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De eerste eeuw van Maaseik (1231? - 1323). 

Voordracht door Bert Mersch, historicus en archivaris van het Stadsarchief van Maaseik 
Donderdag 14 november 2019 - 20.00 uur - Brasserie De Beurs Maaseik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Historicus Bert Mersch. 
 

 

Oorkonde van de toekenning van parochierechten aan de kerk 
van Maaseik op 26 juli 1244, met goedkeuring 

door de bisschop van Luik. 
(Maaseik, Schatkamer van de Sint-Catharinakerk)  

 

 
Geachte leden en sympathisanten 
 
Ons bestuurslid Bert Mersch is gepassioneerd over het 
verleden van onze stad Maaseik tijdens de Middeleeuwen. 
Nauwgezet ontleedt hij de schaarse bronnen over de vroegste 
geschiedenis vanaf haar stadsstichting. 
 
Deze titel geeft een dubbelzinnige boodschap: enerzijds gaat 
hij ervan uit dat de stad in 1244 (2019-775) is ontstaan, 
namelijk gesticht door de Loonse graaf Arnold IV, anderzijds 
suggereert het jaar 1231? dat de stichting eigenlijk vroeger is 
gebeurd maar dat het jaartal niet helemaal vaststaat. Uit de 
jaartallen van de titel kan men afleiden dat we alleen de 
regeerperiode van 3 graven behandelen, Arnold IV, Jan en 
Arnold V. Omdat de stadswording van Maaseik dan nog volop 
in ontwikkeling is, zullen we summier de verdere evolutie 
bespreken tot 1397. 
 
Bij de stichting werd de stad Nieuw Eike genoemd en we gaan 
trachten te reconstrueren wat er in de verloren 
stichtingsoorkonde stond. We kunnen daarbij o.a. een beroep 
doen op 2 grafelijke documenten, de overeenkomst tussen de 
graaf van Loon en de heer van Horn uit 1243 over het 
leengebied Horn en de overeenkomst tussen de graaf en 
het kapittel van Aldeneik uit 1244 over de parochie Maaseik 
Daarna nemen we de persoon Arnold IV onder de loep: Wie 
was hij, hoe bekommerde hij  
zich over zijn nieuwe stad en waarom stichtte hij Nieuw Eike? 
Hierbij wordt ook aandacht geschonken  aan de stichting van 
de  
cisterciënzerinnenabdij van de Godsberg 'naast' Neeroeteren 
en aan de stichting van het begijnhof van Sint-Agnes 'naast' 
Maaseik. 
Daarna wordt de figuur van Arnold V behandeld die -te 
oordelen naar de overgebleven documenten- een andere 
verhouding met de stad had. Twee nieuwigheden duiken onder 
zijn bewind op: een schepenbank en burgemeesters . Dit is 
nog geen volwaardig stadsbestuur. Dat verschijnt pas in 
1352/1353. Ook dat wordt nog kort toegelicht evenals de twee 
oudste geschreven stadsprivi-leges, namelijk dat uit 1361 
dat een inlossing van grieven is en dat van 1397 dat een 
systematische uiteenzetting is van het stadsrecht. 
 
Bert Mersch zal ons deze avond met de nodige historische 
accuratesse en enthousiast de wortels van Maaseik toelichten.  
__________________________________________________ 
 

Praktisch 
Dag/tijd: donderdag 14 november 2019 –  20.00 uur 
Locatie: Brasserie De Beurs - Markt 7  Maaseik 
Toegang: 2-3 €. 
 
Wellicht wilt u ook onze volgende activiteit bijwonen: 
Vrijdag 22 november 2019 – 20.00u. – De Beurs. 
Lezing door Maaseikenaar Sven Van Haelst, maritiem 
archeoloog. 
__________________________________________________ 
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