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Bisschoppenn in de Bourgondisch-Habsburgse landen, 
1477-1559 9 

a)a) Atrecht (onder aartsbisdom Reims) 

1)) Pieter  van Ranchicourt (+ 26.08.1499) 

P.. werd gewijd na 10 december 1462. 

2)) Jan Gavet 
J.. werd verkozen door het kapitrel na 26 augustus 1499. Zijn benoeming stuitte op weer-

standd van Fdips de Schone. Na 13 januari 1501 deedj. afstand . 

3)) Antoon d'Albo n 
A.'ss benoeming op 13 januari 1501 werd bekrachtigd door paus Alexander VI, nog voor de 

afstandd van de katheder door Jan Gavet. Zijn benoeming stuitte eveneens op verzet van 

Füipss de Schone. Alexander VI verklaart aanstelling van Antoon en Jan ongeldig ten voor-

delee van volgende. Antoon doet onder druk afstand van katheder. 

4)) Nicolaas Le Ruistte (+ 5.11.1509) 

N.'ss aanstelling werd op 16 februari 1502 bekrachtigd door Alexander VI. Hij werd gewijd 

opp 7 augustus 1502. 

5)) Jan van Salazar 
J.. werd na 5 november 1509 benoemd door de pseudo-concilie van Pisa. Zijn benoeming 

werdd erkend door de Franse koning Lodewijk XII , maar stuitte op tegenstand van Maximi-

liaan.. Zijn benoeming werd niet bekrachtigd door paus Julius II . 

6)) Frans van Melun (+ 22.11.1521) 
Voordatt Frans het tot bisschop bracht, was hi) proost van het Brugse Onze-Ueve-Vrouwe-
kapittel,, thesaurier van het Kamenjkse kapittel en kanunnik van Atrecht. In 1502 was hij 
Maximiliaanss kandidaat voor het bisdom Kamenjk, maar de kanunnikken verkozen toen 
Jacobb van Croy (zie aldaar). Frans reisde in 1508-1509, samen met Filips van Bourgondië 
(ziee aldaar) als Maximiliaans gezant naar Rome. Frans werd op 4 januari 1510 alsnog verko-
zenn tot bisschop van Atrecht. Julius II bekrachtigde deze verkiezing op 15 juli 1510. Op 27 
septemberr 1513 deed Frans afstand van deze kafheder ten voordele van Fiiips van Luxem-
burgg (zie aldaar); op 26 november 1516 vertrok hl) daadwerkelijk naar Terwaan. Hji nam in 
januann 1517 bezit van het bisdom Terwaan. Op 11 juli 1517 werd hij aldaar geïnstalleerd. 
Dezee Frans verbleef in ieder geval op 10 mei 1512 aan het Hof, cfr. ADN B 19164 (44000). 
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7)) Fi l ip s van Luxembur g 

Füipss was reeds sinds 4 november 147ó bisschop van Le Mans. In 1516 (op 26 november?) 

gaff  hi| Terwaan, waar hl] op 3 februari 1496' was verkozen, op in ruil voor Atrecht. Op 10 

maartt 1518 ruilde hi] Atrecht met Pieter Accolti voor Maillezais2. Filips was tevens, sinds 4 

novemberr 14 6̂ bisschop van Le Mans en sinds 21 januan 1495 (creatie door Alexander 

VI )) kardinaal. Van 1509 tot en met 1511 was Filips ook bisschop van Samt-Pons de 

Tomières1. . 

8)) Pieter  Accolti 

PP komt van het Bretoense bisdom Maülezais. Hij werd reeds op 10 maart 1511 kardinaal 

gecreëerdd door Julius II . Zij n benoeming als bisschop van Atrecht werd op 10 maart 1518 

bekrachtigdd door Leo X. In 1523 (op 6 april?) deed P. afstand van de katheder. P. resideer-

dee niet in het bisdom, dat werd bestuurd door vicans-generaal Maarten Asset, abt van Sint-

Vaast. . 

9)) Eustache van Croy (+ 3 10.1538) 

E.'ss benoeming werd op 8 september 1523 bekrachtigd door Adnaan VI . Op l 7 september 

15244 nam hij bezit van het bisdom. In 1536 werd E. geïnstalleerd. 

