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8 Arnulfus in Vlaanderen

Arnulfus reisde op verzoek van paus Gregorius VII naar Vlaanderen om vrede te brengen in dit

graafschap, dat verscheurd werd door twisten en geweld. De directe aanleiding werd waarschijnlijk

gevormd door een geschil over de benoeming van een nieuwe bisschop in Terwaan. Evenals in

Soissons waren daar twee kandidaten, waarvan de één werd gesteund door de koning en de ander

door een groep hervormingsgezinde geestelijken en hun aanhang. Robrecht de Fries, graaf van

Vlaanderen, had niet zoals Tedbald van Champagne voor de hervormingspartij gekozen, maar

steunde de kandidaat van koning Philips I. De strijd liep zeer hoog op en er lijkt een verband te

bestaan met de wijze waarop Robrecht de Fries het graafschap had verworven. Arnulfus kwam aan

de kant van de tegenstanders van de graaf te staan. Daarom zal hier nader op de gebeurtenissen in

Terwaan worden ingegaan. Arnulfus had niet tot taak de bisschopsbenoeming in Terwaan af te

handelen, maar om de strijdende partijen met elkaar te verzoenen. Zijn activiteiten in Vlaanderen

maakten deel uit van de zogenoemde godsvredebeweging, waarin op initiatief van de Kerk werd

getracht het geweld in de christelijke wereld te kanaliseren en zo de door God gewenste orde te

herstellen. Deze beweging en de rol van de Vlaamse graaf daarin zullen hier uitvoerig aan de orde

komen.

De bewoners van Vlaanderen en de bisschop van Noyon en Doornik wilden volgens

Lisiardus Arnulfus uit dankbaarheid een passend verblijf aanbieden en zagen die in de kerk van

Oudenburg. Deze kerk werd zo de aanzet tot de stichting van een kloostergemeenschap. Het succes

van Arnulfus als vredestichter in Vlaanderen en zijn teleurstelling over de gang van zaken in Sois-

sons brachten hem ertoe om zich in Oudenburg te vestigen. Hij voelde dat zijn einde nabij was en

wist bovendien dat God had beschikt dat hij daar zijn graf zou vinden. Op 15 augustus 1087 stierf

Arnulfus en werd begraven in de Sint-Pieterskerk te Oudenburg. Aldus de hagiograaf. Of Arnulfus

de stichter van de abdij Oudenburg is, zoals zijn levensbeschrijving ons wil doen geloven, is echter

de vraag.

De perikelen in Terwaan.

In de vita brevior lezen we dat een aantal aanzienlijke en machtige mannen zich onderdrukt voelde

door Robrecht, de graaf van Vlaanderen en zich tegen hem keerde. Zij beraamden een plan om

hem te verjagen en te vervangen door een mildere vorst, namelijk zijn neef Boudewijn van

Henegouwen. Toen graaf Robrecht daar achter kwam, deed hij alles om deze verraders voor te

zijn. Sommigen doodde hij, anderen verklaarde hij vogelvrij of dwong ze, beroofd van hun ambten

en bezit, in ballingschap te leven. Onder hen was Arnulfus, aartsdiaken van Terwaan en proost van

de kerk van Saint-Omer. Verdreven uit zijn ambten vluchtte hij naar paus Gregorius VII en

beklaagde zich erover dat hij door rechtsverdraaiing aan ambt en aanzien had verloren. De paus,

door zoveel tegenslag tot medelijden bewogen, besloot te proberen de graaf met brieven tot rede te
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brengen. Robrecht moest ofwel de verdachten genade schenken ofwel hun tenminste de gelegen-

heid geven zich van iedere blaam te zuiveren. Aangezien er echter niemand gevonden kon worden

die de brieven naar de zo verbitterde graaf durfde te brengen, werd de zaak op de lange baan

geschoven. Eindelijk herinnerde men zich de volhardende heiligheid en het liefdesvuur van Arnul-

fus. Hij leek iedereen in de omgeving van de paus verreweg het meest geschikt om het verzoek

van de paus aan graaf Robrecht over te brengen. Gregorius stuurde gezegelde brieven naar

Arnulfus en droeg hem op zijn bemiddelingsbrieven te bezorgen en de personen om wie het ging

onder zijn geleide naar graaf Robrecht te brengen en te bewerkstelligen dat zij uit respect voor de

Heilige Stoel vergiffenis kregen of gelegenheid kregen zich te zuiveren. Om twee redenen, uit

gehoorzaamheid aan de paus en uit broederlijk mededogen met de slachtoffers, reisde Arnulfus met

enkele gezellen naar Rijssel. Daar overhandigde hij aan graaf Robrecht, die zich in deze stad

ophield, de pauselijke brieven. Terwijl de graaf de brieven las, wierpen de beschuldigden zich aan

zijn voeten. Robrecht ontstak in woede, zijn ogen schoten vuur en zijn gezicht liep rood aan toen

hij de gehate lieden aan zijn voeten zag. Maar wat moest hij? Gods genade deed hem terstond,

vanwege de heiligheid van Arnulfus en uit eerbied voor de pauselijke stoel, de beschuldigden het

behoud van hun leven en goederen toestaan (XXXV). Aldus de vita.

De door Lisiardus vermelde opstand tegen graaf Robrecht de Fries had ongetwijfeld te maken met

de problemen rond de bisschopszetel van Terwaan. Paus Gregorius VII heeft zich daarmee

intensief bemoeid en uit zijn brieven daarover valt het volgende op te maken. In 1078 was een

einde gekomen aan het episcopaat van Drogo, dat bijna een halve eeuw had geduurd (1030-1078).

Hij werd met instemming van de graaf en de aartsbisschop Manasses van Reims door zijn rechter-

hand, de aartsdiaken Hubertus, opgevolgd. De snelle benoeming van Hubertus zou te danken zijn

aan een gezamenlijke inspanning van de graaf en de aartsbisschop om inmenging van de pauselijke

gezant, Hugo van Die, te voorkomen685. Niet iedereen in Terwaan was gelukkig met de keuze

van de nieuwe bisschop, die ook de goedkeuring van de paus niet kon wegdragen. Zo was de

geestelijkheid in het bisdom in twee kampen verdeeld, dat van graaf Robrecht de Fries en het

hervormingsgezinde kamp dat op pauselijke steun kon rekenen.

Een vergelijkbare tweestrijd werd daar in die tijd gevoerd rond het klooster Sint-Winoks-

bergen686. In 1078 was abt Ermengerus op beschuldiging van simonie door Hugo van Die

afgezet. Hij was het slachtoffer geworden van het gekonkel van een van zijn monniken, Ingelber-

tus, zoals deze later op zijn sterfbed zou bekennen. Ingelbertus was verwant aan de Vlaamse graaf

en rekende er waarschijnlijk op met diens hulp het abbatiaat te verwerven. Dat gebeurde echter niet

onmiddellijk. Robrecht de Fries liet de verkiezing van een nieuwe abt over aan Warmundus,

aartsbisschop van Vienne en voormalig monnik van Cluny, die als afgezant van Hugo van Die

685 Huyghebaert, ‘Un légat’, 197.

686 Onze bron voor deze kwestie is Ebrardus,Exordium Watinensec. XXVII-XXXVII, PL 144, 1527-
1531. Manasses werd op advies van Otfridus, proost van Watten, die tot de hervormingsgezinden hoorde,
gekozen. Zie ook Dereine, ‘Etude’, 97-107; Idem, ‘Les prédicateurs’, 173-175.
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optrad. Gekozen werd Manasses, monnik van Saint-Airy in Verdun, en de graaf stelde alles in het

werk om hem in functie te doen treden. De aanhangers van Ingelbertus hadden intussen hun heil

gezocht bij bisschop Hubertus, die weigerde Manasses te wijden. Graaf Robrecht en aartsbisschop

Warmundus verzochten daarop Hugo van Die de wijding aan Manasses toe te dienen. In dit geval

koos de graaf de zijde van de hervormingsgezinden. Misschien moet dit gezien worden als een

poging om de pauselijke gezant en de hervormingsgezinde partij in Terwaan gunstig te stemmen.

Het abbatiaat van Sint-Winoksbergen was voor Robrecht de Fries natuurlijk minder belangrijk dan

het episcopaat. De graaf zou alles op alles zetten om de invloed van Hugo van Die en zijn

aanhangers op de vervulling van de bisschopszetel van Terwaan tegen te gaan.

Bisschop Hubertus had met zijn optreden de sympathie van de graaf verspeeld en kon zich

uiteindelijk niet handhaven. In 1081 deed hij afstand van zijn bisschoppelijke waardigheid en ging

in het klooster687. De zetel viel met steun van Robrecht de Fries toe aan Lambertus van Bailleul,

cantor van de Sint-Pieterskerk te Rijssel. Hij zou ervoor hebben betaald, dus een duidelijk geval

van simonie, en bovendien had Lambertus nog niet de nodige wijdingen gehad. Het spreekt vanzelf

dat de hervormingsgezinden in Terwaan hiertegen in verzet kwamen. Onder hen was Manasses, abt

van Sint-Winoksbergen, die weigerde de wijding van Lambertus bij te wonen. Hij werd vervolgens

gedwongen het abbatiaat neer te leggen. Hij werd opgevolgd door de eerder genoemde Ingelbertus,

die ongetwijfeld nu wel door de graaf werd gesteund688.

Zoals te verwachten was, nam de paus geen genoegen met de verkiezing van Lambertus.

Gregorius VII had, zo blijkt uit zijn brieven, begrepen dat Robrecht zijn medewerking daaraan had

verleend als trouw vazal van koning Philips I. Hij riep de graaf, de geestelijkheid en het volk van

Terwaan op hun steun aan Lambertus te onthouden en ervoor te zorgen dat hij werd verdreven.

Robrecht maakte hij duidelijk dat hij niet onder het mom van zijn leeneed aan de koning deel

mocht hebben aan een dergelijk misdrijf689. Uiteindelijk werd Lambertus op het concilie te

Meaux in 1082 geëxcommuniceerd en afgezet door de pauselijke gezanten, Hugo van Die en

Amatus van Oleron690. Over en weer vonden gewelddadigheden plaats. Tegenstanders van

Lambertus waren onder andere Eustache, voogd van Terwaan en Oilard, die zich voor hun wanda-

den moesten komen verantwoorden voor de pauselijke gezant Hugo van Die en abt Hugo van

Cluny. Zij waren de kerk van Terwaan met geweld binnengedrongen door de kerkdeuren te

forceren, hadden kerkschatten vernield en geroofd en bisschop Lambertus, die geknield in gebed

verzonken was, van het altaar gesleurd en hem zijn tong uitgerukt en de vingers van zijn

687 Ibidem, 192-194; Van Werveke,Het bisdom Terwaan, 45-47; Verlinden,Robert, 117-119.

688 Huyghebaert, ‘Un légat’, 199.

689 Cowdrey,The Epistolae, 108-111, nrs. 45 (1082) en 46 (1082); Dekkers, ‘Sint Arnoud en Robrecht de
Fries’, 53-55; Verlinden,Robert, 119-124.

