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5 Een ridder treedt in

Volgens de vita groeide Arnulfus op tot een welbespraakte jongeman, scherp van verstand,

gehoorzaam en ijverig, krachtdadig en zeer sterk in lichaamskracht. Hij blonk zo uit in snelheid en

lichaamskracht, dat hij het tegen vier of vijf leeftijdgenoten kon opnemen en daarom noemde

iedereen hem Arnulfus de Sterke. Zijn vader en moeder wensten dat hij zou gaan studeren, maar de

overige verwanten verzetten zich zeer, vooral Arnulf van Oudenaarde, een bloedverwant van

vaderszijde. Zijn verwanten wensten dus hem liever als soldaat voor krijgsverrichtingen te

recruteren, dan hem de kerkelijke rangen te laten doorlopen. Daarom nam hij onder grote bijval

van zijn dierbaren de gordel van de wereldlijke ridderdienst aan om daarna de spirituele wapenen

krachtig op te zullen nemen (II). Tot zover de hagiograaf.

Als we Lisiardus moeten geloven, was Arnulfus een uitmuntend ridder en bij vorsten zeer

gezocht om zijn kwaliteiten. Hij vermeldt echter weinig of niets over het tijdstip en de directe

aanleiding van Arnulfus om zijn ridderdienst te beëindigen. Voor de hagiograaf is de reden

duidelijk: Arnulfus was vanaf zijn geboorte voorbestemd voor hogere zaken. Men kan zich echter

afvragen waarom Arnulfus juist voor Saint-Médard bij Soissons koos en op welk moment in zijn

leven hij tot deze overstap besloot. In het volgende zal ik proberen op deze vragen antwoord te

geven. Daarvoor is het nodig ons opnieuw te verdiepen in de geschiedenis van Vlaanderen in de

elfde eeuw. Veel aandacht zal daarbij worden besteed aan Robrecht de Fries, die in 1071 het

graafschap Vlaanderen aan zijn gezag onderwierp. Had hij daar alle recht toe of was hij een

usurpator? Deze vraag hield de gemoederen al in de middeleeuwen bezig en was van grote invloed

op de geschiedschrijving uit die tijd. Daardoor is het moeilijk te achterhalen wat er precies is

gebeurd. Toch is dat het proberen waard, omdat we daaruit misschien iets over de lotgevallen van

de heren van Oudenaarde en Arnulfus kunnen afleiden. Uitvoerig zal worden ingegaan op de visies

die elfde- en twaalfde-eeuwse schrijvers op Robrecht de Fries en de gebeurtenissen in Vlaanderen

hebben gegeven en de mogelijke interpretatie daarvan. Zo kan worden vastgesteld hoe deze

bronnen begrepen moeten worden. Niet alleen is dat nodig voor onze kennis van deze periode uit

de Vlaamse geschiedenis, maar ook om inzicht te krijgen in de denkwereld van onze beide

hagiografen, Lisiardus en Hariulfus.

Lisiardus geeft twee voorbeelden van de prestaties van Arnulfus als ridder. Het eerste daarvan

speelde zich af aan het keizerlijk hof op een moment waarop dat in Utrecht vertoefde. Een groep

jeugdige ridders hield om de tijd te verdrijven onderling een wedstrijd wie het verst een lans kon

gooien. Een van de voornaamste aanwezigen was de graaf van Vlaanderen en de strijd ging

blijkbaar tussen zijn mannen en die van de keizer. Het zat de Vlamingen niet mee en zij dreigden

een beschamende nederlaag te leiden. In het gevolg van de graaf bevond zich Arnulfus, maar deze

had weinig op met dergelijke in zijn ogen lichtzinnige bezigheden. Hij was weliswaar nog jong,

maar hij bezat de wijsheid van een oude man. Volgens Lisiardus besloten enkele Vlamingen, in de
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wetenschap dat niemand in het Duitse rijk tegen hem op kon, toch een beroep op hem te doen, en

om niet ongehoorzaam te zijn aan de bevelen van zijn meerderen gaf Arnulfus tenslotte toe. Tot

ieders verbazing liet hij zich in plaats van een lans een ra brengen, het stuk hout waaraan bovenin

de scheepsmast het zeil bevestigd is en dat veel langer en zwaarder is dan een lans. Hij stond op

en wierp deze verder weg dan iemand anders geworpen had. Zo redde hij onder luid gejuich de eer

van de Vlaamse ridders en beëindigde de wedkamp. Daarmee voorkwam hij mogelijk ellende, want

spel loopt, zoals de dichter Horatius al schreef, uit op onrustbrengende wedijver en verhitte

gemoederen, die op hun beurt tot grimmige vijandschap en dodelijke krijg leiden (III)340. Aldus

de vita.

Arnulfus diende zo de vrede. Dat heiligen zich al heel jong onderscheiden van hun

leeftijdgenoten door gedrag en wijsheid eigen aan een oude man, is een oud en in de hagiografie

steeds weer terugkerend thema341. Dat was bijvoorbeeld ook van Antonius gezegd, die reeds als

kind door zijn familie als de heer des huizes werd beschouwd. Hij kon niet naar school gaan om te

leren lezen en schrijven, omdat hij het ruwe gedrag van zijn leeftijdgenootjes niet verdroeg342.

Hoe oud Arnulfus bij de hierboven beschreven gebeurtenis in Utrecht was, wordt niet vermeld,

maar Lisiardus noemt hem een jongeman,iuvenis. Utrecht werd niet jaarlijks door de Duitse

koning bezocht, maar in de jaren 1059, 1062, 1066, 1072 en 1076 vierde Hendrik IV daar het

Paasfeest343. Als we ervan uitgaan dat Arnulfus inderdaad rond 1048 is geboren, vallen de eerste

twee jaren als te vroeg af en komt het jaar 1066 waarschijnlijk het meest in aanmerking. Hij zou

dan ongeveer achttien jaar oud zijn geweest.

Het is heel goed denkbaar dat de Vlaamse graaf bij die gelegenheid met een aantal ridders,

waaronder de heer van Oudenaarde en zijn mannen, het Duitse hof heeft bezocht. Als leenman van

de Duitse koning had Boudewijn V van Vlaanderen voldoende reden zich daarheen te begeven.

Zijn beide zoons waren eveneens leenmannen van Hendrik IV, Boudewijn sinds 1056, als graaf

van Henegouwen, en Robrecht sinds 1063, als graaf van Holland namens zijn minderjarige

stiefzoon Dirk, de latere graaf Dirk V. De verrichtingen van de Hollandse graven werden door de

Duitse koningen altijd met enige argwaan gevolgd. De belangrijkste verdediger van de koninklijke

belangen was de bisschop van Utrecht en deze werd waar mogelijk ten koste van de graaf door de

koning bevoorrecht. In 1064 had Hendrik IV een groot gebied aan de Hollandse graaf ontnomen en

340 Horatius, ep. 1,19,48-49.

341 Curtius, Europäische Literatur, 108-112; Goodich, ‘Childhood’, 287-288; Goodich,Vita, 87-88;
Weinstein en Bell,Saints, 29.

342 Wallis Budge,The ParadiseI, 5-6.

343 Lampert van Hersfeld,Annalesa. 1066 en 1072, ed. Schmidt en Fritz, 108-109 (16 april 1066) en
156-157 (8 april 1072); Meyer von Knonau,Jahrbücher1, 152 (1059), 266 (1062), 524 (1066); 2, 151
(1072), 660 (1076); Klewitz,Die Festkrönungen, 52.
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aan de bisschop overgedragen344. De rivaliteit tussen de Hollandse graaf en de bisschop vormde

een gevaarlijke brandhaard, omdat ook andere mede- en tegenstanders van de koning zich daarmee

bemoeiden. Moesten door de aanwezigheid van Boudewijn V in Utrecht de positie van zijn zoon

Robrecht worden versterkt en de ambities van de bisschop worden beteugeld?

In 1072 lagen de zaken anders. Zoals verderop uitvoerig uiteengezet zal worden, had

Robrecht zich na de dood van zijn broer, graaf Boudewijn VI, in 1071 meester gemaakt van het

graafschap Vlaanderen. Daarmee had hij zich de woede op de hals gehaald van de Duitse koning

en vooral van de Lotharingse vorsten. Godfried met de Bult, hertog van Neder-Lotharingen,

veroverde uit wraak samen met de bisschop van Utrecht op de Hollandse graaf, Dirk V, het

Maasland, het laatste deel dat hem nog van zijn graafschap restte. Pas in 1076 slaagde Dirk er

samen met zijn stiefvader in dit gebied terug te veroveren345. Deze gebeurtenissen maken het niet

waarschijnlijk dat de Vlaamse graaf in 1072 in vriendschap aan het Duitse hof in Utrecht

vertoefde. Voor een verblijf van Arnulfus daar komt dat jaar bovendien niet in aanmerking, omdat,

zoals nog zal worden aangetoond, Arnulfus zich toen al in het klooster Saint-Médard bevond.

Het andere staaltje van Arnulfus’ uitmuntende ridderschap in de vita beschrijft hoe

Arnulfus op een van zijn vele tochten met Arnulf van Oudenaarde bij een smal pad kwam waar de

doorgang werd versperd door een hooiwagen. Zijn metgezellen besloten een andere route te kiezen,

maar Arnulfus liet zich niet zo gemakkelijk uit het veld slaan. Met zijn wapendrager wierp hij een

deel van het hooi op de grond en vervolgens tilde hij de wagen met de rest van het hooi op en

zette hem aan de kant midden in het struikgewas. Zo maakte hij de weg vrij voor reizigers (IV).

Aldus de vita.

Bekeerde ridders

Lisiardus vertelt verder dat Arnulfus ondanks al zijn successen op een goede dag, nadat hij de hele

opleiding tot ridder doorlopen had en zich in oorlogen verdienstelijk had gemaakt, besloot alle

opgedane kennis en ervaring voor een zinvoller doel aan te wenden. Hij deed het voorkomen alsof

hij naar het hof van de Franse koning wilde gaan en droeg zijn wapendragers op alles voor de

tocht in gereedheid te brengen. Hij nam afscheid van zijn moeder - zijn vader was inmiddels

overleden - en vertrok in vol ornaat, met alle pracht en praal die een ridder paste bij zo’n

onderneming. Eenmaal in Frankrijk ging hij evenwel niet naar het koninklijk hof, maar haastte zich

naar de koninklijke abdij Saint-Médard, even buiten de muren van Soissons (V). Tot zover de

hagiograaf.

Hij is niet de enige ridder in die tijd die de wapenrok verruilde voor een monnikspij. Twee

van de bekendste, die bovendien al snel na hun dood als heiligen werden vereerd, zijn Thibaud van

344 Blok, ‘Holland’, 354-355; Linssen,NAGN 1, 344-46. De bisschop van Utrecht kreeg Westflinge (het
huidige Noordholland zonder het Gooi en Amstelland) en Rijnland, echter niet het Maasland, dat in handen
van de graaf bleef. Zie voor het Maasland: De Cock, ‘Die Grafschaft Masalant’, 106-108.