10)) Antoon Perrenot van Granvelle 

A.'ss benoeming werd op 29 november 1538 bekrachtigd door Paulus III . A. werd op 21 

meii  1543 gewijd en op 14 december 1545 geïnstalleerd. Hij vertrok op 11 januan 1561 naar 

Mechelen.. Hij werd kardinaal gecreëerd door Plus IV op 26 februari 1561. A. resideerde 

mett in het bisdom, dat tot 1556 werd bestuurd door Paschasius bisschop van Selymbna in 

partibuspartibus inftdelium en later door Granvelle's opvolger Frans Richardot. 

b)b) Doornik (onder aartsbisdom Reims) (schisma van 1484 tot 1505) 

11)) Ferry van Clugny (+ "\ 10.1483) 

F.'ss benoeming werd op 8 oktober 1473 bekrachtigd door Sixtus I V Hij werd gewijd op 10 

januann 14""4 en tot kardinaal gecreëerd op 15 mei 1480 door Innocenüus VIII . F. resideer-

dee in zijn laatste jaren te Rome. Het gerucht wilde dat hij aldaar vergiftigd werd. 

12)) Jan Monissart (+ 07/08.1484 volgens de meeste auteurs of 11.08.1491 volgens Eubel) 

f.'ss werd benoemd op 15 oktober 1483. f. resideerde toen te Rome, Hij werd gewijd op 18 

oktoberr 1483. ]. stuitte in ieder geval op tegenstand van Karel VIII . 

11 Bekrachüguig door Alexander VI op 12.11.1498. 
22 Plaats in de buurt van La Rochelle. In de 17de eeuw werd de zetel van Maillezais verplaatst 

naarr La Rochelle. 
11 Bisdom in de buurt van Toulouse. 
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13)) Lodewijk Pot (+ 6.03.1505) 
L.. werd verkozen door het kapittel op ïnstignane van Karel VII I vóór 22 apnl 1484. Op 
dezee datum schreef de hertog van Orleans aan Sixtus IV om erkenning van Lodewi)k te 
vragen,, maar Sixtus weigerde Lodewijk Pot te erkennen. Pieter van Laval, de aartsbisschop 
vann Reims, erkende hem echter wel en Lodewijk nam het Frans deel van het bisdom in 
bezit. . 

14)) Antionott o Pallavicini 
A.. was reeds bisschop van Pamplona4 en kardinaal. Innocenüus VII I bekrachtigde op 19 

augustuss 1497 zijn benoeming tot bisschop van Doornik. In 1497 deed A. afstand van zijn 

rechtenn ten gunste van Pieter Quicke. 

15)) Pieter  Quicke (+ 21.02.1506) 
P.. was abt van Sint-Amands. Met de steun van Füips de Schone, haalde P. Pallavicini over 
afstandd te doen van zijn rechten ten zijnen gunste. Alexander VI bekrachtigde op 20 
decemberr 1497 zijn benoeming. P. was slechts in het bezit van het Maamse deel van het 
bisdom.. Hi) deed op 6 december 1505 afstand van zijn rechten en trad weer aan als abt van 
Sint-Amands. . 

16)) Katel van Hautbois (+ 10 06 1513) 
Onmiddellijkk na het overlijden van Lodewijk Pot (zie aldaar) verkoos het Doornikse kapit-
teltel Karel. Julius II bevestigde deze verkiezing op 9 maart 1505. Er ontstond een conflict 
russenn Karel en Pieter. Lodewijk XI I en Filips de Schone aanvaardden bemiddeling door 
Juliuss II . Op 6 december 1505 deed Pieter Quicke afstand van zijn rechten ten voordele 
vann Karel. Karel werd gewijd op 15 mei 1506 en op 26 juli 1506 werd hij geïnstalleerd voor 
hett hele bisdom. Voor 8 juni 1513 doet Karel afstand ten voordele van Lodewijk Guülard. 

17)) Lodewijk Guülard 
Leoo X bekrachtigde zijn verkiezing op 8 juni 1513. Daar de Engelsen Doornik op 23 sep-
temberr 1513 innamen kon Lodewijk het bisdom met in bezit nemen. Lodewijk en Thomas 
Wolseyy (zie aldaar) zouden elkaar tijdens de volgende jaren het bisdom Doornik betwistten. 
Tott 1519 maakten de Engelsen in Doornik de dienst uit. Pas op 12 februan van dat jaar, 
driee dagen na het vertrek van de Engelsen, nam Lodewijk bezit van het bisdom. Op 29 
maartt 1525 ruilde Lodwijk Doornik, dat intussen door Karel V was veroverd, in voor Char-
tres.. Evrard van der Mark (zie aldaar) had intussen asfstand gedaan van deze zetel. 

