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6 Monnik, abt en kluizenaar

Eenmaal in Saint-Médard werd Arnulfus door de monniken in hun midden opgenomen. Zij leerden

hem alles wat nodig was en na een jaar werd hij belast met de zorg voor de armen. Dat was een

belangrijke taak van de kloosters, die door de maatschappelijke ontwikkelingen in de elfde eeuw

zeer in omvang toenam. Arnulfus verkoos evenwel het leven van een kluizenaar. Na enige jaren

kozen de monniken van Saint-Médard hem tot abt. Omstandigheden dwongen hem er echter toe

deze functie neer te leggen en hij trok zich opnieuw terug in zijn kluizenaarscel. Het leven dat hij

nu leidde, verschilde sterk van zijn bestaan als kluizenaar voor hij tot abt werd gekozen. De

gebeurtenissen in de fase van het leven van Arnulfus die in dit hoofdstuk wordt behandeld, kunnen

niet los worden gezien van de ontwikkelingen op sociaal-economisch en religieus gebied.

De vita vertelt dat de toentertijd voortreffelijke kloostergemeenschap in de bij de muren van de

stad Soissons gelegen abdij Saint-Médard, waar Arnulfus zich heen spoedde, door het voorbeeldige

gedrag van de monniken, waarmee ze onder abt Reynaldus waardige lofoffers aan God brachten,

een grote uitstraling had. De verstandige broeders van deze gemeenschap, in het bezit van zowel de

listigheid van God als die van de wereld en in staat voor het oog van God en van de mensen in het

goede te voorzien, konden immers geen onbeschaafde manieren hebben, want zij werden gesteund

door het drukke bezoek van hoofse lieden uit heel Frankrijk, of Rome of Reims. Zij ontvingen

Arnulfus, die zo’n haast had om zich uitsluitend aan Christus te kunnen wijden, passend en nadat

hij zijn krijgsgordel, wapens en kostbare kleren, die hij aan de kerk schonk, had afgelegd, gaven

zij hem de kruinschering en hulden hem in een monnikspij (V). Tot zover de vita.

Zo deed Arnulfus overeenkomstig de Regel van Benedictus afstand van zijn aards

bezit449 en koos vrijwillig voor de armoede. Hij werd eenpauper Christi450. Volgens Lisiardus

bracht Arnulfus al een jaar door op het reguliere pad, toen hij vanwege zijn vrome liefde en om

zijn gehoorzaamheid op de proef te stellen werd belast met het beheer van de aalmoezen en de

zorg voor de voeding van de armen (VI). Dat jaar slaat misschien op zijn noviciaat, de tijd die

volgens de Regel van Benedictus daarvoor staat. In het noviciaatsjaar moest de Regel driemaal in

zijn geheel aan de novice worden voorgelezen, zodat hij wist wat hem te wachten stond. Voor het

eerst gebeurde dat twee maanden nadat de novice was opgenomen in het verblijf dat speciaal voor

novicen was bestemd. Zes maanden later werd dat herhaald en na nog eens vier maanden volgde

de derde voorlezing. Na iedere voorlezing werd de novice voor de keuze gesteld of hij wilde

blijven of weggaan. Wanneer hij na de derde keer besloot te blijven, moest hij de geloften afleggen

449 Regula Benedictic. 58,26:Mox ergo in oratorio exuatur rebus propriis quibus vestitus est et induatur
rebus monasterii, ed. de Vogüé II, 632-633.

450 Grégoire, ‘La place’, 178.
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en werd hij in de kloostergemeenschap opgenomen451.

De armenzorg werd vanouds beschouwd als een van de belangrijkste taken van de

kloosters. De rijkdommen van de Kerk werden beschouwd als de goederen van de armen en de

geestelijken hadden deze slechts te verdelen452. Onder armen werd niet een sociale klasse

verstaan, maar iedereen die niets bezat en, om welke reden dan ook, niet altijd in zijn eigen

onderhoud kon voorzien453. Volgens de Regel van Benedictus moest iedereen die bij de klooster-

poort aanklopte, ontvangen worden als Christus zelf454. Vanaf het einde van de tiende eeuw

wordt in de bronnen de aalmoezenier vermeld, een kloosterling die speciaal belast was met de

uitdeling van voedsel en kleding aan behoeftigen en het verlenen van onderdak en verzorging aan

zieken en reizigers455. Maatschappelijke en economische veranderingen betekenden in die tijd een

verzwaring van juist deze taak van de geestelijkheid. Men begon onderscheid te maken tussen de

verschillende soorten mensen die een beroep deden op de gastvrijheid en liefdadigheid van de

kloosters. Naast de aalmoezenier werd een gastenbroeder aangesteld, decustosof hospitalarius, die

zich om de meer welgestelde gasten bekommerde456.

In de elfde eeuw begon de wereld er in onze streken anders uit te zien. Door factoren die

hier niet aan de orde kunnen komen, vonden er ontwikkelingen plaats die elkaar versterkten. De

bevolkingsgroei was explosief. Steden en marktplaatsen kwamen als handelscentra tot bloei en

kooplui en rondtrekkende ambachtslieden bevolkten de wegen. Hoop op een beter leven bracht veel

mensen op de been. Velen trokken naar de steden, die vol mogelijkheden leken voor wie zijn leven

in eigen hand durfde te nemen. Handel opende nieuwe perspectieven, waardoor rijkdom en aanzien

niet langer tot de adel beperkt hoefden te zijn. De grote afstanden en de vele gevaren dwongen

talloze reizigers tijdelijk onderdak te zoeken. Bestaande sociale structuren werden doorbroken en

het duurde enige tijd voor de steden voldoende georganiseerd waren om voorzieningen te treffen

voor mensen die niet op hun familie konden terugvallen of zich tegen betaling konden laten

verzorgen. Meer dan ooit tevoren werd er een beroep gedaan op de gastvrijheid en liefdadigheid

van de kloosters.

In de loop van de elfde eeuw ontwikkelde de aalmoezenier zich steeds meer tot een

speciale functionaris die de voor de armenzorg bestemde middelen en gebouwen beheerde en

verantwoordelijk was voor de uitvoering van deze kloostertaak. De armenzorg was nauw verweven

met de spiritualiteit en kreeg ook vorm binnen de liturgie. Een aantal armen was permanent in de

451 Regula Benedictic. 58, 1-23, ed. de Vogüé II, 626-631.

452 Mollat, Les pauvres, 53-69.

453 Ibidem, 14; Witters, ‘Pauvres’, 183; Bosl,Armut Christi, 5-6.

454 Regula Benedictic. 53,1: Omnes superuenientes hospites tamquam Christus suscipiantur, quia ipse
dicturus est: Hospis fui et suscepistis me, ed. de Vogüé II, 626-627; vgl. Matt. 25: 35-40.

