rijk te 
kunnen houden, gaf ze hem als ‘geschenk’ het 
graafschap Hoei in 985. In 980 bekomt hij van keizer 
Otto II privilegies en een ‘immuniteit’, wat de aanloop 
wordt naar het Reichs-kirchen-system. In 985 draagt 
Ottto III het graafschap Hoei aan de bisschop over, de 
eerste landgift van de keizers aan een bisschop.
Het wordt de kern van het prinsbisdom, waaraan in 987 
zal worden toegevoegd het graafschap Brunengeruz, 
tussen Gete en Dijle en in 1040 het graafschap 
Haspinga, tussen Maas en Geer. Daar bovenop zal 
Notger een aantal abdijen verwerven,  deze van 
Gembloers in 987 en deze van Brogne-St.Gerard in 992.
Inderdaad zullen enkele bisdommen wereldlijke 
goederen ontvangen, zoals Keulen, Utrecht,  Trier, 
Verdun en vele andere.
De keuze van Hoei lag goed bij Notger. Hij beschouwde 
Hoei als de best beschermde plaats van de omgeving en 
kon er zich desnoods veilig terugtrekken.

Notger is een bijzondere figuur. Hij stond ten dienste 
van achtereenvolgens vier keizers, van Otto I tot 
Hendrik II. Als raadgever voor de Lotharingsche 
aangelegenheden had hij een vertrouwensrelatie met de 
keizer net als Bruno. Bij de conflicten bij de dood van 
Otto II was hij samen met Godfried van Verdun de 
belangrijkste steun van het Oostelijk Rijk in Lotha-
ringen.  Hij had tevens vlug ingezien dat niet Hendrik der 
Zänker, maar wel koning Lotharius van het WestRijk de 
belangrijkste tegenstander was.
Hugo, Rathier en waarschijnlijk Farabert waren 
afkomstig uit Lotharingen. Zij hadden een verband met 
een abdij en de hofschool. Notger eveneens en was de 
grote hervormer en zorgde voor een expansie van Luik 
(†1008).

De 11e eeuw - Prinsbisdom en Keizerlijke Kerk

Notger overlijdt in 1008. Zijn opvolger is Balderic II, 
(R.1008-1018) broer van graaf Giselbert van Loon en 
van Arnold van Haspengouw, derhalve ook gebonden 
aan de familie der Reniers. Vooral was hij kapelaan van 
keizer Otto III en zijn opvolger Hendrik II. Dit leidde tot 
zijn aanstelling. Met deze benoeming wou Otto III de 
rust brengen in Lotharingen. 

Aanwervingen door het Prinsbisdom

   985 Graafschap Hoei
   987 Graafschap Brugeron
   988 Abdij van Gembloers
 1040 Graafschap Haspengouw
 1071 Graafschap Henegouwen als voogdij
 1096 Graafschap Bouillon
 1361 Graafschap Loon

De benoeming van Godfried III van Ename-Verdun tot 
hertog van Neder Lotharingen zet kwaad bloed bij de 
gebroeders graven Renier IV van Henegouwen en 
Lambert van Leuven. De bisschop bouwt een fort in 
Hoegaarden, dat wordt aangevallen door Lambert van 
Leuven samen met Robert II van Namen. Zij verslaan de 
alliantie Luik-Godfried. Hierdoor gaan Brugeron en 
Gembloux over naar Brabant. In 1013 wordt Balderik II 
verslagen door Lambert II van Leuven in de Slag van 
Hoegaarden. Godfried van Ardennen-Verdun zal dit in 
Florennes wreken. Dit zijn de eerste schermutselingen 
met de opko-mende macht van de buurtgraafschappen.
Balderic overleed dag op dag (1018) van de slag bij 
Vlaardingen, waar graaf Dirk van Holland het lotha-
ringisch leger van Godfried in alliantie met de bisschop 
van Utrecht versloeg.
Walbodon (R.1018-1021), gevormd in Utrecht, was 
eveneens hofkapelaan bij Hendrik II, waar hij werd 
opge-merkt door de keizer.
Zijn opvolger Durand (R.1021-1025) was van nederige 
afkomst. Voormalig proost van St.Lambertus Godescala, 
was hij gevormd in de luikse school onder leiding van 
Notger, en later leraar aan de school van Bamberg, sterk 
gebonden aan de hofkapel. Andermaal koos de keizer 
iemand uit dit milieu.

Reginald (R.1025-1037) was een naaste medewerker 
van aartsbisschop Heribert van Keulen en dekaan van 
het kapittel van Bonn.
Bij de dood van keizer Hendrik II (1024) waren er twee 
kandidaten voor de opvolging, de twee Koenraads. 
Koenraad de Oudere werd keizer, maar Gozelo I van 
Neder-Lotharingen weigerde hem te erkennen. Hij 
maakte een alliantie met bisschop Durand, bisschop 
Pelegrin van Keulen en Renier V van Henegouwen, 
maar moest zich gewonnen geven (1025). Zeer 
waarschijnlijk heeft de aartsbisschop van Keulen de 
hand in de benoeming van Reginald,  teken van de nog 
zwakke positie van keizer Koenraad.

De Prinsbisschoppen van de 11e Eeuw

  972-1008  Notger
1008-1018 Balderik II van Loon
1018-1021 Walbodon
1021-1025 Durand
1025-1037 Reginald
1037-1042 Nithard
1042-1048 Wazon van Lobbes / Azzo
1048-1075 Theoduin/Diederik vanBerieren
1075-1091 Hendrik I van Verdun
1091-1119 Otbert

Bisschop Nithard (R.1037-1042) zal het graafschap 
Haspinga/Haspengouw verwerven. Hij was ‘coûtre’ van 
de kathedraal. Het kapittel van Luik maakte gebruik van 
de afwezigheid van de keizer om hem aan te stellen, wat 
na lang aarzelen door de keizer werd aanvaard. In feite 
was dit de eerste autonome keuze van het kapittel.
De opvolgende bisschoppen bouwen verschillende 
kerken  en abdijen. 

Bij diens dood verzocht het kapittel nu de hoofd-proost 
Wazon (R.1042-1048) aan te stellen. Deze was hofka-
pelaan van Notger geweest en leerling van de luikse 
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school, maar was ook lange tijd aan het keizerlijk hof. 
Op voorspraak van aartsbisschop Hermann II van 
Keulen werd hij definitief benoemd door keizer Hendrik 
III.
Wazon overlijdt in 1048.  Alsdan was er een grote 
opstand in Lotharingen. Godfried met de Baard in 
alliantie met Boudewijn V van Vlaanderen en Dirk IV 
van Holland wilden Neder-Lotharingen voor zich nemen 
ten nadele van keizer Hendrik III (1047). Een keizerlijk 
leger werd door Dirk IV in de pan gehakt. Godfried zette 
de strijd voort.
Hendrik III was op zijn hoede en wou Luik niet 
verliezen. Hij benoemde een Beier, Theoduin (R.
1048-1075), zeer gehecht aan de keizer. De bisschoppen 
van Luik, Utrecht en Metz stelden een leger samen en 
overwonnen Dirk IV, die sneuvelde.

Een belangrijk feit is de toekenning in 1066 van een 
Charter aan de stad Hoei door bisschop Theoduin. 
Hierbij wordt voor het eerst een aantal privilegies 
toegekend aan de burgers van een stad.

In 1071 worden de allodia van gravin Richildis van 
Henegouwen gekocht door de bisschop1 , zodat Hene-
gouwen feodaal gebonden wordt aan het prins-bisdom. 
Dit gebeurde met de hulp van keizer Hendrik IV en 
beschermt in feite de westflank van zijn bisdom. Van alle 
vazalstaten van Luik wordt dit de belangrijkste. Alzo 
ontstaat geleidelijk een werkelijk prinsbisschoppelijk 
gebied. 

Hendrik I van Verdun (R.1075-1091) was familie van 
bisschop Herman van Metz en van Godfried met de Bult 
van Neder-Lotharingen. Hij was een leerling van de 
luikse school en aartsdiaken van Verdun.
Op aanbeveling van Godfried met de Bult kon keizer 
Hendrik III niet weigeren vooral omdat hij in het oosten 
verwikkeld was in een strijd met de Saksen en hij 
problemen in Lotharingen kon missen.
Deze bsschop nam een aantal verantwoorde beslissingen 
voor het bestuur van het bisdom. Zo wordt in 1082 een 
rechtbank ingesteld, die inbreuken op de Godsvrede 
moest bestraffen.

Opvolger Otbert (R.1091-1119), lid van het kapittel van 
St.Lambertus,  uit de luikse school, was een tijdlang aan 
het keizerlijk hof en de hofkapel, werd door keizer 
Hendrik IV zonder enige verkiezing aangesteld. Er ont-
stond een conflict met de hervormingsgezinde abten van 
St.Laurentius en van St.Hubert, gesteund door de mede-
standers van de Paus in Metz, Reims en Lyon. 
Otbert werd geëxcommuniceerd in 1095. Nadat hij de 
abt van St.Laurent, Berenger, in zijn functie had 
hersteld, zoals gevraagd door de Lotharingse vorsten, 
stond de hele geestelijkheid van Luik achter hem. 
Wanneer in 1104 de paus aan Robrecht de Fries, graaf 
van Vlaanderen vroeg om het bisdom binnen te vallen, 
werd dit hem ontraden door Siegbert van Gembloers: ‘de 
kerk mag een keizer enkel bestrijden met religieuse 
argumenten’. Dit is het meest markante document ter 
verdediging van de keizer en toont hoe de Investituur-
strijd haar sporen had nagelaten, samen met de 
kloosterhervorming.

In de tweede helft van de 11e eeuw bereikte de prins-
bisschoppen het hoogtepunt van hun macht. Beschik-

kend over voldoende macht en rijkdommen konden zij 
andermaal het patrimonium fel uitbreiden.  Hendrik van 
Verdun heeft zo het strategisch gelegen kasteel van 
Mirwart aangekocht. Bisschop Otbert (R.1091-1119) 
koopt in 1096 de kastelen van Bouillon, het kasteel van 
Clermont en van Couvin van Gottfried van Bouillon die 
op kruistocht vertrekt. 
In hetzelfde jaar rijst een conflict met Leuven over 
Brugeron, waarbij Godfried van Leuven (1095-1140)
aan dit domein verzaakt. Dit graafschap komt evenwel 
terug naar Brabant in 1105, maar Luik behoudt enkele 
delen o.a. Hoegaarden, Beauvechain en het kasteel van 
Tienen. 
Ook in deze periode roert de bevolking zich met een 
opstand tegen de bisschop. Het moet een eerste maal de 
duimen leggen in de Slag van Visé (1106). De sociale 
strijd zal regelmatig terug opduiken en de bisschop zal 
dikwijls door buren als Brabant,  Loon, Jülich en Gelre 
worden geholpen.
Om onbekende redenen laait er andermaal een ruzie op 
met de graaf van Leuven. In 1114 wordt de stad en de 
abdij van Sint Truiden vernield door hertog Godfried 
van Leuven. Inmiddels krijgen de bisschoppen eigendom 
uit het markiezaat van Franchimont, het graafschap 
Haspinga en van de heerlijkheden van Florennes, 
Waremme, Couvin en van verschillende kastelen en van 
de abdij van Florennes.

Bisschop Otbert overlijdt in 1119. Hij was een autoritair 
en praalzuchtig man, zonder veel scrupules. Voor de suc-
cessie ontstaat andermaal een strijd tussen de kandidaat 
van Hendrik V, Alexander,  en de kandidaat van  Paus 
Callixtus II,  Frederik van Namen. Deze heeft ook de 
steun van de aartsbisschop Frederik van Keulen en van 
de graaf van Limburg. Het wordt Frederik van Namen 
(R.1119-1121). Hij zal snel opgevolgd worden door 
Albéron I, die het einde van de Investituurstrijd zal 
meemaken (1122).

Tot nu waren alle verkiezingen, eerder aanstellingen 
gebeurd door de keizer, behalve Balderic I in 955. Van 
de negen bisschoppen waren er wel vijf door de keizer 
aange-duid, twee door het kapittel, één door de 
aartsbisschop van Keulen en één door de hertog van 
Lotharingen. Nagenoeg vier waren kapelaan aan het hof 
geweest.  Vijf kwamen uit het bisdom Luik, drie uit 
Lotharingen en één uit Beieren.

De namen der opvolgers van Otbert  wijzen er op dat 
het geen personen zijn benoemd door de keizer, maar 
wel voortkomende uit  de grote families van 
Lotharingen: Frederik van Namen, Albert  van Leuven, 
Alexander van Jülich en Albert van Namen. Toch 
treedt er geen wijziging op in de gevoerde politiek. 
Verrmeldenswaard i s wel da t van  de zes 
aartsbisschoppen van Trier in de 12e eeuw er drie uit 
Luik kwamen.                                                                 

 
De 12e Eeuw - Na het Concordaat van Worms - 

Territoriale uitbreiding.

De invloed van de adel blijft toch steeds belangrijk bij 
en voor de benoeming in het kapittel, zodat zij zich van 
hun stemmen verzekeren. Niettegenstaande het 
Concordaat van Worms hadden de Lotharingsche
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Het Huis van Verdun en de Prinsbisschoppen van Luik

Algemeen wordt gesteld dat bisschop Notger (R.
972-1008) een belangrijk man was in de geschiedenis 
van het prinsbisdom en een ‘trouwe’ dienaar van de 
keizer. De onverwachte dood van Otto II in 983 liet 
een driejarige zoon, Otto III, achter. Keizerin 
Theophanu moest optornen tegen twee assertieve 
kandidaten voor de troonopvolging. De eerste was 
Hendrik ‘der Zänker”, een neef van Otto II, en de 
andere was Lotharius, de koning van het Westrijk, 
eveneens een familielid. Notger helde eigenlijk naar 
Hendrik, omdat volgens hem Lotharius een groot 
gevaar voor het Oostrijk inhield. De twee kandidaten 
hadden aanvan-kelijk een complot gesmeed, maar 
Hendrik onderwierp zich tenslotte aan Theophanu-
Otto III, nadat hij de ontvoerde prins terug aan zijn 
moeder had over-gedragen. Notger, die in 980 reeds 
een privilegie van ‘algemene immuniteit’  had 
ontfutseld, dreef zijn zin door met een ‘politieke’ 
chantage.  Bij de Landdag van Ingelheim (25 juli 
985) gaf graaf Ansfried o.a. zijn graafschap Hoei terug 
aan de keizer, die deze onmiddelijk doorgaf aan 
bisschop Notger. Dit was de eerste officiële gift van 
de keizer aan een bisschop en tevens de eerste stap 
van de ‘begoeding’ van het bisdom met een gebied. 
Naar alle waarschijnlijkheid was dit de prijs die keizer 
Otto III moest betalen voor de erkenning en steun  
door Notger.

In 1012 krijgt Godfried I van Verdun, zoon van 
Godfried de Gevangene, het hertogdom Neder-
Lotharingen van keizer Hendrik II. Het ziet er naar uit 
dat dit gebeurde op voorspraak van Gerard van 
Kamerijk (R.1012-1051), neef van de hertog, en 
waarschijnlijk ook van Balderic II, bisschop van Luik 
(R.1008-1018), eveneens een familielid van de hertog. 
(zie de genealogie in het hoofdstuk Hamaland)  Het is 
opvallend dat het jaar daarop Lambert van Leuven, 
toch ook een familielid van Balderic, maar geweerd 
van de hertogelijke titel ten voordele van Godfried, de 
bisschop van Luik aanvalt en tenslotte de Veldslag 
van Hoegaarden wint (oktober 1013).  Met de 
bisschop streed zelfs Herman van Ename mee, een 
broer van hertog Godfried.

Vandan af stelt zich een tweestrijd in om wie van 
beiden, de bisschop of de hertog,  de bovenhand zal 
nemen. In 1047 rebelleert Godfried met de Baard, die 
zowel Nijmegen als Verdun in brand steekt, maar Luik 
spaart. In die periode is Wazo (R.1018-1021) bis-
schop van Luik, naar alle waarschijnlijkheid familiaal 
gebonden aan de hertog of het huis van Verdun. In 
deze periode wordt Henegouwen een vazal van Luik, 
een regeling getroffen met de goedkeuring van de 
keizer, om Richilde van Henegouwen te helpen tegen 
de opdringerigheid van Robrecht de Fries,  graaf van 
Vlaanderen. (Hierover meer in het hoofdstuk Henegou-

wen en Vlaanderen) De bisschop geeft het onmiddelijk 
door aan hertog Godfried met de Baard die het op zijn 
beurt in leen terug geeft aan Richilde. De bisschop 
heeft hier aan invloed gewonnen op de hertog.
Toch zal in 1075 Godfried met de Baard er in slagen 
een familielid op de bisschopszetel te plaatsen, met 
name Hendrik van Verdun (R.1075-1091), wat dan 
zijn invloed bewijst. De hertog overlijdt evenwel het 
volgend jaar, zodat de bisschop de opvolger, Godfried 
van Bouillon in ‘bescherming’ neemt.

Van 1076 tot 1087 is Koenraad, de nog minderjarige 
zoon van keizer Hednrik IV tot hertog benoemd, met 
als regent Albert III van Namen, die zich evenwel 
zal uitputten in een oorlog om Bouillon met Godfried. 
De bisschop maakt hiervan gebruik om zich te 
profileren met het instellen van de Godsvrede, 
waarmede hij zich dus boven de wereldlijke heren kan 
stellen.
Godfried van Bouilllon wou de hertogelijke titel een 
nieuw leven inblazen, maar botste op bisschop Otbert 
(R.1091-1119). Toch verkocht hij hem zijn goederen 
en kasteel, om op kruistocht te gaan, om de goede 
reden dat de bisschop de enige was die de gevraagde 
som van 1300 zilvermarken kon betalen.
Overigens luidde het vertrek van Godfried van 
Bouillon de verdere neergang in van de titel van 
hertog van Neder-Lotharingen en dit ten voordele van 
de macht van de bisschop.