44 In Catalonië. 
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18)) Thomas Wolsey 
Thomass was sinds 8 februari 1514 bisschop van Lincoln. Op 5 juni 1514 bekrachtigde Leo 

XX zijn benoeming tot beheerder van het bisdom Doornik. Op 5 augustus 1514 volgde be-

noemingg tot aartsbisschop van Vork en op 10 september 1515 de creatie tot kardinaal. Leo 

XX bevestigde Thomas op 1" april 1518 als beheerder van Doornik. Op 4 oktober 1518 

slotenn Hendrik Mi l en Frans I een verdrag waarbij de eerste aan de tweede beloofde 

Doornikk terug te geven. Thomas was hierbij Hendriks onderhandelaar. Hi| zou fikse steek-

penningenn van de Fransen hebben aangenomen. Hij deed in ieder geval afstand van zijn 

rechten.. Op 12 februan deed Lodewijk Guülard zijn intrede in de stad. 

19)) Karel van Croy ( + 13.12.1564) 

Opp 29 maart 1525 bevestigde Clemens MI Karel als bisschop van Doornik. Voorlopig 
bleeff  hi) echter in Italië om er zijn studie te voltooien. Pas 25 juli 1539 wrerd Karel geïnstal-
leerdd als bisschop. 

c)c) Kdimerijk (aartsbisdom Reims) 

20)) Jan van Bourgondië (+ 14.04.1479) 

Janss benoeming was in 1439 bekrachtigd door paus Eugenius IV. Hij resideerde niet te 

Kamenjk,, maar verbleef bijna permanent aan het Bourgondische hof. 

21)) Hendri k van Glymes-Bergen (+ 7.10.1502) 
Zijnn benoeming werd op 17 juni 1480 bekrachtigd door Sixtus IV. Hendrik werd in sep-
temberr 1480 tot priester gewijd, op 1 oktober van dat jaar volgde de bisschopswijding. In 
augustuss 1482 werd Hendrik geïnstalleerd als bisschop. Hij wTas kanselier van het Gulden 
Mies.. Aan het eind van zijn leven raakte hij in onmin met Fihps de Schone. 

22)) Jacob van Croy (+ 15.08.1516) 

Jacobb werd op 22 oktober 1502 verkozen. Alexander M bekrachtigde zijn benoeming op 1 
februann 1503. Op X1 mei 1504 nam hij bezit van zijn bisdom. Eerder, na de moord op 
Lodewijkk van Bourbon (zie aldaar) had facob jarenlang vergeefs gestreden om de Luikse 
zetel.. Met Franse steun had hij de stad een tijdje bezet en zich daar toen zelfs laten ïntrom-
serenn als bisschop, een 'anu-episcopus' volgens een chroniqueur. 

23)) Willem van Croy (+ 6.01.1521) 

W.. was sinds 4 december 1515 coadjutor van Jacob van Crov (met recht van opvolging). 
Leoo X creëerde W. op 25 mei 1517 tot kardinaal, op 31 december van hetzelfde jaar be-
krachtigdee hij zijn benoeming tot aartsbisschop van Toledo. Op 17 augustus 1519 deed W. 
afstandd van Kamenjk ten gunste van zijn broer Robrecht. 
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24)) Robrecht van Croy (+ 31.08.1556) 
R.. was een broer van Willem van Croy. Leo X bekrachtigde zijn benoeming op 17 augustus 
1519.. In 1526 liet hij zich op bevel van Clemens MI wijden. Op 13 juni 1529 werd Ro-
brechtt geïnstalleerd als bisschop. 

25)) Maximiliaa n van Glymes-Bergen (+ 29.08.1570) 
MM werd op 10 september 1556 verkozen tot bisschop. Paulus IV bekrachtigde zijn benoe-
mingg op 23 december 1558. Maximiliaan werd op 12 mei 1559 de eerste aartsbisschop van 
Kamenjk. . 

d)d) Terwaan (aartsbisdom Kfims) 

26)) Hendrik van Lotharingen 
Vóórr 1 september 1456 was zijn benoeming bekrachtigd door de paus. Hendrik vertrok op 

166 mei 1485 naar Metz. 

