
AARTSBISDOM KEULEN

700-1500
De Aanvang

De eerste historisch gedocumenteerde bisschop van 
Keulen, de H.Maternus,  was aanwezig op de Synode 
van Arles in 314. De H.Cunibert (R.623-663) was een 
raadgever van de Frankische koningen Dagobert en 
Sigibert.  De H.Anno I (R.711-715) bracht de relieken 
van de H.Lambertus van Maastricht naar Luik. 

Vanaf het begin van de 6e eeuw nam de sterke binding 
tussen de bisschoppen van Keulen en het HDRR 
geleide-lijk toe. Dit zou zo blijven tot in de 13e eeuw. 
De titel van aartsbisschop werd in 794 ingesteld door 
Karel de Grote en toen verleend aan bisschop Hildebald 
voor bewezen diensten.
De bisdommen van Luik, Utrecht, Münster, Bremen en 
Osnabruck en vanaf 829 ook Minden waren afhankelijk 
van Keulen. Bremen werd voorlopig afgesplitst tijdens 
de regering van Gunther (R.850-871), maar definitief 
rond het jaar 900. Willibert (R.870-889) hielp Lodewijk 
de Duitser in zijn strijd tegen Karel de Kale, wat ertoe 
leidde dat Keulen definitief bij het Duitse Rijk bleef. 

Aartsbisschoppen van Keulen 9e en 10e Eeuw

785-819 Hildebald
819-842 Hadebald
742-849 (?) Hiduwin
849-850 Hildebert
850-864 Günther
864-870 sedes vacante
870-889 Willibert
889-924 Hermann I
924-953 Wigfried van Metzgau
954-965 Bruno I van Saksen
965-967 Folcmar
967-976 Gero
976-985 Warin
985-999 Everger/Ebergar

Het rechtsgebied van Keulen reikte op de linker oever 
van de Rijn van Zinnig tot Nijmegen. In het Westen sloot 
het Malmedy in, evenals Kornelimünster, Bütscheid en  
Jülich en bereikte in het Gelderland de Maas onder 
Venlo. Op de rechter Rijnoever omvatte het het Franken-
gebied van het Siebengebirge tot Rees, evenals 
Westfalen links van de Lippe.

Hertog en Keurvorst

In 954 werd Bruno I (R.953-965), broer van Otto de 
Grote, hertog van Lotharingen. Later als ‘Rijksbestuur-
der’ kon hij recht spreken over staatszaken en zo de 
grondslag leggen van een ‘stedelijke’  heerschappij, die 
zou duren tot 1288. Hoewel zijn opvolgers de hertogtitel 
niet kregen, behielden ze toch een uitgestrekt gebied, de 
Keulengau. Dit werd in de loop der jaren uitgebreid door 
familiebezittingen en zelfs veroveringen. 

De Normandische invasies van 881-82 in Keulen hadden 
de ontwikkeling van Keulen afgeremd.

Met Bruno oefende het opnieuw een duidelijke politieke 
invloed in de Rijnlanden uit. Met hem verwierf het bis-
dom naast grafelijke rechten en vazallen ook een invloed 
op de Markten, het munt en de tolgelden ingevolge de 
toenemende bloei van de handel in de haven binnen de 
ommuurde stad Keulen. De Keulse munten vonden hun 
weg langs de Rijn naar Noord-Duitsland, maar ook tot in 
Engeland en Vlaanderen. De bezittingen van de Kerk in 
Lotharingen waren vooral gelegen op de linker oever 
rond Bacharach, Rhen, rond Zülpich en in het Ahr- en 
Bonn-gau. Als ervaren kanselier en kapelaan aan het Hof 
stichtte Bruno in Keulen een vermaarde Dom-Schule, 
om het Lotharingisch episcopaat te kunnen voorzien van 
goed opgeleide en ‘rijkstrouwe’ elementen. Naast andere 
cultu-rele stimulansen werden verschillende architecto-
nische monumenten en kerken gebouwd.

De H.Heribert (R.999-1021) was zeer bezorgd om het 
welzijn van zijn bisdom en werd door Otto II benoemd 
tot rijkskanselier van Italië. Hij hielp ook Hendrik II bij 
zijn tocht naar Italië in 1004. Hij was afkomstig van de 
School van Worms. Als tegenstander van de verkiezing 
van Hendrik III, moest hij de functie van kanselier laten 
vallen. Ook Aribona Pelgrim (R.1021-1036) die 
Hendrik II en Koenraad II vergezelde op hun expedities 
in Italië,  kreeg voor zichzelf en zijn opvolgers het 
kanselierschap van Italië. Hij was achtereenvolgens 
hofkapelaan, kanselier van Italië, opperherder  en 
domproost van Bamberg. Dien-sten bewezen aan de 
Curie leverden hem in 1023 het ambt op van 
bibliothecaris van de Roomse Kerk, een soort legaat 
voor Duitsland. Zijn diplomatische soepelheid en vele 
relaties lieten hem toe een voorname rol te spelen aan 
het Hof.

Herman II (R.1036-1056) werd opgevolgd door Anno 
II (R.1056-1075) die zich fel inzette voor het gezag en 
het prestige van de bisschopszetel.  Laatstgenoemde was 
de eerste die openlijk in conflict kwam met de burgers 
van de stad Keulen, die in aantal inwoners en rijkdom 
toenam (1074). Ook had hij een conflict met de 
Lotharingische paltsgraaf Hendrik.

Volgens andere bronnen was Anno een hoovaardig man 
en een machtswellusteling. Gebruik makend van zijn 
aanstelling - voor zover hij zichzelf niet heeft op-
gedrongen - tot regent van de jonge keizer Hendrik IV 
(1056), liet hij geen kans liggen om zijn gebied uit te 
breiden op de linker oever van de Rijn..  Bij de dood van 
paltsgraaf Herman (1060) annexeerde hij zonder meer 
een hele reeks gebieden zonder rekening te houden met 
de wettelijke erfgenamen.
Anderzijds was de dubbelabdij Stavelot-Malmédy hem 
een doorn in het oog. Malmédy was gelegen op het 
gebied van zijn bisdom, maar hing af van de aarts-
bisschop van Trier. De voogdij ervan was in handen van 
de hertog Frederik van Luxemburg, hertog van Neder-
Lotharingen. In 1065 laat Anno zich door de ’jonge’ 
keizer tot voogd van Malmédy benoemen. Abt Diederik, 
ook abt van St.Maximin van Trier moet zich tevereden 
stellen met enkele gebieden als compensatie. De hertog 



en de abt protesteren. Anno geeft het voog-dijschap door 
aan hertog Koenraad van Luxemburg, wat tot een nieuw 
conflict leidt. De abt en hertog Frederik worden na hun 
protest tot vijanden van het Rijk verklaard en opge-
roepen op de Landdag, waar Frederik niet kan 
verschijnen daar hij enige tijd nadien overlijdt. Wat er 
verder gebeurd is niet bekend, behalve dat Hendrik IV in 
1071 de splitsing van de abdij ongedaan maakte.

Toch waren de onvermoeibare zorg voor het voort-
bestaan van het Rijk en de duidelijke wens tot verstand-
houding tussen de paus en de keizer de leidraad van zijn 
politiek.  Dit was evenwel niet altijd het geval bij zijn 
opvolgers. Dikwijls kozen die partij voor de keizer 
tijdens de Investituurstrijd.

Aartsbisschoppen van Keulen 11e Eeuw

999-1021 Heribert van Rothenburg
1021-1036 Pilgrim
1036-1056 Herman II von Rhein
1056-1075 Anno II van Steusslingen
1076-1079 Hildolf 
1079-1089 Sigewin van Are
1089-1099 Herman III van Hochstade

Als prinsen van het Duitse Rijk waren de aartsbis-
schoppen regelmatig verwikkeld in de menings-
verschillen tussen de keizer en de paus, dikwijls ten 
nadele van hun kerk omdat zij meer dan eens partij 
kozen tegen de paus. Frederik I (R.1100-1131) kon in 
Rome keizer Hendrik V bevrijden tijdens een 
straatgevecht, nadat paus Pascalis II hem had gevangen 
genomen. In 1114 koos hij evenwel opnieuw partij voor 
de paus. 

Na het Concordaat van Worms (1122) verminderde  dui-
delijk de ‘burgerlijke’  invloed op de benoemingen van 
de bisschoppen. Reinald van Dassel en Filip van 
Heinsberg zijn de enigen die zonder inachtname van een 
keizerlijk ‘bevel’ werden verkozen. De aanstellingen 
tussen 1131 en 1261 waren grotendeels een zaak van 
rivaliteit tussen de adellijke geslachten van Berg en van 
Are-Hochstaden, waaruit tot 1297 11 van de 17 
aartsbisschoppen kwamen.

De Staufen-keizers verzekerden hun een materiële basis 
en gebruikten hen vooral om bij de overdracht van de 
hertogtitel van Lotharingen en Westfalen de aartsbis-
schop sterker te integreren in het rijksverband. Ook 
verhoogden zij alzo hun mogelijkheden tot leenheer-
schappij. De aartsbisschoppen hadden duidelijk een 
aandeel in de conflicten tussen Frederik Barbarossa en 
paus Alexander III, evenals met de Italiaanse steden.

Verdere bindingen met de keizers

Opvolger Bruno II (R.1132-1137) was ook kanselier 
voor Italië. Deze benoeming werd na de ambtstermijn 
van Arnold II van Wied (R.1151-1156) definitief 
verbonden met het ambt van aartsbisschop van Keulen. 
Rainald van Dassel (R.1159-1167), kanselier van 
Frederik Barba-rossa, en Filip I van Heinsberg (R.
1167-1191 droegen veel bij tot de uitstraling van deze 
bisschopszetel. Die laatste kon na de val van Hendrik de 
Leeuw een groot deel van zijn westelijk gebiedsdeel van 

het hertogdom Saksen bekomen en kreeg hiervoor ook 
de titel van hertog van Westfalen en Engern, wat ook 
gold voor zijn opvolgers.