345 Von Knonau,Jahrbücher1, 68; Linssen,NAGN1, 345.
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Provins (†1066) en Simon van Crépy (†1080). Thibaud was een zoon van Arnulf van Provins en

verwant aan de graaf van Champagne. Hij trok zich terug uit de wereld om kluizenaar te worden in

Vicenza (Italië). Hij werd door paus Alexander II (1066-73) heilig verklaard en de eerste translatie

van zijn gebeente vond plaats in 1074346. Guibert van Nogent vertelt hoe graaf Evrard van

Breteuil († na 1105) het voorbeeld van Thibaud van Provins volgde. Hij kwam op een goede dag

tot de conclusie dat hij niets deed dan vernielingen aanrichten en ellende uitlokken en hij vreesde

het ergste voor zijn zieleheil. Hij vertrok daarom, evenals Arnulfus heimelijk, met enkele

geestverwanten naar onbekende streken en vormde daar een religieuze gemeenschap. Hij voorzag

in zijn levensonderhoud door houtskool te branden en rond te venten. Uiteindelijk werd hij monnik

in het klooster Marmoutier bij Tours, het familieklooster van de graven van Champagne347.

Simon van Crépy was de zoon van de roemruchte Raoul van Valois en werd in 1077 monnik348.

Deze ridders hebben gemeen dat zij afstand deden van hun goederen, schijnbaar zonder er

zich om te bekommeren wat daarvan zou worden. Het gebeurde ook dat edelen juist om hun bezit

voor hun familie te behouden intraden en daarbij hun goederen overdroegen aan het klooster van

hun keuze. Bekend is bijvoorbeeld uit een ver verleden, dat vele edelen in Lombardije hun

bezittingen aan kloosters overdroegen en daar bescherming zochten, toen Karel de Grote dat gebied

dreigde binnen te vallen349. Daardoor bleven hun goederen in zekere zin beschikbaar voor de

familie en vielen niet ze in handen van de vijand. Deze schenkingen verzekerden familieleden die

intraden van een plaats met de benodigde inkomsten in het klooster. Ze konden deze goederen

eventueel in bruikleen krijgen. In die tijd was het nog niet vanzelfsprekend dat met de overdracht

van de grond alle zeggenschap daarover definitief werd afgestaan. Vanaf de elfde eeuw ging men

daar langzaam maar zeker anders over denken en begon de overdracht van goederen het verlies van

alle rechten daarop te betekenen350.

Opvallend is echter dat in die tijd soms een groot aantal leden van één adellijke familie

zich binnen een kort tijdsbestek aansloot bij een geestelijke orde en vaak ook nog werd gevolgd

door haar vazallen351. Grote goederencomplexen werden daarbij geschonken aan het klooster

waarin men zich terugtrok of werden bestemd voor de stichting van een nieuwe kloosterge-

meenschap. De cluniacenzers, maar ook nieuwe kloosterorden als die van de cisterciënzers en

346 Bur, La formation, 243-44; zie pp. 137-138.

347 Guibert van Nogent,De vita suaI.9, ed. Labande, 52-59; zie ook Grundmann, ‘Adelsbekehrungen’,
126-127.

348 Bur, La formation, 217.

349 Wollasch, ‘Parenté’, 5.

350 Moore, ‘The peace’, 316-317.

351 Grundmann, ‘Adelsbekehrungen’, 140-146; Wollasch, ‘Parenté’, 10-19.
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premonstratenzers deden daar hun voordeel mee352. Was dat allemaal pure vroomheid of zagen

deze bekeerlingen meer toekomst in een bestaan binnen de kerk dan in de wereld? Hun daad kon

immers het uitsterven van een familie betekenen en een ernstige verzwakking van de maat-

schappelijke positie van eventuele achterblijvers tot gevolg hebben. Waarschijnlijk zullen de

hierboven beschreven oude ideeën over zulke schenkingen, gepaard aan de vrees voor de

expansiedrift van naburige heren, naast religieuze bevlogenheid een rol hebben gespeeld.

Niet de zorg voor het familiebezit, maar de behoefte zich van de gewelddadige wereld

waarin zij als ridders verkeerden, af te wenden, schijnt voor Thibaud van Provins en zijn navolgers

de belangrijkste reden te zijn geweest om hun ridderbestaan op te geven en zich tot een godvruch-

tig leven te bekeren. Voor Odo, abt van Cluny (†942), was een ridder per definitie een rover, die

zijn zieleheil voortdurend in de waagschaal stelde353. Een bekering tot het leven van een monnik

of kluizenaar was misschien de beste manier om boete te doen en redding te vinden. Daarbij werd

het eigen zieleheil boven het familiebelang gesteld. Bovendien viel een ridder die tot de geestelijke

stand was overgegaan, niet langer onder de wereldlijke rechtspraak, maar onder de kerkelijke, waar

het behoud van de vrede voorop stond354.

De vita vestigt de indruk dat Arnulfus de enige nog levende zoon was toen hij het klooster

inging. Met de dood van zijn vader was mogelijk een belemmering om de geestelijke staat aan te

nemen weggenomen, hoewel toen Arnulfus jong was ook Fulbert, volgens Lisiardus, een dergelijk

leven voor zijn zoon zag weggelegd. Aan de andere kant zou Arnulfus als enige zoon zijn vader na

diens dood in goederen en rechten moeten opvolgen. In dat geval zal hij wellicht hebben voorzien

dat zijn vertrek het nodige teweeg zou brengen. Misschien is dat de reden dat hij het doel van zijn

tocht naar Frankrijk, namelijk om monnik te worden, verborgen hield, zoals de hagiograaf zegt.

De dood van een ouder, vooral die van de vader, speelt in de hagiografie dikwijls een

doorslaggevende rol bij de beslissing van heiligen om hun banden met de wereld te verbreken.

Daarbij konden verschillende motieven een rol spelen. Soms gaf een sterfgeval iemand eindelijk de

vrijheid om zijn eigen weg te gaan, maar ook konden verdriet en gewetensnood een mens tot

inkeer brengen. Daarnaast kon de plicht om de vader als hoofd van de familie op te volgen al te

zwaar wegen355.

Simon van Crépy is ongetwijfeld niet uitsluitend uit religieuze motieven in het klooster

gegaan. Zijn vader, Raoul van Valois, was een van de belangrijkste mannen aan het Franse hof

geweest en had door erfenis en huwelijk, maar ook door usurpatie, zijn macht over een groot

gebied weten uit te strekken. Na Raouls dood in 1074 greep koning Philips I in en annexeerde een

deel van diens goederen om te voorkomen dat het hele bezit van de graaf automatisch in handen

352 Wollasch, ‘Parenté’, 21-22.

353 Grundmann, ‘Adelsbekehrungen’, 131-134.

354 Platelle, ‘La violence’, 159-166.

355 Weinstein en Bell,Saints, 53-56.
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van zijn opvolger zou komen. Raouls oudste zoon Walter was al eerder gestorven en daarom werd

de graaf opgevolgd door zijn jongere zoon Simon. Deze slaagde er weliswaar in alles terug te

veroveren, maar trok zich in 1077 terug in het klooster Saint-Claude in de Jura356. Hij stierf rond

1080 te Rome. Al spoedig na zijn dood werd hij als heilige vereerd, maar het is niet bekend of de

Kerk daaraan haar formele erkenning heeft gegeven. Volgens de levensbeschrijving van Simon, die

ruim tien jaar na zijn dood door een medebroeder werd vervaardigd, werd hij gekweld door de

wetenschap dat zijn vader begraven lag bij een kasteel dat deze met geweld in bezit genomen had.

Hij stuurde een bode naar de paus om te vragen wat hij moest doen voor de zielerust van zijn

vader en op diens advies bracht hij het stoffelijk overschot van Raoul over naar de kerk bij het

stamslot in Crépy, die gewijd was aan de martelaar Arnulfus, bisschop van Tours (†c.534). Hij liet

talloze zielemissen opdragen en schonk rijkelijk aalmoezen aan de nooddruftigen. Al deze dingen

doordrongen hem van de betrekkelijkheid van deze wereld en brachten hem ertoe monnik te

worden. Aldus zijn vita357.

Aangezien Simon de enige overgebleven zoon van Raoul van Valois was, had zijn vertrek

tot gevolg dat het bezit van zijn vader uiteenviel. Er was geen sprake van dat hij het aan het

klooster van zijn keuze schonk. Deels kwamen de goederen in handen van zijn beide zwagers,

deels vielen ze terug aan de koning. Daar had Philips I ongetwijfeld op aangestuurd. Hij zal

geweigerd hebben de erfenis in zijn geheel aan Simon in leen te geven en Simon voelde zich

waarschijnlijk niet tegen hem opgewassen358. Het is mogelijk dat hij als jongere zoon aanvanke-

lijk voor een kerkelijke loopbaan was bestemd en niet de juiste instelling had voor het ridderle-

ven359. Uiteindelijk kwam het grootste deel van de goederen aan Hugo, de jongere broer van

Philips I360.

Evenals Simon van Crépy was Arnulfus, zoals gezegd, waarschijnlijk bij de dood van zijn

vader de enige nog levende zoon. De man die aanvankelijk de grootste invloed op de levensloop

van Arnulfus had uitgeoefend, Arnulf van Oudenaarde, wordt in de vita na de beschrijving van het

optreden van Arnulfus als ridder in zijn gevolg niet meer genoemd. De laatste vermelding van deze

heer van Oudenaarde in andere bronnen stamt uit 1065361. Was hij al overleden toen Arnulfus

zijn beslissende stap zette en had zijn dood gevolgen gehad voor de loopbaan van Arnulfus?

Kortom had Arnulfus, evenals Simon van Crépy, nog andere dan vrome motieven om monnik te

worden? De geschiedenis van de heren van Oudenaarde in die jaren is in nevelen gehuld. Opvolger

356 Fliche, Le règne, 147-149; Bur,La formation, 214-216.

357 Bur, La formation, 36; Vita Simonis Comitis Crespeiensisc. I-III, PL 156, 1211-1214.

358 Fliche, Le règne, 147-49; Bur,La formation, 216-17.

359 Feuchère, ‘Une tentative’, 14.

360 Fliche, Le Règne, 98.

361 Warlop, The Flemish NobilityII.II, 1036 nr. 164,3; Prou,Recueil, 59-63 nr. 22.
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van Arnulf van Oudenaarde was misschien zijn broer Diederik, die dan waarschijnlijk optrad

namens een nog minderjarige zoon van Arnulf van Oudenaarde, de latere Arnulf II of Arnulf de

Jongere. Diederik wordt pas in 1089 als heer van Oudenaarde genoemd en Arnulf II komt als

zodanig voor tussen 1095/6 en 1104362. Is het toeval dat het zolang stil is rond de heren van

Oudenaarde?

Vlaanderen in de tweede helft van de elfde eeuw: Robrecht de Fries

Na het overlijden van de Franse koning Hendrik I in 1060, raakte Boudewijn V van Vlaanderen

meer dan ooit in Franse aangelegenheden verwikkeld als voogd van Philips I, die pas een jaar of

acht oud was. Hij nam de opvoeding van zijn neef ter hand en trad voor hem op als regent. Deze

functie vervulde hij tot zijn dood in 1067. In Vlaanderen werd hij opgevolgd door zijn zoon

Boudewijn VI, die sinds 1056 graaf van Henegouwen was. Nog niet eerder had een Vlaamse graaf

zo’n groot gebied onder zijn gezag gehad. De vereniging van beide graafschappen was echter niet

van lange duur. Kort na de dood van Boudewijn VI (17 juli 1070) kwam daaraan voorlopig een

einde. Boudewijn VI liet twee nog vrij jonge zonen na, Arnulf en Boudewijn. Arnulf volgde zijn

vader op als graaf van zowel Vlaanderen als Henegouwen. In werkelijkheid schijnt echter het

bewind in handen van zijn moeder Richildis te hebben gelegen363. Al heel spoedig moet Ro-

brecht de Fries zijn oog hebben laten vallen op de erfenis van zijn broer, de overleden graaf

Boudewijn VI. Robrecht, sinds 1063 getrouwd met Geertruid van Saksen, de weduwe van de

Hollandse graaf Floris I, oefende in Holland de macht uit als waarnemer van zijn nog minderjarige

stiefzoon, de latere graaf Dirk V van dat gebied364. Wat hem bewogen heeft naar Vlaanderen te

komen valt niet met zekerheid te zeggen. Vaststaat dat hij op 22 februari 1071 bij Kassel slag heeft

geleverd met zijn neef Arnulf en zijn schoonzuster Richildis. Daarbij behaalde Robrecht de

overwinning en kwam de jonge graaf om365. Het resultaat was dat Robrecht het graafschap

Vlaanderen verwierf, terwijl Arnulfs jongere broer als Boudewijn II graaf van Henegouwen werd.

