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Over de evolutie van de grenzen van 
het bisdom Luik bestaat tot op heden 
weinig discussie. Traditioneel wordt aan-
genomen dat het grondgebied van het 
bisdom Luik gebaseerd is op de grenzen 
van de Civitas Tungrorum, een Romein-
se provincie met de stad Tongeren als 
hoofdplaats.1 Het uitgangspunt is dat de 
laatmiddeleeuwse, vaste grenzen van het 
bisdom geprojecteerd kunnen worden 
op de Romeinse periode, alsof er gedu-
rende meer dan duizend jaar continuïteit 
zou zijn geweest. In 2008 verscheen ech-
ter de bundel L’espace du diocèse. Genèse 
d’un territoire dans l’Occident médiéval 
(Ve-XIIIe siècle), waarin de vermeende 
continuïteit tussen bisdommen en de 
Romeinse administratieve indeling op 
de korrel wordt genomen op basis van 
casestudy’s uit hedendaags Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Engeland en Spanje.2 
In navolging van deze bundel probeer 

ik in dit artikel aan te tonen dat het ter-
ritorium van het bisdom Luik eveneens 
een dynamische in plaats van statische 
ontwikkeling kende. Het ziet ernaar uit 
dat de autoriteit van de bisschoppen 
van Luik minstens tot de tiende eeuw 
niet territoriaal gebonden was, in die 
zin dat ze geen macht hadden over een 
vast, strikt afgelijnd gebied, maar enkel 
over een gefragmenteerd lappendeken 
van rechten en bezittingen. Ook stel ik 
vast dat er in theorie misschien wel een 
onderscheid werd gemaakt tussen gees-
telijke en wereldlijke macht, maar dat de 
bisschoppen daar in de praktijk bijzon-
der flexibel mee omsprongen.

De voornaamste conclusie van de 
bundel van Florian Mazel is dat bisdom-
men een dynamische ontwikkeling 
kenden in de vroege middeleeuwen, in 
tegenstelling tot de statische visie dat de 
kerkelijke structuren de enige stabiele 
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dig, dynamisch karakter, in tegenstelling 
tot wat in de bestaande historiografie 
wordt beweerd. Zo kende de Romeinse 
administratieve structuur al heel wat 
verschuivingen. De Atuatuca Tungro-
rum bevond zich onder keizer Augustus 
bijvoorbeeld in Gallia Belgica. In het 
jaar 85 creëerde Domitianus de nieuwe 
provincie Germania inferior, maar 
het is onduidelijk of Tongeren daarbij 
hoorde. Vanaf de vierde eeuw maakte 
de Civitas Tungrorum deel uit van de 
provincie Germania secunda, maar op 
een uitgebreide beschrijving van die 
administratieve indeling is het wachten 
op de Notitia provinciarum et civitatum 
Galliae, vermoedelijk opgesteld aan het 
einde van de vierde of het begin van 
de vijfde eeuw.7 Er is echter geen enkel 
antiek document overgeleverd waarin de 
precieze grenzen van Romeinse civitates 
worden beschreven. Het enige spoor is 
de vermelding van een Grieks hydro-
niem in een tekst van Ptolemaeus, maar 
de interpretaties lopen uiteen: soms 
wordt dat geïdentificeerd als de Schelde, 
soms als de Dijle, soms als het bekken 
bestaande uit de Dender, Zenne, Demer, 
Ruppel, Gete en Nete.8 Wat het bisdom 
betreft, werd de bisschopszetel in de 
zesde eeuw verplaatst van Tongeren naar 
Maastricht en volgens recent onderzoek 
werd Luik de definitieve hoofdplaats van 

factor waren in de malaise na de ineen-
storting van het Romeinse Rijk.3 In een 
eerste fase, tussen de vijfde en de tiende 
eeuw, vestigden de bisschoppen hun 
gezag volgens de nieuwe inzichten via 
de controle van bidplaatsen, kapellen en 
kerken, die fungeerden als kernen van 
een invloedssfeer. Bernard Guenée heeft 
het in die context over Landmarks, als 
ruimtelijke symbolen voor de autoriteit 
van de machthebber.4 De ‘territorialise-
ring’ van bisdommen vond pas plaats 
in de twaalfde en dertiende eeuw, in die 
zin dat grenzen een permanent karakter 
kregen en juridisch werden gefundeerd. 
De wazige organisatie in de overgangs-
periode, tussen de tiende en de twaalfde 
eeuw, bood zo de ideale voedingsbodem 
voor conflicten, wanneer verschillende 
machthebbers de controle claimden over 
dezelfde gebieden in de periferie van 
hun invloedssfeer.5 De oorzaak van de 
verandering was wellicht een aangepaste 
opvatting over macht en bezit bij de 
tijdgenoten. Volgens de Romeinen was 
er pas sprake van een territorium wan-
neer een institutionele machthebber dat 
gebied definieerde. Pas in de twaalfde en 
dertiende eeuw vond dat idee opnieuw 
ingang door de herontdekking van het 
Romeinse recht.6

De algemene territoriale ontwikkeling 
van het bisdom Luik had een gelijkaar-
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schoppen van Luik de wereldlijke macht 
uit over het zogenoemde ‘prinsbisdom 
Luik’, een territorium dat zich uitstrekte 
tussen Thuin, Malmédy, Bouillon, Sint-
Truiden, Averbode en Maaseik. Bisschop 
Notger wordt dan ook beschouwd als de 
‘stichter’ van het prinsbisdom.12 

Het beeld over de territoriale ont-
wikkeling van het prinsbisdom is in de 
literatuur alvast minder zwart-wit, aan-
gezien men er niet zomaar van uitgaat 
dat het prinsbisdom sinds zijn ontstaan 
een aaneengesloten en ondeelbaar 
geheel vormde. De ontwikkeling van het 
territorium wordt eerder voorgesteld als 
een stapsgewijze overname van kleinere 
heerlijkheden en graafschappen, waarbij 
op basis van toponiemen in oorkonden  
gedetailleerd besproken wordt welke 
gebieden vanaf welk moment toebe-
hoorden aan de Luikse bisschoppen. 
De ruimtelijke vertaling van het topo-
niem - dus de specifieke territoriale 
omschrijving - wordt echter nooit ver-
duidelijkt, tenzij door te verwijzen naar 
de laatmiddeleeuwse grenzen. Net zoals 
bisdommen gebaseerd zouden zijn op 
Romeinse civitates, wordt het belang 
van Karolingische pagi overschat als 
voorloper van die wereldlijke territoria, 
maar ook van dekenijen.13 Enerzijds 
lijkt het waarschijnlijk dat Notger geen 
macht uitoefende over een eengemaakt 
gebied, maar over een lappendeken van 
graafschappen, heerlijkheden, steden, 

het bisdom omstreeks het jaar 800.9 Dat 
narratief, dat tot vandaag de historio-
grafie overheerst, werd gepopulariseerd 
door de tiende-eeuwse auteur Heriger 
van Lobbes (990-1007) in zijn Gesta 
episcoporum Tungrensium, Trajecten-
sium et Leodiensium (‘De daden van de 
bisschoppen van Tongeren, Utrecht en 
Luik’). Voor een precieze, ruimtelijke 
afbakening van het bisdom Luik is het 
wachten tot de late middeleeuwen.