Het huis van Verdun had ook een weliswaar meer 
discrete invloed in het kapittel van Luik. In de 11e 
eeuw hadden niet minder dan 5 leden van de familie 
een prebende in deze gemeenschap, die een 
belangrijke rol speelde in het godsdienstige en 
politieke leven. Zo bv. de provoost en aartsdiaken 
Herman van Verdun, die aan het hoofd stond van 
1066 tot 1073, waarna hij bisschop werd van Metz. 
Verder ook Frederik van Ardennen,  zoon van 
Gozelo I, kanunnik, later aarts-diaken van Luik, 
vervolgens kanselier van paus Leo IX, pauselijk 
legaat, abt van MonteCassino en ten-slotte paus als 
Stefaan X (R.1057-1058).

Het lijkt er dus op dat vanaf de Notger-periode het 
huis van Verdun-Ardennen zich in de entourage van 
de bisschop heeft gewerkt,  wat haar uiteraard 
voordelen heeft opgebracht. Zo was de samenwerking 
tussen Balderic van Luik en Gerard van Kamerijk 
beslissend om de hertogtitel te veroveren. Vanaf de 
11e eeuw is er evenwel veeleer een machtstrijd tussen 
de bisschop en de Ardenners. De macht van de 
bisschop groeit aan opeenvolgend door de instelling 
van de Godsvrede, de inpalming van Henegouwen en 
de acquisitie van Bouillon, het symbool van de macht 
in Neder-Lotharingen. (vrij naar Kupper)
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Bisschoppen en Standen

Het Prinsbisdom Luik was een Staat binnen het Heilig Duitse Roomse Rijk. In 985 gaf keizer Otto III heerlijke 
rechten aan Notger.
Haar geschiedenis is, zoals bij de naburige graafschap-pen, zeer tumultueus en complex. In de conflicten met haar 
buren werden de bisschoppen meestal gesteund door de bevolking. De betrekkingen met Brabant waren 
aanvankelijk moeilijk. Slechts in de 14e eeuw kwam het tot een toenadering door een Verdrag met Jan III van 
Brabant op 21 september 1347, veeleer om economische redenen.

Hoewel in het Oostrijk gelegen, wordt vanaf het begin van de 13e eeuw de invloed van de franse koning duidelijk, 
hoewel de relatie met de keizer behouden bleef.
De prinsbisschoppen  waren meestal van buiten het prinsbisdom en kwamen dikwijls aan de macht na langdurige 
conflicten, waarmede buitenlandse vorsten zich inlieten. Hun regeringscapaciteiten waren ofwel ronduit slecht, van 
anderen relatief goed zonder meer zelfs zwak, terwijl er wel enkele uitmuntende perso-naliteiten geweest zijn. 
Sommigen volgen slaafs hun kapittel terwijl anderen zich omringen met mede-werkers waarvan de arrogantie, de 
hebzucht en inhalerigheid geen grenzen kende. 
Na de reeks briljante bisschoppen in de 11e eeuw, dient de figuur van Albert van Cuyck (R.1194-1200) vermeld. 
Nagenoeg twintig jaren voor het uitvaardigen van de “Grande Charte”, gaf hij een charter aan de stad Luik, een 
basis voor gemeentelijk recht, waarin individuele vrijheden, onschendbaarheid van woonst en recht op juiste 
rechtspraak onder ede centraal staan.

Drie klassen spelen vooral in de 13e eeuw een belangrijke rol, de clerus, de adel en de steden.
De Clerus werd gedomineerd door een kapittel van een zestigtal meestal zeer rijke kanunniken van St.Lambertus, 
waarin rijke edelen en burgers geen geweld schuwen om hun eigen belangen veilig te stellen en te versterken. 
Opportunisme deed hen in hun conflicten met de ’Grands’ ofwel aanleunen bij de steden ofwel met het volk.
De Adel, vooral talrijk in Haspengouw, was zeer rumoerig en zelfs eerder zedenloos. Multipele onderlinge feodale 
twisten duurden decennia-lang zoals ‘la guerre de la vache’  en de oorlog tussen de Awans en de Waroux’s. Het 
ging om futiliteiten, maar het dunde ook gevoelig hun families uit.
De Goede Steden  (Bonnes Villes) vormden vanaf 1229 een Verbond, vooral bedoeld om te kunnen optreden tegen 
de misbruiken van de bisschop.  Het waren de voornaamste plaatsen van het Prinsbisdom Luik. Om het statuut van 
Goede Stad te krijgen moest de stad omwald zijn,  of het recht krijgen een omwalling te bouwen. Zij konden ook 
deelnemen aan de Staten van Luik. Het omvatte twaalf Dietse steden (villes thioises), Beringen, Bilzen, Borgloon 
(vroeger Loon),  Bree, Hamont, Hasselt,  Herk-de-Stad, Maaseik, Peer, Sint-Truiden, Stokkem, Tongeren en elf 
Romaanse steden (villes françoises), Borgworm, Châtelet,  Ciney,  Couvin, Dinant,  Fosses-la-Ville, Hoei, Luik (de 
hoofdstad), Thuin, Verviers en Wezet (Visé).  Vanaf het begin van de 13e eeuw kwam de industrie op, wat 
aanleiding gaf tot conflicten enerzijds tussen de Steden en de bisschop en anderzijds tussen ‘les Grands et les 
Petits’.
Les Grands of les Citains waren de rijke en hovaardige patriciërs,  renteniers,  lakenhandelaars en wisse-laars, 
waarbij zich later de smeden, de wapenfabrikanten en de mijneigenaars voegden. De kleine zelfstan-digen 
vormden Les Petits. 
De Schepenen van de Stad Luik vormden de rechtbank. Het was daarenboven het Hof van Beroep voor het ganse 
prinsbisdom. Hierin zetelden patriciërs benoemd zowel door de bisschop als door het kapittel. Het streven van Les 
Petits was een vermindering van de macht van ‘les grands’ te bekomen.
Op het einde van de 12e eeuw werd aan de Schepenbank een raad toegevoegd, waarin twee ‘tijdelijken’  zetelden, 
analoog aan onze burgemeesters, en beëdigde leden van de rijke handelslui, belast met het bestuur van de 
gemeente. Het volk wenste de twee tijdelijken zelf te kunnen benoemen.

families een grote invloed op de bisschopskeuzes. Zo 
zullen achtereen-volgens Frederik van Namen, Albero I 
en later Albero II van Chiny verkozen worden met de 
steun van resp. het huis van Namen en Brabant, Brabant 
en Limburg.

De bisschop blijft evenwel trouw aan de keizer van 
Duitsland, zijn eigenlijke meester. In 1128 wordt hertog 
Godfried van Leuven/Neder-Lotharingen afgezet door 
keizer Lotharius III. De bisschop sluit een verbond met 
zijn voormalige vijand, Walram van Limburg, en 
verslaat het leger van Godfried van Leuven bij de Slag 
van Wilderen-Duras (1130). De reden en de gevolgen 
van deze twist zijn niet bekend. Reinaut van Bar 
verovert in 1134 het kasteel van Bouillon maar het zal 
gewapen-derhand met de hulp van de graven Luxemburg 
en Namen heroverd worden.

Frederik van Namen (R.1119-1121),  zoon van Albert 
III van Namen, kwam uit de luikse school, was achter-
eenvolgens kanunnik, aartsdiaken en proost van het 
St.Lambertus-kapittel.
In 1095 wordt een conflict uitgevochten om Brugeron. 
Toen was Frederik al proost, wat moet verklaren waarom 
Brugeron dan in leen werd gegeven aan Albert van 
Namen. 

Otbert overlijdt in 1119. Aartsdiaken Alexander slaagt er 
in  zich te laten benoemen door keizer Hendrik V, maar  
aartsbisschop Frederik van Keulen excommuniceert 
hem. De paus zalft Frederik van Namen in 1119 en 
bevestigt de excommunicatie van Alexander,  een eerste 
rechtstreekse tussenkomst en benoeming door de paus.
Dit ontaardt in een regelrecht conflict,  zelfs gewapend 
tussen twee facties. Hierbij wordt Alexander gesteund 
door de factie van Brabant, samen met zijn vazallen en 
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Frederik door de factie Namen, Limburg maar ook 
abten, aartsdiakens en proosten. Wie voor de keizer was 
was voor Alexander.
In 1106 hadden milities van Luik te Visé een zware slag 
toegebracht aan de troepen van keizer Hendrik V. Zo 
was er nog de rivaliteit van Leuven en Limburg om de 
tital van hertog. Toen was er ook de opstand van 
Hendrik V tegen zijn vader Hendrik IV wat het conflict 
niet oplostte.
Als Frederik van Namen overlijdt (27 mei 1121) is er 
opnieuw een probleem.

De kandidaat van het kapittel,  Alexander, wordt niet 
aanvaard door de aartsbisschop van Keulen. In die 
periode wordt te Worms het Concordaat getekend 
tussen Paus Callixtus II en keizer Hendrik V.
De afschaffing van de keizerlijke tussenkomsten door 
het concordaat van Worms leidde er wel toe dat de 
lotharingische graven meer inspraak wensten en kregen 
bij de benoemingen.

Alexander I (R.1128-1135) is waarschijnlijk afkomstig 
uit Haspengouw. Hij werd gezalfd door de aartsbisschop 
Frederik van Keulen. Deze benoeming was vermoedelijk 
ingegeven door de lotharingische politiek van koning 

Lotharius III. Godfried was in 1128 ontslagen ten gunste 
van Walram van Limburg. Lotharius wenste zich te affir-
meren in Lotharingen en wou zijn kandidaat door-
drukken.
In 1129 winnen Alexander samen met Walram van 
Limburg de slag van Wilderen tegen Godfried van 
Leuven. Dit wordt dus ook een overwinning voor de 
keizer. Anders gesteld, de verkiezing van Alexander was 
een politiek maneuver om het gezag van Lotharius in 
Lotharingen te versterken.
Alexander wordt om onduidelijke redenen ontslagen 
door paus Innocentius II en overlijdt kort daarna (1135).

Opvolger Alberon II  (R. 1135-1145) was aartsdiaken in 
Metz.  Zoon van graaf Otto II van Chiny en schoonbroer 
van Godfried I van Leuven (zie stamboom). Het kapittel 
wenstte een kandidaat die moest behagen zowel aan 
Namen als aan Brabant, die de omgeving domineerden. 
Overigens was er een spanning tussen beiden 
betreffende de abdij van Gembloers, dat met de wapens 
werd beslecht.
 Mogelijks waren er ook politieke bedoelingen mee 
gemoeid in het kader van een conflict in het Zuiden met 
de hertog van Bar. Zijn verkiezing verliep volledig 
volgens ‘het reglement van Worms’.

Na het Concordaat van Worms verplaatste de invloed van de keizer op de benoemingen van de bisschoppen
van Luik zich naar de graven van Neder-Lotharingen, vooral deze van Namen (naar J.L.Kupper)
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Hendrik van Leez (R.1145-1164), uit een adelijk 
geslacht ten noord-oosten van Gembloers, was gevormd 
in de  luikse school en in de abdij van Gembloers. Hij 
vergezelde Alberon II bij diens reis naar Rome en bracht 
het tot aartsdiaken van Luik. Hij was sterk betrokken bij 
de herovering van het kasteel van Bouillon (1141).
Hij werd verkozen door kapittel en volk, gezalfd door 
aartsbisschop Arnold I van Keulen.  Hij was bijzonder 
aktief en herstelde zowel de macht als het aanzien van 
het prinsbisdom.

Er ontstaat een conflict in 1149 tussen Luik en Hene-
gouwen (Boudewijn IV) en hun tegenstander Diederik 
van den Elzas. Luik (Hendrik van Leyen)  verslaat de 
graaf van Namen (Hendrik de Blinde) in de Slag van 
Andenne (1151). 
Hendrik van Leyen (R.1145-1164) had als aartsdiaken 
flink bijgedragen tot de verovering van Bouillon en 
genoot hierdoor heel wat prestige zodat hij de kandidaat 
was bij de volgende keuze in 1145, voor het eerst geen 
kandidaat van de grote dynastieën.  Deze krijgsheer 
bouwde en herstelde verschillende burchten. Hij bege-
leidde Frederik Barbarossa op zijn reis naar Italië. 
Alexander II (R.1164-1167) van ‘Oeren1  , een adelijk 
geslacht rond Bergen en ook familie van de graven van 
Duras. Hij was groot-proost van Luik. De benoeming 
werd bevestigd door aartsbisschop Reinald van Dassel 
van Keulen (1165),  binnen het tumult tussen keizer 
Frederik I en de pausen Alexander III en Pascalis III. 
Alexander was van de partij van de keizer.  Hij steunde 
eveneens Frederik Barbarossa en stierf tijdens een 
veldtocht in Italië.

In 1167 wordt de kandidaat van de Hohenstaufen, Raoul 
van Zähringen  (R.1167-1191), kleinzoon van graaf 
Godfried van Namen en neef van Boudewijn IV van 
Henegouwen gekozen. Hij was dus enigszins ‘van de 
streek’. Raoul van Zähringen,  was de zoon van hertog 
Koenraad van Zähringen en Clemence van Namen en 
tevens neef van graaf Hendrik van Namen en van graaf 
Boudewijn van Henegouwen-Vlaanderen. Hij werd zeer 
waarschijnlijk gekozen op instigatie van van Hendrik 
van Namen en met de steun van de keizer, na de 
verzoening van Berthold IV van Zähringen, broer van de 
bisschop. Hij had ook de steun van zijn oom Hendrik de 
Blinde van Luxemburg. Als gezant van Frederik 
Barbarossa zal hij zowel Engeland als Frankrijk 
bezoeken.

De Prinsbisschoppen van de 12e Eeuw

1119-1121 Frederik van Namen
1121-1128 Albéron I van Brabant
1128-1135 Alexander I van Jülich
1135-1145 Albéron II van Chiny/Namen
1145-1164 Hendrik II van Leyen
1164-1167 Alexander II van Oerver (afgezet)
1167-1191 Raoul van Zähringen
1191-1192 Albert/Adalbert van Leuven
1192-1193 Lotharius van Hochstade (afgezet)
1193-1195 Simon van Limburg (afgezet)
1195-1200 Albert van Cuyck

Een ander conflict zal ontstaan tussen bisschop Raoul 
van Zähringen en de graaf Gerard van Loon. Tongeren 
en Brustem worden vernield door de graaf terwijl de 
bisschop Loon vernielt.  Een bemiddeling van Hendrik 
de Blinde en Engelbert van Berg brengt rust, maar de 
macht van de graven van Loon is gebroken. 
Vele rijkdommen, zoals Maastricht, St.Truiden, Rottem 
e.a. kreeg hij in onderpand van Frederik Barabarossa, 
om diens oorlogen tegen de Lombarden te helpen 
financieren.
Vanaf Raoul van Zähringen komen er moeilijkheden met 
de aristocratie, die haar plaats in de bisschopsynodes 
verlaat. In haar plaats schuiven de Lignages (nobles) wel 
bij. 
Daarenboven doet er zich in die periode ook een 
progressieve concentratie der verschillende territoriale 
gebieden voor in de handen van een kleinere groep 
‘graven’  en andere prinsen over heel Europa. Voor-
beelden zijn de verschuivingen van Neder-Lotharingen 
in de handen van de hertogen van Brabant. De bisschop 
zal ook geleidelijk de burgerlijke jurisdictie over zijn 
gebied moeten afstaan aan een ‘specifiek’ tribunaal. Zijn 
‘concurrenten-buren’  nemen allen in macht toe, terwijl 
zijn macht eerder stagneert. Treffend voorbeeld zal 
Woeringen zijn. De bisschop wordt tevens geconfroteerd 
met de ‘drie-standen’, kanunnikken, adel en de 
‘geprivilegieerden’, zowel aristocraten als de gilden.

Raoul van Zähringen zal in 1183 verzaken aan de 
rechten als erfgenaam van Namen en Luxemburg 
(Hendrik de Blinde) ten voordele van zijn neef 
Boudewijn V van Henegouwen. Hendrik de Blinde 
geeft intussen wel de inkomsten van Durbuy aan de 
bisschop. Graaf Filips van den Elzas-Vlaanderen is 
hiervoor als getuige opgetreden. Rond 1185 recupereert 
Godfried III van Leuven Herstal en later ook Gembloers. 
Raoul van Zähringen heeft ook geld nodig voor zijn 
vertrek op kruistocht en verkoopt het kasteel van Duras 
terug aan Gerard van Loon. 

Na de dood van Raoul van Zähringen tijdens zijn 
terugreis heeft het zogenaamd Schisma van Luik plaats. 
Bij de verkiezing van de bisschop komt het tot een 
patstelling. Albert van Leuven, (R.1191-1192), proost 
te Metz, broer van hertog Hendrik I van Brabant en neef 
van hertog Hendrik III van Limburg en van Albert III 
van Dagsburg-Moha komt  tegenover Albert van Rethel 
te staan, neef van de graaf van Namen Hendrik de 
Blinde en volle neef van de overleden bisschop en van 
graaf Boudewijn van Henegouwen. 
In 1191, tijdens de machtswisseling in Duitsland beproe-
ven Boudewijn V van Henegouwen en Hendrik I van 
Brabant hun invloed op Luik te versterken. De 
verkiezing loopt onbeslist uit tussen Albert van Leuven 
en Albert van Rethel. De keizer beslist evenwel 
Lotharius van Hochstade te benoemen, maar Albert van 
Leuven appeleert op de paus die hem laat zalven door de 
aartsbisschop van Reims.
De eerste krijgt de meeste stemmen. Beiden bieden zich 
aan op het Landdag van Worms (1192) waar keizer 
Hendrik VI een onverwachte beslissing neemt. Hij geeft 
de zetel aan Lotharius van Hochstade.  Deze wordt 
evenwel niet erkend door Paus Celestinus III en hij 

                                                                 Prinsbisdom Luik                                                                    17- 8

1 volgens J.L.Kupper  staat dit voor Schueren-Dellagrange



wordt zelfs geëxcommuniceerd. Albert van Leuven 
wordt wel gewijd maar vermoord in 1193.
 Als opvolger wordt Simon van Limburg aangeduid, 
(R.1193-1195) zoon van hertog Hendrik III van 
Limburg, maar het kapittel gaat daar niet mee akkoord. 
De paus vernietigt deze benoeming en het kapittel 
verkiest Albert van Cuyck (R.1194-1200).
Dit veroorzaakt wel enige onrust tussen Maas en Rijn. 
Hendrik VI sluit de Rijn af boven Keulen, betrekt de 
graaf van Hochstade erbij en Hendrik de Leeuw met zijn 
Engelse bondgenoten mengen zich in de twisten.
Om dezelfde redenenen zal Boudewijn V van Hene-
gouwen, in een alliantie met Albert van Cuyck, Dinant 
innemen en Ciney verwoesten.  Een verdrag (1195) 
tussen Boudewijn V, markies van Namen en Hendrik van 
Brabant zal een aantal steden onder hen beiden verdelen. 
Zo krijgt Boudewijn V Hoei, Hallay, Dinant, Fosses, 
Thieu en Couvin terwijl Hendrik van Brabant Luik, 
Maastricht, Tongeren, Franchimont en Waremme ont-
vangt. Op het einde van dat jaar zal Boudewijn V 
Boude-wijn IX van Vlaanderen opvolgen als Boudewijn 
VI van Henegouwen - X van Vlaanderen. In hetzelfde 
jaar 1195 geeft Albert van Cuyck een Charter aan de 
bewoners van Luik.
Bij het Verdrag van Dinant (1199) wordt het 
markiezaat van Namen verdeeld waarbij Durbuy en 
Laroche evenals Poilevache naar Luxemburg gaan 
(Thibaut van Bar gehuwd met Ermesinde II).