Het is moeilijk vast te stellen wat er precies is gebeurd. De bronnen vermelden niet altijd

dezelfde feiten en veel gegevens worden nergens bevestigd. Hoe verder de auteurs van de teksten

362 Warlop, The Flemish NobilityII.II, 1036 nr. 164,4-5. Het kan ook zijn dat zijn vermelding als heer
van Oudenaarde niet naar die functie, maar naar zijn afkomst verwees.

363 Verlinden,Robert, 46-51.

364 Blok, ‘Holland und Westfriesland’, 349-50. In die tijd noemden de graven van dat gebied zich graven
van Friesland. Pas vanaf 1101 worden zij als graven van Holland of Holland en Friesland aangeduid. Zo is
begrijpelijk dat Robrecht zich ‘de Fries’ liet noemen. Onder de Friese graven worden verstaan de heersers
over het hele gebied ten westen van de Vlie tot de Maasmond, het graafschap Friesland. Blok geeft de
voorkeur aan de benaming ‘Westfriese’. Deze benaming is in de moderne betekenis evenzeer onjuist als
‘Friese’ voor dat gebied en zijn heersers. Om verwarring te voorkomen zal ik de in onze tijd meer gangbare
aanduiding ‘Hollandse’ gebruiken.

365 Verlinden,Robert, 57-70; De Hemptinne,NAGN2, 372; Nicholas,Medieval Flanders, 52.
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in tijd van de gebeurtenissen afstaan, des te uitvoeriger worden ze in hun poging alles te begrijpen

en te verklaren. Soms lijken beelden uit verschillende tijden over elkaar heen te schuiven. Ook

moderne onderzoekers hebben bij de interpretatie van de bronnen blijk gegeven van vooringeno-

menheid. Het punt waar alles om draait, is de legitimiteit van Robrechts daad. Kon hij inderdaad

rechten doen gelden op de erfenis van zijn broer of was hij een usurpator? Met andere woorden,

gold in die tijd in het Vlaamse gravenhuis al het eerstgeboorterecht of werd de opvolging, in titel

en in goederen, op andere wijze geregeld? In de twaalfde eeuw werd dat een belangrijke kwestie,

omdat velen probeerden het ongeluk dat zowel het Vlaamse als Henegouwse gravenhuis trof, in dat

licht te verklaren. De rampspoed werd als straf van God gezien en de vraag was door welke

wandaden ze was afgeroepen366.

De eigentijdse bronnen zijn summier over de gang van zaken. De Vlaamse annalen uit die

tijd vermelden slechts dat graaf Boudewijn VI in 1070 stierf en in 1071 werd opgevolgd door zijn

broer Robrecht, nadat zijn neef Arnulf door de Vlamingen was omgebracht, diens moeder Richildis

gevangen genomen en ook de Franse koning Philips I uit Vlaanderen verjaagd367. Richildis had

namelijk Philips I, die immers de leenheer van de Vlaamse graaf was, om hulp gevraagd en die

ook gekregen.

Lampert van Hersfeld, die zijnAnnalesschreef tussen c. 1077 en c. 1085, is uitvoeri-

ger368. Hij begint met de vermelding dat kort na Pinksteren de weduwe van graaf Boudewijn

bescherming zocht bij de Duitse koning tegen de gewelddadige en nietsontziende broer van de

overleden graaf, Robrecht, die zijn broer Boudewijn had verslagen, diens vrouw en kinderen

verjaagd en diens graafschap aan zijn tyrannie onderworpen. Vervolgens geeft hij een uitvoerige

schets van het leven van Robrecht tot 1071 ter verklaring van diens inval in Vlaanderen. Volgens

Lampert had Boudewijn V zijn zoon Boudewijn tot opvolger bestemd en zijn andere zoon,

Robrecht, als schadeloosstelling voorzien van schepen, kostbaarheden en alles wat hij maar nodig

zou kunnen hebben om elders zijn geluk te gaan zoeken. Robrecht zou over de zeeën hebben

gezworven en naar Galicië en Byzantium zijn geweest, maar hij had niet veel succes bij deze

ondernemingen gehad. Daardoor verloor hij de sympathie van zijn vader en moest hij zich

noodgedwongen tevreden stellen met de onderwerping van de Hollanders, door Lampert Friezen

genoemd369. Intussen stierf zijn vader en werd Robrecht door zijn broer, de nieuwe graaf

Boudewijn VI, zo dicht aan de Vlaamse grenzen als een bedreiging beschouwd. Hij dwong

366 Zie hiervoor Mohr, ‘Richilde’ I, 777-96 en II, 265-91.

367 Annales Blandiniensesa. 1070:Obiit Baldwinus marchisus, qui Hasnoni sepultus est; cui sequenti
anno 1071. successit frater eius Rotbertus, interfecto a Flamingis nepote eius Arnulfo, et captivata matre
eius Rikilde, fugato etiam a Flandria rege Francorum Philippo, ed. Grierson, 28-29; vgl.Annales Elmaren-
ses, ibidem, 93;Annales Formoselenses, ibidem, 127.

368 Lampert van Hersfeld,Annalesa. 1071, ed. Schmidt en Fritz, 136-143; zie voor Lampert en zijn werk
de inleiding, XV, Lampert was al dood in 1085.

369 Zie noot 364.
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Robrecht de strijd met hem aan te gaan, maar kwam daarbij zelf om het leven. Zodra Robrecht van

zijn dood hoorde, viel hij Vlaanderen binnen. Boudewijns nog minderjarige zoon was volkomen

overrompeld en riep de hulp in van Philips, koning van Frankrijk, die met een grote legermacht

toeschoot. Robrecht wist evenwel de Franse troepen te verjagen, waarna Boudewijns zoon met zijn

moeder zijn toevlucht zocht bij de Duitse koning, Hendrik IV, die op dat moment in Luik verbleef.

Hij kocht als het ware hulp door het graafschap Henegouwen over te dragen aan de bisschop van

Luik, die zorgde dat het hem weer in leen werd gegeven. De Lotharingse vorsten brachten in

opdracht van Hendrik IV een leger op de been, maar toen bleek dat Robrecht zich inmiddels met

de Franse koning had verzoend, zagen ze van verdere aktie af. Zo verwierf Robrecht volgens

Lampert Vlaanderen en hield Boudewijns jongere zoon als Boudewijn II het graafschap Henegou-

wen.

Deze voorgeschiedenis die Lampert ter verklaring van de verdere gebeurtenissen in

Vlaanderen geeft, wordt meestal als een verdichtsel beschouwd. Verlinden overweegt in zijn

biografie van Robrecht de Fries de mogelijkheid dat deze tekst een interpolatie is, maar omdat de

uitgever van deAnnales, Holder-Egger, in zijn studie van de handschriftelijke overlevering

daarvoor geen ruimte biedt, neemt hij aan dat Lamperts verbeelding met hem op de loop is gegaan

in zijn wens om de heldhaftigheid van Robrecht te schilderen370. Mohr meent dat het wel

degelijk om een latere toevoeging gaat. Volgens de huidige gegevens over de tekstoverlevering

acht hij dat niet onmogelijk. Het standpunt van Holder-Egger kan echter noch bevestigd, noch

aangevochten worden, omdat het handschrift dat de Duitse geleerde voor zijn editie heeft gebruikt

en dat volgens hem uit de elfde eeuw stamde, verloren is gegaan. Deze tekst zou dan op het einde

van de elfde of in het begin van de twaalfde eeuw in de annalen van Lampert zijn ingevoegd. Tot

deze datering komt Mohr, omdat de tochten van Robrecht, die in de annalen van Lampert worden

beschreven, sterk doen denken aan de verrichtingen van avontuurlijke Normandiërs, zoals

bijvoorbeeld Robert Guiscard. Deze wist in 1071 de laatste Byzantijnen uit Zuid-Italië te verdrijven

en het tot hertog van Apulië en Calabrië te brengen. Roger, zoon en opvolger van Robert Guiscard,

trouwde met Adela, een dochter van Robrecht de Fries, nadat haar eerste echtgenoot, koning Knut

van Denemarken, in 1086 was vermoord. De schrijver van de toegevoegde tekst zou, zich vaag

bewust van een band tussen Robrecht de Fries en Robert Guiscard, op een dwaalspoor zijn

gebracht door de gelijkluidende namen van beiden371. Een motief voor de interpolatie geeft Mohr

niet.

De reden om het verhaal van de voorgeschiedenis te verwerpen is, dat er in andere bronnen

geen bevestiging te vinden is voor Robrechts reizen naar Galicië en andere verre kusten en ook

niet voor een eerdere pelgrimage naar Jeruzalem dan die welke hij op het einde van zijn leven

370 Verlinden,Robert, 26; Idem, ‘Le chroniqueur’, 107-109.

371 Mohr, ‘Richilde’ I, 784-788; dezelfde argumentatie om het verhaal over Robrechts reizen van Lampert
af te wijzen is aangevoerd door Verlinden, ‘Le chroniqueur’, 105-106.
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ondernam372. Evenmin is er iets bekend over een gewapende confrontatie van Robrecht met zijn

broer Boudewijn VI en diens dood als gevolg daarvan. Boudewijn VI zou een zwakke gezondheid

hebben gehad en lang ziek zijn geweest373. Aangenomen wordt bovendien dat Robrecht het

graafschap Holland verwierf door zijn huwelijk met de weduwe van graaf Floris en niet door

geweld. Daarnaast zou de beschrijving in de annalen van Lampert van de wijze waarop de

Vlaamse graven hun opvolging regelden, niet met de werkelijkheid overeenkomen. Alleen al de

volgens Mohr enigszins geëmotioneerde toonzetting zou de lezer wantrouwend moeten stemmen:

de tekst suggereert dat het graafschap Vlaanderen al eeuwenlang bestaat, terwijl het, zo zegt Mohr,

amper twee eeuwen oud was374. Voor de door Lampert beschreven rol van de Franse en Duitse

koningen bij de invasie in Vlaanderen zijn wel andere bewijzen te vinden375.