De discussie wordt nog bemoei-
lijkt, aangezien de bisschoppen en de 
kerkelijke structuren niet losstonden 
van de rest van de samenleving. Bis-
schoppen bezaten immers wereldlijke 
prerogatieven of maakten deel uit van 
wereldlijke structuren, als machthebbers 
in prinsbisdommen, hertogdommen, 
graafschappen of heerlijkheden.10 In 
Luik was die verstrengeling verregaand. 
Zo verkreeg bisschop Notger van Luik 
(971-1008) in 980 van de Duitse keizer 
Otto II immuniteit over alle bezittingen 
(zoals kerken, abdijen, kapellen en 
stukken grond) en rechten (zoals het 
slaan van munten en het heffen van tol 
in bepaalde bewoningskernen) van de 
Luikse bisschopszetel. Opvolger Otto III 
(983-1002) gaf aan Notger vervolgens 
de wereldlijke rechten over territoria 
in leen, zoals de graafschappen Hoei, 
Condroz en Famenne in 985 en het 
graafschap Brunengeruuz in 987.11 In 
de late middeleeuwen oefenden de bis-
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een drietal kilometer ten zuiden van 
Zoutleeuw en duikt veelvuldig op in de 
bronnen, net als de heerlijkheid Oplinter, 
gelegen tussen Zoutleeuw en Tienen.15 
In de late middeleeuwen liep de grens 
tussen het hertogdom Brabant en het 
prinsbisdom Luik door deze regio. De 
stad Zoutleeuw en enkele gehuchten 
behoorden toe aan de hertogen, terwijl 
andere gehuchten deel uitmaakten van 
het prinsbisdom. Op geestelijk vlak 
waren de volledige parochie en de deke-
nij Zoutleeuw in deze periode afhanke-
lijk van de bisschoppen van Luik.16 

Ten tweede heeft de geschiedschrij-
ving over deze regio - hoofdzakelijk 
beperkt tot studies van enkele onderzoe-
kers aan het einde van de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw 
- zich louter gericht op het ontstaan van 
de stad Zoutleeuw. Daardoor werd er 
amper aandacht besteed aan de voorge-
schiedenis van het gebied. Op basis van 
tiende-eeuwse heiligenlevens stellen zij 
enkel dat het dorp ‘Leeuw’ al bestond 
in de zevende eeuw, dat dit dorp het 
centrum was van een heerlijkheid onder 
leiding van heer Hubertus en dat er een 
kerk stond ter ere van Sint-Sulpitius. De 
volgende stap in de regionale geschie-
denis is meteen de ‘stichting’ van de 
stad Zoutleeuw door de hertogen van 
Brabant, wat volgens hen plaatsvond in 
de twaalfde eeuw.17 Deze visie werd door 
alle latere onderzoekers kritiekloos over-

abdijen, versterkingen, gronden en bos-
sen.14 Anderzijds gaat men er nog steeds 
van uit dat er continuïteit bestond bij de 
grenzen van wereldlijke machtsstructu-
ren, maar dan tussen de Karolingische 
periode en de grenzen van kleinere ter-
ritoria als heerlijkheden en graafschap-
pen.

De casus Zoutleeuw

Om het dynamische karakter van de 
evolutie van de grenzen van het bisdom 
Luik te staven, neem ik in dit artikel 
de territoriale ontwikkelingen in een 
perifeer gebied onder de loep: de regio 
Zoutleeuw. Ik gebruik de omschrijving 
hier om het gebied aan te duiden dat 
zich grofweg bevindt tussen Tienen 
en Sint-Truiden, met de latere stad 
Zoutleeuw als kern en met inbegrip van 
omliggende gehuchten als Halle,  
Booienhoven, Helen, Bos, Dormaal, 
Kastel, Runkelen en Budingen. Die regio 
is relevant om verschillende redenen. 

Ten eerste beantwoordt het gebied 
niet aan een strak afgelijnd territo-
rium en werd het nooit als één geheel 
beschouwd. Zo is er in middeleeuwse 
bronnen op geen enkel moment sprake 
van een heerlijkheid in Zoutleeuw, ter-
wijl de kans klein is dat de bronnen dat 
zouden verzwijgen. De kleine heerlijk-
heid Dormaal bevond zich bijvoorbeeld 
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tiende eeuw was er bijvoorbeeld inder-
daad sprake van een strijd tussen Luik 
en Kamerijk over de voogdij van de abdij 
van Lobbes.19 Toch waren de bisschop-
pen van Kamerijk wellicht geen directe 
concurrent in de regio Zoutleeuw. 
Zo worden die bisschoppen in geen 
enkele middeleeuwse bron met betrek-
king tot deze regio vermeld, hetgeen 
bijvoorbeeld ook geldt voor de meer 
westelijk gelegen regio rond de latere 

genomen.18 Nochtans zijn er indirect 
heel wat aanwijzingen over de precieze 
tiende-eeuwse situatie in die regio wan-
neer we onze blik niet langer beperken 
tot oorkonden.

Ten derde waren er in de tiende eeuw 
nog andere kandidaten om de geeste-
lijke macht over deze regio te claimen. 
De meest evidente ‘buur’ is het bisdom 
Kamerijk, waarbij de Dijle nabij Leuven 
in de late middeleeuwen de natuurlijke 
grens vormde met het bisdom Luik. In de 
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komt nog bij dat de door Trudo gestichte 
kerk in Sint-Truiden gewijd zou zijn door 
Remaclus. Remaclus, die als bisschop 
van Maastricht beschouwd kan worden 
als een voorloper van de bisschoppen 
van Luik, was dus bevoegd om de kerk te 
wijden.24 De bisschoppen van Metz heb-
ben volgens het heiligenleven dus geen 
reden om de controle over Sint-Truiden 
te claimen. In de negende eeuw wierpen 
de bisschoppen van Luik zich bijvoor-
beeld ook op als verdedigers van de abdij 
tegen de invallende Noormannen, bij 
gebrek aan hulp uit Metz. In 1006  
mengde Notger zich in de strijd om de 
keuze van de abt van de Sint-Trudo-
abdij.25 In 1227 deden de bisschoppen 
van Metz ten slotte officieel afstand van 
hun rechten in Sint-Truiden ten voordele 
van de bisschoppen van Luik, maar in de 
praktijk was hun invloed al veel langer 
tanende.26

De Sint-Sulpitiuskerk in de 
Vita Secunda Sancti Remacli

In deze paragraaf onderzoek ik de ont-
staanscontext van de oudste parochie-
kerk van Zoutleeuw: de Sint-Sulpitius-
kerk. De oudste bronnen die letterlijk 
naar deze kerk verwijzen, zijn twee 
oorkonden uit 1235 die werden opge-
steld door het Luikse Sint-Denijskapittel. 

stad Tienen.20 De concurrentie kwam 
daarentegen uit verrassende hoek: het 
bisdom Metz. Volgens de Vita prima 
sancti Trudonis schonk de heilige Trudo 
al zijn bezittingen ‘onveranderlijk en 
eeuwig’ aan Sint-Stephanus, de patroon-
heilige van Metz. Daaronder bevonden 
zich ook de gronden waarop Trudo later 
de Sint-Trudoabdij in Sint-Truiden zou 
stichten, in vogelvlucht op minder dan 
vijf kilometer afstand van Zoutleeuw.21 
Ook latere heiligenlevens en kronieken 
benadrukken de wereldlijke rechten 
van de bisschoppen van Metz in Sint-
Truiden.22 Het bleef bovendien niet bij 
loze claims, want in de praktijk hadden 
zij er inderdaad macht. Ze controleer-
den bijvoorbeeld de stad Sint-Truiden, 
die zich rond de abdij had ontwikkeld. 
Zo bezaten ze onder andere het tolrecht, 
kozen ze schepenen of andere stedelijke 
vertegenwoordigers en lieten ze munten 
slaan.23 

Omgekeerd minimaliseert de Vita 
secunda Remacli - een tiende-eeuws 
heiligenleven uit de invloedssfeer van 
de bisschoppen van Luik - de schen-
king van Trudo aan Metz. In die tekst 
staat expliciet vermeld dat Trudo enkel 
afstand zou gedaan hebben van zijn 
bezittingen in de buurt van Metz, het-
geen impliceert dat alle andere bezittin-
gen van Trudo - lees: de Sint-Trudoabdij 
- er geen deel van uitmaakten. Daar 
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staanscontext van de kerk. Een moge-
lijk spoor is de verspreiding van het 
patrocinium, de heilige aan wie de kerk 
werd toegewijd.32 Deze methode doet 
vermoeden dat de Zoutleeuwse Sint-Sul-
pitiuskerk werd gebouwd onder invloed 
van de bisschoppen van Metz in plaats 
van die van Luik. 