In de 12e eeuw werden het kasteel van Rolduc, de abdij 
van Thorn en het graafschap Loon ingelijfd. Wel ging 
Gembloers verloren. De macht van Brabant en Henegou-
wen wordt steeds meer indrukwekkend. Belangrijk is 
ook dat de zogenaamde Brunehaut weg - Boulogne-
Keulen - met ‘scharnier’ te Maastricht, aan belang zal 
verliezen ten voordele van de weg Brugge-Keulen. 
Langs deze weg ontwikkelen zich de steden Tienen, 
Leuven, Brussel en Aalst, wat het hertogdom Brabant 
zeer ten nutte komt en toelaat zijn economie te doen 
bloeien. Bij deze ontwikkeling is het prinsbisdom Luik 
een hinderpaal. De dertiende eeuw ziet dan ook deze 
Brabantse dreiging verder toenemen, samen met de 
opkomst der steden en gilden.

De invloed van Henegouwen blijft duren. Hugues de 
Pierrepont, opperproost, wordt benoemd met de steun 

van Boudewijn VI van Henegouwen-Vlaanderen. Keizer 
Otto IV, aanwezig te Luik, is onmiddelijk akkoord, 
evenals de pauselijke legaat.Van de acht bisschoppen in 
deze periode waren er drie gesteund door Leuven-
Brabant, drie door Namen-Henegouwen en één door 
beiden. In feite waren tussen 1167 en 1238 allen nazaten 
van Godfried I van Namen, behalve voor de periode 
1191-1200.
 
De 13e Eeuw - Van Hugues van Pierrepont tot 
Hugues van Châlons - Brabantse dreiging en 
opkomst der Gemeenten

Het graafschap Waleffe en de kastelen van Montenaken, 
Tessenderlo,  Brustem, Hasselt en Leuven worden door 
Luik verworven. Vervolgens valt ook het graafschap 
Moha van Albert II van Dagsburg in 1225 aan het prins-
bisdom.  Dit wordt dan wel een twistappel met Brabant. 
Luik bouwt verschillende forten, maar Hendrik I ‘le 
Guerroyeur’ is niet akkoord en valt Luik binnen. 
Hierop volgt een oorlog maar het bisschoppelijk leger 
samen met de graaf van Loon verslaat Brabant in de 
Slag van Steppe (1213). Een vredesverdrag beslecht de 
strijd.  Hierbij verwerft Luik het graafschap Moha, wat 
Hoei beschermt, en de ‘medeheerlijkheid’ van 
St.Truiden, ook een wachtpost voor het Haspengouwse 
(1227). Ook behoudt ze Loon als vazal, hetgeen 
Tongeren dekt. 

Hugo van Pierrepont (R.1200-1229), uit de streek van 
Laôn,  wordt door Otto IV gekozen, hoewel zijn gedrag 
niet onbesproken is.  De Welf-gezinde paus Innocentius 
III bezegelde deze keuze. Hugo liep over naar keizer 
Frederik II in navolging van de paus.
Bij het overlijden van Albert van Cuijck (1200) was in 
het Oostrijk een dynastieke twist opgetreden na de dood 
van Henrik VI, waarbij Filip von Zwaben en Frederik II, 
naast Otto IV van Braunschweig de keizerkroon na-
streefden. Dit had zijn invloed op de verkiezing in die 
zin dat de keizer de eigenlijke burgerlijke benoeming 
moest doen. Het werd uiteindelijk Hugo van 
Pierrepont. Hij had de steun van zijn kozijn, Boudewijn 
van Henegouwen-Vlaanderen, had de aanbevelingen van 
zijn voorganger maar ook de steun van Otto IV van  
Braunschweig. 
Hij werd wel door de concurrentie bij de Paus 
beschuldigd van misdaden en werd naar Rome geroepen.

De Slag bij STEPPES (13 oktober 1213)

Het gevecht  werd geleverd tussen de troepen van prinsbisschop Hugo de Pierrepont gesteund door zijn vazallen Lodewijk II 
van Loon en Thierry van Walcourt, en het hertogelijk leger van Brabant, geleid door Hendrik I de Oorlogzuchtige.
Over de aanwezige strijdkrachten zijn geen exacte cijfers bekend. Aan de hand van schaarse gegevens wordt vermoed dat Luik 
ongeveer 4 à 500 ridders opstelde. Brabant had minder dan 500 ridders, vermoedelijk slechts 300.
Een merkwaardigheid is dat aan beide kanten het  voetvolk  achter de ridders stond opgesteld. Het zijn dus de ridders die de slag 
onder mekaar hebben uitgevochten.
Het Luiker-leger stond ingedeeld in twee formaties. Rechts had  de graaf van Loon zich  opgesteld samen met de hertog van 
Limburg, Hendrik III, en links Thierry van Walcourt met de ridders van het prinsbisdom en de krijgslieden van Dinant. In het 
centrum stonden de Luikenaren en de gemeentenaren uit Hoei.
De Brabanders hadden zich op een  heuvel opgesteld en keken naar het westen, zodat de tegenstanders de zon in de ogen had. 
Zij namen het initiatief en daalden de heuvel af. De graaf van Loon reageerde onmiddelijk en  chargeerde. Het paard van de 
graaf van Loon werd  gekwetst en de graaf werd op de grond geworpen. Hierop panikeerde de hertog van Limburg en maakte 
rechtsomkeer. Hij  riep het  voetvolk toe dat de graaf was  gesneuveld. Deze begonnen te vluchten. Toch haalde de rechtervleugel 
het op de Brabanders, zoals op de linker-vleugel waar Thierry van Walcourt de bovenhand kreeg.
Het voetvolk kon de achtervolging inzetten op de vluchtende Brabanders.
(Vrij naar Verbruggen)
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De Slag van Bouvines (1214) en het Prinsbisdom

De Slag van Bouvines heeft een europese draagwijdte, zowel wat betreft de frans-engelse strijd als de interne 
politiek in het Oost-rijk. De belangrijkheid der aanwezige personen en de belangrijke politieke achtergronden 
geven aan deze slag een bijzondere inhoud.
Hendrik I van Brabant (1190-1235) was te Bouvines aanwezig in het kamp van Otto IV, waarbij ook Jan zonder 
Land en Ferrand, de graaf van Vlaanderen hoorden. Hendrik streed evenwel zonder veel overtuiging en was de 
eerste om zich uit de slag terug te trekken, zodat men hem verdenkt van een dubbele rol.
Aanvankelijk steunde hij Otto IV in zijn concurrentie-strijd met Filip van Zwaben, doch in 1204 steunde hij deze 
laatste.  Bij de dood van Filip (1208) verzoende hij zich met Otto IV  doch kort daarop in 1213 koos hij partij 
voorde koning van Frankrijk, wiens dochter Maria hij zou huwen. Het jaar daarop koos hij opnieuw partij voor 
Otto IV aan wie hij zijn dochter Maria ten huwelijk gaf.(begin 1214)
Deze schommelpolitiek roept inderdaad heel wat vragen op en niet in het minst over zijn psychologie. Hendrik was 
evenwel een opportunist en bezeten door gebiedsuitbreiding vooral naar het Oosten, waar hij evenwel botste op de 
bisschopppen van Luik. In 1191 was het hem gelukt zijn broer Albert te laten verkiezen op deze zetel, maar die 
werd naar alle waarschijn-lijkheid om politieke redenen vermoord. 
Hierna kwam Hugo II de Pierrepont op de zetel. Deze was een rechtlijnig man, die vooral trouw was en bleef aan 
de paus. Zo koos hij partij voor Frederik II wanneer de paus Otto IV had geëxcommuniceerd. Dit was evenwel niet 
naar de zin van Hendrik die prompt de stad Luik brandschatte, hetgeen uiteraard de spanningen tussen beiden niet 
verminderde.   De bisschop van Luik zocht toenadering met Ferrand, graaf van Vlaanderen, die zopas zijn banden 
met Frankrijk had verbroken.  Zich in de tang voelend tussen Vlaanderen en Luik, viel Hendrik  Luik aan, maar 
werd roemloos verslagen in de Slag bij Steppe/Montenaken (13 oktober 1213). Hendrik liet het niet aan zijn hart 
komen en veranderde opnieuw van partij, met zowel Ferrand als Otto IV te benaderen. Zo geraakte hij verzeild in 
het schaakspel tussen Engeland en Frankrijk, waarbij Otto IV en Ferrand Engeland gingen steunen. Hun legers 
kwamen bij mekaar rond Bouvines, waar de slag een klinkende overwinning werd voor Frankrijk.
Naar verluidt waren voorafgaande afspraken gemaakt in geval de coalitie zou overwinnen. Het prinsbisdom Luik 
zou verdeeld worden tussen Brabant, Vlaanderen en Boulogne. Dit pastte in een heimelijk plan van Otto IV die het 
Rijkskerkensysteem wou ‘opblazen’. Dit lekte evenwel uit wat de bisschoppen deden partij kiezen voor zijn 
tegenstrever Frederik II. Zodoende steunde Hugo de Pierrepont Frankrijk. Dit verklaart enigzins de weifelende  
houding van Hendrik maar vooral dat de Slag het voortbestaan van het prinsbisdom Luik vrijwaarde.
(Vrij naar Kupper J. Bull;Soc.Nat.Antiq.1993)

Onderweg ontmoet hij de pauselijke legaat Kardinaal 
Guy van Palestrina, die hem terugstuurt. De legaat moest 
de kandidatuur van Otto IV steunen, die dan ook wel 
Hugo zou steunen. In 1202 werd Hugo definitief 
onschuldig verklaard,  werd dan in Keulen tot priester en 
bisschop gewijd (Marchandisse). 
Hij kon de integriteit van zijn grondgebied vrijwaren en 
een verdeling door Brabant voorkomen. In deze periode 
beslist de keizer van Duitsland niet meer tussen te 
komen bij de bisschopskeuze en die over te laten aan de 
kapittels. Dit is een gevolg van het einde van de 
Investituurstrijd in Duitsland. Overigens was Hugo van 
Pierrepont niet zo volgzaam op de keizer en was hij 
meer Roomsgezind. Na de Slag van Bouvines (1214) 
waar Frankrijk een brede coalitie versloeg, zal dat land 
tijdens de volgende eeuwen in slagen om als scheids-
rechter op te treden maar ook met veel invloed in te 
spelen op de benoemingen van de bisschoppen.  De 
opkomst van de steden manifesteert zich in 1229 
wanneer ze een Confederatie oprichten, zeer tegen de zin 
van de keizer, die ze opheft,  maar 10 jaar later weer 
erkent. 

Bij het overlijden van Hugo van Pierrepont werd 
onmiddelijk Jan van Eppen  (R.1229-1238) benoemd, 
een neef van de vorige en overigens op diens 
voorspraak. In die periode was er andermaal een grote 
twist tussen de paus en de keizer. Keizer Frederik II was 
geëxcommuniceerd. Anderzijds was er in Luik een 
oproer zodat 

Jan van Eppen naar Hoei moest vluchten. Jan verkrijgt 
de definitieve benoeming van de legaat, nu Otto van 
St.Niklaas in Carcere Tulliano. In maart 1230 wordt hij 
uiteindelijk priester gewijd door de bisschop van 
Doornik en de volgende dag tot bisschop door de 
aartsbisschop van Reims  (Marchandisse).  Hij was even 
volgzaam wat de paus betreft,  tot groot ongenoegen van 
de keizer.

Bij zijn dood in 1238 was er enerzijds het kerkelijk 
Schisma en op lokaal niveau de Poilvache twist. Dit 
kasteel werd belegerd door Walram van Valkenburg, 
samen met Thomas van Savoie,  graaf van Vlaanderen. 
Bij die twist werd Jan van Eppen dodelijk gewond. Een 
zoon van Thomas van Savoie,  Willem van Savoie (R.
1238-1239), tevens stiefbroer van de graaf van 
Vlaanderen-Henegouwen wordt in 1238 verkozen. 

De kandidaten waren Otto van Everstein  en Willem 
van Savoie,  bisschop van Valence, en broer van de graaf 
van Vlaanderen. Deze laatste had ook de steun van de 
pause-lijk legaat Otto van St.Niklaas in Carcere 
Tulliano. Paus Gregorius IX heeft een jaar lang 
geaarzeld. Otto van Everstein had vele banden met de 
keizerlijke familie en verkreeg de regalia van Frederik 
II,  maar de paus bleef niet akkoord. De paus kon in 
verband met de dyanstieke twisten niet zomaar de keizer 
volgen. Op 29 mei 1239 zet de paus Otto af en benoemt 
Willem van Savoie. In Luik blijft het evenwel zeer 
woelig tussen de aanhangers van beiden. Nog niet 
geïntroniseerd overlijdt Willem op 1 november 1239.

                                                                 Prinsbisdom Luik                                                                    17- 10



Ongetwijfeld zat er achter deze benoeming een politiek 
spel in verband met de strijd tussen Otto, de Staufen en 
zelfs Brabant en anderzijds Vlaanderen, de Provence, 
zelfs Engeland en Frankrijk, zoals op de genealogie kan 
worden opgemerkt. Deze laatsten hadden in het kapittel 
de steun van Gaucher van Rethel. Frederik II wou 
aanvankelijk niet akkoord gaan met een kandidaat 
gesteund door een te groot ‘blok’, die een bisdom zou 
krijgen in het Oostrijk  (Marchandisse).

Na de dood van Willem van Savoie werd vrijwel 
onmiddelijk Otto van Everstein door keizer Koenraad 
IV aangesteld.  Het kapittel nochtans aarzelt en wacht op 
de paus,  maar andermaal breekt te Luik een anarchie 
uit.Kardinaal-legaat Jacques de Pecoraria geeft drie 
andere namen op, maar het werd Roger de Thourotte  
(R.1240-1246). Frederik II was geëxcommuniceerd en 
‘machteloos’ terwijl paus Gregorius IX het voor de 
Capetingers had en moest een franse kandidaat steunen. 
Roger de Thourotte was naaste familie van koning 
Lodewijk IX en tevens van de koningin Adelaide van 
Savoie. (zie genealogie)
Roger was anderzijds één de twaalf ‘pairs du royaume’ 
en een als bisschop van Langres succesvol diplomaat ten 
dienste van Lodewijk IX. 

De Prinsbisschoppen van de 13e Eeuw

1200-1229  Hugues II van Pierrepont
1229-1238 Jean II van Eppes
1238-1239 Willem van Savoie
1239-1246 Robert van Thourotte
1246-1274 Hendrik III van Gelre
1274-1281 Jan III van Edingen
1281-1292 Jan IV van Vlaanderen
1296-1301 Hugues III van Châlons

Na zijn benoeming had hij nog lang conflicten met 
aanhangers van Otto van Everstein  (Marchandisse).

In 1244 moet de bisschop Daelhem en Larochette prijs-
geven aan Hendrik II van Brabant.  Hij was niet door-
tastend genoeg om zijn feodaal recht te laten gelden en 
om het graafschap  Henegouwen in te lijven in 1245. Na 
de dood van Thourotte bleef de zetel een lange periode 
vacant, voornamelijk omwille van het conflict tussen 
paus en de keizer. In 1243 was een nieuwe paus aange-
treden, Innocentius IV en Frederik II was nog steeds in 
de ban.  Kardinaal-legaat Pierre Capocci kreeg opdracht 
een ‘nieuwe keizer’ te zoeken en bisschoppen voor het 
zelfde kamp. Keizer werd in 1247 uiteindelijk Willem 
van Holland en het lag dan voor de hand dat een persoon 
met familiale banden bisschop zou worden. Hendrik 
van Gelre,  proost in Xanten en Utrecht, en gebonden 
aan de families van Gelre, Holland, Brabant, Avesnes en 
Jülich kon de goedkeuring van de paus krijgen. De paus 
stelde hem in feite aan als een pion en steun voor de 
keizer. Pas in 1259 kon hij worden gewijd  
(Marchandisse).
In 1274 moest hij van paus Gregorius X (Thibaut 
Visconti) evenwel aftreden, wellicht op basis van een 
oude vete tussen deze beiden.
Van 1247 tot 1282 ‘regeerde’ Hendrik van Gelre,  zoon 
van Gerhard III van Gelre en Margareta van Brabant. 
Een politiek benoemd man, gewelddadig en maakte veel 
ruzie met zijn ‘burgers’. 