Filip  van Heinsberg (R.1168-1191) voerde een aktieve 
aankooppolitiek geraamd op 40.000 marken. Het betrof 
vooral domeinen in  Westfalen, maar ook in Gelre en 
Brabant, waaronder de heerlijkheid Diest. Dit gebeurde 
tussen 1168 en 1190. (De Stubler)

Als ijverig voorvechter van het recht op de keizerkeuze 
leverde aartsbisschop Adolf  van Altena (R.1193-1205) 
de belangrijkste bijdrage in 1198 om de grondwettelijke 
regeling van de keuze en zalving van de keizer te 
verkrijgen. Zijn wil om de Keulse kerk op de eerste rij te 
plaatsen leidde er toe dat zijn stem doorslaggevend werd 
bij een staking van stemmen.

Aartsbisschoppen van Keulen 12e Eeuw

1099-1131 Frederik I van Schwarzenburg
1131-1137 Bruno II  van Berg
1137  Hugo van Sponheim
1137-1151 Arnold I van Randerath
1151-1156 Arnold II van Wied
1156-1158 Frederik II van Berg
1159-1167 Rainald van Dassel
1167-1191 Filip I van Heinsberg
1191-1193 Bruno III van Berg
1193-1205 Adolf I van Altena

Schisma

De strijd die zich ontwikkelde tussen de Staufen en de 
aartsbisschop ingevolge hun Engelandpolitiek en de 
regeling van de opvolging, bereikte een hoogtepunt 
tussen 1198 en 1204. Een Welfen-keizer kreeg daarbij de 
steun van aartsbisschop Adolf I van Altena. Zijn steun 
voor Filip van Zwaben, in 1204 leidde tot een eerste 
bisschops-schisma dat duurde tot 1216.  De paus zette 
hem af en benoemde Bruno IV van Sayn  (R.
1205-1208). 
Dit schisma ging gepaard met heel wat strijdgewoel in 
de landen tussen Maas en Rijn. Filip van Zwaben blok-
keerde de Rijn stroomopwaarts en Adolf I bezette Neuss. 
In 1205 volgde hierop de Slag van Wasserberg. Filips 
van Zwaben versloeg de coalitie Otto IV en Bruno IV, 
die werd gevangen genomen.  Keulen verzoent zich met 
Filips von Zwaben maar niet met  Bruno IV, die sterft in 
1208. Als opvolger wordt Dietrich I von Hengebach 
gekozen (R.1208-1212).  Deze kiest partij voor keizer 
Otto IV, waarna rust optreedt in het land. Na de moord 
op Filip van Zwaben in 1208 wordt Otto IV definitief 
erkend zowel door Keulen als door de nieuwe bisschop.

Na de slag van Bouvines (1214) kon keizer Frederik II 
enig gezag opnieuw verkrijgen in de gebieden tussen 
Rijn en Maas. De twee aartsbisschoppen werden afgezet 
en Engelbert von Berg werd verkozen wat het einde 
betekende van het Keuls schisma. Dit viel ook nagenoeg 
samen met het einde van de strijd om de Duitse troon.
Hieruit kunnen drie conclusies worden getrokken. Voor-
eerst kwam dit neer op een versterking van de pauselijke 
invloed op de bisschopskeuzes.  Dit hangt samen met een 
aantasting van het rijksgezag. Tenslotte heeft dit nog 
voor gevolg dat de territoriale heren duidelijk meer 
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armslag krijgen, ook de bisschoppen. Engelbert van 
Berg slaagt er evenwel in de versnippering in te dijken, 
zodat zijn territoriale positie gehandhaafd blijft en dit de 
vrede in het gebied bewaard wordt.  Zo waren er 
pogingen van Diederik van Kleve en van Walram van 
Limburg-Luxemburg.

Heiligheid en Expansie

Engelbert van Berg (R.1216-1225) kwam als opvoeder 
van Hendrik VII en als Rijksregent nog eens in het 
Staufenkamp. Hij was de jongste zoon van Engelbert I 
van Berg en Margareta, dochter van Hendrik van Gelre-
Zutphen. Bij de dood van zijn oudste broer, Adolf IV 
van Berg, werd hij regent voor Berg. Dochter Irmgard 
was gehuwd met Hendrik van Limburg, zodat die, na de 
dood van de aartsbisschop in het bezit kwamen van 
Berg.
Hij was één van de meest energieke aartsbisschoppen, 
die zich in zijn korte regeringsperiode vooral inzette 
voor de morele en religieuse waarden. Daarnaast zette 
hij zich ook succesvol in voor onafhankelijkheid in zijn 
burger-regering. Hij werd ook administrator van Berg en 
verwezenlijkte zo een ‘verbinding’ tussen het bisdom 
Keulen en Westfalen, waarvan hij overigens ook hertog 
was.  Hij kon door zijn politiek gebieden en burchten 
verwerven een toename aan leenmannen in het gebied 
van Trier en zelfs van Brabant realiseren. Zijn machts-
positie en beleid lokten harde oppositie van de adel uit 
tot hij werd vermoord in 1225 door Frederik van 
Isenburg, schoonbroer van Hendrik IV van Limburg, 
naar aanleiding van een dispuut over de abdij van Essen.

Aartsbisschoppen van Keulen 13e Eeuw

1205-1208   Bruno III van Sayn (tegensbisschop)
1208-1212   Dietrich I v. Hengebach (tegensbisschop)
1212-1215   Adolf van Altena
1216-1225   Engelbert I van Berg
1225-1238   Hendrik I van Molenark
1238-1261   Koenraad I van Hochstaden
1261-1274   Engelbert II van Valkenburg
1275-1297   Siegfried van Westerburg
1297-1304   Wigbold I van Holte

Dit veroorzaakte veel onrust. Hendrik IV van Limburg 
wordt nu de graaf van Berg die ten strijde trekt tegen de 
gebieden van de aartsbisschop. Hij sluit een verbond met 
de stad Keulen tegen de aartsbisschop. De goederen van 
Frederik van Isenburg worden door de keizer overge-
maakt aan Adolf van de Marck, vervolgens aan de graaf 
van Kleve.  Een klein deel gaat wel naar de zoon, 
Diederik van Isenburg, gehuwd met Adelheid van Sayn. 
Adolf van de Marck is echter niet erg akkoord en 
veroorzaakt moeilijkheden. Dit leidt tot spanningen met 
de hertog van Limburg, Keulen en de keizer, 
voornamelijk over de schulden. Ook is er een jarenlange 
oorlog in Westfalen van 1226 tot 1243 tussen de kampen 
Isenburg en La Marck.

Men kan in de evolutie van de politieke macht van het 
aartsbisdom gedurende deze 13e eeuw drie perioden 
herkennen, zoals vermeld in de volgende tabel.

Burenruzies

Opvolger Hendrik van Molenark (R.1225-1238) is 
duidelijk zwakker in zijn relatie met de stad Keulen.
In 1234 ontstaat er een conflict tussen de aartsbisschop 
en graaf Willem IV van Jülich en in 1237 met de graaf 
Diederik V van Kleve, gesteund door Willem II van 
Holland. Vrede kon worden bemiddeld door graaf Otto 
II van Gelre, gehuwd met Margareta van Kleve. In 1239 
was het andermaal oorlog met Jülich omdat deze 
Staufengezind was.  Een aartsbisschoppelijk leger 
verwoest gebieden in Jülich, maar het leger van Jülich 
verwoest de stad Bonn. 
In 1243 is er uiteindelijk een vrede tussen La Marck en 
Isenburg, nadat hertog Hendrik IV van Limburg vrede 
had gesloten met de aartsbisschop.

Evolutie der politieke macht in de 13e Eeuw

Periode 1 : 1198-1225 : Onder invloed van de troon-strijd 
in  het Duitse Rijk heerst  er onrust en onzeker-heid. Die 
wordt die hersteld door aartsbisschop Engelbert  van 
Keulen.
Periode 2 : 1225-1261 : De aartsbisschop komt voort-
durend in concurrentie met  de wereldlijke vorsten om de 
hegemonie in het gebied.
Periode 3 :   De macht vermindert sterk, vooral door de 
geleidelijke overhand van de graaf van Jülich. De slag 
van Woeringen luidt de toenemende invloed in van de 
hertogen van Brabant.

In 1246 kon Koenraad van Hochstaden (R.1238-1261) 
het gebied van de Eifel toevoegen aan het Stift, met 
name Nürburg,  Ahrweiler, Altenahr en Hardt.  Dit leidde 
wel tot problemen met Walram van Jülich, een broer van 
Wilhelm van Jülich en gehuwd met Mechtild van 
Molenare, familie van de vorige aartsbisschop.
Koenraad is in 1246 duidelijk de leider van de ‘paus-
partij’. Zij verkiezen Hendrik Raspe tot keizer,  die 
evenwel kort daarop (1247) overlijdt. Vervolgens wordt 
Willem II van Holland verkozen, gekroond in 1248, met 
de steun van de meeste vorsten, behalve die van 
Luxemburg en Jülich die het hadden voor Koenraad IV. 
Om iedereen goed te stem-men en te bedanken deelt 
Willem II gebieden uit. Zo wordt Dortmund in pand 
gegeven aan de aartsbisschop van Keulen, Nijmegen aan 
de hertog van Gelre,  Duisburg aan Walram IV van 
Limburg en andere gebieden aan graaf Adolf V van 
Berg. Het komt tot een vergelijk tussen de aartsbisschop 
over Hochstaden, dat hij verkregen had van zijn broer 
Frederik van Hochstaden, en Walram van Jülich gehuwd 
met Mechtild van Molenark.

In 1239 had hij de pauselijke kandidaat in Luik 
gesteund,  wat leidde tot een gewapend conflict met de 
hertog van Brabant. Eerst was er een oorlog tussen de 
aartsbisschop en Hendrik van Limburg, Brabant 
bemiddelde, maar ver-volgens ontbrandde een oorlog 
tussen Brabant en de aarts-bisschop. De hertog van 
Brabant ging in 1239 zelfs Bonn verwoesten en 
veroverde Daelhem stad en burcht op de Hochstaden-
familie. Na een wapenstilstand kwam het opnieuw een 
oorlog. Een vrede werd bezegeld door een huwelijk van 
de zuster van Koenraad met Adolf V van Berg. 
Vervolgens sloot de hertog van Limburg een akkoord 
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met de aartsbisschop over Deutz, waarbij Walram IV een 
leenman werd van de aartsbisschop.
Die voerde wel een efficiënte anti-Staufenpolitiek in 
alliantie met de Paus en met de aartsbisschop van Mainz. 
Op het einde van Staufentijd steeg het aanzien van de 
aartsbisschop van Keulen ingevolge de verzwakking van 
de keizer voor het gezag in het Noord-Westen van 
Duitsland. Zo werd Koenraad op het einde van 1258 
door Richard van Cornwall niet alleen opperrechter 
benoemd, maar in 1260 kreeg hij ook het recht om  
bisschoppen te benoemen in plaats van de keizer. Hij 
herwon alzo de eersterangsrol terug van Mainz, dat de 
aartsbisschop had verloren bij de keuzes van 1246, 1247 
en 1257. 