455 Mollat, Les pauvres, 66-67; Idem, ‘Les moines’, 204.

456 Mollat, ‘Les moines’, 203-204; Idem,Les pauvres, 67-68; Witters, ‘Pauvres’, 194-195.

132



kloosters opgenomen als proveniers. Dat konden er bijvoorbeeld drie zijn, naar de Drieëenheid, of

twaalf naar het aantal apostelen. Op feestdagen werden in de abdij Cluny evenveel armen als er

kloosterlingen waren onthaald. De aalmoezenier koos ze uit. Daarnaast ontvingen voorbij trekkende

armen brood en wijn en een nacht onderdak. Bij hun vertrek kregen ze eten en drinken mee voor

onderweg. Wekelijks bezochten de aalmoezenier en zijn helpers zieke armen457.

De nadruk bij de functie van aalmoezenier lag meer op menselijkheid dan organisatorisch

talent. De eigenschappen waarin een aalmoezenier moest uitblinken waren barmhartigheid,

mededogen en vroomheid. Hij moest een vader zijn voor wezen, een helper voor misdeelden en

een troost voor armen458. Niet iedere monnik, hoe voortreffelijk ook, was hiervoor geschikt. De

voorkeur ging uit naar iemand die op latere leeftijd was ingetreden boven een monnik die als

oblaat in het klooster was gekomen en daar het grootste deel van zijn leven had doorgebracht. Een

bekeerling die zelf het nodige had ondervonden in de wereld zou, dacht men, de armen en reizigers

die aan de kloosterpoort klopten met meer begrip en menselijkheid tegemoet treden. Hij kende

immers hun noden en hun streken en wist hoe hij met ze om kon gaan459.

Deze functie vervulde Arnulfus dus in Saint-Médard en tijdens de uitoefening van zijn

taken bleken zijn bijzondere gaven. Op een dag, zo vertelt zijn hagiograaf, bezocht hij alleen een

landgoed dat tot de inkomstenbronnen van de liefdadigheid behoorde, en werd daar plotseling door

woeste honden besprongen, die hem dreigden te verscheuren. Hij stak zijn hand naar ze uit en ze

kwamen onmiddellijk tot rust. Zolang hij daar vertoefde, bleven ze in zijn kielzog en vielen nie-

mand lastig (VI). Aldus Lisiardus.

Deze gebeurtenis was in de ogen van de hagiograaf ongetwijfeld een voorteken van de

heiligheid van Arnulfus en verbond hem met vele heiligen die hem waren voorgegaan. De

kalmerende werking van heiligen op wilde dieren is een van oudsher geliefd thema in de

hagiografie460. Zo had de beroemdste van alle woestijnvaders, Antonius (†356), de wilde dieren

die vernielingen in zijn moestuintje aanrichtten, weten te temmen461. Een andere heremiet, Bes,

bracht zowel een nijlpaard als een krokodil tot bedaren462. Vader Helle gebruikte een krokodil die

een rivier onveilig maakte en al veel mensen had verslonden als een soort veerpont463. Dit

vermogen werd heiligen toegeschreven, omdat zij een schakel vormden tussen aarde en hemel. De

woestijnvaders, die de volmaaktheid benaderden, herstelden als het ware de situatie van het para-

457 Mollat, ‘Les moines’, 200-201.

458 Ibidem, 204.

459 Ibidem, 220: Witters in de discussie.

460 Graus,Volk, 237; Angenendt,Heilige, 141; vgl. Ezech. 34:25, Hos. 2:17, Job 5:23.

461 Evragius,Vita Antonii, PG 26, 915-918.

462 Russell en Ward,The Lives, 66.

463 Ibidem, 91.
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dijs464. Volgens een zevende-eeuwse legende genas Hieronymus (†384) een manke leeuw door

een doorn uit zijn klauw te trekken en de wond te verzorgen. Daarna hield de kerkvader de leeuw

als huisdier en liet hem dagelijks de ezel weiden, die hout voor hem en de andere monniken

vervoerde465. De heilige die de grootste bekendheid geniet om zijn contact met de dierenwereld is

ongetwijfeld Franciscus van Assisi (†1226).

Kluizenaars

Als monnik beoefende Arnulfus, zo lezen we in de vita, de deugd van de ascese door veel te

vasten, te bidden en te waken. Hij kastijdde zijn lichaam door onder zijn kleed, op zijn lijf, scherpe

en knoestige disteltakjes te dragen. Hij had zich geheel van wereldse genoegens afgekeerd en hield

zijn geest alleen op de hemel gericht. Dit alles deed hij met een opgewekt gezicht (VI).

Intussen had hij door zijn keuze voor deze nieuwe levenswijze groot opzien gebaard. Als

we zijn levensbeschrijving moeten geloven, volgden velen zijn voorbeeld en wensten eveneens hun

wereldse bestaan te verruilen voor het kloosterleven. Uit heel Brabant en Vlaanderen trokken zowel

leken als geestelijken naar Saint-Médard, enerzijds omdat dat een bloeiende abdij was, anderzijds

omdat ze aangetrokken werden door de aanwezigheid van Arnulfus (VI).

Arnulfus zelf was volgens zijn hagiograaf inmiddels gegrepen door het kluizenaarsideaal.

Hij had namelijk ook de zorg voor een monnik van Saint-Médard die als kluizenaar leefde, op zich

genomen. Deze heette Ereboldus en was eveneens van Vlaamse afkomst. Arnulfus had grote

bewondering voor deze oude, vrome man en was graag in zijn gezelschap, omdat hij hoopte veel

van hem te leren. Toen Ereboldus zijn einde voelde naderen en zijn krachten het begaven, vroeg

hij Arnulfus hem melk te bezorgen. Deze kocht hem wat melk voor het brood dat voor de armen

bestemd was, maar de kluizenaar knapte er niet van op. Arnulfus smeekte hem om na zijn dood te

laten weten hoe het hem was vergaan en wat er van zijn ziel geworden was. Dat beloofde

Ereboldus en hij verscheen aan Arnulfus in een visioen. Daarin vertelde hij dat hij korte tijd had

moeten boeten voor de melk die hij ten koste van de armen had gedronken, maar dat al zijn

zonden inmiddels waren vergeven en hem nu de vreugden van de zaligen ten deel waren gevallen.

Zo was Arnulfus evenzeer bezield geraakt door het kluizenaarschap (VII). Tot zover de vita.

Door de eeuwen heen waren er in navolging van de woestijnvaders altijd kluizenaars

geweest. Hun leven kon allerlei vormen aannemen. Soms leefden zij in volstrekte afzondering ver

van de bewoonde wereld en vluchtten telkens verder weg wanneer anderen hun nabijheid zochten.