Burgeroorlogen en kleine veldslagen liepen uit op de 
zogenaamde Vrede van Bierset (1255), waar de burgerij 
het onderspit moest delven. Ook had hij ruzie (1267) 
met Mechelen, Hannuit, Landen, Tienen en Vilvoorde. 
Uiteindelijk dwingt een coalitie tussen de heren van 
Valkenburg, Heineberg, Kleve, de aartsbisschop van 
Keulen en de hertogin van Bourgondië hem te bedaren. 
Nog verschillende malen komen er volksopstanden tot 
hij voor zijn daden veroordeeld wordt op het Concilie 
van Lyon  (1274). Uiteindelijk wordt hij vermoord 
(1283).

Paus Gregorius X benoemt dan Jan van Edingen (R.
1274-1281), verwant met de Avesnes en bisschop van 
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Doornik, om iemand te kunnen aanstellen van de duits-
henegouwse partij tegen keizer Rodolf van Habsburg in 
die eerder Avesnes gezind was. Ook wou hij eerder tegen 
de coalitie Frankrijk-Vlaanderen,  die toen vrij hecht was, 
optreden. In dat kader pastte Hendrik van Gelre 
overigens ook niet, daar deze de Dampierre’s steunde 
(Marchan-disse).  Ook hij zal telkens weer vele twisten 
hebben zowel met het kapittel als met de burgers. Om 
duistere redenen komt hij in conflict met o.a. de graaf 
van Loon, Arnold V. Hij wordt ontvoerd bij een treffen 
aan de poort van de abdij van Heylissem en sterft in 
gevangenschap (1281).

De Limburgse successie-oorlog

Jan van Vlaanderen (R.1282-1292), zoon van Gwijde 
van Dampierre,  bisschop van Metz, is zijn opvolger. 
Deze was een schoonbroer van hertog Jan I.  
Deze benoeming moet gezien worden in het kader van 
de toenmalige europese toestand.  Het kapittel was 
verdeeld tussen Bouchard van Avesnes en Willem van 
Auvergne. Graaf Gwijde van Dampierre-Vlaanderen 
wenste dat zijn zoon Jan van Dampierre, toen bisschop 
van Metz, de benoeming zou krijgen.
Paus Martinus IV, Simon van Brion, was kanselier van 
koning Lodewijk IX en was dus van het Capetingers-
kamp. Hij benoemt Jan van Dampierre in Luik en 
Bouchard van Avesnes kreeg de bischopszetel van Metz. 
Hoewel dit kan bekeken worden in de spiegel van de 
toenmalige Avesnes-Dampierre twist, lijkt het er veeleer 
op dat hij de Dampierres wou steunen, omdat Gwijde 
zijn openlijk steun had gegeven aan de koning in zijn 
strijd tegen Aragon. Zodoende kon hij gemakkelijk een 
tiende opleggen in Luik om deze kamp te helpen 
bekostigen  (Marchandisse).

Hertog Jan I wou de aanspraken van Gelre op Limburg 
dwarsbomen. Hij maakte een alliantie met Floris van 
Holland, maar ook met de bisschop van Luik, met aan 
hem de belofte dat hij een aantal gebieden zou krijgen. 
Dit laatste werd nooit uitgevoerd. Wel komt het tot een 
overeenkomst voor Maastricht (Aelde Caerte) in 1284. 
In 1286 komt er een toenadering tussen Reinout van 
Gelre en Gwijde van Dampierre, bezegeld door een 
huwelijk van een dochter met Reinout I.  Dit houdt een 
risico in voor Brabant en voor Luik. De bisschop was in 
onmin geraakt met de burgers en moest vluchten naar 
Hoei. De burgers,  het patriciaat,  steunden dan ook hertog 
Jan I.  In augustus 1286 sluiten zij een alliantie ter 
‘bescherming’ van de burgers. De bisschop doet enkele 
vergeefse pogingen om de ruzieënde partijen te 
verzoenen. Toch bewerken de hertog en de bisschop in 
1287 ‘la Paix des Clercs’, waar-bij de bisschop belooft 
neutraal te blijven in de strijd, maar dat luikse ridders 
wel mogen meevechten aan de zijde van de hertog. Deze 
toegeving zal de bisschop zwaar aangerekend worden 
worden. Na de slag liet de echtgenote van Gwijde van 
Dampierre, Isabella van Luxemburg, die woedend werd 
om het verlies van haar broers, de bisschop oppakken en 
opsluiten. 

In 1289 kan Gwijde van Dampierre een verdrag sluiten 
met Walram van Valkenburg gericht zowel tegen de 
hertog van Brabant als tegen de bisschop van Luik.Luik 
moest bij de vrede zowel de voogdij over Jupille aan Jan 
I laten, en moest zich tevens sterk verdedigen tegen de  

aanspraken van Jan I over vele domeinen. 
In 1290 hernieuwen Gwijde en bisschop Jan hun 
akkoord van 1289. Bisschop Jan, ook zwaar ziek, komt 
practisch onder tutelle van zijn vader omwille van de 
vereffening van de grote schulden.
Jan van Dampierre overlijdt in 1291. Alsdan was Europa 
in rep en roer. Er was het begin van de Honderdjarige 
oorlog, het scherp conflict tussen Frankrijk en Vlaan-
deren, de alliantie Engeland-Vlaanderen, de alliantie 
Frankrijk-Avesnes, de toenadering van Engeland tot 
Brabant, Bar en anderen, maar ook het conflict tussen de 
paus en de koning van Frankrijk. Globaal ging het eerder 
om  een frontvorming tegen koning Filip de Schone. Een 
benoeming zou dan met al dat moet rekeing houden. 

La PAIX des CLERCS

Op het  einde van de 11e eeuw vaardigden de schepenen 
een belasting op verbruiksgoederen, vooral bedold voor 
het onderhoud van de stadswallen. Deze belasting die 
blijkbaar nogal hoog was werd zeer slecht onthaald. De 
schepenen handelden op eigen initiatief en de inning 
verliep duidelijk op frauduleuse wijze.  In 1285 ont-
brandde een scherp conflict tussen enerzijds de adel/ 
sche-penen en anderzijds de burgerij, de clerus en de 
bisschop. De bisschop en de kanunniken moesten 
vluchten naar Hoei en spraken het  interdict uit  over de 
stad Luik. 
Twee jaar lang hielden de schepenen voet bij  stuk. Hertog 
Jan I wenste rust in Luik in het kader van het conflict 
over de limburgse successie en kon een vrede 
bemiddelen. Deze Paix des Clercs werd getekend op 13 
augustus 1287. De betrokken belasting werd afgeschaft 
en beide partijen moesten beloven deze nooit meer terug 
in  te stellen op straffe van excommunicatie. Men kwam 
akkoord over een kleine accijns op het bier (8 deniers per 
aime3 ) en dit gedurende 18 jaren. Verder werd nog een 
adequate berechting geregeld voor de misdadige dienaars 
en de afschaffing van de immuniteit der kanunniken die 
nu ook belasting moesten betalen.
Deze afspraak bracht een jarenlange rust in de stad en  is 
ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van het 
gerecht.

Na een ziekte overlijdt Jan van Dampierre in 1292. 
Gedurende de volgende vier jaren leeft er een grondige 
onenigheid binnen het kapittel, alvorens in 1296 Hugues 
de Châlons (R.1296-1301) uiteindelijk wordt aan-
gesteld, een zeer autoritair en gewelddadig man. Hij 
heeft onmid-delijk problemen met iedereen, incl.  het 
kapittel, vooral omdat hij een ontwaarde munt slaat. 
Het kapittel had drie kandidaten, Jean de Canges, 
Willem Berthout en Guy van Avesnes, broer van Jan II 
van Henegouwen. Deze laatste wordt vlug bevestigd 
door aartsbisschop Siegfried van Westerburg van Keulen 
en ook door keizer Willem van Holland. Guy gaat 
herhaalde malen naar Rome, doch zonder succes.  De 
nieuwe paus, Bonifatius VIII beslist een jaar na zijn 
aanstelling Willem Berthout als bisschop van Utrecht te 
benoemen, maar Hugues de Chalons te Luik. Een 
Avesnes was toen al bisschop van Metz en één te 
K a m e r i j k e n d a t w a s b l i j k b a a r v o l d o e n d e  
(Marchandisse).
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MAASTRICHT - ALDE CAERTE

Eeuwenlang werd Maastricht op een ongewone wijze 
bestuurd, en  wel door twee heren. Twee bevolkings-
groepen waren onderhorig aan een andere heer. Er was 
wel geen gebiedsdeling in dat opzicht.
De bouw door de romeinen van een brug over de Maas 
leidde al vlug tot een nederzetting. Deze brug kreeg een 
strategisch belang wanneer de handelsweg Vlaanderen-
Keulen zich ontwikkelde.
Wanneer de romeinen vertrokken bouwden de Franken 
(Karolingers) aldaar een palts-burcht  en dit bleef dan een 
eigendom van de keizers. Het bisdom Luik had 
aanvankelijk zijn zetel  in Maastricht en had aldaar dan 
ook eigendommen, die hun bezit bleven na de verplaat-
sing  van de bisschopszetel  naar Luik. Daar ligt dan de 
oorsprong van de tweeherigheid van Maastricht.
Verschillende oorkonden wijzen op de tweeherigheid in 
de loop der verdere jaren. Het  kapittel van St.Servaas 
hing  wel af van de keizer. Keizer Arnulf gaf het in  889 
aan bisschop Radbout  van Trier. Dit  werd betwist door 
Renier I, graaf van  Maasgau/Henegouwen. In 996 komt 
het terug aan de keizer.
Tot 1202 was Maastricht dus onder het beheer van zowel 
de keizer als van de bisschop van Luik. Bij de 
opvolgingsstrijd in 1197 kwam het geschil Staufen-
Welfen op, maar in die tijd woedde ook een conflict 
tussen Brabant en Gelre. Keizer Hendrik VI bemiddelde 
en één van de resultaten was dat  Brabant het  deel van de 
keizer in Maastricht bekwam in 1202. Dit werd in 1204 
bevestigd door de opvolger Filip van Zwaben en later 
door Otto IV.

Brabant vertoonde reeds lang een expansieneiging naar 
het Oosten, wat hem in conflict  bracht  met  de bisschop 
van Luik en  de graaf van Loon, die beiden ook 
gebiedsuitbreiding nastreefden. Krijgsverrichtingen on-
der bisschop Hugo de Pierrepont kregen hun beslag in de 
Slag van Steppe in  1213, waar de hertog van Brabant 
zich moest gewonnen geven. Brabant houdt zich rustig 
tot 1239 wanneer aartsbisschop Koenraad van Hochstade 
van Keulen zich roert, maar moet onderdoen. 
Deze machtsdeling kon evenwel niet  anders dan tot 
moeilijkheden leiden. Verschillende oorkonden en 
‘verklaringen-wijsdom’ (1243-45) poogden dit telkens bij 
te leggen maar de samenwerking bleef moeilijk. 
Rond het jaar 1282 doemt de Limburgse successie-oorlog 
op. Op zoek naar bondgenoten wenste Jan I een oplossing 
voor Maastricht. Vier personen werden aangeduid: voor 
Brabant twee ridders Hendrik van Leuven, heer van 
Herstal en Wouter VI Berthout, heer van Mechelen en 
voor de bisschop twee geestelijken, Willem van 
Rotselaar, proost-kanunnik van St.Lam-brechts en Peter, 
prooost van de kerk van Bethune. Het charter werd 
ondertekend in februari 1284 en bevatte 22 artikelen die 
nauwkeurig alle afspraken omschreef. Omdat in 1373 een 
neiuwe overeenkomst werd gemaakt, werd deze van 1284 
de ‘Alde (oude) Caerte genaamd.
Het is duidelijk dat  de Alde Caerte tot stand kwam onder 
druk van de naderende afwikkeling van de Limburgse 
successie-oorlog.

Hugues was de jongste broer van Jean van Chalons, 
leider van een coalitie tussen Engeland en Bar tegen 
Frankrijk. Jean was ook keizerlijk vicaris in Toscanië. 
Deze familie had een sterke ‘anglo-vlaamse’  tint. 
Daarnaast blijven er verschillende twistappels bestaan 
met Brabant. Het gaat vooral om het graafschap 
Brugeron dat een hinderpaal vormt voor haar Oost-

expansie. Brabant probeert ook een voet in huis te 
krijgen zowel in het kapittel als bij de schepenen, maar 
ook in de jurisdictie van bepaalde parochies in 
Maastricht.
Een opstandige liga van “chaperons blancs” wordt 
gevormd, behalve in Hoei. De bisschop maakt een af-
spraak met graaf Arnold V van Loon om deze te onder-
drukken, in ruil vermoedelijk voor het in leen geven van 
Alken. Zo werd de graaf nu een vijand van de stad Luik.
Inmiddels kwam het toch verschillende malen tot een 
opstand in Hoei. Hugues kreeg evenwel ruzie met ieder-
eeen en werd in 1301 verplaatst naar Besançon.

In 1297 ontbrandde de oorlog tussen Awans en Waroux. 
Deze strijd tussen twee clans ontbrandde na een 
ontvoering van een jonkvrouw. Slechts in 1335 kwam 
het tot een relatieve vrede  na een reeks van multipele 
gevechten,  moorden en brandstichtingen. In deze feodale 
oorlog kon of wou de bisschop niet tussenkomen.

De 14e Eeuw - Van Adolf van Waldeck tot Arnould 
van Hoorn - Interne twisten en geleidelijke 

democratie

De volgende prinsbisschoppen zijn wat inschikkelijker 
met de burgerij en het volk. De les van Kortrijk (1302) 
speelt nu duidelijk. Adolf van Waldeck (R.1301-1302) 
sluit vrede met Brabant maar overlijdt kort daarop op 
mysterieuse wijze.
De paus benoemde dan onmiddelijk Adolf van Waldeck, 
toenmalig kapelaan van de paus, raadgever van Floris V 
van Holland en had goede contacten met koning  
Edward I. Hij overleed wel enkele maanden later( 1302).

Andermaal stelt het kapittel drie kandidaten voor, Dirk 
van Horne die al in 1304 zal overlijden als proost van 
Luik, Engelbert van Hoorne, zal in 1310 overlijden als 
domproost van Luik, en Arnold van Blankenheim. De 
paus benoemt evenwel Thibaut van Bar (R.1303-1312), 
een schoonbroer van Edward II, gesteund door de graaf 
van Vlaanderen. Hij was een neef van graaf Hendrik 
VIII van Luxemburg (zie genealogie).  Thibaut zal wel in 
zijn ambtsperiode toenadering bereiken met Frankrijk, 
maar overlijden in 1312.

Burgertwisten treden andermaal op en hij moet zelfs 
vluchten naar Maastricht.
Hoei is nu een onrustige haard. De burgers komen tot in 
Luik, tot in het kapittel, hun mening zeggen. Het drama 
van Kortrijk speelt zeer zeker een rol. Ook de gilden  
beginnen zich te manifesteren. Zij krijgen in 1303 een 
plaats in de nieuwe gemeenteraad. Toch blijft er een 
onrust bestaan. De stamhuizen verdwijnen in 1306. De 
prinsbisschop zal ze echter steunen en laat toe dat de 
gilden tot 30 vertegenwoordigers krijgen.

De benoeming van de twee van de Mark’s, Adolf en 
Englebert was ongetwijfeld gebeurd onder invloed van 
de koning van Frankrijk. Beiden zijn eigenlijk  zowat 
stromannen, ‘hommes ligés’ van de laatste Capetingers 
en van Filip VI van Valois. De pausen verblijven in 
Avignon bij hun gratie en de druk op hen is groot.

Zijn broer Jean de Puisaye slaat het beleg van 
Maastricht in 1304. Het volk van Luik weigert 
andermaal de belas-tingen aan Brabant te betalen.  Het 
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luikse volk neemt het gezag van de bisschop wel aan, 
maar wil zich niet onderwerpen aan ‘buitenlandse’ 
regeerders zoals koningen, keizers en pausen. 
Niettegenstaande 1302, was Adolf van de Mark niet 
bepaald geneigd om zijn autoriteit prijs te geven aan de 
burgers. Reeds na één jaar zal hij een coalitie zien 
ontstaan van de verschillende steden en gilden. 

De Prinsbisschoppen van de 14e Eeuw

1301-1302 Adolf I van Waldeck
1302-1312 Thibaut van Bar
1313-1344 Adolf II van de Mark
1345-1363 Englebert III van de Mark
1364-1378 Jan V van Arckel
1378-1389 Arnould van Hoorn/Horne

Het volk voelt zijn mogelijkheden en stelt zijn eisen 
voor de samenstelling van de bestuursraden. Zo werden 
de lignages/stamhuizen verbannen. Deze laatsten kregen 
evenwel de steun van bisschop Thibaut en vervolgens 
ook van de hertog van Brabant en van de graaf van 
Loon. Thibaut komt met een leger dreigend naar Vottem. 
Vottem was één der plaatsen sedert 1255 waar de 
schepe-nen van Luik mochten recht spreken. Om dit te 
verhin-deren spoedden de gilden zich naar Vottem om 
deze te bezetten en de schepenen te beletten een 
uitspraak te doen. Het komt tot onderhandelingen en de 
Vrede van Seraing (20 augustus 1307) bevestigt enkel 
de pariteit binnen de raden.
Na de moord op keizer Albrecht van Oostenrijk (1 mei 
1308) vergaderden de hertog van Brabant, de graven van 
Henegouwen, Luxemburg, Namen, Jülich en Loon te 
Nijvel. Zij sluiten een alliantie van wederzijdse bijstand. 
In feite was deze gericht tegen de bisschop van Luik en 
als steun voor de graaf van Henegouwen. Bij de dood 
van Jan van Vlaanderen (1292) werd de graaf van 
Henegouwen mamboer voor het bisdom  en zijn broer 
kandidaat voor de zetel. De graaf maakte van de 
gelegenheid gebruik om Mirwart in te nemen, wat een 
conflict tussen Luik en Henegouwen veroorzaakte. 
Bisschop Adolf van Waldeck belegert het kasteel en 
zelfs de keizer komt de graaf terechtwijzen, ook omdat 
deze Holland, Zeeland en Friesland had ingenomen. De 
alliantie probeert wel de zaak diplomatisch op te lossen. 
Uiteindelijk komt het tot een vrede (26 augustus 1309) 
die het conflict slechts ten dele oplost (Baerten).

