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4 Geboorte en afkomst

Arnulfus werd blijkens de vita, onze enige bron voor dit gegeven, kort voor het midden van de

elfde eeuw geboren. Zijn geboorteplaats was Tiegem,uilla que vocatur Thidenghem, dat ten

zuidwesten van Oudenaarde aan de oostgrens van het toenmalige Vlaanderen ligt (I). Zijn ouders,

Fulbert en Meynsinde, stamden volgens de hagiograaf allebei uit een aanzienlijk geslacht. Nu

wordt aan heiligen meestal een hoge afkomst toegekend, maar als we de vita moeten geloven is het

in dit geval meer dan een gemeenplaats. Arnulfus’ vader was een bloedverwant van de heer van

Oudenaarde en zijn moeder stamde uit een geslacht van graven, zoals de hertog van Leuven, de

graaf van Namen en de graaf van Loon, Duras en Bergen (II).

In dit hoofdstuk zal ik proberen, op basis van de gegevens die de vita biedt, de geboorte-

datum van de heilige nader te bepalen. Daarnaast zullen de familiebanden van zijn ouders worden

nagegaan. Voor een beter begrip van de levensloop van Arnulfus is het noodzakelijk de positie van

de familie waarvan hij deel uitmaakte, die van de heren van Oudenaarde, in Vlaanderen vast te

stellen. Daarvoor zal tamelijk uitvoerig moeten worden ingegaan op de geschiedenis van Vlaande-

ren in het algemeen en Oudenaarde in het bijzonder. Vooral over het ontstaan van Oudenaarde

verschillen historici met elkaar van mening en we zullen ons in deze discussie moeten verdiepen

om de relatie tussen de heren van Oudenaarde en de graaf van Vlaanderen te kunnen achterhalen.

Voor de afkomst van Meynsinde beschikken we, behalve over de vita, over een genealogie die,

zoals in het vorige hoofdstuk uit de doeken is gedaan, in enkele handschriften de vita longior

vergezelt. De gegevens daaruit zullen met die in de vita worden vergeleken en getoetst aan andere

informatie die we over deze families hebben. De uitkomsten daarvan zijn niet alleen van belang

voor de familiegeschiedenis van Arnulfus. Zij kunnen tevens informatie verschaffen over de

ontstaansgeschiedenis en de betrouwbaarheid van de vita. Tot slot komen de geboorte van

Arnulfus, bezien door het oog van de hagiograaf, en het gezin waartoe de heilige behoorde, aan

bod.

Vlaanderen in de eerste helft van de elfde eeuw

Het waren roerige tijden in het gebied rond Oudenaarde, dat een belangrijke plaats innam in de

politiek van de Vlaamse graven. Graaf Boudewijn V (1035-67) zette namelijk het streven voort van

zijn vader, Boudewijn IV (988-1035), om de grafelijke macht te versterken, enerzijds door

gebiedsuitbreiding, anderzijds door de Vlaamse edelen aan zich te verplichten. Expansie was alleen

nog in noord- en oostwaartse richting mogelijk en daarbij kreeg Arnulfus’ familie onder aanvoering

van de heren van Oudenaarde een belangrijke rol toebedeeld.
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Het graafschap Vlaanderen werd toentertijd aan bijna alle kanten door water begrensd222.

In het noorden en westen vormden de zee en de Oosterschelde een natuurlijke grens. In het zuiden

werd Vlaanderen, ruwweg gezegd, door de rivieren de Canche en de Scarpe gescheiden van het

machtsgebied van de Franse koning. In het zuidoosten lag het grootste deel van de koninklijke

bezittingen en deed deze vorst zijn invloed het krachtigst gelden. In het zuidwesten grensde

Vlaanderen aan het graafschap Ponthieu en het gebied van de hertog van Normandië, één van de

onafhankelijkste en machtigste vazallen van de Franse koning. De zuidwaartse expansie van de

Vlaamse graven was daardoor allang tot staan gebracht. Het graafschap Vlaanderen was een leen

van de Franse koning en de graven werden tot de belangrijkste leenmannen van de vorst gerekend.

Koning Robert II van Frankrijk had zelfs Boudewijn V zijn dochter Adela tot bruid gegeven (c.

1028). De banden met het Franse hof werden verder aangehaald, toen de Vlaamse graaf na het

overlijden in 1060 van zijn zwager Hendrik, de toenmalige koning van Frankrijk, de voogdij van

diens minderjarige zoon en opvolger, Philips I, op zich nam. Boudewijn V versterkte zijn relatie

met Normandië door in 1050-51 zijn dochter Mathilda ten huwelijk te geven aan Willem van

Normandië, die in 1066 de Engelse troon zou verwerven223.

In het oosten werd Vlaanderen door de rivier de Schelde van het Duitse rijk gescheiden.

Langs de Schelde hadden de Duitse koningen in de loop van de tiende eeuw voor de grens-

verdediging en ongetwijfeld ook ter controle van Lotharingen, het meest westelijke deel van hun

rijk, een drietal markgraven aangesteld. Deze bezaten burchten in Antwerpen, Ename en Valen-

ciennes. Lotharingen, waartoe ook de landen behoorden die later de Noordelijke Nederlanden

zouden worden genoemd, had ooit het zogenoemde Middenrijk gevormd, één van de drie delen

waarin het rijk van Karel de Grote in 843 bij het verdrag van Verdun was opgedeeld. Dit gebied,

dat nu eens bij de Franse, dan weer bij de Duitse koningen aansluiting had gezocht, was in 925

definitief in het Duitse rijk opgenomen.

De niet altijd even sterke positie van de Duitse koningen in het westelijk deel van hun rijk

verlokte de Vlaamse graven ertoe te proberen hun macht vooral ten koste van deze vorsten te

vergroten. Soms vonden zij steun bij de Franse koning, maar het gebeurde ook dat de Franse en

Duitse heersers hun krachten verenigden om de ambitieuze graven een halt toe te roepen. Zo leidde

de expansiedrift van de Vlaamse graven tot veel oorlogsgeweld. In de eerste helft van de elfde

eeuw slaagden de graven erin Vlaanderen in het noorden en oosten uit te breiden met Zeeland

bewesten Schelde, de Vier Ambachten en Chièvres, het zuidelijke deel van de mark Ename op de

oostelijke Scheldeoever, en Valenciennes. De situatie werd daarmee nogal ingewikkeld, omdat de

graaf nu leenman was van twee heren die niet altijd op goede voet met elkaar stonden, van de

Franse vorst voor het zogenoemde Kroonvlaanderen en van de Duitse koning voor Rijksvlaanderen.

In 1047 ruilde Boudewijn V Chièvres en Valenciennes voor het noordelijke deel van de mark

222 Zie voor het volgende: Pirenne,Histoire I, 101-4; Monier, Les institutions, 7-10; Ganshof, ‘Les
origines’, 99-173; Ganshof,La Flandre, 31-46 en 125-127; Koch,NAGN I, 354-383.

223 Zie de achterin opgenomen genealogische tabel van de graven van Vlaanderen: tabel 8.
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Ename, het gebied tussen de rivieren de Schelde en de Dender. Zijn belangstelling voor dit gebied

moet misschien ook in verband gebracht worden met de bezittingen die zijn overgrootmoeder

Mathildis hier had gehad. Mathildis, de moeder van graaf Arnulf II van Vlaanderen, was na de

dood van haar echtgenoot, graaf Boudewijn III van Vlaanderen (†962), hertrouwd met Godfried de

Gevangene, die de burcht van Ename zou hebben gebouwd224.

Vervolgens wist Boudewijn V het graafschap Henegouwen, een Duits leen, binnen de

Vlaamse invloedssfeer te brengen door in 1051 een huwelijk te bewerkstelligen tussen zijn zoon

Boudewijn en Richildis, de weduwe van graaf Herman van Henegouwen. De Duitse koning,

Hendrik III (1039-56), was hierin niet gekend en trok ten strijde tegen de Vlaamse graaf. Twee

maanden na de dood van deze koning (5 oktober 1056) kreeg de jonge Boudewijn daadwerkelijk

uit naam van diens opvolger, koning Hendrik IV (1056-1106), Henegouwen in leen. Paus Victor II

(1055-1057), die zich opwierp als de belangrijkste voogd van de nog minderjarige koning, schijnt

hierbij grote invloed te hebben uitgeoefend225. Ook door het huwelijk in 1063 van zijn tweede

zoon, Robrecht, met Geertruid van Saksen, weduwe van graaf Floris I van Holland (1049-1061),

vergrootte graaf Boudewijn V (1035-1067) zijn invloed in het westelijke deel van het Duitse Rijk.

Door huwelijksbanden was de Vlaamse graaf nu met alle omringende gebieden verbonden, met

Frankrijk, Normandië en Engeland, Holland en Henegouwen.

De geboortedatum van Arnulfus

De precieze geboortedatum van Arnulfus is niet meer te achterhalen, maar met behulp van de

gegevens uit zijn levensbeschrijving kunnen we proberen dat tijdstip zo dicht mogelijk te

benaderen. Zijn hagiograaf plaatst de geboorte en de voorgeschiedenis daarvan ‘in de tijd waarin

Vlaanderen werd gesierd door de regering van graaf Boudewijn en zijn echtgenote Adela, toen het

rijk van de Franken werd bestuurd door Hendrik, zoon van Robert, en de vrome koning Edward

over de Engelsen heerste’ (I). Daaruit mogen we afleiden dat Arnulfus het levenslicht zag tussen

1042, toen Edward de Belijder op de troon kwam en 4 augustus 1060, de dag waarop koning

Hendrik I stierf226. Uit dezelfde levensbeschrijving valt op te maken dat Arnulfus op 19 decem-

ber 1081 tot bisschop van Soissons werd gewijd (XXIX)227. Aangezien de minimumleeftijd voor

de bisschopswijding in die tijd formeel op vijfendertig jaar was gesteld228, zal zijn geboortedatum

dichter bij het jaar 1042 dan bij 1060 gezocht moeten worden.

De hagiograaf was er kennelijk niet op uit alle belangrijke vorsten uit die tijd voor de

224 Milis en Callebaut, ‘Ename’, 468-469.

225 Ganshof, ‘Les origines’, 133.

226 Fliche, Le règne, 7.

227 Zie pp. 175-176.

228 Imbart de la Tour, Les élections, 479: Concilie van Rouaan van 1074.
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datering van de geboorte te gebruiken. De vraag dringt zich echter op waardóór hij zijn keuze heeft

laten bepalen. Dat hij niet alleen naar de Vlaamse graaf Boudewijn V (1035-1067) maar ook naar

de Franse koning Hendrik I (1031-1060) verwijst, ligt voor de hand. Zij zijn bij wijze van spreken

de heer en opperheer van de heilige en zijn zowel door leen- als familiebanden met elkaar verbon-

den. Met hun beider opvolgers zou Arnulfus tijdens zijn leven te maken krijgen. De schrijver van

de vita, Lisiardus, was bovendien een Fransman. Maar waarom noemt de auteur de Engelse en niet

de Duitse koning? Evenzo kan men zich afvragen waarom de hoogste kerkelijke vorst, de paus,

onvermeld blijft. De vraag daarbij is hoeveel kennis van het door hem beschreven verleden de

auteur bezat en in hoeverre hij zich liet beïnvloeden door de gebeurtenissen uit zijn eigen tijd.

