
Lambertusweg 
 
Tussen Schijndelsedijk en Twijnmeer 
 
Naar men aanneemt wordt Lambertus in 638 in 
Maastricht geboren. Lambertus is afkomstig 
van een adellijke familie die zijn basis heeft in 
Maastricht. Hij is een protegé van zijn oom, bis-
schop Theodoardus. Als Theodardus kort na 
669 wordt vermoord, bepalen de raadslieden 
van de Frankische koning Childerik II dat Lam-
bertus bisschop van Maastricht moet worden. 
Lambertus heeft banden 
met Hugobert en Plectrudis, de eerste vrouw 
van Pepijn van Herstal, de hofmeier (een soort 
eerste minister en de werkelijke machthebber) 
van Austrasië, die dit gebied namens 
de Merovingische koningen van Austrasië be-
sturen. Nadat Childerik II in 673 wordt ver-
moord, komt de factie van Ebroin, de hofmeier 
van Neustrië, ook in Maastricht aan de macht. 
Lambertus wordt uit zijn ambt gezet en brengt 
de jaren 674 - 681 in ballingschap door in de 
pas opgerichte abdij van Stavelot. In die perio-
de is Faramundus bisschop van Maastricht. Na 
de dood van Ebroin in 681 en de daarmee ge-
paard gaande wijziging in de politieke verhou-
dingen binnen het Merovingische rijk, kan Lam-
bertus in 681 zijn ambt opnieuw vervullen en 
keert hij terug naar zijn bisdom. 
In het gezelschap van Willibrord, die in 691 uit 
Engeland is gekomen, predikt Lambertus 
het evangelie aan de heidenen aan 
de benedenloop van de Maas, in het gebied dat 
nu Noord-Brabant wordt genoemd. In dit ge-
bied zijn daarom kerken aan hem gewijd. 
Kort nadat Lambertus' familie (en Plectrudis' 
familie) Dodo, een domesticus van Pepijn van 
Herstal en vermoedelijk de broer van Pepijn 
van Herstals tweede vrouw Alpaida, heeft laten 
vermoorden, nemen Dodo's familieleden, wier 
machtsbasis zich in de buurt van Luik bevindt, 
wraak, door op hun beurt Lambertus op zijn  

 
 
 
 
landgoed, de Gallo-Romeinse villa van waaruit  
enige tijd later Luik zal ontstaan, te vermoor-
den. De moord vindt plaats in 705 in de nacht 
van 16 op 17 september; Lambertus is dan 67 
jaar. De officiële rooms-katholieke versie ziet 
Lambertus als een martelaar voor het geloof 
vanwege zijn verdediging van de huwelijks-
trouw, door de verbintenis tussen Pepijn met 
Alpaida, de broer van Dodo en de moeder 
van Karel Martel, aan de kaak te stellen. 
Meteen daarop wordt Lambertus 
als martelaar vereerd. Hij wordt eerst in Maas-
tricht begraven, maar zijn opvolger, Hubertus 
van Luik, een beschermeling van Pepijn van 
Herstal en Alpaida, laat, op het moment dat hij 
zelf ook zijn bisschopszetel van Maastricht naar 
Luik verplaatst, Lambertus' overblijfselen naar 
Luik brengen. Een nieuwe bisschopszetel heeft 
zijn eigen heilige nodig. Het is ietwat ironisch, 
maar het getuigt misschien ook wel van be-
rouw, dat men voor die rol een voormalige vij-
and kiest. 
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