690 Caspar,Das Register, 622-627, IX,35 (1083); Dekkers, ‘Sint Arnoud en Robrecht de Fries’, 55.
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rechterhand afgehakt691.

Maar ook de bisschop zelf had met graaf Robrecht en een stel krijgslieden de kerk

gewapenderhand overvallen door de deuren, die het volk en de geestelijkheid voor hem gesloten

hielden, met bijlen en ander geweld open te breken. Hij had het Kruis van de deuren getrokken en

de rechterhand van het beeld van de Heiland afgerukt. Aan die hand waren de aanklachten van zijn

tegenstanders bevestigd en het beeld leek hem zo de toegang tot de kerk te ontzeggen. Zoiets had

de paus nog nooit gehoord. Als een rover was graaf Robrecht binnengedrongen en had met lansen

en zwaarden andere geestelijken verwond of halfdood op de vlucht gejaagd. Hij plunderde en

vernietigde de huizen van iedereen die zich niet aan zijn zijde wilde scharen692. Wie er met deze

geweldaddigheden begonnen was, is niet meer vast te stellen.

Een van de tegenstanders van bisschop Lambertus was Arnulfus, aartsdiaken van Terwaan

en proost van Saint-Omer. Hij steunde aanvankelijk een tegenkandidaat die onbekend gebleven is,

maar koos later voor een andere kandidaat, vermoedelijk Gerardus, aartsdiaken van Kamerijk, die

in 1084 tot bisschop van Terwaan werd gekozen693. Samen met Manasses, voormalig abt van

Sint-Winoksbergen en Ingelramnus, diaken en kanunnik te Saint-Omer, beklaagde de aartsdiaken

van Terwaan zich, ook namens vele andere geestelijken, bij de paus over graaf Robrecht de Fries,

die hen van hun ambten en goederen had beroofd en uit het land had verdreven. Paus Gregorius

VII had Robrecht al drie maal brieven gestuurd om hem over deze zaken te onderhouden en te

eisen dat hij boete zou doen en de schade herstellen. Nu richtte hij bovendien een oproep tot de

bisschoppen van Kamerijk, Noyon-Doornik en Amiens om zich daarvoor in te zetten694. Waren

zij degenen die volgens deVita Arnulfi niet naar de graaf toedurfden? Het kwam van kwaad tot

erger en tenslotte koos Lambertus de zijde van de tegenpaus, Wibert van Ravenna, die door de

Duitse koning Hendrik IV was geïnstalleerd695. Graaf Robrecht moest toen wel gehoor geven aan

het verzoek van de paus alle steun te geven aan Gerardus, die in overeenstemming met het kerke-

lijk recht was gekozen. Robrecht de Fries greep de investituurstrijd niet aan om zijn positie ten

opzichte van de Franse koning te versterken door zich tegen de koninklijke kandidaat voor de bis-

schopszetel te keren, zoals Tedbald van Champagne dat deed. Had hij dat niet nodig of kon hij het

zich niet veroorloven?

In geen enkele andere bron dan deVita Arnulfi wordt melding gemaakt van de bemidde-

ling van Arnulfus in deze kwestie. Een brief van paus Gregorius VII aan Arnulfus met een

691 Caspar,Das Register, 617-618, IX,31 (1083).

692 Ibidem, 622-627, IX,35 (1083); Dekkers, ‘Sint Arnoud en Robrecht de Fries’, 55-57.

693 Caspar,Das Register, 591-592, IX,13 (1083); Van Werveke,Het bisdom Terwaan, 47-48.

694 Caspar,Das Register, 622-627, IX,35 (1083); zie ook Cowdrey,The Epistolae, 114-115, nr. 47, waar
bovendien sprake is van een deken S.; Dekkers, ‘Sint Arnoud en Robrecht de Fries’, 54; Van Werveke,Het
bisdom Terwaan, 46.

695 Caspar,Das Register, 628-629, IX,36 (eind 1083).
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dergelijk verzoek is niet overgeleverd en evenmin in het pauselijke register vermeld. Het is

natuurlijk mogelijk dat de pauselijke gezant, Hugo van Die, als tussenpersoon is opgetreden. Het

was op zich niet ongebruikelijk dat de paus anderen dan zijn officiële gezanten voor bijzondere

opdrachten inschakelde696. Op verzoek van Gregorius VII hield bijvoorbeeld ook Hugo van

Cluny zich met de problemen in Terwaan bezig. De paus oordeelde het namelijk tactisch niet

verantwoord zijn gezant, Hugo van Die, naar Vlaanderen te sturen, omdat deze door zijn slechte

verhouding met de Franse koning niet erg welkom zou zijn bij de Vlaamse graaf697. Het is dus

niet ondenkbaar dat Arnulfus inderdaad op last van de paus naar Vlaanderen is gereisd. Aangezien

het weinig aannemelijk is dat in de vita gedoeld wordt op een andere opstand, moet welhaast het

geschil rond bisschop Lambertus de aanleiding voor de reis van Arnulfus naar Vlaanderen hebben

gevormd. Opmerkelijk is dan wel dat de hagiograaf slechts spreekt over een samenzwering tegen

de graaf vanwege zijn hardvochtig bewind.

Ook Galbert van Brugge besteedt aandacht aan een samenzwering tegen Robrecht de Fries. De

oorzaak lag volgens hem in de argwaan van de graaf jegens de verraders die hem het graafschap

hadden overgedragen. Robrecht weerde hen van zijn hof en daardoor voelden zij zich door hem

miskend en veracht. Zij besloten daarom hem te doden en Boudewijn van Henegouwen als hun

graaf aan te nemen, die als broer van de vermoorde graaf Arnulfus meer recht op het graafschap

had. Zij kwamen op een afgelegen plek bijeen om een complot te smeden, maar een van hen ging

na afloop naar Robrecht de Fries, wierp zich aan zijn voeten en verried alles aan de graaf. De graaf

veroordeelde en strafte de samenzweerders met de doodstraf, verbanning of door ze vogelvrij te

verklaren698. Het ziet er naar uit dat Galbert op dezelfde gebeurtenissen doelt als Lisiardus. Hij

zegt evenmin iets over de verwikkelingen rond de bisschopszetel en noemt helemaal geen namen

of functies. Galbert van Brugge was geen vriend van Robrecht de Fries. Al eerder is aan de orde

geweest dat hij van mening was dat deze graaf, doordat hij op onrechtmatige wijze het graafschap

in bezit had genomen en de dood van zijn neef had veroorzaakt, Gods wraak over zich uitgeroepen

had. Er was een reeks van geweldplegingen en verraad door veroorzaakt, die in 1127 culmineerde

in de moord op graaf Karel de Goede699.

Een dergelijk complot is helemaal niet ondenkbaar. Terwaan en Saint-Omer hadden, zoals

het hele zuidelijke deel van het graafschap Vlaanderen, de zijde van Richildis gekozen in de oorlog

die na de dood van graaf Boudewijn VI (1070) was ontbrand om het bezit van Vlaanderen tussen

zijn weduwe Richildis van Henegouwen en zoons Arnulf en Boudewijn aan de ene kant en

Robrecht de Fries, de broer van de overleden graaf, aan de andere kant. Na de slag bij Kassel en

696 Fliche, Le Règne, 356; Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 89-90.

697 Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 134.

698 Galbert van Brugge,De multroc. 70, ed. Rider, 122-123; trl. Ross, 238; trl. Demyttenaere, 186.

699 Zie pp. 117-118.
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de erkenning van Robrecht als de nieuwe graaf van Vlaanderen door koning Philips I van Frankrijk

had men ook in het zuiden van Vlaanderen Robrecht wel moeten accepteren. Een gevaarlijke

opponent van Robrecht in het meest zuidelijk deel van het graafschap bleef Eustache II, graaf van

Boulogne en vazal van de Vlaamse graaf. Hij had Richildis in haar strijd tegen Robrecht de Fries

gesteund en steunde in de kwestie in Terwaan opnieuw de tegenstanders van deze graaf700.

De basis van de macht van de graaf van Vlaanderen werd gevormd door de in het noorden

gelegen grafelijke domeinen. Het centrum lag in Brugge en omgeving. De zuidgrens van de

domeinen liep grofweg gezegd langs Saint-Omer, Aire, Rijssel en Doornik701. Het zuidwestelijke

deel van de grafelijke domeinen behoorde tot het bisdom Terwaan en de rest tot het dubbelbisdom

Noyon en Doornik702. Het is dus niet verbazingwekkend dat de graaf de gebeurtenissen in Saint-

Omer en de nabijgelegen stad Terwaan nauwlettend in de gaten hield en daar zoveel mogelijk

invloed probeerde uit te oefenen. Dat dit juist in die streek weerstand opriep is eveneens begrijpe-

lijk. De opponenten van Robrecht konden vanzelfsprekend altijd rekenen op Boudewijn van

Henegouwen, die wraak zocht voor de dood van zijn broer Arnulf en het verlies van Vlaanderen.

Graaf Robrecht regeerde, naar het schijnt, met harde hand en ook zijn politiek, die erop gericht

was de steden te bevoordelen, maakte hem niet bij iedereen, zeker niet bij alle edelen, popu-

lair703.

Men kan zich voorstellen dat de verkiezing van een nieuwe bisschop in Terwaan slechts de

aanleiding tot een opstand was. De brieven van paus Gregorius VII, die hiervoor de belangrijkste

bron vormen, maken weliswaar de indruk dat alles daarom draaide, maar dat valt gezien zijn

uitgangspunt te verwachten. De Vlamingen zelf waren mogelijk meer onder de indruk van het

verraad van de betrokken edelen, die dreigden zich van hun heer te ontdoen en het graafschap aan

een ander over te dragen. Dat had grote gevolgen kunnen hebben. De Franse koning, leenheer van

Kroonvlaanderen, had Robrecht immers als graaf erkend en was met zijn stiefdochter Bertha

getrouwd. Dirk V, graaf van Holland, was een stiefzoon en bondgenoot van Robrecht. De

huwelijken van zijn eigen kinderen verbonden Robrecht de Fries met machtige geslachten. Hij had

zijn dochter Adela aan Knut van Denemarken en zijn andere dochter, Geertrui, aan Hendrik III van

Leuven tot bruid gegeven. Zijn zoon en naamgenoot, Robrecht, had Clementia van Bourgondië als

vrouw gekregen704. Wanneer de samenzweerders in hun opzet waren geslaagd, had daaruit een

verschrikkelijke oorlog kunnen voortvloeien. De terreur waarmee de graaf de opstand onderdrukte,

veroorzaakte alom ellende.