Met Engeland onderhield het Vlaamse gravenhuis uitgebreide contacten, maar de

verhouding tussen Boudewijn V en Edward de Belijder was niet altijd zo goed229. Deze bereikte

een dieptepunt in 1049, toen de Engelse koning op verzoek van de Duitse koning met zijn vloot de

Vlaamse kust blokkeerde230. Uit de vita blijkt niet dat er een relatie bestond tussen Arnulfus of

zijn familie en Edward de Belijder. Dat de vervaardiger daarvan het desondanks de moeite waard

vond de aandacht op deze Engelse koning te vestigen, zal te maken hebben met de goede naam die

hij had. Al spoedig na zijn dood op 5 januari 1066 werd hem heiligheid toegeschreven. Deson-

danks kwam zijn verering slechts langzaam op gang. De schrijver duidt Edward ook alleen aan als

vrome koning en nog niet als heilige of belijder. In 1102 werd het graf van de koning geopend.

Zijn lichaam bleek, zoals meestal in het geval van heiligen, ongeschonden te zijn, maar zijn

canonizatie liet nog tot 1161 op zich wachten231. Wat mogelijk voor de hagiograaf telde, was dat

Arnulfus geboren was tijdens de regering van een groot christelijk vorst. De verwijzing naar de

vrome Edward zou tevens bedoeld kunnen zijn als een aanklacht tegen Hendrik I, die tijdens het

episcopaat van Lisiardus koning van Engeland was. Hendrik I had in 1106 het hertogdom

Normandië veroverd op zijn broer, Robert van Courtheheuse. Dat leidde tot een oorlog met de

Franse koning, Lodewijk VI, bijgenaamd de Dikke, die met korte onderbrekingen tot 1128

voortduurde232. De vermelding van de vrome koning Edward zou dus verklaard kunnen worden

uit de tijd waarin Lisiardus de vita schreef.

De bewerker van de vita, Hariulfus, vond het nodig een hechtere verbinding te leggen

229 Vita Edwardi Regis, ed. Barlow, 36-37 en 83-84; Grierson, ‘The relations’, 83-99. Sinds het huwelijk
van graaf Boudewijn II (879-918) met Elftrudis, de jongste dochter van koning Alfred, bestonden er
huwelijks- en vriendschapsbanden tussen de Vlaamse graaf en de Engelse koning. Na de dood van Knut,
koning van Engeland, bracht zijn weduwe, Emma van Normandië, zelfs enkele jaren in ballingschap door in
Vlaanderen (1037-1040). Tijdens het koningschap van Edward de Belijder, zoon van Emma, bekoelde de
relatie. Een halfzuster van Boudewijn V trouwde in 1051 met Tostig, graaf van Northumbria en zoon van
Godwin, de aartsrivaal van Edward. Tostig was een broer van Harold, die in 1066 door Willem, hertog van
Normandië, in de strijd om de Engelse troon werd verslagen. Willem de Veroveraar was getrouwd met
Mathilde, een dochter van Boudewijn V.

230 Grierson, ‘The relations’, 98-99; Barlow,Edward, 98-99.

231 Vita Edwardi Regis, ed. Barlow, 150-162; Barlow,Edward, 254 en 280.

232 Luchaire,Louis VI, CXIV-CXVIII; Hallam, Capetian France, 117-119.
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tussen Arnulfus en het Engelse hof. Hij spreekt van de beloningen die Arnulfus onder andere door

de Engelse koning aangeboden krijgt voor zijn verdiensten als ridder (I,V). Hij laat in het midden

om welke Engelse koning het gaat, Edward de Belijder of Willem de Veroveraar. Eerder is al

gezegd dat er veel contacten bestonden tussen de abdij Saint-Riquier, waar Hariulfus een groot deel

van zijn leven had doorgebracht, en Engeland. In zijn kroniek van dit klooster, die hij in 1088

voltooide, vertelt hij dat Gerwinus, abt van Saint-Riquier, als vriend van koning Edward en zijn

vrouw Edith dikwijls aan het Engelse hof vertoefde233. De abdij werd bovendien door een van

hun meest vooraanstaande hovelingen, de Fransman Raoul van Mantes, met goederen in East-

Anglia begunstigd234. Het is dus zeer goed mogelijk dat de mededeling over beloningen van de

Engelse koning voor Arnulfus tegen deze achtergrond moet worden gezien. De belangrijkste route

van het vasteland naar Engeland liep in die tijd via Ponthieu en Boulogne235 en Hariulfus wist

ongetwijfeld dat er veel contacten tussen het Noordfranse en Vlaamse kustgebied en Engeland

waren. Waarom zou Arnulfus daar dan geen rol in hebben gespeeld? Waarschijnlijk lijkt dat echter

niet gezien de belangstelling die, zoals zal blijken, de heren van Oudenaarde voor het gebied ten

oosten van Vlaanderen aan de dag legde.

Familiebanden bestonden er op het moment van Arnulfus’ geboorte misschien niet tussen

de Vlaamse en Duitse heersers, maar leenbanden wel. Het ontbreken van de naam van de Duitse

koning kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht wijst het erop dat Arnulfus geboren is op een

tijdstip waarop de relatie tussen graaf Boudewijn V en koning Hendrik III niet erg goed was. Tot

1047 was die uitstekend geweest. De zoon van de graaf, de toekomstige Boudewijn VI, vertoefde

zelfs enige tijd voor zijn opvoeding aan het koninklijk hof en kreeg de mark Antwerpen in het

vooruitzicht gesteld. In 1047 echter schaarde Boudewijn V zich samen met hertog Godfried van

Lotharingen aan de zijde van graaf Dirk IV van Holland in een opstand tegen de Duitse heerser.

Deze opstand volgde op een veldtocht die de koning in september 1047 had ondernomen tegen

deze graaf236. Het huwelijk dat Boudewijn V buiten de Duitse koning om in 1051 tussen zijn

zoon Boudewijn en Richildis van Henegouwen wist te arrangeren, maakte de situatie er niet beter

op. Zoals we nog zullen zien, is het niet ondenkbaar, dat de heren van Oudenaarde aan deze strijd

hebben deelgenomen. Vrede kwam er pas met de dood van de koning op 5 oktober 1056237. Zijn

zoon en opvolger, Hendrik IV, was op dat moment pas zes jaar oud en viel ten prooi aan een

langdurige partijstrijd binnen het Duitse Rijk. Tot hij zelf de teugels in handen wist te krijgen, kon

nauwelijks gesproken worden van machtsuitoefening door een Duitse koning. Als deze vijande-

lijkheden de reden voor Lisiardus waren om de Duitse koning niet te vermelden, zou dat betekenen

233 Hariulfus, Chronicon CentulenseIV,XXII, ed. Lot, 237-238.

234 Ibidem IV,XXIII, 241-245.

235 Grierson, ‘The relations’, 72.

236 Ganshof, ‘Les origines’, 124-28; Linssen,NAGN1, 342-44.

237 Ganshof, ‘Les origines’, 133.
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dat Arnulfus niet vóór september 1047 zou zijn geboren.

Een andere mogelijkheid is dat de hagiograaf in de tijd waarin hij schreef, tussen

omstreeks 1095 en uiterlijk 1114, weinig op had met de Duitse koningen. Zowel Hendrik IV

(1056-1106) als Hendrik V (1106-1125) waren met de paus in een gevecht om de suprematie

verwikkeld. Beide vorsten werden in deze zogenoemde Investituurstrijd herhaaldelijk geëxcommu-

niceerd. Paus Paschalis II (1099-1118) had het door toedoen van de Duitse koning bijzonder zwaar

te verduren. In 1111 werd hij in Rome door hem gevangen genomen en gedwongen de koning de

door hem gewenste rechten toe te staan en hem tot keizer te kronen. De Franse koning, Lodewijk

de Dikke, steun en toeverlaat van deze paus, nam dit hoog op. Hij liet aartsbisschop Gui van

Vienne, de latere paus Calixtus II (1119-1124), een concilie houden, waar het door de paus onder

dwang getekende stuk van nul en generlei waarde werd verklaard. Bij die gelegenheid werd de

Duitse koning opnieuw in de kerkelijke ban gedaan238. Daarmee was de zaak echter nog lang niet

opgelost.

Deze gebeurtenissen maakten in de ogen van de Franse hagiograaf op dat moment een

Duitse koning misschien niet tot een sieraad voor de levensbeschrijving van een heilig man.

Opmerkelijk is dat de auteur wel gewag maakt van het glorieuze verblijf van Arnulfus als ridder

aan het hof van de Duitse koning (III) en van zijn deelname aan oorlogen van zowel keizers als

koningen (V). De eerste passage komt niet voor in de bewerking van Hariulfus. De tweede is door

Hariulfus onder andere uitgebreid met de vermelding van de al genoemde grote beloningen die

Arnulfus voor zijn verdiensten als ridder aangeboden krijgt van de koning van het Roomse rijk, de

Engelse koning en verschillende graven, maar die hij vanzelfsprekend altijd weigert (I,V). In het

vorige hoofdstuk zijn deze ingrepen uitgelegd als de werkwijze van een hagiograaf, die in zijn vita

uitsluitend dat opneemt, wat de heiligheid van zijn hoofdpersoon aantoont239.

We hebben gezien dat, wanneer het ontbreken van de Duitse koning en de paus in de

datering van Arnulfus’ geboorte niet op toeval berust, maar een welbewuste keuze van de auteur

van de vita is, er verschillende redenen zijn aan te voeren voor het weglaten van de naam van de

Duitse heerser. Die reden kan zowel in de tijd van Arnulfus’ geboorte worden gezocht als in die

waarin de hagiograaf schreef. De vermelding van Edward de Belijder in de datering van de

geboorte lijkt een voortvloeisel uit de tijd waarin de vita tot stand is gekomen, maar daaruit hoeft

niet te volgen dat het ontbreken van de Duitse koning op dezelfde manier verklaard moet worden.

Lisiardus beschikte over de juiste zegslieden als het om de gebeurtenissen aan de oostgrens van

Vlaanderen ging, waaronder de neef en de zuster van de heilige, Arnulfus, abt van Oudenburg, en

Adzela. Die waren ongetwijfeld heel goed op de hoogte van de lotgevallen van de heren van

Oudenaarde, die, zoals hierna uit de doeken zal worden gedaan, nauw verweven waren met de

schermutselingen tussen Boudewijn V en Hendrik III.

Het niet vermelden van de paus kan bovendien uitsluitend uit de tijd van Arnulfus’

238 Luchaire,Louis VI, CXXIV-CCV.

239 Zie pp. 59-60.
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geboorte worden verklaard. Tijdens het ontstaan van de vita genoot de paus zeker in Frankrijk vol-

doende aanzien. Dat was beslist niet zo in de eerste helft van de elfde eeuw toen het pontificaat

geheel in handen van het patriciaat van Rome was gevallen. In 1046 waren er zelfs drie pausen die

elkaar het pontificaat betwistten, waardoor de Duitse koning zich genoodzaakt voelde in te grijpen.

De vroege dood van zijn twee eerdere kandidaten was er mede de oorzaak van, dat niet voor het

begin van het jaar 1049 orde op zaken werd gesteld door de benoeming van Leo IX op de

pauselijke zetel240.

Als het inderdaad zo is dat de hagiograaf opzettelijk geen paus noemt, kunnen we daaruit

afleiden dat Arnulfus voor het begin van het pontificaat van Leo IX is geboren. Wanneer de

schrijver zich bij zijn beslissing zowel in het geval van de paus als van de Duitse koning heeft

laten leiden door de situatie ten tijde van Arnulfus’ geboorte, dan kunnen we daaruit afleiden dat

de blijde gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het uitbreken van de opstand van Godfried van

Lotharingen, Boudewijn van Vlaanderen en Dirk van Holland tegen Hendrik III in het najaar van

1047. Als mijn veronderstelling juist is, kan geconcludeerd worden dat Arnulfus geboren is in de

periode tussen september 1047 en 12 februari 1049, de dag waarop paus Leo IX werd ge-

kroond241. Deze hypothese vindt, naar zal blijken, steun in de gang van zaken rond de wijding

van Arnulfus tot bisschop van Soissons, die pas enige tijd na zijn verkiezing plaatsvond242. Zoals

we nog zullen zien was het volgens de vita de bedoeling van de ouders van Arnulfus hem bij zijn

doop de naam Christoforus te geven. Het feest van de martelaar Christoforus werd op 25 juli

gevierd. Zou Arnulfus op die dag in 1048 zijn geboren?

