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3 Het ontstaan en de overlevering van de
vita

Het hagiografisch dossier

In dit hoofdstuk staat de ontstaansgeschiedenis van deVita Arnulfi episcopi Suessionensiscentraal.

Het "hagiografisch dossier" van Arnulfus omvat echter nog andere teksten, die ik kort zal

beschrijven alvorens de vergelijking van de twee redacties van deVita Arnulfi, die hier worden

onderscheiden als devita brevior (BHL 703) en devita longior (BHL 704), ter hand te nemen.

Een overzicht van de handschriften en de belangrijkste edities ervan wordt in bijlage 2 gegeven.

De vita brevior is in slechts één, zestiende-eeuws handschrift (A) bewaard gebleven, terwijl

de vita longior nog in zes handschriften voorhanden is. De oudste drie (BCD) worden in de

dertiende eeuw gedateerd. Een daarvan, de zogenoemde Biervliet codex (B), die in de tweede helft

van de dertiende eeuw door Jan van Biervliet, monnik in Oudenburg, is geschreven, is nog niet

voor een editie van de vita longior gebruikt. In de meeste handschriften van de vita longior gaat

deze levensbeschrijving vergezeld van één of meer andere teksten die deel uitmaakten van het

corpus van teksten die in verband met de verering van Arnulfus zijn geschreven. Dat kan de

genealogie (BHL 705a) zijn, waarin de afkomst van de moeder van Arnulfus, Meynsinde, is

weergegeven, of de metrische bewerking van enkele postume wonderverhalen, demiracula metrica

(BHL 705b). De genealogie, die in het volgende hoofdstuk uitvoerig zal worden behandeld, komt

al voor in de drie oudste tekstgetuigen van de vita longior (BCD). Zij is ook onafhankelijk van de

vita overgeleverd. De Biervlietcodex bevat bovendien de genoemde wonderverhalen, waarvan het

eerste in 1269 is gedateerd.

De vita longior wordt in bijna alle handschriften gevolgd door een ingekorte versie van dit

leven. Deze oudsteepitome(BHL 705) is op basis van de eerste twee boeken van de vita longior

gemaakt, waarschijnlijk om op de feestdagen van de heilige, vooral tijdens de liturgie, voorgelezen

te worden. Andere bekorte versies van de vita longior zijn in verzamelingen heiligenlevens te

vinden. De oudste daarvan, overgeleverd in handschrift G, zou in de dertiende eeuw in het bisdom

Kamerijk of Terwaan zijn aangelegd. De Keulse kartuizer Herman Greven (†1477/80) maakte een

bewerking van de vita longior (BHL 704c) voor zijn legendarium (H), terwijl in de tweede helft

van de vijftiende eeuw in het Rooklooster bij Brussel drie verzamelingen heiligenlevens (I1, I2 en

J) werden vervaardigd, waarin levensbeschrijvingen van Arnulfus werden opgenomen. Twee ervan

(I1 en J) waren gebaseerd op zowel de vita longior als de oudste epitome (BHL 705). Jan Giele-

mans, kanunnik in het Rooklooster (1427-1487) was de auteur van I1 en I2. Enkele handschriften

(K en L) bevatten korte fragmenten uit het leven van Arnulfus.

De oudste epitome (BHL 705) is al even genoemd, omdat daarin op de verwantschap van

Arnulfus met Godelieve van Gistel wordt gewezen. Volgens deze tekst was Fulbert, de vader van
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Arnulfus, een volle neef,consobrinus, van de Vlaamse martelares Godelieve van Gistel (†1070,

elevatie 1084)128. Voor dit opmerkelijke gegeven, dat ook in de stoet van 1887 was verwerkt, is

geen andere bron te vinden. Deze epitome werd in ieder geval voor de liturgische viering van de

elevatie op 1 mei gebruikt129. Volgens Meersseman is zij nog in de twaalfde eeuw, mogelijk zelfs

door Hariulfus, abt van Oudenburg, vervaardigd130.

Voorts zijn er enkele verzamelingen liturgica die teksten voor de kerkelijke viering op

feestdagen gewijd aan Arnulfus bevatten. Deze zijn waarschijnlijk uit het klooster Oudenburg

afkomstig. Een veertiende-eeuws handschrift (M) geeft onder meer twee zeer korte uittreksels uit

het levensverhaal van Arnulfus. Het ene werd gebruikt voor de liturgische viering van de elevatie

op 1 mei en komt overeen met het eerste deel van de eerder genoemde epitome. Het andere is

rechtstreeks aan deVita Arnulfi ontleend en was bedoeld voor de plechtigheden ter herdenking van

de dood van Arnulfus op 16 augustus. Deze verkortingen zijn evenals de oudste epitome in acht

lectiones, lezingen, verdeeld en werden, afgewisseld met psalmzang en gebeden tot de heilige,

tijdens het officie gelezen. In dit handschrift bevindt zich ook de hymne,Pange lingua gloriosa,

een bewerking van de in het Romeins brevier opgenomen hymnePange linguavan Venantius

Fortunatus († c.600), die ter ere van Arnulfus werd gezongen131. Een soortgelijk handschrift (N)

uit de vijftiende eeuw bevat alleen eencarmen iambicumvan twaalf versregels, gevolgd door drie

gebeden,orationes.

Met uitzondering van de genealogie verschaffen deze teksten, afgezien van de verwijzing

naar de verwantschap met Godelieve van Gistel in de oudste epitome, geen aanvullende informatie

over Arnulfus; evenmin werpen zij licht op de relatie tussen de beide redacties van deVita Arnulfi.

Het merendeel ervan is uitsluitend van belang voor onze kennis van de cultus van de heilige. Deze

zal hier zoals gezegd buiten beschouwing blijven, omdat daarover voor de hier bestudeerde periode

nauwelijks gegevens beschikbaar zijn.

128 Malou, Chronicon, 41-42: Hujus genitor Fulbertus Godelef martiris consobrinus, clara nobilitate
refulsit. Deze lezing komt overeen met de handschriftelijke overlevering. Vgl. ed. Mabillon:Godelef matris.
De vergissing zou in de hand gewerkt kunnen zijn doordat zijn handschrift de verkortingmrs voor martiris
bevatte.

129 BFDu geven als titel,‘Sollempnitas sancti Arnulphi episcopi que celebratur kalendas Maij. Sermo de
vita eiusdem’.

130 Meersseman, ‘Kritische bemerkingen’, 299-302.

131 Chevalier,Repertorium, II, 284 nr. 14440; volgens het register zou er nog een andere hymne,Laudes
conditori nostroaan Arnulfus van Soissons zijn gewijd, IV, 201 nr. 38609. Aangezien deze te vinden is in
een vijftiende-eeuws hymnarium en zestiende-eeuws brevier van Remiremont, zal Arnulfus van Metz (†640),
die zich daar als kluizenaar had gevestigd, zijn bedoeld.
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De Vita Arnulfi

In 1573 publiceerde de Duitse hagiograaf Laurentius Surius in zijn verzameling heiligenlevens,De

probatis sanctorum vitis, deVita Arnulfi episcopi Suessionensis, in een redactie (BHL 703) die

bestaat uit één boek, verdeeld in 52 hoofdstukken, hier devita brevior genoemd132. In 1701 gaf

Jean Mabillon deVita Arnulfi in een andere redactie (BHL 704) uit, hier als devita longior

aangeduid133. Deze veel langere vita omvat drie boeken verdeeld in respectievelijk 32, 34 en 19

hoofdstukken. De eerste twee boeken beschrijven het leven van de heilige, terwijl het derde

wonderen verhaalt die na de dood van Arnulfus bij zijn gebeente zijn gebeurd en verslag doet van

de heiligverklaring. In beide redacties is de tekst in proza geschreven, maar daarin zijn ook verzen

opgenomen. In tegenstelling tot de vita longior is dat in de vita brevior slechts enkele keren het

geval.

Het eigenlijke levensverhaal wordt door een in beide redacties vrijwel gelijkluidende

proloog van Lisiardus, bisschop van Soissons (1108-1126), voorafgegaan. Het derde boek van de

vita longior is eveneens voorzien van een proloog, weer van Lisiardus. Op grond daarvan

beschouwt Surius deze als de auteur van deVita Arnulfi. Mabillon schrijft de vita daarentegen toe

aan Hariulfus, abt van Oudenburg (1105-1143)134. Hij baseert zich daarbij op drie brieven van

Hariulfus, die we alleen kennen uit zijn editie. Deze brieven zijn gericht aan Lambertus, bisschop

van Noyon en Doornik, Lisiardus, bisschop van Soissons, en Rodolfus, aartsbisschop van Reims.

Mabillon zelf kende ze naar zijn zeggen uitsluitend uit een afschrift dat hem was toegezonden van

een handschrift waarin ze aan deVita Arnulfi voorafgingen135. Dit handschrift, dat inmiddels

verloren lijkt te zijn, heeft hij niet voor zijn editie van de vita longior gebruikt. Voorts beroept hij

zich op een passage aan het slot van de vita brevior, waarin de auteur zegt dat Everolfus, de

trouwe metgezel van Arnulfus, hem in Oudenburg over de heilige heeft verteld. Mabillon meent

dat dat wel woorden van de abt van Oudenburg moeten zijn geweest, want Lisiardus is volgens

hem nooit in Oudenburg geweest. Volgens Mabillon is deVita Arnulfi vervaardigd door de Ouden-

burgse abt. Lisiardus zou de auteur zijn van het derde boek en hij zou dit na de canonizatie van

Arnulfus met de vita van Hariulfus tot één geheel hebben samengevoegd. Zo verklaarde Mabillon

het feit dat de vita nu eens op naam van Hariulfus was overgeleverd, zoals in het verloren

handschrift waaruit de drie brieven van Hariulfus voor hem waren afgeschreven, dan weer op naam

van Lisiardus. Mabillon liet de tekst van de drie brieven van Hariulfus in zijn editie aan de vita

132 ed. Surius, 143-156.

133 ed. Mabillon, 502-555, aldaar 507-555. Deze editie is herdrukt door Migne,PL 174, 1367-1440,
aldaar 1375-1440.

134 Ibidem, 502.

135 Ibidem, 505.
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longior voorafgaan136. Aan het feit dat deVita Arnulfi kennelijk in verschillende redacties heeft

gecirculeerd, schonk hij verder geen aandacht.

Latere editoren van vita longior, Cuperus (1731) en Holder-Egger (1888), sloten zich bij de

visie van Mabillon aan137. Eerst veel later rees twijfel, die niet alleen werd opgeroepen doordat

beide redacties dezelfde proloog hebben, waarin Lisiardus zich als de auteur van de vita opwerpt.

Ook de grote overeenkomst tussen één van de brieven van Hariulfus en deze proloog riep vragen

op. En tenslotte vroegen de verschillen tussen de twee redacties om een verklaring. Er zijn

verschillende meningen naar voren gebracht.

Stracke (1954) concludeerde dat Lisiardus de vita brevior heeft geschreven en dat dat ook

geldt voor het grootste deel van de vita longior, die hij als een bewerking van de vita brevior

beschouwt. Naar zijn opvatting gebruikte Hariulfus het werk van Lisiardus en probeerde de abt ten

onrechte de eer van het auteurschap voor zichzelf op te eisen. Zijn argumenten ontleende Stracke

aan een vergelijking van de twee redacties van de vita. Hij zag zijn opvatting bevestigd toen hij

bovendien tot de conclusie kwam, dat Hariulfus voor zijn brief, gericht aan aartsbisschop Rodolfus

van Reims, de proloog van Lisiardus had geplagieerd138. Deze zienswijze wordt betwist door

Dekkers (1984), die meent dat er geen sprake was van een tegenstelling tussen de beide hagiogra-

fen, maar juist van een goede samenwerking139. Vander Plaetse (1987) legt eveneens de nadruk

op een nauwe samenwerking tussen Hariulfus en Lisiardus, maar gaat er blijkbaar van uit dat beide

redacties door Hariulfus zijn geschreven140. Dat de meeste onderzoekers maar al te bereid zijn

aan abt Hariulfus een aandeel in de ontstaansgeschiedenis van deVita Arnulfi toe te kennen, laat

zich gemakkelijk verklaren. Hariulfus heeft nu eenmaal naam gemaakt als schrijver, terwijl van

Lisiardus geen enkel geschrift bekend is. Hariulfus, die op jonge leeftijd in het klooster Saint-

Riquier in Ponthieu was ingetreden, schreef een kroniek van deze abdij, die hij tussen 1088 en

1105 voltooide. In deze kroniek, die voornamelijk een bewerking van bestaande teksten was, nam

Hariulfus een groot aantal oorkonden op141. Daarnaast bracht hij nog een aantal andere werken

op zijn naam142. Het staat bovendien vast dat hij in Oudenburg eveneens de pen ter hand heeft

genomen om verslag te doen van zijn reis naar Rome om de belangen van zijn abdij bij de paus te

bepleiten. Waarom zou hij dat niet ook hebben gedaan om meer bekendheid te geven aan de

136 Ibidem, 505-507.

137 Cuperus,AASSAug. III, 227-29; Holder-Egger,MGH SS XV.II, 872-73.

138 Stracke, ‘Lisiardus’, 7-79; zijn visie is overgenomen door Prevenier, ‘Die südlichen Niederlande’,
182*-183*.

139 Dekkers, ‘Sint Arnoud en zijn oudste biografen’, 102.

140 Vander Plaetse, ‘Hariulf’, 8; Idem, ‘De vita’, 95.

141 Hariulfus, Chronicon Centulense, ed. Lot, intr. XXIX-LVI.

142 Ibidem, V-XVII.
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heilige Arnulfus, die in Oudenburg begraven lag?

De conclusies van Mabillon en anderen kunnen slechts worden getoetst door allereerst de

beide redacties grondig met elkaar te vergelijken en zo hun onderlinge relatie vast te stellen. Om

uitsluitsel te kunnen geven over het auteurschap is bovendien bestudering van de brieven en de

proloog noodzakelijk. Bij dit onderzoek zullen alle ons bekende tekstgetuigen van deVita Arnulfi

worden betrokken. Stracke heeft zich voor zijn onderzoek uitsluitend op de edities van de vita

gebaseerd en heeft de handschriften geheel buiten beschouwing gelaten. Zijn argumentatie is

daardoor niet altijd juist. Het doel van deze studie vereist een zo groot mogelijke duidelijkheid

over het ontstaan van de teksten en hun auteurs. Bovendien rechtvaardigt de vondst van hand-

schriften van de vita, die tot nu toe ongebruikt zijn gebleven, een nieuw onderzoek.

De vita brevior

Tot voor kort was de editie van Surius de enige bekende tekstgetuige van de vita brevior.