In 1312 komt het tot een hoog oplaaiende ruzie, waarbij 
de edelen vluchten naar de St.Martinuskerk. Die wordt 
in brand gestoken en de edelen zullen mee verbranden 
(Le Mal de St.Martin).  Hierop zal de Vrede van 
Angleur moeten volgen, waar de patriciërs toegevingen 
moeten doen. Toch krijgen zij de Vrede van Seraing-
Vottem waarbij zij stemrecht bekomen in de 
gemeenteraad.  Nieuwe burgertwisten treden op na zijn 
dood, tot het volk de Vrede van Angleur kan afdwingen 
(1313). Die vrede wordt bevestigd door zijn opvolger 
Adolf  van de Mark, benoemd door paus Clemens V 
(Avignon) (R.1313-1344). 

Indien tot nu de benoemingen eerder ‘tegen’ Frankrijk 
waren gericht zal dit zich nu omkeren en krijgen we pro-
franse bisschoppen. 

Hij was een autoritair en oorlogszuchtig man. Toch moet 
hij de Vrede van Fexhe (18 juni 1316) aanvaarden. 
Deze gelijkt enigzins op het Charter van Kortenberg, 
afgekondigd voor Brabant in 1312. Dit zal worden 
vervolledigd in 1373 met de Tribunal des XXII. De 
inhoud ervan kan als volgt worden samengevat:

1. Iedereen moet berecht worden in functie van zijn 
juridische stand of volgens de ernst van het misdrijf.
2. Indien de bisschop of zijn plaatsvervanger afziet 
van een procedure zal  er geen vervolging meer plaats 
vinden.
3. De hoeder, de ‘interprêteur’ en de opsteller van de 
wet zullen een commissie vormen waarin het kapittel, 
de ridders, de steden en de prinsen zetelen, anders 
gesteld de bisschop en de ‘drie standen’.

De twisten laaien later zo hoog op dat de bisschop naar 
Hoei moet vluchten. Hij zal er blijven tot 1332. Ook 
komen verschillende gemeenten en families met elkaar 
in strijd en voeren oorlog om allerlei redenen, o.a. de 
Awand en de Waroux. Conflicten door eigengereidheid 
van de bisschop vinden hun beslag in een Compromis, 
later de Vrede van Wihogne (1328), door bemiddeling 
van een pauselijk legaat. Die wordt in 1330 aangevuld 
door de Vrede van Flône met betrekking tot de belas-
tingen van Jeneffe en over de samenstelling van de 
gemeenteraad.  Die wordt andermaal aangevuld met de 
Vrede van Vottem in 1331, ook genaamd de Her-
vorming van Adolf.  Deze grondwet ‘avant la lettre’ 
omvat de installatie van de drie standen.
Nieuwe problemen rijzen met de opdringerige Braban-
ders (Jan III). De bisschop verkoopt de heerlijkheid 
Mechelen aan Lodewijk van Nevers-Crecy, wat niet naar 
de zin is van de hertog van Brabant. Jan III zal in 1332 
zelfs voorstellen aan de paus om het bisdom Luik te 
ontbinden, maar hij vergat daarbij dat dit afhing van  de 
keizer van Duitsland. De rust keert pas weer in het prins-
bisdom na de Vrede der XII of de “Paix des 
Lignages”. (1335).
In 1336 overlijdt graaf Lodewijk IV van Loon zonder 
mannelijke erfgenaam. Niettegenstaande de rechten van 
de bisschop van Luik,  laat hij zijn schoonbroer, en 
aangetrouwde neef van graaf Lodewijk IV, de heer Dirk 
van Heinsberg.

In 1344 benoemt paus Clemens VI als opvolger 
Engelbert van LaMark (R.1345-1363), een neef van 
Adolf. Deze was proost van St.Lambertus en werd fors 
gesteund door Filip VI van Valois. Het volgend jaar 
werd hij al ingehuldigd. Engelbert had blijkbaar ook de 
voorspraak van Floris Berthout, een oom van Adolf van 
deMark, bij hertog Jan III van Brabant, gehuwd met een 
dochter van de koning. Keizer Lodewijk van Beieren 
was niet akkoord, maar Engelbert kon via een list zijn 
benoeming verkrijgen voor het burgerlijk bestuur.

Ook hij werd aangeduid door paus Clemens V om het 
graafschap over te nemen en te besturen. Eigenlijk was 
hij gemachtigd om Loon in te lijven maar hij 
beschermde zijn familie.
Verschillende andere perikelen met de gemeente kleuren 
zijn laatste regeringsjaren. Hij kan wel de vroegere 
toegevingen recht houden (Vrede van St.Jacques in 
1343). De adel begon wel in te zien dat het beter was om 
samen te werken met de gilden.  Hoewel hij een voor-
zichtig man was heeft hij toch vele ruzies met de 
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gemeenschap. Zo verliest hij de Slag van Vottem 
(1346), maar hij wint de Slag van Waleffe-Tourinnes 
(1347). Zijn autoriteit neemt toch toe bij de Vrede van 
Waroux (1347). Ook zal hij in 1361 Loon definitief 
inlijven. Hij wordt in 1364 overgeplaatst naar Keulen.

De interne conflicten in het begin van de 14e eeuw 
vinden hun oorsprong in de evolutie van de persoon-
lijkheden die aanwezig zijn in het kapittel. Zij vor-men 
geleidelijk een hecht korps, waarin allianties en 
confederaties elkaar zullen opvolgen, hetzij tegen de 
bisschop gericht,  hetzij tegen het volk. Het eigenlijke 
kapittel moet zich ook weren tegen de clerus van andere 
kerken. De eersten noemen zich de hoeders van de 
archieven, maar letten er vooral op dat hun privilegies 
niet verzwakken. De bisschop doet er goed aan die te 
respecteren. 
De adel van de stad, ‘les grands de la ville of les 
lignages’ komen in conflict met het kapittel over 
belastingen en gerechtelijke procedures, vooral omdat de 
clerus zich bepaalde voordelen toeëigent. Dit zal zowel 
in de stad als op het platteland zijn weerslag vinden. Bij 
elke verkiezing is er een conflict omdat allen menen hun 
zeg te moeten hebben en zelfs meer dan dat. Het gerecht 
werkt ook niet altijd eerlijk wat ook tot ongenoegen en 
volksoproer zal leiden. Het Charter van Van Cuyck zal 
een stap in de goede richting zijn.

In 1364 wenst Engelbert naar Keulen over te gaan, 
omdat zijn neef Adolf III graaf van Kleve-Mark wordt. 
De paus benoemt dan Jan van Arkel die bisschop van 
Utrecht was met het akkoord van keizer Karel IV. Een 
belangrijke reden was dat Jan conflicten had in Utrecht, 
zodat dit hiermede werd’opgelost’  (Marchandisse).
Afkomstig uit een oude Hollandse familie, is Jan Van 
Arckel de opvolger (R.1364-1378). Burgertwisten doen 
hem vluchten naar Maastricht (1371). Vier opeen 
volgende zogenaamde Paix  de XXII bevestigen 
uiteindelijk de Vrede van Fexhe. Hij overlijdt in 1378. 
Jan van Arkel overlijdt in 1378.
In dat jaar komt Wenceslas van Brabant het Luikerland 
terug te bloed en te zwaard brengen tengevolge van 
bepaalde vetes. Tijdens andere periodes komen de buren 
evenwel beter overeen.

Het kapittel had Eustache Persan van Rochefort 
aangesteld, kanunnik, en dit met het akkoord van keizer 
Karel IV en de aartsbisschop van Keulen. Paus Urbanus 
VI,  in een wankele positie ingevolgde het schisma, 
weigert en benoemt Arnold van Horne (R.1378-1389), 
bisschop van Utrecht,  maar de Avignon-paus Clemens 
VII bevestigt Eustache. Te Luik geraakt deze evenwel in 
onmin met het volk en moet wijken. Arnold bleef 
aarzelen omdat hij niet goed wist welke paus hij moest 
volgen. In 1379 leek paus Urbanus het te halen en 
Arnold trok naar Luik  (Marchandisse). 
Tijdens zijn bewind ziet het volk van Luik zijn wensen 
vervuld, waarbij de deelname aan het stadsbestuur wordt 
verzekerd. Deze dubbele verkiezing weerspiegelt 
enigszins de geest van de tijd. Zowel de Heilige Stoel als 
de Franse koningen verkeerden in een crisis.

Inmiddels wordt in Mechelen in 1398 een alliantie 
gesloten tussen de prinsbisschop, de hertog van Bour-

gondië, de graaf van Vlaanderen en de hertogin van Bra-
bant tegen de hertog van Gelre. Dit mondt uit in een 
conflict, dat wordt beëindigd met de Vrede van 
Montfort. Inmiddels werd het Verdrag van Tienen 
(1347) bevestigd waarbij de Luikse steden zich 
verenigen met die van Brabant.De kleinzoon van 
Lodewijk V van Beieren, Jan van Beieren, wordt 
verkozen op de leeftijd van 17 jaar. Deze heel 
controversiëel man zal wel voor een heel epos zorgen 
(R.1390-1417).

De 15e Eeuw - Van Jan van Beieren tot Jan van 
Hoorn - De dreiging der Bourgondiërs

Jan van Beieren was familiaal verbonden met verschil-
lende vorstenhuizen van Europa (tabel). Conflicten met 
het Luikse volk, de ‘Hédroits’, vormden voor hem een 
onnoemelijke schande, vooral omdat die van Luik 
daarenboven een ‘tegenbisschop’ hadden aangeduid,  met 
name Thierry van Perwez.  Jan van Beieren sluit vrede 
met zijn schoonbroer, graaf Willem van Gelre-Jülich en 
met de stad in 1395 (Vrede van Caster). Zijn familiale 
banden lieten hem toe de hulp in te roepen van o.a. de 
hertog van Bourgondië. 

In 1401 wordt Hamont bij het graafschap Loon gevoegd, 
dat nu 10 steden telt. Misbruiken bij het stedelijk bestuur 
van Luik lokken een nieuwe opstand uit. Jan van 
Beieren vlucht naar Maastricht, terwijl de onderhande-
lingen uitlopen op de Vrede der XVI of van Tongeren. 
De steden blijven zich evenwel roeren, maar Jan van 
Beieren treedt autoritair op tegen elke afspraak in. 
De Luikenaars beschouwen Jan van Beieren in 1406 niet 
meer als hun leider. Een burgeroorlog laait op waarin 
zijnvolgelingen zijn tegenstanders bekampen. 
Bisschop Jan roept zijn familie ter hulp,  zoals Hene-
gouwen, Bourgondië (Jan zonder Vrees), Vlaanderen en 
Namen. Het volksleger wordt verslagen in Othée (1408) 
en de stad onderwerpt zich. Hiermede was de eerste 
interventie van de hertogen van Bourgondië een feit.

Jan van Beieren wordt steeds meer absolutistisch en 
zonder genade. Zo worden alle voormalige afspraken, 
privilegies en vredes afgeschaft. Vele gebouwen werden 
op zijn bevel afgebroken en vele burgers moesten het 
ontgelden, ten gevolge zijn ‘Sentence de Lille’. Er 
worden zelfs een aantal documenten en Charters 
verbrand.  In 1417 zal hij een nieuwe Raad installeren. 
Enige tijd nadien neemt hij ontslag en huwt de weduwe 
van Antoon van Bourgondië, Elisabeth Görlitz. Hij zal 
overlijden in Delft in 1426.

De Prinsbisschoppen van de 15e Eeuw

1390-1417 Jan VI van Beieren
1418-1419 Jan VII van Walenrode
1419-1455 Jan VIII van Heinsberg
1456-1482 Lodewijk van Bourbon
1483-1505 Jan IX van Hoorn/Horne
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De VandeMarks en het Bisdom van Luik

Een dochter van Engelbert  I, Mathilde van der Mark, was 
gehuwd met de invloedrijke Floris Berthout, heer van 
Mechelen en een zoon Gerard met Elisabeth van Dammartin 
(provincie Luik), wat een deur opende in het Luikse.
Adolf, zoon van Eberhard van de Mark en  Irmlgrad van 
Berg, werd in Luik ingehaald in 1314. Hij had reeds een 
lange ‘kerkelijke’  loopbaan achter zich. Op 11-jarige leeftijd 
was hij al proost aan St.Maarten te Worms, later ook van 
S.Severinus in Keulen. Kanunnik op 22-jarige leeftijd te 
Keulen, vervolgens nog in Münster. Hij slaagde er in nog 
verschillende mandaten te verkrijgen, waarvoor hij van  paus 
Clemens V dan nog dispensatie kreeg om deze te mogen 
cumuleren, zelfs  zonder enige residentieplicht. Hij ging dan 
nog rechten studeren aan de universiteit van Bologna en 
later Orléans. Door de lange arm van zijn familie kreeg hij 
dan nog verschillende prebendes.
Wanneeer hij  het overlijden vernam van bisschop Thibaut 
van Bar (1312) spoedde hij zich naar de romeinse curie, 
nadat hij een aanbevelingsbrief had verkregen van koning 
Filip  IV. Hoewel het kapittel de voorkeur gaf aan Willem 
van Julemont, werd hij op 4 april 1313 benoemd.  De graven 
van Mark verkregen hierdoor de belangrijkste zetel in het 
aartsbisdom Keulen, en zouden deze een halve eeuw lang 
behouden.

Commune Servitius

Rouen, Toulouse, Winchester  12.000 fl.
Aquileja, Auch, Canterbury, Keulen,
      York, Narbonne, Salzburg  10.000 fl.
Durham, Langres     9.000 fl.
Toledo                  8.000 fl.
Ely                  7.500 fl.
Luik       7.200 fl.
Mainz, Trier               ong. 6.000 fl.
Münster      3.000 fl.
Vanaf het einde van de 13e eeuw werden de bisschoppen moreel
 verplicht een commune servitius jaarlijks af te dragen, berekend 
 op een derde(!) van het jaarinkomen van het (aarts-)bisdom.

Zeer waarschijnlijk heeft  Floris Berthout de hand gehad in 
deze benoeming. Hij  was een voornaam man aan het  hof 
van Jan III van Brabant, gehuwd met Maria van Evreux, een 
nicht van de koning. Floris was  goed bekend in Parijs  en had 
er zelfs een huis (Rue de Bethisy).
Adolf kreeg alle ‘noodzakelijke’  wijdingen, in enkele dagen 
tijd. Hij moest nog een lening aangaan voor de commune 
servitius bij florentijnse bankiers. De stad Mechelen werd 
hiervoor met 15.000 fl. verpand aan graaf Willem III van 
Henegouwen voor vijf jaren. Adolf kon nog een aantal 
gunsten verkrijgen en begaf zich naar Luik.
Als vreemdeling werd hij in Luik  eerder koel onthaald en 
werd verplicht omwille van de vele opstoten de wijk naar 
Hoei te nemen van 1325 tot 1332. In die tijd  moest  hij 
herhaaldelijk militair ingrijpen tegen de stad Luik in 1328, 
en moest ook enkele malen de financiele hulp van de koning 
van Frankrijk inroepen. Zelfs  beloofde hij deze te helpen in 
zijn strijd tegen de duitse keizers, hoewel hij er een vazal 
van was. Dit was volop in de periode  van het Interregnum 
en van de dubbele keizerkeuze. De familie der graven van  
Berg, Mark en zelfs  Gelre waren eveneens toeschikkelijk. 
Ook Floris Berthout werd regelmatig in zijn omgeving 
gezien, evenals Gerhard van der Mark, zijn jongere broer 
Koenraad, die hiervoor een aantal  prebenden van hem kon 
verkrijgen. Zijn  neef Engelbert  werd later ook in zijn 
hofhouding opgenomen mits de gepaste prebendes. Twee 
bastaard-broeders, Engelbert en Johan verkregen ook 