Als we Lisiardus moeten geloven, maakte Arnulfus daaraan een einde. De keuze van

700 Tanner, ‘The Expansion’, 274-275.

701 Koch, De rechterlijke organisatie, 11 en 209 (kaart).

702 Zie Deharveng en De Ghellinck in: Moreau,Histoire, kaart II.

703 De Hemptinne,NAGN2, 372.

704 Ibidem; Nicholas,Medieval Flanders, 56-57.
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Arnulfus voor deze opdracht lag eigenlijk voor de hand. Hij was een Vlaming van geboorte en

kende de aard en de taal van het volk. Hij had aan het grafelijk hof verkeerd en was op de hoogte

van de gebruikelijke gang van zaken daar. Hij zou bovendien steun kunnen zoeken bij zijn familie.

De heren van Oudenaarde hadden misschien aan de Schelde hun invloed grotendeels verloren,

maar zij bezaten evenals de andere afstammelingen van Ingelbrecht van Petegem ook goederen in

het Vlaamse kustgebied, waar de aanhang van Robrecht de Fries altijd het grootste was geweest.

De heren van Oudenaarde hadden goederen in de parochie Kortemark, de heren van Petegem in de

parochie Koekelare, en de heren van Eine in de parochie Oudenburg705. Misschien hoopte Arnul-

fus in zijn hart dat de contacten met zijn verwanten hem ook in Soissons van pas zou komen.

De vredestichter

Nadat Arnulfus zijn plicht in Rijssel had vervuld, vroegen Vlaamse edelen hem nog een poosje te

blijven. We lezen in de vita dat de vrede en rust in het hele gebied werden verstoord door moord

en doodslag, die op sommige plaatsen aan de orde van de dag waren. De edelen verzochten

Arnulfus de plaatsen waar de gewelddadigheden het meest voorkwamen, te bezoeken en de ruige

en bloeddorstige Vlamingen het belang van orde en eendracht voor te houden. Hij bedwong

inderdaad met preken en vaderlijke aandrang de verhitte gemoederen van de inwoners van Brugge,

Veurne en Oudenburg, waar het over en weer tot moordpartijen was gekomen, en hij wist, zij het

met de grootste moeite, de harten van de bloedvergietenden tot vergeving en eensgezindheid te

brengen. En, zo voegt de hagiograaf eraan toe, de betaling van duizend zilveren marken had niet

tot rust kunnen brengen, wat de genade Gods door middel van deze man vermocht te bedaren

(XXXVI). Hariulfus deed er in de vita longior nog een schepje bovenop en maakte er tienduizend

marken van (II,XIX).

Terwijl Arnulfus zo rondtrok om de Vlamingen de vrede te brengen, kwam hij, zo vertelt

Lisiardus, in Torhout. Daar wilde een jonge man, Herradius, een zoon van een priester nog wel,

niet van zijn oproepen tot vrede horen. Hij probeerde weg te komen uit het kerkportaal, waar

Arnulfus de vrede stond te preken en opriep tot verzoening. Terstond zette de bisschop de

achtervolging in, tot bij het huis van de graaf. Hij wierp zich op de grond aan de voeten van

Herradius en smeekte deze nederig zich tot vrede en eendracht te bekeren. De verstokte jongeman

wilde er niet van horen en ging er opnieuw vandoor. Maar nu besprong de duivel de vluchteling,

die zichzelf buiten zinnen met zijn nagels en tanden begon te verscheuren. Toen zijn vrienden en

naasten dat merkten, bonden ze hem vast en sleurden hem naar Arnulfus, die ze smeekten hem te

vergeven. Arnulfus zei hun, dat als ze wilden dat hij God om genezing zou bidden, ze eerst

moesten beloven dat ze in vrede zouden leven en dat niemand Herradius zou helpen als hij in de

toekomst weer ruzie zou maken. Unaniem zegden ze dat toe en vervolgens dreef de bisschop met

wijwater de duivel uit. Sindsdien koesterde Herradius de eendracht en vrede (XL). Een soortgelijk

geval was dat van Folcard, een heetgebakerde en robuuste kerel uit Gistel, die Arnulfus op

705 Warlop, The Flemish NobilityI.I, 216.

195



ongeveer dezelfde wijze als Herradius uit de weg was gegaan en evenzo door de duivel bezeten

werd. Ook hij werd op verzoek van vrienden en verwanten door Arnulfus gered, niet vanwege zijn

geloof (XLIII).

In datzelfde Torhout, zo vertelt de hagiograaf, vond nog een niet minder wonderbaarlijke

gebeurtenis plaats. De zoon van een ridder uit Oudenburg was op een van zijn plundertochten

gedood door iemand die hij wilde beroven. De vader, die vanwege zijn postuur Lange Willem

werd genoemd, belaagde degene die zijn zoon had gedood, maar slaagde er niet in wraak te

nemen, tot de moordenaar rond het feest van Sint-Jan naar de weekmarkt van Torhout kwam om

zich een kledingstuk aan te schaffen. Willem sloeg hem met zijn zwaard in zijn hals en wierp hem

op sterven na dood in een mand kleren. De consternatie en verontwaardiging onder het volk was

groot: hoe kon een aanzienlijk man het wagen de vrede te schenden! Men rende naar de graaf, die

in zijn huis in Torhout verbleef en berichtte hem welk een grote schande hem was aangedaan,

omdat men zijn vrede, bekrachtigd door de wetten van de ouden, zag geschonden door iemands

vermetelheid. Graaf Robrecht kwam woedend naar buiten en beval aanrander en slachtoffer

onmiddellijk voor hem te leiden. Intussen hoorde hij van zijn soldaten, dat Lange Willen de

onverlaat was en de weekmarkt had verstoord om zijn al enige tijd geleden omgebrachte zoon te

wreken. Hij zei, wat milder gestemd: "Ridder Willem, die tot mijn huishouding behoort, is ernstig

van het rechte pad afgedwaald; hij heeft opnieuw recht willen halen voor de dood van zijn kind,

waarvoor de heilige bisschop Arnulfus al een verzoening tot stand heeft gebracht." Intussen werden

aanrander en slachtoffer voor hem gebracht; er was geen snee van het zwaard te zien, maar het

leek alsof er een rode draad om de hals van het slachtoffer gebonden was. Toen zei de graaf tegen

Willem: "Ik verwonder me over je vermetelheid, maar ik verwonder me nog meer over jouw

geringe kracht. Als je je zoon zonodig wilde wreken, waarom heb je je dan niet geschaamd zo

zacht te slaat dat zijn hals de sporen van een vrouwenhand en niet van manlijke kracht vertoont?

Zie in dat dit door de wil van God is gebeurd, die, om de verdienste van Zijn heilige dienaar ken-

baar te maken, niet toestond dat de hals, die door de zorg van zo’n heilige bisschop aan de vrede

is gewijd, verwond zou worden." (XLI). Tot zover de vita. De straf die Lange Willem voor zijn

vredebreuk kreeg, was een aanslag op zijn eer als ridder. Hij werd te schande gemaakt, doordat hij

niet eens in staat was iemand de hals af te snijden706. Gods ingreep hierbij liet nog eens zien dat

God inachtneming van de vrede wilde.

Deze verhalen doen sterk denken aan de beschrijving van de tocht die de monniken van

Lobbes in 1060 door Vlaanderen ondernamen om kloostergoederen die vervreemd waren, terug te

krijgen. Op hun tocht droegen ze de relieken van de stichter van dit Henegouwse klooster, Sint-

Ursmarus, met zich mee707. Talloze wonderen vonden plaats, maar de grootste wonderkracht van

706 Platelle, ‘La violence’, 115-116, meent dat de graaf de daad van Lange Willem kleineert om hem niet
te hoeven straffen. Hij ziet dat als een bewijs van zijn zwakke gezag. Naar mijn mening kan uit het feit dat
de hagiograaf geen grafelijke bestraffing vermeldt, niet worden opgemaakt dat die er ook niet is geweest. Het
gaat hier alleen om de vredebreuk en het herstel.

707 Töpfer, ‘The Cult’, 54-56. Dergelijke rondreizen waren niet ongewoon in de elfde eeuw.
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de heilige bleek te zijn dat hij de vrede kon bewerkstellingen in Vlaanderen, dat verscheurd werd

door vetes708. De monniken trokken langs de zuidgrens van de grafelijke domeinen naar Saint-

Omer en vandaar noordwaarts langs de kust tot Oostburg in het huidige Zeeuws-Vlaanderen om

over Brugge, Gent en Brussel naar Lobbes terug te keren709. Zij kregen alle steun van de graaf

en andere edelen bij hun vredestichting. Zij waren buitenstaanders, hoewel zij niet geheel onbekend

waren met de streek door de goederen die zij er bezaten en opeisten. Daaraan ontleenden zij

mogelijk een zeker gezag, waaraan kracht werd bijgezet door de relieken die ze bij zich had-

den710. Voor Arnulfus, bisschop van Soissons, gold eveneens dat hij van elders afkomstig was,

maar niet onbekend met het Vlaamse kustgebied. Zijn familie had er, als gezegd, bezittingen.

Torhout ligt maar een kilometer of vijf verwijderd van Kortemark, waar de heren van Oudenaarde

bezittingen hadden. Hij kon daar behalve op de steun van de graaf, op die van hen rekenen.

Arnulfus bewerkstelligde hetzelfde als de heilige Ursmarus: vrede en eendracht,pax en concordia.

Uit het reisverslag van de monniken van Lobbes valt hun werkwijze af te leiden en

bepaalde elementen uit de wonderverhalen van Arnulfus, vooral uit dat over Lange Willem, zijn

daarin terug te vinden. Arnulfus had voorzover bekend geen relieken bij zich, maar die had hij ook

niet nodig, omdat hij uit hoofde van zijn ambt over andere sancties beschikte. Als bisschop had hij

de bevoegdheid vredebrekers te excommuniceren, terwijl de monniken slechts konden dreigen met

de wraak van hun heilige711. Bovenal was Arnulfus zelf een heilig man. De bekering tot vrede

van een weerspannige vond bij voorkeur plaats voor een groot publiek, liefst op een belangrijke

feestdag, en de vredestichter boog zich in het stof als blijk van nederigheid om zijn doel te kunnen

bereiken712. Dat is tevens een vorm van sociale controle, waarbij vrienden en verwanten, zoals uit

de Vita Arnulfi blijkt, tot taak kregen er op toe te zien dat de bekeerling zijn belofte hield. Een

verschil tussen de verhalen in deVita Arnulfi en de reisbeschrijving van de monniken van Lobbes

is, dat de monniken de overtuigingskracht van de heilige relieken die tot vredestichting leidt, als

een wonder beschouwden, terwijl in de levensbeschrijving van de bisschop van Soissons God met

wonderbaarlijke straffen en beloningen het streven van zijn dienaar naar vrede en eendracht kracht

bijzette. Al deze wonderen bewezen bovendien dat Arnulfus een heilige was.

