
Albert van Cuyck: rond 1130 - Luik, 2 februari 1200 
Albert van Cuijck (rond 1130 - Luik, 2 februari 1200) was van 1194 tot aan zijn dood de 39e 

bisschop van Luik. 

Bisschop van Luik 

Periode: 1195-1200 

Voorganger: Otto van Heinsberg 

Opvolger: Hugo van Pierrepont 

Over het leven van Albert van Cuijck is weinig bekend. Zijn vader was Herman van Cuijk. Zijn 

moeder was een onbekende dochter van Otto II van Chiny en Adelheid van Namen. Tijdens 

zijn episcopaat was hij de leenheer van Lodewijk II, graaf van Loon. 

Van Cuijck was aartsdiaken van het kapittel van Sint-Lambertus en proost van het Sint-

Pauluskapittel in Luik. Hij keerde zich tegen de woelige bisschopsverkiezing van Simon van 

Limburg en bekwam dat paus Celestinus III deze in 1194 annuleerde. Van Limburg legde 

zich er niet bij neer en reisde met zijn concurrent naar Rome voor pauselijke arbitrage. Van 

Cuijck won het pleit en Van Limburg werd kardinaal. 

Bij zijn terugkeer lijkt Van Cuijck enige moeite te hebben ondervonden om zich te doen 

aanvaarden. In 1196 werd hij gewijd tot bisschop van Luik door aartsbisschop Adolf I van 

Altena van Keulen. Datzelfde jaar verleende hij de Luikenaars een keure die hun 

gewoonterechtelijke vrijheden op schrift stelde in het Charter van Albert de Cuyck. Beroemd 

is het verbod op huiszoekingen zonder toestemming van de bewoner. 

De onschendbaarheid van de woning gaf aanleiding tot de lokale uitdrukking Pauvre homme 

en sa maison est roi, die terug te vinden is in een later charter van bisschop Heinsberg uit 

1424. Het charter bevat twee soorten bepalingen. Enerzijds bekrachtigde het de essentiële 

artikelen van de gewoonte van Luik, zoals het ons bewaard is gebleven door het charter van 

Brusthem van het jaar 1175 . Aan de andere kant bevatte het ook formele concessies die de 

prins aan de stad had gedaan met betrekking tot zaken die rechtstreeks op hem betrekking 

hadden, sommige geestelijk, andere tijdelijk. 

 De burgerij van Luik is noch snoei noch somberheid verschuldigd; zij zijn alleen 

militaire dienst verschuldigd in het geval dat een fort in het vorstendom wordt 

belegerd of ingenomen door de vijand; de prins zal zijn vazallen, de burgers van 

goede steden en de inwoners van de dorpen oproepen om hem terug te nemen; als 

hij het niet binnen vijftien dagen heeft teruggenomen, zullen de burgers van de stad 

hem bijstaan, onder het bevel van de advocaat van Haspengouw, die van het kapittel 

de standaard van Saint-Lambert zal ontvangen en zal zweren dat hij het niet zal 

verlaten 

 Een burger van Luik, man of vrouw, mag in de kerk Notre-Dame-aux-Fonts niet 

worden geciteerd of geëxcommuniceerd, behalve door de aartsdiaken van Luik, 

bijgestaan door zijn synoderechters. 

 Mocht een lijfeigene in Luik overlijden, dan gaan al zijn bezittingen over op zijn vrouw 

en zijn kinderen en bij gebreke daarvan zullen ze naar zijn wil aan zijn naaste of aan 

de armen worden gegeven; het is hetzelfde met een dienstknecht, maar haar 

kinderen zullen de lijfeigenen van haar meester zijn; 

 Geen enkele advocaat kan als zodanig iets eisen van een Luikse burgerij, geen dienst, 

geen subsidie, geen snoei, geen sleur; 



 De priester kan niets eisen voor het toedienen van de heilige viaticum en de extreme 

zalving aan een zieke; 

 Geen enkele beschuldigde burger van Luik, man of vrouw, kan door de rechter 

worden gedwongen zich te onderwerpen aan een gerechtelijke test, ad faciendum 

judicium: 

 De burgerij van Luik kan niet tegen zijn wil naar een gerechtshof worden gelokt dat 

hoger is dan dat van de schepenen van de stad; 

 Wanneer een bourgeois ter dood is veroordeeld voor zijn misdaden, zal hij worden 

geëxecuteerd, maar al zijn bezittingen gaan over op zijn vrouw, zijn kinderen of zijn 

familieleden; 

 De bourgeois van Luik die eigendommen buiten de stad heeft, is omvang noch 

somberheid verschuldigd, en hij kan niet worden gedwongen om in plaats van deze 

goederen de functies van burgemeester, boswachter, synodale rechter of schepen te 

aanvaarden; 

 Noch de burgemeester, noch de schepenen van Luik mogen zonder toestemming van 

de kapitein een huis in de buitenwijken betreden om een dief te arresteren of een 

gestolen voorwerp terug te nemen, of om een huisbezoek te brengen, spifinium; 

 Noch de burgemeester, noch de schepenen, noch hun predikanten mogen een kerk, 

een herberg of een ander huis binnengaan om daar iemand op te roepen om voor de 

rechtbank te verschijnen, hetzij voor catallum, hetzij wegens een fout; 