benoemingen en prebendes, zelfs met pauselijke ontheffing 
van hun illegitimiteit, en later ook dispensaties wegens 
bloed-verwantschap bij hun huwelijk.
Een aantal  familileden en personen uit Westfalen maakten 
deel uit  van zijn  administratie. Nadat op 28 september 1322 
bij de veldslag van Mühldorf  de troonstrijd was uitge--
vochten ten voordele van Lodewijk van Beieren, en ten 
koste van Frederik de Schone, kwam deze door zijn politiek 
ten aanzien  van Milaan, in conflict met de paus. Hierdoor 
liep de troonstrijd uit  in  een strijd tussen keizer en paus. 
Vandanaf waren de westfaalse bisschoppen en de graven van 
de Mark, van Arnsberg, van Waldeck en de heren zur Lippe 
aan de zijde van de paus, eigenlijk allemaal om van hem 
gunsten te kunnen verkrijgen. Bisschop Adolf van Luik-Van 
de Mark werd hiervan zowat de leider. Toch kwam het in 
1324  tot een  conflict tussen  de graaf van de Mark en de 
aartsbisschop van Keulen, Herman von Virnburg. Een jaar 
later kwam het tot een verzoening, maar dit was slechts van 
korte duur, om tenslotte in 1331 te besluiten.
Nadat in  1332 een interne politieke crisis was bijgelegd 
kwam het tot een conflict  om hertog van Brabant, wat nog 
werd verergerd wanneer hij aan Lodewijk II van 
Vlaanderen, die zich bij het  pakt had aangesloten, de Stad 
Mechelen had verkocht op 29 oktober 1333, voor 100.000 
pond-tornooi, en dit zeer tegen de zin van de paus. Hij zond 
legaten naar alle partijen om dit ongedaan te maken, vooral 
omdat hij eerder aanstuurde op een nieuwe kruistocht.
Daarenboven waren er in die periode andere verwikkelingen 
in  de frans-engelse oorlog. De bisschop, in tegenstelling met 
de meeste graven en hertogen der lage landen, helde meer 
naar Frankrijk, spijts het aandringen van keizer Lodewijk 
van Beieren, die nog steeds de paus tegen zich had.
In 1336 overleed graaf Lodewijk IV van Loon en zo 
geraakte hij verwikkeld in de successie-problematiek, 
waarbij hij  enigzins toeliet dat Diederik III van Heinsberg 
het graafschap zou overnemen (zie hoofdstuk graafschap 
Loon).
De regeringsperiode van Adolf vander Mark was behept  met 
crisissen, oorlogen en conflicten van, allerlei  aard. De 
belangrijke leidraad hierin was het aanleunen van het huis 
van Mark aan de Curie en aan Frankrijk. In die zin wordt 
zijn episcopaat eerder negatief beoordeeld. Als vreemdeling 
in  zijn land  heeft  geen  ander bisschop zijn  priesterschap zo 
verloochent en zo zorgeloos met zijn  onderdanen omgegaan. 
Hij was meer begaan met de voordelen die zijn familie kon 
halen en kon zowaar reeds vlug zijn neef Engelbert 
voorstellen als zijn opvolger.
Bij  de dood van  Adolf vander Mark  kwam het er op aan zo 
omzichtig mogelijk om te gaan met de opgebouwde invloed 
van de Mark in Luik en Avignon teneinde de opvolging 
binnen de familie te houden.
Koning  Filip VI schreef vrijwel onmiddelijk paus Clemens 
VI (Avignon) aan. Deze aarzelde wel Engelbert te 
benoemen, omdat Adolf van Mark niet zo geliefd was 
geweest. Hierop trok deze spoorslags naar Avignon waar hij 
dan op 23 februari 1345 de subdiakenwijding kreeg en 
tevens de benoeming tot  bisschop van Luik. Nadat een 
aantal verplichtingen waren voldaan, privilegies en 
prebendes verkregen en nog een aantal gunsten, kon hij  naar 
Luik vertrekken, waar hij aankwam op 12 april 1345.
Vrijwel alle conflicten opgetreden tijdens zijn  voorganger 
waren nog onopgelost  (Mechelen, Loon, Hoei) evenals met 
de burgers. Het kwam dan in  juli 1346 tot  de slag van 
Vottem, die de bisschop verloor, waarmede het conflict 
evenwel onopgelost bleef. Ook deze bisschop bekommerde 
zich meer om gunsten voor de familie en voor zijn talrijke 
bastaarden. (vrij naar Reimann)
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Vanuit Oost-Europa komt Jan van Walenrode (R.1419) 
benoemd door paus Martinus V. Hij herstelt de privi-
legies van de burgers,  maar wordt vermoedelijk ver-
giftigd. Jan van Heinsberg (R.1419-1455), een intel-
ligent maar toch kleurloos figuur, zal hem opvolgen. 
Ook hij herstelt alle vorige afspraken zoals het behoud 
van het tribunaal der XXII. Hij vaardigt ook een nieuw 
reglement uit voor de verkiezing van de gemeenteraad 
(Reglement de Heinsberg).  Er doen zich een aantal 
twisten voor tussen de verschillende steden van het 
bisdom. Ook had hij te maken met een kleine staatsgreep 
van de kozijns Datin. Spijts de steun van Filip de Goede 
moest die mislukken. In 1419 sluit Jan van Heinsberg 
een verbond met Filip de Goede.
In 1421 had Jan van Namen om financiële redenen zijn 
graafschap Namen verkocht aan Filip de Goede. 
Bisschop Heinsberg was daar niet mee opgezet en zond 
een leger om het land van Namen te verwoesten.
In 1431 eindigt een wapenstilstand tussen Luik en 
Namen. Evrard delaMarck, aan het hoofd van milities, 
verricht plundertochten en belegert Poilvache en Bou-
vignes. Inmiddels was hertog Filip de Goede eigenaar 
van het graafschap en gelastte Antoon van Croÿ met 
tegen-maatregelen.
Wanneer de hertog van Bourgondië in 1430 Brabant erft 
na de dood van Filip van St.Pol, is bisschop Jan van 
Heinsberg wel verplicht om te strijd op te geven. Tussen 
hem en de hertog wordt de Vrede van Mechelen 
getekend op 15 december 1431. Hierbij wordt de 
bisschop gedwongen tot herstelbetalingen binnen de 
twee jaren voor een som van 100.000 nobles d’or van 
Engeland en tevens 17 dorpen in het betwiste gebied 
langs de Samber terug te geven (C.Douxchamps-
Lefèvre). 

De Gestelde Lichamen van het Prinsbisdom Luik

Bisschop en Prins : 
 Private Raad
 Rekenkamer
 Deofficieren bij  de  rechtbank  van  de XXII
Kapittel van de katedraal van Sint Lambertus
De Drie Standen : Primair / Clerus
  Nobelen
  Derde Stand
Openbare Financiën
Rechtbanken  Soevereine justitie van Luik
  Schepenbank
  Gewone Raad

Bourgondië aan zet

Voor Filip de Goede was de verleiding groot om het 
enclave-gebied tussen zijn landen van ‘par deçà’,  nl.het 
prinsbisdom Luik, in te palmen. Door diplomatieke druk 
werd bisschop Jan van Heinsberg min of meer 
gedwon-gen ontslag te nemen (1455).  Zo lag de weg vrij 
voor de aanstelling van Lodewijk van Bourbon,  een 
neef van Filip de Goede, door paus Calixtus III.
De nieuwe prins-bisschop was een 18-jarige neef van 
Filip de Goede. Maar de bevolking van Luik leek zich te 
verzetten tegen die Lodewijk van Bourbon. De Luikse 
kanunniken weigerden hem de toegang tot het Sint-
Lambertuskapittel. Hij is dikwijls afwezig, mijdt discus-
sies en vertoeft meestal in Maastricht, Leuven of Brussel 
(1463). Vele onderhandelingen lopen op niets uit.  Luik is 
niet meer meester in eigen land, want de Bourgondische 
hertogen dicteren de wet. De prins-bisschop beloofde te 
regeren met ‘s lands raadheren en volgens de privileges 
maar toch bleef er wantrouwen vanuit de bevolking. 
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 Keizer Sigismund en de Bourgondische Dreiging in Luik

Sigismund van Luxemburg (1368–1437) was vanaf 
1410 Rooms koning. Hij was de laatste heerser uit het 
geslacht der Luxemburgers en de tweede zoon van 
keizer Karel IV.
Sigismund volgde in 1419 zijn oudere halfbroer 
Wenceslaus IV op als koning van Bohemen.  Dit werd 
de zwaarste periode in zijn leven. Hij had de 
Tsjechische godsdiensthervormer Jan Hus een 
vrijgeleide gegeven toen deze uitgenodigd werd op 
het concilie van Konstanz zijn leerstellingen te komen 
verdedigen. Hus werd echter gevangen genomen en 
als ketter tot de brandstapel veroordeeld. De 
Hussitische Bohemers weigerden Sigismund hierom 
als koning te erkennen en hij riep een kruistocht tegen 
hen uit.  Deze werd echter al gauw  een guerrillaoorlog 
die tot 1436 zou duren. Pas in 1437, een jaar voor zijn 
dood, werd hij door de belangrijkste Bohemers als 
koning erkend.
Sigismund ondernam korte tijd na zijn aanstelling een 
diplomatieke toer door West-Europa. Zijn eerste reis 
bracht hem naar Lyon en Avignon, vervolgens Parijs 
waar hij koel werd ontvangen vervolgens Londen en 
Canterbury. Daar sloot hij met Hendrik VI het 
Verdrag van Canterbury af (15 augustus 1416). Een 
oorlogsverklaring op 22 maart 1417, samen met 
Hendrik V aan Karel VI van Frankrijk was hiervan 
een duidelijke uitloper.
Eind december 1416 vertrok hij van Aken naar Luik, 
dat hij reeds begin januari 1417 verliet richting 
Straatsburg en Konstanz, waar het Concilie nog steeds 
zijn werkzamheden hield. In Luik ontmoette hij een 
afvaardiging der Staten van Brabant, die hij een fikse 
uitbrander gaf omdat deze hem niet als de werkelijke 
suzerein erkende.
Luik was in die periode relatief rustig. Het had de 
vernederende ‘Sentence de Lille’ moeten ondergaan 
(Oktober 1408), nadat ze waren verslagen in de Slag 
van Othée,  (23 september 1408) waarbij graaf Willem 
van Holland Henegouwen Zeeland samen met Jan 
zonder Vrees hun opstand had beteugeld. Vanuit 
Konstanz zond Sigismund een brief naar Luik (26 
maart 1417),waar hij de Sentence sterk veroordeelde 
en zelfs alle bepalingen ervan ophief omdat hijzelf

eigenlijk de suzerein was in Luik en dat de hertogen 
van Bourgondië aldaar onbevoegd waren.
Men moet zich herinneren dat Sigismund de 
verschillende incursies in zijn Westflank door Franse 
en Bourgondische vorsten met lede ogen aankeek. In 
1404 was Antoon van Bourgondië aan het hoofd 
gekomen van Brabant en in 1415 na diens dood 
opgevolgd door zijn zoon Jan IV. 
De enige erfgename van Holland-Henegouwen, 
Jacoba van Beieren zou huwen met Jan van Touraine, 
dauphin van Fran-krijk waarbij dan het risico bestond 
dat Holland bij Frankrijk zou gevoegd worden.
Sigismund zou dan pogen dit in te dijken door te 
voorzien dat Holland zou ‘geërfd’ worden door 
bisschop Jan van Beieren, teneinde Holland bij het 
Oost-rijk te houden, en hem te laten huwen met zijn 
nicht Elisabeth van Görlitz. In de plaats van Jan van 
Beieren zou hij dan een vertrouweling aan het hoofd 
van Luik plaatsen, met name Jan van Wallenrode, 
bisschop van Riga.
Aanvankelijk doet het toeval mee. De dauphin van 
Frankrijk Jean de Touraine overlijdt in 1417, enkele 
weken later gevolgd door Willem van Holland; Jacoba 
staat dus alleen. Sigismund laat Jan van Beieren 
hwuen met Elisabeth van Görliz, en beleent hem met 
Holland, Henegouwen Zeeland. De burggraaf van 
Monschau, Jan van Schoonvorst, wordt belast met 
het burgerlijk bestuur van het Land van Luik. Tot dan 
lukt zijn opzet.  Doch in 1425 overlijdt Jan van 
Beieren (vergiftigd?) en de Luikse kanunniken zijn er 
vlug bij om Jan van Heinsberg, een sympatisant van 
Bourgondië, aan te duiden als nieuwe bisschop. In 
tegenstelling met Sigismund hebben de Bourgon-
dische hertogen geld genoeg om hun plannen uit 
tevoren. Zij zullen er in slagen om achtereenvolgens 
in 1429 Namen,  in 1430 Brabant, in 1433 Holland, 
Henegouwen en Zeeland in te plamen, vervolgens in 
1441-43 Luxemburg en tenslotte in 1456 Luik onder 
hun voogdij te plaatsen. Sigismund overleed al in 
1487. Zo kwam een einde aan de Duitse invloed.

(vrij naar J.L.Kupper - Le séjour à Liège du roi des 
romains Sigismund - C.R.Scé.Ann. 2005)
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De Luikenaren vreesden dat door de vriendschap van de 
Prins-bisschop met de hertog Luik volledig binnen de 
invloedssfeer van Bourgondië zou vallen.  Bovendien 
was Lodewijk opgevoed aan het Bourgondische Hof en 
kon hij niet aarden in Luik.  De kleinste aanleiding was 
bijgevolg reden tot een opstand.

Jan van Horne,  ook wel de Wilde genoemd, vond dat 
zijn heeroom Jan van Heinsberg onrechtvaardig tot 
troon-afstand was gedwongen.  Hij werd één van de 

leiders van het verzet tegen de nieuwe Prins-bisschop.  
Jan van Horne was heer van Kessenich en hij was 
kapitein in het leger.  

Lodewijk van Bourbon was geen gemakkelijk man en 
haalde zich vlug de toorn van het volk om de hals. 
Wegens het dreigend tumult verliet hij de stad, waarover 
hij het Interdict uitsprak. Ook hief hij de gewone 
rechtspraak in het land op (1463).

De oppositie duidde dan als leiders Raes de la Rivière 
en F.B.Surlet de Chokier aan. Zij bedachten de 
afzetting van de bisschop, maar wensten tevens de 
aanduiding van een mamboer/regent. Op een rumoerige 
vergadering op 24 maart 1465 stelde Raes een kandidaat 
voor, Mark von Baden, een duitser. Maastricht-stad en 
het kapittel van St.Lambertus wensten de beslissing van 
Rome af te wachten. Toch dreef Raes door.  Surlet moest 
Mark von Baden gaan overtuigen en afhalen in Trier en 
keert terug op 11 april met het akkoord. Raes en Surlet 
dwingen de clerus het Interdict niet te respecteren met 
wisselend succes. Op 22 april 1465 werd Mark von 
Baden feestelijk ingehaald samen met zijn oudste broer 
Karel. Ook de steden Dinant, Tongeren, St.Truiden, 
Hasselt en Maaseik ontvingen hem met alle luister.

In mei 1465 komt een pauselijk legaat, Pieter Ferriri. Hij 
slaagt er in de gemoederen te bedaren en heft het 
Interdict op. Lodewijk de Bourbon komt terug, maar een 
nieuwe onhandigheid van zijnentwege zet alles terug op 
de helling. Nieuwe besprekingen botsen op de 
koppigheid van Lodewijk de Bourbon maar ook van 
Raes. Later zal Surlet zich de haat van Raes halen omdat 
hij niet radikaal genoeg was tegen de bisschop en teveel 
een vergelijk nastreefde.

Op 17 juni 1465 werd een alliantie-verdrag gesloten tus-
sen het Land van Luik en Lodewijk van Laval,  heer van 
Chatillon, afgevaardigde van de koning van Frankrijk, 
Lodewijk XI, gericht tegen Bourgondië. Dit was 
eigenlijk een oorlogsverklaring. Op 1 augustus 1465 
kwam Mark von Baden terug met een heel leger. Met 
Frankrijk was een gecombineerd ingrijpen afgesproken, 
dat er evenwel niet kwam. In haar stoutmoedigheid viel 
het luiks leger dan toch Limburg binnen, hoewel Raes en 

von Bade wilden wachten, maar uiteindelijk toch mee 
opstapten. 
Daelhem werd belegerd en ingenomen. Herve werd ge-
brandschat en het beleg van Valkenburg werd ingezet (4 
september 1465). Frankrijk had zijn afspraak niet nage-
komen en er ontstond onenigheid tussen Raes en de 
militaire leiders, omdat deze de brutaliteit van het 
volksleger afkeurden. Marc von Baden ging heimelijk 
terug naar huis en het beleg werd opgeheven.

Raes had zich op gladijs begeven. Zijn politiek was 
duidelijk oostwaarts gericht. Zo had hij in 1463 een 
verdrag gesloten voor het Land van Luik met de 
paltsgraaf aan de Rijn, Frederik van Wittelsbach, de juist 
verkozen aartsbisschop van Keulen, Ruprecht vander 
Palts en de graaf van Berg.  Ook was hij overgegaan tot 
de inname en verwoesting van de burcht Reydt, een 
rovershol die de omgeving en de handel teisterde. Dit 
wapenfeit bezorgde hem wel enig aanzien en de 
aartsbisschop van Keulen gaf de verschillende steden 
een flinke subsidie als beloning. 

Andere bronnen stellen dat het om een persoonlijke vete 
ging tussen Raes en de heer van deze burcht, Jan van 
Arundel.

Op 10 september 1465 stelde de pauselijke legaat na 
nieuwe besprekingen het Interdict terug in en sprak zelfs 
de excommunicatie uit over Raes,  Surlet en anderen. 
Men probeerde Lodewijk de Bourbon op andere 
gedachten te brengen maar tevergeefs.
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Wie was Mark von Baden ?

Raes zag de noodzaak in  om een persoon met enig 
aanzien als regent voor Luik te kunnen inhalen. Zo 
’vond’  hij Mark van Baden. In het jaar 1465 genoot de 
familie Bade- Hochsberg een zeker aanzien, maar was al 
enigzins op de ‘terugweg’. Markgraaf Jaak I (†1453) had 
zeven kinderen. Er was op voorhand bepaald  dat  bij zijn 
overlijden slechts twee zonen de gebieden zouden 
overnemen, zodat de anderen een kerkelijke ‘opvoeding’ 
kregen.
Karel I, markgraaf van Baden-Hochsberg en graaf van 
Sponheim (†1453) was gehuwd met  hertogin Katharina 
van Oostenrijk, zuster van Frederik III (R.1440-1493). 
Bernard, overleden in 1458 was de ‘heilige’ van de 
familie. Hij werd in 1769 zalig verklaard en werd  de 
patroonheilige van Baden. Georg was bisschop van Metz 
(R.1459-1484) en Jan aartsbisschop van Trier (R.
1456-1503). Margareta huwde in 1446 Albrecht-Achille 
van Hohenzollern. De jongste, Mathilde, werd abdis  in 
Trier en  overleed in 1485. Al deze familiebanden 
maakten een zekere indruk en gaven wat prestige aan de 
‘regent’ van Luik. 
Nochtans was in die periode de financiële toestand van de 
familie niet rooskleurig. Na het overlijden van Jaak 
(1453)  werden de landen verdeeld tussen Karel, Bernard 
en ook Georg. Jan en Mark stapten in de clerus mits een 
jaarrente. In 1454 gaf Georg zijn deel aan Karel en 
Bernard mits  een jaarrente en werd bisschop van Metz. 
Bernard gaf later zijn deel aan Karel, voor tien jaren, 
maar sneuvelde in  1458 in  Italië, zodat ook zijn deel naar 
Karel overging wat een reünificatie der landen bij Karel 
teweegbracht.
Karel geraakte evenwel verwikkeld in het conflict tussen 
de Hohenzollern en de Wittelsbacher. Na een tijdlange 
neutraliteit kwam hij toch in de Veldslag van Secken-
heim aan de Neckar terecht (30 juni  1462), waar hij 
samen met Georg werd gevangen genomen.
Een jaar later volgde een voor hem zeer ongunstig 
verdrag met zwaar financieel verlies voor het Land van 
Baden. Het was dus een financieel  zwakke Mark  von 
Baden die Luik ter hulp kwam.
Anderzijds waren de betrekkingen tussen Jan  van Trier en 
Luik ronduit  slecht. Jan had in dezelfde periode een 
verdrag met Karel van Bourgondië hernieuwd. Ook 
Georg van Metz had hetzelfde gedaan. Dit bracht  dus 
eerder een paradoxale situatie voor Luik teweeg. 
Uiteindelijk hebben zij hun broer Mark aangeraden zich 
uit het Luiks wespennest  terug te trekken. Mark kwam 
nooit terug. Hij werd in 1478 kanunnik te Straatsburg, 
waar hij in hetzelfde jaar overleed. 