Ten eerste was er in het bisdom Luik 
nooit sprake van een wijdverspreide 
Sulpitiuscultus. Sint-Sulpitius kwam er in 
de hele middeleeuwen bijvoorbeeld niet 
voor op de heiligenkalender, noch ver-
melden inventarissen van Luikse instel-
lingen of naslagwerken over de middel-
eeuwse geschiedenis van het bisdom die 
heilige.33 Herigers vermelding in de Vita 
secunda Remacli is de enige aanwijzing 
dat de heilige bekend was in Luik vóór 
de twaalfde eeuw.34 Het lijkt bijgevolg 
weinig waarschijnlijk dat de bisschoppen 
van Luik een kerk zouden wijden aan 
een heilige die op dat moment nog totaal 
onbekend was in het bisdom. Omdat 
het bisdom Luik deel uitmaakte van het 
aartsbisdom Keulen, zou de inspiratie 
eventueel nog uit die richting gekomen 
kunnen zijn. Sulpitius was echter ner-
gens in het Duitse rijk bekend, aangezien 
hij er net als in Luik niet voorkwam op 
de heiligenkalender en er geen kerken, 

Deze documenten betekenen meteen 
een ingrijpende verandering wat het 
statuut van de kerk betreft, aangezien ze 
bekrachtigden dat de Sint-Sulpitiuskerk 
de functie van parochiekerk in 1231 had 
overgedragen aan de recent opgerichte 
Sint-Leonarduskerk.27 Oorkonden van 
de Luikse bisschop, de Brabantse hertog, 
een pauselijke legaat en de paus zelf 
bevestigen die transfer, respectievelijk 
in 1236, 1237, 1253 en 1257.28 Impliciet 
werd er in oudere oorkonden echter al 
verwezen naar een kerkgebouw in Zout-
leeuw. Zo organiseerde de Luikse aarts-
diaken in 1225 een synode in de ecclesia 
de Lewis (‘kerk van Leeuw’).29 In 1218 
en in 1226 ondertekende een decanus 
Lewensis (‘deken van Leeuw’) een oor-
konde, en in 1139 en 1178 werd de deca-
nia de Lewis (‘de dekenij van Leeuw’) 
expliciet vermeld.30 Ook in het Liber pri-
mus diversarum materiarum (‘Het eerste 
boek met verscheidene goederen’) - een 
dertiende-eeuwse inventaris van de goe-
deren van het Luikse Sint-Denijskapittel 
- staat de ecclesia parochialis de Leuwis 
(‘parochiekerk van Leeuw’) tussen de 
eigendommen.31 Het lijkt waarschijnlijk 
dat die attestaties verwijzen naar de Sint-
Sulpitiuskerk, die tot 1235 de functie van 
parochiekerk had.

De oorkonde uit 1235 geeft echter 
geen informatie over de precieze ont-



9Grenzeloze macht? 

35.  Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung, II, 82-86, 172, 187-192; Strubbe en Voet, 
De chronologie, 158-159.

36. Goullet en Heinzelmann, Miracles, vies et réécritures, 184, 285-289; Gauthier, Topographie 
chrétienne des cités de la Gaule, I, 52; Parisse, ‘La vie religieuse en Lorraine’; Grotefend, 
Taschenbuch der Zeitrechnung, II, 187-192; Morhain, ‘Les origines du christianisme à Metz’, 
47; Bour en Klausner, ‘Note sur l’ancienne liturgie de Metz’, 582-583, 658-659; Collot, ‘Les 
origines chrétienne de Metz’; Parisse, ‘Remarque sur les fondations monastiques à Metz’, 
198-199; Voltz, Historique des bâtiments de l’abbaye Sainte-Glossinde à Metz, 37.

37. Kupper, Liège et l’Église impériale, 354; Parisse, ‘Liège et la Lorraine’, 364; Hansay, ‘Le par-364; Hansay, ‘Le par-
tage de la souveraineté dans la ville de Saint-Trond’; Bormans, Recueil des ordonnances, 16; 
Boes, L’abbaye de Saint-Trond, 72.
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een band tussen de regio Zoutleeuw en 
de bisschoppen van Metz, via de Sint-
Trudoabdij. Gezien de beperkte afstand 
tussen Zoutleeuw en Sint-Truiden is 
een stichting vanuit Metz zeker niet 
onwaarschijnlijk. Die ‘stichting’ kan 
echter ruim geïnterpreteerd worden. Zo 
zou het bijvoorbeeld om de oprichting 
van een primitieve bidplaats ter ere van 
Sulpitius kunnen gaan, zonder dat er 
meteen sprake was van een kapel of een 
parochiekerk.

Die verklaring botst evenwel met de 
inhoud van twee werken van Heriger van 
Lobbes: de Vita secunda Sancti Remacli 
(‘Het tweede heiligenleven van Sint-
Remaclus’) en de Gesta episcoporum 
Tungrensium, Trajectensium et Leodien-
sium (‘De daden van de bisschoppen 
van Tongeren, Utrecht en Luik’), die hij 
allebei schreef in opdracht van bisschop 
Notger van Luik op het einde van de 
tiende eeuw.38 De Vita secunda Remacli 
werd haast integraal overgenomen in de 
Gesta; het betreft dus twee keer hetzelfde 
verhaal. Daarin beschrijft Heriger dat 
Sint-Remaclus “meerdere kerken ter 
ere van Sint-Sulpitius heeft gebouwd 
in zijn diocees”. De reden daarvoor 
verduidelijkt de auteur in een eerdere 
passage: omdat bisschop Sulpitius van 
Bourges († 647) de jonge Remaclus had 
opgeleid, bouwde de leerling de kerken 

kapellen of altaren in zijn naam werden 
opgericht.35

Ten tweede werd Sint-Sulpitius met 
zekerheid vereerd in de stad Metz. In het 
religieuze leven van laatmiddeleeuws 
Metz nam de heilige niet per se een spe-
ciale plaats in, maar twee kerken werden 
aan hem gewijd, zijn naamdag werd 
nog steeds gevierd en een poort in de 
dertiende-eeuwse omwalling werd naar 
hem genoemd. Belangrijker is echter 
dat het hoofdaltaar van de abdijkerk van 
Sint-Glodesinde, wellicht gebouwd in 
de achtste eeuw, aan hem werd gewijd. 
Aan het einde van de achtste eeuw was 
Sulpitius in Metz dus bekend.36 Ten 
derde bezaten de bisschoppen van Metz 
tot de dertiende eeuw de wereldlijke 
macht over de abdij van Sint-Trudo (en 
een deel van de stad en haar omgeving). 
Bisschop Chrodegang van Metz (742-
766) was afkomstig uit Haspengouw en 
zijn familie bezat er een groot aantal 
gronden. Enkele bisschoppen van 
Metz combineerden hun bisschopstitel 
bovendien met die van abt van Sint-
Trudo, zoals Angilrannus (768-791), 
neef van Chrodegang en opdrachtgever 
van de vita Trudonis; Drogo (823-855), 
ook abt van onder meer Gorze, Mar-
moutier en Luxueil; en Adalbero I, de 
grote hervormer van de abdijen van 
Gorze en Sint-Trudo.37 Er bestond dus 
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van Heriger, heeft Remaclus’ vermeende 
bouwactiviteiten niet meer vermeld.43 
De vergelijking met de Vita prima toont 
dus aan dat auteur de zin zelf heeft 
toegevoegd aan het verhaal. Daaraan 
kan geen geloof worden gehecht, omdat 
de gebeurtenis pas driehonderd jaar na 
datum werd neergeschreven.

Die praktijk was niet uitzonderlijk, 
aangezien Heriger ook al fragmenten 
had toegevoegd om de schenking van 
Trudo aan de bisschoppen van Metz 
in twijfel te trekken. Het lijkt dus waar-
schijnlijk dat de toevoeging over de 
bouw van de Sint-Sulpitiuskerken een 
gelijkaardig doel diende. Remaclus - bis-
schop van Maastricht en dus een voor-
ganger van de bisschoppen van Luik - 
wordt immers voorgesteld als de oprich-
ter van alle Sulpitiuskerken, waardoor de 
bisschoppen van Luik beschouwd kon-
den worden als de rechtmatige eigenaars 
van de Zoutleeuwse Sint-Sulpitiuskerk. 
Dat doet vermoeden dat de Luikse con-
trole van de kerk op het einde van de 
tiende eeuw door de tijdgenoten niet als 
vanzelfsprekend werd beschouwd, want 
als er geen concurrenten waren, hadden 
ze er niet zo hard de nadruk op hoeven 
te leggen. De bisschoppen van Metz 
waren in dat geval de meest waarschijn-
lijke optie als concurrent.

Een extra argument voor die hypo-
these is de ontstaanscontext van een 
kerk ter ere van Sint-Gorgonius in 
Hoegaarden, een vijftiental kilometer 

als eerbetoon aan zijn leermeester.39 
In het bisdom Luik en in de buurt van 
Zoutleeuw bevonden zich in de late mid-
deleeuwen alvast verschillende kerken 
die gewijd waren aan Sint-Sulpitius, 
zoals in Diest, Overhespen, Neerheylis-
sem of Betekom.40 Op het eerste gezicht 
lijkt Herigers stelling dus niet uit de lucht 
gegrepen. Hoewel hij niet preciseert 
over welke kerken het precies gaat, is 
het in principe mogelijk dat Remaclus in 
Zoutleeuw inderdaad een kerk had laten 
bouwen ter ere van zijn leermeester.