27)) Antoon van Croy (+ 21.09.1495) 
Innocentiuss VII I bekrachtigde zijn verkiezing op 16 mei 1485. Antoon werd gewijd in 
novemberr 1486. Antoon overleed 21 september 1495 op Cyprus. Dit bencht bereikte 
Terwaann op 2 januan 1496. 

Filip ss van Luxemburg 
Bisschopp van Terwaan van 3 februan 1496 tot 26 november 1516 zie onder 7 (bisdom 

Atrecht). . 

Franss van Melun 
ziee onder 6 (bisdom Atrecht). 

28)) Jan van Lotharingen 
Jann was bisschop van Metz. Hij werd op 28 mei 1518 gecreëerd tot kardinaal. Op 29 okto-
berr 1521 werd zijn verkiezing tot bisschop van Terwaan door Leo X bevestigd. Op 7 janua-
nn 1522 nam hij het bisdom in bezit. Op 16 november 1532 werd Jan tevens aartsbisschop 
vann Reims. Vóór 8 november 1535 deed Jan afstand van het bisdom Terwaan. 

29)) Frans van Créqui (+ 28.02.1552) 
Pauluss II I bekrachtigde op 8 november 1535 de benoeming van Frans tot bisschop van 

Terwaan. . 
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30)) Antoon van Créqui 
Kortt na 28 februari 1552 verkoos het kapittel van Terwaan Antoon tot bisschop. Op 20 
aprill  1553 maakten troepen van Karel Y Terwaan met de grond gelijk. Antoon werd op 15 
decemberr 1553 ook nog bisschop van Nantes. Het bisdom Terwaan werd in 1559 gesplitst 
inn een Frans bisdom met zetel te Boulogne en een Nederlands bisdom met zetel te 
Kamerijk. . 

e)e) l^uik (aartsbisdom Keulen) 

31)) Lodewijkva n Bourbon (+30.08.1482) 

L.. was een verwant van de Franse koningen en oom van Maria van Bourgondie. Hij werd 
bevestigdd op n apnl 1456 en nam op 13 juli 1456 bezit van het bisdom. Tien jaar later, op 6 
julii  1466, werd hl) tot priester gewijd. Op 20 juli van hetzelfde jaar volgde zijn bisschops-
wijding.. L. was één van Maria's meest vertrouwde raadslieden in de eerste maanden van 
haarr regering. Lodewijk werd op 30 augustus 1482 vermoord door Willem van der Mark en 
zijnn trawanten. 

32)) Jan van der  Mar k 
Dee achtergebleven monnikken van het Luikse kapittel verkozen op 14 september 1482 
dezee (toen nog minderjarige) zoon van Willem tot bisschop. De aartsbisschop van Keulen 
weigerdee dit resultaat te erkennen en deed Jan en Willem op 23 september in de ban. Het 
naarr Leuven uitgeweken deel van de kanunniken verkoos op 16 oktober 1482 Jan van 
Hornn tot bisschop. Deze laatste zou het na een felle en jaren aanslepende burgeroorlog 
halenn van zijn rivalen Jan en Jacob van Croy (zie aldaar; nr. 22). 

Jacobb van Croy 

Jacobb betwistte de uitslag van de Leuvense verkiezing, maar paus Sixrus 1Y erkende zijn 

aansprakenn niet. Toch liet Jacob zich introniseren: In loco episcopale uc si font episcopus (...) 

demptodempto baldektno ibidem non appostto. Uiteindelijk zag ]acob af van zijn aanspraken in ruil voor 

eenn financiële tegemoetkoming. Deze werd hem echter zeer onregelmatig uitbetaald, (zie 

verderr nr. 22). 

33)) Jan van Hom (+ 18.12.1505) 