De familie van vaderszijde

Volgens de levensbeschrijving van Arnulfus was zijn vader, Fulbert, een bloedverwant van Arnulf,

heer van Oudenaarde (II). De grote invloed die de heer van Oudenaarde op de jeugd van Arnulfus

kon uitoefenen, doet vermoeden dat hij het hoofd van de familie was, waartoe het gezin van

Fulbert en Meynsinde behoorde. Hij hield het kind ten doop en schonk het zijn eigen naam,

hoewel de ouders het kind liever Christoforus hadden genoemd (I). Hij was het ook die bepaalde

dat Arnulfus niet ging studeren, maar tot ridder werd opgeleid (II). De hagiograaf beschrijft Arnulf

van Oudenaarde als een zeer rijk en machtig man. Wie was deze heer van Oudenaarde?

Oudenaarde ligt op de westelijke oever van de Schelde, die in de tijd van Arnulfus

geboorte waarschijnlijk nog de oostgrens van Vlaanderen vormde. De oudste vermeldingen van een

familie van Oudenaarde dateren uit de eerste helft van de elfde eeuw. Uit die tijd kennen we twee

heren van Oudenaarde, Hugo, die genoemd wordt tussen 1038 en 1064 en zijn broer Gerard,

vermeld in 1038 en 1042. De heren van Oudenaarde zijn afstammelingen van Ingelbrecht II van

240 Meyer von Knonau,JahrbücherI, 1; Martin, Saint Léon, 70-78.

241 Martin, Saint Léon, 78; Sutter,Lexikon für Theologie und Kirche6, 949-950.

242 Zie pp. 175-176.
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Petegem en behoorden daarmee tot de oudste adel van Vlaanderen243. Arnulf van Oudenaarde

komt voor het eerst voor in een oorkonde die gedateerd moet worden tussen 1034 en 1058244. Hij

zou een zoon zijn van Hugo245. In latere tijden werden de heren van Oudenaarde gerekend tot de

twaalf berenof baronnen van Vlaanderen, de gelijken (pares) van de graaf246. Arnulf van Ouden-

aarde blijkt in 1064 in het bezit van de burcht (turris) van Oudenaarde, die op een eiland in de

Schelde lag, recht tegenover de plaats waar vroeger de burcht van Ename had gestaan247. Deze

laatste was in 1034 al eens door de Vlamingen met de grond gelijk gemaakt en, nadat dit gebied in

1047 definitief in Vlaamse handen was geraakt, grotendeels afgebroken248. Boudewijn V en zijn

vrouw Adela stichtten in 1063 op de plaats ervan de Sint-Salvatorabdij249. Arnulfus van

Oudenaarde werd een jaar later met de voogdij van dit klooster belast250. De heren van Ouden-

aarde of, zoals zij zich later zouden gaan noemen, de heren van Pamele, verwierven een groot

aantal bezittingen in het gebied tussen de Schelde en Dender in Rijksvlaanderen, zoals de

heerlijkheid Marke en Ronne. Pamele werd daar hun machtscentrum251.

De burcht van Oudenaarde

De burcht speelt een belangrijke rol in de discussie rond de ontstaansgeschiedenis van Oudenaarde

en wordt altijd in verband gebracht met de expansiedrift van de Vlaamse graven. Voor ons verdere

verhaal is het van belang om een zo groot mogelijke duidelijkheid te krijgen in de relatie tussen de

heren van Oudenaarde en de Vlaamse graven. Waar kwamen deze heren vandaan en hoe konden

zij het zover brengen? Een belangrijk element daarin betreft de stichting van de burcht van Ouden-

aarde. Was deze door de graaf gesticht bij zijn pogingen het graafschap in oostwaartse richting uit

te breiden? Of was de burcht familiebezit van de heren van Oudenaarde? De belangrijkste

243 Warlop, The Flemish NobilityI.I, 50.

244 Warlop, The Flemish NobilityII.II, 1036 nr. 164,3; Gysseling en Koch,Diplomata I, 208 nr. 107:
Arnulf van Oudenaarde is getuige bij een schenking aan de Sint-Pietersabdij te Gent, schijnbaar origineel,
vernieuwd 1034-58.

245 Warlop The Flemish Nobility, II.II, 1035 nr. 164,1, een oorkonde van 1072 vermeldt‘S. Hugonis. S.
Arnulfi, filii ejus.’, dit zouden Hugo van Oudenaarde en zijn zoon Arnulf zijn; Vercauteren,Actes,‘ 5 nr. 2.

246 Warlop, The Flemish NobilityI.I, 136-143.

247 Piot, Cartulaire, 5-6 nr. 3; WarlopThe Flemish NobilityII.II, 1036 nr. 164,3.

248 Ganshof, ‘Les origines’, 129; zie ook Koch-De Meyer,Gravin Richildis, 16-20; Koch,NAGN1, 376-
377; Milis en Callebaut, ‘Ename’, 467-473.

249 Gysseling en Koch,Diplomata I, 269-270 nr. 157; Milis,De onuitgegeven oorkonden, XXXI-XL.

250 Piot, Cartulaire, 5-6 nr. 3; Milis, De onuitgegeven oorkonden, XL-XLI.

251 Dhondt, ‘Ontstaan en wording’, 17.
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opponenten in deze discussie zijn J. Dhondt en A.C.F. Koch.

In een ingenieus betoog heeft Dhondt uiteengezet dat de burcht van Oudenaarde het begin van de

nederzetting betekende en dat bovendien de opkomst van deze plaats een gevolg was van de onder-

gang van Ename. Ename wordt nog in 1044 vermeld als een bloeiende handelsnederzetting, die

was ontstaan aan de voet van de burcht die omstreeks 974 was opgericht, waarschijnlijk bij het

kruispunt van twee wegen, de rivier de Schelde en de heirbaan Maastricht-Boulogne. De Vlaamse

graven zagen de drie burchten aan de Schelde, in Antwerpen, Ename en Valenciennes, als een

bedreiging en legden als verweer op eigen bodem burchten aan in de buurt van die van hun

oosterburen. Dat gebeurde in elk geval in Gent en Doornik en zo zou ook op een eiland in de

Schelde bij Oudenaarde een vesting zijn aangelegd. Boudewijn IV zou de stichter daarvan zijn

geweest. Toen het gebied tussen de Schelde en de Dender eenmaal in het bezit van de Vlaamse

graaf was gekomen en de burcht van Ename werd afgebroken, verplaatste de handelsnederzetting

zich als vanzelf naar de westelijke Schelde-oever, die door een brug met de nieuwe burcht

verbonden was. Dhondt stelt dat, aangezien de ligging van Oudenaarde weinig aanleiding gaf tot

de vorming van een stedelijke agglomeratie, de aanwezigheid van de burcht daarvoor essentieel

was. Hij ziet zich in zijn mening gesterkt, doordat de vroegste kern van de stad zich bij de kerk

bevindt aan de voet van de brug, die het eiland met de burcht en het vasteland met elkaar

verbond252.

Een ander argument voor zijn theorie vindt Dhondt in de kerk van Oudenaarde, die vóór

1031 moet zijn gesticht. Deze kerk zou, volgens Heriman van Doornik, een twaalfde-eeuwse

kroniekschrijver, één van de twaalf kerken zijn die bisschop Harduinus van Noyon en Doornik

afstond aan Boudewijn IV van Vlaanderen (988-1035) in ruil voor hulp van de graaf bij zijn

problemen met koning Robert van Frankrijk (996-1031)253. Zij lag op de westelijke Schelde-oe-

ver, tegenover het eiland waarop de burcht stond en was gewijd aan Sint-Walburg254. De heilige

Walburg (c.710-c.779), die evenals haar broers Willibald en Winnebald vanuit Engeland naar

Duitsland was gekomen om Bonifatius te helpen bij de kerstening van dat gebied, wordt be-

schouwd als een van de belangrijkste beschermheiligen van het Karolingische rijk255. In de tiende

eeuw werden relieken van deze heilige naar Vlaanderen overgebracht en werden kerken met haar

patrocinium gesticht in Antwerpen, Brugge en Veurne. In alle gevallen zou het hierbij om grafe-

252 Dhondt, ‘Ontstaan en wording’, 3-29; Idem, ‘Het ontstaan’, 50-71. Zijn redenering is overgenomen
door Berings,Landschap, 107-111.

253 Heriman van Doornik,Liber de restaurationec. 7, MGH SS XIV, 320: deinde altaria sibi delegata
tenuit, quorum haec sunt nomina: De Corturiaco, de Putten, de Turult, de Aldenardia, de Henniis, de Hulten,
de Dunza, de Nivella, de Rodenbruc, de Alenbruc, de Mallenghin, de Sclipies; Dhondt, ‘Ontstaan en
wording’, 8.

254 Dhondt, ‘Het ontstaan’, 59.

255 Holzbauer,Mittelalterliche Heiligenverehrung, 499; Boersma, ‘De Groninger St.-Walburgkerk’, 187.
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lijke burchtkerken gaan256. Het ligt voor de hand, zoals Dhondt doet, ook de kerk van Ouden-

aarde in dat rijtje te plaatsen257. Dat de kerk van Oudenaarde aan Walburg was gewijd, wordt

overigens voor het eerst vermeld door de al genoemde Heriman van Doornik, die tussen 1143 en

1147 schreef258. Holzbauer, die de kerk eveneens als een grafelijke burchtkerk beschouwt, veron-

derstelt dat de kerk van Oudenaarde pas in tweede instantie aan Walburg is gewijd. Als in die kerk

relieken van deze heilige aanwezig waren, zou men die dan vanwege de vredesbijeenkomst die

Boudewijn IV daar in 1030 hield, vanuit Veurne daarheen hebben overgebracht? Zo vraagt hij zich

af259.

Hoe dan ook, Dhondt concludeert dat de oorsprong van de burcht en de stad dus gezocht

moet worden tussen de oprichting van de burcht in Ename in 974 en 1030, het jaar waaruit de

vroegste vermelding van Oudenaarde dateert. Gezien de machtspositie van de graven gaat Dhondts

voorkeur uit naar een tijdstip in de elfde eeuw, ook al omdat het pas tot een stedelijke agglomera-

tie kon komen na de verwoesting van Ename. Aldus het betoog van Dhondt. De burcht is in zijn

visie een grafelijke burcht, gebouwd in Kroonvlaanderen en in leen gegeven aan de heren van

Oudenaarde.

Ganshof was Dhondt al voorgegaan in de opvatting dat graaf Boudewijn IV de burcht van

Oudenaarde heeft opgericht als uitvalsbasis voor een oostwaartse expansie. Hij baseerde zich

daarbij op een passage in de kroniek van Sigebert van Gembloux, waarin een gebeurtenis wordt

beschreven die volgens hem niet had kunnen plaatsvinden als er in Oudenaarde geen kasteel was

geweest. Op de hier boven vermelde bijeenkomst in Oudenaarde in 1030 kondigde Boudewijn IV

namelijk in aanwezigheid van een groot aantal edelen, bisschoppen, abten en andere vooraanstaan-

den de vrede af en voor die plechtige bijeenkomst waren talloze relieken uit het hele graafschap in

deze plaats bijeengebracht260. Dit verhaal is ook in andere bronnen te vinden, maar het wordt

alleen in de kroniek van Sigebert en in deAnnales Elmarensesgevolgd door de mededeling dat de

graaf in 1034 de burcht van Ename heeft verwoest261. Dat de burcht van Oudenaarde door

256 Holzbauer,Mittelalterliche Heiligenverehrung, 81-83, 120-21, 444-46.

257 Dhondt, ‘Het ontstaan’, 65.

258 Heriman van Doornik,Liber de restaurationec. 35, MGH SS XIV, 288; zie voor Heriman:
D’Haenens,Nouvelle biography nationaleI, 169.