Toch zijn er redenen om te twijfelen 
aan de passage. Zo werden de kerken 
ter ere van Sint-Sulpitius in het bis-
dom pas opgericht vanaf de twaalfde 
eeuw.41 Bovendien is er een oudere 
versie overgeleverd van het leven van 
de heilige Remaclus, geschreven door 
een anonieme auteur in het midden van 
de negende eeuw, waar Heriger zich op 
gebaseerd heeft.42 In deze Vita prima 
wordt niets gezegd over stichtingen van 
kerken ter ere van Sint-Sulpitius, hoewel 
de rest van de passage in beide versies 
van het heiligenleven inhoudelijk vol-
ledig identiek is. De vermelding van die 
gebeurtenis in Herigers Vita secunda 
verstoort bovendien de logische opbouw 
van het werk, aangezien de betreffende 
passage handelt over de jeugd van 
Remaclus en diens daden als bisschop 
pas veel later aan bod komen. Egidius 
van Orval, die in de dertiende eeuw een 
vervolg schreef op de Gesta Episcoporum 
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van de bisschoppen van Metz vóórdat 
die tekst verscheen. Toch zou ook de 
kerk van Hoegaarden uiteindelijk geïn-
corporeerd worden door de bisschoppen 
van Luik. Volgens een inscriptie in de 
kerk van het Luikse Sint-Pauluskapittel 
- waar de Sint-Gorgoniuskerk volgens 
latere bronnen afhankelijk van was - ver-
bouwde een zekere gravin Alpaïde van 
Hoegaarden haar castrum tot een kerk. 
Diezelfde Alpaïde zou in 987 ook het 
graafschap Brunengeruuz aan de bis-
schoppen van Luik hebben geschonken, 
waar Hoegaarden en dus de kerk deel 
van uitmaakten.46 Volgens de Luikse 
traditie werd de Sint-Gorgoniuskerk 
dus gesticht door Alpaïde. Net als bij de 
Sint-Sulpitiuskerk in Zoutleeuw kan dat 

van Zoutleeuw. In de historiografie 
over Tienen en Hoegaarden wordt er 
amper aandacht aan besteed, maar de 
cultus van de patroonheilige van die 
kerk werd volgens de Vita Chrodegangi 
episcopi Mettensis (het heiligenleven 
van bisschop Chrodegang van Metz) 
gestimuleerd door bisschop Chrodegang 
van Metz.44 In 765 liet die het lichaam 
van Sint-Gorgonius naar de abdij van 
Gorze overbrengen, in de buurt van 
Metz zelf, vanwaar de cultus zich verder 
zou verspreiden. Het heiligenleven werd 
omstreeks het midden van de tiende 
eeuw geschreven door een monnik in 
de abdij van Gorze45, het lijkt dus waar-
schijnlijk dat de Hoegaardse Sint-Gorgo-
niuskerk werd opgericht onder invloed 

Gezicht op Zoutleeuw, 1678. Gravure naar een tekening van Adam Frans van der Meulen, Parijs, 1685. Met links 
van het midden (onder de rechts tak van de boom) de Sint-Sulpitiuskerk en rechts van het midden de Sint-
Leonarduskerk.
[Amsterdam, Rijksmuseum: RP-P-OB-82.787]
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de decania de Lewis (‘de verplichte obo-
len van de dekenij Zoutleeuw’).49 De ver-
plichting om jaarlijks in processie naar 
de abdij te gaan werd in 1274 afgeschaft 
in ruil voor een vaste, jaarlijkse betaling 
aan de proost van de Sint-Trudoabdij 
en die betaling is tot de zestiende eeuw 
terug te vinden in de abdijrekeningen.50

De banales oboles waren de financi-
ele component van de croix banales of 
bancroix (‘bankruisprocessies’). Die pro-
cessies werden jaarlijks georganiseerd. 
De leden van een bepaalde parochie 
moesten een tocht ondernemen naar 
een andere religieuze instelling, onder 
begeleiding van de parochiepriester en 
met een kruis, een banier en de relieken 
van de betreffende parochiekerk. Ter 
plaatse moesten ze een offer brengen 
- hetzij in natura, hetzij in geld - aan 
de heilige die in deze instelling vereerd 
werd. Die bankruisprocessies kwamen 
voor in het Engelse, het West-Frankische 
en het Ottoonse rijk.51 Ursmer Berlière, 
de eerste die het fenomeen uitvoerig in 
kaart heeft gebracht, onderscheidt drie 
categorieën, afhankelijk van de eind-
bestemming en de ontstaansperiode 
van de processie: 1. Processies naar een 
kathedraal; 2. Processies naar een kapit-
telkerk of een abdij; 3. Processies naar 
een ‘moederkerk’.52 Ook recent onder-
zoek bevestigt die indeling.53 De derde 
categorie is voor dit onderzoek niet van 

geïnterpreteerd worden als een middel 
van de bisschoppen van Luik om een 
stichting vanuit Metz tegen te spreken 
en zo de eigen aanspraken kracht bij te 
zetten.

De croix banales of bankruis-
processies

In de tiende eeuw deden de bisschop-
pen van Luik pogingen om de afhan-
kelijkheid van Zoutleeuw symbolisch 
te onderstrepen. Een oorkonde van 
bisschop Adalbero II van Luik uit 1139 
beslecht een dispuut tussen de kerk van 
Diest en de abdij van Sint-Trudo door te 
bepalen dat de parochianen van Diest 
- “net zoals andere kerken van de deke-
nijen van Sint-Truiden, Zoutleeuw en 
Geldenaken" - een jaarlijkse pelgrims-
tocht moesten maken naar de graftombe 
van de heilige Trudo om er één obool 
per huishouden te offeren.47 Verwij-
zingen naar die verplichte jaarlijkse 
pelgrimstocht komen ook voor in andere 
documenten. De tegenpaus Victor IV 
bevestigde in 1161 dat de abdij van Sint-
Truiden recht had op de banales oboles 
van de decima de Lewis (‘verplichte obo-
len van de tienden van Zoutleeuw’).48 In 
1178 somde paus Alexander III de privi-
leges en de bezittingen van de abdij op, 
waaronder opnieuw de bannales oboles 
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Ook in andere gevallen waren het de 
bisschoppen van Luik die de discussie 
uiteindelijk beslechtten, meestal ten 
voordele van de kapittels of de abdijen. 
In het bisdom Luik lag de eindbeslis-
sing bijvoorbeeld bij de bisschoppen 
over alles wat betrekking had op de 
bankruisprocessies. Vanrie, Berlière 
en Paquay vermoeden daarom dat de 
processies naar de lokale instellingen 
het equivalent waren van de processies 
naar de kathedraal, het centrum van 
het bisdom.57 De lokale instellingen 
die de processies ontvingen, zagen zo 
enerzijds hun inkomsten toenemen, 
omdat de bezoekende parochianen 
verplicht waren geschenken of geld mee 
te brengen, en anderzijds hun invloed 
toenemen, aangezien ze op die manier 
minstens symbolisch het religieuze 
aanspreekpunt werden van een grotere 
regio en dus een trapje hoger stonden in 
de hiërarchie van de instellingen. Voor 
de parochianen betekende dit dat ze zich 
veel minder ver moesten verplaatsen 
en dus tijd uitspaarden. Op het eerste 
gezicht lijkt het alsof de bisschoppen aan 
macht moesten inboeten, maar in de 
praktijk was de nieuwe regeling ook voor 
hen voordelig. Ze versterkten immers 
de banden met de instituties die ze had-
den bevoordeeld en creëerden zo een 
belangrijke regionale vertegenwoordiger 
van de bisschoppelijke macht.

Het is moeilijk vast te stellen wanneer 
precies de bisschoppen hun rechten 
(gedeeltelijk) afstonden aan de abdijen 
en kapittelkerken. Alle oorkonden over 

belang, daarom sla ik de bespreking 
ervan over.