Een maand later stond het bourgondisch leger te 
Montenaken waar op 20 oktober 1465 het luiks leger 
een  nederlaag opliep. Een harde vrede werd opgelegd, 
de Vrede van St.Truiden (22 december 1465), waarvan 
Dinant werd uitgesloten, omdat deze over de hertog  
Karel vernederende uitspraken had gedaan. 

Dit verdrag bepaalt dat de hertog van Bourgondië 
‘gardien et avoué et souverain héréditaire’  wordt van het 
bisdom.Lodewijk van Bourbon komt terug naar Luik en 
neemt toch nog enkele wraakmaatregelen. Hij verplaatst 
de zetel naar Hoei, de stad die hem welgevallig was. 

Fronton aan de ingang van het bisschoppelijk paleis van Luik 
(foto van de auteur)

Lodewijk van Bourbon huwt in 1463 Katarina van 
Egmont huwen, zuster van de hertog van Gelre. 
Inmiddels pogen pauselijke legaten de orde en rust te 
herstellen. Alsdan herstelt Raes eigenhandig de recht-
spraak in Luik (30 januari 1466). 
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Na de Vrede van St.Truiden tonen Raes en Surlet zich 
als slechte verliezers.  De stad werd ten prooi aan een 
alge-mene anarchie. Het nieuws van de ‘Sac de Dinant, 
25 augustus 1466’  kon de gemoederen alleen maar 
ophitsen. Opnieuw kwam Karel dreigend opzetten. Een 
afvaardiging kon de vrede verlengen, maar bekwam 
enkel een verzwaring van de vrede van St.Truiden, als 
Vrede van Oleye (10 september 1466).

Lodewijk de Bourbon blijft vanuit Hoei weigeren terug 
naar Luik te komen. Hij was akkoord om een 
vergadering der vertegenwoordigers van de Cité te 
beleggen, maar wel in Hoei.  Hierop laat hij alle 
bestuursleden die Luik waren ontvlucht voor Raes ook 
uitnodigen. Het werd dan ook een dovemansgesprek. 
Surlet werd door de Stad terug naar Brussel gezonden 
om over de uitvoeringsmodaliteiten te spreken, doch 
Karel gaf niets toe (december 1466). Een nieuw 
gezantschap in januari 1467 en in april 1467 bij 
Lodewijk van Bourbon haalde ook niets uit.

Na besprekingen te Brussel door Surlet over het bedrag 
van de boete, kwam deze terug enkel met het bericht dat 
Guy de Brimieu, heer van Humbercourt,  door de hertog 
werd belast met het bestuur als voogd over het land van 
Luik.
In de stad Luik stelt Raes een schrikbewind in. Er zijn 
blijvende onlusten.  Willem van de Mark gaat Hoei 
belegeren en plunderen (1467).  In het voorjaar van 1467 
deed koning Lodewijk XI zijn best om de gemoederen in 
Luik tegen Bourgondië op te hitsen. De anarchie en de 
gewelddaden namen andermaal toe. 
Filip de Goede overlijdt op 15 juni 1467, zodat Karel de 
Stoute nu heer en meester wordt.
Hoei wordt belegerd door Karel (oktober 1467),  maar dit 
mislukt. Karel de Stoute slaagt dan het beleg van 
St.Truiden (26 oktober 1467). Hierop volgde een 
veldslag met het luiks volksleger te Brustem,  dat een 
nieuwe nederlaag leed. Raes kon ontkomen, maar Surlet 
sneuvelde (28 oktober 1467). Karel nam ook na diens 
dood wraak en verbeurde al zijn bezittingen samen met 
Lodewijk van Bourbon. Het Land van Chokier werd 
geschonken aan de schoonbroer van Surlet, Jan van 
Berlo, heer van Lavaux-St.Anne.

Op 17 november 1467 is Karel te Luik en dicteert er zijn 
voorwaarden (Sentence de Liège).:
- alle stedelijke ambten worden afgeschaft,
- de stadswallen worden afgebroken,
- het Perron wordt weggehaald,
- Karel de Stoute wordt oppervoogd, de titel wordt 
erfelijk,
- de burgemeester en schepenen worden jaarlijks  verko-
zen, moeten hun eed uitvoeren te Leuven, maar moeten 
recht spreken nu volgens het romeins recht,
- de vrede van Fexhe wordt ingetrokken,
- alle privilegies worden verbrand.

In de lente van 1468 komt pauselijk legaat Onofrio 
della Croce om een verzoening te bewerkstelligen, 
zonder veel succes.  Lodewijk van Bourbon blijft 
weigeren en gaat naar Maastricht,  waar hij de Standen 
bijeenroept.
Een luikse meute onder leiding van Jan de Wilde gaat 
naar Tongeren (9 oktober 1468) en vermoorden vele 
Bour-gondiërs.  Zij nemen ook de bisschop gevangen en 

brengen hem naar Luik. Hij wordt wat later vrijgelaten. 
Op dat ogenblik, 11 oktober 1468, had te Peronne de 
bijeenkomst plaats van Karel de Stoute met koning 
Lodewijk XI. De opstoot te Tongeren was voor de hertog 
teveel en hij komt samen met de koning naar Luik.

Niettegenstaande nog tal van wreedheden en verwoes-
tingen zullen de prinsbisschop en de Luikenaars in 1468 
een vrede bewerken. Het volk keert zich wel tegen de 
‘bezetters’, de Bourgondiërs. Te Lantin wordt 
gevochten op 22 oktober 1468, de opstandelingen 
worden in de kerk van Lantin opgesloten en levend 
verbrand.  Karel slaat zijn kamp voor Luik. Op 29 
oktober 1468 volgt de ‘heldendaad’  der 600 Franchi-
montezen, waarop de Sac de Liège volgt. Gedurende 
vele weken (30 oktober 1468). Gedurende  weken wordt 
Luik vernield, geplunderd en platgebrand.

Nadien (1473) worden de bevoegdheden van Guy de 
Brimeu uitgebreid tot Luxemburg, Chiny, Namen en de 
Landen van Overmaas.

De Bourgondisch-Luikse Veldslagen

22 sept 1408 Veldslag van Othée°
28 aug 1465 Oorlogsverklaring van Luik aan Karel
29 aug 1465 Inname van Herve door luiks leger
31 aug 1465 Inname van Daelhem door luiks leger
20 okt 1465 Veldslag van Montenaken
25 aug 1466 ‘Sac de Dinant’
22 okt 1465 Beleg van Hoei, succes van Luik
28 okt 1468 Veldslag van Brustem
21 okt 1468 Schermutseling te Tongeren,  winst 
Luik
22 okt 1468 Veldslag van Lantin
26 okt 1468 Beleg van Luik
29 okt 1468  De 600 Franchimontezen
30 okt 1468 Sac de Liège
° tenzij anders aangeduid, allen overwinningen voor Bourgondië

In 1474 pleegt Willem van de Mark min of meer een 
staatsgreep, samen met broer Everard en neef Robert.  
Zij laten de ‘préposé aux créances bourguignonnes’ 
terechtstellen. Zij gaan tegen Karel vechten te Neuss. 
Toch zal hij er na 1477 in slagen zich te laten in dienst 
nemen door Maria van Bourgondië en zelfs van bisschop 
Lodewijk van Bourbon. Hij onderhandelt met koning 
Lodewijk XI en verkrijgt subsidies om troepen te 
verzamelen tegen Maximiliaan van Oostenrijk !.

Na de Dood van Karel de Stoute

Op 5 januari 1477 sneuvelt Karel de Stoute. Het jaar 
1477 zal het jaar van de grote veranderingen worden. 
Onmiddellijk na de dood van de hertog begonnen in het 
Bourgondische land de onlusten. Op 11 februari 1477 
werd de opvolgster van de hertog, zijn 20-jaar oude 
dochter,  Maria van Bourgondië,  verplicht op de eisen 
van de Staten Generaal in te gaan. De hervormingen 
werden in één klap teniet gedaan en het particularisme 
komt terug. Op 19 maart van hetzelfde jaar slaagt het 
Luikse land erin zich te bevrijden van het Bourgondische 
juk. Zij krijgen vanaf deze dag hun vrijheid terug. Graaf 
Humbercourt wordt opgepakt en Lodewijk van Bourbon 
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belooft de Luikenaars hun eeuwige neutraliteit te 
waarborgen.
Graaf Humbercourt en Hugonet, kanselier van de hertog, 
worden ter dood veroordeeld na gefolterd te worden 
over hun vermeende afspraken met Lodewijk XI. Het 
vonnis wordt uitgevoerd te Gent op 3 april 1477.

Op 28 april 1477 wordt de Vrede van Sint-Jacob 
ondertekend. Hierin wordt de eeuwige neutraliteit van 
het Luikse land vastgelegd. Ook de oude instellingen 
van de stad worden in ere hersteld, zoals de ambachten, 
het verkiezen van de burgemeester, de teruggave van de 
goederen die in beslag genomen waren, de terugkeer van 
de bannelingen en de privileges.

De bisschop maar ook Raes komt terug. Willem van de 
Mark wordt ‘grand maieur’. Raes overlijdt op 25 
oktober 1477.  Einde 1478 komt Willem in openlijk 
conflict met de bisschop, wat de aanzet is voor nieuwe 
onrust in de stad, maar in september 1480 wordt hij 
verbannen. 
Lodewijk van Bourbon vindt het welletjes en verbant 
Willem, die dan vlucht naar Frankrijk. Hij kan een aantal 
edelen en een legertje verzamelen maar Lodewijk van 
Bourbon sluit een alliantie met Maximiliaan. 
Zijn bondgenoten, Jan de la Boverie en Jan de Olain, 
heer van Waroux, worden in juli 1482 tot burgemeester 
verkozen. Het komt tot een oorlog die eindigt in de slag 
van Chênée (30 augustus 1482). Hierbij wordt de 
bisschop gevangen genomen, door Willem vermoord en 
reeds de volgende dag begraven in de St.Lambertus 
kathedraal.

Onmiddelijk wordt Willem van de Mark mamboer. 
Maximiliaan van Oostenrijk komt ‘orde op zaken’ 
stellen en verwoest Haspengouw. Willem van de Mark 
laat zijn zoon, Jan vandeMark-Arenberg (20 jaar) tot 
bisschop aanstellen door de nog aanwezige kanunniken 
(14 september 1482), maar zij zullen dit een maand later 
herroepen. Twee andere kandidaten melden zich, Jaak 
van Croÿ,  broer van de graaf van Chimay, en Jan van 
Hornes.
Willem van de Mark wordt in december 1482 niet meer 
gesteund door de koning van Frankrijk.  Dit was een 
gevolg van het Verdrag van Arras tussen Lodewijk XI 
en Maximiliaan (december 1482).

Willem blijft zich roeren. Hij verliest de Slag van 
Hollogne aan de Geer tegen een brabants leger (9 
januari 1483). Jan van Hornes belegert Bilsen waar de 
volge-lingen van VanderMark zich hadden verschanst 
(16 februari 1483). Vredesbesprekingen leiden  tot de 
Vrede van Hoei (10 april 1483) waarbij de Luikenaars 
beloven de bisschop door de paus aangeduid te zullen 
erkennen. Paus Sixtus IV benoemt Jan van Hornes tot 
bisschop op 7 november 1483 (R.1483-1505), een 
oorlogszuchtig, gewelddadig en sluw man.  Hij verleent 
evenwel amnestie aan Willem van Marche, die Bouillon 
krijgt.  Deze wordt evenwel gevangen genomen door 
Maximiliaan van Oostenrijk en onthoofd (1485).
Brabant en Henegouwen komen onder leiding van de 
graaf van Nassau, Filip van Kleve, de prins van Oranje 
en de graaf van Romont. Zij nemen op 3 september 1482 
St.Truiden in en vervolgens een aantal andere steden. 
Willem kan Hasselt terug veroveren en Evrard ‘bevrijdt’ 
Maastricht van de troepen van Maximiliaan op 13 

december 1482. Filip van Kleve vernielt het Land van 
Loon.
Willem van de Marck krijgt het moeilijk vooral omdat 
Lodewijk XI hem niet meer steunt. Deze overlijdt op 30 
augustus 1483, maar zijn opvolger, Karel VIII steunt 
hem niet.

Burgeroorlog

Een tweede Vrede van Tongeren wordt gesloten op 21 
mei 1484. 
Toch brengt dit nog geen rust in de Stad. De bisschop 
verleent evenwel amnestie aan Willem van Marche,  die 
Bouillon krijgt.  Deze wordt evenwel gevangen genomen 
door Maximiliaan van Oostenrijk en onthoofd (1485), 
als straf voor de moord op Lodewijk van Bourbon. 
Van 1485 tot 1492 volgt een zevenjarige burgeroorlog 
tussen de clans van de VandeMark’s en de Hornes. 
Evrard vanderMark is mamboer samen met zijn broer 
Robert, later opgevolgd door Guy Vanden Bosch-de 
Canne.  Zij worden later geëxcommuniceerd en het 
Interdict wordt andermaal uitgesproken over Luik 
(augustus1485). Guy de Canne wordt dan vermoord.  De 
bisschop kan wel terugkeren (1486) en nu steunt koning 
Karel VIII wel de VanderMark’s, maar dit zal slechts van 
korte duur zijn.

Broer Robert VandeMark kan nog een leger bijeen 
brengen maar worden verslagen te Zonhoven  (3 april 
1490). Hierop volgt de Vrede van Aken (10 april 1490), 
waarbij algemene amnestie wordt uitgesproken. De stad 
zal Jan van Hornes erkennen en de ‘dood’  van Willem 
zal aan een arbitrage commissie worden voorgelegd. 
Tenslotte wordt Robert vander Mark opnieuw als 
mamboer aangesteld. Spijts al dit volgen nog 
geweldplegingen, zoals van Robert die met een meute 
Haspengouw en het Land van Loon gaat verwoesten 
(1490-1491). Na een verzoening tussen de families 
Vander Mark en de Hornes (Vrede van Haccourt 29 
april 1492) volgt een persoonlijke verzoening (Vrede 
van Donchery, 5 mei 1492)   tussen Jan van Hornes en 
de Vande Mark’s.

Inmiddels had hij alle wetgevende afspraken met de 
gemeente opnieuw ingesteld. Die toestand zal behouden 
blijven  tot aan de Franse Revolutie.
Maximiliaan van Oostenrijk, Filip de Schone, Jan van 
Hoorn en Karel VIII sluiten in 1493 het Verdrag van 
Senlis, waarbij ze de neutraliteit van Luik erkennen. In 
1498 wordt het ‘land van Luik’ ingelijfd bij de Duitse 
confederatie der provincies van Westfalen. 

Uiteindelijk wordt de Vrede van Maastricht gesloten 
(1492) wat de rust in het Land brengt en het definitief 
einde van de LaMark’s brengt. 
Maximiliaan van Oostenrijk, Filip de Schone, Jan van 
Hoorn en Karel VIII sluiten in 1493 het Verdrag van 
Senlis, waarbij ze de neutraliteit van Luik erkennen. In 
1498 wordt het ‘land van Luik’ ingelijfd bij de Duitse 
confederatie der provincies van Westfalen. Jan van 
Hoorn overlijdt in 1505 te Maastricht, aan een vlaag van 
razernij.
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VERWERVINGEN en DONATIES aan het PRINSBISDOM

    Schenker   Goed

 8e eeuw Oda, tante van St.Hubert  Domein van Amey aan de Maas
 9e eeuw bisschop heeft al : domeinen in Namen, Tongeren, Dinant, Hoei, Maastricht
        Ciney en de abdij van St.Hubert (Charte van Walcaud 817)
 884  Karel de Dikke   Madières in Charpeigne
 889   Arnulf van Karinthië  Abdij van Lobbes
 890  Karel de Eenvoudige  Fiscus van Arches/Porcien
 898  Zwentibold   Kroondomein van Theux
 907  Lodewijk het Kind  Abdij van Fosses
 908  Lodewijk het Kind  Tolgeld en Munt van Maastricht
 908  Lodewijk het Kind  Abdij van Herbitzheim
 908  Lodewijk het kind  Tonlieu van Fosses
 915  Karel de Eenvoudige  Priorij van Hastière - wouddomein van Theux
 952  Otto I    Abdij van Alden-Eyck
 973  Otto II    Kasteel van Thuin
 974  Otto II    Tolgeld van Fosses
 980  Zwentibold   Belastingontvangst van Theux 
        (na ontzetting van Renier I)
 980  Karel de Eenvoudige  Abdij van St.Rombouts Mechelen
   Karel de Eenvoudige  Abdij van Hastière
   Karel de Eenvoudige  Woud van Stavelot-Soumagne
 983  Otto II    Tolgeld van Visé
 985  Otto III    Graafschap Hoei (Condroz) via Ansfried
 987  Otto III    Graafschap Brunengeruz en abdij van Gembloers
       Notger annexeert Chèvremont
 1006   Otto III    Abdij van St.Hubert, Brogne en Malonne
 1008  Hendrik II   Waverland Mechelen
 1008  Hendrik II   Grootste deel van Condroz
 1015       Abdij van St.Jan bij Florennes
 1024   Konrad    Kroondomein van Heerswaarden
 1040  Hendrik III   Comitatus (Zuid-Oost) Hasbanië
 1070   Hendrik IV   Kasteel van Argenteau e.a.
   Hendrik IV   Delen van woud bij Aken
   Hendrik IV   Kasteel, tolgeld en munt van Dinant
   Hendrik IV   In leen Henegouwen
   Hendrik IV   Mirwart, kasteel van Clermont sur Meuse
 1079   Ermengarde   ‘Rest’ van Zuid-Oost Hasbania
 1090   (Godfried van Bouillon) aankoop van Domein van Bouillon en Couvin 

  

 
Het huidig bisschoppelijk paleis van Luik - nu paleis van justitie (foto van de auteur)
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De  Laatste Protagonisten

Raes van Heers

Raes van Heers (Heers c1418 - 25 oktober 1477), heer van het kasteel van Heers, heer van Heers, Lummen, Horpmael, 
Wimmertingen,  was de zoon van Charles de la Riviere en  d'Aerschot, heer van Heers, van Hermalle, van Horpmaal etc. en van 
Marie de Haccour, dochter van Englebert de Haccour, heer van Hermalle, en van Marie van Waver. Een dominant karakter en 
gepassioneerd door uitspattingen. Tijdens de zeer chaotische jeugd en kwamen zijn wreed-aardige karaktertrekken aan het 
licht. Deze brachten hem tot een politieke functie. Weinig  kon hem hiervan weerhouden, zelfs moord. Zijn haat was enorm, 
zoals hij zich tegen zijn vader gedroeg. Zijn vader had hem verbannen nadat  hij deze laatste geld had gestolen. Hij werd door 
hem verbannen. De prinsbisschop moest tussenkomen toen hij het kasteel van zijn vader belegerde.
Raes was een groot opruier, een volkstribuin,  was goed ter taal en een onstuimig en wraakzuchtig man.  Hij was een van de 
aanvoerders van de opstand tegen de gehate Prins-bisschop Lodewijk van Bourbon. Raes sloot een overeenkomst met Lodewijk 
XI van Frankrijk. Het lijkt er overigens op dat Raes een pion was van de koning tegen Bourgondië.
In augustus 1465 plunderde hij de stad Herve maar werd op 20 oktober 1465 in Montenaken, aan het hoofd van 4000 soldaten, 
door troepen onder bevel van Karel de Stoute verslagen. In  1465 belegerde hij ook het  kasteel van Valkenburg. In 1466 nam hij 
Sint-Truiden in nadat haar inwoners zijn domein en kasteel het jaar ervoor hadden verwoest.