Inmiddels is ook een handschrift (A) van de tekst bekend, dat uit de eerste helft van de zestiende

eeuw stamt143. Of Surius A heeft gekend is niet duidelijk, omdat hij niets heeft meegedeeld over

de handschriften die hij voor zijn editie tot zijn beschikking had. Bovendien was het kennelijk niet

zijn doelstelling de tekst die hij in zijn legger voor zich had letterlijk weer te geven. Hij was

gewoon formuleringen stilzwijgend grammaticaal en stilistisch aan te passen aan zijn opvatting van

goed hagiografisch Latijn. Soms kortte hij de tekst ook in. Zo liet hij in zijn editie van deVita

Arnulfi een gedicht van vijfenvijftig regels weg. Hij maakte hiervan wel melding door te zeggen

dat hij dit om wille van de beknoptheid deed, omdat het gedicht slechts de inhoud van het

voorgaande hoofdstuk herhaalt. Zoals het een hagiograaf betaamt, streefde hij ernaar een heiligen-

leven te vervaardigen dat beantwoordde aan de eisen van zijn tijd, zonder de oorspronkelijke tekst

al te veel geweld aan te doen. Inhoudelijk komt de vita in de editie van Surius geheel overeen met

die in A en wordt de tekst zoals die in A voorkomt op de voet gevolgd. Surius zegt weliswaar zelf

dat hij uit eerbied voor de auteur in dit geval slechts weinig heeft ingegrepen, maar vergelijking

met de beide redacties van deVita Arnulfi leidt tot andere conclusies. Voor vele details in zijn

tekst is niet vast te stellen of zij uit zijn legger of van hemzelf afkomstig zijn. Dit maakt een

gedetailleerde tekstvergelijking van de vita brevior met de vita longior op basis van zijn editie en

die van Mabillon tot een hachelijke onderneming. Een voorbeeld van de werkwijze van Surius is in

bijlage 4 opgenomen.

Uit onderzoek naar zijn bronnen is bekend dat Surius een zevental boeken met heiligenle-

vens heeft gebruikt, die behoorden tot de bibliotheek van het Rooklooster bij Brussel, waar

handschrift A eveneens is vervaardigd. De ingrepen van Surius maken het echter onmogelijk vast

te stellen of hij A dan wel een vrijwel identieke tekstgetuige als legger heeft gebruikt. Daarnaast

kan hij de legendaria van Ter Doest en Clairmarais hebben gebruikt, die beide de tekst van de vita

143 Brussel, Koninklijke Bibliotheek 982 (16e eeuw); Van den Gheyn,CatalogueV, 233-237 nr. 3234.
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longior (CD) bevatten144. Het is dus niet ondenkbaar dat Surius de vita longior wel gekend heeft,

maar bewust voor de kortere tekst heeft gekozen. Daarentegen is het geenszins zeker dat hij deze

legendaria zelf en in hun geheel heeft gezien. Het is ook mogelijk dat hem afschriften van

bepaalde onderdelen zijn toegestuurd. Het zal duidelijk zijn dat voor een nauwgezette vergelijking

van de beide redacties van deVita Arnulfi voor de vita brevior allereerst een beroep op A zal

moeten worden gedaan. Aangezien deze tekst nog niet in editie voorhanden is, is deze als bijlage 1

aan deze studie toegevoegd.

Handschrift A is het derde deel van een legendarium dat oorspronkelijk uit vier delen heeft

bestaan145. Deel twee is verloren gegaan, maar de inhoud daarvan is bekend dankzij de index in

het eerste deel. Dit legendarium wasper circulum annigeordend. Het derde deel beslaat de

maanden mei, juni, juli en augustus en bevat zevenentachtig heiligenlevens, waaronder dat van

Arnulfus. De samensteller zou Anthonius Gheens, kanunnik in het Rooklooster (c.1479-1543), zijn

die erom bekend staat dat hij de bibliotheek van dit klooster heeft verrijkt door boeken af te

schrijven en te kopen146. Dat hij de samensteller van dit legendarium zou zijn wordt afgeleid uit

een mededeling op het schutblad,‘Tomus 3us complectens sanctos mensium Maij, Junij, Julij et

Augusti. Reverendi Patris Johannis Ghentij’, die tot veel discussie heeft geleid. Dergelijke

aantekeningen komen in alle drie de bewaarde delen voor, maar zijn er pas later, in de zeventiende

eeuw, in aangebracht. Men is ervan uitgegaan dat hier de naam van de schrijver van het hand-

schrift was vermeld en heeft daarbij aangenomen dat er sprake was van naamsverwarring. Niet

Johannes Ghentius zou zijn bedoeld, maar Anthonius Gheens. Misschien is Ghentius evenwel

slechts een latere eigenaar en staat dus die van de vervaardiger geenszins vast. Het Rooklooster,

een stichting van de reguliere kanunniken uit 1374, werd in de vijftiende eeuw opgenomen in de

congregatie van Windesheim147. In die tijd zijn er verschillende verzamelingen heiligenlevens

aangelegd. De befaamde hagiograaf Jan Gielemans (1427-1487) schreef er onder andere zijn

Hagiologium Brabantinorumen Sanctilogium, waarin hij de boven genoemde bewerkingen van de

Vita Arnulfi heeft opgenomen (I1 en I2)148.

Beide tekstgetuigen van de vita brevior, de editie van Surius en A, geven in één boek een

levensbeschrijving van Arnulfus vanaf de voorspelling van zijn geboorte tot en met zijn dood en

begrafenis. Ze hebben echter een verschillende indeling in hoofdstukken. In de editie van Surius is

de vita in tweeënvijftig hoofdstukken ingedeeld. De afbakening van de hoofdstukken wijkt in A op

enkele plaatsen van die van Surius af en de nummering klopt bovendien niet. De tekst bevat een

aantal rubrieken in rode inkt metcapitulumgevolgd door een nummer in romeinse cijfers als

144 Holt, ‘Die Sammlung’, 352-356.

145 De delen één en vier worden eveneens bewaard in Brussel, Koninklijke Bibliotheek 11986 en 11987.

146 ‘De Antonio Gentio’, 31-4; Coens, ‘Un manuscrit’, 54-55.

147 Monasticon Belge, IV.4, 1089-1123.

148 Hendrix, ‘Johannes Gielemans’,Nationaal Biografisch Woordenboek13, 317-332.
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hoofdstukaanduiding. Deze rubrieken zijn in een wat groter lettertype geschreven dan de eigenlijke

tekst en waarschijnlijk door een andere hand op een later tijdstip aangebracht. Daarop wijzen

verschillende opengelaten ruimtes waarin zo’n hoofdstukaanduiding had kunnen worden aange-

bracht. Tot en met hoofdstuk XXIV zijn de hoofdstukken in A genummerd en komt de indeling

met die in de editie van Surius overeen. De hoofdstukken XXV t/m XXX van de editie hebben in

A geen hoofdstukaanduiding, maar zeven maal is op de plaats waar die kennelijk was voorzien,

ruimte open gelaten. Vervolgens zijn de hoofdstukken XXXI t/m XLVII van de editie in A weer

genummerd, merkwaardigerwijs als XXVII t/m XLV. Daarna ontbreekt de nummering weer,

hoewel de schrijver er op vijf plaatsen ruimte voor heeft opengelaten. Het laatste hoofdstuk wordt

als zodanig aangeduid, maar is niet van een nummer voorzien:ultimum capitulum. Het bevindt

zich aan het begin van een nieuw katern.

Wanneer alle uitsparingen in de tekst

Tabel 1: hoofdstukindeling vita brevior.

worden uitgelegd als markeringen van het

begin van een nieuw hoofdstuk, tellen we er in

A zesenvijftig. Het verschil in aantal wordt

veroorzaakt doordat in de editie vier keer twee

hoofdstukken van A één geheel vormen149.

Het eerste verschil in hoofdstukindeling tussen

de editie van Surius en A treedt op vlak nadat

in het handschrift de eerste omissie van de ru-

briek is begonnen, ongeveer halverwege de

vita (zie tabel 1).

Dit doet vermoeden dat Surius handschrift A

niet heeft gebruikt, want anders zou hij na lange tijd zijn legger te hebben gevolgd in de tekst-

indeling hebben ingegrepen, in plaats van gewoon de nummering van de hoofdstukken te corrige-

ren. Een vergelijking met de vita longior brengt hier nauwelijks uitkomst, omdat daarin niet alleen

de volgorde van de hoofdstukken, maar ook de splitsing van de tekst in hoofdstukken afwijkt van

die in de vita brevior. In de eerste twee gevallen is de overeenkomst van de vita longior met A

groter dan die met de editie van Surius, terwijl in de andere twee gevallen de vita longior zo sterk

van de vita brevior afwijkt dat een vergelijking op dit punt onmogelijk is. Bovendien blijkt de

hoofdstukindeling ook binnen de overlevering van de vita longior niet helemaal uniform. Het ziet

er naar uit dat de hoofdstukindeling van de vita niet altijd even duidelijk was, zowel voor Surius

als voor de vervaardigers van A en van de tekstgetuigen van de vita longior. Als Surius inderdaad

de hoofdstukkenindeling uit zijn legger heeft overgenomen zijn er twee verschillende tekstgetuigen

van de vita brevior en zal ook de editie van Surius als zodanig bij het onderzoek moeten worden

149 Zie bijlage 3: Surius XXVII = A XXVII-XXVIII
Surius XXXVII = A XXXVIII-XXXIX
Surius XLIV = A XLVI-XLVII
Surius LI = A LIV-LV.
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betrokken. In de diplomatisch uitgegeven tekst van de vita brevior (bijlage 1) is de hoofdstukinde-

ling gehandhaafd zoals zij door de kopiist is aangegeven. Deze nummering is om verwijzing te

vergemakkelijken gereconstrueerd en in de linkermarge bij de tekst aangegeven.

De vita brevior bevat geen expliciete datering, maar uit de inhoud kan wel worden afgeleid dat de

basis ervoor uiterlijk in 1095 moet zijn gelegd. In een passage in het laatste hoofdstuk, die in de

vita longior ontbreekt, vermeldt de auteur namelijk dat hij bij de vervaardiging van de levensbe-

schrijving hulp heeft gehad van Arnulfus, de eerste abt van Oudenburg, die een neef van de heilige

was. Deze had geholpen om wat hij voorlopig op wastafeltjes had geschreven te ordenen en met

inkt op perkament op te tekenen. Op grond van een vijftiende-eeuwse lijst van abten van het

klooster Oudenburg wordt algemeen aangenomen dat deze abt in 1095 is gestorven150. Hij en

anderen die Arnulfus zeer na hadden gestaan, hadden de auteur gevraagd een vita van de heilige te

schrijven. Zoals we nog zullen zien is er reden om aan te nemen dat de stichting van een klooster-

gemeenschap bij de kerk van Oudenburg, die volgens deVita Arnulfi in 1084 aan Arnulfus was

geschonken, waarschijnlijk niet vóór 1090 is gerealiseerd151. Als dat juist is kan er niet eerder

sprake zijn van een abt van Oudenburg, die de auteur de helpende hand heeft kunnen bieden. De

samenwerking tussen abt Arnulfus en de auteur moet dus in de jaren 1090-1095 hebben plaatsge-

vonden. Dat de vita het in vervulling gaan vermeldt van de voorspelling van Arnulfus van de

verstoting van koningin Bertha rond 1092 door haar echtgenoot, de Franse koning Philips I, en

haar dood omstreeks 1094 (XVIII) valt binnen dit tijdsbestek. Maar er zijn ook feiten van latere

datum in de vita te vinden. In de proloog noemt Lisiardus zich bisschop van Soissons, een ambt

dat hij pas vanaf 1108 vervulde152. De vita brevior zelf vermeldt een hertog van Leuven, een

vermelding die op zijn vroegst uit 1106, het jaar waarin de graaf van Leuven tevens hertog van

Lotharingen werd, kan stammen (II)153. De verwijzing naar Lodewijk VI als koning van Frankrijk

kan niet eerder dan in 1108, het jaar waarin hij zijn vader, Philips I, opvolgde, zijn geschreven

(XXVIII). Rodolfus Viridis wordt "de latere aartsbisschop van Reims" genoemd; dat werd hij in

1106 (XXXVII)154. Als de eerste twee boeken van de vita longior, die volgens de maker in 1114

gereed waren, inderdaad een bewerking van de vita brevior blijken te zijn, kan daaruit worden

geconcludeerd dat de vita brevior in elk geval voor die tijd haar definitieve vorm heeft gekregen.

De vita longior

150 Brugge, Groot Seminarie 127/5, fol. CXCIXa-b; Malou,Chronicon, 54; Feys en Van de Casteele,
Histoire, 505; vgl. Huyghebaert,Monasticon BelgeIII.1, 58.

151 Zie pp. 205-206.

152 Gallia Christiana IX, 355.

153 Mohr, GeschichteII, 74-75.

154 Gallia Christiana IX, 80-81.
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De vita longior bestaat uit drie boeken. Het eerste beschrijft het leven van de heilige Arnulfus van

de voorspelling van zijn geboorte tot aan zijn verkiezing tot bisschop van Soissons. Het tweede zet

het verhaal voort tot en met zijn dood en begrafenis en eindigt met de mededeling dat dit werk in

1114 is voltooid. Het derde boek bevat naast een aantal wonderen, die na de dood van Arnulfus

zijn gebeurd, een verslag van de procedure die tot erkenning van zijn heiligheid leidde en van de

elevatie en translatie van zijn gebeente. Het is van later datum dan de eerste twee boeken en is in

tenminste twee fases ontstaan. Het heeft een eigen proloog, waarin Lisiardus vertelt dat gebeurte-

nissen op het concilie van Reims (1119) de aanleiding tot de vervaardiging van de verzameling

wonderen vormden. Bij die gelegenheid vroeg de aartsbisschop van Reims, Rodolfus Viridis, naar

bewijzen van postume wonderen om de heiligverklaring van Arnulfus te kunnen goedkeuren (III,

prol.). In het boek zelf wordt na de beschrijving van de wonderen verslag gedaan van het concilie

van Beauvais (1120), waar Hariulfus een boek over het leven en de wonderdaden van Arnulfus

presenteerde, op basis waarvan de gewenste goedkeuring tenslotte werd verleend (III,XV). Daarop

volgt een beschrijving van de elevatie en translatie, die op 1 mei 1121 plaatsvonden, gevolgd door

een verhaal van een wonder dat na de elevatie was gebeurd (XVIII-XIX). We kunnen dus

aannemen dat het derde boek deels geschreven is tussen de beide concilies in, maar dat er ook na 1

mei 1121 nog aan gewerkt is.

In het tweede boek zijn eveneens passages te vinden, die doen vermoeden dat ze pas na

1121 in de tekst zijn gevoegd. Op twee plaatsen in deze tekst, die immers in 1114 voltooid zou

zijn, wordt in versregels verwezen naar de gebeurtenissen rond de elevatie en translatie; in die

verzen treft men gegevens aan die in het verslag daarvan in het derde boek te vinden zijn155. Het

ziet er dus naar uit dat de vita longior een typisch voorbeeld is van een hagiografische tekst die

verschillende fases van bewerking heeft gekend. De eerste fase bestond uit de voltooiing in 1114

van het levensverhaal van de heilige. Vervolgens werd in tenminste twee etappes het derde boek in

1120 en na 1 mei 1121 vervaardigd. Daarna zijn in het tweede boek een aantal verzen ingelast. De

vita longior moet uiterlijk in de dertiende eeuw haar definitieve vorm hebben gekregen. Uit die tijd

stammen namelijk de oudste tekstgetuigen (BCD).

De vita longior is in zes handschriften, drie uit de dertiende, een uit de vijftiende en twee uit de

zeventiende eeuw, bewaard gebleven. De twee die vermoedelijk het oudste (CD) zijn en in de

dertiende eeuw zijn vervaardigd, zijn te vinden in exemplaren van het zogenoemdeLegendarium

Flandrense156. Handschrift C is één van de twee bewaard gebleven delen van het legendarium

155 ed. Mabillon, 541, II,XXVII, en 546, II,XXXIII.