259 Holzbauer,Mittelalterliche Heiligenverehrung, 340-41, baseert zich voor het vervoer van de relieken
van Walburg van Veurne naar Oudenaarde in 1030 op een opsomming van de daar bijeengebrachte relieken
van Duclos,Veurnes beschermheiligen, 107; de kroniek van Sigebert van Gembloux, deAnnales Elmarenses
en andere bekende bronnen noemen ze niet expliciet:Annales Elmarenses, ed. Grierson, 89-90; Sigebert van
Gembloux,Chronographiae Auctarium Affligemensea. 1030, ed. Gorissen, 113; vgl. Koch, ‘Het Land’, 30 n.
63.

260 Sigebert van Gembloux,Chronographiae Auctarium Affligemensea. 1030, ed. Gorissen, 113; Ganshof
,‘Les origines’, 122.

261 Annales Elmarensesa. 1034, ed. Grierson, 90; Sigebert van Gembloux,Chronographiae Auctarium
Affligemensea. 1034, ed. Gorissen, 113; zie voor een vergelijking van de teksten Koch, ‘Het land’, 30.
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Boudewijn IV zou zijn gebouwd, is uitsluitend te vinden in een redactie van de genealogie van de

Vlaamse graven, deFlandria generosa, die kort na 1164 is samengesteld. Daarin staat te lezen dat

‘Boudewijn bij Oudenaarde een kasteel bouwde, van waaruit hij zich, nadat hij het kasteel bij

Ename had verwoest, Brabant tot aan de rivier de Dender ten koste van het Lotharingse rijk heeft

toegeëigend’262. De gebeurtenis is niet gedateerd, maar wordt in ieder geval vóór 1046 geplaatst.

In de Flandria generosaontbreekt de genoemde passage over de bijeenkomst van 1030 te

Oudenaarde263.

Koch is dan ook van mening dat de burcht door de heren van Oudenaarde is gebouwd en dus

familiebezit was. Opmerkelijk is immers dat de heren van Oudenaarde niet de grafelijke functie

van burggraaf of kastelein vervulden. DeFlandria generosastaat bovendien niet bekend als een

erg betrouwbare bron en Koch oppert dan ook de mogelijkheid dat de vervaardiger daarvan niet

goed op de hoogte was en in zijn onwetendheid de graaf tot de stichter van een burcht in

Oudenaarde in plaats van een vredesverbond heeft gemaakt. Hij wijst er terecht op dat de

aanwezigheid van een grafelijke burcht geen absolute voorwaarde is om de vrede te kunnen

afkondigen. Een dergelijke gebeurtenis kon even goed in een kerk plaatsvinden, terwijl de graaf

gastvrijheid genoot op een van de naburige adellijke kastelen, bijvoorbeeld op het slot van de heren

van Oudenaarde264. Er was immers een kerk in Oudenaarde. Koch beschouwt deze niet als een

burchtkerk, maar sluit zich bij de mening van Fockema Andreae aan dat Walburgkerken kenmer-

kend zijn voor handelsnederzettingen aan stromen265. Koch concludeert daaruit dat de stad

Oudenaarde al voor 1030 groot genoeg was voor een eigen parochiekerk en niet, zoals Dhondt

meent, pas tot ontwikkeling is gekomen na de vernietiging van de burcht van Ename en de

ondergang van deze plaats. Daartegen kan worden ingebracht dat, als Holzbauer gelijk heeft en de

kerk van Oudenaarde inderdaad pas in tweede instantie aan Walburg is gewijd, de ontstaansge-

schiedenis van deze kerk niet uit haar patrocinium kan worden afgeleid.

Een ander punt dat Koch aanvoert is de ligging van het grondbezit van de Vlaamse graven,

dat pas halverwege Oudenaarde en Doornik tot aan de Schelde reikte. De oostgrens van het

noordelijk deel van de grafelijke goederen liep aanvankelijk vrij ver ten westen van de rivier266.

Het zou voor de graaf dus helemaal niet mogelijk zijn geweest bij Oudenaarde aan de Schelde een

versterking op te werpen. Het eiland waarop de burcht van Oudenaarde stond, maakte bovendien

volgens Koch in de tijd waarin de burcht werd gesticht, nog geen deel uit van het graafschap

262 Flandria generosa, MGH SS IX, 320: Idem Balduinus apud Aldenardam castellum constituit, per
quod, everso apud Eham castello, Bracbantum usque fluvium Teneram de regno Lothariensi sibi usurpavit.

263 vgl. Koch, ‘Het Land’, 30.

264 Ibidem, 29-32.

265 Ibidem, 34; Fockema Andreae, ‘Sint Walburg’, 183-184.

266 Koch, De rechterlijke organisatie, 209 en kaart; Idem, ‘Het Land’, 32.
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Vlaanderen. Het behoorde tot het Brabants-Lotharings gebied, dat zich ten oosten van de Schelde

uitstrekte en in 1050 als Rijksvlaanderen aan de Vlaamse graaf kwam. Dit leidt Koch tenminste af

uit een geschil uit het begin van de twaalfde eeuw over de grens tussen de bisdommen Doornik en

Kamerijk, die samenviel met die tussen Vlaanderen en Brabant-Lotharingen. Volgens de verklaring

die een einde aan dit grensconflict moest maken, lag die grens ten westen van het eiland, dus

tussen de stad Oudenaarde en het eiland met de burcht267. Dhondt meent echter dat de grens in

die tijd om praktische reden daarheen is verlegd, zodat het bezit van de heren van Oudenaarde in

zijn geheel binnen één bisdom, dat van Kamerijk, kwam te liggen268. Opmerkelijk is immers dat

de oudste brug over de Schelde wel het eiland met de westelijke oever verbond, maar niet met de

oostelijke, zodat aangenomen moet worden dat het eiland oorspronkelijk bij het gebied ten westen

van de Schelde heeft behoord269. Berings is daarentegen van mening dat het geschil niet de grens

bij het burchteiland betrof, maar een noordelijker deel van de grens tussen de twee bisdom-

men270. Als dat juist is, is de loop van de grens bij het burchteiland niet met zekerheid vast te

stellen. De afstamming van de heren van Oudenaarde en hun aanwezigheid vóór 1050 in de

omgeving van de graaf van Vlaanderen, zoals we zullen zien, lijken Dhondt gelijk te geven. Koch

meent dus dat de burcht van Oudenaarde familiebezit was van de heren van Oudenaarde, dat pas in

1050 als deel van Rijksvlaanderen binnen de invloedssfeer van de Vlaamse graaf kwam. Daarnaast

stelt hij dat Oudenaarde ouder is dan Dhondt vermoedt en als handelsnederzetting onafhankelijk

van de gebeurtenissen in Ename is ontstaan.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de opvatting van Dhondt dat de burcht van

Oudenaarde een grafelijke burcht is, opgericht om de plannen voor een oostwaartse expansie te

dienen, aanvechtbaar is, hoezeer ook de combinatie van Walburgkerk en burcht in die richting lijkt

te wijzen. De overdracht van de kerk door de bisschop van Noyon en Doornik aan graaf Boude-

wijn IV maakt het onwaarschijnlijk dat het daarbij om een eigenkerk van de graaf ging. Ook kan

op dat moment de kerk niet het eigendom van de heren van Oudenaarde zijn geweest. Men zou

eerder aan een bisschoppelijke eigenkerk denken, waaruit zou volgen dat de kerk en burcht

onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Daarnaast is de enige bron die een Vlaamse graaf als

bouwheer noemt niet erg betrouwbaar. De stelling van Koch dat de burcht familiebezit van de

heren van Oudenaarde is, is aannemelijker. De situatie in Oudenaarde was dan vergelijkbaar met

die in Ename. Ook het kasteel van Ename was gebouwd op allodiaal bezit van een adellijke

familie, die haar heer, in dit geval de Duitse koning, zeer was toegedaan271.

Of de burcht van Oudenaarde vóór 1034 is gebouwd valt niet aan te tonen, omdat de

267 Piot, Cartulaire, 21 nr. 18 (1117); Koch, ‘Het Land’, 33.

268 Dhondt, ‘Het ontstaan’, 60-62.

269 Ibidem, 66. Zie voor deze kwestie ook pp. 219-220.

270 Berings,Landschap, 120-121.

271 Milis en Callebaut, ‘Ename’, 469-470.
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vroegste vermelding uit 1064 stamt. Daarmee staat niet vast dat deze versterking een functie had

bij het streven naar gebiedsuitbreiding van de graaf. Nog minder waarschijnlijk lijkt het echter dat

zij als een voorpost van de Duitse heersers zou hebben gefungeerd. Zij konden immers tot 1034

over de burcht van Ename beschikken en na 1047 was Ename en omgeving geheel in handen van

Boudewijn V. Opmerkelijk is dat we in de tussenliggende periode voor het eerst heren van

Oudenaarde tegenkomen en wel in de omgeving van de graaf. Wat ligt meer voor de hand dan aan

te nemen dat de graaf, die zelf geen steunpunten aan de oostgrens had, een beroep deed op zijn

ridders die daar wel goederen bezaten? Hij stelde hun een schitterende toekomst in het verschiet en

inderdaad blijken de heren van Oudenaarde na verloop van tijd grote eigendommen aan de

overzijde van de Schelde te hebben en bovendien de voogdij van het klooster Ename te bezitten.

Uiteindelijk kwam daar hun machtscentrum te liggen.

De afstamming van de heren van Oudenaarde

De heren van Oudenaarde waren volgens voorgaande redenering geen grafelijke functionarissen,

maar edelen die op een strategische plek hun eigen kasteel hadden. Het streven van de graaf naar

gebiedsuitbreiding sloot ongetwijfeld naadloos aan bij de ambities van de heren van Oudenaarde.

Dankzij de studie van Warlop over de herkomst van de Vlaamse adel weten wij inmiddels dat de

heren van Oudenaarde, als gezegd, afstamden van Ingelbrecht II van Petegem, voogd van de Sint-

Pietersabdij in Gent, die vermeld wordt tussen 1002 en 1034/58. Deze Ingelbrecht had blijkens het

Liber Traditionumvan deze abdij minstens vier zonen: de gelijknamige Ingelbrecht die zijn vader

opvolgde als heer van Petegem, Alard en Hugo, die door Warlop worden geïdentificeerd als de

eerste heren van Eine en Oudenaarde, en Odo van wie we alleen de naam kennen272. Elders

wordt nog een Gerard van Oudenaarde genoemd als een broer van Hugo273. Mogelijk was hij een

halfbroer van Hugo, aangezien hij niet als een afstammeling van Ingelbrecht II van Petegem wordt

vermeld. Over hem is niets meer bekend dat dat hij met ene Gundrada was getrouwd.

Petegem, Eine en Oudenaarde liggen vlak bij elkaar en ook al omdat de bezittingen van

deze drie families in het Vlaamse kustgebied één groot aaneengesloten gebied vormden, kunnen we

aannemen dat het bezit van Ingelbrecht II van Petegem is opgegaan in dat van drie adellijke

geslachten274. De vroegste gegevens hierover zijn te vinden in hetLiber Traditionumen moeten

daarom gedateerd worden in de periode 1036-1052275. Het aandeel uit de goederen van Ingel-

brecht van Petegem dat aan de heren van Oudenaarde kwam, gaf door zijn omvang en ligging deze

272 Liber Traditionum, ed. Fayen, 116; Warlop,The Flemish NobilityI.I, 50. Zie de achterin opgenomen
genealogische tabel 10.