Het huwelijk  van Raes van Heers met Pentecosta van Grevenbroeck was zijn tweede huwelijk en zij schonk hem 4 kinderen, 
waarvan de oudste, Dieudonné, het vaderlijk domein erfde. Dieudonné was gehuwd met Thiriette de Hamal de Monceau. Hun 
oudste zoon, Richard erfde het  kasteel. Deze huwde met Jeanne Schieffart de Mérode.  Deze Jeanne had in  1541 de helft van 
de heerlijkheid  Jesseren gekocht voor de stadshelden van Jan van der Creeft. Zo kwam de hele heerlijkheid Jesseren in handen 
van de familie de Rivière daar de andere helft  al  erkend werd in 1361 door Gérard de Heers. Op het  einde van de 17e eeuw is 
Heers ontzet van de leengoederen Horpmaal, Jesseren en Wimmertingen door schulden aan  de abdij  van Saint-Laurent. Het 
goed Heers ging over van het gezin de Rivière - Schieffart de Mérode op hun oudste zoon Erard de Rivière.

Guy de Brimieu

Guy de Brimieu, heer van Humbercourt was afkomstig uit  Picardië. Sedert zijn kinderjaren  aan het hof van LKarel de Stoute 
werd hij in 14566 zijn raadsman en kamerheer. In 1466 maakt hij  deel uit van de ambassade naar Rome, later bij de Bourbon’s, 
bij de hertog van Bretagne en de hertog van Normandië.
Hij neemt deel aan de campagne tegen Dinant en bewerkt  het Verdrag van Oleye (1466), waarna hij voogd was van het Land 
van Luik en van Loon in naam van Filip de Goede. in 1468 worden zijn bevoegdheden uitgebreid over Limburg, Luxemburg, 
Namen en de Landen van Overmaas. Ook wordt hij  belast met  verschillende zendingen en zaken en is ook aanwezig op de 
bijeenkomst te Trier (1473). Hij opent samen met Jaak van Savoie en Ferry van Clugny het Parlement van Mechelen. Ook 
tijdens het beleg van Neuss (1476) onderhandelt hij met  de pauselijke legaat, de koning van Denemarken, de graaf van Jülich, 
de keizer en de stad Keulen. Maria van Bourgondië zal hem in 1477 na de dood van Karel  de Stoute benoemen tot procureur 
samen met  Hugonet. Verschillende malen bemiddelde hij  te Luik en kon onder andere de berechting van gijzelaars voorkomen, 
evenals een aantal kloosters vrijwaren van vernieling tijdens de Sac de Liège.
Zijn fortuin was zeer groot en groeide vooral aan tijdens zijn mandaat  te Luik. Hoewel hij wel wat geërfd had, kon hij 
aanzienlijke sommen aan de hertog voorschieten. In 1470 kocht  hij het  graafschap Megen en in 1473 twee heerlijkheden in 
Brabant. In 1474 verwerft hij Peer in het Land van Loon. Zijn drie dochters worden rijkelijk voorzien hij hun huwelijk. Een 
ervan kreeg in 1488 een som van 16.000 ponden bij haar huwelijk met Jan van Glymes, heer van Bergen op Zoom.
Vermoedelijk eigende hij zich wel goederen toe die hij  in  beslag nam, zoals  deze van Raes van Heers. Cliëntelisme was hem 
alleszins niet vreemd. Verschillende afkoop-sommen (pots de vin) zijn gekend. Zo kreeg hij van de Stad St.Truiden een huis  bij 
de onderhandelingen over het Verdrag van Oleye. Aanvankelijk goede maat met bisschop Lodewijk van Bourbon, braken er wel 
in  1476 conflicten uit in verband met het bestuur van het  Land van  Luik. Na de dood van  Karel de Stoute heeft een algemene 
revolte de ‘klok teruggedraaid. Hij werd na een dubieuze zending bij de koning van Frankrijk door de Vlaamse Standen 
aangehouden, gefolterd en onthoofd samen met de heer Hugonet op 3 april 1477 (vrij naar Paravicini).

Fastré de Surlet de Chokier

Achterkleinzoon van van Fastré de Lardier, grand maieur in 1388, was Fastré de Surlet de Chokier de zoon van een 
gelijknamige vader, die zesmaal burgemeester van Luik was, en Isabella van Arendael. Hij  werd tot kanunnik  benoemd aan de 
kathedraal in 1438, maar gaf zijn prebende door aan zijn broer Roland. In 1443 huwde hij Marie delle Chaussée de Jeneffe, 
dochter van de grand maieur. Zijn samenwerking met Raes verliep over hoogten en laagten. Hiewel hij  ook hard was, slaagde 
hij er niet altijd in Raes te bedwingen. Hij sneuvelde bij de Slag van Brustem.
Zijn goederen werden door Karel de Stoute verbeurd verklaard.  Hij gaf deze door aan Antoon de Rolin, heer van Aymeries, een 
trouwe edelman (féal). Het land van  Chokier gaf Lodewijk van Bourbon aan Jan  van Berlo, schoonbroer van Fastré. Dit alles 
bleef zonder gevolg daar de weduwe hertrouwde met Filip van Jauche, heer van Mastaing. Zoon Hendrik overleed voor zijn 
moeder en liet geen erfgenamen na van zijn echtgenote Josette van Berlo.

Het genealogisch verband met Erasme de Surlet de Chokier, die in 1830 de eerste regent van het koninkrijk België werd is niet 

                                                                 Prinsbisdom Luik                                                                    17- 25



Het ‘Hertogdom’ Bouillon

Bouillon was een deel van Lotharingen (959), later van 
Neder-Lotharingen. Oorspronkelijk een kroondomein in 
het zuid-oosten van de Ardennen was het een allodiaal 
domein van het huis van Ardennen. Het strekte zich uit  
ten noorden van de Semois tot aan de grenzen van het 
bisdom Luik. Het is vermoedelijk ontstaan uit de vroeg-
middeleeuwse fiscus Palatiolium (Paliseul).  Het domein 
hing af van het huis van Verdun en tendele ook van de 
abdijen van Stavelot en St.Hubert.
In de tweede helft van de 10e eeuw was het bezit van 
Godfried, graaf van Verdun en Ardenne en vanaf 971 
van de abdij van Mouzon, die gesticht was door zijn 
broer, de aartsbisschop van Reims.

Het kasteel zelf was een allodium van Gozelo I van 
Neder-Lotharingen en zijn opvolgers, onder de naam van 
‘Bénéfice de Bouillon’. Dit domein strekte zich uit tot 
rond Sedan.

In 988 wordt voor het eerst de naam Bullio vermeld. Het 
territorium omvatte de grote ambten of ‘hautes-cours’ 
Paliseul, Jehonville,  Fays-les-Veneurs en Sensenruth,  en 
de kerklenen van Reims, waarover in 1259 een 
‘pariage’-verdrag was gesloten met de aartsbisschop van 
Reims.  Het omvatte ook vier ‘prairies’ die de abt van 
St.Hubert en de heren van Hierges, Mirwart en Saussure 
(nu Carlsbourg) samen beheerden. Tenslotte waren 
hierin ook vervat de ‘sireries’ van Batassart, Corbion en 
Noir-Fontaine, evenals de heerlijkheid Muno, 
toebehorend aan de abdij van St.Vannes bij Verdun. Ook 
waren er ver-schillende enclaves als Gedinne, Gembes 
en anderen. Deze versnippering was uiteraard ook de 
bron van verschillende onderlinge conflicten.

De herkomst van de titel van hertog is onduidelijk. 
Blijkbaar gaven de bisschoppen zichzelf deze titel als 
‘duch de Bouillon’. Mogelijks werd de titel ontnomen 
aan het feit dat het bezit was van de hertog van (Neder)-
Lotharingen.
Het kasteel was gebouwd rond 1020 door Godfried van 
Verdun, hertog van Neder-Lotharingen, op de grens 
tussen Opper- en Neder-Lotharingen. Bij de opstand van 
zijn zoon Godfried met de Baard in 1045 werd het 
verwoest door keizer Hendrik II.
Na zijn verzoening in 1065 werd hij hertog van Neder-
Lotharingen en werd het kasteel heropgebouwd. Hij 
werd opgevolgd door zijn zoon Godfried met de Bult. 
Na diens dood werd Bouillon geërfd door zijn neef 
Godfried, zoon van Eustache II van Boulogne en Ida van 
Ardenne. Tevens erfde hij de titel van hertog van Neder-
Lotharingen. 

De ‘stedelijke’ omgeving ontwikkelde zich tussen het 
kasteel en de Semois. Op de rechteroever, toebehorend 
aan het bisdom van Luik ontstond het gehucht Laite, op 
een domein toebehorend aan het kapittel van 
kanunniken, dat hertog Godfried met de Baard in 1069 
omvormde tot een priorij van de abdij van St.Hubert.

Het huidige kasteel moet dateren van rond 1100, datum 
waar het werd verkocht aan de bisschop van Luik. 
Vermoedelijk stond daarvoor een motte op de heuvel van 
Beaumont, die belegerd werd door keizer Hendrik III.

Om zijn kruistocht te kunnen financieren verkocht hij, 
met de goedkeuring van zijn moeder; het hertogdom/ 
kasteel aan Otbert, bisschop van Luik in 1096, voor 
1300 zilvermarken en 3 goud-marken (1 mark = 230 g.). 
Het contract stipuleerde het recht van Godfried, later van 
Bouillon genaamd, en drie opvolgende erfgenamen om 
het te mogen terugkopen voor dezelfde som, waarna het 
definitief eigendom werd van de bisschop, wat dan ook 
gebeurd is. Het werd geërfd door zijn broer Eustache 
van Boulogne, die er van afzag, zodat het definitief en 
volledig naar Luik overging (Hardenberg).
Toch heeft Reinoud van Bar,  een aanverwante, 
Bouillon in 1129 bezet, maar bisschop Adalberon II van 
Chiny samen met troepen van Hendrik de Blinde, 
heroverde het gewapenderhand. Keizer Frederik 
Barbarossa bevestigde de rechten van de bisschop in 
1155.

In 1267 moest bisschop Hendrik van Gelre andermaal 
de burcht belegeren en in 1378 overdeed bisschop 
Arnold van Hoorn het. Hierbij nam hij de burcht af van 
de partijganger van de lectus,  Eustache Persand. 
Tegelijker-tijd werd de stad platgebrand.  Twee jaar later 
was er een nieuwe belegering, nu door een edelman uit 
de omgeving, Johan van Rodemack,  heer van 
Chassepierre. In 1406 en 1407 was er aldaar een strijd 
tussen de aartsdiaken Thierry van Perwez en de afgezette 
bisschop Jan van Beieren.

Tengevolge van de afstand benoemden de bisschoppen 
goeverneurs of kastelijnen voor het beheer. In 1349 
moest Wenceslas van Brabant-Luxemburg als heer van 
Mirwart leenhulde brengen als vazal voor Bouillon aan 
de bisschop. In 1415 waren de van de Marks, een 
jongere tak waarvan de leden later hertogen van Kleve 
en Jülich werden, de kasteleinen van Bouillon. Evrard 
III van de Mark wist een grotere zelfstandigheid, 
vooral tijdens de troebelen in de periode van Lodewijk 
van Bourbon en Jan van Hoorn te behouden. Vanaf 1435 
waren ze zo goed als onafhankelijk.

Lodewijk van Bourbon werd vermoord in 1482, op 
aanstoken van Willem van de Mark. Zo kon hij zijn 
zoon Jean laten verkiezen door het kapittel, maar een 
deel verkoos Jan van Hoorn.  Paus Sixtus IV verklaarde 
de eerste keuze nietig. Hierop volgde een burgeroorlog 
die eindigde met het Verdrag van Tongeren (21 mei 
1484). een contract werd opgesteld tussen Willem van de 
Mark en bisschop Jan van Hoorn, waarbij die een som 
van 30.000 livres de gros zou betalen aan Willem, voor 
zijn bijdrage tot de strijd tegen Maximiliaan van 
Habsburg. Hierbij werd Bouillon in pand gegeven tot de 
terug-betaling. De som werd nooit betaald en de De La 
Mark’s bleven hun rechten opeisen omwille van dit 
contract. Willem werd in 1485 gevangen genomen door 
Maximiliaan en onthoofd. Voor zijn dood had Willem 
evenwel Bouillon doorgegeven aan zijn oudere broer 
Robert I (†1489), tevens heer van Sedan.

Het Verdrag van Donchery (1492) bevestigde het 
Verdrag van Tongeren. In 1495 werd Bouillon belegerd 
door de Habsburgse troepen van Filips de Schone samen 
met markgraaf Christoph van Baden. De burcht werd 
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v e r o v e r d e n g e s l o o p t . Later werd de broer van Robert, Erhard, verkozen tot 
bisschop (1506). Toch lukte het zoon Robert II (†1536) 
de burcht terug te bezetten. Die kwam in opstand tegen 
keizer Karel V, die Bouillon innam en teruggaf aan de 
bisschop.
Het conflict tussen de De La Mark’s-Sedan en de Habs-
burgers bleef voortduren tot ver in 19e eeuw en liep uit 
op een conflict tussen Frankrijk en de Habsburgers.
Het Verdrag van Kamerijk (1529) bevestigde de terug-
gave aan de bisschop en verplichtte koning Frans I van 
Frankrijk deLaMark niet te helpen bij een verovering 
van Bouillon. Toch heroverde koning Hendrik II het in 
1552 en Bouillon keerde terug naar Luik via het 
Verdrag van Câteau-Cambresis in 1559, gesloten 
tussen Hendrik II en Filips II van Spanje,  zoon van Karel 
V. Eigenaardig genoeg werden enkel de eigendoms-
rechten bepaald, maar niet de rechten van de bisschop. 
Voor dit twistpunt werd een arbitrage voorgesteld,  die 
nooit plaats vond. 
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Kaart van het prinsbisdom Luik

(overgenomen uit http://perso.infonie.be)
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Paleis van de Prinsbisschoppen

Het Paleis van de Prinsbisschoppen in de Belgische 
stad Luik bevindt zich op de Place Saint-Lambert in het 
hart van de stad. Op het einde van de 18e eeuw stond 
hier vlakbij nog de Sint-Lambertuskathedraal, die door 
revolutionairen werd verwoest 
Het huidige gebouw, met zijn imposante voorgevel, is 
het derde gebouw dat onderdak verschafte aan de Luikse 
prins-bisschoppen. Een eerste paleis werd geïntegreerd 
in de versterkingen door de prinsbisschop Notger, maar 
verdween bij een brand in 1185. Het werd opnieuw 
opgetrokken door Rudolf van Zähringen.  Deze 
constructie kreeg het zwaar te verduren tijdens de 
plundering van de stad door de troepen van Karel de 
Stoute en brandde eveneens af in 1505.
Prinsbisschop Everhard van der Marck die in 1505 
prinsbisschop werd,  begon aan de bouw van een nieuw 
paleis waarvan hij de constructie toevertrouwde aan 
Arnold van Mulken in 1526. Het kwam klaar op het 
einde van de 16e eeuw. De zuidgevel werd volledig 
vernieuwd na een brand in 1734, onder leiding van de 
Brusselse architect Jean-André Anneessens, zoon van 
Frans Anneessens.

Het paleis in 1649

De "Place Saint-Lambert" in 1770

Het  paleis in de 18e eeuw met rechts de Sint-
Lambertuskathedraal

In 1849 werd aan de westkant een nieuwe vleugel 
gebouwd waarin het provinciebestuur werd onder-
gebracht. Anno 2010 bezetten diensten van Justitie en 
het provinciebestuur het voormalig paleis. De 
binnenplaats is omringd door een booggalerij met 60 
zuilen. Een project tot uitbreiding en centralisatie van 
verschillende diensten is in uitvoering (vrij naar 
Wikipedia)
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