Daar valt tegen in te brengen dat er ook niets is dat met het verhaal over Robrechts

avonturen in tegenspraak is, omdat er geen andere bronnen zijn die ons iets vertellen over zijn

leven vóór hij in 1063 met Geertruid van Saksen in het huwelijk trad. Als Verlinden gelijk heeft en

Robrecht tussen 1029 en 1032 geboren is, was hij op zijn trouwdag ruim dertig jaar oud en had

dus al een heel leven achter zich376. Waarom zou hij niet zoals andere jonge mannen in de elfde

eeuw zijn geluk elders hebben beproefd? Succesvolle avonturiers waren met name enkele

Normandische edelen. De politieke omstandigheden in het hertogdom waren in de elfde eeuw voor

velen een reden om hun heil elders te zoeken. Tenminste zeven zoons van Tancred van Hauteville,

onder wie de eerder genoemde Robert Guiscard, zouden aanvankelijk in vreemde krijgsdienst een

bestaan in Italië hebben opgebouwd377. Een ander beroemd voorbeeld was Harold Hadrada, die,

nadat hij lange tijd in dienst van de Byzantijnse keizer had gevochten, koning van Noorwegen

werd (1046-1066)378. We hebben gezien dat de Vlaamse graven familiebanden onderhielden met

de hertogen van Normandië en de daaraan nauw verwante Engelse en Scandinavische vorsten379.

372 Verlinden,Robert, 151, tussen 10 juli 1086 en 27 april 1090; Idem, ‘Le voyage’ 83-94.

373 Koch-De Meyer,Gravin Richildis, 26-27; Ganshof,La Flandre, 47.

374 Mohr, ‘Richilde’ I, 782.

375 Fliche, Le règne, 252-61; Vanderkindere,La formation, 92-95; Verlinden,Robert, 51-73 en 80-86.

376 Verlinden, Robert, 11-13. De eerste vermelding van Robrecht in het ‘Liber traditionum’ is uit 1037;
het huwelijk tussen Boudewijn V en Adela moet rond 1028-29 hebben plaatsgevonden; de tweede zoon kan
dus tussen 1029 en 1032 zijn geboren; vgl. Koch,NAGN 1, 377: Boudewijn VI en Richildis trouwden in
1050-51; Boudewijn deed volgens Koch het aanzoek uit naam van zijn nog onmondige zoon; Boudewijn VI
kan dan niet voor 1035 zijn geboren. Als dat juist is en Boudewijn VI inderdaad oudste zoon is, dan was
Robrecht dus veel jonger bij zijn huwelijk in 1063.

377 Bates,Normandy, 242-243; Douglas,The Norman Achievement, 36-43.

378 Bagge,LMA 4, 1930.

379 Zie noot 229; Boudewijn IV had als tweede echtgenote een zuster van hertog Robert I van Normandië
en zijn dochter uit dit huwelijk, Judith, trouwde met Tostig, een van de Engelse troonpretendenten in 1066;
de dochter van Boudewijn V, Mathilde, zuster van Robrecht de Fries, trouwde met Willem van Normandië,
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Zelfs al is veel van wat Lampert over Robrechts tochten vertelt aan zijn fantasie ontleend, toch is

het idee dat Robrecht de Fries er op uit zou zijn getrokken zo vreemd nog niet380.

Dat Robrecht tot zijn huwelijk meestal in Vlaanderen verbleef, is niet aan te tonen. Er zijn

slechts enkele oorkonden uit de periode vóór 1063 waarin hij samen met zijn vader en zijn broer

wordt vermeld. Verlinden noemt er drie, een uit 1044, toen Robrecht nog erg jong was, en twee

gedateerd in 1056381. In het laatste geval gaat het om twee afschriften van één acte, die een

twaalfde-eeuwse vervalsing blijkt te zijn382. Daarmee kan niet worden bewezen dat Robrecht zijn

jonge jaren voornamelijk in Vlaanderen heeft doorgebracht. Het tegendeel is evenmin aantoonbaar

met de drie door Verlinden genoemde oorkonden uit 1040, 1046 en 1047, waarin Robrecht

ontbreekt en alleen zijn vader en broer voorkomen383. Alleen de laatste van deze drie is een

betrouwbaar origineel. Hierin wordt de jonge Boudewijn als mederegent aangeduid en lijkt de

opvolging dus geregeld384.

Stel dat, op welke gronden dan ook, bepaald was dat het graafschap Vlaanderen voor zijn

broer bestemd was, wat was er dan voor Robrecht weggelegd385? Een bisschopszetel behoorde

voor een vorstenzoon tot de mogelijkheden. Er lag evenwel slechts één bisschopszetel binnen het

machtsbereik van de Vlaamse graven: Terwaan. De Franse koning had echter het recht om de

bisschoppen van dit bisdom te benoemen en gaf dat niet uit handen; graaf Boudewijn IV probeerde

in 1030 tevergeefs zijn kandidaat op deze zetel te krijgen. Verderop zullen we zien, dat de koning

bisschopszetels gebruikte als tegenwicht voor zijn sterkste leenmannen. In 1030 was Drogo tot

bisschop van Terwaan benoemd, die deze functie tot 1078 bekleedde386. Een andere mogelijkheid

was op zoek te gaan naar een bruid die het nodige te bieden had, zoals een erfdochter of een

weduwe met minderjarige kinderen. Daarin slaagde Robrecht uiteindelijk. Twee jaar na het

overlijden van de Hollandse graaf Floris I (†1061) trouwde hij met diens weduwe, Geertruid. Zijn

broer Boudewijn had overigens eenzelfde soort huwelijk gesloten met Richildis van Henegouwen.

Hoe het huwelijk tussen Robrecht en Geertruid van Saksen tot stand is gekomen, is niet

vanaf 1066 koning van Engeland; Robrechts stiefdochter Adela trouwde met koning Knut van Denemarken,
zie de genealogische tabellen van Ganshof,La Flandre, 127 en Nicholas,Medieval Flanders, 440-441.

380 Zie ook Struve, ‘Die Ausfahrt’, 401-404.

381 Verlinden,Robert, 16 noot 4.

382 Gysseling en Koch,Diplomata I, 203 nr. 100.

383 Verlinden,Robert, 16 noot 4.

384 Gysseling en Koch,Diplomata I, 199 nr. 93 (1040), in de twaalfde eeuw vernieuwd; nr. 94 (1046),
twaalfde-eeuwse vervalsing; I, 201 nr. 96, 13 november 1047, origineel (chirograaf):Signum Balduini
gloriosi marchysi et filii eius Balduini iunioris marchysi.

385 Zie voor het probleem van jongere zoons Duby, ‘Les jeunes’, 213-223.

386 Van Werveke,Het bisdom Terwaan, 45-46.
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bekend. De vroegste vermelding ervan is te vinden in deAnnales Egmundenses387. Daar staat in

een twaalfde-eeuwse hand geschreven388, dat Robrecht, de jongere zoon van Boudewijn, graaf

van Vlaanderen en broer van Boudewijn III, in de echt verbonden is met Geertruid, de nagelaten

weduwe van graaf Floris, en zo het graafschap Holland verwierf. Deze mededeling bevat één fout

die gemakkelijk als een lees- of schrijffout is te verklaren: Robrechts broer was niet Boudewijn III,

maar Boudewijn VI van Vlaanderen en in Henegouwen de eerste graaf van die naam. DeAnnales

Blandiniensesvermelden slechts dat in 1063 Robrecht, de jongere zoon van de zeer machtige

Boudewijn, Holland op slinkse wijze binnendrong,subintrat389. Dat klinkt in ieder geval niet

alsof het met algemene instemming was gegaan. Of Robrecht of zijn vader, Boudewijn V, in een

of andere vorm druk heeft uitgeoefend om het huwelijk met de Hollandse gravin te bewerk-

stelligen, weten we niet. Dat was wel gebeurd, toen Boudewijn V zijn zoon Boudewijn een

huwelijksverbintenis met Richildis, weduwe van de graaf van Henegouwen, wilde laten aangaan.

Boudewijn V was niet alleen buitengewoon snel met het huwelijksaanzoek, maar zou het

bovendien met het nodige machtsvertoon kracht hebben bijgezet. Ongeveer een jaar na de dood

van Herman van Henegouwen (mei 1050) bleek het huwelijk te zijn voltrokken390. De twee

kinderen van Herman en Richildis werden van hun rechten beroofd: hun dochter werd in een

klooster ondergebracht, terwijl hun zoon Roger het in 1066 tot bisschop van Châlons-sur-Marne

bracht391. Dit episcopaat, dat hij dankzij de invloed van Boudewijn V, die op dat moment nog als

voogd van Philips I optrad, zal hebben gekregen, diende waarschijnlijk als genoegdoening.

De Duitse koning, Hendrik III (1039-1056), had zich niet erg gelukkig getoond met deze

actie van de Vlaamse graaf en had zich, zoals gezegd, verzet. Zijn opvolger, Hendrik IV (1056-

1106), zal evenmin gewenst hebben dat met het huwelijk van de andere zoon van Boudewijn V,

Robrecht, met Geertruid het Hollandse graafschap eveneens onder Vlaamse invloed kwam. Dat zou

immers inhouden dat het hele kustgebied ten westen van het Duitse rijk door de Vlamingen werd

gecontroleerd. Het wekt dan ook geen verbazing dat de koning dat alsnog probeerde te voorkomen

door in april 1064, niet lang na de huwelijkssluiting van Robrecht en Geertruid, het grootste deel

van het Hollandse graafschap, dat wil zeggen het gebied vanaf de Vlie tot aan het Maasland, aan

de Utrechtse bisschop over te dragen. De Maas vormde de toenmalige zuidgrens van het graaf-

schap392. Deze overdracht vloeide voort uit de dood van Floris I, graaf van Holland, in 1061.

Mocht de gravin gehoopt hebben door haar verbintenis met de Vlaming het bezit van wijlen haar

387 Annales Egmundensesa. 1063, ed. Oppermann, 132.

388 Opperman,Fontes Egmundenses, 29; Gumbert, ‘Een en ander’, 69, hand C van c. 1120.

389 Annales Blandiniensesa. 1063:Rodbertus, Baldwini potentissimi iunior filius, Fresiam subintrat, ed.
Grierson, 27; vgl.Annales Elmarenses, ibidem, 92.

390 Koch, NAGN1, 377; Nicholas,Medieval Flanders, 51.

391 Vanderkindere,La Chronique, 3; Pirenne,Histoire, 435.

392 Blok, ‘Holland’, 353-355; Linssen,NAGN1, 344-45.

116



echtgenoot voor hun minderjarige zoon Dirk veilig te kunnen stellen, dan zal de koning haar op

die manier wel alle illusies hebben ontnomen.

Over het leven van Robrecht in de jaren 1063-1071 in Holland is niets bekend. Verlinden

wijst erop, dat hij in tegenstelling tot zijn broer de belangen van zijn stiefkinderen niet heeft

geschaad, maar altijd trouw gediend393. Nu stelden de grafelijke rechten die hij namens zijn

stiefzoon uitoefende in vergelijking met de Henegouwse nog maar weinig voor. Tot de twaalfde

eeuw vormde het gebied, dat als het graafschap Holland wordt aangeduid, nog geen grafelijke een-

heid, maar bestond het uit een aantal kleinere graafschappen, die niet altijd onder één en dezelfde

machthebber vielen394. Mogelijk had hij ook in de personen van de bisschop van Utrecht en

Hendrik IV geduchtere tegenstanders dan zijn broer Boudewijn indertijd. Opmerkelijk is, dat

Robrecht niet al na de dood van zijn vader in 1067 een poging waagde het graafschap Vlaanderen

in handen te krijgen, maar zich er toen schijnbaar zonder meer bij neerlegde dat dat aan zijn broer

kwam. Hoopte hij toen nog op herstel van het Hollandse graafschap? Vier jaar later, na enkele

jaren strijd met de bisschop van Utrecht, dacht hij er kennelijk heel anders over.