De godsvredebeweging

De vredesactiviteiten van de monniken van Lobbes en Arnulfus maakten deel uit van de zoge-

noemde godsvredebeweging. De oorsprong hiervan moet in de tiende eeuw in het zuiden van

708 Koziol, ‘Monks’, 242-243; De Jong, ‘Monniken’, 284.

709 Koziol, ‘Monks’, 241.

710 Ibidem, 248.

711 Cowdrey, ‘The Peace’, 45.

712 Platelle, ‘La violence’, 133-134; Koziol, ‘Monks’, 244-253; De Jong, ‘Monniken’, 288-291.
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Frankrijk worden gezocht, waar de kerkelijke leiders, abten en bisschoppen, zich steeds vaker

genoodzaakt zagen zelf op te komen voor het behoud van hun goederen en de bescherming van

hun mensen. De koningen bleken niet in staat hun taak als beschermer van de Kerk naar behoren

te vervullen713. De godsvrede,pax dei, verbood het gebruik van wapenen tegen ongewapende

lieden. Oorspronkelijk was zij bedoeld om bepaalde groeperingen, zoals geestelijken, vrouwen en

armen, onder kerkelijke bescherming te plaatsen. Deze bescherming strekte zich bovendien uit over

bepaalde materiële zaken, zoals kerkelijke eigendommen en middelen van bestaan714. Overtreders

werden niet door de vorst bestraft, maar getroffen door kerkelijke sancties. Een grote verschei-

denheid aan op vrede gerichte overeenkomsten werd gesloten, aanvankelijk voornamelijk tussen

kerkelijke overheden, bisschoppen, en wereldlijke heren, edelen. Later raakten ook andere bevol-

kingsgroepen daarbij betrokken. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, waar de vrede werd

bezworen door de aanwezigen, die daartoe een eed op relieken aflegden. Een dergelijk eedverbond

kon een gewapende macht vormen om af te dwingen dat de betrokkenen zich aan de overeenkomst

hielden715. Deze overeenkomsten dienden om vrede en orde te bewaren en bevatten geen andere

strafbepalingen voor misdadigers dan de verplichting om op vreedzame wijze een regeling te

treffen, waarmee alle partijen genoegen konden nemen. Daarmee sloten ze aan bij het bestaande

rechtssysteem. Vetes werden niet verboden, maar ze mochten niet ten koste van anderen, die er

niets mee te maken hadden, worden uitgevochten. Op den duur werden ze bijna onmogelijk

gemaakt, omdat de weigering mee te werken aan een zoen gelijk stond aan vredebreuk en tot

sancties leidde716.

De godsvrede was er niet op gericht de bestaande orde omver te werpen, maar de door

God gewenste orde te herstellen. Het valt dan ook te betwijfelen of de berekening die in deVita

Arnulfi gemaakt wordt van het bedrag dat dankzij de vredesactiviteiten van Arnulfus niet werd

betaald, betekent dat wetsovertreders hun boetes van rechtswege niet hoefden te betalen, als ze

bereid waren vrede te sluiten (XXXVI). Bepalingen daarover konden natuurlijk in de vredesover-

eenkomsten worden opgenomen717. Lisiardus bedoelde vermoedelijk slechts dat, omdat geweld nu

eenmaal geweld uitlokte, Arnulfus door zijn vredestichtingen meer geweld had voorkomen, dan dat

de betaling van zo’n groot bedrag aan boetes had kunnen doen. Wie weigerde genoegdoening te

geven, werd bestraft met uitsluiting uit de gemeenschap en excommunicatie. Niet het verbreken

van de vrede, maar de onwil om de vrede te handhaven en te herstellen in de ruimste zin werd

713 Duby, ‘Les laïcs’ 451-452; Lemarignier, ‘Political structures’, 102-103; Goetz, ‘Protection’, 264-267.

714 Cowdrey, ‘The Peace’, 42.

715 Hoffmann,Gottesfriede, 36-38 en 104; Schulz,Kommunale Aufstände, 55.

716 Platelle, ‘La violence’, 125.

717 Hoffmann,Gottesfriede, 149-150; Platelle, ‘La violence’, 137-138.
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veroordeeld718. In deVita Arnulfi komt dat duidelijk tot uiting. Behoefte aan wraak komt van de

duivel en moet overwonnen worden. Herradius en Folcard, die het gepreek van Arnulfus over

vrede zelfs niet wilden horen, werden daarom door de duivel bezeten. Zij werden genezen omdat

anderen bereid waren garant te staan voor het behoud van de vrede (XL en XLIII). De vrienden en

verwanten van Herradius riepen uit dat zij de vervloeking over zich afriepen, als zij contact met

hem zouden onderhouden wanneer hij opnieuw in de fout ging (XL). De monniken van Lobbes

bekommerden zich evenmin om de schuldvraag, maar kozen altijd de kant van degene die bereid

was de wapens neer te leggen en een zoen aan te gaan719. Gods wraak trof uitsluitend de mensen

die weigerden zich voor de vrede in te zetten. In de vita lezen we hoe Arnulfus van Soissons in

Veurne tevergeefs probeerde de weduwe Evergerda tot vrede te bewegen. Haar man en zonen

waren door vijanden omgebracht en zij wilde niet afzien van wraak. Ze weigerde Arnulfus de

toegang tot haar kasteel. De brug over de gracht bleef opgetrokken. Wat de bisschop ook zei, ze

wilde het niet horen en bespotte hem zelfs. Bedroefd was Arnulfus weggegaan. Een poosje later

werd haar kasteel bij heldere hemel door een snel opkomende wervelwind vernield en vond zij de

dood. Alle knechten en meiden, zelfs varkens, honden en duiven, kippen en ganzen, die ook in het

kasteel waren, bleven echter ongedeerd (XLIV). Aldus Lisiardus.

In de elfde eeuw had de godsvredebeweging zich verder naar het noorden uitgebreid en

was enigszins van karakter veranderd. De godsvrede werd uitgebreid met het godsbestand,treuga

dei, het verbod om op bepaalde dagen, zoals zondagen, vastendagen en andere kerkelijke

feestdagen, te vechten. Hierdoor werd het veterecht sterker aangetast720. De invloed van de Kerk

werd groter en de beweging versmolt meer en meer met de religieuze hervormingsbeweging.

Spirituele hervorming werd als essentieel beschouwd voor het behoud van de vrede, voorwaarde

voor het herstel van de door God gewilde orde. Zo werden bijvoorbeeld het priesterhuwelijk en

simonie gezien als een mogelijke bedreiging voor het kerkelijke bezit. Getrouwde priesters moesten

een gezin onderhouden en hun kinderen van een toekomst voorzien. Maar al te vaak ging dat op

kosten van de kerk en ten koste van de ambtsvervulling. Oneigenlijk gebruik of zelfs vervreemding

van kerkelijke goederen waren het gevolg. Kopers van een geestelijk ambt schroomden dikwijls

niet om het bezit van de kerk te plunderen voor de bedragen die zij moesten opbrengen721. Niet

alleen schaadden zulke kwalijke praktijken de materiële belangen van de Kerk, maar ze brachten

ook moreel verval teweeg en dat alles ging ten koste van de vrede. Het is geen toeval dat Lisiardus

vermeldt dat Herradius de ‘vleselijke zoon’,carnalis filius, van een priester was (XL). De godsvre-

debeweging was een praktisch middel, maar werd een allesomvattende ideologie. In een maat-

schappij waarin het wereldlijk gezag steeds meer versnipperd raakte, zagen de bisschoppen de Kerk

718 Platelle, ‘La violence’, 128-131; Goetz, ‘Protection’, 270-272.

719 De Jong, ‘Monniken’, 288.

720 Duby, ‘Les laïcs’, 233-238; De Jong, ‘Monniken’, 283; Paxton, ‘History’, 31-32.

721 Remensnyder, ‘Pollution’, 293-295.
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als de enige werkzame overkoepelende organisatie die de verantwoording droeg voor het behoud

van gerechtigheid en vrede. Als opvolgers van de apostelen moesten de bisschoppen de leken de

weg wijzen722. De Kerk nam dan wel de leiding, maar het spreekt vanzelf dat de steun van de

wereldlijke heren onontbeerlijk was. De vorsten hadden hun eigen verantwoordelijkheid voor het

behoud van de goddelijke orde, maar als beschermers van de Kerk vormden zij tevens de wereld-

lijke arm van de Kerk, waarmee het behoud van recht en vrede kon worden afgedwongen723.

De godsvredebeweging in Vlaanderen

In Vlaanderen werd de godsvredebeweging op initiatief van graaf Boudewijn IV in 1024 door

bisschop Gerard van Kamerijk op gang gebracht. In 1030 kondigde de graaf opnieuw de vrede af

op de bijeenkomst in Oudenaarde, die al eerder aan de orde is geweest724. Waarschijnlijk in

1042/43 deed zijn zoon Boudewijn V samen met bisschop Drogo hetzelfde in Terwaan725. Bij die

gelegenheid ging het om de afkondiging van een godsbestand,treuga dei. De eerstvolgende

bekende vredesbijeenkomst in Vlaanderen was in 1093. Zoals we hebben gezien, noemen enkele

bronnen dergelijke bijeenkomsten waar relieken bijeengebracht werden in verband met de

eedaflegging van Robrecht de Fries. Daarin wordt geen melding gemaakt van een afkondiging van

de vrede. Of ze werkelijk hebben plaatsgevonden blijft een vraag. De graaf van Vlaanderen was

niet de enige wereldlijke heer die de leiding van de godsvredebeweging op zich nam. Ook Willem

V, hertog van Aquitanië (993-1030), had dat gedaan. Hij had op die manier de rol van de koning

als beschermer van de Kerk binnen zijn gebied over genomen en daarmee zijn gezag als territoriaal

vorst in Aquitanië versterkt. De godsvrede werd zo tevens aan de wereldlijke rechtspraak

gekoppeld, waardoor de godsvredebeweging aan kracht won726. In Normandië werd de gods-

vrede, zonder veel bemoeienis van de Kerk, op initiatief van hertog Willem ingevoerd. De

vredesregeling had in het hertogdom de vorm van een godsbestand727. Juist in de gebieden

waarin de wereldlijke heren zeer actief waren, zo niet de leiding namen in de godsvredebeweging,

ligt de nadruk meer op het godsbestand dan op de godsvrede. Dat is het geval zowel in Vlaanderen

als in Normandië. Kenmerkend is daarbij dat de graaf en hertog uitgezonderd zijn van het

godsbestand. Zo gebruikten zij het godsbestand om hun ridders te disciplineren en hun gezag te

versterken. Het uitoefenen van geweld werd op die manier in Vlaanderen tot een grafelijk monopo-

722 Cowdrey, ‘The Peace’, 45; Leupen,De bisschoppen, 18.

723 Hoffmann,Gottesfriede, 151; Platelle, ‘La violence’, 119; vgl. Leupen,De bisschoppen, 20.

724 Zie pp. 86-87.

725 Bonnaud-Delamare, ‘Les Institutions’, 190-193; Platelle, ‘La violence’, 117-118; Koziol, ‘Monks’,
239-240; vgl. Hoffmann,Gottesfriede, 143-148, hij dateert de bijeenkomst in Terwaan in 1060.