Het oudst zijn de bankruisproces-
sies naar kathedralen, die het centrum 
vormen van een bisdom. Verschillende 
kronieken, heiligenlevens en oorkonden 
vanaf de tiende eeuw vermelden jaar-
lijkse tochten naar kathedralen. Daarom 
wordt algemeen aangenomen dat de 
tochten in deze periode ontstonden. 
De priesters brachten ook geschenken 
mee, die na verloop van tijd een ver-
plicht karakter kregen en niet langer 
bestonden uit goederen maar uit een 
geldsom.54 De tweede categorie van 
processies richtte zich op kapittelkerken 
en abdijen.55 In de twaalfde-eeuwse 
oorkonden waarin die processies aan 
bod komen, ligt de nadruk eerder op 
de bijbehorende geldsom dan op de 
processies zelf en werd het te offeren 
bedrag afhankelijk van het aantal haar-
den in de parochie. Na de verandering 
van een geschenk in natura naar een 
geldsom, was dat de volgende stap in de 
ontwikkeling naar een gestructureerde 
belasting. Verder valt het op dat die oor-
konden stuk voor stuk werden opgesteld 
naar aanleiding van een discussie, waar-
bij één of meerdere parochies weigerden 
nog langer op processie te gaan en een 
offer te brengen. De bankruisproces-
sie naar de abdij van Lobbes werd in 
980 bijvoorbeeld ter discussie gesteld 
door enkele parochies die liever naar 
de kapittelkerken van Nijvel of Fosses 
zouden gaan, maar de Luikse bisschop 
greep in en behield het status-quo.56
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vermoeden dat het werk door de abdij 
als drukkingsmiddel werd gebruikt tegen 
weerspannige parochies, aangezien het 
haar eigen rechten extra in de verf zette. 
De auteur - een monnik uit de abdij van 
Sint-Hubertus - laat bijvoorbeeld ook 
constant persoonlijke sentimenten door-
klinken in zijn werk en past historische 
feiten aan zijn eigen standpunt aan.61 
Het is dus eerder twijfelachtig dat de 
tochten werkelijk plaatsvonden sinds de 
negende eeuw.

Het toenemende aantal weigeringen 
en discussies bleef uiteindelijk niet 
zonder gevolg. In het jaar 980 besliste 
de Luikse bisschop Notger volgens het 
Cantatorium in de zaak over de abdij 
van Lobbes nog dat alles bij het oude 
bleef, maar vanaf de twaalfde eeuw werd 
er steeds vaker een andere invulling 
gegeven aan de bankruisprocessies. In 
1142 werd de discussie tussen de Sint-
Trudoabdij en de parochie Diest bijvoor-
beeld beëindigd met de regeling dat de 
parochie jaarlijks een vast bedrag moest 
betalen, niet meer gekoppeld aan het 
aantal haarden en zonder processie naar 
het graf van Sint-Trudo.62 De parochie 
Neerlinter onttrok zich in 1266 volledig 
aan de processie én de belasting door 
een stuk land aan de abdij te schenken.63 
De parochie Zoutleeuw volgde in 1274 
het voorbeeld van Diest, aangezien het 
stadsbestuur een overeenkomst sloot 
met de prelaat van de abdij: voortaan 
zouden de bankruisprocessie en het offer 

een dispuut tussen een parochie en een 
lokale instelling benadrukken ‘de oude 
traditie’ van die gewoonte. Deze vermel-
dingen moeten echter kritisch gelezen 
worden, aangezien de ouderdom het 
belangrijkste argument van de instel-
lingen was om hun recht te verdedigen. 
Het kapittel van Tongeren stelde in 
1391 bijvoorbeeld dat de processies al 
bestonden “sinds de eerste christelijke 
keizers”.58 De auteur van het Cantato-
rium - een kroniek over het ontstaan 
van de abdij van Sint-Hubertus die in de 
Belgische Ardennen werd geschreven 
omstreeks 1100 - was iets subtieler en 
plaatste de oorsprong in het begin van 
de negende eeuw.59 Berlière en Vanrie 
beweren op basis van die ene bron dat 
alle processies hun oorsprong vonden 
in de negende eeuw.60 Toch ontstonden 
de processies naar kathedralen vermoe-
delijk pas in de tiende eeuw en waren 
de processies naar abdijen en kapittels 
daarvan afgeleid. Ook concluderen 
Berlière en Vanrie op basis van één bron 
meteen dat álle processies in heel West-
Europa in de negende eeuw ontstonden. 
Bovendien houden ze geen rekening met 
de mogelijke vooringenomenheid van 
het Cantatorium. Volgens mij maakt die 
passage niet toevallig deel uit van een 
werk dat werd geschreven in de elfde 
eeuw, op een moment dat meerdere 
parochies hun jaarlijkse verplichting 
steeds vaker negeerden. De expliciete 
vermelding van de ‘traditie’ doet immers 
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eerste plaats symbolisch, aangezien ze 
de afhankelijkheid van het lokale niveau 
ten opzichte van de bisschopszetel bena-
drukten, met de Sint-Trudoabdij als tus-
senstation. Aangezien de processies nog 
altijd onder de controle stonden van de 
bisschoppen van Luik, kan dat opnieuw 
gezien worden als een voorbeeld van 
het ingrijpen van die bisschoppen in de 
regio Zoutleeuw.

De parochie en de dekenij 
Zoutleeuw

Hoewel de bronnen verder geen infor-
matie bevatten over een verdoken strijd 
tussen de bisschoppen van Luik en Metz 
in de regio Zoutleeuw, kan de vorming 
van de parochiale en decanale structuur 
in de tiende eeuw daar een nieuw licht 
op werpen. In deze paragraaf schets ik 
eerst een overzicht van het historisch 
onderzoek naar parochies en dekenijen, 
met bijzondere aandacht voor het bis-
dom Luik. Daarna bespreek ik de beteke-
nis daarvan voor de verankering van de 
bisschoppelijke macht in de regio Zout-
leeuw. In de late middeleeuwen bestond 
het bisdom Luik uit 8 aartsdiaconaten, 
28 dekenijen en meer dan 600 parochies, 
waardoor Luik een van de grootste bis-
dommen van West-Europa was.65 Binnen 
die structuur was Zoutleeuw behalve 
een parochie ook de hoofdplaats van een 
dekenij, die 31 parochies telde.66 De oud-
ste vermelding van de parochie en de 
dekenij Zoutleeuw staat in de oorkonde 

worden vervangen door de betaling van 
een vast bedrag.64 In de dertiende eeuw 
bleef op veel plaatsen dus enkel nog de 
fiscale component van de traditie over. 

Als conclusie kunnen we stellen dat 
de parochianen van Zoutleeuw verplicht 
waren om jaarlijks op processie te trek-
ken naar de abdij van Sint-Trudo in 
Sint-Truiden. Die tochten behoorden tot 
de tweede categorie van de bankruispro-
cessies en ontstonden vermoedelijk ten 
vroegste in de tweede helft van de tiende 
eeuw, als een gevolg van een privilege 
van de bisschoppen van Luik aan abdij-
en en kapittelkerken in hun bisdom. De 
betekenis van die processies was in de 

Pelgrimsmedaille van de Sint-Trudoabij met voor-
stelling van de heiligen Trudo en Eucherius, 17de 
eeuw.
[Privécollectie]
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kapellen’) van aartsbisschop Hincmar 
van Reims (845-882).71 Aan de basis 
lag de beslissing van de Karolingers om 
het tiendensysteem verplicht te maken, 
waardoor ‘zones’ ontstonden waarvan 
de inwoners afhankelijk waren van een 
bepaalde cultusplaats. De persoonsge-
bonden visie op parochies bleef echter 
behouden, aangezien de zone bij een 
bepaalde cultusplaats nog steeds in de 
eerste plaats werd gepercipieerd als een 
gemeenschap van gelovigen die tienden 
betaalden en sacramenten ontvingen. 
Pas tussen de twaalfde en de dertiende 
eeuw vond een territorialisering plaats in 
de strikte betekenis, aangezien parochies 
toen onlosmakelijk verbonden werden 
met een welbepaald territorium door de 
grenzen strikt af te bakenen. Daarvan 
getuigen de grensconflicten, die vanaf 
dan opduiken in de bronnen.72 

Dekenijen zouden vervolgens zijn 
opgericht in de negende eeuw door ver-
schillende parochies samen te voegen.73 
Daniel Pichot vond bij zijn studie van de 
decanale ontwikkeling in de regio Neder-
Maine geen bewijs voor de hypothese 
dat grenzen van dekenijen gebaseerd 
waren op Karolingische pagi en ook 
Alain Dierkens kwam tot dezelfde con-
clusie voor het bisdom Luik. De situering 

van bisschop Adalbero II van Luik uit 
1139, waarin ook de bankruisprocessies 
vermeld worden.67 