Tussen 1261 en 1288 vermindert de macht van de aarts-
bisschop van Keulen duidelijk, vooral tegenover de 
graaf van Jülich, wat zijn beslag zal krijgen in 1288.

Ontvoogding van de stad Keulen

In 1251 werd een verdrag gesloten tussen de stad Keulen 
en Brabant. Dat bepaalde dat de stad zich zou afzijdig 
houden bij een gebeurlijk conflict met de aartsbisschop. 
Toch doen zich geleidelijk moeilijkheden voor tussen 
Koenraad en keizer Willem II. Die sterft in 1256 wat tot 
de keuze van Richard van Cornwall,  leidt verkozen mits 
belangrijke concessies aan Koenraad. Die zal geleidelijk 
de overhand halen op de keizer.

In de onrustige periode waarbij Richard van Cornwall en 
Alfons van Castillië het Rijk betwistten, acht aarts-
bisschop Koenraad van Hochstade het ogenblik 
gekomen om af te rekenen met de continue opstand der 
burgers van Keulen. Hij trad hier bijzonder hardhandig 
op (maart-april 1259).
Volgens de sedert 1262 aanvaarde ‘Kölner-theorie’ sloeg 
de voorrang van de aartsbisschop van Keulen zowel op 
de keuze als op het kroningsrecht. Deze grondwettelijke 
regel wordt voor een eerste maal toegepast in 1292, en 
vervol-gens in1308 en 1314.
In 1274 kwam de eerste duidelijke pauselijke 
benoeming. Niettegenstaande de onafgebroken vraag 
van de paus en van de kardinalen om gelden allerhande 
bleef een goede verstandhouding bestaan in de 14e en 
15e eeuw.
Anderzijds heeft het toenemend conflict tussen de stad 
Keulen en de aartsbisschop sedert 1250, en ook de strijd 
met de naburige vorsten van Brabant,  Jülich,  Berg en 
Kleve om de hegemonie in het Noord-Westen geleid tot 
de nederlaag in Woeringen. 
In deze periode stelt men verschillende feiten vast. Vele 
territoria bakenen zichzelf af en hun wederzijdse 
betrekkingen leiden tot veel tegenstellingen, onrust, 
onveiligheid en rechtsonzekerheid. De steden winnen 
aan belang en willen hun handelsbelangen veilig stellen. 
Zo is er in 1226 een eerste poging tot Stedenbond. In 
1254 komt er een Rheinische Städtebund, waar zelfs de 
aartsbisschop toetreedt evenals die van Mainz. Dit zal 
leiden tot een ontvoogding tegenover de keizer.

In de stad Keulen zelf werd het gezag van de 
aartsbisschop betwist. De toenemende spanningen tussen 
de patriciërs en de aartsbisschop werden door deze 
laatste met de hulp van de gilden in zijn voordeel 
opgelost, maar de con-flicten met de burgerij geenszins. 

De nieuwe bewindslieden leken geenszins zich 
afhankelijk te willen opstellen. De geleerde Albertus 
Magnus schreef zijn document ‘Das grosse Schied” in 
1258 waarin hij in 75 regels voorstelde hoe de 
rechtspraak en de economische twisten tussen de stad en 
de aartsbisschop zouden kunnen worden opgelost. 
KoenraadI van Hochstade voelde zich wat in het nauw 
gedreven en verplaatste zijn residentie naar Bonn.
Engelbert van Valkenburg slaagde er niet in zijn gezag 
op te leggen, wat hem een berisping opleverde van Paus 
Urbanus IV. Blijkbaar wou ook de paus dat het kerkelijk 
gezag boven alles moest worden geëerbiedigd. Engelbert 
was evenwel eerder vredelievend en onderschreef wel de 
Grosse Schied, spijts de protesten van de paus. Toch was 
het onderling wantrouwen groot, zodat hij in hetzelfde 
jaar zelfs werd tijdelijk aangehouden. De aartsbisschop 
bleef wel de partijen tegen mekaar ophitsen, zodat het in 
1267 uiteindelijk te Zulpich tot een gewapend treffen 
kwam.
Belangrijke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zoals 
de proosten van Mainz en van Trier, Siegfried van 
Westerburg en Dietrich van Trier, steunden de aarts-
bisschop. Zij werden evenwel verslagen door een leger 
bestaande uit de burgers van Keulen in alliantie met de 
graven van Jülich en van Berg, zowat een vooraf-
spiegeling van Woeringen. De aartsbisschop en zijn 
collega’s werden allen gevangen genomen en slechts in 
1270 vrijgelaten. De conflicten bleven evenwel nog 
steeds onopgelost (Mahler).

Bij een langdurig conflict met de stad Keulen moesten 
hij en Engelbert II van Valkenburg (1261-1274) toe-
gevingen doen aan de burgers. Siegfried van 
Westerburg (R.1274-1297) kon een vrede ten voordele 
van de burgers afsluiten.
In 1270 komt aartsbisschop Siegfried van Westerburg 
aan de macht (R.1274-1296). Hij sluit een verdrag met 
de hertog Walram van Limburg en één met Osnabruck 
gericht tegen de graaf van Jülich. Geschillen met de Stad 
en met Jülich zijn er regelmatig. De graaf van Jülich 
sluit een verdrag met de bisschop van Paderborn tegen 
de aartsbisschop van Keulen wat onmiddellijk tot 
gevechten leidt.
Einde 1278 kwam het tussen de stad Keulen en aarts-
bisschop Siegfried tot een toenadering gericht tegen de 
graaf van Jülich, hoewel zij niet helemaal akkoord waren 
met zijn benoeming. Hij was rechtstreeks aangeduid 
door de paus, hoewel het kapittel Koenraad van Berg 
had verkozen. De nietigverklaring van zijn benoeming 
was een tegenvaller voor Berg, die de mogelijkheid had 
om een vijfde maal sedert 1132 de aartsbisschoppelijke 
zetel te bezetten.
De dubbele moord in 1278 op graaf Willem IV van 
Jülich en zijn twee zonen in de straten van Aken, een 
stad de aartsbisschop, was een aanleiding voor Siegfried 
van Westerburg om vrijwel onmiddelijk Jülich binnen te 
vallen en het kasteel in te nemen en te vernielen. De 
graven in de omgeving verkozen dan ook vrede te 
sluiten en zich te onderwerpen aan de aartsbisschop. De 
graaf van Mark sloot een overeenkomst en een paar jaar 
later deed de graaf van Berg hetzelfde. Zo was de 
aartsbisschop ‘op tijd’ klaar om de confrontatie met de 
hertog van Brabant aan te gaan.
In 1282 vond keizer Rudolf het nodig om de agressieve 
aartsbisschop in te tomen en tevens om zijn keizerlijk 
gezag meer te laten gelden. Een aantal voormalige 
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vijanden van Siegfried van Westerburg zagen hierin een 
mogelijkheid en draaiden de volgende maanden bij.  Op 
een Rijksdag te Worms draaiden de aartsbisschoppen 
van Keulen en van Trier ook bij en onderwierpen zich 
aan het kezierlijk gezag. Ook op die bijeenkomst werd 
Reinout van Gelre beleend met het hertogdom Limburg, 
een factor in de aanloop naar Woeringen.
Bij al deze problemen ondervond Siegfried van Wester-
burg niet veel steun van de paus, die er verder naar 
streefde een verzwakt maar één keizerrijk te houden 
tegen-over de ambities van Frankrijk. Deze invloed die 
ook Jan van Brabant steunde was dus niet zo nuttig voor 
Siegfried. De aartsbisschop sloot dan maar een vrede 
met de graaf van Gelre,  de graaf van Kleve en met Jan I, 
hertog van Brabant, de Vrede van Wankum (1279), wat 
de opmars van Jan I ten minste tijdelijk afremde.

De aanloop naar Woeringen

Hertog Walram IV van Limburg overlijdt en in 1283 
overlijdt zijn dochter Irmgard, gehuwd met Reinout van 
Gelre. Die had het vruchtgebruik over Limburg gekregen 
van de keizer,  wat werd betwist door graaf Adolf van 
Berg. Die verkoopt zijn rechten aan de hertog van 
Brabant, die daarop Limburg binnenvalt.  Walram van 
Valkenburg verklaart de oorlog aan Brabant wat aanlei-
ding geeft tot vele schermutselingen onder andere rond 
Maastricht en in het land van Valkenburg. De aartsbis-
schop van Keulen mengt zich in de strijd.

Sommigen stellen dat de aanloop naar Woeringen eerder 
een gelegenheid was voor de feodale vorsten in het 
Neder-Rijn gebied om eens en voor altijd de traditionele 
tegenstellingen,  twisten en rivaliteiten ‘op te lossen’, die 
waren opgetreden sedert het aantreden van Siegfied van 
Westerburg (Mahler).

De bisschop van Luik, Jan IV van Vlaanderen wordt een 
bondgenoot van Jan I. Samen maken ze verschillende 
afspraken zoals de regeling van medesoevereiniteit over 
Maastricht (Alde Caerte zal geldig blijven tot 1794) en 
dat Luik zich zal afzijdig houden.
Jan I trekt met zijn leger naar Keulen. De aartsbisschop 
heeft een verbond met Reinout van Gelre, Diederik van 
Kleve zijn zwager en Diederik Loef van Kleve, terwijl 
de steden Aken en Keulen zich bij Brabant aansluiten.
Bij de slag worden de aartsbisschop en Reinout van 
Gelre gevangen genomen.

Na Woeringen

In 1288 zorgde de Slag bij Woeringen1  voor een duide-
lijke vermindering van de macht van de aartsbisschop. 
Dit maakte voor goed een einde aan de ‘wereldlijke’ 
ambities van de aartsbisschop en zijn hegemonie in de 
streek tussen Maas en Rijn. De expansiedrang van de 
aartsbisschop wordt een halt toegeroepen en nu worden 
zowel de graaf van Berg, van Jülich, Kleve en Gelre zijn 
concurrenten, met Brabant dat duidelijk op de voorgrond 
treedt.