Anderen leefden weliswaar op zichzelf, maar in de buurt van geestverwanten. Er waren er ook die

rondtrokken en Gods woord verkondigden. Sommigen sloten zich op in een kluizenaarscel en

gaven advies aan de mensen die hun om raad kwamen vragen. Velen hielden er een tuintje op na

en voorzagen met handenarbeid in hun eigen onderhoud. Anderen bouwden een cel op het terrein

464 Ibidem, 43.

465 Vita Hieronymi, PL 22, 209-212 (BHL 3871).
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van een klooster en werden door de kloosterlingen verzorgd. Zo leefden blijkens deVita Arnulfi de

monnik Ereboldus en later ook Arnulfus als kluizenaars bij de abdij Saint-Médard. Het klui-

zenaarschap werd beschouwd als de hoogste vorm van religieus leven, die niet voor iedereen was

weggelegd. Het kon volgens de Regel van Benedictus alleen bereikt worden na een succesvol

bestaan als kloosterling en met toestemming van de abt466. Ascese in de vorm van vasten en

zelfkastijding, waken en bidden kreeg grote nadruk in het kluizenaarsleven. Een kluizenaar kon een

sieraad voor een klooster zijn en een voorbeeld voor de kloosterlingen. Abt Hugo van Cluny, die

we ook nog in deVita Arnulfi tegen zullen komen, nodigde de kluizenaar Anastasius uit om ter

stichting van de monniken in de abdij te komen wonen en dat gebeurde. Toen abt Hugo op bevel

van paus Gregorius VII naar Spanje vertrok om onder de Sarracenen te preken, nam hij de

kluizenaar mee om ten voorbeeld te stellen. Anastasius bleef echter een voorkeur voor het

kluizenaarsbestaan houden en in de vastentijd ging hij daarom altijd op zoek naar een afgelegen

plek om boete te doen. Hij was volgens zijn hagiograaf kluizenaar geworden omdat de abt van

Mont Saint-Michel, het klooster waar hij monnik was, door simonie zijn functie had verkre-

gen467.

In de elfde en twaalfde eeuw verscheen er nog een ander soort kluizenaar. De nieuwe kluizenaars

kozen voor deze vorm van religieus leven uit onvrede met de bestaande kerkelijke instellingen468.

Hun kritiek ging veel verder dan die van de kerkelijke hervormingsbeweging die in de tiende eeuw

op gang was gekomen en een nieuwe impuls kreeg tijdens het pontificaat van Gregorius VII (1073-

85). De Gregoriaanse hervorming was vooral gericht tegen misstanden zoals het gehuwd of in

concubinaat leven van priesters (nicolaïsme), het (ver)kopen van geestelijke functies (simonie) en

lekeninvestituur, waarbij leken geestelijke functionarissen met hun waardigheden bekleedden469.

De kritiek nam toe onder alle lagen van de bevolking. De hierboven geschetste maatschappelijke

veranderingen waren er de oorzaak van dat de kloosters veelal niet meer aan de verwachtingen

voldeden. Economische ontwikkelingen en toenemende mobiliteit leidden tot een te zware

maatschappelijke en financiële druk. Zo zouden de monniken van Cluny rond 1080 op vastenavond

varkensvlees aan zestienduizend armen hebben uitgedeeld470. Verlies van goederen in de

voorgaande periode dwong de kloosters in de elfde eeuw voor aanvullende bronnen van inkomsten,

466 Regula Benedictic. 1,3-5:Deinde secundum genus est anachoritarum, id est heremitarum, horum qui
non conversationis fervore novicio, sed monasterii probatione diuturna, qui didicerunt contra diabulum
multorum solacio iam docti pugnare, et bene extructi fraterna ex acie ad singularem pugnam heremi, secum
iam sine consolatione alterius, sola manu vel brachio contra vitia carnis vel cogitationum, Deo auxiliante,
pugnare sufficiunt, ed. de Vogüé I, 436-438; Leyser,Hermits, 12-15.

467 Vita Sancti Anastasii, PL 149, 427-432; zie ook Resnick, ‘Odo of Tournai’, 115-116.

468 Leyser,Hermits, 15; Mollat, Les pauvres, 97-105.

469 Laudage,Gregorianische Reform, 9.

470 Mollat, Les pauvres, 111-112; Duby, ‘Le monachisme’, 338 noot 4.
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van zowel kerkelijke als wereldlijke herkomst, te zorgen met als gevolg een vermenging van het

spirituele met het stoffelijke en alle risico’s van dien471. De meeste hervormers in de hoge

middeleeuwen wilden bepaalde misstanden uitbannen, maar de nieuwe kluizenaars en hun geest-

verwanten stelden het hele bestaande kloosterwezen ter discussie. Dat leidde uiteindelijk tot het

ontstaan van nieuwe kloosterorden, maar ook tot ketterse bewegingen.

De nieuwe kluizenaars vonden dat de Kerk te ver van haar wortels af dreigde te raken.

Kloosterlingen leefden niet meer naar de letter van de bijbel en hadden onvoldoende respect voor

armoede472. De Kerk was te rijk en gebruikte haar rijkdommen niet voor de doelen waarvoor ze

bestemd waren. Er ontstond verzet tegen de grote nadruk op de liturgie binnen de cluniacenzer

kloosters en de daarmee gepaard gaande investeringen in kerkschatten473. De tijdrovende liturgie

maakte het de kloosterlingen onmogelijk de vereiste handenarbeid te verrichten474. Wellicht was

er daardoor ook te weinig ruimte voor een persoonlijk geestelijk leven. Velen keerden zich af van

de bestaande instituties en zochten andere wegen om uiting te kunnen geven aan hun religieuze

beleving. Sommigen deden dat, nadat zij tevergeefs geprobeerd hadden het klooster waarin zij

verbleven naar hun ideeën te hervormen. Anderen vonden geen klooster dat voldoende met hun

idealen overeenkwam om er in te treden. Deze nieuwe kluizenaars keerden zich weliswaar van de

wereld af, maar streefden er naar hun ideeën te verbreiden en gingen dikwijls over tot de stichting

van nieuwe kloostergemeenschappen. Wereldverzaking en boetedoening probeerden zij te

combineren met zielzorg en liefdadigheid. Zij bekommerden zich niet alleen om hun eigen

zieleheil, maar ook om dat van hun medemensen475. Deze ontwikkeling bereikte haar hoogtepunt

tussen 1075 en 1125476.

Ook in het gebied van het huidige Noord-Frankrijk en België was een groot aantal

kluizenaars van deze soort te vinden. Eén van de bekendste is wel Odo van Doornik, een zeer

geleerd man, die onder invloed van de geschriften van Augustinus tot inkeer kwam. Met een vijftal

volgelingen vestigde hij in 1092 een gemeenschap van kanunniken bij de totaal berooide en

vernielde Sint-Martinuskerk in Doornik. Al spoedig gingen de kanunniken over op de strengere

leefwijze van kluizenaars477. Dat betekende dat zij geen andere schenkingen dan aalmoezen

accepteerden en door handenarbeid in hun eigen onderhoud probeerden te voorzien478. Deze

471 Constable, ‘Monastic Possessions’, 306-308; Resnick, ‘Odo’, 130.

472 Leyser,Hermits, 26.

473 Ibidem, 119.

474 Ibidem, 17.

475 Laudage,Gregorianische Reform, 121.

476 Leyser,Hermits, 34-35.

477 Resnick, ‘Odo’, 121-28.

478 Ibidem, 135-137; Leyser,Hermits,53-56.
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nieuwe kluizenaars wilden, zoals zovelen voor hen, de Kerk van Christus in haar oorspronkelijke

vorm herstellen en een leven leiden als de opvolgers van de apostelen met Christus als hun

leidsman. De woestijnvaders waren hun daarbij tot voorbeeld479.