Net als bisdommen werden parochies 
tot aan het einde van de twintigste eeuw 
beschouwd als een overblijfsel van de 
administratieve structuur van de Romei-
nen. Volgens die interpretatie waren 
parochies de kleinste kerkelijke eenheid, 
strikt afgebakend en ingekapseld in een 
duurzame hiërarchie.68 Recent onder-
zoek legt de bestaande literatuur echter 
aan de kant, nuanceert het beeld van 
continuïteit en stelt een nieuwe fasering 
voor.69 Het belangrijkste verschil is dat 
vóór de tiende eeuw de nadruk ligt op 
het persoonlijke in plaats van het terri-
toriale karakter van de parochie. Op het 
concilie van Agde in 506 en in een brief 
van paus Gelasius I werd een parochie 
bijvoorbeeld gedefinieerd als een groep 
van gelovigen bij één bepaalde priester 
of bisschop rond een cultusplaats.70 De 
term verwijst met andere woorden niet 
naar het territorium an sich, maar naar 
een gemeenschap van gelovigen. Vanaf 
de negende eeuw wordt de parochie in 
normatieve bronnen steeds vaker gelinkt 
aan een specifiek territorium, zoals in 
de Pseudo-Decretalen (857-858) of in de 
De ecclesiis et capellis (‘Over kerken en 
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Op basis van de oorkonde uit 1139 
weten we dat Zoutleeuw op dat moment 
deel uitmaakte van het bisdom Luik, 
als parochie en als hoofdplaats van een 
dekenij.78 De keuze voor een bepaalde 
kerk of kapel als hoofdplaats van een 
dekenij wordt doorgaans verklaard door 
te verwijzen naar een vroege stichting 
van de betreffende religieuze instelling.79 
Die veronderstelling impliceert dat de 
kerk van Zoutleeuw werd opgericht vóór 
het bisdom werd onderverdeeld, dus 
vóór de tiende eeuw. Nochtans lijkt het 
waarschijnlijk dat de Zoutleeuwse Sint-
Sulpitiuskerk - net als de Hoegaardse 
Sint-Gorgoniuskerk - niet door de bis-
schoppen van Luik, maar door die van 
Metz werd gesticht. Op een bepaald 
moment kwamen de bisschoppen van 
Luik en Metz dus in elkaars vaarwater 
terecht. Drijfveer voor die evolutie was 
wellicht de toenemende aandacht van 
de bisschoppen voor de organisatie van 
hun bisdom, om het tiendensysteem 
verder uit te bouwen en om het chris-
tianiseringsproces op het platteland te 
versnellen. 80 Wellicht bleek daardoor dat 
de toenmalige territoriale versnippering 
niet de meest efficiënte organisatievorm 
was en probeerden de bisschoppen 
hun lappendeken van verspreide bezit-
tingen langzaamaan om te vormen tot 
een aaneengesloten gebied. De macht 
van de bisschoppen van Metz - als een 
soort enclave avant la lettre in de wijde 
omgeving van de Sint-Trudoabdij - was 
op die manier de luis in de pels van de 
bisschoppen van Luik. 

in de negende eeuw is opnieuw gestoeld 
op het traktaat De eclesiis et capellis van 
Hincmar van Reims, die de oprichting 
van dekenijen heeft gepromoot om 
de efficiëntie van de bisschoppelijke 
organisatie te verbeteren.74 Hincmar 
onderhield bovendien nauwe contacten 
met bisschop Franco van Luik (856-901). 
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de 
ideeën over parochies en dekenijen Luik 
hebben bereikt via die weg.75 

In de Virtutes sancti Eugenii (‘De 
deugden van de heilige Eugenius’) - een 
heiligenleven geschreven op het einde 
van de tiende eeuw - wordt aan een 
deken de opdracht gegeven de cultus 
van Eugenius over alle dekenijen van 
het bisdom Luik te verspreiden. De 
tekst vermeldt meer specifiek een deken 
Flodinus onder het episcopaat van 
bisschop Stefanus (901-920): “Flodino 
decano [...] ut per omnem decaniam 
[...].”76 Op basis van die zinsnede stelt 
Deblon dat de dekenijen al bestonden 
aan het begin van de tiende eeuw, maar 
de enige zekerheid is dat er dekenijen 
voorkwamen op het moment dat de tekst 
geschreven werd. Aan het einde van de 
tiende eeuw moet de vorming van  
dekenijen dus zeker begonnen zijn.77 
Op een vermelding van de dekenijen zelf 
en van hun precieze omschrijving blijft 
het wachten tot de twaalfde eeuw, maar 
toch lijkt het aannemelijk dat de deca-
nale structuur in het bisdom Luik vorm 
kreeg in de tiende eeuw, tussen het epis-
copaat van Franco en de redactie van het 
leven van de heilige Eugenius. 
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84. Zie voetnoot 17.

Zoutleeuw staat in de Vita Landoaldi 
(‘Het heiligenleven van Landoaldus’), 
een hagiografisch werk dat omstreeks 
het jaar 980 werd geschreven door He-
riger, de abt van Lobbes, in opdracht van 
bisschop Notger van Luik. De tekst luidt 
als volgt: “in villa Lewa, Huberto cuidam 
primario ab Leodicensi episcopo bene-
ficiata, erat mulier, Geila vocabulo” (‘in 
het domein Leeuw, geschonken aan de 
vooraanstaande Hubertus door de bis-
schop van Luik, was een vrouw die Geyla 
werd genoemd’).83 Over deze Geyla ver-
telt de auteur verder nog dat ze naar het 
dorpje Wintershoven was gegaan omdat 
ze hoopte dat de heilige Landoaldus 
haar daar kon genezen, nadat ze tever-
geefs hulp had gezocht in Maastricht, 
Luik, Sint-Truiden en Nijvel. Lokale 
historici die het verleden van Zoutleeuw 
bestudeerd hebben, interpreteren dat 
citaat heel letterlijk. Zij gaan ervan uit 
dat er daadwerkelijk een dorp Zoutleeuw 
bestond op het moment dat Landoaldus 
leefde, dus omstreeks het midden van 
de zevende eeuw, dat in leen zou zijn 
gegeven aan een zekere Hubertus door 
de toenmalige bisschop van Luik.84 De 
auteur van het heiligenleven beweert 
dus dat Zoutleeuw al sinds de zevende 
eeuw Luiks bezit was.

Toch zijn er vraagtekens te plaatsen 
bij deze schijnbaar onschuldige ver-
melding. De directe aanleiding voor het 
schrijven van de vita was, zoals blijkt uit 
een brief van Notger aan abt Womar van 
de Gentse Sint-Baafsabdij, de translatie 

De Luikse strategie bestond erin om 
eerst de bidplaatsen onder controle te 
krijgen, die als uitvalsbasis dienden om 
de omwonenden aan zich te binden. 
Dat ligt in lijn met Guenées theorie over 
Landmarks dat macht in de periode 
vóór de twaalfde eeuw werd gevestigd 
door centrale plaatsen op te richten of 
te onderwerpen.81 Dat Metz uiteindelijk 
aan het kortste eind trok, kan wellicht 
verklaard worden door de grote afstand 
tussen enerzijds Metz, anderzijds de 
regio’s Zoutleeuw en Sint-Truiden. In 
Sint-Truiden koos het bisdom in 1227 
bijvoorbeeld voor een pragmatische 
oplossing door zijn rechten over de abdij 
en de stad te ruilen tegen gronden die 
dichter bij Metz lagen en die dus mak-
kelijker te beheersen waren.82 De kerken 
in Zoutleeuw en Hoegaarden had Metz 
wellicht al eerder opgegeven, eventueel 
omdat de Sint-Trudoabdij als een prio-
riteit werd beschouwd en alle aandacht 
naar zich toe trok. De oprichting van 
parochies en dekenijen heeft er dus 
toe bijgedragen dat de regio Zoutleeuw 
werd geïntegreerd in de Luikse invloeds-
sfeer.

De Vita Landoaldi: Hagio-
politik van Notger van Luik

Interessant is dat de bisschoppen van 
Luik zich ook op wereldlijk vlak niet 
onbetuigd lieten in de regio Zoutleeuw. 
De oudste vermelding van het toponiem 
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stand in een sterk polemische context.85 
De hagiografische productie van Heriger 
en Notger wordt in recente studies dan 
ook omschreven als Hagiopolitik: hagio-
grafieën met een uitgesproken politieke 
betekenis.86 De tekst zou nochtans als 
primair doel moeten hebben de betref-
fende heilige te verheerlijken. Binnen dat 
kader lijkt het mij vreemd dat de auteur 
expliciet de afkomst van de vrouw Geyla 
meedeelt en zelfs extra informatie geeft 
over de villa Lewa, terwijl dat inhou-
delijk niets ter zake doet. Bovendien 
wekt de vermelding van “Leodicensi 
episcopo” (‘bisschop van Luik’) nog 
meer wantrouwen op, aangezien de bis-
schopszetel zich in de zevende eeuw nog 
in Maastricht bevond en er dus nog geen 
sprake kon zijn van een bisschop van 
Luik tout court. 