Een Dubbelvredesverdrag volgt op de Slag van 
Woeringen, één op 19 mei en één op 15 oktober 1289. 

Brabant kreeg Limburg, de Kerpen, ten westen van 
Keulen, Lommersom, Wassenberg en ‘s Hertogenrade. 
Walram van Jülich verkreeg de voogdij over Zülpich.
Toch kan Siegfried van Westerburg zich nog laten 
gelden. Hij sluit eerst een verdrag met Adolf van Berg en 
diens broer Hendrik van Wirdeck, waarbij bepaald wordt 
dat hij een geldsom zal betalen aan Berg. De leen-
goederen van de hertog Limburg in het Keulse zullen 
overgaan naar de graaf van Berg, en beiden beloven 
geen burchten tegen elkaar te bouwen.

In feite haalde de graaf van Berg de meeste voordelen uit 
deze veldslag. Broer Koenraad van Berg, proost van het 
kapittel van Keulen nam het bestuur waar  in deplaats 
van de aartsbisschop.  Hij hief onmiddelijk het Interdikt 
op uitgesproken over Berg. Siegfried van Westerburg 
werd verplicht een overeenkomst te sluiten, waarbij een 
geldsom werd geëist voor verschillende gebieden, een 
verbod om langs de Rijn burchten te bouwen die Berg 
konden bedreigen, een afstand van zijn rechten over 
Limburg, toelating om munt te slaan, en de toelating om 
de stad Dusseldorf te stichten. Hoewel de paus Siegfried 
aanmaande geen van deze beloften te eerbiedigen, kon 
de graaf van Berg deze effectief afdwingen. Vier jaar na 
de slag stelt men vast dat Siegfried de verkiezing van 
Adolf van Nassau steunt, met de afspraak dat hij al zijn 
voorgaande bezittingen zou terugkrijgen. Deze hielden 
in dat hij al zijn burchten en gebieden terug zou krijgen 
en geen geldsom aan de graaf van Berg zou hoeven te 
betalen. Adolf van Nassau beloofde hem tevens te steu-
nen, zelfs met de wapens, tegen de aanvallen van de her-
tog van Brabant en de graaf van Vlaanderen. Ook zou hij 
nieuwe tolgelden mogen heffen aan de Rijn.  Adolf van 
Nassau zou de stad Keulen straffen, geen benoeming 
doen in het Oostrijk en Limburg zonder zijn 
goedkeuring.
Het verliep evenwel anders. De keizer zocht toenadering 
tot Jan I, die hem zelfs een geldsom van 16.000 marken 
leende, met de bevestiging van al zijn rechten en lenen. 
Hij kwam ook tot een vriendschapsverdrag met de stad 
Keulen.

Indien Woeringen de neergang van de macht van de 
aartsbisschop inluidde, was deze eigenlijk reeds ingezet 
door de machtstoename der feodale vorsten die konden 
steunen op een rijke burgerij. De aartsbisschop vestigde 
zijn macht enkel op een belasting zonder tegenprestatie 
en moest zijn progressieve onmacht dan wel erkennen en 
toegeven (Mahler).
Tussen de graaf van Jülich en Walram, zoon van de 
vermoorde (1278) Willem IV komt het tot een 
verzoening. Zulpich gaat naar het graafschap Berg.
Met graaf Gerard van de Marck en met graaf Otto van 
Waldeck komt men terug naar de situatie van voor de 
oorlog. Verder moet bij aan hertog Jan I van Brabant 
beloven geen hulp te zullen bieden aan Vlaanderen of 
zijn bondgenoten, o.a. Walram van Valkenburg, die nog 
strijden met Brabant. Tot een begin van verzoening met 
de stad Keulen komt het later nog.

Graaf Willem van Jülich (R.1328-1361), de opvolger 
van Gerard VIII,  en aartsbisschop Hendrik legden in 
1328 hun geschillen bij, waarbij ook bepaald werd dat 
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de verdragen tussen de aartsbisschop en Reinald van 
Valkenburg-Monschau, evenals die tussen Willem van 
Jülich en Reinout van Gelre ongemoeid worden gelaten. 
Dit moet gezien worden in het licht van een welbepaalde 
politiek.  Willem was gehuwd met een dochter van 
Willem III van Holland, wiens beide andere dochters 
gehuwd waren met koning Eduard III van Engeland en 
met keizer Lodewijk van Beieren. Het spel der allianties 
tussen alle grote vorsten werd er niet gemakkelijker om. 
Willem verleende hulp aan Engeland tegen de Schotten, 
aan Frankrijk te Kassel zodat hij in feite een vijand was 
van keizer Lodewijk. Een andere vijand was bisschop 
Adolf van de Marck van Luik. Verdere bemoeienissen 
van de Paus ten gunste van Willem van Jülich  evenals 
een aantal huwelijken hadden geen duidelijke invloed op 
de verdere Europese politiek, hoewel de koning van 
Frankrijk steeds nadrukkelijker aanwezig was, onder 
andere bij de benoemingen van een nieuwe aarts-
bisschop van Keulen (1328).

Aartsbisschoppen van Keulen 14e Eeuw

1304-1332 Hendrik II van Virneburg
1332-1349 Walram van Jülich
1349-1362 Willem van Gennep 
1362-1363 Johann van Virneburg
1363-1363 Willem van Schleiden
1363-1364 Adolf II van der Marck 
1364-1369 Engelbert III van der Marck
1369-1370 Kuno van Falkenstein
1370-1414 Frederik III van Saarwenden

De vrede tussen Willem van Jülich en de aartsbisschop 
was vrijwel zeker een aanloop naar de verkiezing van 
zijn broer, Walram van Jülich, tot aartsbisschop in 1332.
In 1294 mengt hij zich in de internationale politiek. Hij 
sluit, met goedkeuring van keizer Adolf van Nassau,  een 
verdrag met de koning van Engeland, Eduard I, tegen 
Filips De Schone van Frankrijk.
Intussen had de paus zich gemengd in de discussies en 
eiste de teruggave van de meeste goederen aan de 
Keulse kerk. De vorsten gaven daar geen gevolg aan. 
Alleen Zülpich en Villich bij Bonn  werden 
teruggegeven. 
In 1291 kan Siegfried van Westerburg de keuze van 
Adolf van Nassau definitief doorduwen na de dood van 
Rudolf van Habsburg, uiteraard mits belangrijke 
concessies aan de aartsbisschop tegen concurrenten als 
Jülich, Berg, Kleve en Marck. Ook kreeg de 
aartsbisschop Dortmund, Duisburg en Zinzig als pand 
evenals veel geld om zijn schulden af te betalen. ‘Het 
Rijk werd als ‘t ware een gebied afhankelijk van 
Keulen...’

Tussen 1294 en 1296 trad een conflict op met Jan II van 
Brabant, waar omtrent bemiddeld werd door broer 
Godfried van Brabant met Walram van Jülich.

De definitieve verzoening met de Stad Keulen vond 
plaats onder Wikbolt van Holte (R.1297-1304) en 
leidde tot een groeiende invloed van de stad op de 
handelswereld in het Duitse Rijk. Hij slaagt er ook in 
talloze geschillen tussen de vele buren te regelen, zodat 
een relatieve rust in het gebied heerst. Wanneer hij 
verschillende beslissingen van zijn voorganger herroept 
komt hij in conflict met de nieuwe keizer,  Albrecht van 

Oostenrijk. Het ging hem vooral om de buitensporige 
tolgelden. De keizer laat deze afschaffen. Na een begin 
van belegering van Keulen door de keizer in een 
verbond met de meeste vorsten van de omgeving, zal de 
aartsbisschop moeten toegeven.
Hendrik van Vineburg (R.1304-1332) verkozen door 
het kapittel, moest ruim één jaar wachten op het 
pauselijk akkoord. Hij kon de Keulse stem na een 
dubbelkeuze als rechtmatig laten erkennen maar met zijn 
keuze van Frederik de Schone was hij mis, wat veel 
schade toebracht aan de bisschoppelijke zetel. Zijn 
bestuur werd ook gekenmerkt door vele bemoeienissen 
van territoriale aard wat tot heel wat conflicten leidde. 
Nadat Otto van Kleve (1306) en Willem van Berg (1307) 
een verbond hadden gesloten met de aartsbisschop, 
waarbij Willem van Berg Deutz kon verwerven, kwam 
het in 1308 tot een openlijk conflict met Marck, Jülich 
en Valkenburg, wat tenslotte eindigde op een vrede.

Zijn hulp bij de verkiezing (1308) van de nieuwe keizer 
Hendrik VII van Luxemburg werd andermaal ‘afge-
kocht’. 
Tussen Maas en Rijn blijft het evenwel onrustig wegens 
van dubbelzinnige en onaangepaste beslissingen van de 
aartsbisschop. Hij komt in botsing met de meeste 
vorsten, tot ook Jan II van Brabant de aartsbisschop ter 
hulp komt. Het conflict blijft smeulen vooral met 
Reinout van Valkenburg tot deze in 1311 in samen-
werking met de stad Bonn in de Slag van Euskirchen 
verslagen wordt door de aartsbisschop.
Zijn steun aan de verkiezing van de nieuwe keizer 
(1313) Frederik van Oostenrijk zal mislukken, want 
Ludwig van Bayern wordt verkozen.

De volgende jaren worden gekenmerkt door enkele terri-
toriale conflicten, waarbij de aartsbisschop niet vrij uit-
gaat.  Zo had hij problemen met Reinaut van Valkenburg 
die wel moest toegeven, met Jülich over Zulpich, en met 
de stad Keulen, zodat hij naar Brühl moest uitwijken.