Voor de gebeurtenissen in 1071 wordt in navolging van Pirenne Galbert van Brugge als de

betrouwbaarste zegsman beschouwd395. Galbert, notaris te Brugge, gaf een ooggetuigeverslag van

de gebeurtenissen rond de moord op Karel de Goede, de toenmalige graaf van Vlaanderen, in

Brugge in 1127. Galbert vertelt dat Boudewijn VI, toen hij na de dood van zijn vader de

heerschappij verwierf over Vlaanderen, onmiddellijk maatregelen nam om te voorkomen dat zijn

broer Robrecht hem in zijn rechten zou bedreigen. Hij liet hem naar Brugge komen en in de Sint-

Donaaskerk een eed afleggen op een groot aantal op last van de graaf bijeengebrachte relieken.

Robrecht moest beloven dat hij Boudewijns zonen, zijn neven, na de dood van hun vader trouw

zou zweren en niet van hun erfenis beroven. In ruil daarvoor ontving hij veel geschenken van zijn

broer. Robrecht brak echter zijn eed. Zodra hij de dood van zijn broer vernam, begon hij met listen

en lagen de Vlaamse edelen voor zich te winnen. Toen hij voldoende aanhang had, landde hij op

de Vlaamse kust en overviel met zijn getrouwen graaf Arnulf, die in Kassel verbleef. Verraders

onder diens eigen mannen doodden de jonge graaf eigenhandig. Aldus Galbert van Brugge396.

Reden voor Galbert om deze gebeurtenissen in zijn verhaal op te nemen is dat hij de

moord op Karel de Goede ziet als een straf van God voor het verraad van Robrecht. Hij wijst erop

dat in verband met Robrechts daad gedacht moet worden aan de profetie dat God in zijn strengheid

de zonden van vaders bestraft tot in de derde of vierde generatie. Het verband legt hij in deze

geschiedenis als volgt. Robrecht vertrouwde de Vlaamse edelen die hem in 1071 aan de macht

geholpen hadden, niet erg en behandelde hen met minachting. Daarop besloten enkelen zich van

393 Verlinden,Robert, 37-39.

394 Blok, ‘Holland’, 351-354.

395 Pirenne,Histoire I, 104-106.

396 Galbert van Brugge,De multro c. 69, ed. Rider,CCM 131, 120-122; trl. Ross, 233-238; trl.
Demyttenaere, 183-186.
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hem te ontdoen en alsnog Boudewijn, graaf van Henegouwen en broer van de vermoorde Arnulf,

tot graaf van Vlaanderen uit te roepen. Zover kwam het echter niet. De samenzweerders werden op

hun beurt verraden en door Robrecht gedood of verbannen en vogelvrij verklaard. Hun nakomelin-

gen wreekten zich volgens Galbert door de moord op Karel de Goede397. Deze samenzwering

tegen Robrecht de Fries wordt ook vermeld in deVita Arnulfi en zal dus later nogmaals aan de

orde komen.

Dat Robrecht door het afleggen van een eed zou hebben afgezien van zijn rechten op

Vlaanderen was niet nieuw. Dat is ook te vinden in een versie van deGenealogia comitum

Flandriae Bertiniana398 en deLiber floridus van Lambert van Saint-Omer399. De Liber floridus,

waarin Lambert de tekst van deze genealogie van de Vlaamse graven overschreef, werd in 1120

voltooid400. De Genealogia comitum Flandriae Bertinianamoet dus vóór de voltooiing van de

van deGenealogiaafhankelijkeLiber zijn vervaardigd. Een andere versie van die genealogie

vermeldt slechts dat Boudewijns ene zoon werd gedood, de andere verdreven, waarna Robrecht de

macht verwierf en als erfgenaam werd geaccepteerd401. De eed zou volgens deze tekst van de

Genealogianiet zijn afgelegd ten overstaan van Robrechts broer, Boudewijn VI, maar op een

eerder tijdstip ten overstaan van zijn vader, Boudewijn V, in ruil voor een grote som geld. Een

latere berichtgever, Heriman van Doornik, weet daarbij te vermelden dat die eedaflegging

plaatsvond in Oudenaarde op de daar bijeengebrachte relieken402. Dat roept onmiddellijk herinnerin-

gen op aan een soortgelijke, al eerder vermelde gebeurtenis in 1030. Ook toen zou een eed zijn

afgelegd op relieken die speciaal daarvoor naar Oudenaarde waren overgebracht403. Het ging

daarbij waarschijnlijk om een verzoening tussen graaf Boudewijn IV en zijn zoon, de latere

Boudewijn V.

Verlinden gaat er op grond van deGenealogiaen de berichten van Galbert van Brugge

vanuit dat Robrecht dus tweemaal een eed heeft afgelegd waarmee hij afzag van zijn erfrecht op

Vlaanderen404. Mohr betwijfelt daarentegen of Robrecht ooit een eed heeft afgelegd, daar het

397 Ibidem.

398 Genealogia comitum Flandriae Bertiniana, MGH SS IX, 305-306.

399 Liber Floridus: codex autographus Bibliothecae Universitatis Gandavensis, ed. A. Derolez (Gent
1968).

400 Zie Prevenier, ‘Die südlichen Niederlande’ III, 184*.

401 Genealogia Comitum Flandriae Bertiana, MGH SS IX, 306; Mohr, ‘Richilde’ II, 265.

402 Heriman van Doornik,Liber de restaurationec. 12,MGH SS XIV, 280; Mohr, ‘Richilde’ II, 268.

403 Annales Elmarenses, ed. Grierson, 89;Annales Formoselenses, ibidem, 126; Sigebert van Gembloux,
Chronographiae Auctarium Affligemensea. 1030, ed. Gorissen, 113; Mohr ‘Richilde’, 268-269; zie ook pp.
86-87.

404 Verlinden,Robert, 40-46.
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verhaal van een eed lang niet in alle bronnen voor deze periode voorkomt405. Hier kunnen naar

zijn mening verschillende gebeurtenissen door elkaar zijn gehaald. Het verhaal van de verbroken

eed zou pas opduiken in een tijd waarin de al of niet vermeende usurpatie van Robrecht opnieuw

actueel werd door een geschil tussen de Vlaamse graaf Boudewijn VII (1111-1119) en zijn moeder

Clementia over haar weduwegoed. Clementia zocht daarvoor steun bij de graaf van Henegouwen

en anderen406. De problemen werden alleen maar groter toen Boudewijn VII kinderloos stierf.

Zijn opvolger, die de graaf zelf daartoe had aangewezen, was zijn neef Karel. De kwestie bereikte

haar hoogtepunt met de moord op graaf Karel en de strijd om het graafschap die daarna ontbrand-

de.

Het is mogelijk dat de twee eedafleggingen van Robrecht de Fries en die van 1030

teruggevoerd kunnen worden op één enkele, maar het zou best eens kunnen zijn, dat zulke plech-

tigheden niet ongebruikelijk waren in West-Europa. Op verschillende plaatsen zijn bijeenkomsten

gehouden, waar relieken werden bijeengebracht ter gelegenheid van de afkondiging van de

godsvrede. Daar werden ridders ertoe gebracht onder ede te beloven de vrede te bewaren door geen

wapens te hanteren tegen ongewapende mensen en op bepaalde dagen geen geweld te gebruiken.

Het schijnt weliswaar dat deze bijeenkomsten na 1040 minder vaak werden gehouden dan ervoor,

maar dat betekent niet dat ze helemaal niet meer voorkwamen. Harold zou in soortgelijke

omstandigheden ten overstaan van hertog Willem van Normandië een eed op de relieken van de

kathedraal van Bayeux hebben afgelegd. Dat zou in 1064 zijn gebeurd en bij die gelegenheid zou

Harold gezworen hebben, dat hij Willem na de dood van koning Edward op de Engelse troon zou

helpen407. Galbert noemt voor de eedaflegging van Robrecht als plaats van handeling Brugge,

waar Robrecht de Fries zich, in tegenstelling tot zijn voorgangers, bij voorkeur ophield. Brugge

was in Galberts tijd het belangrijkste bestuurlijke centrum van de graaf en de moord op Karel de

Goede had daar plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat Boudewijn VI wilde, dat de eed werd

afgelegd midden in het gebied waar de graaf de meeste tegenstand kon verwachten, het Vlaamse

kustgebied.

Hoe dan ook, Mohr laat in zijn reconstructie zien hoe moeilijk het is te achterhalen wat

zich nu precies heeft afgespeeld. Het beeld dat uit de verschillende teksten naar voren komt, is

sterk gekleurd door partijdigheid en latere problemen rond de opvolging in de graafschappen

Vlaanderen en Henegouwen. Daarbij wordt vaak gezocht naar een legitimatie van de aanspraken

van de verschillende kandidaten408. De middeleeuwse schrijvers lijken het er allemaal over eens

te zijn dat Robrecht alleen dan geen aanspraken meer kon laten gelden op de erfenis van zijn

vader, het graafschap Vlaanderen, als zijn vader, Boudewijn V, of zijn broer, Boudewijn VI,

405 Mohr, ‘Richilde’ II, 268-70.

406 Ibidem, 270-71; De Hemptinne,NAGN2, 376.

407 Douglas,William the Conqueror, 175-177. Deze eedaflegging is op het tapijt van Bayeux afgebeeld.

408 Mohr, ‘Richilde’ I, 777-796 en II, 265-291.
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daartoe maatregelen hadden genomen. Zijn rechten werden al dan niet naar voldoening afgekocht,

maar hij had zijn belofte, al dan niet onder ede gedaan, om van zijn rechten af te zien, verbroken.

Lampert van Hersfeld meent dat Boudewijn VI zijn broer Robrecht daartoe heeft gedwongen door

zelf als eerste de wapens op te nemen409. Duidelijk is dat opvolging volgens het eerstgeboorte-

recht in Vlaanderen nog niet vanzelfsprekend was. Weliswaar begon dat in grafelijke kringen in

Frankrijk steeds meer gebruik te worden, maar voor de Vlaamse graven was de opvolging lange

tijd probleemloos verlopen410. De meeste graven waren bij de dood van hun vader de enige nog

levende zoon geweest. Graaf Boudewijn II (879-918) was de laatste geweest die twee zoons had

nagelaten. Beiden deelden in zijn erfenis tot de oudste, Arnulf, in 933 het deel van zijn broer na

diens dood aan zich trok met voorbijgaan aan de rechten van diens zoons411. Toen Robrecht de

Fries overleed, werd hij volgens plan opgevolgd door zijn oudste zoon, die al enige tijd als

mederegent optrad. Zijn jongere zoon Philips liet voorzover bekend geen aanspraken op (delen

van) het graafschap gelden412. Robrecht de Fries regelde zijn opvolging ongetwijfeld niet

uitsluitend om problemen tussen zijn zoons te voorkomen, maar ook uit voorzorg tegen eventuele

aanspraken vanuit Henegouwen, van de nakomelingen van zijn broer Boudewijn VI.

Zoals Galbert van Brugge een verband legt tussen het optreden van Robrecht de Fries en

de moord op Karel de Goede, zo lijken latere auteurs te zoeken naar een vergelijkbare verklaring

voor ongeluk in het Henegouwse huis413. Een redenering is, dat het huwelijk van Boudewijn en

Richildis niet wettig zou zijn geweest, waardoor hun kinderen geen erfrecht hadden. Een andere is

dat Boudewijn het graafschap Henegouwen onrechtmatig aan zich getrokken zou hebben door,

zoals hiervoor beschreven, de kinderen van Richildis en Herman van Henegouwen uit te schakelen.