156 De term Legendarium Flandrenseis van Levison, MGH SRM VII, 542-4; zie ook Dolbeau,
‘Nouvelles recherches’, 399-401; men duidt er een aantal verzamelingen heiligenlevens mee aan, die voorna-
melijk in cisterciënzer kringen werden aangelegd en onderling sterke gelijkenis vertonen. Ze waren vooral in
gebruik in Vlaanderen en Noord-Frankrijk en bevatten opmerkelijk veel levens van heiligen die afkomstig
zijn uit of vereerd werden in dat gebied.
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van het klooster Ter Doest157. Handschrift D is het vijfde deel van het legendarium van Clairma-

rais, dat met nog vijf van de negen delen intact het meest volledig overgeleverde exemplaar van

het Legendarium Flandrenseis158. De legendaria van Ter Doest en Clairmarais vertegenwoordi-

gen de vroegste vormen die van hetLegendarium Flandrensebewaard zijn gebleven; dat van

Clairmarais lijkt een meer geperfectioneerde uitgave van dat van Ter Doest te zijn. Met de samen-

stelling van hetLegendarium Flandrensezou rond 1200 een aanvang zijn genomen. De kloosters

Ter Doest in Lissewege, dat voor het eerst in 1106 wordt vermeld, en Clairmarais bij Saint-Omer,

dat in 1128 werd gesticht, waren sinds respectievelijk 1174 en 1140 dochterkloosters van de

Duinenabdij, waar de oorsprong van hetLegendarium Flandrensezou moeten worden gezocht159.

De samenstelling van dit legendarium zou van Hacket, abt van Ter Doest (1175-1179) en

vervolgens van de Duinenabdij (1179-1185), uitgegaan kunnen zijn. Er zijn nog vier andere

exemplaren van dit legendarium bekend, waarvan zeker twee, afkomstig uit de kloosters Vaucelles

en Cambron in het bisdom Kamerijk, deVita Arnulfi in de lange redactie hebben bevat160.

De zogenoemde Biervlietcodex (B) is in de tweede helft van de dertiende eeuw vervaar-

digd door Jan van Biervliet, toentertijd monnik en vanaf 1278 abt van Oudenburg (†1307), en lijkt

uit twee afzonderlijke handschriften te bestaan161. Het eerste daarvan is aan Arnulfus gewijd en

bevat behalve de vita longior de al genoemde epitome (BHL 705) en genealogie (BHL 705a). Vijf

postume wonderen (BHL 705b) van Arnulfus, waarvan het eerste in 1269 plaatsvond, en een trak-

taat over de Sint-Pieterskerk van Oudenburg zijn, mogelijk nog door Jan van Biervliet zelf,

toegevoegd162. De indeling in lectiones van de laatste hoofdstukken van het tweede boek (XXIX-

XXXIX) en van het derde boek van de vita, alsook van de epitome wijst erop dat het handschrift

voor liturgisch gebruik was bedoeld.

Uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dateert een handschrift (E) dat naast de vita

longior teksten voor de heilige Walter van Bierbeek bevat, waaronder een lofzang uit 1453 van de

157 Brugge, Stadsbibliotheek 404 (13e eeuw); De Poorter,Catalogue, 455.

158 Saint-Omer, Bibliothèque de Ville 716 V (VI) (13e eeuw); ‘Catalogus ... Audomaropolitanae’, 241-
306.

159 Levison, MGH SRM VII, 544; Monasticon BelgeIII,2 353-445; Dolbeau, ‘Nouvelles recherches’,
435; Le Maner,Une abbaye, 11.

160 De overige twee zijn afkomstig uit de benedictijner abdij Marchiennes en van de reguliere kanunniken
van Arrouaise in het bisdom Atrecht. Zie voor een reconstructie van de inhoud van de verschillende
exemplaren Dolbeau, ‘Nouvelles recherches’ 399-455; Idem, ‘Le légendier’, 273-86.

161 Brugge, Grootseminarie 506/131 bis (2e helft van de 13e eeuw), fol. 174 vb: ‘Qui me scripsit ita,
monachus fuit atque leuita. De Bieruliet natus sit pro mercede beatus.’;Sint-Arnoldus, 282-283 nr. 167;
Meersseman, ‘Kritische bemerkingen’, 289-293.

162 Meersseman, ‘Kritische bemerkingen’, 309-317.
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hand van Nycasius Weits, kapelaan van de Onze Lieve Vrouwekerk te Brugge163. Weits onder-

hield contacten met Oudenburg en het is niet ondenkbaar dat dit handschrift in Oudenburg of de

buurt daarvan is vervaardigd164.

Jacques van Hannoie, monnik van Oudenburg (1562-1624), voltooide in 1615 een

handschrift (F) met uitsluitend teksten voor de verering van Arnulfus165. Naast de vita longior

zijn er de oudste epitome (BHL 705) en vier van de vijf wonderen die, zij het in een andere

volgorde, ook in B voorkomen, in te vinden. Bovendien bevat het handschrift enkele gebeden tot

de heilige. Een afschrift van de vita longior (Du) is ook te vinden in een bandMélanges d’histoire

religieusevan de Franse geleerde André Duchesne (1584-1640)166. Gegevens over de legger die

hieraan ten grondslag lag, worden niet gegeven, maar de overeenkomst met B is groot. De tekst

vertoont bovendien een opvallende gelijkenis met het gedeeltelijke transcript van de vita longior

van een niet bewaard gebleven handschrift, afkomstig uit de priorij Saint-Martin-des-Champs in

Parijs. Dit transcript kan heel goed voor Duchesne of door hemzelf zijn gemaakt167.

Enkele inmiddels verloren handschriften zijn bekend, doordat ze voor edities van de vita

longior zijn gebruikt. De oudste editie is vervaardigd door de Maurist Jean Mabillon (1632-1707),

die niet bijzonder mededeelzaam is over de handschriften die hij benutte voor zijn editie168. Hij

gaf naar zijn zeggen deVita Arnulfi uit naar een handschrift uit het klooster Longpont (bisdom

Soissons), gecollationeerd met verschillende andere handschriften169. Hoewel dat nergens met

zoveel woorden wordt gezegd, gaat het hier waarschijnlijk om het legendarium van Longpont, dat

uit elf delen bestond en geheel verloren is gegaan. De inhoud is dankzij een zeventiende-eeuws

afschrift van een overzicht daarvan grotendeels bekend en daaruit blijkt, dat deVita Arnulfi in de

lange redactie in het laatste deel voorkwam. Dit deel lijkt een supplement te zijn en bevat naast

regionale heiligen voor Soissons en omgeving tamelijk recente, dat wil zeggen twaalfde en

163 Brussel, Koninklijke Bibliotheek 1780-81 (2e helft van de 15e eeuw); Van den Gheyn,CatalogueV,
105 nr. 3147; Masai en Wittek,Manuscrits, 120 nr. A 245; Dekkers, ‘Sint Arnoud en zijn oudste biografen’,
105.

164 Meersseman, ‘L’épistolaire’, 124-126: Weits onderhield contacten met Jan van den Veren, die als
scholaster en cantor was verbonden aan de parochiekerk van Oudenburg, eveneens gewijd aan Onze Lieve
Vrouwe. Beiden hadden banden met het klooster Oudenburg. Jan van den Veren heeft zelfs overwogen daar
in te treden, maar het is er niet van gekomen. Weits correspondeerde nog met zijn vroegere leerling,
Antonius van de Putte, monnik in Oudenburg.

165 Brussel, Koninklijke Bibliotheek II 562 (1615); Van den Gheyn,CatalogueV, 267 nr. 3279.

166 Parijs, Bibliothèque Nationale, Collection Duchesne 39 (1e helft van de 17e eeuw); Poupardin
Catalogue, nr. 39.

167 Parijs, Bibliothèque Nationale, Collection Baluze 47 (17e eeuw) fol. 325; deze band bevatExtraits
d’archives et de cartulaires, deels van de hand van Duchesne.

168 ed. Mabillon, 502-555, aldaar 507-555;PL 174, 1367-1440, aldaar 1375-1440.

169 Ibidem, 502:Ex ms. codice Abbatiae Longipontis, cum aliis collato.
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dertiende-eeuwse, heiligen. Arnulfus is hierin de laatste van een rijtje bisschoppen van Soissons en

Reims. Dit elfde deel is mogelijk later dan de overige tien delen en in ieder geval pas na 1240

vervaardigd, gezien de vermelding daarin van de dat jaar gestorven Edmund, bisschop van

Canterbury170. Dit handschrift bevatte behalve de vita longior de, eveneens door Mabillon

uitgegeven, oudste epitome (BHL 705)171. Eén van de handschriften die Mabillon voor zijn

collaties gebruikte, was D, waaruit hij de genoemde genealogie (BHL 705a) heeft overgeno-

men172.

Daarnaast noemt Mabillon een handschrift van het klooster Ourscamp (bisdom Noyon),

waarin eenVita Arnulfi in één boek onderverdeeld in veertig hoofdstukken voorkwam. Het is

gezien dit aantal niet aannemelijk dat dit handschrift de vita longior bevatte. De vita was in het

handschrift van Ourscamp voorzien van de drie eerder genoemde brieven van Hariulfus, abt van

Oudenburg. Mabillon laat deze brieven voorafgaan aan zijn editie van de vita longior173. Hij

maakte daarvoor gebruik van een afschrift dat hem in 1687 was toegezonden door Nicolaus Perem-

pertus, monnik van Ourscamp, en dat kennelijk uitsluitend de brieven betrof. Het handschrift van

Ourscamp heeft hij waarschijnlijk zelf niet onder ogen gehad. Het is niet vast te stellen of dit

handschrift deel uitmaakte van het legendarium van Ourscamp, dat uit zeven delen bestond en nu

geheel verdwenen is. Het deel dat de maanden juli en augustus besloeg en waarin men deVita

Arnulfi zou kunnen verwachten, werd al in de eerste helft van de zeventiende eeuw vermist en in

1688 bleek ook het deel van september te ontbreken. De inhoud van het legendarium van

Ourscamp is niet meer te reconstrueren, omdat er slechts een zeer onvolledige inhoudsopgave van

beschikbaar is174. Het is niet ondenkbaar dat de abdij een ander handschrift bezat waarin deVita

Arnulfi te vinden was175. Dat de tekst van de brieven van Hariulfus en mogelijk de in 1114

voltooide vita in het klooster Ourscamp terecht is gekomen, is niet zo verwonderlijk. Dit klooster

is namelijk in 1129 gesticht door Simon van Vermandois, bisschop van het dubbelbisdom Noyon

en Doornik en opvolger van Lambertus, aan wie één van de brieven was gericht en die uiteindelijk

de elevatie en translatie van het gebeente van Arnulfus verrichtte. Onder Simon van Vermandois

170 Dolbeau, ‘Notes sur la genèse’, 168 en 181-8.

171 ed. Mabillon, 555-557.

172 Ibidem, 503.

173 Ibidem, 503-507.

174 Dolbeau, ‘Notes sur la genèse’, 172.

175 Zie voor een overzicht van het boekenbezit van Ourscamp: Bondéelle-Souchier,Bibliothèques, 234-
238; Peigné-Delacourt,Histoire, 98-99, noemt eenVies des Saints d’Ourscampop basis van een citaat van
een brief uit 1667 van Ildephonse Vrayet, monnik van Corbie (†2 november 1675). Vrayet zou in die brief,
die onvindbaar is, een bezoek hebben beschreven aan de bibliotheek van Ourscamp, waar hij gegevens
hoopte te vinden om de teksten van de levensbeschrijving van Arnulfus te verbeteren. Het is echter niet
uitgesloten hij op het genoemde legendarium doelde.
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werden de beide bisdommen gescheiden (1146)176. Ondanks de verouderde editietechniek van

Mabillon, is de editie van grote waarde voor dit onderzoek, omdat zij de tekst weergeeft van een

niet meer bestaande tekstgetuige van de vita longior en van de drie brieven van Hariulfus, waarvan

geen enkele andere tekstgetuige bekend is.

De Bollandist Cuperus (1686-1741) gaf de vita longior uit naar een afschrift van C,

gecollationeerd met de editie van Mabillon177. Daarnaast had hij de beschikking over het eerder

genoemde legendarium van Vaucelles, dat naar zijn zeggen niet helemaal compleet was en aan het

einde een of twee bladen miste178. Bovendien bezat hij een afschrift van de vita longior van een

handschrift uit Ourscamp dat Ildephonsus Vragel voor de Bollandisten had gemaakt179. Dit

handschrift is al evenmin te identificeren als het door Mabillon genoemde. Het transcript van

Vragel bevatte kennelijk niet de brieven van Hariulfus, want deze nam Cuperus uit de editie van

Mabillon over180. Hij refereert ook nog aan het bestaan van een handschrift van deVita Arnulfi

dat in de achttiende eeuw aan de kartuizers te Brugge toebehoorde181. Het is niet zinvol de editie

van Cuperus, die niet meer is dan een presentatie uit de tweede hand van C, als tekstgetuige bij dit

onderzoek te betrekken. Dat geldt eveneens voor de editie van Holder-Egger, die gebaseerd is op

de handschriften CDE182. Zijn editie behelst niet de volledige tekst van de vita longior en is dus

hier van weinig belang.

De relatie tussen de vita brevior en de vita longior

Voor de vergelijking van de twee redacties van deVita Arnulfi kunnen we voor de vita brevior

over twee tekstgetuigen beschikken, A en de editie van Surius, waarvan A de voorkeur verdient.

Voor de vita longior hebben we er zeven, BCDEFDu en de editie van Mabillon, waarvan BD en de

176 Gallia Christiana IX, 1000-1001.

177 Cuperus,AASSAugusti lll, 221-259, aldaar 230-259.

178 Ibidem, 229:Ms. P 158, ubi in fine libri tertii unum alterumue folium deest. Dolbeau, ‘Nouvelles
recherches’, 427.

179 Ibidem, 229. Deze Ildephonsus Vragel zal wel identiek zijn met de in noot 54 genoemde Ildephonse
Vrayet, monnik van Corbie (†2 november 1675).

180 Ibidem, 228.

181 Ibidem, 229. Wat de opbouw betreft lijkt dit handschrift op F, dat evenals het kartuizer handschrift
behalve de vita en de epitome enkele oraties en wonderen bevat. Het eerste wonder gaat in beide gevallen
over een dove monnik en begint met de woordenHoc mirum fit ita Tornaci de coenobita. Ditzelfde verhaal
komt in handschrift B voor als laatste van vijf berijmde wonderverhalen (BHL 705b), die enige tijd na de
voltooiing van het afschrift van de Vita Arnulfi zijn bijgeschreven.

182 Holder-Egger,MGH SS XV.II, 876-904.
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editie van Mabillon de beste weergave van de tekst lijken te geven183. Een vergelijking van de

vita brevior en de vita longior moet zich, zoals we hebben gezien, beperken tot de eerste twee

boeken van laatstgenoemde. Deze zijn samen ongeveer eenderde groter in omvang dan de vita

brevior. De inhoud van de vita brevior komt bijna in zijn geheel voor in de vita longior. De eerste

twee boeken van de vita longior tellen samen 66 hoofdstukken. De vita brevior heeft er in A 56.

Twee hoofdstukken van de vita brevior ontbreken in de langere redactie, maar daar staat tegenover

dat de vita longior vijf hoofdstukken heeft waarvan de inhoud niet in de vita brevior voorkomt.