726 Cowdrey, ‘The Peace’, 58-59; Debord, ‘The Castellan Revolution’, 156-157.

727 Cowdrey, ‘The Peace’, 59-60; Bates,Normandy, 162-164.
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lie728.

Het wekt geen verbazing dat Robrecht de Fries zich eveneens voor de godsvrede inzette,

zoals onder andere blijkt uit deVita Arnulfi729. Het is evenwel niet alleen de door Arnulfus

gevestigde vrede, die door Lange Willem werd geschonden, maar ook de grafelijke marktvre-

de730. Men kan zich dus afvragen wat precies de graaf tot optreden bracht. Onder de opvolgers

van Robrecht de Fries werd de godsvrede steeds meer gekoppeld aan de grafelijke rechtspraak.

Toen eenmaal de grafelijke sancties de kerkelijke begonnen te overvleugelen, werd de godsvrede

tot een grafelijke vrede731.

De Vita Arnulfi en de reisbeschrijving van de monniken van Lobbes, maar ook andere teksten,

meten de ongekende barbaarsheid van de Vlamingen breed uit732. Toch moet daaruit niet worden

afgeleid dat de Vlamingen zoveel ruiger waren dan hun tijdgenoten elders in West-Europa. Wie de

autobiografie van Guibert van Nogent leest, zal concluderen dat de Fransen in gewelddadigheid

niet voor de Vlamingen onderdeden. Geweld was alom aanwezig als bestanddeel van het heersende

rechtssysteem. De ontwikkelingen in de elfde eeuw brachten, zoals al is gezegd, veel onrust met

zich mee. De grotere mobiliteit, een toenemend aantal ontheemden en avonturiers verstoorden de

orde. Grondbezitters gingen steeds meer over op het eerstgeboorterecht, zodat jongere zonen elders

hun heil moesten zoeken. Daarin ligt misschien eerder dan in jeugdige onbezonnenheid de oorzaak

van het feit dat zoveel jonge mannen, zoals Herradius, betrokken waren bij vredebreuken733.

De omstreden wijze waarop Robrecht de Fries het graafschap Vlaanderen had verworven,

was evenmin bevorderlijk voor vrede. De graaf van Henegouwen zocht nog steeds een gelegenheid

Vlaanderen opnieuw met Henegouwen samen te voegen en was altijd bereid tegenstanders van de

Vlaamse graaf te steunen. Boudewijn VII van Vlaanderen, die in 1119 kinderloos overleed, had als

zijn opvolger zijn neef Karel van Denemarken aangewezen. Dit was niet vanzelfsprekend,

aangezien Boudewijn wel meer neven had. Karel, meestal de Goede genoemd, kon niet rekenen op

de loyaliteit van alle edelen en werd in 1127 door ontevreden edelen in Brugge vermoord.

Vervolgens barstte de strijd om de opvolging in Vlaanderen, die al in 1119 had gedreigd, in alle

hevigheid los734. De moord op de graaf vervulde iedereen met grote afschuw. Galbert van

728 Cowdrey, ‘The Peace’, 54; Strubbe, ‘La paix’, 499.

729 Verlinden,Robert, 149-150; Monier,Les Institutions, 18-19; Nicholas,Medieval Flanders, 60.

730 Van Caenegem,Geschiedenis van het strafrecht, 245-246.

731 Idem, Geschiedenis van het strafprocesrecht, 3-5; Koch, De rechterlijke organisatie, 15; Hoffmann,
Gottesfriede, 151-154; Platelle, ‘La violence’, 121-123.

732 Platelle, ‘La violence’, 108-114; Dekkers, ‘Sint Arnoud en zijn biograaf Hariulf’, 61-63; Koziol,
‘Monks’, 242-243; Nicholas,Medieval Flanders, 59-62 en 89.

733 Duby, ‘Les jeunes’, 216-219; De Jong, ‘Monniken’, 287-288; Moore, ‘The Peace’, 317.

734 De Hemptinne,NAGN2, 376-377; Nicholas,Medieval Flanders, 58-66.
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Brugge, die getuige was van deze gebeurtenissen en ze heeft opgetekend, beschouwde de

verovering van Vlaanderen door Robrecht de Fries, als gezegd, als de oorzaak van alle ellende. Het

is dus begrijpelijk dat hij en andere schrijvers uit zijn tijd zich niet erg positief hebben uitgelaten

over Robrecht de Fries en de Vlamingen.

Hoe graaf en bisschop samenwerkten om de vrede te bewerkstelligen blijkt uit de heiligverklaring

van Godelieve van Gistel en uit de vita die voor die gelegenheid is geschreven. Over het leven van

Godelieve, haar verering en heiligverklaring is niets te vinden in deVita Arnulfi, hoewel Arnulfus

in die tijd als vredestichter rondtrok in het gebied waar dit alles zich afspeelde. Wel wordt in de

oudste epitome van deVita Arnulfi vermeld dat Fulbert, de vader van Arnulfus, verwant was aan

de martelares Godelieve, een gegeven dat nergens anders voorkomt735. De elevatie en translatie

van het gebeente van Godelieve van Gistel werd op 30 juli 1084 verricht door Radbodus, bisschop

van Noyon en Doornik736. Onder de aanwezigen bevonden zich Geertruid, de gravin van Vlaan-

deren, en talloze edelen en prelaten. Niet lang daarvoor had Drogo, monnik van Sint-Winoksber-

gen, op veler verzoek haar vita geschreven. Hij had Godelieve niet zelf gekend, maar hij had

opgetekend wat anderen, die haar wel hadden meegemaakt, hem hadden verteld. Godelieve van

Gistel zou rond 1052 zijn geboren als dochter van een vazal van Eustache II, graaf van Boulogne.

Als jong meisje werd zij uitgehuwelijkt aan Bertolf, een edelman uit Gistel. Bertolf had vanaf het

begin een grote afkeer van zijn bruid en liet haar uiteindelijk, vermoedelijk in 1070, door twee

bedienden vermoorden. Al spoedig na haar dood werd zij als heilige vereerd. Wonderen vonden

plaats op de plek waar zij was omgebracht737.

Haar levensloop lijkt niet erg uitzonderlijk te zijn geweest en, hoewel ze op een tragische

wijze aan haar einde kwam, kan men zich afvragen waarom zij heilig werd verklaard. Duidelijk is

dat haar verering zijn oorsprong vond in het volk, dat haar als een martelares beschouwde. Een

jonge vrouw vol goede bedoelingen werd zonder zinnige reden onophoudelijk gemaltraiteerd door

de familie waarin ze was ingetrouwd. Op een dag deed ze wat ieder ander mens in haar omstan-

digheden al veel eerder zou hebben gedaan en vluchtte terug naar haar ouderlijk huis. Haar vader

had met haar te doen en ging naar de graaf van Vlaanderen om hem te vragen Bertolf tot de orde

te roepen. De graaf antwoordde echter dat hij niets kon doen, omdat dergelijke dingen de bisschop

aangingen. Daarop ging de bezorgde vader naar de bisschop. Deze verordonneerde dat Godelieve

terug moest gaan naar Gistel. Hij nam Bertolf onder handen en eiste van hem dat hij zijn vrouw

zou behandelen zoals een goed echtgenoot betaamt738. Het gevolg was echter dat Bertolf een nog

735 Zie pp. 42-43.

736 Zie voor de verheffingsacte:Vita Godeliphed. Huyghebaert en Gyselen, 74-75.

737 Zie voor deVita Godeliphde editie en vertaling van Huyghebaert en Gyselen, 34-71.

738 Vita Godeliphc. 6, ed. Huyghebaert en Gyselen, 48-51.
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veel grotere hekel aan zijn vrouw kreeg en besloot haar te laten vermoorden739.

In deze passages van de vita ligt het antwoord op de vraag waarom de Kerk haar als

heilige erkenning gaf, besloten. Op last van de bisschop en de graaf ging Godelieve terug en dat

werd haar dood. Ze werd vermoord, omdat ze gehoorzaamde aan het door God gegeven gezag en

dat maakte haar in de ogen van het volk tot een martelaar. Wie kon daar, waar kerkelijk en grafe-

lijk gezag tekort schoten, beter als bemiddelaar tussen God en de gelovigen optreden dan zij die

daarvan zelf het slachtoffer was geworden? De officiële erkenning van Godelieve als heilige was

zeker bedoeld om vrede te brengen. Waar het in haar vita om draait is de gehoorzaamheid van

Godelieve aan het door God gegeven gezag van bisschop en graaf, waarmee ze de grootst

mogelijke beloning verdient. Essentieel daarbij is het besluit van haar vader om na rijp beraad de

kwestie niet zelf ter hand te nemen of de hulp van graaf Eustache II van Boulogne in te roepen,

maar het hogerop te zoeken en daarmee het overkoepelend gezag van eerst de Vlaamse graaf en op

diens bevel dat van de bisschop te erkennen en zich eraan te onderwerpen740. De graaf beschouw-

de de huwelijksperikelen van Godelieve als een kerkelijke aangelegenheid, niet zozeer omdat het

huwelijk door de kerk als een sacrament werd gezien, maar omdat de vrede werd bedreigd741. Hij

verwees daarom Godelieve’s vader naar de bisschop en stelde daarmee het gezag van de bisschop

in dezen boven dat van hemzelf. Dat paste binnen de geschetste opvattingen van de godsvredebe-

weging.

De heiligverklaring van Godelieve in 1084 zal in de eerste plaats het tot stand brengen van

een zoen tussen haar familie en die van haar echtgenoot tot doel hebben gehad. Het is echter niet

ondenkbaar dat deze deel heeft uitgemaakt van een veel omvangrijker vredesovereenkomst,

namelijk tussen Robrecht de Fries en zijn tegenstanders in het graafschap. Door gezamenlijk met

de graaf op te treden legitimeerde bisschop Radbodus de grafelijke functies van Robrecht de Fries.