Die argumenten zijn onder andere te vinden in deFlandria generosa, die voor het grootste deel

een bewerking van hetLiber floridus van Lambert van Saint-Omer is, maar voor deze gebeurtenis-

sen een onafhankelijke tekst biedt414.

De Flandria generosais rond 1160 ontstaan en wordt als gezegd niet erg betrouwbaar

geacht. De eedaflegging van Robrecht komt er niet in voor en evenmin de moord op zijn neef

Arnulf. Volgens deze bron zou Robrecht zich uitsluitend met Vlaanderen hebben bemoeid omdat

de Vlamingen zich bij hem beklaagd hadden over het tyrannieke bewind van Richildis. Hij kwam

naar Gent om Richildis te vragen hem zijn vaderlijk erfdeel te geven en toen zij weigerde, wendde

409 Lampert van Hersfeld,Annalesa. 1071, ed. Schmidt en Fritz, 138-141.

410 Duby, ‘Structures’, 282-284; zie ook Jacob, ‘La succession’, 267-268.

411 Vanderkindere,La formation I, 416; Ganshof,La Flandre, 21; Koch,NAGN1, 365; Mohr, ‘Richilde’
I, 782.

412 Verlinden, Robert, 135-137, Robrecht de Fries zou zijn oudste zoon al in 1081 tot zijn opvolger
hebben benoemd en dat was algemeen geaccepteerd.

413 Mohr, ‘Richilde’ II, 278-83.

414 Flandria generosa, MGH SS IX, 321-322; Mohr, ‘Richilde’ II, 279.
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hij zich tot de Franse koning, de leenheer van de Vlaamse graaf. Nadat koning Philips I hem zijn

deel aanvankelijk had toegezegd, liet hij zich echter door Richildis bepraten. Pas daarna trok

Robrecht gewapenderhand het graafschap aan zich. Opvallend zijn de overeenkomsten van dit

verhaal met de gebeurtenissen na de moord op Karel de Goede. Toen drong de Franse koning,

Lodewijk de Dikke, Willem Clito als zijn kandidaat voor de grafelijke titel aan de Vlamingen op.

Een opstand was het gevolg, waarin Willem Clito het leven verloor. De koning erkende tenslotte

Diederik van de Elzas die door de Vlamingen was verkozen als de nieuwe graaf415. Volgens deze

opvatting heeft Robrecht juist gehandeld en waren Boudewijn VI en Richildis in overtreding.

Ook in de annalen van Lampert van Hersfeld wordt erop gewezen dat Boudewijn VI niet

zonder schuld is aan de gang van zaken na zijn dood. Dat is opmerkelijk, omdat men zou verwach-

ten dat Lampert vanwege zijn herkomst de kant van Richildis van Henegouwen zou kiezen.

Misschien moet aan zijn verhaal een grotere betrouwbaarheid worden toegekend dan tot nu toe is

gebeurd en is zijn beschrijving te verkiezen boven die van Galbert van Brugge. Gislebert van

Mons, die zijn kroniek van Henegouwen rond 1196 heeft voltooid, maakt Robrecht tot een

bastaardzoon van Boudewijn V, die in Holland was opgevoed en dus helemaal geen rechten op

Vlaanderen kon doen gelden. Bovendien herinnert Gislebert aan de eedaflegging te Oudenaarde.

Hij voert als reden voor de onterving van Richildis’ kinderen aan dat deze zwak van gestel waren

en daarom in de geestelijke stand beter af waren416. Het spreekt voor zich dat deFlandria

generosaaan de kant van Robrecht staat en Gislebert aan die van Richildis.

De gebeurtenissen in Vlaanderen aan de hand van de beschikbare bronnen zijn zo uitvoerig

behandeld om inzicht te krijgen in de beperkingen en mogelijkheden van de beschikbare bronnen.

De conclusie moet zijn dat de historiografische geschriften voornamelijk een weerspiegeling zijn

van de tijd en de omgeving waarin ze zijn ontstaan. Daardoor zijn ze eerder geschikt om de ideeën

te achterhalen die heersten in de tijd waarin de makers van deVita Arnulfi zich inspanden om

Arnulfus heilig te laten verklaren, dan om licht te werpen op de levensloop van Arnulfus. Het

probleem van de verteltijd, de tijd waarin het verhaal wordt verteld, en de vertelde tijd hebben we

ook al in de vita waargenomen417. De bron die het dichtst bij de gebeurtenissen tijdens het leven

van Arnulfus staat, is Lampert van Hersfeld. Diens verhaal wordt naar mijn mening ten onrechte

voor een deel als een latere interpolatie en dus onbetrouwbaar afgedaan. In deze tekst is in ieder

geval de meeste informatie over Robrecht de Fries te vinden.

Van direct belang voor de levensloop van Arnulfus is de opsomming van de partijgangers

van Robrecht en Richildis in 1071 in deFlandria generosa, de enige bron die daar melding van

415 Mohr, ‘Richilde’ II, 284-85; De Hemptinne,NAGN2, 377-379.

416 Gislebert van Mons,Chronicon Hanoniensec. 4-5, ed. Vanderkindere, 3-8.

417 Zie pp. 79-83.
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maakt418. De aanhang van Robrecht blijkt voornamelijk uit het noordelijke deel van het graaf-

schap, die van Richildis uit het zuidelijke deel afkomstig te zijn. Dat is niet verwonderlijk. Tot de

tijd van Robrecht de Fries hielden de Vlaamse graven zich bij voorkeur in het zuidelijke deel op.

Bovendien waren er vanouds banden tussen de Hollandse graaf en Gent419. Opmerkelijk is

evenwel de stellingname van het ook noordelijk gelegen Oudenaarde, dat niet genoemd wordt

onder de aanhangers van Robrecht, maar onder die van Richildis. Dit moet echter niet als het

zoveelste bewijs van de onbetrouwbaarheid van de bron worden gezien. Is het niet juist te

verwachten dat de heren van Oudenaarde de zijde van Richildis kiezen? Hun machtscentrum lag

immers in het oosten van Vlaanderen en op de oostelijke oever van de Schelde, in het gebied dat

ooit aan Richildis en haar eerste echtgenoot, Herman I van Henegouwen had behoord. Een

veertiende-eeuwse versie van deFlandria generosa, die met nog meer wantrouwen moet worden

bekeken420, weet zelfs te melden dat na de oorlog Oudenaarde als weduwegoed aan Richildis is

geschonken. Hoe dan ook, het is in ieder geval opmerkelijk dat we lange tijd niets horen over de

heren van Oudenaarde. Uit de periode tussen 1065 en 1089 stamt alleen een vermelding uit 1084

van een Diederik van Oudenaarde, die mogelijk geïdentificeerd kan worden met de Diederik, heer

van Oudenaarde, die in 1089 wordt vermeld421. Richildis stierf 18 maart 1086422. Het lijkt

aannemelijk dat de strijd tussen Robrecht en Richildis voor Oudenaarde niet zonder gevolgen is

gebleven. Misschien zijn Arnulfus’ vader Fulbert en zijn oom Arnulf van Oudenaarde in de

gevechten omgekomen. Oudenaarde lijkt enige tijd te verdwijnen uit het machtsveld van de

Vlaamse graaf en mogelijk moet daarin ook de aanleiding gezocht worden voor Arnulfus’

vertrek naar Saint-Médard onder het voorwendsel van een reis naar de Franse koning423. Was

door de overwinning van Robrecht de Fries de heren van Oudenaarde in hun ambities een halt

toegeroepen en was zo de ridderloopbaan van Arnulfus tot een einde gekomen? Misschien werd

het gezien als een ingrijpen van God, omdat Arnulf van Oudenaarde de jonge Arnulfus ervan

weerhouden had zijn roeping te volgen en hem had gedwongen als ridder de belangen van zijn

familie te behartigen.

De intrede in Saint-Médard

418 Flandria generosa, MGH SS IX, 322.

419 Koch, NAGN 1, 370, graaf Dirk II was getrouwd met Hildegard, dochter van Arnulf I, graaf van
Vlaanderen; hun zoon Arnulf behartigde de Vlaamse familiebelangen en werd wel ‘Gandensis’ genoemd.

420 Vgl. Dhondt, ‘Ontstaan en wording’, 16 en noot 44; Desmet,CorpusI, 55.

421 Warlop, The Flemish NobilityII.II, 1036 nr. 164,4. Mogelijk moet de vermelding van een kastelein
van Oudenaarde, Raingotus, ook tegen deze achtergrond worden verklaard, Gysseling en Koch,Diplomata I,
261 nr. 153 (1080). De heren van Oudenaarde droegen die titel niet, zie Koch, ‘Het land’, 32 n. 7.

422 Koch-De Meyer,Gravin Richildis, 49.

423 Flandria generosa, MGH SS IX, 322: Soissons vocht aan de zijde van de Franse koning.
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Als het besluit van Arnulfus om eindelijk monnik te worden, inderdaad een gevolg is van de

nederlaag die de tegenstanders van Robrecht de Fries, waaronder de heren van Oudenaarde, bij

Kassel (22 februari 1071) hebben geleden, dan kan hij pas daarna hebben besloten naar Soissons te

gaan. Men kan zich afvragen waarom hij naar Frankrijk ging en niet naar het Duitse Rijk. De

verklaring is eenvoudig. De Franse koning had aanvankelijk steun gegeven aan Richildis, maar had

zich na de nederlaag bij Kassel snel verzoend met Robrecht en hem als graaf van Vlaanderen

erkend. Nu zocht Richildis hulp bij de Duitse vorsten. De verzoening tussen Robrecht en Philips I

maakte echter in hun ogen verdere strijd zinloos. Alle pogingen die Richildis sindsdien deed om

mensen voor haar zaak te winnen, liepen op niets uit en haar jongere zoon Boudewijn moest

genoegen nemen met Henegouwen. Als de heren van Oudenaarde al dan niet ten gunste van

Richildis beroofd waren van hun rechten en goederen in Oudenaarde en op de oostelijke Schelde-

oever, dan hadden ze altijd nog hun eerder vermelde bezittingen in het Vlaamse kustgebied424.

Dat was reden genoeg zich te verzoenen met graaf Robrecht en de Franse koning. De familie van

Arnulfus dacht misschien dat zijn reis naar Frankrijk daartoe bedoeld was en om genoegdoening te

krijgen voor het verlies van Oudenaarde, dat mogelijk een gevolg was van de verzoening tussen

Robrecht en Philips.

De intrede van Arnulfus in Saint-Médard kan, als we van de vita uitgaan, niet veel later

dan 1071 hebben plaatsgevonden. Volgens zijn levensbeschrijving zijn er minstens vijf jaar

verlopen tussen zijn intrede en zijn verkiezing tot abt van de abdij. Hij werd ter vervanging van de

slechte abt Pontius, de opvolger van de omstreeks 1076 gestorven abt Reynaldus (IX), gekozen. Na

enige tijd legde hij het abbatiaat neer. Dat gebeurde in ieder geval vóór 1079/80, de tijd waarin

zijn opvolger als abt van Saint-Médard, Geraldus, ook al weer was vertrokken en de abdij La

Sauve Majeur bij Bordeaux stichtte (XVII)425. Het abbatiaat van Arnulfus kan dan nauwelijks

later dan in 1077 zijn ingegaan. Voor Arnulfus tot abt werd benoemd, leefde hij volgens zijn

hagiograaf tenminste drieëneenhalf jaar als kluizenaar bij de abdij (VIII). Daarvoor was hij

aalmoezenier, een functie waarmee hij vrij snel na afloop van een leertijd van één jaar zou zijn

belast (VI). Wanneer de reis van Arnulfus naar Frankrijk niets te maken had met de komst van

Robrecht de Fries, zal Arnulfus dus eerder vóór dan na 1071 zijn ingetreden. Als hij inderdaad

omstreeks 1048 is geboren, was hij in 1071 drieëntwintig jaar. Aangezien hij volgens Lisiardus als

ridder in vele oorlogen had gestreden (V), lijkt het dus ook niet waarschijnlijk dat hij zich veel

eerder uit de wereld heeft teruggetrokken. De mededeling dat Arnulfus zowel aan oorlogen van

keizers en koningen had deelgenomen, is weer ontleend aan de tijd waarin de vita is vervaardigd.