Voor het overige is het verschil in aantal hoofdstukken vrijwel geheel te verklaren door een

afwijkende indeling daarvan. De onderwerpen die de twee versies gemeen hebben, komen niet in

dezelfde volgorde aan bod. Opmerkelijk zijn bovendien de verschillende slotregels van de beide

redacties. Aan het slot van de vita brevior somt de schrijver zijn informanten op, terwijl de vita

longior in plaats daarvan eindigt met de vermelding van het tijdstip waarop de tekst werd voltooid.

Beide redacties vertonen zo vaak letterlijke overeenkomsten dat de teksten niet onafhankelijk van

elkaar kunnen zijn ontstaan.

Het meest in het oog springende verschil tussen de vita brevior en de vita longior is de dispositie

(zie een vergelijkend overzicht daarvan in bijlage 3). De beide levensbeschrijvingen lijken

chronologisch te zijn geordend. De ordening is echter niet dezelfde in de beide redacties van de

Vita Arnulfi. Gebeurtenissen die volgens de vita brevior (XIV-XV) tijdens het abbatiaat van

Arnulfus hebben plaats gevonden, zijn in de vita longior (I,XXVI-XXIX) na afloop daarvan gesi-

tueerd. Ze worden in de langere redactie bovendien niet in twee, maar in vier hoofdstukken verteld.

Een andere groep verhalen is in de vita brevior (XXXVIII-XXXIX) tijdens, maar in de vita longior

(I,XXXI-XXXII) vóór het episcopaat van Arnulfus gesitueerd. Daarin worden de lotgevallen

beschreven van adellijke families die de hulp van Arnulfus inroepen. In het ene geval gaat het om

Guy, een ridder uit de buurt van Soissons, en zijn familie; de episode volgt in de vita brevior op

een verhaal over genezingen die Arnulfus op verzoek van een adellijke dame, Hasplendis,

verrichtte tijdens een reis die de abt langs enkele bezittingen van Saint-Médard maakte (XII-XIII).

Misplaatst lijkt het daar niet. In het andere geval is de ridder, Gericus, niet te localiseren, maar

wordt aangeduid alsconsodalis, een strijdmakker van Arnulfus vóór deze zich uit de wereld terug-

trok. Hij kan dus een Vlaming zijn geweest. Dat kan verklaren waarom het verhaal zich in de vita

brevior tijdens de vredesmissie van Arnulfus in Vlaanderen afspeelt. In geen van beide redacties

wordt in deze verhalen een toespeling gemaakt op het abbatiaat of episcopaat van Arnulfus. De

vita longior vermeldt ze te midden van een serie voorvallen in de periode tussen zijn abbatiaat en

episcopaat, toen hij zich als kluizenaar bij het klooster Saint-Médard had gevestigd. In zijn cel

werd hij bezocht door familieleden en allerlei mensen die raad of genezing zochten.

Het hoofdstuk over een kerkwijding en wonderbaarlijke genezing in het Noordfranse

Chaumont lijkt in de vita brevior niet op zijn plaats (XXXVII). Het bevindt zich midden tussen de

verhalen over het verblijf van Arnulfus in Vlaanderen en gaat vooraf aan de genoemde hoofdstuk-

183 Meersseman, ‘Kritische bemerkingen’, 293-299.
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ken over ridder Gericus en zijn familie. In de vita longior (II,XII) volgt het op het verhaal van een

andere kerkwijding, die Arnulfus verrichtte tijdens de uitoefening van zijn functie als bisschop van

Soissons vanuit het kasteel van de graaf van Champagne te Oulchy, nadat hij tevergeefs gepoogd

had de stad Soissons binnen te trekken. Deze ordening lijkt zowel chronologisch als thematisch de

meest logische.

Datzelfde geldt voor de verplaatsing van enige tekstregels die in de vita brevior het eerste

van de twee hoofdstukken over de al genoemde Hasplendis besluiten. Daarin wordt vermeld dat

Arnulfus aan zieken vruchten van bomen die buiten bij zijn cel stonden, te eten gaf, waarna ze

genazen. Ook deelde hij brood en wijn, door hem gezegend, uit aan zieke mensen, die zich na

nuttiging daarvan stukken beter voelden (XII)184. Thematisch sluit het aan bij het eerder vertelde,

waarin Arnulfus aan Hasplendis een stukje gezegend brood meegaf om haar dienaar te genezen.

Chronologisch is het daar niet op zijn plaats, omdat hij Hasplendis op reis ontmoette. In de vita

longior zijn deze regels toegevoegd aan de beschrijving van een bezoek van Adzela, een zuster van

Arnulfus, tijdens zijn kluizenaarsbestaan tussen zijn abbatiaat en episcopaat. Daar maakt het deel

uit van verschillende wonderdaden van de heilige als kluizenaar.

Een andere verplaatsing betreft het hoofdstuk over Oda, ook een zuster van Arnulfus. In de

vita brevior komt een boodschapper naar Oudenburg om Arnulfus mee te delen dat zijn zuster Oda

onderweg is om hem nog een keer te bezoeken voor hij zal sterven en dat zij inmiddels de Alpen

is overgetrokken. De heilige antwoordt dat dat vergeefse moeite is en inderdaad komt zij pas na

zijn begrafenis aan (XLV). Daarna komt een aantal gebeurtenissen rond de kerk van Oudenburg

aan de orde, waaronder de schenking van deze kerk aan Arnulfus. Vervolgens vertrekt de bisschop

naar Soissons om na korte tijd terug te keren naar Vlaanderen en in Oudenburg te overlijden. De

vita longior (II,XXIII) geeft het verhaal over Oda pas na de schenking van de kerk van Oudenburg,

maar nog wel voor de terugkeer van Arnulfus naar Frankrijk. Er wordt bovendien niet van de

Alpen gerept, waardoor in het midden wordt gelaten hoe ver Oda op haar tocht gevorderd is. Dat

geeft in ieder geval meer tijdsruimte voor alles wat nog moet plaats hebben voor de dood van de

heilige. De hagiograaf zag dit hoofdstuk blijkbaar als een onderbreking van zijn verhaal en

vervolgde met de zin: “Maar laten we naar de orde van het verhaal terugkeren.” (XXIV).

Nu brengt de aard van de doelstellingen van een hagiograaf met zich mee dat de chronolo-

gie niet zijn grootste belangstelling heeft. Het gaat er immers niet in de eerste plaats om wanneer

en waar iets precies is gebeurd, maar dat het is gebeurd en dat daardoor de deugden en gaven van

de heilige worden bevestigd185. Vooral hagiografen die het leven van eigentijdse heiligen beschrij-

ven, bekommeren zich niet erg om de chronologische volgorde. Het is alsof zij de anecdotes die zij

zich weten te herinneren of op een of andere wijze vernemen, tamelijk willekeurig aaneenrijgen.

184 De regels over de uitdeling van brood en wijn komt in A twee keer voor. Daar zijn ze nogmaals
opgenomen na de beschrijving van genezingen die Arnulfus in Oudenburg verrichtte, nadat hem de Sint-Pie-
terskerk was overgedragen en voorafgaand aan zijn terugkeer naar Soissons (XLVIII). Deze passage
ontbreekt in de editie van Surius (XLV) en in de vita longior is zij evenmin een tweede maal te vinden.

185 Von der Nahmer,Die lateinische Heiligenvita, 67.
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Bewerkers daarentegen proberen vaak om de geloofwaardigheid van hun verhaal te vergroten door

de juiste ordening te zoeken. Ook het invoegen van namen van personen en plaatsen is kenmer-

kend voor een bewerking186. In de vita brevior krijgt Arnulfus bezoek van zijn zwager (XX), die

in de vita longior Trudbert blijkt te heten (I,XIX). Een landgoed van Saint-Médard (XI) wordt in

de vita longior geïdentificeerd als Hanzinne (I,XI).

Van de hoofdstukken die de vita longior bevat, maar die in de kortere versie ontbreken, bevinden

zich twee in het eerste en drie in het tweede boek. Het eerste vertelt hoe aan Arnulfus in zijn

kluizenaarscel in een visioen werd geopenbaard dat Simon van Crépy, graaf van Amiens en

Vermandois (†c.1080), die weldra de status van heilige zou verwerven, was overleden (I,XXV). Dit

verhaal gaat vooraf aan de verplaatste hoofdstukken over Guy, die door het tweede alleen in de

vita longior voorkomende hoofdstuk worden gevolgd (I,XXX). Dit is een voorbereiding op de later

in beide redacties voorkomende voorspelling van de geboorte van de oudste zoon van de Franse

koning Philips I en zijn vrouw Bertha, Lodewijk VI, door Arnulfus. De auteur van de vita longior

vertelt hoe Tedbaldus, bisschop van Soissons, en anderen Arnulfus overhalen om in te gaan op de

smeekbeden van het koninklijke paar om te bidden voor een troonopvolger. Hierna komen in de

vita longior de eveneens verplaatste verhalen over Gericus. De in de vita brevior ontbrekende of in

een andere context geplaatste hoofdstukken bevinden zich dus allemaal aan het einde van het eerste

boek. Daar getuigen ze, gesitueerd in de periode tussen het abbatiaat van Arnulfus en zijn

verkiezing tot bisschop, van de contacten van de heilige met de adel, die in de vita brevior

gespreid aan de orde komen. Het eerste legt bovendien een verbinding tussen Arnulfus en een

andere befaamde heilige, Simon van Crépy, ook een ridder die zich uit de wereld had teruggetrok-

ken, terwijl het tweede een verfijning in de opbouw van het levensverhaal betekent.

De drie andere hoofdstukken die alleen in de vita longior te vinden zijn, betreffen Arnulfus

en Vlaanderen. Het eerste beschrijft het visioen waarin aan Arnulfus de tijd en plaats van zijn dood

worden geopenbaard (II,IX). Interessant zijn vooral de eerste zinnen, waarin Arnulfus vertelt dat hij

God om die kennis had gevraagd. Na zijn verkiezing tot bisschop vreesde hij namelijk dat na zijn

dood de kanunniken van Saint-Gervais, de kathedraal van Soissons, en de monniken van Saint-

Médard ruzie over zijn stoffelijke resten zouden maken. Nu hij wist dat hij in Vlaanderen zou

sterven, hoefde hij zich daarover niet langer zorgen te maken. Deze passage lijkt te zinspelen op

een hoofdstuk in het mirakelboek, het derde boek van de vita longior, waarin verteld wordt dat

Odo, abt van Saint-Médard, drie monniken naar Oudenburg stuurde om het lichaam van Arnulfus

uit zijn graf te stelen en naar Saint-Médard te brengen. Ze waren nog niet begonnen te graven of

het begon hevig te donderen. De monniken staakten hevig geschrokken het werk en lieten zich op

de grond vallen. Toen ze, van de schrik bekomen, het werk wilden hervatten, herhaalde het

natuurverschijnsel zich, waarna ze inzagen dat het een teken uit de hemel was. Zij gaven hun

pogingen op en vertrokken met lege handen. Eén van deze monniken was Arnulfus, de neef van de

heilige en toekomstige, eerste abt van Oudenburg (III,III). Uit andere bronnen is bekend dat abt

186 Van der Essen,Etude, 102 en 344.
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Hariulfus tijdens zijn abbatiaat grote problemen heeft gehad met de abt van Saint-Médard, die het

klooster Oudenburg als een dochterklooster van de abdij opeiste. Daarop kom ik later uitgebreid

terug187. In de vita brevior wordt pas als Arnulfus zich op zijn laatste tocht naar Vlaanderen

bevindt kort vermeld, dat de heilige er voorkennis van had dat hij daar zijn graf zou vinden (L).

Dat Arnulfus de gave van de profetie bezat en ook zijn eigen toekomst kende, een teken van

heiligheid, wordt in de vita longior op deze plaats, eerder in het levensverhaal, nadrukkelijk

uitgewerkt (II,IX).

Het tweede hoofdstuk dat alleen in het tweede boek van de vita longior te vinden is, gaat

over schenkingen van mensen uit de omgeving van Oudenburg aan de Sint-Pieterskerk aldaar, die

eerder aan Arnulfus was overgedragen om er een klooster te stichten (II,XXIV). Dit hoofdstuk

komt na het eerder behandelde verhaal over Oda en wordt gevolgd door het verhaal van de

terugkeer van Arnulfus naar Soissons (I,XXV-XXVI), dat ook in de vita brevior voorkomt (XLIX).

Nadat is verteld dat hij enkele broeders aanwees om de plaats voor bewoning door een klooster-

gemeenschap gereed te maken, wordt in de vita longior een hemels teken beschreven. Op de plaats,

waar Arnulfus in de Sint-Pieterskerk had gestaan of gezeten, toen hij voor vrede en eendracht

ijverde, zag men een vurige zuil. Dat bracht de bevolking ertoe de broeders op alle mogelijke

manieren te helpen (II,XXV). Vervolgens wordt de terugkeer van Arnulfus naar Soissons verhaald

(II,XXVI). Uit het oogpunt van compositie is de presentatie in de vita longior het aantrekkelijkst.

In de vita brevior wordt een voor de toekomst van Oudenburg belangrijke gebeurtenis kort

afgedaan als een opmaat tot het vertrek van Arnulfus. In de vita longior krijgt zij alle aandacht. Er

wordt bovendien nogmaals een bewijs voor de heiligheid van Arnulfus aangedragen en het aandeel

van de plaatselijke bevolking in de stichting van het klooster Oudenburg wordt beschreven.

Zonder pendant in de vita brevior is bovendien een hoofdstuk in de vita longior dat bestaat

uit drieëntwintig hexameters, waarin wordt verteld dat er, nadat Arnulfus was gestorven, een engel

uit de hemel neerdaalde om de broeders de plaats voor zijn graf te wijzen, waarna de begrafenis -

vooral het ornaat waarin de bisschop wordt begraven - wordt beschreven (II,XXX). Hierin zijn

gegevens verwerkt uit het verslag van de elevatie, dat in het mirakelboek is opgenomen (III,XV).

Het ziet er dus naar uit dat dit hoofdstuk pas na de elevatie op 1 mei 1121 is ingevoegd. Het

volgde op het eerste deel van een hoofdstuk van de vita brevior over het eerste wonder dat na de

dood van Arnulfus gebeurde. Toen Everolfus er voor de begrafenis niet in slaagde de bisschopsring

aan de verstijfde vinger van de dode te schuiven, baden de broeders God om hulp. Hun smeekbe-

den werden verhoord. De rechterhand van de dode strekte zich uit en spreidde de vingers, zodat de

ring eraan geschoven kon worden. Daarna nam de hand zijn oorspronkelijke stand weer in (LIV).

Dit verhaal staat ook in de vita longior; daar telt het bovendien twaalf verzen en worden enkele

getuigen van het wonder genoemd (II,XXXII). Het tweede deel van het hoofdstuk over dit wonder

in de vita brevior is een lofzang op Arnulfus (LIV). Met het verslag van de begrafenis en de tekst

van het grafschrift (LV) correspondeert het met het laatste hoofdstuk van de vita longior, dat met

de datum van voltooiing wordt besloten (II,XXXIV).