273 Liber Traditionum, ed. Fayen, 113; Warlop,The Flemish Nobility, II.II, 1035 nr. 164,2.

274 Warlop, The Flemish NobilityI.I, 47-48.

275 Zie voor de datering van hetLiber Traditionum: Koch, Diplomata I, 87-107; zie ook Liber Traditio-
num, ed. Fayen, intr. VI.
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heren mogelijk alle aanleiding hun blik over de Schelde te werpen. Misschien hadden zij daar al

enig bezit door erfenis of huwelijk. Dhondt heeft aangetoond dat de parochie Oudenaarde een

afsplitsing is van de parochie Eine en mogelijk nog enkele andere oude, landelijke parochies. Als

het bovendien juist is dat Eine en Ename oorspronkelijk één landgoed vormden276, dan is het niet

ondenkbaar dat de nazaten van Ingelbrecht van Petegem ook goederen aan de overzijde van de

Schelde te verdelen hadden277. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat Boudewijn V in de

heren van Oudenaarde trouwe medestanders vond, die er evenzeer als hijzelf op gebrand waren het

land tussen de Schelde en de Dender in handen te krijgen.

Het kan zijn dat Boudewijn V deze heren al eerder aan zich had verplicht. Wanneer de

burcht van Oudenaarde geen grafelijke versterking is, blijft de vraag waarom Boudewijn IV

uitgerekend deze plaats uitkoos om er in 1030 de vrede af te kondigen. Deze gebeurtenis wordt

vaak in verband gebracht met de verzoening tussen de graaf en zijn zoon, de latere Boudewijn V,

die, naar men zegt uit overmoed door zijn huwelijk met de Franse koningsdochter Adela (1028),

tegen zijn vader in opstand was gekomen. Boudewijn IV had hulp gekregen van zijn zwager, de

hertog van Normandië, die als een wervelwind door Vlaanderen trok en het graafschap platbrand-

de. De zoon van de graaf had de wijk moeten nemen naar Kamerijk. Tenslotte had de hertog een

verzoening weten te bewerkstelligen278. Diende de bijeenkomst in Oudenaarde om deze te

bevestigen te midden van enkele belangrijke partijgangers van de jonge Boudewijn, zoals

bijvoorbeeld de heren van Oudenaarde?

Duidelijk zal in ieder geval zijn dat de heren van Oudenaarde hun wortels ten westen van

de Schelde hadden. Zij waren invloedrijke edelen, die zeer geprofiteerd hebben van de oostwaartse

expansie van het graafschap, waaraan zij ongetwijfeld hun steentje hadden bijgedragen. In latere

tijden werden zij zelfs beschouwd als Brabantse edelen. Dat verklaart tevens waarom in alle ons

bekende handschriften van de vita longior de geboorteplaats van de heilige in Brabant wordt

gesitueerd, zelfs in die handschriften die de plaats met name noemen: Tiegem, dat ten zuidwesten

van het op de westelijke oever van de Schelde gelegen Oudenaarde is te vinden. Ook Surius noemt

in zijn editie van de vita brevior Tiegem een plaats in Brabant279. De oorzaak van de verwarring

moet niet worden gezocht in een in de middeleeuwen nogal onzorgvuldig gebruik van de term

Brabant, maar in de positie van de heren van Oudenaarde, die vanaf de tweede helft van de elfde

eeuw steeds meer hun zwaartepunt ten oosten van de Schelde kregen. Diederik van Oudenaarde

(vermeld tussen 1084 en 1095/96), die een broer kan zijn geweest van de eigenaar van de burcht te

Oudenaarde, Arnulf, trouwde bijvoorbeeld met Adelendis van Chièvres en werd voogd van de

abdij Ronse. Chièvres lag ten zuiden van het gebied van de Vlaamse graaf tussen de Schelde en de

276 Gysseling, ‘Etymologie’, 24-30; Dhondt, ‘Het ontstaan’, 57; Leyman, ‘Proeve’, 266.

277 Zie ook Milis en Callebaut, ‘Ename’, 470.

278 Gesta Normannorum DucumVI,6, ed. Van Houts, II, 52-55; Koch,NAGN1, 376.

279 ed. Surius, 144.
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Dender, waarmee het eens de mark Ename had gevormd. De invloed van de heren van Oudenaarde

was daarmee ver doorgedrongen op de oostelijke Scheldeoever. De nazaten van Diederik

behoorden tot de baronnen van Henegouwen280.

Eerder is de oudste verkorting van de vita longior (BHL 705) besproken, die een nieuw

gegeven over de familie van Fulbert bevat. Volgens deze tekst was hij een neef,consobrinus, van

de martelares Godelieve. Godelieve van Gistel was na een ellendig huwelijksleven, dat zij

voorbeeldig had gedragen, omstreeks 1070 door toedoen van haar man, Bertulf van Gistel,

vermoord. Spoedig na haar dood werd zij als heilige vereerd en op 30 juli 1084 vonden de elevatie

en translatie van haar stoffelijke resten plaats. Tot op de dag van vandaag geniet Godelieve grote

verering in België. Het centrum daarvan wordt gevormd door het aan haar gewijde nonnenklooster

in Gistel. Er wordt wel eens een band gesuggereerd tussen Bertulf van Gistel en de heren van Eine,

die tevens heren van het naburige Oudenburg waren281. Zoals gezegd stamden zij eveneens af

van Ingelbrecht van Petegem en waren daardoor verwant aan de heren van Oudenaarde. Hoewel dit

alles niet onmogelijk is, lijkt het aannemelijker dat de auteur van deze epitome een verband wilde

leggen tussen Arnulfus en een heilige streek- en tijdgenote, die al grote verering genoot. Opmerke-

lijk is wel dat in deVita Arnulfi niet aan de voor de verering van Godelieve zo belangrijke

gebeurtenis in Gistel in 1084 wordt gerefereerd. Als we de levensbeschrijving van Arnulfus willen

geloven was hij toen toch in de buurt, want in datzelfde jaar zou namelijk bisschop Radbodus de

kerk van Oudenburg aan hem hebben overgedragen. Hierop zal ik uitvoerig terugkomen282.

Langs welke lijn Fulbert, de vader van Arnulfus, een bloedverwant was van Arnulf van

Oudenaarde is niet bekend. Hij kan een broer, maar ook een neef of zelfs een oom zijn geweest.

Hij kan niet meer zo jong zijn geweest toen Arnulfus werd geboren. In de vita lezen we immers

dat de ouders van de heilige toen al een zoon hadden grootgebracht, die echter gestorven was (I).

Fulbert was, evenals bijvoorbeeld Diederik van Oudenaarde, met een uit Lotharingen afkomstige

vrouw getrouwd.

De familie van moederszijde

Volgens de vita was Meynsinde, de moeder van Arnulfus van Soissons, van hoge geboorte. Zij

stamde uit een geslacht van graven, zoals de hertog van Leuven, de graaf van Namen en de graaf

van Loon, Duras en Bergen (II). Deze tekst verdient nadere aandacht. Daarnaast beschikken we

over de in het vorige hoofdstuk vermelde genealogie, waarin de afkomst van Meynsinde nader is

uitgewerkt.

Allereerst is de vermelding in de vita van de hertog in plaats van de graaf van Leuven

opmerkelijk. Deze kan verklaard worden uit de gebeurtenissen in het hertogdom Neder-Lotharin-

280 Warlop, The Flemish NobilityII.II, 1036 nr. 164,4; vgl. ook Milis, ‘Les seigneurs’, 50-52.

281 Huyghebaert, ‘Un moine’, 220-226.

282 Zie pp. 205-206.
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gen. Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen, was in 1100 kinderloos overleden.

Rond zijn opvolging ontstond rivaliteit tussen de graven van Limburg en Leuven. Eerst werd

Hendrik I van Limburg door de Duitse koning met de hertogelijke waardigheid bekleed, maar al in

1106 werd deze hem ontnomen en aan Godfried I van Leuven (1095-1139) toebedeeld283. Sinds-

dien waren de graven van Leuven tevens hertogen van Neder-Lotharingen, met een korte

onderbreking van 1128-1139, toen Walram van Limburg als hertog van Neder-Lotharingen

optrad284. Beide partijen bleven daarna de titel ‘hertog’ voeren. Het verschijnsel van twee

hertogen binnen Neder-Lotharingen verdween pas toen in 1288 Limburg aan de hertog van Brabant

kwam.

De titel die de hertogen van Neder-Lotharingen droegen varieerde, totdat in de dertiende

eeuw die van hertog van Brabant de meest gangbare werd285. De graven van Leuven worden

meestal hertog van Lotharingen genoemd, maar soms komen zij voor als hertog van Leuven.

Godfried I van Leuven schijnt deze laatste titel voor zijn munten te hebben gebuikt286. Voor het

eerst in 1122 en opnieuw in de periode 1139-1171 vinden we hem en zijn opvolgers ook wel zo

vermeld in oorkonden287. Vanaf 1140 treffen we bovendien de formulering ‘hertog van Lotharin-

gen en Brabant’ aan288. Als de hagiograaf op de hoogte was van de juiste gang van zaken, zou

de vermelding van de hertog van Leuven in de vita brevior, zoals in het vorige hoofdstuk is aange-

voerd, een van de aanwijzingen zijn dat nog na 1095 aan deze vita is gewerkt.

De eerste graaf van Loon die we kennen, was Giselbert (gestorven vóór 18 mei 1046)289.

Hij had twee zoons, Emmo, die hem als graaf van Loon opvolgde en Otto, die eveneens een

grafelijke titel voerde. Otto’s zoon Giselbert wordt als eerste graaf van Duras genoemd. De

vroegste vermelding van deze titel dateert uit 1111, hoewel Giselbert al vanaf 1088 in documenten

voorkomt. Hij was evenals zijn vader voogd van de abdij Sint-Truiden. De voogdij van Sint-

Truiden zou met het graafschap Duras aan Otto zijn gekomen door zijn huwelijk met Oda, die

volgens deze hypothese erfdochter van dit graafschap zou zijn geweest290. Het graafschap Duras

kwam rond 1190 aan de graaf van Loon, nadat graaf Cono van Duras kinderloos was gestor-

283 Mohr, Geschichte, 74-75; Linssen,NAGN1, 351-352.

284 Mohr, Geschichte, 82-87.

285 Ibidem, 7-19.

286 Avonds,NAGN2, 460.

287 Mohr, Geschichte, 14, 86 en 94.

288 Ibidem, 14.

289 Baerten,Het graafschap Loon, 31-32.

290 Ibidem, 35-37; vgl. Vanderkindere,La formationII, 148-151.
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ven291. Het noemen van de graaf van Duras lijkt eveneens tot de gegevens te behoren die pas na

1095 in de vita brevior zijn opgenomen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de vita daarmee de

vroegste vermelding daarvan bevat. De titel graaf van Bergen,comes Montensis, werd vaak door

de graven van Henegouwen gevoerd292.