 Wanneer een vrije man een of twee vrije mannen mist, mogen de Luikse burgers, om 

voor de rechtbank zijn waarachtigheid te zweren, ad faciendam legem suam, bij hem 

en voor hem zweren; 

 In de stad kan het brood niet duurder worden verkocht dan vier voor 1 denier, tenzij 

de tarwemeel voor 10 sous en meer wordt verkocht; evenzo kan bier niet worden 

verkocht voor meer dan 4 pinten, bitterii, voor 1 denier, tenzij de muid de braz, 

brasiii, 40 denier en één obol of meer kost; 

 Geen enkele burger van Luik kan worden gearresteerd of vastgehouden zonder een 

voorlopig oordeel van de schepenen. Als hij wordt betrapt op het plegen van diefstal, 

plundering, praeda-buit, zal hij worden vastgehouden in de gevangenis van de 

schepenen; 

 Geen voorvader, geen kampioen, geen mopshond kan een gerechtelijk duel 

voorstellen aan een Luikse burgerij, maar hij zal zijn zaak moeten laten beoordelen 

door het hof van de schepenen; 

 De vrouw die haar relevantailles maakt, zal een kaars geven en haar offer brengen; 

 Tweemaal per jaar stellen de geestelijkheid en de bourgeoisie de prijs van de wijn 

vast; 

 De prins-bisschop heeft drie ondertekenaars per jaar, dat wil zeggen het recht om 

alleen de producten van de goederen van zijn bisschoppelijke mannen te verkopen, 

zijn wijn met Pasen, zijn vlees dat voor de vastentijd is gedroogd en zijn granen te 

Saint-Jean Baptiste; 

 De bourgeois zal zich vrij kunnen bewegen in de stad, zonder dat ze voor schulden 

kunnen worden aangeklaagd, acht dagen voor en acht dagen na Pasen, acht dagen 

vóór en acht dagen na Aswoensdag en evenveel dagen voor en na Kerstmis; 



 Op de Luikse markt zullen de bourgeois, eetbare kooplieden, pas verse of gezouten 

vis, gevogelte en wild kunnen kopen nadat de andere bourgeois en de bedienden van 

de geestelijken hun proviand hebben gekocht, namelijk dat na negen uur , maar dan 

moeten ze het door de eerste verkoper betaalde stationsgeld terugbetalen; de 

burgerlijke koopman kan er maar één laatste tegelijk kopen, van Saint-Martin tot 

Kerstmis; 

 De slager die een varken, een koe of een os heeft gekocht, moet het dier tegen 

dezelfde prijs afstaan aan de burgerij of aan de dienaar van een geestelijke die erom 

vraagt voor zijn consumptie, maar deze zal hem minstens 1 winst betalen. denier; 

 Wanneer een Luikse burgerij voor de rechtbank wordt veroordeeld als schuldenaar 

van een hoofdstad, zal de burgemeester hem opdragen deze te betalen of garanties 

te verstrekken vóór zonsondergang; als de schuldenaar het een noch het ander doet, 

zal hij pas na betaling worden opgesloten in de gevangenis van de ambtenaar van 

waaruit hij niet kan vertrekken, zelfs als de deur werd geopend; 

 Wie een gebouw in de stad heeft gekocht en het een jaar en een dag heeft 

vastgehouden en de prijs heeft betaald, zonder zich zorgen te maken, zal vreedzaam 

bezit houden en kan niet langer worden vervolgd over dit onderwerp. 

Ook de steden Ciney, Hoei, Dinant en Tongeren kregen eind 12e eeuw stadskeuren. In Luik 

gaf hij toestemming om nieuwe stadsdelen te ommuren. 

In de strijd tussen Filips van Zwaben en Otto de Welf, losgebarsten na de plotse dood van 

keizer Hendrik VI in 1297, koos Van Cuijck onverzettelijk de kant van de eerste. Hij trok zich 

even terug in het Kasteel van Hoei.  

 
Het kasteel van Hoei (ca. 1600) 

In 1200 overleed hij aan malaria quartana, opgedaan in Rome. 



Zijn graf is begin 20e eeuw opgegraven onder de Place Saint-Lambert en geïdentificeerd 

dankzij een loden naamplaatje.  

 
Place Saint-Lambert met het Paleis van de Prins-bisschoppen 

De beenderen zijn overgebracht naar de Sint-Pauluskathedraal. 

 
Sint-Pauluskathedraal vanuit het noorden 



Standbeelden. 

 Alphonse de Tombay maakte in 1881-1884 een standbeeld van Albert van Cuijck voor 

de neogotische vleugel van het Paleis van de Prins-bisschoppen. 

 
standbeeld van Albert van Cuijck voor de neogotische vleugel van het Paleis van de 

Prins-bisschoppen. 

 
Paleis van de Prins-bisschoppen in 1649 

 In Hoei maakte Pierre Pétry in 1966 de sculptuur Les bourgeois. Een van de vijf 

figuren draagt Van Cuycks blazoen. 



 
Les bourgeois van Pierre Pétry 