187 Zie pp. 206-207.
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De vermelding van de auteur van het epitaphium, volgens de vita brevior Regemarus,

monnik van Saint-Bertin in Saint-Omer, ontbreekt in de vita longior. De gebeurtenissen na de dood

van Arnulfus zijn kennelijk na de elevatie in 1121 verfraaid met verzen. Deze toevoegingen zeggen

niets over de relatie tussen de vita longior die voor het grootste deel in 1114 voltooid moet zijn en

de vita brevior. De betrouwbaarheid van het wonderverhaal is in de vita longior gewaarborgd door

de vermelding van enkele getuigen, proost Bernardus van Watten en deken Ricoardus, die in de

vita brevior geheel ontbreken. De vita brevior vermeldt daarentegen de naam van de schrijver van

het epitaphium. De tot nu toe geconstateerde verschillen tussen de vita brevior en de vita longior

spreken ten voordele van de vita longior als het in hagiografisch opzicht meest geslaagde werk. De

lange redactie van deVita Arnulfi biedt zowel chronologisch als thematisch een evenwichtiger

verhaal. Het klooster Oudenburg, waarvan de heilige de grondlegger was, komt in de vita longior

uitgebreider aan bod en het bewijs van de heiligheid van Arnulfus is er verder in uitgewerkt.

Het komt echter ook voor dat de vita brevior meer vertelt. Zo zijn er twee hoofdstukken

die alleen in de vita brevior voorkomen en de ridderlijke kwaliteiten van Arnulfus beschrijven. Ze

geven enkele staaltjes van zijn kunnen uit de jaren voorafgaand aan zijn beslissing om monnik te

worden. Het eerste verhaalt hoe Arnulfus met zijn overwinning een wedstrijd tussen enkele jonge

Vlaamse en Duitse ridders besliste en daardoor gewelddadigheden voorkwam (III). Het tweede be-

wijst eveneens dat Arnulfus zijn buitengewone lichaamskracht gebruikte om goed te doen. Deze

keer verwijderde hij een wegversperring en verleende reizigers zo een vrije doorgang (IV).

Het is zeer wel denkbaar dat een hagiograaf van deze passages zou afzien, omdat zij

ondanks de stichtelijke kanttekeningen niet beschreven waar het om te doen was. In de hagiografie

was het nu eenmaal gebruikelijk de jeugd van een heilige slechts te behandelen voor zover zij een

voorbode van zijn heiligheid was. De vervaardiger van de vita longior maakt evengoed duidelijk,

zij het op een andere wijze, dat Arnulfus een uitmuntend ridder was, in wie de kiem van zijn

toekomstige heiligheid zichtbaar aanwezig was. De passage in de vita brevior waarin verteld wordt

dat hij in vele oorlogen aanwezig was geweest en talrijke Vlaamse en Brabantse vetes had weten te

bedwingen, waardoor hij vele vorsten aan zich had verplicht (V), is in de vita longior aanzienlijk

uitgebreider, maar de strekking is anders. Arnulfus neemt natuurlijk deel aan de krijg, maar hij

blinkt uit in en overtuigt met welsprekendheid en wijsheid. Hij beslecht geschillen en ruzies door

verstandige argumenten, terwijl zijn lichaamskracht als uiterste middel achter de hand blijft. De

Duitse keizer, de Engelse koning en andere vorsten hadden hem ruime beloningen in de vorm van

goederen, schatten en luisterrijke huwelijken aangeboden, maar hij had altijd alles geweigerd, met

in zijn achterhoofd de gedachte dat hij niet om wereldse zaken te dienen maar tot lof van God

Christoforus was genoemd (I,V). In de vita brevior wordt Arnulfus afgeschilderd als een uitmun-

tend ridder en tegelijk een goed christen. De passage in de vita longior heeft, met gebruik van

nagenoeg dezelfde verhaalstof, meer de functie van een voorbereiding op Arnulfus’ vertrek uit de

wereld.

Het laatste hoofdstuk van de vita brevior, dat als gezegd niet in de eerste twee boeken van

de vita longior voorkomt, valt eigenlijk in twee delen uiteen (LVI). Het eerste bevat de medede-

ling, dat er bij het graf van de heilige verschillende wonderen zijn gebeurd en dat mensen van
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heinde en ver toestroomden om stof van het graf te verzamelen, dat als geneesmiddel kon dienen.

Beide elementen vindt men terug, het ene letterlijk in de openingszin van het mirakelboek (III,I),

en het andere in uitgewerkte vorm in het hoofdstuk over de geneeskracht van het stof van het graf

van Arnulfus in het derde boek van de vita longior (III,II). In het tweede deel, dat in de vita

longior geheel ontbreekt, noemt de auteur als de getuigen die hij geraadpleegd heeft achtereenvol-

gens Everolfus, die Arnulfus tot zijn dood verzorgde, Arnulfus, neef van de bisschop en eerste abt

van Oudenburg, en Adzela, zuster van de heilige. Zoals eerder al is opgemerkt kan daaruit worden

opgemaakt dat de basis voor de vita brevior vóór 1095 is gelegd, omdat de eerste abt van Ouden-

burg toen niet meer leefde. Het is aannemelijk dat de redactor van de vita longior deze bron-

vermelding niet heeft overgenomen, omdat het niet zijn getuigen zijn en omdat hij de aandacht niet

teveel van het eigenlijke levensverhaal wil afleiden. Hij noemde immers de Regemarus van Saint-

Bertin evenmin. De vita moet voor zich spreken, de makers zijn slechts werktuigen en als personen

niet van belang. De geldigheid van de tekst vereist dat hij in zijn tijd wordt geplaatst en wordt

daarom met een uitvoerige datering besloten. In de vita longior eindigt de levensbeschrijving van

Arnulfus met zijn grafschrift gevolgd door de datering. Een waardig slot waarin geen plaats is voor

een paar zinnen over wonderen bij het graf van de heilige. Gelukkig konden deze worden opgeno-

men in het mirakelboek dat op verzoek van de aartsbisschop van Reims moest worden vervaardigd.

Bij lezing van de beide redacties van deVita Arnulfi valt onmiddellijk op dat de vita brevior een

verhaal vertelt dat soberder en minder pretentieus is. De vita longior bevat een groot aantal verzen

dat in de vita brevior niet te vinden is. Sommige staan tegenover een prozatekst in de vita brevior,

andere zijn een herhaling van wat in proza is verteld of een aanvulling daarop. De taal in de vita

longior is bloemrijker en bevat meer verwijzingen naar de bijbel en hagiografische modellen.

Voorbeelden van deze textuele verschillen in de beide redacties worden in bijlage 4 gegeven.

Zo wordt in de vita longior veel meer aandacht aan de laatste dagen van Arnulfus besteed

dan in de vita brevior. Dat alleen al wijst erop dat het hagiografische karakter van de tekst in de

lange redactie van deVita Arnulfi meer geprononceerd is dan in de vita brevior. Het einde van zijn

leven was zoals gezegd het belangrijkste moment voor de heilige als het begin van zijn eeuwige

leven in Gods nabijheid. Dit is de gebeurtenis die de hagiograaf met een overvloed aan bewijzen

van zijn heiligheid beschrijft. Kan zijn levenswijze de gelovigen tot voorbeeld dienen, na zijn dood

is de heilige op de eerste plaats een intermediair tussen de mens, wiens zwakheid hij kent en God,

wiens volmaaktheid hij zo dicht heeft weten te benaderen.

De sterfscene is in de vita longior veel verder uitgewerkt dan in de vita brevior. Volgens

de Vita Arnulfi ging de dood van Arnulfus met drie aardschokken gepaard. Arnulfus verklaarde

deze aan de verontruste broeders. In de vita brevior beslaat zijn verhaal slechts enkele regels en be-

schrijft Arnulfus de komst van de apostel Petrus, vergezeld van een menigte heiligen bij de eerste -

schok, die van de heilige Michael met een schare engelen bij de tweede en die van Onze Lieve

Vrouwe, moeder van erbarmen, met een schare heilige maagden bij de derde schok (LII). In de

vita longior zijn de beschrijvingen van deze drie verschijningen door korte gedichten van elkaar

gescheiden. Tot slot wordt het hele verhaal in 91 versregels herhaald en verder uitgewerkt (I-
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I,XXX). Daarin wordt veel aandacht besteed aan de tekens van de hemel in de vorm van onver-

klaarbare schokken en geluiden, geraas, maar ook aan hemels hymnen en psalmengezang, windvla-

gen en geuren in en rond de cel van Arnulfus. Het is duidelijk dat hier niet zomaar iemand ster-

vende is.

Over het algemeen wordt in de vita longior het wonderbaarlijke, waaruit de bijzondere rol

die God Arnulfus heeft toebedacht blijkt, sterker benadrukt dan in de vita brevior. Alles wat niet

wezenlijk bijdraagt tot het bewijzen van zijn heiligheid of de aandacht ervan kan afleiden, is

afwezig. Een goed voorbeeld daarvan is de karakterbeschrijving van Oda in de vita brevior, die in

de vita longior ontbreekt. De essentie van dit verhaal, dat al aan de orde is geweest, is de voorken-

nis die Arnulfus van zijn eigen dood had. In de vita brevior vertelt de schrijver voor hij tot de kern

van zijn betoog overgaat, omstandig dat Arnulfus een zuster had die Oda heette en van jongs af

haar leven aan God had gewijd. Ondanks haar gevorderde leeftijd was zij op bedevaart naar

Jeruzalem gegaan en nu haastte zij zich, zoals Arnulfus wist tevergeefs, naar Oudenburg om haar

broer nog één keer te kunnen zien (XLV). In de vita longior lezen we niets anders over Oda dan

dat ze een zuster van Arnulfus was en in Jeruzalem was geweest. Dit alles is nu samengevat in de

boodschap die door een pelgrim uit Jeruzalem wordt overgebracht. De schrijver gaat in deze redac-

tie uitgebreid in op de wens van Oda haar broer te spreken en van hem raad en vergiffenis voor

haar zonden te krijgen en vooral op diens voorspelling dat ze te laat zou komen (II,XXIII). Daar-

door wordt de afstand met de historische werkelijkheid, die zo achter de heiligheid van Arnulfus

schuil gaat, vergroot.

Zoiets gebeurde ook met het verhaal van Guy, zijn vrouw Ermegarde en haar broer Aubry,

waaraan al even gerefereerd is. Dit verhaal behelsde vier wonderen van Arnulfus en was in de vita

brevior opgenomen zoals het was verteld door de aartsdiaken Petrus. Guy, een ridder in de buurt

van Soissons, was ernstig ziek. Hij kon niet meer eten en slapen. Iedereen vreesde dat zijn einde

nabij was en zijn vrome echtgenote Ermegarde was de wanhoop nabij. Ze was hoogzwanger en

behalve dat ze zich zorgen maakte over haar man, zag ze verschrikkelijk tegen de bevalling op. Ze

kon maar één oplossing bedenken; ze moest Arnulfus vragen haar en haar man met zijn gebed te

hulp te komen. Daartoe stuurde ze iemand naar hem toe. Toen Arnulfus van hem had gehoord wat

er aan de hand was, zei hij dat Ermegarde gerust kon zijn. Alles zou goed komen. Haar man zou

spoedig herstellen en zij zou de komende nacht voorspoedig bevallen van een zoon. Er dreigde wel

nog een gevaar waarvan zij geen weet had en de bediende moest haar daarover inlichten. Haar

broer, Aubry van Coucy, zou, als hij niet oppaste en zijn kasteel niet versterkte, de volgende dag

door verraad van zijn echtgenote door zijn vijanden gevangen genomen worden en van zijn bezit

beroofd. Ermegarde stuurde haar broer snel een boodschapper, maar hij geloofde haar niet en werd

inderdaad de volgende dag van zijn bezit en macht beroofd. Diezelfde nacht beviel Ermegarde,

zoals door Arnulfus was voorspeld, van een zoon. Het kind werd echter zonder ogen geboren en de

dienaressen van Ermegarde waren ten einde raad. Wat moesten ze doen? Zij durfden het de sterk

verzwakte moeder niet te vertellen. Na zes dagen besloten ze Ermegarde voor te stellen de jongen

naar Arnulfus te brengen om zijn zegen te vragen vóór hij zou worden gedoopt. Dat leek een goed

idee en Ermegarde stuurde een bediende naar Arnulfus om hem te smeken haar kind in zijn armen
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te nemen en te zegenen. Arnulfus nam de baby door het raam aan, sprak een gebed over hem uit,

zegende hem en deed wat speeksel op zijn oogholten. Terstond opende het kind zijn ogen. Vol

vreugde brachten de dienaressen de jongen terug naar zijn moeder en vertelden haar wat er gebeurd

was. Dat kind was Petrus, die dit verhaal aan de schrijver had verteld en inmiddels aartsdiaken

was. De vier wonderen in zijn verhaal waren: de voorkennis die Arnulfus had van het lot van

Aubry van Coucy, de genezing van Guy, de voorspoedige bevalling van Ermegarde en de genezing

van zijn ogen (XIV).

In de versie van dit verhaal in de vita longior ontbreken de vermelding van Petrus als bron

en de mededeling dat deze Petrus het blind geboren en door Arnulfus genezen kind was. Wel bevat

deze redactie een extra bewijs van de wonderbare gaven van de heilige. Arnulfus weet al voor hij

het kind heeft gezien dat het mismaakt is. Hij zegt namelijk aan de bediende die Ermegarde hem

gestuurd had, dat het dringend nodig is dat hij het kind te zien krijgt, en dat, zoals de moeder met

Gods hulp de bevalling heeft doorstaan, haar zoon door Gods erbarmen van zijn handicap zal

worden genezen (I,XXVI-XXVII). Het persoonlijke element is hier vervangen door het heilige. Het

is echter niet helemaal uit de vita longior verdwenen. In de proloog van het derde boek herinnert

Lisiardus de aartsbisschop van Reims, Rodolfus Viridis, aan Petrus, aartsdiaken van Soissons, die

verteld had dat hij blind was geboren en door het speeksel van Arnulfus het gezichtsvermogen had

gekregen, als een van de vele getuigen van de wonderdaden van de heilige.

Enkele aanpassingen vergroten bovendien de dramatiek van het verhaal in de vita longior.

Beide redacties van deVita Arnulfi beweren dat het kind zonder ogen is geboren, maar in de vita

longior is daaraan toegevoegd dat zijn oogholten bedekt waren met vlees en huid (I,XXVII). Ook

het tragisch lot van Aubry, zoals dat door Arnulfus wordt voorspeld, is in de vita longior breder

uitgemeten. In de vita brevior zegt de heilige niet meer dan dat Aubry zal worden gevangen en

verdreven en dat hem onherstelbare schade zal worden aangedaan (XIV). De redacteur van de vita

longior laat Arnulfus opsommen, dat hij van zijn bed zal worden gelicht, gevangen en afgevoerd,

vastgebonden en gefolterd en alleen door schatten te betalen het vege lijf zal weten te redden

(XXVI).

Hoe de historische werkelijkheid naar de achtergrond verdwijnt blijkt eveneens uit de

verschillende wijzen, waarop de reactie van Arnulfus, op dat moment abt van Saint-Médard, op het

bevel van de koning van Frankrijk om zich met een legermacht bij diens gevolg aan te sluiten, in

de twee redacties van deVita Arnulfi is beschreven. In beide versies weigert hij, omdat hij zijn

riddergordel heeft afgelegd om God te kunnen dienen en er niets voor voelt daarop terug te komen.

In de vita brevior is zijn antwoord kort en bondig weergegeven en overheerst oprechte verontwaar-

diging. Arnulfus weigerde te gehoorzamen en sprak tot de koninklijke gezanten: “Zal ik dus, nadat

ik omwille van God de krijgsdienst heb verlaten, opnieuw door soldaten worden omringd, opnieuw

wapenen hanteren? Grote schande! Liever zou ik de titel en het ambt van abt niet op me hebben

willen nemen, dan onder de dekmantel van deze waardigheid wederom de wereld te dienen.”