Graaf en bisschop werkten hier samen om met de vrede hun gezag in Vlaanderen te versterken. De

moeilijkheden die graaf Robrecht de Fries daarbij ondervond zijn genoegzaam bekend. De

heerschappij van de graaf was niet voor iedereen vanzelfsprekend. De graaf van Boulogne en zijn

mannen, onder wie ongetwijfeld de familie van Godelieve, hadden bij de slag van Kassel in 1071

tot zijn vijanden behoord. Eustache II van Boulogne had opnieuw in de perikelen rond de

bisschopszetel van Terwaan de kant van de tegenstanders van zijn leenheer gekozen. Dat Hariulfus

in de vita longior tegen Robrecht de Fries laat zeggen dat iemand die niet eens zijn eigen drukbe-

zochte markten kan beschermen, niets waard is (II,XVI), hoeft niet tot de conclusie leiden dat het

gezag van de graaf maar zwak was, maar onaantastbaar was het zeker niet742. Lisiardus is neutra-

ler en heeft het over een grote smaad die de graaf door de vredebreuk is aangedaan. Hariulfus

739 Ibidem c. 9, 56-57.

740 Platelle, ‘La violence’, 120; Leupen,De bisschoppen, 6-9; Nip, ‘Godelieve’, 208.

741 Zie ook Leupen,De bisschoppen, 10.

742 Nicholas,Medieval Flanders, 60.
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behoorde duidelijk niet tot de bewonderaars van Robrecht de Fries.

Het gezag van de bisschop van Noyon en Doornik was in Vlaanderen ook niet erg stevig

verankerd. Meestal hadden de bisschoppen van dit dubbelbisdom nauwere banden met Noyon en

ondervonden zij daardoor veel tegenstand vanuit Doornik, waar men zich achtergesteld voelde.

Bisschop Radbodus had vastere grond onder zijn voeten in Vlaanderen dan zijn voorgangers,

omdat hij verwant was aan Cono, heer van Eine en Oudenburg. De moeder van Cono was

vermoedelijk een zuster van Radbodus, waardoor de bisschop een oom van deze ridder was743.

Everard Radulf I, een broer van Cono, was burggraaf van Doornik. Cono van Eine was bovendien

verwant aan Ingelbertus, abt van Sint-Winoksbergen744. We hebben gezien dat er problemen rond

het abbatiaat van Sint-Winoksbergen zijn geweest. Abt Manasses was bij de graaf in ongenade

gevallen en behoorde met aartsdiaken Arnulfus van Terwaan tot degenen die bij paus Gregorius

VII hun beklag deden745. Hij werd vervangen door de hierboven genoemde Ingelbertus, die

behalve aan Cono van Eine ook aan het Vlaamse gravenhuis verwant was746. Ingelbertus

behoorde evenals gravin Geertruid tot de aanwezigen bij de verheffing van de heilige Godelieve.

De plechtigheid lijkt welhaast één groot machtsvertoon van de graaf en bisschop te zijn geweest.

Waren dit ook de mensen geweest tegen wie Arnulfus van Soissons het had moeten

opnemen ter verdediging van de aartsdiaken van Terwaan? Was de heiligverklaring van Godelieve

te zeer een aktie van het vijandelijke kamp om in deVita Arnulfi te worden opgenomen?

Opmerkelijk is dat bisschop Radbodus, zoals we nog zullen zien, in hetzelfde jaar waarin hij de

elevatie van het gebeente van Godelieve verrichtte, de kerk van Oudenburg aan Arnulfus van

Soissons zou hebben overgedragen. Volgens Hariulfus gebeurde dat in samenwerking met de

genoemde Cono van Eine.

Oudenburg

Door alles wat hij wist te bereiken, wilden de Vlamingen, zo lezen we in zijn levensbeschrijving,

graag dat Arnulfus altijd in hun midden zou zijn en ze zochten naar een geschikte verblijfplaats

voor hem. Zij kozen daarvoor de kerk in Oudenburg, die gewijd was aan Petrus en alle apostelen,

een plaats waar voordien veel wonderen waren gebeurd. Men beijverde zich om deze kerk uit

743 Warlop, ‘Het sociale kader’, 182-183; Idem,The Flemish NobilityII.I, 781 nr. 64,1; zie ook de
achterin opgenomen genealogische tabel 10.

744 Huyghebaert, ‘Un moine’, 221-222;Vita Godeliph, ed. Huyghebaert en Gyselen, 23-26 (inleiding) en
76-77 (genealogische tabel). Ingelbrecht III van Petegem, een broer van Cono’s vader, was getrouwd met een
zuster van Radulf II van Aalst, de vader van Ingelbertus.

745 Huyghebaert, ‘Un légat’, 199; Caspar, ‘Das Register’, 622-627, IX,35.

746 Vita Godeliph, ed. Huyghebaert, 29 (inleiding) en 76-77 (genealogische tabel). Gisla van Luxemburg,
de grootmoeder van vaderszijde van Ingelbertus, was een zuster van Otgiva, de echtgenote van Boudewijn IV
van Vlaanderen.
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handen van leken te krijgen en droeg haar via bisschop Radbodus van Doornik aan Arnulfus over

om er zijn woonstede in te richten en de toekomstige kloostergemeenschap te beginnen (XLVI).

Deze passage over het ontstaan van het klooster Oudenburg is door Hariulfus in de vita longior

sterk veranderd. Hij vertelt dat Cono, de broer van Everard van Doornik, de Sint-Pieterskerk in

Oudenburg in leen had gekregen van de Vlaamse graaf, die de kerk op zijn beurt in leen hield van

de bisschop van Doornik. De vreze des Heren deed Cono op raad van zijn vrouw Hazecca de kerk,

waarin angstaanjagende wonderen waren gebeurd, vrij geven en er een klooster stichten. Zo kon,

zegt de hagiograaf, in vervulling gaan wat, zoals boven is verteld747, God eerder aan Arnulfus

had laten weten over de bouw van het klooster en zijn dood en graf aldaar. Cono gaf de kerk terug

aan de graaf, die de kerk aan bisschop Radbodus van Doornik overdroeg. Bisschop Radbodus gaf

vervolgens de kerk aan Arnulfus en bekleedde hem ermee volgens het kerkelijk recht. Tot zover

Hariulfus (II,XX).

Deze gegevens ontleende Hariulfus aan een oorkonde van het klooster Oudenburg, een

werkwijze die hij ook toepaste in zijn kroniek van Saint-Riquier748. Deze oorkonde wordt nog

steeds bewaard in het Rijksarchief te Brugge749. De acte is door Radbodus, bisschop van Noyon

en Doornik, uitgevaardigd op 1 juli 1090 te Doornik. Daarin verklaarde hij de Sint-Pieterskerk te

Oudenburg vrij en tot gebruik van de monniken die zich daar zouden vestigen. Dat deed hij op

verzoek van zijn neef Cono en diens echtgenote Hazecca, die de kerk tot nu toe in leen hadden van

de graaf van Vlaanderen en er graag een kloostergemeenschap wilden stichten. Daaraan verbond

hij, op advies van zijn aartsdiaken en andere geestelijken, de voorwaarde dat de abt, die volgens

het kerkelijk recht werd gekozen en tevens de zielzorg op zich moest nemen, van de bisschop van

Noyen-Doornik de wijding zou ontvangen en aan hem onderworpen zou zijn. Deze acte is een

onmiskenbaar origineel750. Er moet uit geconcludeerd worden dat de Sint-Pieterskerk te Ouden-

burg tot 1 juli 1090 in het bezit was van Cono van Eine en zijn vrouw en dat het toen nog niet

meer dan een wens was dat er een kloostergemeenschap zou worden gevestigd. Arnulfus wordt in

deze oorkonde niet genoemd, uiteraard niet als levende - hij was al drie jaar dood - maar ook niet

als stichter of voorbereider van de stichting. Niets wijst op de door de hagiografen vermelde

overdracht van 1084 en uit deze oorkonde moeten we zelfs opmaken dat zowel Lisiardus als

Hariulfus zich - laten we zeggen - vergissen en dat de de kerk van Oudenburg onmogelijk vóór 14

augustus 1087, de sterfdatum van Arnulfus, aan hem kan zijn geschonken.

Wat Hariulfus in de vita schrijft, is eveneens te vinden in een traktaat over de Sint-

Pieterskerk, dat is overgeleverd in een dertiende-eeuws handschrift, waarin tevens de vita longior is

747 Vita longior II,IX, één van de toegevoegde hoofdstukken, zie p. 64.

748 Hariulfus, Chronicon Centulense, ed. Lot, intr. XXXVI.

749 Rijksarchief Brugge, charters blauwe nummers 6638, Yernaux,Inventaire.

750 Gysseling en Koch,Diplomata I, 168.
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opgenomen751. Het traktaat zou zijn vervaardigd door een geestelijke die aan de kerk verbonden

was. Hij beschrijft de geschiedenis van de kerk vanaf haar stichting door Sint-Ursmarus (c. 700)

tot 1081. De gebeurtenissen tussen 1056 en 1081 had hij zelf meegemaakt. Meersseman heeft

aangetoond dat de passage over de schenking van de kerk aan Arnulfus een latere toevoeging

is752. Hij zoekt de reden voor deze interpolatie in onvrede van de geestelijkheid van Oudenburg

met de schenking; dit lijkt mij ver gezocht753. De meest voor de hand liggende verklaring is dat

een kopiist de tekst ter aanvulling heeft opgenomen. De interpolatie over de schenking van de kerk

wordt namelijk in het traktaat gevolgd door het verhaal van het wonder met de klokketoren van de

kerk dat in 1081 plaatsvond en waaraan al eerder is gerefereerd. In beide redacties van de

levensbeschrijving van Arnulfus volgt op het verhaal van de schenking van de kerk een beschrij-

ving van deze wonderbaarlijke gebeurtenis, maar die wijkt sterk af van de beschrijving in het

traktaat. Het is mogelijk dat de kopiist, die het traktaat overschreef op enkele nog blanco bladen

achter de tekst van de vita van Hariulfus, het wonderverhaal had herkend en op basis van de vita

longior de gegevens over de kerk van Oudenburg heeft aangevuld met het schenkingsverhaal. Het

traktaat ging per slot van rekening over de geschiedenis van de kerk. Opmerkelijk is dat de kopiist

de overdracht van de kerk heeft ingevoegd vóór het wonderverhaal, hoewel de chronologie anders

wil. Hij had het wonderverhaal dus al gelezen voor hij het overschreef en heeft, geïnspireerd door

de vita, voor deze volgorde gekozen. Het zal duidelijk zijn dat het traktaat niet als bewijs voor de

in de Vita Arnulfi beschreven overdracht van de kerk in 1084 kan dienen.