Volgens deVita Arnulfi was Arnulfus door

Tabel 2: genealogie van de graven van Loon en Duras
(naar Baerten,Het graafschap Loon, 31-37 en 253).

zijn moeder verwant aan het huis van Leuven,

van Namen, van Loon, van Duras en van

Henegouwen. De graven van Henegouwen,

Namen en Leuven waren inderdaad onderling

nauw verwant. Albert I van Namen (†1011) en

Lambert I van Leuven (†1015) waren beiden

getrouwd met dochters van Karel, hertog van

Neder-Lotharingen (977-991). De echtgenotes

van hun zoons, Albert II van Namen

(†1063/64) en Lambert II van Leuven (†1063), waren eveneens zusters, dochters van de toenmalige

hertog van Neder-Lotharingen, Gozelo I (1023-1044). Lambert I van Leuven was bovendien een

broer van Reinier IV van Henegouwen (1013/15). Allen waren zij nakomelingen van Lotharius I

(840-855), een kleinzoon van Karel de Grote, die over het Middenrijk heerste. Giselbert, de eerste

graaf van Loon, was waarschijnlijk getrouwd met een dochter van graaf Albert I van Namen293.

Zijn kleinzoon, Giselbert, de eerste graaf van Duras, zou na het overlijden van zijn vrouw, Gertru-

dis van Montaigu (1114), zijn hertrouwd met Oda, een zuster van Ida, de echtgenote van hertog

Godfried I van Leuven (†1139)294. Hoe Meynsinde met deze families was verbonden, valt uit de

vita niet op te maken. Gezien de vermelding van de hertog van Leuven en Duras ging de hagio-

graaf bij zijn beschrijving uit van de situatie in zijn eigen tijd.

De Genealogia

In de drie oudste handschriften (BCD) die de vita longior bevatten, is eengenealogia(BHL 705a)

te vinden die meer informatie over de afkomst van Meynsinde biedt. In de middeleeuwen werd met

deze term een op zich zelf staande tekst bedoeld, die was vervaardigd om de filiatie van een

291 Baerten,Het graafschap Loon, 59.

292 Genicot, ‘Le premier siècle’, 202-203.

293 Van Winter, NAGN 1, 226-227; vgl. Schwennicke,Europäische StammtafelnNF VI, Tafel 60,
Giselbert van Loon zou getrouwd zijn met Erlindis van Jodeigne, zie daarvoor Vanderkindere,La formation
II, 148-151.

294 Vanderkindere,La formationII, 150-151.
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persoon of een familie bekend te maken295. Er is wel geopperd dat de oorsprong van deze teksten

in de kerkelijke wereld moet worden gezocht, omdat de Kerk er altijd op uit was haar heiligen en

dienaren van een adellijke afkomst te voorzien. Het is echter de vraag of de Kerk inderdaad zoveel

waarde hechtte aan afkomst. De oudste vitae besteedden daar meestal minder aandacht aan dan

bewerkingen ervan en latere versies296. Het toevoegen van een genealogie als nadere detaillering

past in de werkwijze van bewerkers en herschrijvers van heiligenlevens297.

Aanvankelijk werden er uitsluitend voor koningshuizen genealogieën opgesteld, meestal

naar aanleiding van een troonsbestijging. De oudste genealogie die we kennen van een edele die

niet van koninklijke bloede is, is die van Arnulf, graaf van Vlaanderen (918-965)298. Dit zegt wel

iets over de hoge aspiraties van de Vlaamse graven. Ook de keuze van de naam ‘Arnulf’, die de

verwantschap van de graaf met de Karolingers aangeeft, schijnt daarop te wijzen. De naam ‘Ar-

nulf’ werd aanvankelijk door de Karolingers niet voor troonpretendenten, maar voor bastaardzonen

gebruikt. In het geval van de Vlaamse graaf ging het om een verwantschap via de vrouwelijke lijn.

De vader van graaf Arnulf, Boudewijn II, was een zoon van Judith, dochter van Karel de Kale299.

In de elfde eeuw begonnen meer edelen zich voor hun afkomst te interesseren300. De

genealogieën werden aan de hand van mondelinge getuigenissen opgesteld. Hoewel deze veel

fouten en onduidelijkheden kunnen bevatten als gevolg van onjuiste informatie, gebrekkige kennis

en vooral schrijffouten, zijn ze betrouwbaarder dan vaak is aangenomen301. De nadruk ligt op de

mannen die de familielijn voortzetten, maar er is ook grote aandacht voor de aangetrouwde vrou-

wen, die door hun afkomst luister bijzetten aan de familie van hun echtgenoten en zonen302. De

vrouw was immers dikwijls van hoger geboorte dan de man aan wie zij werd uitgehuwelijkt303.

Dat gold waarschijnlijk ook voor de moeder van Arnulfus, Meynsinde.

De Genealogiavan Arnulfus is geen onderdeel van zijn vita en is ook in enkele hand-

295 Genicot,Les généalogies, 11.

296 Ibidem, mise à jour, 3-4.

297 Van der Essen,Étude, 230.

298 Sancta prosapia domini Arnulfi comitis gloriosissimivan Witger van Saint-Bertin (959-60), Genicot,
Les généalogies, 19; idem, ‘Princes’, 220.

299 Werner, ‘Die Nachkommen’, 418-419.

300 Duby, ‘Structures’, 282-285. Dit heeft te maken met veranderingen in de sociale structuren, waarbij
vertikale verwantschapslijnen belangrijker werden dan horizontale als gevolg van de meer autonome positie
die de edelen ten opzichte van de vorst innamen.

301 Genicot,Les généalogies, 42-44; vgl. bijv. Van Houts, ‘Robert’, 233.

302 Genicot,Les généalogies, 40-41; Duby, ‘Structures’, 271-273; Vercauteren, ‘A kindred’, 95-96.

303 Duby, Le chevalier, 156.
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schriften te vinden die niet de levensbeschrij-

Tabel 3: genealogie van Arnulfus (naar BHL 705a;
Rousseau,Actes, XLVIII en CXXIV; Baerten, Het
graafschap Loon, 31-37 en 253).

ving, maar wel andere teksten voor de verering

van Arnulfus bevatten304. Deze genealogie

begint met graaf Albert II van Namen en zijn

drie zusters, Lutgard, Goda en Ermengarde.

Lutgard was de moeder van Emmo en Otto,

terwijl op zijn beurt Emmo de vader was van

Arnulf van Loon en van Sophia, hertogin van

Hongarije. Sophia was de moeder van de

koning van Hongarije en van de hertogin van

Hoei. Otto was de vader van Giselbert van

Duras. De als tweede zuster van Albert ge-

noemde Goda was de moeder van Meynsinde, moeder van Arnulfus. Over Ermengarde geeft de

genealogie geen verdere informatie. Albert zelf was volgens deze tekst de vader van Godfried, die

weer de vader was van Godfried, de graaf van Namen305. De zoon van Albert II van Namen

(1031-1063/64) was echter niet Godfried, maar Albert III, de vader van graaf Godfried van Namen

(1102-1139)306. Het veelvuldig voorkomen van de naam Albert kan gemakkelijk tot een fout van

een kopiist, waarbij er een zinsdeel werd overgeslagen, hebben geleid307.

Het is moeilijk na te gaan of de gegevens over de zusters van Albert II van Namen in deze

genealogie betrouwbaar zijn. De enige andere bron die informatie bevat over de vrouwelijke tak

van het huis Namen is deGenealogia ex stirpe sancti Arnulfi descendentium Mettensis, die tussen

1164 en 1261 te Metz is vervaardigd308. Daarin heeft Albert II van Namen twee zusters,

Hadewide en Emma van Loon. Albert is de vader van Albert III, die vier zonen, bisschop Frederik,

Godfried, Hendrik en Albert, voortbracht. Emma zou volgens deze genealogie ingetrouwd zijn in

de familie van Loon. Daarna wordt de stamboom voortgezet met de hertog van Opper-Lotharingen,

304 Mss. J en L (15e eeuw).

305 ed. Mabillon, 503:Albertus Comes Namurcensis habuit tres germanas sorores, Ludgerdam, Godam,
Ermengardam, qui Albertus genuit Godefridum patrem Godefridi Namurcensis; Ludgard genuit Emmonem &
Ottonem fratrem ejus. Emmo genuit Arnulfum comitem de Lo et Sophiam Ducissam de Hungaria. Ista Sophia
genuit Regem de Hongaria, & Ducissam de Hui. Otto frater Emmonis genuit Gislebertum de Durat. Goda
soror Alberti Comitis genuit Meinsindam matrem sancti Arnulfi episcopi Suessionicae civitatis in Francia.

306 Rousseau,Actes, XLVII.

307 Albertus genuit <Albertum qui Albertus genuit> Godefridum.

308 Genealogia ex stirpe sancti Arnulfi descendentium Mettensis, MGH SS XXV, 383:Horum Ermengar-
dis genuit Albertum comitem <et filias duas, Hadewidem et Emmam de Los. Horum Albertus genuit Albertum
comitem>. Albertus genuit Fredericum episcopum, Godefridum, Henricum et Albertum fratres. De sororibus
Hadewindis Theodericum ducem et Gerardum comitem, fratres. Zie ook Rousseau,Actes, XLIX; zie voor de
graven van Namen ook deGenealogia comitum Boloniensium, waarschijnlijk de vroegste Lotharingse
genealogie (eind twaalfde eeuw): Genicot, ‘Princes’, 222 en 258-259.
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Diederik van de Elzas, zoon van Hadewide.

Tabel 4: genealogie van Ermengarde van Namen (naar
Genealogia ex stirpe sancti Arnulfi Mettensis, MGH
SS XXV, 384).

Hadewide zou dan de grootmoeder van Diede-

rik van de Elzas, graaf van Vlaanderen (1128-

1168) zijn geweest309. De hiervoor beschre-

ven kopiistenfout lijkt ook de overlevering van

deze genealogie parten te hebben gespeeld.

Opmerkelijk is namelijk dat Heller voor zijn

editie van deze genealogie in 1880 de vermel-

ding van de twee zusters en Albert III heeft

moeten overnemen uit de zeventiende-eeuwse

editie van Duchesne, omdat zij in de hem

beschikbare handschriften ontbrak. Duchesne

had die gegevens ontleend aan een oudere, niet

meer bestaande tekstgetuige310. Zonder deze

vermelding lijkt ook hier Albert II de vader van Godfried van Namen te zijn. Deze genealogie

bevat veel onjuistheden en verwart elders nogmaals Albert II en Albert III van Namen met el-

kaar311.

In de kroniek van Sint-Truiden wordt eveneens gesproken van huwelijksbanden tussen

Namen en Loon. Niet alle informatie die daarin verstrekt wordt, is even betrouwbaar312. Volgens

deze kroniek was bisschop Balderik II van Luik een broer van Giselbert van Loon. Zij waren

zoons van graaf Otto van Loon en Lutgard, dochter van Hermegard, gravin van Namen313. Baer-

ten heeft aangetoond dat Giselbert de eerste graaf van Loon was en een afstammeling van een

zekere Rodolf van Hocht, niet van de gravin van Namen314. Giselbert was inderdaad een broer

van bisschop Balderik, maar de hier genoemde graaf Otto van Loon is niet bekend. Giselberts zoon

Otto droeg weliswaar de grafelijke titel, maar niet die van Loon. Gravin Ermengarde, die ook

vermeld wordt in de genealogie van Arnulfus van Metz, was getrouwd met graaf Albert I van

309 Rousseau,Actes, XLIX; vgl. Van Winter, NAGN1, 226-227.

310 Genealogia ex stirpe sancti Arnulfi descendentium Mettensis, MGH SS XXV, 383 noot b.

311 Ibidem, 384:Regelindis, soror Godefridi ducis et Ode, genuit Albertum comitem Namucensem. Hic
Albertus genuit Godefridum, Fridericum, Henricum et Albertum, fratres.Regelindis was getrouwd met Albert
II, maar Albert III was de vader van de vier genoemde broers, zie RousseauActes, CXXIV-CXXV. In de
door Heller gebruikte handschriften is sprake van eenzelfde kopiistenfout als in degenealogia.