De Belangrijkste Verwervingen

1246  De Hochstade-Erfenis:  Altenahr, Nürburg, Hardt  en 
burcht Hochstaden (later verloren)
1250 Schenking van Gravin Mathilde van Sayn: gebied 
van het latere ‘Oberamt’ Linz
1299  De Erfrechten van Jülich op Liedberg tegen ver-
panding van Zülpich
1314  Aankoop van Hülchrath v. een nevenlijn v.Kleve
1378  Verpanding van Linn doo Gelre
1392  Linn gekocht van Kleve

In die periode waren er ook vele roofridders, zelfs grafe-
lijke zoals Jülich en van Valkenburg, wat maatregelen 
uitlokte vanwege de bisschop van Luik en van hertog 
Jan III van Brabant vooral gericht tegen Valkenburg 
(1317). 
Arbitrages deden de aartsbisschop toegeven, hoewel ge-
welddaden niet uitbleven. Door bemiddeling van Jülich, 
later ook van de hertog van Gelre, werden verschillende 
vredesafspraken met de buren gemaakt,  zodat in 1321 
uiteindelijk een verzoening tot stand kon komen met de 
stad Keulen.
Pas vrijgelaten uit Brabants gevangenschap (1325) 
hervat Reinout van Valkenburg zijn strooptochten. De 
vesting wordt gesloopt. Tussen 1326 en 1328 is er om 
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onbekende redenen een conflict met Reinout II van 
Gelre,. In 1328 is het weer ruzie met de stad Keulen met 
excessen aan beide zijden, tot de stad Brühl die Keulen 
in pand had, terug wordt gegeven aan de aartsbisschop. 
In hetzelfde jaar wordt vrede gesloten met de graaf van 
Jülich. Dit speelde ongetwijfeld een rol bij de verkiezing 
van de volgende aartsbisschop.
De schoonbroer van de koning van Frankrijk, Robrecht 
van Artois, had om bepaalde redenen, asiel gekregen bij 
de hertog van Brabant, Jan III (1330). Koning Filip VI 
was er in geslaagd een verbond te sluiten met Luik 
(Adolf II), graaf Willem V van Jülich en Reinout II van 
Gelre om de uitlevering te kunnen eisen. Bijna zonder 
oorlogvoe-ringmaar met veel diplomatie, vooral 
vanwege de gebroe-ders van Jülich keerde de rust tussen 
Maas en Rijn weer.

Dit wijst duidelijk op de vooraanstaande plaats die de 
gebroeders van Jülich in de West-Europese politiek inna-
men. De aartsbisschop moest wel schipperen inzake zijn 
erkenning van de nieuwe keizer Lodewijk van Beieren, 
daar die niet werd erkend door de paus. In die periode 
kwamen er ook veel klachten tegen de aartsbisschop van 
Kleve en geschillen met bisschop van de Marck van 
Luik. Geleidelijk evolueerde de aartsbisschop wel 
openlijk in een pro-Lodewijk richting door een alliantie 
met Enge-land. Dit leverde hem vooreerst geld op en de 
steden Düren, Kaiserswerth en Sinsig in pand. Deze 
‘schommel-politiek’ van de aartsbisschop was eerder 
gunstig voor de vrede in het gebied. De steun van 
anderen was ook niet zonder voordelen. De graaf van 
Jülich werd eerst verheven tot markgraaf en vervolgens 
kreeg hij de titel van rijksmaarschalk.  Reinout van Gelre 
werd tot hertog benoemd en kreeg het recht gouden 
munten te slaan. Anderen kregen ook voordelen en 
geldsommen.

Walram van Jülich (R.1332-1349) daarentegen 
verkreeg vele privilegies van keizer Karel IV, die hij had 
geholpen bij de verkiezing met Lodewijk van Beieren 
als tegenkandidaat. Het was de periode van de 
pestepidemieën, die grote ellende veroorzaakten.
Als loyale volgelingen van de paus van Avignon 
erkenden bisschop Hendrik van Virneburg en Walram 
van Jülich keizer Lodewijk van Beieren niet. In 1338 bij 
het Rhenser Kurverein  en in 1346 bij de keuze van 
Karel IV was de invloed van de aartsbisschop eerder 
gering.  Toch deed hij veel toezeggingen aan de 
aartsbisschop, vergezeld van grote sommen geld.
Vrijwel de hele regeringsperiode werd gekenmerkt door 
financiële moeilijkheden. Verschillende dringende maat-
regelen drongen zich op, door verpandingen van inkom-
sten, goederen en ambten om hem toe te laten zich 
contanten te verschaffen. Grote leningen, ook op lijfren-
ten, en zelfs afpersingen en valse beschuldigingen om 
veroordelingen te kunnen doorvoeren werden niet ge-
schuwd. Door zijn oorlogen in Westfalen stijgt de 
schuldenlast nog.

Bij de aanstelling in 1349 van Wilhelm van Gennep (R.
1349-1362), werd de waardigheid van keizerlijk elector 
als inherent erkend aan de aartsbisschoppelijke zetel. Dit 
werd formeel bevestigd in de Gouden Bulle (1356). 
Hier werd tevens de stem van de aartsbisschop van 
Keulen tegenover die van Trier en Mainz duidelijk 
afgezwakt. Na diens verkiezing heerste een relatieve 

rust. Nadien deden er zich wel opnieuw moeilijkheden 
voor, o.a. met de graaf van Jülich.
In deze periode blijven regionale territoriale conflicten 
gevolgd van evenveel vredesakkoorden de regio 
teisteren.
Ook tijdens deze ambtsperiode deden er zich belangrijke 
financiële problemen voor, ten dele als gevolg van het 
beleid van zijn voorganger. De betaling van die schulden 
leidde hier ook tot verpandingen van inkomsten en even-
eens tot de inmenging van de geestelijkheid in landsaan-
gelegenheden.

Na de dood van Willem van Gennep in 1362 volgen op 
korte tijd drie bisschoppen elkaar op. Johan van Vine-
burg overlijdt reeds het volgend jaar, Willem von 
Schleiden  in 1364 en Adolf  van de Marck in 1364. 
Tenslotte volgt Engelbert van de Marck, komende van 
Luik (R.1364-1366).

Het graafschap Arnsberg werd door Kuno van Falken-
stein (R.1366-1371) aan de bezittingen toegevoegd in 
1370. Hij was ook aartsbisschop van Trier. Na zijn ont-
slag werd hij opgevolgd door Frederik III van Saar-
wenden (R.1370-1414), die bij het Westers Schisma de 
zijde koos van paus Urbanus VI.  Na diens dood volgde 
hij evenwel een meer wisselvallige koers.
In de loop van de Honderdjarige Oorlog met zijn wisse-
lende evolutie, poogde de aartsbisschop een neutrale 
hou-ding aan te nemen, vooral met het oog op de 
handels-betrekkingen met Engeland van de stad Keulen. 

Hij had het regelmatig aan de stok zowel met de stad als 
met de omliggende gebieden. Een opstand van de 
weversgilde mislukt in 1371. In 1377 komt het 
andermaal tot een verzoening met de stad. Toch volgen 
nog disputen over tolgelden. Conflicten met Kleve,  maar 
ook problemen met roofridders zijn schering en inslag. 
Ook met Berg doet er zich een conflict voor. Keizer 
Wenceslas zal dit gebied evenwel toewijzen aan de graaf 
van Berg, die hij zelfs verheft tot hertog.
Het Landesvredesbond van 1375 wordt verlengd in 
1378, maar er wordt nog steeds gevochten. De gilden 
zullen in 1396 winnen en maken hun intrede in het 
stadsbestuur, met de goedkeuring van de aristocratie.

Keizer Karel IV verleent wel enige nieuwe voorrechten 
aan de aartsbisschop, vooral met het oog op de 
verkiezing van zijn zoon Wenceslas in 1378. Tijdens 
diens regerings-periode werden in de streek tussen Maas 
en Rijn vooral vele conflicten uitgevochten meestal van 
lokale aard.  Zoals gebruikelijk was de keizer zeer 
voorkomend tegenover de aartsbisschop.
Tussen 1402 en 1404 deed er zich een ernstig conflict 
tussen de aartsbisschop en Willem van Berg en zijn 
bond-genoten, andermaal over het heffen van tolgelden. 
Een arbitrage door Reinout IV van Gelre-Jülich kon dit 
bijleggen. 
De aartsbisschop zag in feite met lede ogen aan hoe de 
macht van Kleve was toegenomen na de Slag van 
Klevenham (1397), die had geleid tot de annexatie van 
Marck.

Verdere Afbrokkeling van de Macht

Frederik van Saarwenden overleed in 1414. Zijn 
opvolger Diederik II van Mörs (R.1414-1463) werd 
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ook door de paus bevestigd. Adolf I van Berg was 
evenwel niet akkoord, omdat de kandidatuur van zijn 
broer Willem was afgewezen. In alliantie met Brabant, 
Jülich-Gelre en Marck komt het tot een oorlog. Een 
arbitrage van keizer Sigismund bracht relatieve rust, mee 
omdat Adolf I meer oog had voor het waarschijnlijk 
kinderloos sterven van Reinout IV van Jülich-Gelre, 
waadoor hij Gelre zou kunnen inpalmen.

Het jaar 1423 wordt gekenmerkt door het einde van de 
strijd tussen Berg-Jülich en aartsbisschop Diederik. 
Frederik III van Mörs (R.1417-1448) had een verbond 
gesloten met hertog Adolf van Berg-Jülich en Jan van 
Heinsberg tegen al wie een aanspraak zou hebben op 
Gelre-Zutphen. Samen met de aartsbisschop sloten ze 
eveneens een verbond met enkele onderhandse 
regelingen wat hen de vijandschap opleverde van Adolf 
II van Kleve. Hierdoor waren schermutselingen niet uit 
de lucht. Deze afspraken waren er vooral op gericht de 
splitsing Kleve-Marck te bestendigen. Dit bracht de 
gebieden tussen Maas en Rijn in beroering, waarbij zich 
twee kampen vormden, enerzijds Adolf van Kleve in 
alliantie met Arnold van Gelre en anderzijds de 
aartsbisschop, Gerhard van de Marck en hertog Adolf 
van Berg-Jülich.  

Opmerkelijk zijn de bemoeienissen van keizer 
Sigismund tijdens zijn ambtstermijn in de gebieden 
tussen Maas en Rijn. Dit wijst enerzijds op de gespannen 
sfeer daar maar ook op een juist inschatten van de nood 
aan een ingrijpen (tabel pag 9). 
Deze aartsbisschop wou de territoriale macht van Keulen 
nog uitbreiden. Als invloedrijk woordvoerder van de 
keurvorsten (Kurverein Bingen 1424) vertolkte hij de 
neutraliteit van de keizer en keurvorsten in de strijd 
tussen de paus en het Concilie van Bazel. Zijn onder-
nemingen mislukten grotendeels en hij liet een hoge 
schuldenberg na. 