Hendrik IV (1056-1106) werd pas in 1084 tot keizer gekroond. Om onder keizer Hendrik III te

vechten was Arnulfus te jong, zelfs als hij op de vroegst mogelijke datum, namelijk direct nadat

Edward de Engelse troon had bestegen, in 1042 zou zijn geboren. Hoewel we dat laatste niet

kunnen uitsluiten, ziet het ernaar uit dat het vertrek van Arnulfus naar Saint-Médard en de

424 Zie p. 90.

425 Gallia Christiana II, 866-867.
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verovering van Vlaanderen door Robrecht de Fries ongeveer in dezelfde tijd plaatsvonden.

Indien de slag bij Kassel in 1071 en de nederlaag, die onder andere de heren van Oudenaarde

daarbij leden, tot het besluit leidden om de koning te bezoeken en een regeling met hem te treffen,

dan deed zich spoedig een goede gelegenheid voor. Philips I had namelijk besloten zich datzelfde

jaar op het Kerstfeest in Laon, niet ver van Soissons, te laten kronen426. Het zal om een zoge-

naamde feestkroning zijn gegaan, een ceremonieel waaraan Europese koningen zich, zeker in de

hoge middeleeuwen, graag onderwierpen. Dat hield in dat een heersende koning tijdens een

liturgische plechtigheid door een bisschop, of liever nog een aartsbisschop, de kroon op het hoofd

werd gezet. Dat kon alleen op bepaalde feestdagen plaatsvinden, bijvoorbeeld kerkelijke hoogtijda-

gen, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar ook dagen waarop het feest van de patroonheiligen

van het koninkrijk of de koning werd gevierd kwamen daarvoor in aanmerking427. Deze kroning

van Philips was een feestelijke herhaling van de oorspronkelijke kroning in 1059. Fliche meent, dat

Philips I van Frankrijk deze kroningen als een middel zag om zijn gezag te handhaven ondanks de

talloze excommunicaties die hem troffen. Zo klaagde Ivo van Chartres bij de pauselijk gezant dat

Philips I zich in strijd met het over hem uitgesproken interdict tijdens het Kerstfeest in 1098 door

de aartsbisschop van Tours nog eens feestelijk had laten kronen, waarbij de aartsbisschop een

beloning in het vooruitzicht was gesteld428. In die tijd was de Franse koning door de ban getrof-

fen, omdat hij zijn wettige echtgenote, Bertha, had verstoten en in haar plaats de vrouw van de

graaf van Anjou bij zich had genomen. De ban hield onder andere in dat het hem verboden was

een kroon te dragen en feestkroningen te houden. Volgens Ordericus Vitalis duurde dat interdict

bijna vijftien jaar, maar de koning trok zich er kennelijk niet veel van aan429. In 1100 liet hij zich

met Pinksteren nogmaals door enkele bisschoppen kronen430. We mogen aannemen dat zo’n

plechtigheid op zich Arnulfus voldoende reden gaf af te reizen. Niemand zou zich immers over

zijn vertrek verbazen en proberen hem tegen te houden. Hoewel deze feestkroningen misschien

vaker hebben plaatsgevonden dan uit de bronnen blijkt, was het zeker geen jaarlijks terugkerende

gebeurtenis. De plechtigheid van 1071, na de nederlaag van de Franse koning bij Kassel in Laon,

426 Fliche, Le règne, 93-94; Prou,Recueil, 160-163 nr. LXI, na 25 dec. 1071,Ad hoc etiam, ne quis
temerario ausu contraire presumeret his que salubri devotione fieri instituimus, episcopis qui in die Natalis
Domini nostręcoronationi in prędicta Laudunensi ecclesia affuerunt.

427 Brühl, ‘Kronen- und Krönungsbrauch’, 2-11.

428 Fliche, Le règne, 94; Ivo van Chartres,Epistolae 67, PL 162, 87: Sciatis etiam quia Turonensis
archiepiscopus contra interdictum legati vestri in Natale Domini regi coronam imposuit, et ut iste episcopus
fieret, hac mercede promeruit.

429 Brühl, ‘Kronen- und Krönungsbrauch’, 10 en noot 47; Ordericus Vitalis, ‘Historia Ecclesiastica’
VIII,20, ed. Chibnall, 262:Tempore igitur Urbani et Paschalis Romanorum pontificum fere XV annis
interdictus. Quo tempore nunquam diadema portavit.

430 Fliche, Le règne, 94; Ivo van Chartres,Epistolae83, PL 162, 105:licet quidam Belgicae provinciae
episcopi in Pentecosten contra interdictum bonae memoriae papae Urbani coronam ipsi regi imposuerint.
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ongeveer twintig kilometer ten noordoosten van Soissons gelegen, lijkt een volmaakte aanleiding

voor Arnulfus’ tocht naar Frankrijk.

De vita vertelt dat Arnulfus de koning slechts als voorwendsel gebruikte om te kunnen

vertrekken, maar in werkelijkheid het hof links liet liggen om in plaats daarvan naar het klooster

Saint-Médard bij Soissons te gaan (V). Nu zou men zich kunnen voorstellen dat dit maar een deel

van de waarheid is. Het is niet ondenkbaar dat Arnulfus wel contact met Philips I heeft gehad, die

hem toegang kon verschaffen tot deze koninklijke abdij, waar de vorst vanzelfsprekend grote

invloed had. Dat zou tevens kunnen verklaren waarom Arnulfus uitgerekend in Saint-Médard intrad

en niet in een Vlaams klooster, bijvoorbeeld Ename, waarover de heren van Oudenaarde per slot

van rekening de voogdij uitoefenden.

De werkwijze van een hagiograaf roept nu eenmaal twijfel op. Hij streeft er weliswaar naar

om de waarheid te vertellen, maar de feitelijke gebeurtenissen zijn in zijn verhaal ondergeschikt

aan de boodschap die hij wil overbrengen. Waar het in deVita Arnulfi om gaat, is te vertellen hoe

een succesvol ridder zonder aarzelen het sobere kloosterleven verkiest boven alle geneugten van de

wereld. Voor de meeste mensen was het leven in de middeleeuwen hard en het moet grote indruk

hebben gemaakt als iemand die tot de bovenlaag van de maatschappij behoorde en de daarbij

behorende privileges genoot, daar vrijwillig afstand van deed. Een ridder die kon aanzitten aan een

overvloedig banket aan het hof, gaf de voorkeur aan een schraal kloostermaal. Hij trok zich terug

uit een wereld, waarin krijgsverrichtingen macht en aanzien bepaalden, en zag af van geweld om in

Gods dienst te treden. Wat er aan deze beslissing precies is voorafgegaan en hoe zijn intrede in

alle details is verlopen, is voor de hagiograaf van minder belang.

Door te veronderstellen dat er enig contact is geweest tussen Arnulfus en de koning zou

een antwoord op de vraag gevonden worden op welke wijze Arnulfus toegang tot deze abdij heeft

verkregen. De vita vertelt dat Arnulfus zijn wapenrusting en kostbare kleding aan de kerk schenkt

(V), maar vermeldt niets over eventuele andere schenkingen. Het is ongebruikelijk om zonder een

intredegift in zo’n klooster te worden opgenomen. In de Regel van Benedictus staat bovendien

geschreven dat iemand die wil intreden en bezittingen heeft, deze tevoren onder de armen moet

verdelen of alles aan het klooster moet schenken431. Als Arnulfus bij zijn vertrek uit Vlaanderen

alles aan de armen had gegeven, was dat niet onopgemerkt gebleven en had hij niet onder een vals

voorwendsel hoeven vertrekken. Of bezat Arnulfus niet meer dan dat waarmee hij op reis was

gegaan? Meer had hij ook niet nodig als de koning over de toelating van Arnulfus kon beslissen.

Saint-Médard hield er in ieder geval voorzover bekend geen bezittingen in Vlaanderen aan over.

De abdij Saint-Médard zou zijn gesticht door koning Chlotarius I (†561), zoon van Clovis.

Clovis (481-511) was de eerste christenkoning van de Franken en bij zijn dood was zijn rijk

verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius werd daarbij koning van Soissons432. Aanleiding tot de

431 Regula Benedictic. 58, 24: Res, si quas habet, aut eroget prius pauperibus aut facta sollemniter
donatione conferat monasterio, nihil sibi reseruans ex omnibus, ed. de Vogüé II, 630-632.

432 Blok, NAGN1, 288-289.
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stichting van de abdij was de translatie van het gebeente van de heilige Medardus. Deze zou de

eerste bisschop zijn geweest die zijn zetel in Noyon had. Volgens de overlevering zou hij rond 531

de bisschopszetel van Saint-Quentin naar deze stad hebben verplaatst. De vroegste vermelding van

een bisdom Noyon dateert echter pas uit 614433. In ieder geval liet Chlotarius I kort na de dood

van de heilige bisschop diens lichaam overbrengen naar Soissons en bouwde daar een kapel op zijn

graf434. Dat was het begin van de abdij die tot een van de grootste en rijkste van Frankrijk zou

uitgroeien. Bij het klooster hadden de Franse koningen hun verblijven en in de crypte van de abdij

vonden verschillende van hen hun laatste rustplaats435. Het spreekt vanzelf dat de stem van de

koning in Saint-Médard zwaar woog.

In de Vita Arnulfi wordt melding gemaakt van de bemoeienis van Arnulfus als abt van

Saint-Médard met twee goederen van de abdij. Zouden dit soms goederen zijn die hij heeft

ingebracht? Allereerst wordt een landgoed in de Sambregouw genoemd,predium quoddam in pago

Sambrico situm,dat door een ridder, Godfried van Florennes, aan het gezag van het klooster was

onttrokken. Arnulfus wist Godfried ertoe te bewegen Saint-Médard in zijn eigendom te herstellen

(XI). Na deze succesvolle expeditie bracht hij volgens Lisiardus op zijn terugreis enkele dagen

door op het landgoed Vinceredium aan de Maas (XIII). Waarschijnlijk wordt met dit landgoed

Donchery bedoeld, dat niet ver van de grens met Lotharingen in de buurt van Sedan lag436.

Donchery was al in de tiende eeuw in het bezit van Saint-Médard en in 1005 had de abdij daar

bovendien marktrechten gekregen437. Dit goed kan dus zeker niet een intredegift van Arnulfus

zijn geweest.