(XVII). In de vita longior is de toon veel gematigder en verhindert verontwaardiging de abt niet,

onder verwijzing naar de Bijbel duidelijk te maken waarom hij trouw wil blijven aan zijn keuze en

hoe hij zich voelt. Volgens deze redactie antwoordt Arnulfus de koninklijke gezanten vroom: “Het
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is zeker dat ik mij als zondaar ooit door krijgsverrichtingen heb bezoedeld; het is bekend dat ik uit

de vreze Gods de krijgsdienst heb verlaten en het gezelschap van monniken heb gezocht. We lezen

dat de Heer zegt, dat wie zal hebben volhard tot het einde het heil zal verwerven en zal ik,

ongelukkige, die omwille van God de krijgsdienst heb afgeworpen, opnieuw door soldaten worden

omringd, opnieuw wapenen hanteren? Grote schande! Met recht zegt de psalm over mij en mijns

gelijken: ‘Ik heb hen verworpen toen zij verheven werden’188. Zie, want ik die meende dat ik tot

de zorg voor de abdij was verheven, word gedwongen verkeerd te handelen, zodat ik in verzaking

verval. Ik zou zeker liever niet de titel en het ambt van abt op me hebben willen nemen, dan onder

de dekmantel van deze waardigheid de wereld op zo volstrekt verwerpelijke wijze te dienen.”

(I,XVI). De vlammende woede van Arnulfus in de vita brevior is in de vita longior met behoud

van de woorden, die Arnulfus in de vita brevior spreekt, omgezet in een uiting van gewetensnood

van een godsvrezend man.

Omgekeerd ontbreekt een uiting van nederigheid, waarmee Arnulfus zijn vermogen

wonderen te verrichten afzwakte, in de vita longior. Nadat Arnulfus op het feest van Laurentius

een doofstomme jongen had genezen wees hij, zo lezen we in de vita brevior, alle loftuitingen van

de aanwezigen af door te zeggen dat ze God en zijn martelaar tekort deden en hem krenkten

wanneer ze deze wonderdaad aan hem toeschreven (XXIII). Deze passage komt in de vita longior

niet voor (I,XXII), waardoor alle eer aan Arnulfus blijft.

De levensbeschrijving van Arnulfus wordt in de vita longior steviger in de hagiografische

traditie verankerd door nadrukkelijk te wijzen op banden tussen Arnulfus en beroemde heiligen.

Een voorbeeld daarvan is de uitbreiding van het verhaal in de vita brevior dat Arnulfus eens de

duivel in de nek van een dief zag zitten (XXXIII) met de mededeling dat dit grote gelijkenis

vertoont met de wonderkracht van Sint-Martinus, die eens de duivel op het hoofd van de hoogmoe-

dige graaf van Avezan zag zitten (II.X)189. De schrijver van de vita brevior doelde ongetwijfeld

eveneens op deze overeenkomst, maar de vervaardiger van de longior achtte het verstandiger het

maar ronduit te te zeggen. Deze voegt ook aan het levensverhaal toe dat de kluizenaar Arnulfus

grote mannen uit zijn tijd, paus Gregorius VII, abt Hugo van Cluny en de heilige abt Geraldus van

de abdij La Sauve Majeure, als zijn leermeesters had en veel troost en lering putte uit de

briefwisseling die hij met hen voerde (I,XX).

De meeste wijzigingen in de vita longior ten opzichte van de vita brevior zijn te vinden in

de verplaatste hoofdstukken en in het tweede boek, met name waar het om Vlaamse zaken gaat. Zo

is het verhaal van de schenking van de kerk van Oudenburg in de vita longior ingrijpend

veranderd. In de vita brevior wordt in één van de kortste hoofdstukken verteld dat de Vlamingen

de heilige graag in hun midden wilden houden en op zoek gingen 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

188 Ps. 73:18; Matt. 10:22.

189 Sulpicius Severus,Dialogi II,8, ed. Halm, 205-206.
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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). De

vita longior geeft een veel gedetailleerder verhaal, waarin wordt verteld 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 om er een klooster te laten stichten. Zo kon de voorspelling over de dood van

Arnulfus in vervulling gaan, die in een eerder behandeld hoofdstuk dat zich alleen in de vita

longior bevindt, is verteld (II,IX). 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 (II,XX). Deze gegevens heeft de redacteur van de

vita longior, zoals we zullen zien, in enkele nog steeds aanwezige oorkonden van het klooster

kunnen vinden.

Vastgesteld is dat de ordening van de hoofdstukken in de vita longior logischer is dan die in de

vita brevior en tot een betere compositie heeft geleid. De hoofdstukken die uitsluitend in de vita

longior zijn te vinden, vergroten de zeggingskracht van het levensverhaal door stilistische

verfijningen en inhoudelijke versterkingen. Het belang van Arnulfus voor Vlaanderen en in het

bijzonder Oudenburg komt beter tot zijn recht. De geringere aandacht van de redacteur van de vita

longior voor het leven van Arnulfus als ridder, voor zijn vertrek uit de wereld, past in de

hagiografische traditie.

We hebben gezien dat het, waar de redacties verschillen, niet altijd gaat om toevoegingen

in de langere redactie, maar dat soms de vita brevior meer details geeft. In die gevallen laat de vita

longior onmiskenbaar de hoofdrol in het verhaal aan Arnulfus. Zijn godsvrucht en volmaakte

beoefening van de christelijke deugden als nederigheid en gehoorzaamheid worden sterker

benadrukt. De wijzigingen in de vita longior zijn het resultaat van het vijlen en schaven van een

echte hagiograaf. Een grotere gedetailleerdheid moet de overtuigingskracht en het waarheidsgehalte

van het levensverhaal versterken. De vita longior geeft weliswaar weinig meer aan gegevens over

de heilige dan de vita brevior, maar de aangebrachte veranderingen hebben wel het karakter van de

vita beïnvloed. Het beeld dat van Arnulfus gegeven wordt, is verschoven van dat van een heilige

man naar een modelheilige.

De hierboven behandelde verschillen tussen de beide redacties van deVita Arnulfi laten

zien dat de vita longior een bewerking van de vita brevior is en niet omgekeerd. Het enige

handschrift dat van de vita brevior bewaard is gebleven, is vervaardigd in een tijd en milieu waarin

hagiografie een belangrijke plaats innam en grote verzamelingen heiligenlevens zijn aangelegd.

Hagiografen als de hierboven genoemde Gielemans, Greven en Surius kozen dikwijls voor de

meest beknopte versie van een vita of kortten vitae in door ze van wat zij als overtollige ballast

zagen, te ontdoen. Een redenering die daarvan uitgaand de geconstateerde verschillen tussen de

beide redacties van deVita Arnulfi verklaart als aanpassingen van de vita longior tot de vita

brevior, is echter volstrekt ondenkbaar. Wie zou de verantwoording en het aandeel van de getuigen
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aan de vervaardiging van de vita hebben toegevoegd? Waarom zouden bij een verkorting van de

vita alsnog twee verhalen over de jeugd van de heilige zijn opgenomen? Waarom zou het verhaal

van de stichting van Oudenburg, de plaats waar de heilige begraven lag en het centrum van zijn

verering was, tot enkele regels zijn teruggebracht? Wie zou de sterfscene van zijn hagiografische

stilering hebben willen ontdoen? Welke zin zou de herordening van de hoofdstukken hebben

gehad? De verkortingen die er van de vita longior zijn, brengen de twee redacties beslist niet

dichter bij elkaar.

Er is geen reden om aan te nemen dat de vita brevior, omdat het enige bewaard gebleven

handschrift ervan van zo’n jonge datum is, persé een latere redactie van deVita Arnulfi zou

moeten vertegenwoordigen. Bovendien wijst de aard van de verschillen niet op een verkorting

volgens de werkwijze van de laat-middeleeuwse hagiografen. Deze bewerkers zochten de kern van

het verhaal. De bewerking van de vita longior door Gielemans maakt dat duidelijk190. Hij begint

met de wonderbaarlijke gebeurtenissen rond de geboorte van Arnulfus, die hij weliswaar verkort,

maar vrijwel letterlijk weergeeft. Het verhaal over het visioen van Meynsinde is bijna in zijn

geheel opgenomen. Daarna geeft Gielemans de inhoud van het eerste boek tot de abtsverkiezing

van Arnulfus, zijn vlucht en terugkeer onder geleide van de wolf kort weer (I,I-X). De rest van het

eerste boek laat hij achterwege en hij vervolgt met de bisschopsbenoeming van de heilige (II,I).

Van het tweede boek heeft hij uitsluitend gebruik gemaakt van het hoofdstuk waarin Arnulfus zijn

metgezel vertelt van de voorkennis die hij heeft van zijn dood (II,VIII), dat over zijn terugkeer

naar Vlaanderen (II,XXVII) en de laatste hoofdstukken over zijn levenseinde (II,XXIX-XXXIV).

Uit het derde boek heeft hij niets overgenomen. Gielemans beschrijft de heiligheid van Arnulfus

aan de hand van zijn daarbij passende levensloop en de hemelse tekens waarmee deze gepaard

ging. De heilige is een voorspreker in de hemel, maar zijn voorbeeldfunctie als abt, bisschop en

vredestichter is, als niet meer van die tijd, verdwenen.

Het auteurschap

Nu voldoende is aangetoond dat de vita longior inderdaad een bewerking van de vita brevior is,

blijft de vraag wie de makers van de twee redacties waren. De auteur heeft zich niet in de vita zelf

bekend gemaakt. In de proloog van beide redacties noemt Lisiardus, bisschop van Soissons, zich

als de schrijver. Er zijn echter ook de drie boven vermelde brieven van abt Hariulfus van Ouden-

burg, waarin deze zich als de schrijver presenteert. Een van deze brieven vertoont grote gelijkenis

met de proloog van Lisiardus. Alle onderzoekers die zich met dit probleem hebben beziggehouden,

met uitzondering van Stracke, gaan ervan uit dat de derde brief van Hariulfus, de brief aan

aartsbisschop Rodolfus van Reims, de basis voor de proloog is geweest. Lisiardus zou de vita

longior hebbengeadopteerden daartoe zou deze brief van Hariulfus zijn omgewerkt tot proloog en

190 Ms. I2, ff. 614-615v.
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aan de lange redactie van deVita Arnulfi gehecht, alsof Lisiardus de vervaardiger was191. Zijn

bisschoppelijke waardigheid zou het gezag van de vita vergroten. Deze stelling wordt niet of

nauwelijks beargumenteerd. Stracke meent daarentegen dat de brief van Hariulfus een vervalsing

van de proloog van Lisiardus is. Zijn conclusie, dat de vita brevior en een groot deel van de vita

longior aan Lisiardus moeten worden toegeschreven, bracht hem ertoe de proloog, die immers aan

beide redacties voorafgaat, als het origineel te beschouwen. Volgens Stracke zijn de verschillen

tussen de tekst van de proloog en die van de bewuste brief veel groter dan de onderzoekers vóór

hem hadden waargenomen en wijst de aard daarvan op een bewerking van de proloog door

Hariulfus. Hij heeft bij zijn onderzoek ook de inhoud van de twee andere brieven betrokken en

heeft daaruit afgeleid, dat Hariulfus op slinkse wijze het auteurschap van Lisiardus probeerde te

verdoezelen en zichzelf als de schrijver van de vita op te werpen192. Zijn betoog heeft niet

iedereen overtuigd. Een nauwgezette bestudering van de gegevens zal misschien kunnen uitwijzen

wie gelijk heeft.

We hebben al gezien dat Mabillon de drie brieven van Hariulfus heeft uitgegeven naar een

transcript van een handschrift uit Ourscamp (V), dat hem door een monnik van dat klooster was

toegezonden193. De brieven werden, volgens Mabillon, in V gevolgd door eenVita Arnulfi in één

boek, verdeeld in veertig hoofdstukken194. Was dit, nu verdwenen, handschrift een tekstgetuige

van de vita brevior, van de vita longior of van een tot op heden onbekende andere redactie? Mabil-

lon geeft hierover geen uitsluitsel. Opmerkelijk is in ieder geval dat hij de twee hoofdstukken over

Arnulfus als ridder in de vita brevior (III-IV), die niet in de tekstgetuigen van de vita longior

voorkomen, wel heeft opgenomen in zijn editie, maar naar de uitgave van Surius. Daaruit kan,

gezien zijn editoriale principes, afgeleid worden dat hij geen handschrift of een transcript van de

vita brevior tot zijn beschikking had195. We zullen ons erbij moeten neerleggen dat de vita in het

handschrift van Ourscamp, evenals het handschrift zelf, niet te identificeren is en dat getracht moet

worden langs andere wegen vast te stellen bij welke redactie van de vita de drie brieven van

Hariulfus hoorden, bij de vita brevior of bijvoorbeeld een andere dan de ons bekende redactie van

de vita longior.

191 ed. Mabillon, intr. 502-3;AASSAug. III, 229; MGH SSXV.II, 873; Dekkers, ‘Sint Arnoud en zijn
oudste biografen’, 102 .

192 Stracke, ‘Lisiardus’, 59-75.

193 ed. Mabillon, intr. 502.

194 Ibidem, 503:Eamdem unico quoque libro in quadraginta capita diuiso complectitur cod. ms. Ursi-
campi cum tribus epistolas, quas modo laudabamus.

195 Ibidem, 507:In altero codice et apud Surius habetur, opmerkelijk is de variant die Mabillon hier aan-
geeft, waarbij hij de editie van Surius en één van zijn handschriften plaatst tegenover de tekst die hij naar het
verloren handschrift uit Longpont uitgeeft. In de nu bekende tekstgetuigen scheidt deze variant in de proloog
de vita brevior van de vita longior:omnium bonorum plenitudinem(A en ed. Surius),totius sanctae
obedientiae plenitudinem(BCDEFDu en ed. Mabillon).
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In de eerste van de drie brieven richt Hariulfus zich tot Lambertus, bisschop van het dubbelbisdom

Noyon en Doornik (1114-1124). Hij biedt hem een werk aan dat hij heeft samengesteld over het

leven en de deugden van Arnulfus, bisschop van Soissons, die in Oudenburg begraven ligt. Hij

acht het van belang dat de inhoud ervan binnen de heilige Kerk gelezen, gekend en nagevolgd

wordt. Oudenburg behoort tot het diocees Doornik en daarom verzoekt hij Lambertus om, als hij

het werk gunstig beoordeelt, zijn bisschoppelijk gezag aan te wenden om er bekendheid aan te

geven. Daarnaast vraagt Hariulfus Lambertus het onder de aandacht te brengen van zijn medebis-

schop Lisiardus van Soissons en samen met hem zich ervoor in te spannen dat ook de aartsbis-

schop van Reims er kennis van krijgt196. Deze brief bepaalt meteen de datum waarna de brieven

moeten zijn geschreven, namelijk na de bisschopswijding van Lambert in 1114197.