Odo stierf in 1113 in het klooster Anchin, dat in 1079 door twee ridders op een eilandje in

de rivier de Scarpe was gesticht480. De reden van de bekering van deze ridders is niet bekend,

maar misschien waren ze beïnvloed door de prediker Ramihrdus, die vanaf 1075 in het bisdom

Kamerijk rondtrok. Deze lekeprediker trok fel van leer tegen geestelijken die niet deugden. Hij

kreeg nogal wat aanhang en bracht veel onrust in dat gebied. De gevestigde clerus volgde zijn

activiteiten met argusogen en beschuldigde hem van ketterij. Een onderzoek op last van bisschop

Gerard II van Kamerijk leverde daarvoor geen aanwijzingen op, maar desondanks viel Ramihrdus

ten prooi aan de woede van enkele dienaren van de bisschop, die hem ombrachten. Zijn volgelin-

gen vereerden hem als martelaar481. Deze gebeurtenissen brachten, zoals we nog zullen zien, de

bisschop in grote problemen482.

In de Vita Arnulfi worden geen kluizenaars van het nieuwe type genoemd. Wel is er sprake

van de jonge edelman Tedbaldus, die zich uit de wereld terugtrok. Zou hiermee de eerder ge-

noemde Thibaud van Provins zijn bedoeld, die rond 1050 zijn ridderleven had opgegeven om als

kluizenaar te gaan leven in het bos van Chiny? Op een bedevaartstocht naar Italië vestigde deze

zich in de omgeving van Vicenza, waar hij in 1066 stierf. Hij was nog een ouderwetse kluizenaar.

Zijn roem verbreidde zich zeer snel en hij werd dan ook spoedig heilig verklaard door paus

Alexander II (1061-1073)483. Hij wordt door Guibert van Nogent genoemd als een in zijn tijd

wijd en zijd vereerde heilige, die zo’n afkeer van wapens had gekregen, dat hij blootsvoets

gevlucht was484. Volgens de vita brevior had de daarin vermelde Tedbaldus zich laten inspireren

door Arnulfus (VII). In dat geval is het twijfelachtig of de hagiograaf Thibaud van Provins heeft

bedoeld. Opvallend is dat deze laatste mededeling niet in de vita longior voorkomt. Daarin wordt

alleen vermeld dat Tedbaldus zich in dezelfde tijd als Arnulfus uit de wereld terugtrok (I,VIII).

Ook deze mededeling zou als het om Thibaud van Provins gaat, niet juist of op zijn minst

onnauwkeurig zijn.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Lisiardus niet op de hoogte was van de juiste chronologie,

aangezien de graven van Champagne in de periode 1075/80-1115 de verering van Thibaud sterk

479 Leyser,Hermits, 26.

480 Resnisck, ‘Odo’, 121.

481 Dereine, ‘Les prédicateurs’, 172-73.

482 Zie p. 226.

483 Dereine, ‘La critique’, 125.

484 Guibert van Nogent,De vita suaI.9, ed. Labande, 52-59.
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bevorderden door het stichten van verschillende aan hem gewijde heiligdommen485. Arnulfus, abt

van Lagny, en een broer van deze heilige, bracht in 1078 het stoffelijk overschot van de heilige

over naar Lagny (dep. Seine et Marne). Er volgde een snelle verspreiding van zijn relieken. Vanaf

het einde van de elfde eeuw werden zijn wonderdaden opgetekend in het klooster Saint-Thibault-

lès-Fismes, dat in 1085-87 was gesticht aan de rivier de Vesle, halverwege Reims en Soissons486.

Eerder is gesteld dat hagiografen zich niet erg bekommerden om de juiste chronologie. Heeft de

hagiograaf de vrijheid genomen om de relatie tussen twee belangrijke heiligen zo te leggen dat

deze in het voordeel van zijn hoofdpersoon uitvalt? Of doelde hij op een andere ridder van

dezelfde, veel voorkomende naam Thibaud of Tedbaldus?

Thibaud van Provins was volgens deVita Aybertide bron van inspiratie voor Aibert, zoon

van een ridder en afkomstig uit de buurt van Doornik. Op een dag hoorde deze hoe een rondrei-

zende zanger de bekering van Thibaud van Provins bezong en dat was voor hem de aanleiding om

zich uit de wereld terug te trekken. Dat moet ongeveer in 1085 zijn gebeurd. Aibert leefde het

grootste deel van zijn kluizenaarsleven in een cel in het open veld en stierf in 1140. Hij was

evenals zijn grote voorbeeld een kluizenaar-oude-stijl487.

Wat voor kluizenaar was Arnulfus? Hij begon als een ouderwetse kluizenaar, nadat hij had

bewezen dat hij een volleerd en zeer voorbeeldig monnik was. Aanvankelijk beleefde Arnulfus, zo

vertelt de vita, zijn ideaal in een cel, maar uiteindelijk verliet hij deze om onder de blote hemel te

gaan wonen in een kuil die hij in de grond had gegraven. Het lekwater van het kerkdak viel

precies op zijn hoofd, maar dat kon hem niet deren. Hij trotseerde regen en sneeuw, vorst en koude

om zich geheel aan God te kunnen wijden. Drieënhalf jaar lang sprak hij met geen mens. Hij bad

en zong psalmen, mediteerde, las de Schrift en maakte zich de kunst van het schrijven en dicteren

meester. Hij at alleen grof gerstebrood, en dat nog niet eens iedere dag, en dronk uitsluitend vuil

water. Zo verwierf hij een grote wijsheid en kennis (VIII). Aldus de vita.

Arnulfus leidde het leven dat veel kluizenaars voor hem, maar ook velen na hem hebben

geleid488. De kennis die hij in deze eerste periode als kluizenaar opdeed, kwam niet alleen zijn

spirituele ontwikkeling ten goede, maar was misschien ook een goede voorbereiding op zijn latere

functies. Was Arnulfus daarom kluizenaar geworden?

Hoewel het streven naar de hoogste vorm van religieus leven op zich voldoende reden was

om voor het kluizenaarsbestaan te kiezen, speelden dikwijls ook andere motieven een rol. Er waren

bisschoppen en abten die van tijd tot tijd hun functies ontvluchtten om in een kluizenaarscel weer

tot zichzelf te komen. Geleerden hoopten in afzondering meer gelegenheid te vinden om zich aan

hun studie te wijden. Het kon ook zijn dat een bekeerling door gebrek aan opleiding zich niet op

485 Bur, La formation, 476-77.

486 Choux,L’Épiscopat, 95.

487 Dereine, ‘Les prédicateurs’, 182-85; Idem, ‘La critique’, 124-27.

488 Milis, ‘Ermites’, 51-53.
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zijn gemak voelde binnen de kloostergemeenschap en meende zich in afzondering met meer

toewijding op God te kunnen richten. Een voorbeeld daarvan was Wulsi van Evesham, een leek die

in de elfde eeuw intrad in Crowland, maar niet goed raad wist met de liturgische en organisa-

torische taken van een monnik489. Nog altijd waren de meeste monniken als jonge kinderen, als

oblaten, in het klooster opgenomen en van jongs af vertrouwd geraakt met de gewoonten en

voorschriften.

Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar het ziet er naar uit dat ook Arnulfus

aanpassingsproblemen heeft gehad. Zijn ouders hadden hem, als gezegd, graag willen laten stude-

ren, maar het was er niet van gekomen. Na zijn intrede hadden de monniken hem ongetwijfeld

naar beste vermogen onderricht in de heilige geschriften, goddelijke wetten en kloosterregels, maar

toch voelde hij zich soms tekortschieten. In de vita lezen we wat er gebeurde toen hij op een

samenkomst iets wilde zeggen, maar er niet in slaagde zich in vloeiend Frans te uiten. De abt zei

hem dat hij meteen zijn mond moest houden om de zaak niet onnodig te vertragen. Aan dat bevel

hield hij zich met zijn eenvoudig hart en nijver streven naar gehoorzaamheid gedurende enkele

maanden. Hij sprak tot niemand een woord en gaf ook niemand antwoord, zodat de broeders tegen

de abt zeiden dat hij geheel en al stom was. Daarop riep de abt hem bij zich en vroeg waarom hij

zo zwijgzaam was. Arnulfus antwoordde dat het bevel van de abt om zijn mond te houden de

oorzaak van zijn stilzwijgen was. Volgens de hagiograaf herkende de abt in zijn eenvoud een

nieuwe Paulus en verheugde hij zich zeer over zijn gehoorzaamheid. Maar hij gelastte hem om zijn

zwijgen te beëindigen ter stichting van en uit erbarmen met zijn medebroeders (VI). Tot zover de

hagiograaf.

De abt doelde op Paulus Simplex, een leerling van Antonius. Deze simpele ziel had zijn

vrouw op overspel betrapt en zocht daarna zijn toevlucht bij de woestijnvader. Antonius zei hem

dat hij gered zou worden als hij maar gehoorzaam was, en stelde hem vervolgens op de proef. Hij

gaf Paulus opdracht op een bepaalde plaats te blijven staan en te bidden tot Antonius bij hem terug

zou komen. Dat gebeurde pas na een week en al die tijd was Paulus daar onbewegelijk blijven

staan in de volle zon490. Op een keer had Antonius bezoek van enkele broeders waarmee hij in

een diepgaand gesprek over mystieke kwesties was gewikkeld. Plotseling vroeg Paulus wie er het

eerst was geweest: Christus of de profeten. Antonius vond hem nu simpeler dan ooit en bloosde

van schaamte. Hij legde Paulus het zwijgen op en stuurde hem weg zonder goed te beseffen wat

hij daarmee aanrichtte. Paulus had namelijk geleerd dat alles wat hem door zijn leermeester werd

gezegd een bevel was in het kader van de dienst aan God en zo vatte hij ook deze woorden van

Antonius op. Hij ging naar zijn cel en sprak geen woord meer. Dat hield hij vol tot Antonius,

verbaasd over zijn gedrag, hem beval uitleg te geven491.

Arnulfus had volgens de hagiograaf moeite met de Franse taal. Dit wekt verbazing. De

489 Leyser,Hermits, 13-14.

490 Russell en Ward,The Lives, 114.

491 Russell en Ward,The Lives, 155, volgens de vertaling van Rufinus van Aquileia (†410).
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taalgrens loopt weliswaar juist ten zuiden van Oudenaarde492, maar in de elfde eeuw waren de

meeste Vlaamse geestelijken en edelen tweetalig en beheersten zij het Frans in voldoende mate.

Vanaf de twaalfde eeuw werd in die kringen kennis van het Frans als onmisbaar beschouwd en

stuurden veel Vlamingen hun kinderen naar Laon om de taal goed te leren493. Ook de heren van

Oudenaarde kenden, althans in de dertiende eeuw, Frans: het renteboekVeil rentier, dat Jan van

Oudenaarde omstreeks 1275 liet aanleggen, was in het Frans geschreven494. Als er inderdaad

sprake was van een taalprobleem, zou men eerder verwachten dat Arnulfus het Latijn, waarin hij

immers niet was opgeleid, onvoldoende machtig was. Vergissen de hagiografen zich? Zowel

Lisiardus als Hariulfus waren Fransen en vonden het misschien niet vanzelfsprekend dat een

noorderling hun taal sprak495. In dat geval wijst deze passage in de vita op het toenemend belang

van de volkstaal.

Versterkten aanpassingsproblemen als gevolg van zijn gebrekkige opleiding de wens van

Arnulfus om zich uit de kloostergemeenschap los te maken? Ongetwijfeld was de rigoreuze wijze

waarop hij het bevel van de abt opvolgde, niet goed te combineren met zijn functie als aalmoeze-

nier. Dat hij als kluizenaar opnieuw het zwijgen ertoe deed, was eigenlijk in strijd met het bevel

van de abt, maar moet als een teken van nederigheid en onthechting worden beschouwd. Het is, zo

zegt de Regel van Benedictus, beter te zwijgen dan iets verkeerds te zeggen en bovendien past het

leerlingen te luisteren en niet te spreken496. Na drieënhalfjaar maakte de kloostergemeenschap een

einde aan deze leertijd. Deze fase van het kluizenaarsbestaan van Arnulfus kwam overeen met de

oude idealen, waarin de zorg voor het eigen zieleheil voorop stond.

Abt van Saint-Médard

De eeuwenoude abdij Saint-Médard, door koningen gesticht, werd door de adel van Soissons en

omgeving als haar abdij beschouwd. Zij lag op de rechteroever van de Aisne en was door een brug

over deze rivier met de stad Soissons verbonden. Het enorme gebouwencomplex was door een

driedubbele omheining omgeven. Op het kloosterterrein waren zeven kerken. De abdijkerk was

oorspronkelijk aan Maria en een aantal andere heiligen gewijd, maar werd meestal naar Sint-

Medardus genoemd. Daarnaast waren er al in de tiende eeuw een kerk, gewijd aan de Drieëenheid,

en de Sint-Sophiakerk, die speciaal voor pelgrims was gebouwd en door twaalf kanunniken werd

492 Gysseling,NAGN1, 112-113.

493 Pirenne,Histoire 1, 151-152.

494 Veil rentier, ed. Verriest.

495 Pirenne,Histoire 1, 327 n.4: hij wijst op een twaalfde-eeuwse bewerking van deVita Mummolini,
waarin de mededelinget latina et teutonica praepollebat facundiavervangen is doorpraevalebat non tantum
in teutonica, sed etiam in romana lingua.