Aartsbisschoppen van Keulen 15e Eeuw

1414-1463 Diederik II van Mörs
1463-1480 Ruprecht van der Palz
1480-1508 Herman IV van Hessen
1508-1515 Filip II van Dhaun-Oberstein
1515-1546 Herman V van Wied

Ook was Diederik er in geslaagd om zijn broer Hendrik 
in 1424 tot bisschop van Münster te laten benoemen en 
in 1441 ook van Osnabruck.
De aartsbisschop was enerzijds bezorgd over de toene-
mende macht van Berg met Jülich, die ook Geldre kon 
verwerven en anderzijds wou hij een scheiding tot stand 
brengen tussen Kleve en Marck om ook die macht te 
breken. Zodoende wou hij zijn hegemoniepolitiek in het 
gebied blijven doorzetten. Speerpunten hiervan waren 
een expansiepolitiek naar het noorden, het vestigen van 
macht in Westfalen, het instandhouden van de scheiding 
Kleve - Marck, het scheppen van een bond Kleve met 
Berg na de dood van Adolf van Berg-Jülich in 1437 en  
het afweren van de Bourgondische penetratie. 
Bourgondië was overigens reeds nadrukkelijk aanwezig 
in Kleve. Dit alles leidde onder andere tot het 
Erblandesverein in 1450.
Indien de macht van Diederik tot 1440 werkelijk op haar 
hoogtepunt stond, zou die nu geleidelijk gaan afbrok-

kelen. De bezetting door Diederik en zijn controle over 
de bisschopszetel van Paderborn, Münster, Osnabrück en 
Utrecht, evenals zijn inmenging in enkele regionale 
erfenisperikelen hebben geleid tot een conflict met 
hertog Filips de Goede van Bourgondië.
Spanningen met de stad Keulen wegens bepaalde beslis-
singen, evenals onrust in vele andere steden zoals Soest 
sedert 1427, ingevolge zijn fiscale maatregelen, deden 
zich regelmatig voor.
Tijdens zijn regering verloor hij de Soester Fehde 
(1444-1449), waarbij Soest het bisdom (KürKeulen) 
verliet.  Het betrof een ruzie van de aartsbisschop met de 
hertog van Kleve-Marck, gesteund door de hertog van 
Bourgondië. Dit moet ook gezien worden in het kader 
van de tegenstellingen tussen enerzijds de alliantie 
Kleve, Bourgondië en Paus Eugenius IV en anderzijds 
het Concilie van Bazel waartoe de aartsbisschop 
‘behoorde’. Dat Bourgondië bemiddelde wil zeggen dat 
het aan invloed in de streek won.  De hertog van 
Bourgondië ging hiervoor zelfs naar Rome.
Behalve Soest ging ook Xanten verloren. Daarenboven 
mislukte hij in zijn poging om zijn broer tot bisschop 
van Münster en administrator van Paderborn te laten 
benoemen. Tengevolge hiervan verminderde zijn invloed 
heel sterk en had deze tot 1802, jaar van de opheffing, 
geen rol van betekenis meer.

De financiële noden werden alsmaar groter en zelfs 
rampzalig wat een tussenkomst vereist van het Kapittel. 
Dit kon in 1446 gedaan krijgen dat geen beslissing 
dienaangaande kon worden genomen zonder zijn 
tussenkomst.  In die periode komt de aartsbisschop ook 
in conflict met de paus. Eugenius IV weigert de inlijving 
van Paderborn in het aartsbisdom Keulen. Tevens steunt 
hij de kandidatuur van Rudolf van Diepholt voor Utrecht 
tegen zijn broer, Walram van Mörs. Ook steunt de paus 
de vraag van hertog Adolf II van Kleve om een 
onafhankelijke kerkelijke iurisdictie, zulks met de steun 
van Bourgondië. Indien in 1445 Kleve uit het 
aartsbisdom wordt gehaald en bij Utrecht gevoegd, zal 
de nieuwe paus, Nikolaas V, dit in 1447 ongedaan 
maken, met dien verstande dat de geestelijkheid van 
Kleve nu niet meer kan belast worden door de aarts-
bisschop.

Deze perikelen moeten ook gezien worden in het kader 
van het conflict tussen het Concilie van Bazel (1431) en 
paus Eugenius IV. Diederik poogde zich neutraal op te 
stellen en kon zo zijn wens voor wat Paderborn en voor 
broer Walram betreft verkrijgen. 
In 1446 werd het conflict op de spits gedreven. Eugenius 
IV ontslaat Dietrich en benoemt Adolf van Kleve. Dit 
wordt door geen der partijen aanvaard, want Diederik 
blijft aan.

Paus Nikolaas V zal ook pogen te bemiddelen in het 
conflict tussen de aartsbisschop en hertog Jan van Kleve. 
Dit leidde dan in 1449 tot de Vrede van Maastricht, 
waarbij Soest en Xanten aan hertog Jan van Kleve te 
beurt vielen,  zoals de toestand oorspronkelijk geweest 
was en Kaiserwerth aan de aartsbisschop. Die laatste kon 
zich hiermee niet verzoenen en heeft enkele malen 
geprobeerd Soest toch terug te heroveren, in samen-
werking met  hertog Gerhard van Jülich-Berg,  doch 
zonder veel succes. 
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Ingrepen van keizer Sigismund in het Gebied tussen Maas en Rijn

1417 Regeling tussen aartsbisschop Diederik, de stad Keulen en hertog Adolf van Berg van het probleem   
                 der tolgelden en andere.
1417 Verheffing van graaf Adolf van Kleve tot hertog en Kleve tot een hertogdom
1417 Belening van Adolf van Berg met het  markgraafschap Pont-à-Mousson
1418 Plaatsing van Duisburg onder de bescherming van Gerhard van de Marck
1419 Adolf van Berg moet het verbond tegen de aartsbisschop opzeggen
1422 De aartsbisschop mag rijksgoederen in Sinsig en Remagen uit het pandschap van de hertog van Jülich-Gelre
                aflossen voor de Keulse  kerk.
1423 Tussenkomst in de Gelderse successie
1424  De stad Keulen mag de aartsbisschop van Keulen niet belemmeren in zijn activiteiten
1429 De hertog van Jülich-Berg moet de stad Aken in bescherming nemen.

Een nieuw conflict deed zich voor in 1450, toen 
bisschop Hendrik van Mörs, zijn broer overleed. Dit 
leidde tot de Münster-Stiftsfehde (1450-1456).Diederik 
probeerde zijn broer Walram op die zetel te laten 
benoemen, waarmede de Paus akkoord ging. Walram en 
de aartsbisschop werden gesteund door bisschop 
Diepholt van Utrecht en hertog Arnold van Gelre, vooral 
om de Bourgondische invloed, met hertog Jan I van 
Kleve tegen te werken. Bij het overlijden van Diepholt 
in 1455 zal hertog Filips van Bourgondië Utrecht 
gewoon aan zijn zoon David van Bourgondië geven. 
Hij zal zich ook mengen in het conflict tussen vader 
Arnold en zoon Adolf van Gelre, waarbij hij de zoon 
steunt.
Met de dood van Walram van Mörs in 1456 komt er een 
einde aan de Münster-Stiftsfehde. Johan van de Palz 
wordt in 1457 verkozen in Münster, wat het einde 
betekent van de invloed van de aartsbisschop van 
Keulen in deze  gebieden.
Na al die twisten zijn de financiën op een dieptepunt ge-
komen, zodat hij zelfs de paus ter hulp roept.  Die vindt 
niet beter dan te beslissen dat de schuldeisers niets meer 
moeten vragen.

Na zijn dood kwamen het kapittel, de adel (Ritterschaft) 
en de verschillende steden uit het Stift tot een overeen-
komst (1463) betreffende de zogenaamde erflanden 
(Erb-landsvereinigung), zodat de rechten van de 
aartsbisschop als ‘tijdelijke’  macht beperkt werden. Dit  
gebied kwam overigens helemaal niet overeen met de 
kerkelijke grenzen. Iedere volgende aartsbisschop moest 
zich hieraan bij ede houden. 

Bij de dood van Diederik in 1463 poogt de hertog van 
Bourgondië zijn neef, Lodewijk van Bourbon, een zoon 
van zijn zus Agnes te laten benoemen, maar dit mislukt. 
Het wordt Ruprecht van de Palts, broer van keurvorst 
Frederik van de Palts (R.1463-1480). Hij poogde toch 
terug meer macht over de steden te krijgen, 
verkwanselde zijn inkomsten en wou ook verschillende 
domeinen op onregelmatige wijze terug onder zijn 
controle brengen. Geweld, verwoestingen en brand-
stichtingen waren het resultaat. 
Ook poogt hij de schuldeisers op afstand te houden, wat 
tot een nieuw conflict met het kapittel leidde.  Ook Soest 
en Xanten wil hij terug, maar hij moet er zich bij 
neerleggen dat dit niet kon en daarbij wordt het verdrag 
van Maastricht bevestigd.
Wel voert hij oorlog met Kleve (hertog Jan I) met de 
steun van Adolf van Gelre, de usurpator.

De aartsbisschop gaat het opstandige Neuss bezetten, 
maar hierdoor ontbrandt een sluimerend conflict met het 
kapittel, de standen en een aantal steden. Het kapittel 
stelt Herman van Hesse aan als ‘administrator’. 
Ruprecht vraagt hulp aan Bourgondië als beschermer 
van het territorium. Onderhandelingen tussen Karel de 
Stoute en keizer Frederik III te Trier (1473) leidden tot 
niets. Hierop gaat Karel de Stoute Neuss belegeren 
(1474). Na 10 maanden moet hij het opgeven, mee 
omdat een keizerlijk leger in aantocht was. Neuss wordt 
door de keizer beloond om zijn moed. Hij benoemt 
Herman van Hessen tot regent van KürKeulen en 
verbiedt hertog Jan I van Kleve de aartsbisschop te 
helpen.