De tweede brief is aan bisschop Lisiardus van Soissons (1108-1126) gericht. Hariulfus

schrijft dat hij bezig is de vita langs de formele weg, namelijk via Lambertus, bisschop van Noyon

en Doornik, bij de aartsbisschop van Reims te bezorgen, maar dat hij eerst nog graag het oordeel

van Lisiardus wil hebben. Als ook deze het werk gunstig beoordeelt en er zich met zijn gezag

achter stelt, acht hij kans op succes in Reims groter. Hariulfus noemt twee redenen waarom hij

zich juist tot Lisiardus wendt. De ene is dat deze het nodige weet van Arnulfus, die per slot van

rekening één van zijn voorgangers was198. De andere is dat hij al wat er wordt gezegd of

geschreven over zijn voorganger Arnulfus met zijn getuigenis moet bekrachtigen. Opmerkelijk is

dat Hariulfus niet eerst vermeldt dat hij een vita van Arnulfus heeft vervaardigd, maar meteen met

de deur in huis valt en zegt wat hij van Lisiardus verlangt. Daardoor ontstaat de indruk dat

Lisiardus van de bemoeienis van Hariulfus met de vervaardiging van de vita op de hoogte was.

Stracke ziet in deze brief zijn wantrouwen jegens Hariulfus bevestigd, omdat deze zich daarin niet

uitdrukkelijk als de maker of schrijver van de vita presenteert, maar alleen om de goedkeuring van

Lisiardus vraagt199. Stracke stelt dat Hariulfus dat doet, omdat hij weet dat het meeste werk door

Lisiardus was verricht. Hariulfus zou dus ook de proloog kennen.

Afgaande op de inhoud zijn de brieven aan Lambertus en Lisiardus eerder vóór dan na de

door Mabillon als derde uitgegeven brief aan Rodolfus, aartsbisschop van Reims (1106/08-1124)

geschreven. Daarin verzekert Hariulfus met de nodige plichtplegingen dat het geschrift dat hij heeft

vervaardigd, geheel op waarheid berust, omdat wat er in staat door ooggetuigen is aangedragen. Hij

196 Ibidem, 505-506.

197 Gallia Christiana IX, 1000; Guyotjeannin,Episcopus, 177.

198 ed. Mabillon, 506:Una quidem, quia praesentis negotii notitia vos non modica fulcit, vitae scilicet et
virtutis meritorumque domini nostri, praedecessoris vestri Arnulfi episcopi; altera vero, quia etsi vobis
numquam notus fuisset, tamen quia illum Deus mirabilem cultu justitiae fecit, quidquid de illo sanctum
authenticumque potest dici vel describi, vestro debet testimonio roborari. In deze zin moetetsi ‘zelfs als’
betekenen; wellicht is het een overleveringsfout vooretiamsi.

199 Stracke, ‘Lisiardus’, 75.
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verzoekt de aartsbisschop het te beoordelen, waar nodig bij te vijlen en openbaar te maken200.

Het is deze brief die zo’n opvallende gelijkenis heeft met de proloog van Lisiardus, die aan beide

redacties van deVita Arnulfi voorafgaat.

In vergelijking met de brief van Hariulfus aan aartsbisschop Rodolfus van Reims bevatten de

prologen van de vita brevior en de vita longior een aantal tekstuele afwijkingen, die voor de

inhoud niet van belang zijn. De beide prologen vertonen ook onderling dergelijke verschillen. De

enige afwijking die wel grote gevolgen heeft, de naam van de adressant, plaatst de twee prologen

tegenover de brief. Beide prologen missen bovendien de slotpassage van de brief van Hariulfus.

Daarin spreekt de schrijver de hoop uit, dat zij die ervaren zijn in welsprekendheid zijn ongeculti-

veerde verhaal een plaats zullen willen geven binnen de kerk zoals in Gods woning ook geiteharen

kleden hun plaats hebben en uiteenlopend vaatwerk zijn verschillende functies201. Hij besluit met

de wens dat de aartsbisschop in leven en functie tot in lengte van dagen door God behouden mag

blijven202. Waarom deze passage wel in de brief, maar niet in de prologen voorkomt, is niet

duidelijk. Ze past in beide en het is dan ook niet mogelijk te oordelen of het om een toevoeging of

weglating gaat. Dat het in het ene geval om een brief gaat en in het andere om een proloog, levert

evenmin gegevens op die helpen bepalen welk van beide stukken het origineel is. Bestudering van

aanbiedingsbrieven en prologen uit de hoge middeleeuwen heeft tot de conclusie geleid dat er

eigenlijk geen onderscheid gemaakt kan worden tussen deze twee typen geschriften203.

Uit vergelijking van de drie teksten blijkt dat soms de brief tegenover de beide prologen

staat, maar dat het ook voorkomt dat juist één van de prologen tegenover de brief en de andere

proloog staat. Voor het grootste deel is de tekst van de brief en de beide prologen gelijk. Afgezien

van de laatste passage van de brief die in beide prologen ontbreekt, heeft A de meest uitvoerige

tekst. Door de varianten nader te bekijken kan misschien meer zicht op de ontstaansgeschiedenis

van deze teksten worden verkregen. Uit een vergelijking van de tekstgetuigen van de vita longior is

gebleken dat deze onderling geen noemenswaardige verschillen in de proloog vertonen204.

Gemakshalve zal daarom naar de editie van Mabillon worden verwezen. Surius heeft de proloog

sterk bewerkt en blijkt, voor zover vergelijking mogelijk is, meestal met A samen te gaan. In de nu

volgende vergelijking wordt de vita brevior als A, de brief als V en de vita longior als M aange-

duid. Een overzicht van de varianten is in bijlage 5 te vinden.

Het aantal varianten is gering en het is de vraag of op basis daarvan uitsluitsel kan worden

200 ed. Mabillon, 507.

201 Exod. 25:4, 35:6 en 23-26, 36:14, 37:16, 38:3.

202 ed. Mabillon, 507.

203 Simon, ‘Untersuchungen’ II, 136-138.

204 Het zeventiende-eeuwse handschrift F heeft af en toe een eigen woordgebruik, maar daaruit blijkt
geen verwantschap met de proloog van A of de brief van Hariulfus (V).
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verkregen. Soms gaan de drie versies hun eigen weg, maar meestal staan er twee in wisselende

combinaties samen tegenover de derde. In het laatste geval kunnen de varianten in enkele

categorieën worden onderscheiden. Enerzijds zijn er tekstverschillen die vrijwel zeker niet meer

dan overleveringsfouten zijn, bijvoorbeeld omzettingen (sustollere de profundoAV, de profundo

sustollereM), omissies van één of enkele woorden (presumpsi imperitusA, praesumsiMV; ad hec

pro posse exarandaA, ad haec exarandaMV) en leesfouten of verschrijvingen (sit A, fiat MV;

subiaceantA, subjaceatMV). Dergelijke varianten vloeien voort uit het afschrijfproces. Ze zeggen

dus iets over de tekstoverlevering, maar er kunnen geen conclusies over de ontstaansgeschiedenis

van de drie teksten uit getrokken worden. Ze zijn het talrijkst als M en V samengaan en tegenover

A staan (MV↔A). Dat betekent dat A nogal eens een geïsoleerde positie in de overleveringsge-

schiedenis inneemt. Anderzijds zijn er varianten die even zeker het resultaat van een bewuste

redactionele ingreep zijn. Men vindt ze, zoals gezegd, in de aanhef (omnium episcoporum infimus

LisiardusAM, omnium abbatum peripsema HariulfusV) en aan het slot (eveneens AM↔V), maar

ook elders (omnium bonorum plenitudinemAV, totius sanctae obedientiae plenitudinemM; in his

que corrigenda suntAV, in corrigendisM). Dergelijke redactionele varianten zijn bijna even vaak

te vinden waar A en M samengaan tegeover V (AM↔V) als waar A en V samen tegenover M

staan (AV↔M), terwijl zij ontbreken als A een andere tekst biedt dan M en V gemeen hebben

(A↔MV). Dit wijst op een centrale positie van A in de ontstaansgeschiedenis. Uiteraard kan een

aantal varianten niet met zekerheid in één van beide groepen worden ondergebracht:pondus(M)

tegenoverpelagus(AV) kan zowel uit een leesfout als uit een bewuste ingreep voortkomen en bij

pre pauore(A) tegenoverprae timore(MV) kan zowel een redactor in het spel zijn als een kopiist,

die bij het reproduceren van de zojuist gelezen tekst van zijn legger onbewust een woord door een

synoniem heeft vervangen.

Op grond van de varianten kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld welke tekst er

eerder was, de brief van Hariulfus (V), zoals de opvatting van Mabillon impliceert, of de proloog

van Lisiardus, die voorafgaat aan de vita brevior (A), zoals Stracke heeft betoogd. Dat M de oudste

versie is, is a priori uiterst onwaarschijnlijk, omdat de vita longior een bewerking is gebleken van

de vita brevior. De redactionele ingrepen die alleen M tegenover AV vertoont, zijn kennelijk het

gevolg van het feit, dat de redactor ook de proloog stilistisch heeft bewerkt. Aan de reeds

genoemde voorbeelden van (AV↔M) kunnen onder andereamminiculisAV, studiisM en pusil-

litatis AV, exiguitatisM worden toegevoegd. Gezien de constellaties waarin redactionele varianten

voorkomen is het, als A de oorspronkelijke versie is, ondenkbaar dat A eerst is bewerkt tot V en

vervolgens V tot M (A→V→M, in strijd met AM↔V) of eerst tot M en vervolgens tot V

(A→M→V, in strijd met AV↔M). Als V de oorspronkelijke versie is, is het uitgesloten dat A en

M onafhankelijk van elkaar uit V zijn voortgekomen (in strijd met AM↔V) of dat V eerst is

bewerkt tot M en daarna tot A (V→M→A in strijd met AV↔M). Er blijven dus twee hypotheses

over, die het bestaan van de beide groepen varianten, die als bewuste ingrepen kunnen worden

verklaard, toelaten. De ene is dat de brief van Hariulfus de basis heeft gevormd voor de proloog

van de vita brevior, die vervolgens is bewerkt tot de proloog van de vita longior (V→A→M), de

andere dat uit de proloog van de vita brevior, onafhankelijk van elkaar, zowel de brief van Hari-
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ulfus als de proloog van de vita longior zijn afgeleid (V←A→M). In beide gevallen is het relatief

frequent voorkomen van de constellatie MV↔A bij overleveringsfouten een probleem, waarvoor

een verklaring moet worden gevonden.

Nu zijn weliswaar de mogelijkheden tot twee ingeperkt, maar we hebben nog steeds geen

antwoord op de vraag welke tekst de oudste is, de proloog van Lisiardus bij de vita brevior (A) of

de brief van Hariulfus (V). Dit antwoord zal langs een andere weg moeten worden gevonden. De

brief van Hariulfus aan aartsbisschop Rodolfus van Reims is, zoals we hebben gezien, na de bis-

schopswijding van Lambertus (1114) geschreven en diende ter begeleiding van een door Hariulfus

vervaardigde levensbeschrijving van Arnulfus. Het ligt voor de hand daarbij te denken aan de

eerste twee boeken van de vita longior, die immers grotendeels in 1114 zijn voltooid. Het mira-

kelboek is aan deze redactie en niet aan de vita brevior toegevoegd, zodat aangenomen moet

worden dat het de vita longior was die, zeker vanaf 1120, werd gebruikt om de canonizatie van

Arnulfus te bewerkstelligen. Het is niet goed voorstelbaar dat de brief van Hariulfus alsnog is

gebruikt voor een proloog voor de, door de vita longior overbodig geworden, vita brevior, die dan

weer model stond voor een proloog voor de vita longior (V→A→M).

Nu zou men daar tegen in kunnen brengen dat de versie van deVita Arnulfi van Hariulfus,

die in het handschrift van Ourscamp op de drie brieven volgde, misschien een andere was dan de

vita longior. Volgens Mabillon was dit immers een vita in één boek, verdeeld in veertig hoofd-

stukken205. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat de indeling in twee boeken pas later, bijvoor-

beeld na de toevoeging van het mirakelboek heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk is dan wel dat

Hariulfus in zijn brief aan bisschop Lambertus van Doornik zegt dat hij pas sinds deze de bis-

schopszetel bekleedde, in staat was tot het schrijven van de vita206. Lambertus werd wellicht al in

1113 gekozen, maar hij werd pas op 8 maart 1114 gewijd207. Moeten we er nu van uitgaan dat

Hariulfus in een jaar of anderhalf twee redacties van de vita heeft gemaakt? De eerste zou dan ook

nog wel een bewerking kunnen zijn van een in het klooster Oudenburg aanwezige versie van de

vita brevior, zonder de ons bekende proloog van bisschop Lisiardus, zoals die kort voor 1095 door

Lisiardus, toen nog proost, met hulp van abt Arnulfus van Oudenburg was vervaardigd. Als

Hariulfus inderdaad zo’n versie met de brieven heeft rondgestuurd, kan Lisiardus hem zijn rond

1108 herziene versie van de vita brevior met de bijbehorende proloog hebben gegeven, die dan

door de abt voor een betere bewerking is gebruikt. In dat geval kan de brief aan aartsbisschop

Rodolfus onmogelijk aan de proloog ten grondslag liggen. Als de versie in het handschrift

Ourscamp een eerste bewerking van de vita brevior in zijn huidige vorm was, is dat evenmin het

geval. Heeft Hariulfus misschien zijn eerste vita of de vita brevior pas na 1114 omgewerkt tot de

205 AS OSB VI.II, 503. Het genoemde aantal hoofdstukken biedt weinig houvast, aangezien die
mededeling onjuist kan zijn en is gebleken dat de hoofdstukindeling van deVita Arnulfi problemen
opleverde.

206 Ibidem, 505.

207 Gallia Christiana IX, 1000; Guyotjeanin,Episcopus, 177.
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vita longior, toen in 1120 bleek dat er niet voldoende materiaal was om Arnulfus te kunnen laten

heiligverklaren en hij toch een mirakelboek moest maken? Men zal zich in dat geval afvragen

waarom bij een zo ingrijpende bewerking een datering die niet meer klopte zou zijn gehandhaafd.

Kortom, de vita in het verloren handschrift van Ourscamp leidt tot allerlei speculaties die niet

bewezen of ontkracht kunnen worden. Wat we ook bedenken over de ontstaansgeschiedenis van de

vita, het is duidelijk dat de hypothese dat de proloog van de vita brevior ten grondslag ligt aan

zowel de brief als aan de proloog van de vita longior, (V←A→M) het meest voor de hand ligt.

Rest de verklaring van het feit, dat overleveringsfouten zo vaak in de constellatie MV↔A

voorkomen. Onze tekstgetuige van A is een zestiende-eeuws handschrift. Het is een zeer jonge

representant van een oude tekstfase. Blijkbaar is in de eeuwen, die A scheiden van de tijd waarin

de hier besproken redactionele ingrepen plaatsvonden, tekstbederf in de overlevering van de vita

brevior geslopen, waarvan nog geen sprake was in de voorouder van A, die tot V en M werd

bewerkt. Handschrift A vertegenwoordigt een oude tekstfase, maar biedt een tekst waarin -

gelukkig op onderdelen van ondergeschikt belang - de lange transmissieweg

meer sporen heeft achtergelaten dan het geval was in de twaalfde-eeuwse

tekstgetuige die aan M en V ten grondslag werd gelegd. Dat kan zoals

hiernaast worden uitgebeeld.