496 Regula Benedictic. 6, ed. de Vogüé I,470-473; vgl. Ps. 39: 2-3.
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bediend497. Wanneer en aan wie de andere kerken waren gewijd is niet bekend. De abdij bezat

een groot aantal relieken, die veel publiek trokken. Daaronder waren, om enkele te noemen, relie-

ken van de martelaren Sebastianus, Tiburtius, Christoforus en Laurentius, van paus Gregorius de

Grote en die van Medardus, bisschop van Noyon, en Gildardus en Onesimus, bisschoppen van

Soissons498. In deVita Arnulfi wordt aan verschillende van deze heiligen gerefereerd. Zeven

kloosters in andere diocesen waren aan het gezag van Saint-Médard onderworpen en de abdij bezat

vele priorijen, goederen en privileges, munt- en marktrechten499. Na de godsdiensttwisten en

andere oorlogen, die dit gebied vanaf de zestiende eeuw hebben geteisterd, is er van al deze

grootsheid niets meer over. Wat nog rest is de crypte, waarvan de oudste delen uit de negende

eeuw stammen. In de crypte zijn aan de oostzijde zeven kapellen te herkennen. In de middelste

bevond zich het graf van Sint-Medardus, geflankeerd door de graven van de stichters van de abdij,

de koningen Chlotarius II (†629) en zijn zoon Sigebert (†656). In nissen stonden beelden van de

vorsten500. De weduwe van koning Karel de Eenvoudige (898-923), Ogive, en haar tweede

echtgenoot, Herbert de Oude van Vermandois (†980/84), lagen hier beiden begraven501.

In de elfde eeuw maakte Saint-Médard een periode van herstel door. De abdij had zwaar

geleden onder de invasies van de Vikingen. Koning Karel de Dikke (882-887) had om een leger-

macht op de been te kunnen brengen in 886 de goederen van Saint-Médard onder zijn mannen

verdeeld, waarna de monniken met de relieken naar Bourgogne waren gevlucht502. Karel de

Dikke slaagde er echter niet in de Vikingen tegen te houden en werd daarom als koning afge-

zet503. Nadat de abdij vanaf de tiende eeuw in handen was geweest van de graven van Verman-

dois en Champagne, die als lekenabten en voogden de nodige goederen van het klooster ont-

vreemdden, had de Franse koning, Hendrik I (1031-1060), in 1048 Saint-Médard opnieuw onder

zijn hoede genomen504. Met zijn hulp slaagde abt Reynaldus I (c.1040-c.1076) er in een groot

deel van de goederen en rechten van de abdij terug te krijgen. Deze abt zou zijn functie door

simonie hebben verkregen en werd daarom tot tweemaal toe geëxcommuniceerd en afgezet.

497 Gallia Christiana IX, 405-406; Bourgin,La commune, 44; Depouilly, ‘Les grandes abbayes’, 8;
Becquet, ‘Abbayes’, 177.

498 De Gaiffier, ‘Les sources’, 114.

499 Bourgin, La commune, 42-44; Becquet, ‘Abbayes’, 177.

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

501 Bur, La formation, 350-351.

502 Bourgin, La commune, 12.

503 Linssen,NAGN1, 311.

504 Bur, La formation, 199-200.
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Desondanks bleef hij zijn functie tot zijn dood uitoefenen505. Onder deze abt was Arnulfus

ingetreden. Lisiardus is, zoals we hebben gezien, in de vita vol lof over abt Reynaldus en zijn

beroemde kloostergemeenschap (V).

Terwijl Arnulfus als kluizenaar leefde, stierf de abt van Saint-Médard, Reynaldus I

(†c.1076)506. Hij werd, zo lezen we in de vita, opgevolgd door Pontius, die het abbatiaat door

simonie van de koning had gekregen. Als gevolg van diens wanbeheer verkeerde de abdij al

spoedig in erbarmelijke staat en was zij een schande voor de omgeving. De monniken besloten de

hulp in te roepen van de bisschop en edelen uit de streek om zich van Pontius te ontdoen en een

waardige abt te kiezen. Het kostte weinig moeite de koning over te halen om hiermee in te

stemmen. Zo werd, zoals het hoort, door geestelijkheid en volk gezamenlijk Arnulfus tot abt

gekozen. Bisschop Tedbaldus ging daarop met een schare broeders naar de kluizenaar en nodigde

hem uit de hem toebedachte taak op zich te nemen. Arnulfus, die zich immers voorgenomen had

niet meer te praten, schreef op een wastafeltje een verzoek om bedenktijd tot de volgende ochtend.

De bisschop stemde hiermee in, maar liet, omdat hij begreep dat de kluizenaar iets van plan was,

wachters rond de cel plaatsen om te voorkomen dat hij zou vluchten. Arnulfus bracht de nacht

biddend en wakend door en toen hij merkte dat zijn bewakers door slaap waren overmand, klom

hij met behulp van een ladder over de kloostermuur en vluchtte weg zonder precies te weten

waarheen. Uiteindelijk kwam hij in de buurt van Laon bij het huis van een arme man, waar hij

gastvrij werd opgenomen. Tegen etenstijd haalde hij, toen er geen water meer bleek te zijn,

ongevraagd een kruik water uit de put en bediende alle aanwezigen, maar hij zei nog steeds geen

woord. Tegen de avond kwam er iemand langs, die op de terugweg van Soissons was. Hij vertelde

dat daar grote opwinding heerste door de vlucht van een heilige man, die geen abt van Saint-

Médard wilde worden en dat er een grote zoekactie op touw was gezet (IX).

Arnulfus besloot daarom verder weg te vluchten. Hij voelde zich namelijk een dergelijke

functie niet waardig en zag zich niet opgewassen tegen de lasten die het abbatiaat met zich mee

zou brengen. Plotseling kwam er een grote wolf aan, die bij Arnulfus kwam lopen. Arnulfus dacht

dat hij door bij de wolf te blijven vanzelf in onbegaanbaar terrein zou komen, maar deze, geleid

door God, bracht hem terug naar Soissons. Dat ontdekte Arnulfus bij zonsopgang en hij werd door

angst en droefenis overvallen. In de verte zag hij een steengroeve en daarin daalde hij af op zoek

naar een schuilplaats. Daar werd hij echter al spoedig door boeren en steenhouwers ontdekt en naar

de stad teruggebracht. Iedereen was overgelukkig dat God hem voor het klooster behouden had. Ze

namen hem geboeid mee naar de kerk van Saint-Médard en legden hem tegen zijn zin het abbatiaat

op. Eindelijk deed hij zijn mond open en zei: "Als ik niet bang was Gods wensen te weerstreven,

zou ik volstrekt weigeren wat gij mij oplegt." Hij stemde dus toe, zij het met tegenzin en werd abt

(IX). Tot zover de vita.

Naast dieren die zich gewillig aan het gezag van een heilige onderwerpen, komen in

505 Gallia Christiana IX, 414.

506 Ibidem.
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heiligenlevens dikwijls dieren voor die de weg wijzen507. De wolf die Arnulfus naar de plaats

brengt waar God zijn aanwezigheid verlangt, doet weer aan Antonius denken. Antonius dacht op

zijn oude dag dat er geen betere monnik dan hij zelf in de woestijn leefde. Maar ’s nachts werd

hem in zijn slaap geopenbaard dat dat niet waar was. Er woonde nog een betere monnik in de

woestijn en Antonius moest hem gauw gaan bezoeken. Dat was een zekere Paulus, die honderd-

dertien jaar oud was. De volgende ochtend vertrok Antonius, zelf ook al negentig jaar oud, zonder

te weten welke kant hij precies op moest. In het ochtendgloren van de derde dag van zijn reis zag

hij een wolvin in een grot verdwijnen. Hij volgde haar naar binnen en daar bleek Paulus te

wonen508. God had de wolf op zijn pad gebracht om hem de weg te wijzen.

