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jegmp 2021, p. 25-33. 

OTTO, EFEMERE ELECT VAN LUIK (1195) – 
DE DENARIUS N.A.V. ZIJN VERKIEZING 

EINDELIJK GEÏDENTIFICEERD 

Jean-Luc Dengis * 

Samenvattin – Een Luikse denarius die in  op de numismatische markt is verschenen, stelt ons in 
staat een controverse over een munt die vroeer aan Otbertus (-) werd toeeschreven, definitief 
te beslechten en het stuk toe te wijzen aan Otto van Valkenbur [1] (Otton de Fauquemont), efemere 
bisschop-elect [2] van Luik van auustus tot december . Alle historische en politieke omstandiheden 
die deze eestelijke kortstondi op de bisschoppelijke troon brachten, komen aan bod.  
 

n 2019 vond onze confrater rené waerzeggers [3] in de muntverzame-
ling van de Universiteit van Gent [4] een Luikse denarius die tot dan toe niet 
alleen verkeerd was geïdentificeerd, maar ook veel vragen opriep. 

 

       

Verzamelin Universiteit Gent – 0,79  – 16,2 mm – schaal 250% 

Deze denarius was eerder reeds gepubliceerd door de Renesse (pl. iii·i) [5], maar 
het stuk waarop hij zich baseerde, was daarna nooit meer in natura teruggezien. 

 
 * Dit artikel is eerder verschenen in het Frans in het tijdschrift van de Cercle numismatique du 

Val de Salm, nr. 473 ( januari 2020). Vertaling: Jan Moens, m.m.v. René Waerzeggers. 
[1] Of Valkeberg, zoals de heerlijkheid in Limburg oorspronkelijk werd genoemd. 
[2] Een elect is een geestelijke die is verkozen door het kapittel, maar nog niet tot volwaardig 

prinsbisschop is benoemd met instemming van de bevoegde geestelijke en wereldlijke auto-
riteiten (in casu, voor het prinsbisdom Luik, resp. de paus en de Roomse keizer). 

[3] R. Waerzeggers, Een enigmatische Luikse denarius herontdekt, in Jaarboek van het Europees 
Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 2019, p. 173-175. 

[4] Inventaris brkz.num. 002413. Uit de collectie Martin-Jean De Bast, verworven in 1822. 
[5] C.W. de Renesse-Breidbach, Histoire numismatique de l’évêché et de la principauté de Liège 

depuis les temps les plus reculés jusqu’à sa destruction arrivée par la réunion de ce pays à la 
République française, Brussel, 1830. 
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Bent u geïnteresseerd in het vervolg van dit artikel? 

 

Neem dan contact op met het EGMP voor de aankoop 
van het Jaarboek 2021 