Een andere bron voor de stichting van het klooster Oudenburg is een verslag van Hariulfus van

zijn bezoek aan paus Innocentius II (1130-1143) om de onafhankelijkheid van de abdij veilig te

stellen tegen de aanspraken van de abdij Saint-Médard daarop754. Hariulfus kwam bij de paus

verhaal halen vanwege het vonnis dat deze over hem had geveld. Dat was naar zijn mening

onrechtvaardig, enerzijds omdat de paus hem niet had gehoord, wat in strijd met het kerkelijk recht

was, anderzijds omdat het op onjuiste informatie berustte. Volgens de brief waarin het vonnis was

vervat en die Hariulfus op uitnodiging van Innocentius II aan de paus en zijn gezelschap voorlas,

was aan hem, toen hij nog monnik van Saint-Médard was, de zorg toevertrouwd voor de priorij

Oudenburg, die hij evenwel aan het rechtmatige gezag van de abdij had onttrokken. Daarom moest

hij zijn functie als abt neerleggen en het moederklooster in zijn bezit herstellen755. Hariulfus was

echter, voordat hij tot het abbatiaat van Oudenburg was geroepen, monnik van de abdij Saint-

Riquier in Ponthieu geweest en had zelf geen enkele band met Saint-Médard. Het klooster

751 Brugge, Groot Seminarie 506/131 bis fol. 47vb-49vb; ed. Malou,Chronicon, 17-36.

752 Meersseman, ‘Kritische bemerkingen’, 305-307.

753 vgl. Meersseman, ‘Kritische bemerkingen’, 307; Vander Plaetse, ‘Hariulf’, 137-138.

754 Brugge, Groot Seminarie 127/5, fol. 74va-78vb; Hariulfus,Gesta, ed. Müller, 97-115.

755 Ibidem, 107.
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Oudenburg kende onder hem noch onder zijn beide voorgangers een afhankelijkheidsrelatie met

Saint-Médard.

De paus vroeg zich nu natuurlijk af waaraan de abt van Saint-Médard dan zijn aanspraken

ontleende en ondervroeg Hariulfus over de stichting van het klooster Oudenburg. Hariulfus vertelde

daarop in het kort het levensverhaal van de stichter, Arnulfus, bisschop van Soissons, die eerder

monnik van Saint-Médard was. Daaruit concludeerde de paus dat Oudenburg inderdaad afhankelijk

van Saint-Médard was, aangezien het klooster immers door een monnik van Saint-Médard was

gesticht. Dat weerlegde Hariulfus door uiteen te zetten hoe de stichting in zijn werk was gegaan.

Hij vertelde dat bisschop Radbodus van Doornik bij de overdracht van de kerk nadrukkelijk had

bepaald dat de in juridische zin onafhankelijke kerk slechts aan iemand kon worden overgedragen

op voorwaarde dat er een zelfstandig klooster werd gesticht. Zo had hij juist geprobeerd eventuele

moeilijkheden met Saint-Médard te voorkomen756.

Om zijn betoog kracht bij te zetten had Hariulfus twee oorkonden meegenomen, die hij

eveneens voorlas. De ene moet de al genoemde oorkonde van 1090 zijn geweest. Deze moest

waarschijnlijk beschouwd worden als een bevestiging van de andere oorkonde die de abt bij zich

had. Dat was naar alle waarschijnlijkheid het zogenoemde Testament van Arnulfus. Ook deze

oorkonde bevindt zich nog steeds in het Rijksarchief van Brugge757. Arnulfus zou haar drie

weken voor zijn dood, op 25 juli 1087, hebben laten opmaken. Daarin heeft hij een groot aantal

schenkingen aan de Sint-Pieterskerk in Oudenburg ten behoeve van een kloosterstichting vastge-

legd. Aan deze opsomming gaat een verklaring vooraf van de schenking van die kerk en een deel

van de tienden aan hem door bisschop Radbodus van Noyon en Doornik namens enkele met name

genoemde edelen op 3 maart 1084. Arnulfus zegt daarin dat hij inmiddels met toestemming van

bisschop Radbodus begonnen is met de bouw van de toekomstige abdij Oudenburg. Deze oorkonde

is een vervalsing en zou door Hariulfus zijn gemaakt voor zijn hierboven beschreven bezoek aan

Rome. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van een of meer inmiddels verloren gegane

originele documenten uit 1084, waarmee met name genoemde mensen uit Oudenburg en omgeving

schenkingen aan de kerk hebben gedaan, die voor een deel ook in de vita longior, in een hoofdstuk

dat in de vita brevior ontbreekt, zijn opgenomen (II,XXIV)758.

Men kan zich afvragen wat Hariulfus ertoe bewoog zich in alle bochten te wringen om de

stichting van Oudenburg aan Arnulfus toe te schrijven, hoewel dat moeilijkheden met Saint-Médard

uitlokte. Was het niet eenvoudiger de stichting na de dood van de heilige en overeenkomstig de

oorkonde van Radbodus van Doornik in 1090 te laten plaatsvinden? Hariulfus had echter

verschillende redenen om dat niet te doen. Allereerst geloofde waarschijnlijk iedereen in zijn tijd

dat Arnulfus de stichter was, ook al werd dat niet door een stichtingsoorkonde bewezen. Bovendien

756 Ibidem, 108-110.

757 Rijksarchief Brugge, charters blauwe nummers 6637; Yernaux,Inventaire; ed. Gysseling en Koch,
Diplomata I, 167; ed. Gysseling, ‘Bijdrage’, 824-27.

758 Yernaux, ‘La Charte’, 89-102; Gysseling, ‘Bijdrage’, 820-21.
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verleende de heilige Arnulfus de nodige glans aan de abdij. Belangrijker is evenwel dat de

stichting, als zij niet met de heilige Arnulfus werd verbonden, zou kunnen worden toegeschreven

aan de eerste abt van Oudenburg, Arnulfus, neef en naamgenoot van de heilige en evenals zijn

oom een voormalige monnik van Saint-Médard. Er was Hariulfus ongetwijfeld alles aan gelegen te

voorkomen dat de aandacht op deze abt Arnulfus zou vallen en daarom benadrukte hij dat de Sint-

Pieterskerk was overgedragen aan Arnulfus van Soissons, in zijn kwaliteit als bisschop. Bisschop

Arnulfus had de kerk vervolgens bestemd voor een kloosterstichting.

Als er in 1090 nog geen sprake van een klooster in Oudenburg was, hoe kwam Lisiardus

dan aan zijn stichtingsverhaal? Zijn bron kan Arnulfus, de eerste abt van Oudenburg, zijn geweest.

Misschien waren er al wel eerder plannen geweest, die echter pas enkele jaren later konden worden

uitgevoerd. Arnulfus is, zoals we zullen zien, nog naar het bisdom Soissons teruggekeerd en lijkt

aanvankelijk niet van plan te zijn geweest zich in een klooster te Oudenburg te vestigen. Zijn neef

Arnulfus, toen nog monnik in Saint-Médard, kwam volgens Hariulfus na de dood van Arnulfus

naar Oudenburg om in opdracht van de toenmalige abt van Saint-Médard, Odo, stiekem het

lichaam van zijn oom op te halen. Deze reliekroof werd door goddelijke tussenkomst verhinderd

(III,III). Mogelijk hierdoor tot inkeer gekomen, bleef de monnik Arnulfus in Oudenburg of keerde

er terug om tot zijn dood (†c.1095) het abbatiaat op zich te nemen759.

Na het schenkingsverhaal vertellen, als gezegd, beide hagiografen iets over de oorsprong

van de kerk en de wonderen die daar gebeurden. De bedoeling daarvan zal zijn geweest aan te

geven dat Arnulfus, vredestichter in Vlaanderen, een kerk had gekregen, die volgens de overleve-

ring was gesticht door Ursmarus, die haar in de tijd van Dagobert, koning van de Franken, zou

hebben gebouwd. Blinden, kreupelen, doven en stommen vonden er genezing. Ook in 1081 vond er

een opzienbarend wonder plaats. In de Kerstnacht woedde er een hevige storm, die torens,

kerkgebouwen en huizen op hun grondvesten deed schudden en instorten. De klokkestoel van de

kerk van Oudenburg was daardoor grotendeels losgeraakt van het dak van de toren waarop hij

stond en hing zo zes dagen en nachten aan de oostzijde van de kerk. Bouwmeesters slaagden er

met al hun vindingrijkheid en werktuigen niet in de klokkestoel weer te bevestigen. In de Oude-

jaarsnacht evenwel blies een wind, kort voor middernacht, de toren weer op zijn plaats en de kerk

baadde daarbij in een wonderbaarlijk licht. De hagiograaf voegde eraan toe dat hij zich zou

schamen zoiets te vertellen, ware het niet dat meer dan duizend getuigen beweerden dat ze het

gezien hadden (XLVII).

Ook Arnulfus verrichtte er minstens één genezing (XLVIII), maar volgens de vita bleef hij

er niet. Hij droeg enkele van de broeders, die altijd bij hem waren, op de kerk te reinigen, op orde

te brengen en van de nodige gebouwen te voorzien, zodat men er volgens de kloosterregel kon

leven. Zelf ging hij terug naar Soissons, waar hij met grote vreugde werd begroet. Maar de

759 Huyghebaert,Monasticon belgeIII.1, 58-59; volgens de in de vijftiende eeuw begonnenCatalogus
abbatumwas Arnulfus abt van Oudenburg van 1087 tot 1095. Huyghebaert meent echter dat hij geen abt van
Oudenburg is geweest, maar na een mislukte poging om een klooster te stichten naar Soissons is terug-
gekeerd.
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toestand die hij daar aantrof, de soms laakbare bestuursdaden van koning Philips, de manier

waarop bisschoppen en abten werden benoemd en het verval van Reims, nadat het opgehouden had

een aartsbisdom te zijn, vervulden hem met walging. Daarom verkoos hij God te zoeken in

eenzaamheid, liever dan te pogen orde en vrede te brengen in verwarde ruzies tussen velen. Hij

wist dat God het kwaad zou straffen en meende dat hij zich daar maar beter ver van kon houden

en zorgen dat hij klaar zou zijn de deur voor de Heer te openen, wanneer deze bij hem zou

aankloppen. Hij hervatte dus zijn kluizenaarsbestaan (XLIX).

Het duurde echter niet lang of de problemen in Vlaanderen liepen zo hoog op dat de

edelen de handen ineen sloegen en met de monnik Everolfus naar Arnulfus gingen om hem met

aandrang te vragen terug te keren naar Vlaanderen. Hij stemde toe, maar niet, zo zei hij, omdat zij

dat zo graag wilden, maar omdat God het wilde. Onderweg werd hem, in de buurt van Atrecht,

geopenbaard dat hij in Oudenburg zou sterven en in de Sint-Pieterskerk zou worden begraven (L).