312 Baerten,Het graafschap Loon, 44 noot 4.

313 Gesta Abbatum Trudonensium, ed. Borman II, 139.

314 Baerten,Het graafschap Loon, 12 en 20-21.
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Namen en was de moeder van Albert II315. Deze drie bronnen zijn het er althans over eens, dat

een zuster van Albert II van Namen getrouwd was met een graaf van Loon. Tweemaal wordt zij

Lutgard genoemd en eenmaal Emma, waarbij het voorstelbaar is dat haar naam met die van haar

zoon Emmo, tweede graaf van Loon, is verward316.

In de genealogie van Arnulfus van Soissons is de lijn van de graven van Loon het verst uitgewerkt.

De gegevens over de mannelijke tak zijn juist en vinden in andere bronnen bevestiging. De dochter

die aan graaf Emmo van Loon wordt toebedacht, Sophia, zou volgens andere bronnen gehuwd zijn

met graaf Hendrik van Schwalenberg317. Volgens de stamboom in de vita was zij echter ge-

trouwd met een hertog van Hongarije. Arnulfus was een achterneef van Sophia, alsook van

Godfried van Namen, Arnulf I van Loon en Giselbert van Duras. Deze drie graven hebben hem,

zelf een nakomertje, vele jaren overleefd. Meynsinde, moeder van Arnulfus, was een volle nicht

van Albert III van Namen, van Sophia’s vader, Emmo van Loon en zijn broer Otto. Als Arnulfus

inderdaad omstreeks 1048 is geboren, moet de geboortedatum van zijn moeder, die immers toen al

een zoon had zien opgroeien, zeker vóór 1015 worden worden gezocht. Wanneer ze is gestorven

weten we niet, maar we zullen verderop zien dat zij waarschijnlijk eind 1071 nog in leven was.

Meynsindes moeder Goda moet dus vóór 1000 zijn geboren en dat zal ook voor haar vermoedelijk

oudere zuster Lutgard, echtgenote van Giselbert van Loon, gelden. Emmo van Loon kan dus van

dezelfde leeftijd zijn geweest als Meynsinde of nog iets ouder.

Sophia kan dan ongeveer even oud zijn geweest als of zelfs ouder dan de overleden broer

van Arnulfus van Soissons, waardoor haar kinderen misschien bijna leeftijdgenoten van de heilige

waren. Sophia was in dat geval aanmerkelijk ouder dan haar broer Arnulf van Loon. Dergelijke

leeftijdsverschillen binnen één gezin zijn evenwel niet ondenkbaar, zeker niet als de vader meer

dan één keer getrouwd is geweest. Ook Arnulfus en zijn gestorven broer scheelden per slot van

rekening aanmerkelijk in leeftijd. Aangezien de andere takken van de stamboom eindigen met

Arnulfus van Soissons en zijn generatiegenoten, mogen we aannemen dat de aan Sophia toege-

schreven kinderen tot zijn tijdgenoten werden gerekend. Merkwaardig is dat de samensteller van de

genealogie niet hun namen, maar slechts hun titels geeft. Kende hij ze niet of ging het slechts om

hun maatschappelijke posities, die extra glans moesten verlenen aan de familie van Arnulfus? De

nakomelingen van Godfried van Namen vervulden evenmin geringe functies, maar worden niet

genoemd318. Kunnen we daaruit concluderen dat de genealogie van Arnulfus van Soissons vóór

de dood van graaf Godfried (1139) is vervaardigd?

315 Rousseau,Actes, CXXIV; vgl. Van Winter, NAGN1, 226-227.

316 Baerten,Het graafschap Loon, 44 noot 4.

317 Schwennicke,Europäische StammtafelnNF VI, Tafel 60.

318 Rousseau,Actes, CXXV; Baerten, Het graafschap Loon, 499-500; Schwennicke,Europäische
StammtafelnNF VII, Tafel 68: zijn zoon en opvolger, Hendrik de Blinde, was tevens graaf van Luxemburg
en zijn dochter Alice trouwde c. 1130 met graaf Boudewijn IV van Henegouwen.
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De verwantschapsrelatie tussen de graaf van Loon en een Hongaarse koning lijkt zo ver

gezocht, dat er welhaast een kern van waarheid in moet zitten. Welke koning kan dan een klein-

zoon van Emmo van Loon zijn geweest? Tot de kroning van Stefan in 1000 als koning van

Hongarije droegen de heersers van dat land de titel ‘hertog’. Koning Stefan werd in 969 geboren

en stierf in 1038. Hij werd in 1083 door toedoen van de toenmalige Hongaarse koning Ladislaus I

(1077-1095) heilig verklaard319. Hoewel zijn status als heilige hem ontegenzeggelijk tot een

sieraad voor ieders stamboom maakte, kan hij onmogelijk een kleinzoon van Emmo van Loon zijn.

Bovendien was Stefans moeder Sarolta een dochter van Guyla van Siebenbürgen. Koning Ladislaus

werd in 1192 op zijn beurt heilig verklaard320. Hij werd rond 1040 geboren en zou dus iets ouder

zijn dan Arnulfus. Na zijn dood kwam de troon in handen van Colomon (1095-1116), de zoon van

zijn broer en voorganger als koning van Hongarije, Géza (1074-1077). Colomon moet vóór 1074

zijn geboren en stierf in 1116321. Geen van deze koningen kan echter met Sophia, dochter van

Emmo van Loon, in verband worden gebracht. Géza had wel een dochter Sophia of was Sophia

van Loon misschien zijn tweede vrouw322? Als moeder van Colomon wordt meestal Synadene,

een Byzantijnse prinses genoemd323.

De Hongaarse vorsten hadden altijd veel te maken met de Duitse koningen. De roemruchte

koning Colomon had bovendien veel contacten met westerse edelen door de kruislegers die door

zijn rijk trokken. Door ellendige ervaringen wijs geworden, zou hij de kruisvaarders onder leiding

van Godfried van Bouillon slechts vrije doortocht hebben toegezegd op voorwaarde dat diens broer

Boudewijn zich met zijn echtgenote als gijzelaar aan hem zou overgeven. Aanvankelijk zou koning

Ladislaus, beroemd om zijn wijsheid en vroomheid, zijn gevraagd om de leiding van de eerste

kruistocht op zich te nemen, maar zijn vroegtijdig dood verhinderde dat324. Colomon trouwde

met Busilla, een dochter van graaf Roger I van Sicilië (†1101), een jongere broer van Robert

Guiscard, hertog van Apulië en Calabrië (†1085)325. Het Hongaarse koningshuis raakte verwant

319 Fessler,GeschichteI, 79-82; Bak,Lexikon für Theologie und Kirche9, 1048.

320 Györffy, LMA 5, 1610-1611.

321 Ibidem, 1269-70.

322 Fessler,Geschichte, 173; Isenburg,StammtafelenII, Tafel 104. Sophia, dochter van Géza, trouwde
met markgraaf Ulrich van Kärnten en later met hertog Magnus van Saksen. Volgens een vriendelijke, maar
nog niet in druk gedocumenteerde mededeling van de Hongaarse historicus Gábor Klaniczay was de in de
genealogie genoemde Sophia van Hongarije de echtgenote van Géza. Een Hongaarse vorstin die wel eens
Sophia werd genoemd, was de echtgenote van koning Salomon (1063-74). Zij was echter een dochter van de
Duitse koning, Hendrik III. Haar eigenlijk naam was Judith en ze bracht bovendien geen koning voort:
Lampert van Hersfeld,Annales, ed. Schmidt en Fritz, 71 noot 9; Fessler,GeschichteI, 164.

323 Györffy, LMA 5, 1269-70.

324 Fessler,Geschichte, 182.

325 Fessler,Geschichte, 194-201; Györffy,LMA 5, 1269-1270; Douglas,The Norman Achievement, 227
tabel 4 en 229 tabel 2.
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aan het Vlaamse grafelijk huis door het huwelijk van Roger, de zoon en opvolger van Robert Guis-

card (†1111) en Adela, de weduwe van de Deense koning Knut (†1086) en dochter van Robrecht

de Fries, graaf van Vlaanderen326.

Hoe de relatie tussen Loon en Hongarije gelegd moet worden is onduidelijk. Als Sophia

inderdaad een latere echtgenote van koning Géza was, was zij de stiefmoeder van Colomon. De

dochter van Sophia, een hertogin van Hoei, is evenmin nader te identificeren. Er bestond wel een

relatie tussen de graaf van Loon en die van Hoei. De eerste graaf van Loon, Giselbert, was een

broer van Arnulf, graaf van Haspinga327. Arnulfs weduwe, Ermengarde, zou zijn hertrouwd met

Gothelo, graaf van Hoei. Hun oudste zoon Cono (vermeld vanaf 1070) nam deel aan de eerste

kruistocht en stierf in 1106328.

De Genealogiavan Arnulfus komt grotendeels overeen met de gegevens in de vita en vormt een

aanvulling daarop, maar de lijnen met de graven van Leuven en Henegouwen ontbreken. Waren

deze vanzelfsprekend of moeten we aannemen dat die via Meynsindes vader liepen? Over hem is

niets bekend, maar hij behoorde vermoedelijk evenals zijn vrouw tot de Lotharingse adel.

Geopperd is al dat de genealogie in de eerste helft van de twaalfde eeuw zou zijn opgesteld. De

oudste bewaard gebleven handschriften (BCD) die deze tekst bevatten, zijn afkomstig uit het

Vlaamse kustgebied. Daaruit kan naar alle waarschijnlijkheid worden afgeleid dat de genealogie

daar - misschien in of in de buurt van het klooster Oudenburg, tijdens het abbatiaat van Hariulfus -

is opgetekend. De bedoeling zal zijn geweest het aanzien van de abdij te vergroten.

Wie de samensteller ook is geweest, hij of zij zal geen vermoeden hebben gehad van het

bestaan van een Hadewide van Namen, zoals vermeld in de stamboom van Arnulfus van Metz, die

van een latere datum zou zijn dan deze genealogie. Zij was immers, als de gegevens hierover in de

stamboom van Arnulfus van Metz juist zijn, de echtgenote van de hertog van Opper-Lotharingen

en bovendien de grootmoeder van Diederik van de Elzas, die vanaf 1128 graaf van Vlaanderen was

en, ingepast in de genealogie van Arnulfus, een achterneef van de heilige329.

Er is nog wel een reden te bedenken waarom zij in deze stamboom kan ontbreken. Haar schoon-

dochter en de moeder van Diederik van de Elzas was namelijk Geertruid, een dochter van de

Vlaamse graaf Robrecht de Fries, een graaf die, zoals nog zal blijken, niet erg geliefd kan zijn

geweest bij de heren van Oudenaarde. Bij de strijd om de opvolging in het graafschap Vlaanderen

lijkt abt Hariulfus van Oudenburg dan ook aanvankelijk de kant van Diederiks rivaal, Willem

Clito, gekozen te hebben. Willem Clito, die eveneens de steun van de Franse koning, Lodewijk de

Dikke, genoot, bereidde zich met zijn mannen voor in het klooster Oudenburg op de slag bij

326 Douglas,The Norman Achievement, 228 tabel 3; Nicholas,Flanders, 441 tabel 2.

327 Vanderkindere,La formationII, 138; Baerten,Het graafschap Loon, 20-21.

328 Vanderkindere,La formationII, 221.

329 Pirenne,Histoire I, 437; Rousseau,ActesXLIX; Van Winter, NAGN1, 22. Het leeftijdsverschil tussen
de achterneven was dan wel erg groot.
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Akspoel in 1128, die beslissend zou blijken te

Tabel 5: Hadewide van Namen (naar Rousseau,Actes,
XLXIX; Nicholas, Medieval Flanders, 441).

zijn330. Na Willems dood kort daarna moet

Hariulfus zich snel met de nieuwe graaf heb-

ben verzoend, want al in 1129 bevestigde

Diederik van de Elzas de privileges van het

klooster331.