In het licht van de algemene ontwik-
keling van het prinsbisdom Luik trek-
ken twee elementen de aandacht: de 
datering (op het einde van de tiende 
eeuw) en de opdrachtgever van het werk 
(bisschop Notger van Luik). In deze 
periode kreeg Notger zoals reeds gezegd 
de wereldlijke rechten over bepaalde 
gebieden in het bisdom in handen en 
nam het aantal bezittingen van de Luikse 
bisschoppen gevoelig toe. Eén uitbrei-
ding verdient daarbij speciale aandacht: 
in 987 bevestigde keizer Otto III dat  
bisschop Notger het graafschap Brunen-
geruuz in leen kreeg.87 Oudere studies 
situeren dat graafschap tussen de Dijle 
en de Grote Gete, met inbegrip van de 

van de relieken van Sint-Landoaldus van 
Luik naar die abdij. Als gevolg van een 
lokale machtsstrijd werd de echtheid 
van de relieken echter betwijfeld door 
de Gentse Sint-Pietersabdij, waardoor 
de abt van Sint-Baafs aan bisschop Not-
ger vroeg om de authenticiteit van de 
relieken te bewijzen. Notgers antwoord, 
de Vita Landoaldi, kwam bijgevolg tot 

Ivoren reliëf van de band van het evangelarium van 
de Luikse bisschop Notger, ca. 990. De knielende 
figuur onder Christus is Notger.
[Luik, Grand Curtius: © KIK-IRPA, Brussel: G4099; 
foto Jean Luc Elias]
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leeuw voor te stellen als een eeuwenoud 
bezit van de bisschoppen van Luik. Zo 
suggereerde hij dat de bisschoppen in 
de tiende eeuw in hun recht zouden zijn 
om de wereldlijke macht over Zoutleeuw 
te claimen. De heiligenlevens boden de 
Luikse bisschoppen dus argumenten om 
hun greep op de regio te rechtvaardigen. 
Dat doet vermoeden dat de bisschoppen 
in de praktijk weinig onderscheid maak-
ten tussen hun geestelijke en wereldlijke 
gezag. De manier waarop lijkt immers 
ondergeschikt aan het uiteindelijke 
resultaat: machtsaccumulatie.

In tegenstelling tot het geestelijke 
gezag bleek de uitbouw van de wereldlij-
ke macht van de bisschoppen in de regio 
Zoutleeuw niet duurzaam. Hoewel de 
bronnen geen informatie bevatten over 
de precieze evolutie, blijkt dat de graven 
van Leuven ten laatste in de twaalfde 
eeuw de macht naar zich toe hadden 
getrokken. Deze dynastie zou later 
bekend worden als die van de ‘hertogen 
van Brabant’, omdat graaf Godfried I  
(1095-1139) in 1106 de titel van ‘hertog 
van Neder-Lotharingen’ in leen kreeg 
van de Duitse keizer Hendrik V  
(1105-1125). In 942 kreeg hun gebied de 
status van graafschap, met de stad Leu-
ven als kern van hun territorium. Graaf 
Lambert I (1003-1015) voegde omstreeks  
het jaar 1000 via huwelijkspolitiek het 
graafschap Brussel aan zijn territorium 
toe en in 1013 kwam het tot een directe  
confrontatie met bisschop Balderik II  
van Luik (1008-1018) in de slag bij 

latere stad Tienen.88 Ze baseren zich 
daarvoor op een dertiende-eeuwse lijst 
van toponiemen die gelegen waren in 
het betreffende graafschap, opgesteld 
door de Luikse kroniekschrijver Egidius 
van Orval en op een oorkonde uit 1155 
van de Duitse keizer Frederik I.89 Geor-
ges Despy argumenteert daarentegen 
dat de grenzen ervan min of meer over-
eenkwamen met die van de latere deke-
nij Geldenaken en dat Tienen geen deel 
uitmaakte van het graafschap. Het cas-
trum Tienes zou immers verwijzen naar 
Thynes in de buurt van Dinant in plaats 
van naar de latere Brabantse stad.90 

Hier zijn echter twee elementen van 
belang. Enerzijds is er in de lijst geen 
sprake van Zoutleeuw, noch suggereren 
andere bronnen dat de regio Zoutleeuw 
zou toebehoren aan het graafschap 
Brunengeruuz. Anderzijds - los van 
de discussie of Tienen al dan niet deel 
uitmaakte van het graafschap - bezaten 
de bisschoppen van Luik in de tiende 
eeuw de wereldlijke macht over een 
aaneengesloten gebied in de buurt van 
de regio Zoutleeuw. Aangezien er in 
die streek geen andere graafschappen 
of heerlijkheden bekend zijn waaraan 
Zoutleeuw ondergeschikt kon zijn, 
bevond de regio zich op wereldlijk vlak 
wellicht in een grijze zone, een soort 
van niemandsland. Het lijkt daarom niet 
onwaarschijnlijk dat Heriger - gelijkaar-
dig aan de strategie die hij heeft toege-
past in de Vita Remacli - de zinsnede 
doelbewust heeft toegevoegd aan het 
heiligenleven van Landoaldus om Zout-
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macht van de grafelijke familie breidde 
zich uit tot de omgeving van de stad 
Zoutleeuw. Zo schonk Godfried I in 1134 
de hoeve ten Rhode, tussen Zoutleeuw 
en Budingen, aan de abdij van Park. 
Godfried II deed in 1142 hetzelfde met 
het gehucht Runckerio (‘Runckelen’), 
het recht op de tienden van Terwey-
den en enkele gronden.97 De abdij van 
Vlierbeek ontplooide er zich wellicht 
ook op voorspraak van de hertogen, 
met gronden op de Kastelberg en vanaf 
1235 met het patronaatsrecht van de 
Sint-Leonarduskerk.98 De hertogelijke 
privileges aan het stadsbestuur stimu-
leerden enerzijds de ontwikkeling van 
de stedelijke kern, anderzijds was het de 
ideale manier om aan de buitenwereld te 
tonen dat Zoutleeuw van hen afhankelijk 
was. Een vluchtige blik op de omgeving 
doet vermoeden dat de hertogen die 
strategie niet enkel in Zoutleeuw toepas-
ten. Hertog Hendrik I van Brabant gaf 
omstreeks 1200 bijvoorbeeld privileges 
aan de gehuchten Landen, Montenaken 
en Halen, hoewel die gebieden eigenlijk 
toebehoorden aan de bisschoppen van 
Luik.99 In lijn met de Landmarks-theorie 
koos de hertog de bewoningskernen dus 
als uitvalsbasis om de macht over de 
hele regio te claimen. 

Hoegaarden.91 Volgens Vanderkindere 
kregen de graven daardoor het graaf-
schap Brunengeruuz in handen, maar 
Jean-Louis Kupper benadrukt dat dat in 
geen enkele bron wordt vermeld.92 Pas 
in 1095 deden de bisschoppen van Luik 
volgens een oorkonde definitief afstand 
van het graafschap.93 Het staat dus vast 
dat de opmars van de graven van Leuven 
de bisschoppelijke macht doorheen de 
elfde eeuw heeft uitgedaagd, aangezien 
beide mogendheden de controle wilden 
verwerven over eenzelfde gebied.