Op 18 juli kwam hij in Oudenburg aan en een week later werd hij ziek. Tegen de broeders die

erop aandrongen dat hij de laatste sacramenten ontving, zei hij dat het daarvoor nog te vroeg was.

Op de eenentwintigste dag van zijn ziekbed, een vrijdag, werd zijn verblijf door drie hevige

aardschokken getroffen, zodat het leek in te storten. Hij stelde de verschrikte broeders gerust door

te zeggen dat het tekenen van de hemel waren (LI).

De volgende dag bereidde hij de broeders en speciaal Everolfus voor op zijn dood en

begrafenis en legde hun uit wat er was gebeurd. Bij de eerste schok was Petrus, vergezeld door een

grote menigte heiligen, hem komen vertellen dat zijn zonden waren vergeven en de poort naar het

leven voor hem open stond. Bij de tweede was Michael met een schare engelen komen beloven dat

hij hem op het daarvoor vastgestelde nabije uur het gelukzalige leven binnen zou voeren. Bij de

derde was Onze Lieve Vrouwe, de ware moeder van barmhartigheid, met een schare maagden hem

verschenen en had hem geopenbaard dat zijn ziel op de vreugdevolle dag van haar eigen hemel-

vaart ten hemel zou worden opgenomen. De broeders mochten dit aan niemand vertellen zolang hij

nog leefde (LII).

Zo gebeurde het. Arnulfus ontving de laatste sacramenten op de vigilie van Maria ten

Hemelopneming (14 augustus) en stierf in de daarop volgende nacht. Hij werd, op zijn eigen

aanwijzingen, op 16 augustus begraven op het feest van zijn naamgenoot, de heilige Arnulfus van

Metz, aan de noordzijde in de Sint-Pieterskerk (LIII-LV). Een eerste wonder was al gebeurd. De

monniken hadden bisschop Arnulfus in vol ornaat opgebaard, maar Everolfus had hem uit voorzorg

zijn gouden ring afgedaan, zodat die niet door een onverlaat gestolen zou worden in de drukte van

de massa, die de dode de laatste eer kwam bewijzen. Toen het tijdstip van de begrafenis was

aangebroken, slaagde de monnik er echter niet in de ring weer om de verstijfde en gebogen vinger

van de bisschop te schuiven. De broeders smeekten God hun de gelegenheid te geven hem de ring

om te doen. Daarop verhief de rechterhand van de dode zich en spreidde de vingers, zodat de ring

eraan geschoven kon worden. Vervolgens boog de hand zijn vingers weer in de handpalm en legde

zich terug op de plaats waar hij had gelegen (LIV).

Daarna vestigt de hagiograaf de aandacht van de lezers nogmaals op de profetische gaven

van Arnulfus. Vele jaren tevoren had hij namelijk voorspeld dat er geen enkele bisschop of abt bij
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zijn begrafenis aanwezig zou zijn. Inderdaad werden de naburige abten, twee uit Gent en een uit

Bergen, toen zij daarheen wilden komen, zozeer in beslag genomen, dat zij er met geen mogelijk-

heid in slaagden. Op geen andere wijze had de genade van de Heilige Geest, die de heilige bezat,

duidelijker kunnen blijken. Op de feestdag van bisschop Arnulfus van Metz, de dag waarop Arnul-

fus in de Sint-Pieterskerk werd begraven, werden missen gevierd en rijkelijk aalmoezen aan de

armen uitgedeeld. Lisiardus eindigt dit hoofdstuk met het grafschrift dat Regemarus, monnik van

Saint-Bertin, op verzoek voor Arnulfus dichtte (LV).

Vanouds nam de beschrijving van de laatste dagen van een heilige een belangrijke plaats in in de

hagiografie. Het stadium waarin de dood nabij was, vormde als het ware een brug tussen hemel en

aarde760. In de vita brevior zijn aan het levenseinde van de heilige vijf hoofdstukken besteed en

in de vita longior is deze episode sterk uitgebreid en tevens met een groot aantal verzen opge-

smukt. Bovendien had de schrijver daarvan eerder al een hoofdstuk ingelast over de voorspelling

aan Arnulfus van de tijd en plaats van zijn dood. Hij voegde dat toe aan het verhaal over de ziekte

van Everolfus, de trouwe metgezel van Arnulfus, tijdens hun verblijf in Oulchy, op het kasteel van

de graaf van Champagne. Everolfus was, zo lezen we in de vita, ernstig ziek en dacht dat hij ging

sterven. Hij vroeg de man Gods hem de laatste sacramenten toe te dienen. Die weigerde dat te

doen, omdat hij wist dat het Gods wil was dat niet hij Everolfus de ziekenzalving zou toedienen en

begraven, maar dat integendeel Everolfus hem op zijn sterfbed zou bijstaan en ter aarde zou

bestellen, op een later tijdstip en op een andere plaats. Door handoplegging bewerkte hij de

genezing van Everolfus (XXXII). In de vita longior is hieraan toegevoegd hoe Everolfus eens aan

de man Gods vroeg wanneer, hoe en waar deze zou sterven. Arnulfus vertelde hem toen, dat hij

kort na zijn bisschopswijding had zien aankomen dat de monniken van Saint-Médard en de

kanunniken van Saint-Gervais, de kathedraal van Soissons, ruzie zouden krijgen over zijn stoffe-

lijke resten en dat hij God daarom had gevraagd hem te openbaren wanneer en waar hij zou

sterven. Daarop was Petrus hem in een visioen verschenen en had hem aangekondigd dat de paus

hem naar Vlaanderen zou sturen en dat hij daar begraven zou worden in een aan Petrus gewijde

kerk, waar al vele wonderen waren gebeurd en die tot nieuw aanzien verheven zou worden door

het door God verheerlijkt gebeente van Arnulfus en door de kloostergemeenschap die hij er zou

stichten (II.IX). Diende deze passage onder meer om te onderstrepen dat Saint-Médard geen

rechten kon doen gelden op de relieken van Arnulfus, noch op het klooster Oudenburg?

Besluit

Arnulfus stierf op 15 augustus 1087 en werd als een bisschop begraven. In het vorige hoofdstuk

hebben we gezien dat hij de bisschopszetel van Soissons niet daadwerkelijk in bezit heeft kunnen

nemen, maar aan zijn rivaal Ursio moest laten. Hij oefende zijn functie zo goed en zo kwaad als

dat ging uit vanuit het kasteel van Tedbald van Champagne te Oulchy, maar ook daar heeft hij zich

760 Southern,Saint Anselm, 321.
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waarschijnlijk niet kunnen handhaven. Vanaf 1084 noemen de bronnen anderen dan hem en Ursio

als bisschop van Soissons. Inmiddels was Arnulfus op last van paus Gregorius VII naar Vlaanderen

gereisd om de belangen te behartigen van de aartsdiaken Arnulfus en andere geestelijken uit het

bisdom Terwaan, die in conflict waren geraakt met de Vlaamse graaf, Robrecht de Fries, over de

benoeming van een nieuwe bisschop aldaar. Andere ontevredenen hebben mogelijk van dat geschil

gebruik gemaakt om een samenzwering tegen de graaf op touw te zetten. Toen de graaf daar achter

kwam, nam hij harde maatregelen. De makers van deVita Arnulfi reppen niet over de problemen

rond de bisschopsverkiezing en maken alleen melding van de mislukte samenzwering. Dat is

opmerkelijk, omdat die problemen terug te voeren zijn op de investituurstrijd, waar Arnulfus zelf

eveneens het slachtoffer van was geworden. Ook in Terwaan stond een kandidaat van koning Phi-

lips I tegenover een kandidaat van de hervormingsgezinden, onder wie Arnulfus, de aartsdiaken

van Terwaan. In tegenstelling tot Tedbald van Champagne steunde de graaf van Vlaanderen

evenwel de koninklijke kandidaat. De hagiografen tonen echter geen interesse voor de gang van

zaken rond de bisschopsverkiezing, maar des te meer voor de verstoring van recht en vrede door

de samenzweerders, die de graaf wilden afzetten en daarmee, aangezien alle gezag van God kwam,

de door God gewenste orde bedreigden.

Als vredestichter bracht Arnulfus herstel. Volgens de opvattingen van de godsvredebewe-

ging was dat zijn taak en bezat hij als bisschop en afgezant van de paus daartoe de bevoegdheden.

Hij verbleef enige tijd in Vlaanderen en bezocht het kustgebied, waar het erg onrustig was. Ook

daar bracht hij vrede. In die streek had zijn familie, de heren van Oudenaarde, evenals de aan hen

verwante heren van Eine en heren van Petegem, bezittingen. Graaf en bisschop spanden zich

gezamenlijk in om daar de godsvrede te verbreiden en zo hun gezag te verstevigen. In dat kader

vonden in 1084 in Gistel de elevatie en translatie plaats van de stoffelijke resten van Godelieve van

Gistel. Datzelfde jaar werd aan Arnulfus de kerk van Oudenburg overgedragen om er voor zichzelf

en een kloostergemeenschap een verblijfplaats in te richten. Bij beide gebeurtenissen waren zowel

graaf Robrecht de Fries als Radbodus, bisschop van Noyon en Doornik, betrokken. Ook de heren

van Eine lijken daarbij een rol te hebben gespeeld.

De schenking van de kerk van Oudenburg schijnt echter pas na de dood van Arnulfus tot

de vestiging van een klooster te hebben geleid. Desalniettemin beschouwen de hagiografen hem als

de grondlegger van de abdij Oudenburg. Het is niet verbazingwekkend dat Hariulfus, abt van

Oudenburg, de passage over de stichting van dit klooster in de vita longior verder heeft uitgewerkt.

Lisiardus, bisschop van Soissons, besteedt hieraan in de vita brevior aanmerkelijk minder aandacht.

De werkzaamheden van Arnulfus als vredestichter zijn voor hem veel belangrijker. Na de

schenking van de kerk laat hij Arnulfus terugkeren naar Soissons, naar zijn bisdom. Volgens de

vita beschouwde Arnulfus zichzelf op dat moment nog steeds als de rechtmatige bisschop van

Soissons en werd hij door anderen ook zo gezien. De problemen bleken echter nog lang niet uit de

wereld te zijn en daarom trok Arnulfus zich terug om weer het leven van een kluizenaar op te

vatten. Hij koos ervoor zich op zijn eigen zieleheil te richten. Op de smeekbeden van de Vlamin-

gen en de metgezellen die hij in Oudenburg had achtergelaten, keerde hij in 1087 terug naar

Vlaanderen, maar alleen om daar te sterven. Hij stierf in een geur van heiligheid.
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