Het genoemde goed in de Sambregouw, dat in handen van Godfried IV van Florennes was

geraakt, zou daar eerder voor in aanmerking komen. Het is denkbaar dat het hierbij gaat om

goederen afkomstig uit de familie van Meynsinde, Arnulfus’ moeder. Ditprediumheeft in de

uitgebreidere versie van de vita van Hariulfus een naam gekregen:praedium grande, vocabulo

Hancenias, in pago Sambrico situm(I,XI). Algemeen wordt aangenomen dat het hier om Hanzinne

gaat, waar het klooster Saint-Médard nog in de achttiende eeuw de proosdij Saint-George bezat.

Hanzinne ligt in de huidige provincie Namen, ten zuidoosten van Charleroi, niet ver van de rivier

de Sambre. Florennes ligt nog iets verder naar het zuidoosten. Hanzinne zou het enige verafgelegen

domein zijn, dat Saint-Médard van zijn uitgestrekte bezittingen uit de Merowingische tijd heeft

kunnen behouden. Zoals de meeste grote Frankische kloosters heeft Saint-Médard een groot deel

433 Vercauteren,Etude, 167; Guyotjeannin,Episcopus, 32.

434 Gallia Christiana IX, 405-406; De Pouilly, ‘Notes’, 95-97; Depouilly, ‘Les grandes abbayes’, 8-9;
Becquet, ‘Abbayes’, 177.

435 Depouilly, ‘Les grandes abbayes’, 8-9.

436 ASOSB VI.II, 516 noot a.

437 Archives du Département de l’Aisne H 477,Cartulaire de l’abbaye de Saint-Médard de Soissons
(13e-14e eeuw) fol. 14, acte van de Duitse koning Hendrik II uit 1005; Matton,Inventaire III, 74; Stein,
Bibliographienr. 3723; Bur,La formation, 126-127.
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van zijn goederen verloren, onder andere door toedoen van Karel Martel (719-41), die naar

willekeur kerkelijk bezit in beslag nam om zijn krijgsondernemingen te financieren. Dat leidde

vanzelfsprekend tot verzet van de geestelijkheid. Onder Karels opvolger, Karloman (†754), kwam

het tot een compromis. Er werd bepaald dat de vorst weliswaar kerkelijke goederen alsprecaria,

dat wil zeggen in bruikleen, kon uitgeven, maar dat het uiteindelijke eigendomsrecht bij de kerk

bleef438. Na de dood van de precariehouder verviel het goed dan weer aan de kerk. Zo zou Saint-

Médard Hanzinne toentertijd hebben teruggekregen439. Arnulfus zou het domein van een latere

usurpator hebben weten terug te krijgen. Als dat juist is, kan het in de vita genoemde landgoed

geen intredegift van Arnulfus zijn geweest. Dat Hanzinne een oude bezitting van Saint-Médard

was, lijkt ook bevestigd te worden door de aanduiding ervan als eenprisca hereditas, een erfenis

uit de oude tijd, die in beide redacties van deVita Arnulfi te vinden is (XI en I,XI).

Maar was Hanzinne inderdaad een schenking uit de Merowingische tijd? Schriftelijke

bewijzen hiervoor zijn er niet. Het landgoed komt niet voor in een opsomming van de bezittingen

van Saint-Médard uit 893440. Wel is er sprake van twee ogenschijnlijk zeer oude oorkonden die

de rechten van Saint-Médard op Hanzinne vermelden, maar beide lijken vals te zijn. In het ene

geval gaat het om een oorkonde van paus Eugenius II (824-27) die in werkelijkheid in de twaalfde

eeuw moet zijn vervaardigd441. In het andere geval gaat het om een oorkonde van genoemde

Karloman, waarvan in de zeventiende eeuw nog enkele fragmenten over waren, maar die nu geheel

verloren is. Ook deze oorkonde zou een twaalfde-eeuwse vervalsing kunnen zijn geweest. De gege-

vens over deze acte zijn echter te gering om daarover uitsluitsel te kunnen geven442. Maar als

ook deze vals is, is vermoedelijk de vroegste vermelding van Hanzinne als eigendom van Saint-

Médard te vinden in de aan Hariulfus toegeschreven vita longior uit het begin van de twaalfde

eeuw.

De gedachte aan vervalsingen afkomstig uit Saint-Médard is niet zo gezocht als zij wellicht

lijkt. Op het concilie van Reims in 1131 onthulde bisschop Gaufridus van Châlons dat, toen hij abt

van Saint-Médard (1119-1131) was, één van zijn monniken, Guernon, hem had bekend dat hij voor

verschillende kerkelijke instellingen valse oorkonden op naam van de paus had gemaakt in ruil

voor kostbaarheden, die hij aan de kerk van Saint-Médard had geschonken. Moet hem ook de hier

genoemde valse oorkonde van paus Eugenius voor Saint-Médard worden toegeschreven? Deze lijkt

438 Zie voor deze term Reynolds,Fiefs, 78-79.

439 Brouette, ‘Hanzinne’, 190-92.

440 Baix, ‘Les origines’, 148; Brouette, ‘Hanzinne’, 185; Bouquet,ReceuilIX, 460.

441 Baix, ‘Les origines’, 148; Brouette, ‘Hanzinne’, 185; Ramackers,Papsturkunden, 56-62; Brunel, ‘Les
Actes’, 72 en noot 3, de vervalsing zou behoren tot een dossier processtukken, samengesteld in verband met
een exemptiekwestie van Saint-Médard; zie ook ibidem, 81, i.v.m. een oorkonde van Karel de Grote over de
immuniteit van de abdij.

442 Baix, ‘Les origines’ 149-153, de auteur meent dat het om een twaalfde-eeuwse vervalsing gaat; zie
Brouette, ‘Hanzinne’, 186; Brunel, ‘Les Actes’, 78 vermeldt de acte als echt.
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namelijk sterk op een even valse oorkonde die van dezelfde paus afkomstig zou zijn en bestemd

was voor het klooster Saint-Ouen in Rouaan. En dat terwijl de monnik Guernon speciaal melding

had gemaakt van zijn vervalsingen voor de kloosters Saint-Ouen in Rouaan en Sint-Augustinus in

Canterbury443. Het ziet er naar uit dat het scriptorium van Saint-Médard enige bekendheid genoot

door de aanwezigheid van tenminste één monnik die tegen betaling valse documenten produceerde.

Er zijn zeventien oorkonden voor de abdij Saint-Médard bekend die uit de Merowingische tijd

zouden stammen. Slechts van vijf is de tekst overgeleverd en deze zijn alle onmiskenbaar vals444.

Wanneer en hoe Hanzinne aan Saint-Médard is gekomen, valt niet meer te achterhalen. Of

Arnulfus dit of een ander goed bij zijn intrede aan de abdij heeft geschonken, is evenmin vast te

stellen. Er kunnen familiebanden hebben bestaan tussen de usurpator van Hanzinne en Arnulfus,

die er misschien toe hebben bijgedragen dat diens expeditie zo succesvol was. In elk geval had de

eerder genoemde Ermengarde445, echtgenote van Arnulf van Haspinga, een broer van Giselbert

van Loon, dezelfde grootmoeder als Godfried III van Florennes, de vader van de usurpator,

Godfried IV.

Ermengarde was dus een schoonzuster van

Tabel 7: verwantschap van Ermengarde en Godfried
van Florennes (naar Vanderkindere,La formation II,
171-174; Roland,Histoire 79,84,91,113-114).

Giselbert van Loon en Lutgard van Namen,

die een oom en tante waren van de moeder

van Arnulfus, Meynsinde446. In de twaalfde

eeuw en later bleek de voogdij over Hanzinne

te berusten bij de heren van Morialmé447. De

eerste heer van Morialmé was Arnulf, een

broer van Godfried IV van Florennes, die dit

landgoed omstreeks 1087 had verworven448.

Besluit

In het voorgaande hebben we gezien dat Robrecht de Fries in 1071 gewapenderhand Vlaanderen

aan zich onderwierp en daarmee de zoons van zijn overleden broer Boudewijn VI, graaf van

Vlaanderen en Henegouwen, van hun erfenis beroofde. Bij deze verovering werd hij slechts door

443 Brunel, ‘Les Actes’, 79; Levison,England, 207-208; Ramackers,Papsturkunden, 56-57.

444 Brunel, ‘Les Actes’, 78.

445 Zie p. 95, tabel 3.

446 Vanderkindere,La FormationII, 171-174; vgl. Roland, ‘Histoire’, 79, 84, 91, 113-14.

447 Archives du Département de l’Aisne H 477,Cartulaire de l’abbaye de Saint-Médard de Soissons
(13e-14e eeuw) fol. 43v-46: Arnulf de Morialmé 1152, Nicolas de Morialmé 1277-78, Isabelle de Morialmé
1354; Matton,Inventaire,75-76; Duvivier,Actes, 271-77.

448 Roland, ‘Histoire’, 101-102.
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een deel van de Vlaamse adel gesteund. Tijdens zijn heerschappij zal daarom dikwijls het gevaar

van opstandige tegenstanders hebben gedreigd. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Robrecht de Fries

nog rechten op Vlaanderen had kunnen doen gelden, nadat er vermoedelijk door zijn vader, graaf

Boudewijn V, een regeling voor de opvolging was getroffen. Een reden voor Robrecht om

desondanks het graafschap binnen te vallen, kan zijn geweest dat het graafschap Holland niet veel

meer voorstelde. De Duitse koning had immers kort na de huwelijkssluiting tussen Robrecht en

Geertruid, de weduwe van Floris I, graaf van Holland, het grootste deel van dat graafschap aan de

Hollandse graaf onttrokken en aan de Utrechtse bisschop overgedragen.

Hoewel het niet met zekerheid is vast te stellen, is het waarschijnlijk dat de overwinning

van Robrecht de Fries in de slag bij Kassel (1071) niet zonder gevolgen is geweest voor de heren

van Oudenaarde, die tot de tegenstanders van de nieuwe graaf behoorden. Aangezien het tijdstip,

waarop Arnulfus in het klooster Saint-Médard intrad niet ver na maar ook niet ver voor 1071 zal

hebben plaatsgevonden, ligt het voor de hand een verband te veronderstellen tussen zijn besluit

zich uit de wereld terug te trekken en de gebeurtenissen in Vlaanderen. Zijn keuze voor de abdij

bij Soissons doet een contact met de Franse koning vermoeden. Het kwam vaker voor dat ridders

afstand deden van alles wat ze hadden om kloosterling te worden. Dikwijls speelden daarbij ook

andere motieven mee dan alleen vroomheid. Zekerheid over de gang van zaken bij Arnulfus’

intrede hebben we niet, omdat de vita daarover zwijgt. De schrijver daarvan was daarin niet

geïnteresseerd. Het ging erom dat Gods plan werd volvoerd. Arnulfus was al voor zijn geboorte

bestemd voor een ander leven dan dat van een ridder.

Latere schrijvers, zoals bijvoorbeeld Galbert van Brugge, brachten de verovering van

Robrecht de Fries in verband met problemen rond de opvolging in Vlaanderen, die zich in korte

tijd tot tweemaal toe voordeden: eerst in 1119, toen graaf Boudewijn VIII kinderloos overleed, en

nog eens in 1127, nadat graaf Karel de Goede was vermoord. Hariulfus, abt van Oudenburg, die de

maker van de vita longior is, was daarin niet onpartijdig. We zullen er rekening mee moeten

houden dat de gebeurtenissen en opvattingen uit de periode waarin hij schreef, van invloed zijn

geweest op zijn redactie van deVita Arnulfi en mogelijk ook op de gebeurtenissen rond de heilig-

verklaring van Arnulfus, die op basis van de vita longior werd verkregen.
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