Enkelee naar Leuven uitgewekenen kanunniken verkozen Jan op 16 oktober 1482 tot 
bisschop.. Sixtus IY bekrachtigde zijn verkiezing pas op 17 december 1483. Lange tijd had 
err naar uitgezien dat de paus zou ingaan op het verzoek van Maximiliaan om het bisdom 
Luikk op te splitsen. Op 22 oktober 1484 nam Jan een eerste maal bezit van het bisdom. Op 
111 september 1485 werd hij tot bisschop gewijd. Jan moest jarenlang oorlog voeren zijn 
wereldlijkk gezag in het bisdom te vestigen. 
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34)) Evrar d van der  Mar k (+ 16.02.1538) 
Evrardd werd, zeer tegen de zin van Maximiliaan (en Filips de Schone?) op 30 december 
15055 verkozen tot bisschop. Vooraf gold hij als de pro-Franse kandidaat. Julius II bekrach-
tigdee zijn verkiezing op 25 februari 1506. Op 18 april 1506 nam hij bezit van het bisdom. 
Opp 13 mei van hetzelfde jaar werd Evrard tot pnester gewijd en een twee weken later, op 
300 mei volgde de installatie. Weer twee weken later, op 17 juni het Evrard zich tot bisschop 
wijden.. Op 22 april 1509 ontving Evrard ook de regalia. Intussen was hij op 28 juni 150"7 

tevenss erkend als bisschop van Chartres. Hiervan zou hij in 1525 afstand doen ten gunste 
vann Lodewijk Guillard (nr. 17; zie aldaar). Op 25 maart 1520 werd Evrard tevens benoemd 
tott bisschop van Valencia. Op 9 augustus 1521 had Leo X Evrard tot kardinaal gecreërd. 
Pauluss III benoemde E. op 27 oktober 1537 tot legatus a laten. E. 

35)) Comelis van Glymes-Bergen (+ in 1545) 
Cornellss was van 1521 tot 1525 proost van de Rijselse Sint-Pieterskerk. Op 29 juni 1522 
werdd hij verkozen tot Luiks coadjutor met recht van opvolging. Na het overlijden van 
Evrardd legde Comelis zi(n bul met recht van opvolging voor aan het kapittel. Op 30 april 
15388 nam C. bezit van het bisdom. Op 28 februari 1540 werden hem de regalia toegekend. 
Opp 24 juni 1544 deed C, onder druk van Karel V, afstand van zijn rechten ten gunste van 
zijnn coadjutor Jons van Oostenrijk. 

36)) Joris van Oostenrijk (+ 4/5.05 1557) 
J.. was een natuurlijke zoon van Maximiliaan. Hij was aartsbisschop van Valencia vanaf 29 
novemberr 1538. J. werd op 8 april 1539 tot pnester en bisschop gewijd. Op aandrang van 
Karell  V verzocht het Luikse kapittel in januari 1540 aan Paulus II I J. tevens aan te stellen 
tott coadjutor van Luik met recht op opvolging. Op 23 februari 1541 erkende Paulus J. als 
coadjutor.. Tijdens diens reis van Spanje naar het noorden liet Frans I J. aanhouden en ver-
volgenss 22 maanden opsluiten. J. kwam in juni 1543 in de Nederlanden aan. In februari 
15444 verscheen hij voor het eerst in Luik. Op 24 juni 1544 volgde J. Cornells van Glymes-
Bergenn formeel op. Op 17 augustus 1544 werd hij geïnstalleerd als bisschop. Op 18 no-
vemberr 1544 ontving ). de regalia. 

37)) Robrecht van Glymes-Bergen 
R.. was sinds 18 december 1549 fons' coadjutor met recht van opvolging. Op 28 november 
15577 werd hij tot pnester gewijd. Op 12 november 1557 nam hij bezit van het bisdom en 
opp 28 november 1558 ontving hij de regalia. Op 29 apnl 1562 verzocht het kapittel om de 
verkiezingg van een coadjutor omwille van de ziekte van de bisschop. Het kapittel verkoos 
Gerardd van Groesbeek, die ook op 13 mei 1562 door R. werd aanvaard als zijn coadjutor. 
Opp 18 apnl 1563 stond Pms IV het kapittel toe een nieuwe bisschop te verkiezen. De 
markiess van Bergen op Zoom, broer van R. verhinderde deze verkiezing. Pms IV dwong R. 
tott aftreden, wat hij op 11 apnl 1564 ook daadwerkelijk deed. 
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f)f) Utrecht (aartsbisdom Keulen) 

38)) David van Bourgondië (+ 16.04 1496) 

Davidd was een natuurlijke zoon van Füips de Goede. Hij was eerder bisschop van Tenvaan. 

Opp 6 augustus 1456 had hij bezit genomen van het bisdom. In december 1481 kwamen 

stedenn en ridderschap van Sticht en Ovenjsel en Hollandse Hoeken tegen D. in opstand. 

Opp 3 september 1483 nam Maxirruliaan Utrecht in en werd D. in zijn rechten hersteld. 