Ruprecht werd in 1478 gevangen genomen en 
vastgehouden tot aan zijn dood. Tevens wordt hij 
verplicht ontslag te nemen. Zijn opvolger wordt 
Herman IV van Hessen (R.1478-1508). Die spande 
zich in om de orde te herstellen en betaalde een deel van 
de kosten. Een diocesane synode in 1483 legde de basis 
voor een intellectueel en moreel herstel zowel van de 
clerus als van de burgers. 
Er wordt een akkoord gesloten met Jan I van Kleve o.a. 
over het huwelijk van Mechteld van Hessen, een nicht 
van de aartsbisschop met de zoon en opvolger van 
hertog Jan I. Tevens wordt het Verdrag van Maastricht 
van 1449 bevestigd. De aartsbisschop is goede maatjes 
met Maximiliaan van Oostenrijk. Hij heeft wel een vete 
met Kleve over het slot Alpen. Een akkoord kan worden 
gesloten met de hertog van Berg-Jülich en met de stad 
Keulen over tolgelden (1486) en het jaar daarop wordt 
een verbond gesloten tussen Keulen, de hertog van 
Jülich-Berg en de aartsbisschop.

De opvolger Filip II van Daun (R.1508-1515) ging op 
die ingeslagen weg verder. 
In 1480 kreeg de aartsbisschop een ‘vertegenwoor-
digingsrecht’ als legatum natus van zijn kerkprovincie. 
De invloed van de aartsbisschop op de staatszaken in de 
14e en 15e eeuw was heel wisselend.
De regering van Herman V von Wied (R.1515-1547) 
zorgde voor nieuwe problemen. Op de Landdag van 
Worms veroordeelde hij heel streng Luther en zijn leer, 
maar enkele jaren later steunde hij Luther. Hij werd dan 
ook afgezet in 1547.
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Tussen Rijn en Gete - Een Hertogdom rond Keulen ?

In de tweede helft van de 11e eeuw deden zich 
belangrijke gebeurtenissen voor in Neder-Lotharingen.
Vooreerst verloor het hertogdom Neder-Lotharingen na 
Godfried met de Bult aan macht tijdens de regering van 
Koenraad waarbij Albert van Namen regent was.
De mark Antwerpen werd in 1076 uit het hertogdom 
gelicht en overgemaakt aan Godfried van Bouillon. Dit 
werd teniet gedaan wanneer Godfried hertog werd van 
Neder-Lotharingen (1088). Godfried verkocht wel 
Bouillon aan de bisschop van Luik bij zijn vertrek op 
kruistocht. De mark Antwerpen bleef dan bij Brabant, 
wanneer keizer Lotharius van Supplinburg in 1128 het 
hertogdom NederLotharingen toevertrouwde aan 
Walram de Heiden van Limburg.  Een oorkonde vermeldt 
‘Paganus’ van Limburg, vero ducatum a Rheno usque ad 
fluvium Gettum victor obtinuit. Dit laatste wijst er op dat 
de Gete de Westgrens werd van het toenmalige 
hertogdom Neder-Lotharingen, vermits Antwerpen bij 
Brabant bleef en de hertog van Limburg daarover geen 
jurisdictie kreeg.

De Gete was reeds enige tijd een scheidingslijn tussen 
Haspengouw en het Kolenwoud, en tevens de oostgrens 
van het graafschap Leuven. De hertog van Limburg was 
de machtigste in Haspengouw door zijn oppervoogdij in 
de abdij van St.Truiden, zijn slot in de Ardennen, het 
land van Mondschau en de van de luxemburgse hertog 
Frederik geërfde voogdij over Stavelot-Malmedy. Dit 
verklaart hoe de hertog van Limburg Walram I (R.
1119-1139) ook als ‘dux luxemburgensis, dux 
lotharingiae et dux Ardennae’ werd vermeld.

De Rijngrens was even onaantastbaar als de Gete-grens. 
Wel bezat het huis van Limburg gebieden in het bisdom 
Keulen, zoals Contzen en de voogdij over Malmedy, 
naast een ganse reeks lenen aldaar. Zij hadden ook 
rechten op de Maas tot aan de Rijn en van Ahr tot Neuss, 
zelfs van Keulen tot Maastricht en Luik.

De vraag kan gesteld worden of het hertogelijk 
rechtsgebied in 1128 als compensatie voor de 
‘beperking’ in het westen was uitgebreid tot aan de Rijn. 
Deze kan bestempeld worden als een ‘Keulse Ruimte’, 
een Keuls hertogdom.

Van in de 10e eeuw tot laat in de 11e eeuw waren de 
lotharingische paltsgraven de machtigsten in het Keulse 
gebied. Zij hadden de controle over een uitgestrekt 
gebied tussen Maas (o.a.Hoei) en Rijn. Ze bezaten wel 
geen grafelijke rechten, die sedert aartsbisschop Bruno 
in handen waren van de aartsbisschop. De graven van 
Jülich hadden wel een reeks gebieden in leen. Duidelijk 
is wel dat in dit ganse gebied onder toezicht van de 
paltsgraven geen plaats was voor de hertog van Neder-
Lotharingen.
De Ezzonen bereikten de top van hun macht tijdens de 
regering van Hendrik III, maar nadien ging hun ster aan 
het tanen. Dit begon onder aartsbisschop Herman II (R.
1036-1056) en vervolgens onder aartsbisschop Anno (R.
1056-1075), mede door het uitblijven van een 
mannelijke erfgenaam.2 

De rivaliteit tussen Keulen en de paltsgraven mondden 
uit in een alliantie tussen de aartsbisschop van Keulen en 
de hertogen van Neder-Lotharingen, ten tijde van 
Hendrik II tot IV. Godfried met de Baard en Godfried 
met de Bult hadden een beste verstandhouding met 
aartsbisschop Anno. Wanneer de paltsgraven verdwenen 
was ook het hertogdom Neder-Lotharingen in crisis, 
zodat de aarts-bisschop geen hinder ondervond om een 
groot aantal gebied te annexeren. Het hertogdom Neder-
Lotharingen strekte zich dus wel degelijk uit tot aan de 
Rijn, maar de hertogen waren aldaar machteloos. Veel 
wijst er op dat Hendrik van Limburg tijdens keizer 
Hendrik IV de facto het hertogelijk ambt uitoefende 
tussen Rijn en Maas. De perikelen tussen Hendrik IV en 
V maakten de toestand er niet rustiger op.
De verzoening van de neder-lotharingische hertog 
Hendrik van Limburg met keizer Hendrik IV was maar 
van korte duur. In 1106 spant aartsbisschop Frederik I 
(R.1099-1131) nog samen met Limburg en Brabant 
tegen de keizer. In 1114 brak in gans Neder-Lotharingen 
een opstand uit. waaraan allen meededen behalve Gelre 
en Kleve. Wanneer in 1119 de graven zich onledig 
houden met de benoeming van de nieuwe bisschop van 
Luik na Obert was de samenhang weer zoek. Brabant en 
Limburg stonden weer tegenover mekaar.  Brabant 
schaarde zich nu aan bij keizer Hendrik V. Toch bleef 
Godfried van Brabant onverzoenlijk over de 
bisschopskeuze van Luik betrof, wat tot zijn afzetting als 
hertog leidde in 1128 ten voordele van Walram I van 
Limburg.

De orde in Lotharingen ging aan wankelen in de 11e 
eeuw na de dood van Godfried met de Bult en het 
verdwijnen van de Ezzonen-Hezeliniden (1085). De 
instelling van de godsvrede bleek noodzakelijk als 
poging om de orde en rust te bekomen. In 1101 was 
hertog Hendrik I van Limburg ingevolge zijn 
familiebanden gebonden zowel aan Luik als aan Keulen. 
Daarenboven had hij banden langs zijn echtgenote met 
het huis van Luxemburg. De gebeurtenissen van 1106 en 
1114-119 illustreren duidelijk de vorming van een 
politieke gemeenschap in het Oosten van Neder-
Lotharingen. Indien de aartsbisschop van Keulen eerder 
neutraal was in 1106, was hij nu samen met  Limburg in 
de bres om de dreiging van Brabant af te remmen in het 
Luikse gebied. Dit verklaart eigenlijk een ‘hertogdom 
tussen Rijn en Gete’, wat zeer duidelijk werd in 1128.

De Gete-grens was uiteindelijk een compromis waardoor 
de brabantse autonomie werd erkend en dat bijdroeg tot 
de eigen ontwikkeling van westelijk Neder-Lotharingen.
Godfried van Brabant was meester in de mark van 
Antwerpen en bleef zich hertog van Neder-Lotharingen 
noemen. Het bisdom Luik ontsnapte aan zijn invloed 
tijdens het pontificaat van Alexander I (R.1128-1135). Er 
werd wel een verdrag gesloten dat in 1135 reeds werd 
verbroken. Keizer Lotharius erkende dan wel het 
hertogdom Brabant, eerder als ‘uitvloeisel’ van het 
graafschap Leuven.

Keizer Koenraad III zal in 1139 na de dood van 
Godfried I van Brabant en van Walram van Limburg de 
titel van hertog van Neder-Lotharingen geven aan 
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Godfried II van Brabant. Getuigen van deze benoeming 
waren aartsbis-schop Arnold I, bisschop Adalberon van 
Luik en Hendrik II van Limburg, zoon van Walram. Het 
volgend jaar rebelleerde deze, maar moest inbinden.

Hertog Godfried II veroverde dan de abdij van 
St.Truiden en hield dan zelfs rechtspraak in Aken, maar 
overleed in 1142. Zijn zoon opvolger, Godfried III 
(°1141) was evenwel nog onmondig zodat de invloed 
van Brabant fel daalde. Ook de bisschopszetel ging aan 
hen voorbij en voor een lange tijd. De onrust in het 
gebied rond de Maas was groot. Zo stonden in 1150 de 
graven van Laroche als voogd van Stavelot en de graaf 
van Namen tegenover de graaf van Montaigu en de 
bisschop van Luik. De twisten maken dat het hertogdom 
Neder-Lotharingen in die tijd de facto was herleid tot het 
bisdom Kamerijk en Luik. De afwezigheid van de keizer 
liet de toenmalige aartsbisschop een en ander naar zijn 
hand zetten.  Ook wordt gemeld dat in 1151 
aartsbisschop Arnold II van Wied (R.1151-1156) als 
‘pontificatus simul et ducatus regalibus’ wordt benoemd. 
Deze hertogtitel kan dan wel teruggrijpen naar deze van 
Bruno I in 954. In 1208 ziet men een melding dat 
Diederik van Heimbach (R1208-1212) door Otto IV 
wordt benoemd ‘cum ducatus Lotharingiae’ !
Mogelijks was deze term gericht tegen Brabant die zich 
‘dux Lotharingiae’  bleef noemen. In Keulen beschouwde 
men Brabant enkel als hertog van Brabant.