Van de Leuvense verankering zijn 
verschillende getuigen. In 1179 gaf her-
tog Godfried III (1142-1190) “Leuvam 
cum hominiis et omnibus pertinentiis” 
(‘Zoutleeuw met de inwoners en alles 
wat daar bijhoort’) als huwelijksge-
schenk aan zijn zoon.94 Ook in 1133 
behoorde de omwalde kern volgens de 
abdijkroniek van Sint-Truiden al toe 
aan de dominus Lovaniensis (‘heer van 
Leuven’).95 Dertiende-eeuwse oorkon-
den uit bijvoorbeeld 1213, 1235, 1237, 
1255 en 1284 bevestigen dat de hertogen 
van Brabant het reilen en zeilen binnen 
de stad zelf controleerden, aangezien 
bijvoorbeeld het stadsbestuur onder 
toezicht stond van een meier, de lokale 
vertegenwoordiger van de hertog.96 De 
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gestrekte bezittingen verspreid over het 
hele bisdom Luik.101 

Volgens de oorkonden uit 1235 koos 
het Sint-Denijskapittel uit Luik de pries-
ter van de Sint-Sulpitiuskerk en deelde 
het kapittel dat recht met de abdij van 
Vlierbeek wat de Sint-Leonarduskerk 
betreft.102 In 1221 bepaalde Hugo van 
Pierrepont, bisschop van Luik (1200-
1229), dat de landgoederen die tot dan 
hadden toebehoord aan de proost van 
het Sint-Denijskapittel, na diens dood 
eigendom werden van het kapittel zelf. 
Tussen die bezittingen zaten Lewes 
(‘Zoutleeuw’) en Wynes (volgens Stanis-
las Bormans verwijzend naar het ‘Vinne’, 
een natuurlijk meer ten noordoosten 
van Zoutleeuw).103 Ook het recht op de 
inning van de tienden in Zoutleeuw was 
gedeeltelijk in handen van het kapit-
tel.104 Daarnaast bezat het bijvoorbeeld 
nog een deel van het tolrecht op de 
Kleine Gete, enkele molens en heel wat 
gronden, cijnzen en renten.105 Ook in de 
gehuchten rond de latere stad Zoutleeuw 
waren de bisschoppen van Luik en het 
Sint-Denijskapittel actief. De tienden van 
de parochie Budingen deelde het kapittel 
met de abdij van Heylissem106 en in 1236 
bepaalde de bisschop van Luik dat de 
kerk van Budingen ondergeschikt werd 
aan de parochiekerk van Zoutleeuw.107 
De Luikse bisschop Hugo van Pierre-

De lokale verankering van 
het Sint-Denijskapittel

Om te achterhalen of en hoe de claims 
van de bisschoppen van Luik zich ook 
vertaald hebben op het terrein zelf, pro-
beer ik ten slotte de bezitsstructuren in 
Zoutleeuw in kaart te brengen. De enige 
elfde-eeuwse bron met betrekking tot 
die regio is een muntstuk dat is gevon-
den in Maastricht en dat op voor- en 
achterkant respectievelijk de teksten ‘SL.
ATR’ en ‘Lewe’ draagt. ‘Lewe’ verwijst 
volgens Charles Piot en Vincent Bets 
naar Zoutleeuw, het acroniem ‘SLATR’ 
naar ‘Sanctus Lambertus pATRonus’, 
waardoor ze meenden dat de munt in 
Zoutleeuw werd geslagen in opdracht 
van bisschop Lambertus van Luik.100 
Verder zijn er geen tiende- en elfde-
eeuwse bronnen overgeleverd waarin 
Zoutleeuw zelfs maar indirect wordt 
vermeld, maar twaalfde- en dertiende-
eeuwse bronnen wijzen erop dat één 
specifieke instelling in de voorgaande 
periode bijzonder veel macht had 
verzameld in de regio Zoutleeuw: het 
Sint-Denijskapittel uit Luik. Dat kapittel, 
opgericht onder het episcopaat van Not-
ger van Luik op het einde van de tiende 
eeuw, was één van de zeven collegiale 
kerken in de stad Luik en vergaarde uit-
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ling van die jonge instelling te stimule-
ren. Het voordeel voor de bisschoppen 
bestond eruit dat ze hun gezag op die 
manier ook konden laten gelden op het 
lokale niveau.

Conclusie

Verschillende indicaties doen vermoe-
den dat de invloedssferen van de bis-
schoppen van Luik en Metz ten laatste 
in de tiende eeuw met elkaar in botsing 
kwamen. Enerzijds hadden de bisschop- 
pen van Metz in de buurt van de abdij 
van Sint-Trudo in de achtste of negende 
eeuw enkele cultusplaatsen gesticht ter 
ere van heiligen die in Metz vereerd wer-
den, namelijk de latere Sint-Sulpitiuskerk 
in Zoutleeuw en de Sint-Gorgoniuskerk 
in Hoegaarden. Anderzijds raakten in 
de tiende eeuw nieuwe ideeën verspreid 
over de organisatie van bisdommen, 
waardoor het bisdom Luik zich lang-
zaamaan ontwikkelde van een versnip-
perd lappendeken naar een aaneenge-
sloten territorium. Het ging dus niet om 
twee monolithische machtsblokken die 
met elkaar in conflict kwamen aan de 
grenzen van een territorium dat verder 
uniform was, maar om een gefragmen-
teerde, fragiele en onsamenhangende 
constructie van afhankelijke instellingen, 
gronden en lokale rechten. De totale 
afwezigheid van de bisschoppen van 
Kamerijk, nochtans de ‘logische’ con-
current als latere buur van het bisdom 

pont bevestigde in 1223 het recht op de 
tienden in villis Heelne et Mercefle (‘de 
dorpen Helen en Meertsheuvel’) aan ene 
Henricus, miles de Liewes (‘ridder van 
Zoutleeuw’).108 In 1134 schonk bisschop 
Alexander van Luik de Sint-Andrieskerk 
van Runkelen aan de abdij van Park, 
tegelijk met het recht op de tienden en 
de afhankelijke gronden, wat in 1142 
werd bekrachtigd door de Brabantse 
hertog en de paus.109 Vóór de schenking 
behoorden Helen en Runkelen dus toe 
aan de bisschoppen. Het Luikse Sint-
Denijskapittel - als vertegenwoordiger 
van de bisschop - had in de twaalfde 
en dertiende eeuw dus nog steeds veel 
invloed in de regio Zoutleeuw. Een 
gelijkaardige strategie gebruikten de bis-
schoppen van Luik ook bij de oprichting 
van andere religieuze instellingen, zoals 
de dalscholierenorde van Houffalize of 
de abdijen van Tongerlo, Flône, Gem-
bloers en Lobbes.110 Wellicht schonken 
bisschop Notger en zijn opvolgers de 
rechten en gronden in Zoutleeuw aan 
het Sint-Denijskapittel om de ontwikke-

Elfde-eeuws muntstuk van Zoutleeuw met (moge-
lijke) verwijzing naar Sint-Lambertus van Luik.
[Revue de la Numismatique Belge, 1865, pl. XXI, nr. 34]
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bleek duurzaam, waardoor de regio 
Zoutleeuw tot in de twintigste eeuw deel 
uitmaakte van het bisdom Luik.

Luik, ondersteunt die stelling. De bis-
schoppen van Luik en Metz richtten hun 
pijlen in deze fase allebei op de controle 
van centrale plaatsen om hun invloeds-
sfeer te vestigen en uit te breiden.

Ten eerste brengen subtiele vermel-
dingen in heiligenlevens als de Vita 
Trudonis, de Vita Chrodegangi en de 
Vita Remacli die concurrentie aan de 
oppervlakte, waarin eigen versies van 
het verleden werden geconstrueerd 
om hun machtsaanspraken te onder-
steunen. Ook de bankruisprocessies 
kunnen vanuit dat oogpunt bekeken 
worden. Zo haalden de bisschoppen van 
Luik de banden aan met de parochies 
van de dekenijen Zoutleeuw en Sint-
Truiden door de parochianen jaarlijks 
te herinneren aan hun afhankelijk-
heid van de bisschopszetel in Luik. De 
keuze voor Zoutleeuw en Sint-Truiden 
als hoofdplaats van een dekenij kan 
geïnterpreteerd worden als een extra 
middel om de gebieden - of minstens 
de inwoners ervan - te integreren in hun 
invloedssfeer. Dat Luik in de nabijheid 
van Zoutleeuw lag, speelde wellicht in 
het voordeel van de Luikse bisschoppen, 
aangezien ze hun gezag op die manier 
ter plaatse konden laten gelden. Zo 
schoven ze ook het Sint-Denijskapittel 
vooruit als lokale vertegenwoordiger van 
de bisschoppelijke macht. Die instel-
ling werd pas omstreeks het jaar 1000 
opgericht, waardoor de eigenlijke veran-
kering in de regio Zoutleeuw pas in de 
elfde eeuw kan hebben plaatsgevonden. 
Ten slotte lijkt het, op basis van de Vita 
Landoaldi, alsof bisschop Notger van 
Luik ook de wereldlijke controle over 
Zoutleeuw heeft nagestreefd. Door de 
opmars van de graven van Leuven wer-
den die ambities echter beknot. Enkel 
de verankering van de geestelijke macht 
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