39)) Engelbrecht van Kleef 

Opp 8 december 1481 droegen steden en ndderschap van Utrecht en het Sticht E. voor als 

nieuwee bisschop. Op 24 december 1481 namen E. en de zijnen Utrecht in. Op 11 februari 

14822 werd E. uitgeroepen tot voogd van het bisdom. Op 3 september 1483 werd David in 

zijnn rechten hersteld. 

40)) Freder ikvan Baden (+ 24.09.151") 

Opp 13 mei 1496 werd Fredenk verkozen tot bisschop. Op 17 september 1496, nog voor hij 

dee bul van Alexander VI met bekrachnng van zijn benoeming had ontvangen, werd F. 

geïnstalleerdd als bisschop. In november '96, na ontvangst van de bul, deed F. zijn intocht 

nogg eens over. Kort vóór 18 maart 1517 trad F. af onder zware druk van Karel V. Op 5 

meii  1 5P nam de deken van Oudmunster, de vicaris-generaal, het bestuur van het bisdom 

officieell  voor de duur van de sedisvacaüo. 

41)) Fi l ip s van Bourgondië (+ 7.04.1524) 

Inn 1508-1509 reisde Füips samen met Frans van Melun (zie aldaar) als Maximiliaans gezant 

naarr Rome. Later was F. admiraal van de Nederlanden. Op 18 maart 1517 bekrachtigde 

Leoo X F.'s aanstelling. Op 19 mei nam hij bezit van het bisdom. Op 7 augustus 1517 kende 

menn de regalia toe aan F. Op 24 februari 1518 werd F. tot priester en bisschop gewijd. F. 

botstee hardhandig met de steden langs de IJssel. 

42)) Hendr i k van Beieren en van de Palts (+ 301.1552) 

Hendrikk werd op 6 mei 1524 verkozen tot bisschop. Op 21 september 1524 werd H. als 

bisschopp geïnstalleerd, nog voordat hij Clemens' M I bul ter bekrachnng van zijn verkiezing 

(d.d.. 15 juli 1525) had ontvangen. Op 5 oktober 1525 herhaalde H. zijn intrede. Op 10 de-

cemberr 1525 werden hem de regalia toegekend. Op 12 februari 1528 sloot H. het verdrag 

vann Dordrecht met Karel V. De elect zou in handen van de paus en "tot nominatie van de 

keizer""  aan zijn rechten verzaken, van zodra de keizer dat zou verlangen. Dit zou in ieder 

gevall  voor 1 maart 1529 moeten gebeuren. De wereldlijke macht kwam op 21 oktober 1528 

aann Karel V. Op 20 augustus 1529 ratificeerde Clemens M I het verdrag van Dordrecht. 

Voorr 1 oktober 1529 verzaakte H. aan al zijn rechten. In 1540 werd hij bisschop van 

Freising. . 
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43)) Willem van Enckevoort (+ 19.07.1534) 
Clemenss VII bekrachtigde zijn benoeming op 1 oktober 1529. Eerder al, op 10 september 
15233 was W. reeds benoemd tot bisschop van Tortosa5 en door Adriaan VI tot kardinaal 
gecreëerd.. Utrecht werd bestuurd door een procurator. 

44)) Joris van Egmond (+ 26.09.1559) 
II  werd op 26 oktober 1534 verkozen. Op 26 februari 1535 bekrachtigde Paulus III zi|n 
benoeming.. Hij werd nooit gewijd. 

g)g) Aartsbisdom Besanfon 

45)) Kar  el van Neufchatel 
K.. was aartsbisschop van 1463 tot en met 1498. 

46)) Frans van Busleyden 
F.. was aartsbisschop van 1498 tot en met 1502. Hij was tevens kardinaal. 

47)) Antoon van Vergy 
A.. was aartsbisschop van 1502 tot en met 1541. Hij was een lid van de gelijknamige adel-
lijk ee familie. 

48)) Pieter  de la Baume 
P.. was aartsbisschop van 1542 tot en met 1544. Hij was tevens kardinaal. P. was een lid van 

dee gelijknamige adellijke familie. 

49)) Claude de la Baume 
C.. was aartsbisschop van 1545 tot en met 1584. Hij was tevens kardinaal. C. was een Ud van 

dee gelijknamige adellijke familie. 

55 Het Spaanse bisdom dat eerder in handen was geweest van Adnaan Boeyens. 