Tabel 6: genealogie van Arnulfus
van Metz (naar Hlawitschka, ‘Die
Vorfahren’).

Wanneer

we de vita

en de gene-

alogie van

Arnulfus

moeten

geloven,

was hij

door zijn

moeder

verwant aan

de aanzien-

lijkste leden

van de Lotharingse adel. Hij was zelfs een verre nazaat van Karel de Grote. Door zijn vader

behoorde hij tot een Vlaams geslacht. Hij verenigde in zich Vlaams en Brabants-Lotharings bloed.

In het licht van de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen is dat een interessant gegeven.

Tijdens het leven van Arnulfus splitste het Vlaamse gravenhuis zich in een Vlaamse en Hene-

gouwse tak. Uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat dit waarschijnlijk van grote invloed op de

levensloop van Arnulfus is geweest. Deze splitsing bracht een scherpe tegenstelling binnen de

grafelijke familie en hun partijgangers, die in de twaalfde eeuw in het graafschap Vlaanderen tot

veel geweld leidde. De aanleiding was steeds het recht op de grafelijke titel. Is het toeval dat er in

de Vita Arnulfi nogal eens wordt herinnerd aan de heilige Arnulfus, bisschop van Metz (†c.640),

die werd beschouwd als de schakel tussen het Merowingische en Karolingische koningshuis332?

Volgens de genealogie van Arnulfus van Metz was deze bisschop van vaderszijde een kleinzoon

van Ansbert en Blithildis, een dochter van de Merowingische koning Chlotarius II333. Arnulfus

van Metz stond aan het hoofd van een aanzienlijk geslacht en nam een vooraanstaande positie in

330 Galbert van Brugge,De multroc. 114, ed. Rider, 159-161; trl. Ross, 297-298; trl. Demyttenaere, 230-
232. De slag bij Akspoel vond plaats op 21 juni 1128.

331 De Hemptinne en Verhulst,De oorkonden, 26-27 nr. 8.

332 Sot, ‘Généalogies’, 439-440.

333 Genealogia ex stirpe sancti Arnulfi descendentium Mettensis, MGH SS XXV, 382.
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aan het Merowingische hof vóór hij in 614 tot bisschop van Metz werd benoemd. Na vijftien jaar

legde hij deze functie neer en trok zich terug als kluizenaar in de bossen bij Remiremont, waar hij

rond 640 stierf. Hij had een zoon, Anchisus of Ansegisel († vóór 679), die met Begga, een dochter

van hofmeier Pepijn I (†640), trouwde. Dit huwelijk verbond de latere Karolingische koningen met

hun voorgangers, de Merowingische vorsten. Ansegisel en Begga waren volgens deze genealogie

de grootouders van de hofmeier Karel Martel (719-741) en de overgrootouders van Pepijn III

(†768), de eerste koning van dit geslacht en de vader van Karel de Grote (768-814)334. Door

Arnulfus van Metz was de continuïteit van het koningschap onomstreden en werden twee

rivaliserende geslachten verenigd. Al in het eerste hoofdstuk van deVita Arnulfi wordt de

herinnering aan Arnulfus van Metz opgeroepen. Beide heiligen verruilden hun adellijke leven voor

dat van een geestelijke en werden tot het bisschopsambt verheven, maar verkozen uiteindelijk het

kluizenaarsbestaan. Vormden ze bovendien allebei een brug tussen rivaliserende partijen?

De geboorte

Wonderbare gebeurtenissen die aan de geboorte vooraf gingen, maakten duidelijk dat voor

Arnulfus een grootse toekomst in het verschiet lag. Het heugelijke feit werd volgens de hagiograaf

door de hele familie als een waar godsgeschenk beschouwd. Zijn ouders, Fulbert en Meynsinde, en

de hele familie rouwden immers nog om de zoon die zij pas hadden verloren en vooral de moeder

was ontroostbaar. Op een nacht zag zij in haar slaap een lichtende verschijning, een schitterende

man, die haar vroeg waarom zij zich zo aan haar verdriet overgaf. Ze kon beter blij zijn dat God

haar zoon had weggenomen, omdat de jongen, als hij tijd van leven had gehad, vast tot roverij zou

zijn vervallen (I). Aldus de vita brevior. In de vita longior ontbreekt deze laatste zin en wordt

Meynsinde niet als het ware berispt, omdat haar verdriet onterecht zou zijn (I,II). Daarmee is een

mogelijke schandvlek op de familie verwijderd en wordt Meynsinde alleen aangespoord het

verdriet om haar gestorven zoon plaats te laten maken voor vreugde, omdat ze een kind droeg, een

jongetje, dat een grote toekomst te wachten stond. Volgens de hagiograaf moest ze hem Christof-

orus noemen, omdat het kind in woorden en daden zou uitdragen dat Christus in zijn hart woonde.

Als ze in de kerk een gat zou laten graven op de plaats waar ze gewoonlijk bad, zou ze het bewijs

vinden dat dit allemaal van God kwam. Daar zou ze een steen vinden waarin met grote letters de

naam van haar nog ongeboren zoon gebeiteld was (I). Hierin stemmen de beide redacties van de

Vita Arnulfi met elkaar overeen. Deze naam verwees naar de vroeg-christelijke martelaar

Christoforus en werd ook vaak als een eervolle kwalificatie voor martelaars en heiligen ge-

bruikt335. De levensloop van Arnulfus gaf hem in de ogen van zijn hagiograaf zeker recht op

deze erenaam. Het klooster Saint-Médard, waar Arnulfus uiteindelijk zou intreden, bezat relieken

334 Hlawitschka, ‘Die Vorfahren’, 53 en 73 en de daarbij gevoegde stamboom; Hlawitschka,LMA 1,
1018-19; Blok,NAGN1, 290 en 293; Folz,Le Souvenir, 112-113 en 538 noot 264.

335 Szövérffy,LMA 2, 1939.
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van de martelaar Christoforus336.

In de vita lezen we verder dat Meynsinde opgetogen dit visioen aan haar man vertelde en

dat, toen dienaren op de aangegeven plek gingen graven, ze inderdaad een steen vonden, waarin de

naam ‘Christoforus’ was uitgehouwen. De familie kon haar vreugde niet op toen de jongen gezond

en wel ter wereld was gekomen. Hij werd naar Arnulfus van Oudenaarde gebracht om hem, zoals

de gewoonte was, ten doop te houden. Deze wilde echter niet dat het kind Christoforus werd

genoemd en gaf hem zijn eigen naam, Arnulfus. Volgens de schrijver van de vita deed hij dat uit

overdreven familiezin en opschepperij (I). De heer van Oudenaarde toont daarmee weinig eerbied

voor de hemelse verschijning. De ouders schikten zich blijkbaar hierin en dat getuigt wel van zijn

gezag.

Nog een gebeurtenis verwees volgens de vita naar de grote plannen die God met Arnulfus

had. Lisiardus vertelt dat er op een dag een oude vreemdeling langs kwam, die de jongen zegende

en zijn voedster aanmaande hem met alle mogelijke toewijding te verzorgen, omdat hij Gods werk-

tuig zou zijn, aldus de hagiograaf (I). Zoiets was ook de familie van Arnulfus van Metz overko-

men. Na de geboorte van deze heilige was er een uit Italië afkomstige kluizenaar op bezoek

geweest, die aan allen had verkondigd dat dit kind groot zou zijn zowel in de ogen van God als

van de mensen337. De oudste levensbeschrijving van Arnulfus van Metz, waardoor we dit weten,

moet kort na zijn dood door een tijdgenoot zijn geschreven338. Deze heilige, die speciaal in de

twaalfde eeuw grote verering genoot in Noord-Frankrijk en het gebied van het huidige België,

vertoont zeker enige overeenkomsten met Arnulfus van Soissons339. Beide mannen hadden een

succesvol bestaan in de wereld verruild voor het leven van een geestelijke. Beiden verkozen het

kluizenaarschap boven het episcopaat. Het is niet verbazingwekkend dat de hagiograaf van onze

Arnulfus de gelijkenis benadrukt en niet nalaat te vertellen dat de bisschop van Soissons zelfs

begraven werd op het feest van zijn illustere naamgenoot (LV).

Besluit

Uit de vita valt op te maken dat Arnulfus tussen 1042 en 1060 werd geboren. Het geboortejaar heb

ik tussen september 1047 en februari 1049 voorgesteld en als geboortedag gewezen op de

mogelijkheid dat die samenviel met het feest van Christoforus op 25 juli in 1048. Het gezin waarin

Arnulfus werd geboren telde, afgezien van de overleden jongen, nog meer kinderen. Uit de vita

weten we dat Arnulfus tenminste twee zusters, een zwager en twee neven had. De ene zuster was

de al genoemde Oda, die vanaf kindsbeen een aan God gewijd leven leidde en in 1087, toen

336 Gaiffier, ‘Les sources’, 113-114 en 127-128.

337 Vita Arnulfi episcopi Mettensis, MGH SRM II, 432.

338 Ibidem, 426-446; Van der Essen,Etude, 14-15.

339 Folz, Le Souvenir, 114.
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Arnulfus stierf, op gevorderde leeftijd was (XLV). Zij zal ouder dan Arnulfus zijn geweest.

Lisiardus noemt haar niet als een van zijn bronnen voor het levensverhaal van Arnulfus; misschien

was ze inmiddels ook gestorven. Wel noemt hij een andere zuster, Adzela. Zij bezocht volgens de

hagiograaf Arnulfus eens in zijn kluizenaarscel. Zij had tenminste één zoon, die opgeleid werd tot

ridder, maar door haar onvoorzichtigheid de dood vond. Dat was, zo legde Arnulfus haar uit, een

straf van God voor haar bijgelovigheid. Zij had een schoen van de jongen hoog over een balk laten

gooien, omdat hij dan, zoals men geloofde, niet kon sterven (XXI-XXII). Of de andere neef van

Arnulfus eveneens een zoon van Adzela is, is niet met zekerheid te zeggen. Deze heette ook Arnul-

fus en was evenals zijn oom ingetreden in het klooster Saint-Médard bij Soissons. Hij zou de

eerste abt worden van het klooster te Oudenburg, de plaats waar Arnulfus begraven lag. Deze neef

had Lisiardus geholpen bij de vervaardiging van de vita (LVI). Een zuster van Arnulfus was

getrouwd met een van zijn vroegere vrienden en wapenbroeders (XX). In de vita longior wordt hij

met name genoemd en heet hij Trudbert (I,XIX). Het staat niet vast dat hij de echtgenoot van

Adzela was, maar waarschijnlijk lijkt het wel.

Het ziet er naar uit dat Arnulfus de enige manlijke nakomeling van Fulbert en Meynsinde

was. Hem was een belangrijke rol binnen de familie van Oudenaarde toebedacht, waaraan zijn

keuze voor het kloosterleven een einde maakte. Daarmee zal bovendien deze tak van dit adellijke

geslacht zijn uitgestorven. In een toenemend agnatische samenleving was het niet verbazing-

wekkend dat de familie meende dat Arnulfus, die over zulke uitzonderlijke gaven beschikte, haar

belangen beter in de wereld kon dienen. Zijn verwanten probeerden hem in die rol te behouden,

liever dan hem aan de Kerk af te staan, hoewel de wonderbaarlijke gebeurtenissen rond zijn

geboorte erop wezen dat daar veeleer zijn toekomst lag. Het is dan ook geen wonder dat hij zijn

besluit om zich uit de wereld terug te trekken niet zonder meer kon uitvoeren.
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