Het verhaal over de vlucht van Arnulfus moet als een nederigheidstopos worden be-

schouwd509. Het was in de middeleeuwen niet alleen gebruikelijk, maar welhaast noodzakelijk dat

een kandidaat voor een dergelijke belangrijke functie in eerste instantie aan zijn benoeming trachtte

te ontkomen. Hij diende de functie te weigeren uit nederigheid om deze uiteindelijk uit gehoor-

zaamheid te aanvaarden. Het spreekt vanzelf dat iemand die het abbatiaat of de bisschopszetel

ambieerde, de slechtst mogelijke keuze zou zijn. Wie voorgaat in de kerk, moet voorgaan in alle

deugden, óók in nederigheid. De kandidaten voerden meestal aan dat zij zich onwaardig achtten,

fysiek niet in staat waren tot het vervullen van zo’n zwaar ambt of dat zij niet over de vereiste

capaciteiten beschikten. Sommigen vreesden niet voldoende tijd voor gebed en contemplatie over te

houden. Talloos zijn de verhalen over tegenstribbelende kandidaten die alleen onder dreiging met

geweld tot aanvaarding konden worden overgehaald. De angst ongehoorzaam te zijn deed de

meesten overstag gaan. Vaak zal er een kern van waarheid hebben gestoken in de schroom die

tentoon gespreid werd. Dergelijke functies betekenden nu eenmaal een zware verantwoordelijkheid.

Een abt bijvoorbeeld, moet zich ervan bewust zijn dat wie het op zich neemt zielen te leiden,

bereid moet zijn rekenschap voor zijn leiding af te leggen510.

Lisiardus heeft alle moeite gedaan om aan te geven dat Arnulfus op de enig juiste wijze

het abbatiaat had verkregen. Zijn verkiezing was in overeenstemming met het kanoniek recht tot

stand gekomen. Zijn vlucht gaf blijk van nederigheid en verantwoordelijkheidsgevoel; zijn

terugkeer was een bewijs van zijn voorbestemming en zijn aanvaarding van het ambt getuigde van

gehoorzaamheid. Het moest voor iedereen duidelijk zijn dat de verkiezing van Arnulfus volstrekt

legitiem was, omdat de functie op een ongebruikelijke manier beschikbaar was gekomen. Er was

immers een abt geweest, maar die was met behulp van de bisschop en met toestemming van de

koning wegens wangedrag afgezet en liet dat, zoals we nog zullen zien, niet zomaar op zich zitten.

Arnulfus kon in elk geval niet worden verweten dat hij door ambitie gedreven zijn voorganger van

507 Graus,Volk, 233-234.

508 Waddell,The Desert Fathers, 32-34.

509 Zie Grauwen, ‘De nederigheidstopos’, passim.

510 Regula Benedictic. 2,37: Sciatque quia qui suscipit animas regendas paret se ad rationem redden-
dam, ed. de Vogüé I,450-451.
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het abbatiaat had beroofd.

Arnulfus bracht, volgens de hagiograaf, de gehavende abdij spoedig in haar oude staat

terug. Hij wist de kerkschatten terug te krijgen en herstelde de kloostertucht (X). Hij was een steun

en toeverlaat voor velen. Weliswaar waren er tijdens zijn hele leven al tekenen geweest die erop

wezen dat God iets bijzonders met hem voor had, maar nu openbaarde zich dat in zijn wonder-

kracht. Hij genas enkele mensen en gaf bij zijn raadgevingen aan edelen die zijn hulp inriepen,

blijk van voorspellende gaven. Lisiardus vertelt hoe Arnulfus zich inspande wat verkeerd was in

het klooster te verbeteren, wantoestanden met wortel en tak uit te roeien en de levenswijze van de

broeders met vriendelijke woorden te beïnvloeden door zelf voortdurend het goede voorbeeld te

geven (X).

Niet iedereen was enthousiast over zijn aanpak. Dat werd duidelijk tijdens de voorberei-

dingen voor zijn al eerder vermelde reis naar Godfried van Florennes om te proberen het landgoed

Hanzinne voor de abdij Saint-Médard terug te krijgen. Als we Lisiardus moeten geloven, was

Godfried van Florennes een machtig en hoogmoedig man, die God noch mens vreesde. Geen

enkele kerkelijke gezagsdrager durfde hem onder ogen te komen. Zijn slechtheid kennende, waagde

niemand het om hem volgens de regels van het kerkelijk recht aan te pakken. Daarom smeekten de

broeders hun toegewijde abt Arnulfus de zaak ter hand te nemen, deze oppermachtige man te

bezoeken en over te halen om de goederen die hij de kerk had afgenomen, terug te geven.

Arnulfus stemde toe en beval de nodige voorbereidingen voor de reis te treffen. Nu reed Arnulfus

op zijn tochten bij voorkeur op een ezel, maar sommige kloosterlingen vonden deze vorm van

nederigheid beschamend. Zij vonden dat hij als een van de belangrijkste abten van Frankrijk een

weelderige staat, vol pracht en praal, diende te voeren. Zij verminkten daarom de ezel van

Arnulfus, zodat hij noodgedwongen te paard zou gaan. Toen Arnulfus dit hoorde, ging hij naar de

stal waar de zieke ezel lag en sprak het dier liefdevol en zachtjes toe: "De Almachtige God weet

heel goed in welke geest ik deze tocht wil aanvaarden, aangezien ik niet uit hoogmoed, maar om

God te dienen en het belang van de kloostergemeenschap te behartigen wil vertrekken. Moge het

God behagen het scheenbeen en de voet van deze ezel te genezen, opdat ik blij Zijn dienst kan

verrichten met dit nederige vervoermiddel, als het Hem tenminste behaagt dat ik wegga, want toen

ik afstand deed van de wereldse krijgsdienst, heb ik beloofd niet meer op de rug van een paard te

zitten, niet uit een of andere ijdelheid, maar in navolging van Jezus Christus." Hij maakte een

kruisteken over de ezel en het dier stond onmiddellijk genezen en wel op. De reis werd volgens

plan volvoerd en Godfried van Florennes was zo onder de indruk van Arnulfus dat hij terstond

inbond en hem welwillend ontving. Hij herstelde het klooster in zijn bezit en was in het vervolg

een toegewijd beschermer van de Kerk. Aldus de hagiograaf (XI).