De auteurs

Als alles zo in zijn werk is gegaan als hierboven is beschreven, dan heeft het er alle schijn van dat

Lisiardus inderdaad de auteur van de vita brevior is. Welke reden zou er anders zijn om zijn

proloog daaraan te hechten? Kijken we nog eens naar de verantwoording aan het einde van de vita

brevior (LVI). De schrijver zegt dat hij nu moet verantwoorden van wie hij alles wat hij openlijk

gaat behandelen, heeft gehoord en op aandringen van wie hij het is gaan opschrijven. Allereerst is

er de in de vita meermalen genoemde Everolfus, trouwe metgezel en dienaar van bisschop

Arnulfus, die in diens nabijheid meer dan voldoende zelf heeft ervaren. Toen Everolfus enkele

dagen met de schrijver in Oudenburg verbleef, heeft hij hem alles wat hij wist verteld, terwijl de

schrijver het optekende op wastafeltjes. Vervolgens heeft Arnulfus, een zoon van een zuster van de

heilige en de eerste abt van Oudenburg, geholpen alles wat in die wastafeltjes was gegrift te

ordenen en met inkt op perkament op te tekenen. Dan was er nog een zuster van de bisschop,

Adzela, die nog veel over hem wist te vertellen.

In de proloog van het derde boek van de vita longior vertelt Lisiardus dat ook hij zelf kon

getuigen van de wonderdaden en het heilige leven van Arnulfus, omdat hij hem goed gekend had.

Hij was door hem tot subdiaken gewijd en had enige tijd met hem samengewoond. Dan heeft hij

ongetwijfeld ook de monnik en priester Everolfus gekend en is het heel goed mogelijk dat zij

samen naar Oudenburg zijn geweest, al was het maar om het graf van de heilige te bezoeken. Of

was hij uitgenodigd door de eerste abt van Oudenburg en de andere genoemde getuigen om hun

verhaal over Arnulfus aan te vullen en vast te leggen? Mabillon heeft erop gewezen dat er geen

bewijzen zijn dat Lisiardus ooit in Oudenburg is geweest en gaat er daarom van uit dat de schrijver
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van de boven aangehaalde verantwoording wel Hariulfus moet zijn geweest208. Deze passage kan

echter niet op Hariulfus van toepassing zijn, omdat deze pas in 1105 als abt naar Oudenburg

kwam. Hij was tot die tijd monnik in Saint-Riquier en er is geen reden om aan te nemen dat hij

toen al belangstelling voor Arnulfus aan de dag heeft gelegd209.

De vraag blijft waarom Lisiardus zich nog in of na 1108 met de vita brevior heeft bezig

gehouden. Een reden kan zijn dat zijn verkiezing tot bisschop van Soissons zijn belangstelling voor

Arnulfus opnieuw aanwakkerde. Nu ging het niet meer om een heilige man die hij had gekend,

maar om een van zijn voorgangers. Mogelijk wilde hij vanaf dat moment meer dan alleen een

lokale verering in en rond Oudenburg en streefde hij naar een officiële erkenning van de heilige

om hem in de rij heilige bisschoppen van Soissons in te kunnen voegen210. Hij verkeerde

bovendien door zijn bisschopsbenoeming in een betere positie om zich in te zetten voor de hei-

ligverklaring van Arnulfus. Het episcopaat van Arnulfus was, zoals nog zal blijken, in het bisdom

Soissons een omstreden zaak en de voorgangers van Lisiardus zullen misschien hun redenen

hebben gehad om niet de aandacht op Arnulfus te willen vestigen. Er is al even op gewezen dat

Arnulfus niet genoemd wordt in de oudste bisschopslijst van Soissons211.

Voorgaande redenering sluit niet uit dat Lisiardus niet alleen de auteur van de vita brevior

is geweest, maar ook de bewerking daarvan tot de vita longior geheel of gedeeltelijk voor zijn

rekening heeft genomen. Per slot van rekening hebben alle bewaard gebleven tekstgetuigen van de

vita longior een proloog die slechts in details van die van de vita brevior verschilt en eveneens

Lisiardus als de maker van de vita presenteert. Toch zijn er redenen om aan te nemen dat de vita

longior het werk van Hariulfus is.

Allereerst zijn er de drie brieven waaruit blijkt dat Hariulfus eenVita Arnulfi heeft

vervaardigd, die waarschijnlijk in 1114 was voltooid, maar in ieder geval vóór het concilie van

Reims (1119), waar Rodolfus, aartsbisschop van Reims om de heiligverklaring van Arnulfus

mogelijk te maken aanvullende informatie over postume wonderen vroeg. Op dat concilie waren

ook Lambertus en Lisiardus aanwezig. Hariulfus heeft geen stappen ondernomen vóór 1114, de

vroegst mogelijke datering van de brieven. Aangetoond is dat deze brieven ter begeleiding van de

vita longior dienden. Er is bovendien een vita longior bekend, waarin vermeld staat dat deze in

1114 is voltooid. Het ligt voor de hand te concluderen dat dit de vita is die door Hariulfus is

vervaardigd en mogelijk in een eerdere redactie dan de ons bekende met de brieven is verzonden.

Dat Hariulfus als de maker van eenVita Arnulfi werd beschouwd, is ook te lezen in het

grafschrift van Hariulfus zoals dat voorkomt in een vijftiende-eeuws handschrift afkomstig uit het

208 ed. Mabillon, 502.

209 Hariulfus, Chronicon Centulense, ed. Lot, intr. V-VI.

210 Zie p. 221.

211 Zie p. 187.
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klooster Oudenburg212. Verdere toewijzigingen van deVita Arnulfi aan abt Hariulfus komen eerst

uit de zeventiende eeuw en latere tijd. Volgens de inventaris van het boekbezit van de abdij

Oudenburg, die Sanderus in 1639 ontving, bezat het klooster drie exemplaren van eenVita Arnulfi.

Er was een vita van Lisiardus, een berijmde, nu onbekende versie van de hand van een anonieme

monnik van Oudenburg en een vita van Arnulfus, bisschop van Soissons en abt van Ouden-

burg213. Wist iedereen vanzelfsprekend van wiens hand de laatst genoemde tekst was? Geen van

de nu nog bekende tekstgetuigen heeft deze, onjuiste, titel. Hariulfus wordt maar één keer in de

inventaris genoemd, als auteur van een werk met de titelDe Miraculis S. Petri Apostoli apud

Aldenborck, dat niet is overgeleverd. De Vita Gerwini, de levensbeschrijving van Gerwinus, tweede

abt van Oudenburg, die ook aan Hariulfus wordt toegeschreven, is eveneens verloren gegaan en

staat al niet meer op deze lijst. De toewijzing van dat geschrift aan Hariulfus is ontleend aan

Molanus214. Vastgesteld kan worden dat Hariulfus in Oudenburg tenminste één, maar waarschijn-

lijk meer werken heeft geschreven. Dat is niet verbazingwekkend, aangezien hij al voor zijn abbati-

aat als monnik van Saint-Riquier van zijn kwaliteiten als schrijver blijk had gegeven215.

De passages over Oudenburg en Vlaanderen in de vita longior, die sterk bewerkt en uitge-

breid zijn in vergelijking met die in de vita brevior, lijken een overtuigend bewijs van het aandeel

van Hariulfus aan de lange redactie van deVita Arnulfi. Het gebruik van oorkonden daarbij komt

overeen met de werkwijze die Hariulfus ook in zijn kroniek van Saint-Riquier heeft toegepast216.

Deze oorkonden heeft de eerste abt van Oudenburg, Arnulfus, ongetwijfeld eveneens gekend. Diens

interesse lag echter bij zijn heilige oom, tevens grondlegger van Oudenburg, terwijl Hariulfus de

nadruk legde op zijn klooster en de heilige stichter ervan. Hariulfus is ook degene die rond 1140

de belangen van het klooster moest verdedigen tegen de aanspraken die de abdij Saint-Médard erop

maakte, omdat de stichter, Arnulfus, eens een monnik van deze abdij was geweest217.

Het is zeer goed denkbaar dat Hariulfus bij zijn bewerking van de vita brevior hulp heeft

gehad van de auteur daarvan, Lisiardus. Op het eerste gezicht lijkt het waarschijnlijk dat deze de

212 Brugge, Grootseminarie 127/5 fol. CXCVIIva, uitgegeven door Van de Putte,Chronicon, 79; zie ook
PL 174, 1564; vgl. Hariulfus,Chronicon Centulense, ed. Lot, 285, waar deze mededeling in het epitaphium
ontbreekt.

213 Sanderus,Bibliotheca, 224-6,
- Vita B. Arnulphi Suessionensium Episcopi per Lisiardum Episcopum itidem Suessionensem ad
Radulphum Archiepiscopum Remensem,
- Eadem Metro scripta, Auctore incognito, at Monacho Aldenburgensi
- Vita B. Arnulphi Suessionensis Epis. & Abbatis Aldenburgensis. Men kan zich afvragen of de hier
genoemde metrische vita de verzen heeft geleverd die in de vita longior zijn opgenomen.

214 Molanus,Natales Sanctorum Belgii, 71-2 en 178.

215 Hariulfus, Chronicon Centulense, ed. Lot, intr. V-XVII.

216 Ibidem, XIX-XXXIX.

217 Zie pp. 206-207.
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gegevens heeft geleverd voor het nieuwe hoofdstuk in de vita longior over de heilige Simon van

Crépy (I.XXV). Als zoon van Adam, heer van Nantheuil-le-Haudouin en kastelein van Crépy-en-

Valois218, was Lisiardus vermoedelijk een afstammeling van Tedbald van Nantheuil-le-Haudouin,

een broer van Raoul van Valois, de vader van Simon van Crépy219. De vraag is dan waarom hij

dit verhaal niet eerder in de vita heeft opgenomen, aangezien het de door hem zo bewonderde

Arnulfus verbond met een heilige die tot zijn familie behoorde. Waarschijnlijk heeft Hariulfus het

echter langs een andere weg vernomen. Simon was namelijk opgevoed aan het hof van Willem de

Normandiër en onderhield nauwe banden met de Engelse koning en zijn vrouw Mathilda, de zuster

van graaf Robrecht de Fries van Vlaanderen. Simon stierf omstreeks 1080 in Rome, waar hij op

kosten van koningin Mathilda werd begraven220. Nu was er altijd veel contact geweest tussen het

Engelse hof en de abdij Saint-Riquier in Ponthieu, waar Hariulfus monnik was geweest. Hariulfus

vertelt in zijn kroniek van dit klooster bijvoorbeeld dat abt Gerwinus bevriend was met Edward de

Belijder en zijn vrouw Edith221. Het is dus aannemelijk dat Hariulfus het verhaal over Simon al

kende vanuit Saint-Riquier of het in Vlaanderen heeft gehoord. Hat staat vast dat Lisiardus aan het

derde boek van de vita longior heeft meegewerkt. Behalve de proloog van dit mirakelboek is ook

het daarin opgenomen verslag van het concilie van Beauvais (1120), waarop tot de elevatie van

Arnulfus werd besloten, van hem afkomstig (III,XV).

Hariulfus kan de proloog van Lisiardus bij de vita longior hebben gehandhaafd, omdat er

geen reden was dat niet te doen. Hij had immers alleen weggelaten wat geen duidelijk bewijs van

de heiligheid van Arnulfus was en dat kon van de proloog zeker niet worden gezegd. Bovendien

was Lisiardus de schrijver van deVita Arnulfi, die door Hariulfus zoveel mogelijk in tact was

gelaten en alleen maar was bewerkt om een beter resultaat te krijgen. Door de proloog te

handhaven gaf Hariulfus Lisiardus de erkenning die hij verdiende. Beide hagiografen werkten

samen in hun streven naar kerkelijke erkenning van Arnulfus als heilige. Als bisschop had Lisiar-

dus ongetwijfeld het meeste aanzien en gezag en beschikte hij over de juiste contacten. Uit het

weglaten van bronvermeldingen kan worden opgemaakt dat Hariulfus het niet van wezenlijk belang

vond wie de gegevens hadden geleverd. Lisiardus stond door zijn functie en door zijn relatie met

de heilige borg voor de betrouwbaarheid daarvan. Van belang was dat er een vita van hoogstaande

kwaliteit werd vervaardigd om de heiligverklaring van Arnulfus te bewerkstelligen.

Besluit

218 Pécheur,AnnalesII, 174; Ferrant,Vie II, 167-168, noot 2.

219 Bur, La formation, 213 en 210, tabel 20.

220 Vita Simonis, PL 156, 1215 en 1222; Bates, ‘Lord Sudeley’s Ancestors’, 43.

221 Hariulfus, Chronicon Centulense, ed. Lot, 237-238.
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Samenvattend kan gezegd worden dat de vita brevior de oorspronkelijkeVita Arnulfi weergeeft of

althans het dichtst benadert. De basis ervoor is in ieder geval vóór 1095 gelegd door Lisiardus,

toentertijd proost te Soissons. Hij kon daarvoor putten uit eigen ervaring en die van andere mensen

uit de omgeving van Arnulfus. Eenmaal bisschop van Soissons heeft hij zich opnieuw met de vita

beziggehouden. Hij heeft er een proloog aan toegevoegd en misschien het een en ander bijge-

schaafd. Niet lang na 1108 zal de vita brevior in zijn huidige vorm zijn voltooid. Doel daarvan zal

geweest zijn de bisschopszetel luister bij te zetten en de man voor wie hij oprechte bewondering

koesterde en die hij persoonlijk had gekend, het aanzien dat hij verdiende te verschaffen.

De vita longior is een bewerking van deze vita van de hand van Hariulfus, derde abt van

Oudenburg. Als ervaren schrijver heeft hij de tekst uitgebreid en verfraaid. Zijn eerste redactie was

in 1114 voltooid en, zeker vóór 1119, voorzien van een begeleidend schrijven naar Lambertus,

bisschop van Noyon en Doornik, Lisiardus, bisschop van Soissons en Rodolfus, aartsbisschop van

Reims gestuurd. Het bleek niet voldoende te zijn om elevatie en translatie van Arnulfus te bewerk-

stelligen. Daarom is er een boek met postume wonderen aan toegevoegd. Dit mirakelboek is na

1119/21 verder aangevuld met verslagen van de gebeurtenissen rond de elevatie en translatie.

Daaruit blijkt de nauwe samenwerking van Lisiardus en Hariulfus om hun gemeenschappelijke doel

te bereiken. Lisiardus had de abt nodig voor informatie over wonderen bij het graf in Oudenburg

en Hariulfus had in de bisschop een invloedrijk voorspreker, die bovendien borg stond voor de

inhoud van de vita. Ook aan het tweede boek is na 1121 nog gewerkt, toen er ook verzen in zijn

opgenomen. De vita longior, in de vorm die wij kennen uit de overgeleverde tekstgetuigen, is dus

pas na dat jaar, maar in ieder geval vóór het tijdstip van vervaardiging in de dertiende eeuw van

de oudste tekstgetuigen tot stand gekomen. In het vervolg zal Lisiardus als de auteur van de vita

brevior en Hariulfus als de vervaardiger van de vita longior worden genoemd.

Bij de vergelijking van de beide redacties van deVita Arnulfi is geconstateerd dat in de

vita longior, de bewerking van de vita brevior, de historische werkelijkheid, verhuld in hagiografi-

sche formuleringen verder naar de achtergrond verdween. Er is al op gewezen dat het karakter van

het levensverhaal daardoor veranderde en Arnulfus van een bijzonder mens, tot een modelheilige

werd. De vita brevior zal daarom het uitgangspunt zijn bij mijn poging de levensloop van

Arnulfus, ingepast in de historische werkelijkheid, te reconstrueren.
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