Spijts alles komt het later toch tot een toenadering tussen 
Keulen en Brabant, vooral wanneer de graaf van Jülich 
dreigend opkomt tegen Keulen (1244 en 1275). Deze 
overeenkomsten waren enigzins de voorboden van de 
latere Landsfrieden tussen Keulen, Aken en Brabant 
waar-bij zich later Jülich en anderen ook zouden 
aansluiten.  Alleszins voelde de aartsbisschop zich niet in 
staat op te treden als ‘ducatus’. 
Tussen Rijn en Maas vormt zich aldus een kerngebied, 
begrensd door de Amblève en de Ourthe in het Zuiden 
enin het Noorden door een lijn Kessel-Venlo-Neuss. 
Hoewel formeel niet aangesloten moeten Kleve en Gelre 
daar wel bij gerekend worden. Dit kerngebied kan 
beschouwd worden als een keuls hertogdom, die de 
gebieden op de linkeroever van de Rijn van het bisdom 
omvatte, maar dan ook het bisdom Luik tot aan de Maas.

Een goede omschrijving van het ’Dukat’-gebied kan 
gege-ven worden aan de hand van de personen die mede 
de verschillende oorkonden ondertekenen en als 
dusdanig de ‘kring’ der vazallen van de aartsbisschop 
uitmaakten. Zo kon Ewig vaststellen dat nagenoeg alle 
graven, burg-graven en heren uit de omgeving, hierbij 
werden vermeld naast de clerus, kapelanen en andere 
ministeriales,  moes-ten deel uitmaken van de 
‘hertogelijke(?)’ raad.
Aanvankelijk bleven de paltsgraven hiervan uitgesloten 
of afwezig, hoewel ze later sporadisch wel opduiken. 
Ook een aantal maaslandse graven, zoals de heren van 
Diest3 en de graven van Cuyck, hoewel deze laatsten 
meer aanleun-den bij Utrecht.  De graven van Loon 
leunden wel meer naar Brabant.

In 1151 bestond het Dukat van Keulen eigenlijk uit het 
traditioneel verbond tussen Keulen en Limburg, een 
gemeenschap ontstaan uit de Coniuratio van 1112 en 
met de institutionalisatie ervan. Kort na 1151 werd 
overigens Hendrik II van Limburg (R.1139-1167) 
aangesteld als ‘vice-hertog’. Hij behield wel zijn titel 
van hertog en kreeg de eerste rang in de Keulse adel, wat 
zelfs erfelijk werd. Verschillende daden zijn van hem 
bekend als ‘unter-herzog’. Ook verving hij in de 
Ducatus Coloniensisi, cura episcopii administranda, de 
aartsbisschop bij zijn afwezigheid en tevens bij sedes 
vacans.
Binnen het hertogdom hield het noordelijk deel,  Gelre en 
Kleve, zich eerder afzijdig. Het limburgs ‘Geleitrecht’ 
werd begrensd door een lijn  Neuss-Maastricht.
Deze schikking onderging een zware crisis bij de Keulse 
schisma’s van 1205 en 1212. Uitgelokt door de overgang 
van aartsbisschop Adolf van Altena (R.1212-1215) naar 
het kamp der Staufen, de moord op Filip van Zwaben, 
eindigde ze met de dood van de aartsbisschop.

In de 13e eeuw breiden de aartsbiscchoppen hun gebied 
verder uit.  Zo kwam het dan tot een crisis met en door 
een emancipatie van Limburg, die tijdens het schisma 
hun positie hadden versterkt. Deze crisis werd nog in de 
hand gewerkt door het opvolgingsverdrag in Berg. Kleve 
geraakte er ook in verwikkeld, maar aartsbisschop 
Engelbert I (R. 1216-1225) kon zijn wil doordrijven.

Bij het aantreden in 1258 van aartsbisschop Koenraad 
van Hochstade (R.1238-1261) brak een opstand uit. 
Limburg en Mondschau, Berg, Sayn, Jülich en 
Reiffenscheid hadden de steun van Brabant. Dit werd 
een voorbode van de Woeringen-coalities. De 
aartsbisschop won wel het pleit. Enkel Jülich bleef 
vijandig tegen de aartsbisschop, omwille van een 
erfopvolgingstrijd in Sayn. Ook de stad Keulen draaide 
tenslotte bij.

Zijn opvolger Engelbert II (R.1261-1274) had nu wel 
problemen met de stad Keulen,  in alliantie met Jülich. 
De stad stelde zich zeer onafhankelijk op wat de 
doodsteek gaf aan de Terra Colonia, wat door de 
aartsbisschop Siegfried van Westerburg (R.1275-1297) 
wel werd erkend en daarom een verbond sloot met Aken. 
De moord op de graaf van Jülich (1278) leidde tot een 
pauze in het conflict.  Hij slaagde er wel in 1279 een 
verbond te sluiten met Brabant, Gelre en Kleve, wat de 
toestand enigszins stabiliseerde. De aanloop naar en de 
slag van Woeringen (1288) luidde definitief het einde 
voor het Dukat in.

Voor een volledige lijst der aartsbisschoppen van 
Keulen: raadplege men Deel 2. 
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De afkomst der Aartsbisschoppen van Keulen.

Naam                       RegeerPeriode      Ouders

Günther   (?-864)  850-864 Graaf Gerulf de Oude van Friesland
Willibert  (?-870)  864-870 NN
Herman I  (?-924)  890-924 Graaf Ehrenfried I v.Bliesgau (Ezzo) x Adelgonde v. Bourgondië
Wigfried  (?-953)  924-953 Gr.Gerhard Metzgau x Oda v. Saksen,do. v.Otto de Edelachtbare
Bruno I v.Saksen (925-965)  954-965 Keizer Hendrik I x Mathilde van Ringelheim
Folkmar   (?-969)  965-967 Graaf Frederik II  van Harzgau x NN
Gero   (c900-976)  967-976 Markgraaf Christian x Hidda, do.v.graaf Thietmar
Warin   (?-985)  976-985 NN
Everger  (?-?)   985-999 NN
Heribert v.Rothenburg (c970-1021)999-1021 Graaf Hugo Einrichgau, Koenraadiner x Thietswindis

Pilgrim  (?-?)  1021-1036 Palsgr.Aribo I van Bayren   x Adela
Herman II bij de Rijn (995-1056) 1036-1056 Palsgr.Ezzo v.Lotharingen x Mathilde, do.van keizer Otto II
Anno II Steusslingen(c1010-1075) 1056-1075 Walter van Steusslingen x Engela
Hidolf   (?-?)  1076-1079 NN
Sigewin van Are  (?-1089) 1079-1089 NN
Herman III Hochstaden (?-1099) 1089-1099 NN

Frederik I  (c1075-1131) 1099-1131 Graaf Berthold I vanSchwarzenburg x Richardis van Istrië
Bruno II van Berg (c1100-1137) 1131-1137 Graaf Adolf II van Berg x Adelheid van Kleve
Hugo van Sponheim (?-1137) 1137  Graaf Stefaan van Sponheim x Sophie
Arnold I Randenrath (c1100-1151) 1137-1151 NN
Arnold II van Wied (c1098-1156) 1151-1156 Graaf Meffried van Wied x NN
Frederik II van Berg (c1120-1158) 1156-1158 Graaf Adolf IV Altena-Berg x Irmgard vanWasserburg
Rainald von Dassel (c1120-1167) 1158-1167 Graaf Reinout I van Dassel x NN
Filip I v.Heinsberg (c1130-1191) 1167-1191 Graaf Goswin II van Heinsberg x Adelheid vanSommerschenburg
Bruno III van Berg (?-1200) 1191-1193 Graaf Adolf IV Altena- Berg x  Irmgard vanWasserburg
Adolf I van Altena (1157-1220) 1193-1205 Graaf Eberhard van Berg-Altena x Adelheid van Cuyck

Bruno III van Sayn (c1165-1208) 1205-1208 Graaf Eberhard I vanSayn x NN
Dietrich I Hengebach(c1150-1224)1208-1212 NN
Engelbert I vanBerg  (1185-1225) 1216-1225 Graaf Engelbert I van Berg x Margareta v.Gelre, do.v.Hendrik II
Hendrik I Molenark (?-1238) 1215-1238 NN
Koenraad I Hochstaden(c1205-1261)1238-1261 Graaf Lothar I v.Hochstaden x Mathilde v. Loon, do.v.Hendrik II
Engelbert II Valkenburg(1220-1274)1261-1274 Graaf Diederik I Kleve-Wasserburg x Beatrice van Kirburg
Siegfried v.Westerburg (?-1297) 1274-1297 NN
Wigbold van Holte (?-1304) 1297-1304 NN

Hendrik II v.Virneburg  (?-?) 1304-1332 NN
Walram van Jülich (1304-1349) 1332-1349 Graaf Gerhard van Jülich x Elisabeth van Brabant
Wilhelm vanGennep (?-?)  1349-1362 NN
Johan vanVirneburg  (?-?)  1362-1363 NN
Wilhelm vanSchleiden(?-?)  1363-  NN
Adolf II vonderMarck(?-c1394) 1363-1364 graaf Adolf II van Marck x Margareta van Kleve
Engelbert II vd Marck (1304-1368)1364-1368 graaf Engelbert III van Marck x Mathilde van Arenberg
Kuno v.Falkenstein (?-?)  1369-1370 NN
Frederik II Saarwerden(c1348-1414)1370-1414 Graaf Johan II Saarwenden x Klara van Vinstingen

Dietrich II van Möhrs (?-?) 1414-1446  (afgezet) NN
Ruprecht v.d.Pfalz  (1427-1480) 1463-1480 Keurvorst Ludwig III vd Pfalz x Mechtild van Savoie
Herman IV von Hessen (c1450-1508)1480-1508 Landgraaf Ludwig I van Hessen x Anna van Saksen
Filip II Dhaun-Oberstein (?-?) 1508-1515 NN
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(overgenomen uit Aubin H. en Niessen J. - Geschichtlicher Handatlas der Rheinprovinz - 1920)
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