Deze passage dient niet alleen als bewijs van de heiligheid van Arnulfus, maar maakt hem

bovendien tot een voorbeeld. Een goede abt stelt zich in dienst van God en de kloostergemeen-

schap, waarvan hij alle belangen, ook de materiële behartigt. Hij doet dat in alle nederigheid en

streeft navolging van Christus,imitatio Christi, na. Daaraan ontleent hij het nodige aanzien en

overwicht en niet aan uiterlijk machtsvertoon. Door de daaruit voortvloeiende onthechting kwam de

abt nog eens met enkele kloosterlingen in botsing, zo lezen we in de vita.
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Jaarlijks werd de wijding van een crypte herdacht en het was in de abdij Saint-Médard

gebruikelijk dat er die dag tarbot op tafel kwam. De nieuwe abt Arnulfus kende dit gebruik niet en

werd bovendien door andere zorgen in beslag genomen. Toen de dag daar was, vroegen de

broeders aan hun econoom of er tarbot beschikbaar was. Deze ontkende vol verbazing, waarop ze

boos werden en niet met de viering van de heilige mis wilden beginnen, voordat de tarbot de

keuken was binnengebracht. Enkele van de oudere broeders stelden de abt, die er geen idee van

had wat er aan de hand was, op de hoogte. De schrandere man hoorde het kinderlijke idee van de

broeders aan, dacht er even over na en antwoordde dat als hij dit eerder had geweten, er tijdig voor

de vis gezorgd had kunnen worden. Nu kon alleen Gods almacht ervoor zorgen. Hij liet snel een

bediende naar de brug over de Aisne gaan om zo mogelijk tarbot aan te schaffen en liet de

broeders mededelen dat het hun niet aan tarbot zou ontbreken en dat ze maar vast met de

misviering moesten beginnen. Ze moesten echter wel weten dat ze, of hij nu leefde of dood was,

vanaf die dag twintig jaar lang geen tarbot op het feest te eten zouden krijgen. Broeders die erbij

geweest waren, bevestigden later dat ze vanaf die dag zelfs dertig511 jaar lang er niet in geslaagd

waren voor die feestdag tarbot te krijgen (XVI). Aldus de vita. Dit verhaal is een verwijzing naar

Martinus, die op wonderbare wijze wist te bewerkstelligen dat hij op het Paasfeest toch vis kon

eten, hoewel men er de hele dag niet in geslaagd was vis te krijgen512. Het is natuurlijk wel op-

merkelijk dat Arnulfus na al die jaren dit gebruik van de kloostergemeenschap niet kende. Of had

hij zich zozeer van de wereld afgewend en was hij zo in zichzelf gekeerd dat hij, zoals later van

Bernardus van Clairvaux werd verteld, niets van zijn omgeving in zich opnam en niet merkte wat

hij at of dronk513?

Het probleem dat zich bij die gelegenheid voordeed tussen Arnulfus en zijn kloosterge-

meenschap, speelde een grote rol in de verschillende stromingen van de kerkelijke hervormingsbe-

weging in de elfde en twaalfde eeuw en spitste zich toe op de interpretatie van het begrip armoede.

Dat alle kloosterlingen in overeenstemming met de Regel van Benedictus moesten afzien van elke

vorm van persoonlijk bezit, daarover bestond geen twijfel. De vragen die sommige hervormingsge-

zinden, onder wie de al genoemde nieuwe kluizenaars, zich stelden, betroffen dan ook het bezit

van het klooster als kloostergemeenschap en de invloed daarvan op de levenswijze van de

kloosterlingen. Volgens de oorspronkelijke opvattingen betekende persoonlijke armoede, zoals die

in de kloosterregels was vastgelegd, niet een leven in behoeftige omstandigheden, maar een

levenshouding die blijk gaf van onzelfzuchtigheid en onthechting. Deze houding paste bovendien

in de ideeën over nederigheid en onderworpenheid514. Kloosters moesten echter welvarend

genoeg zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Enerzijds vereisten de liturgie en de armenzorg

511 Mss. ABEFDu en ed. Surius:triginta; CD en ed. Mabillon:viginti.

512 Sulpicius Severus,Dialogi, ed. Halm, 207; Dekkers, ‘Sint Arnoud en zijn biograaf Hariulf’, 67.

513 Vita Prima I 4,20: Bernardus merkte de ramen in de kerk niet op; III 7, 33: hij dronk olie zonder het
in de gaten te hebben,PL 185, 238 en 304.

514 Regula Benedictic. 33, ed. de Vogüé II,562-563.
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de nodige fondsen, anderzijds waren financiële zorgen niet bevorderlijk voor de kloostertucht. Hoe

onafhankelijker kloosters en kloosterlingen van de wereld waren, hoe beter zij zich aan hun

eigenlijke taken konden wijden. Door de hele middeleeuwen heen waren er daarom hervormers te

vinden die de noodzaak benadrukten om de economische basis van de kloosters te herstellen en te

versterken515. Dat was wat abt Reynaldus en zijn opvolger Arnulfus deden met instemming van

de monniken van Saint-Médard en andere geestelijken, van edelen en de hele bevolking uit de

omgeving.

De oude benedictijner kloosters wendden hun rijkdommen aan tot eer en glorie van God.

Voor Hem was immers niets goed genoeg en dat uitte zich onder andere in de kerkbouw en

-inrichting. Kostbare ornamenten en gewaden maakten van de liturgie een geldverslindende

aangelegenheid. Deze abdijen waren voor het merendeel gesticht door vorsten en edelen en werden

door hun zonen en dochters bevolkt. De kloosterlingen namen de levensstijl van de adel, die

gericht was op uiterlijk vertoon als bewijs van aanzien en succes, met zich mee. Als een klooster

goed bekend stond, ontving het immers vele vrome schenkingen. Bewees een rijke abdij niet dat

God haar welgezind was en moest daarom die rijkdom niet tentoongespreid worden516? Ook

zonder enig persoonlijk bezit gold voor veel kloosterlingen dat zij er goed van leefden. Sommige

hervormingsgezinden, zoals de genoemde nieuwe kluizenaars, kwamen daartegen in verzet. In hun

visie moesten de kloosterlingen in hun eigen gedrag de geloofsideeën uitdragen en, zoals eens de

apostelen, Christus navolgen en diens werk voortzetten. Zij moesten net als Christus één zijn met

de armen en hen niet slechts, zelf weldoorvoed en goedgekleed, als hun wereldlijke en geestelijke

heren beschermen. In wezen gaat het hier om een conflict tussen het vasthouden aan de traditionele

waarden van de feodale adel en het zoeken naar nieuwe in een veranderende maatschappij517.

De koninklijke abdij Saint-Médard was een klooster naar dat oude, nog uit de Karolingi-

sche tijd stammende, model. Abt Arnulfus, hoewel geen revolutionair, huldigde opvattingen die

dichter bij die van de radicale hervormers stonden dan bij die van zijn monniken en dat leidde tot

moeilijkheden. Hij reed liever op een ezel dan op een paard. Hij liet zijn afkeuring voelen, toen de

monniken zich gehecht toonden aan het gebruik om op een bepaalde feestdag tarbot te eten. In

beide gevallen bewees God volgens de hagiograaf zijn gelijk, maar zijn tegenstanders wisten van

geen wijken.

De manipulaties van één van de monniken, Odo, maakten een einde aan het abbatiaat van

Arnulfus. De slechte Odo, zo lezen we in de vita, was jaloers op Arnulfus en beweerde dat hijzelf

meer recht had om het klooster te besturen. Onophoudelijk zon hij op een argument waarmee de

515 Constable, ‘Monastic Possessions’, 306; Rösener, ‘Spiritualität’, 248 en 254-258.

516 Deze opvattingen werden uitgedragen en vorm gegeven door Suger (1081-1151) bij de bouw van de
nieuwe abdijkerk van Saint-Denis, Suger,Liber de rebus in administratione sua gestis, bijvoorbeeld c. 32,
zijn beschrijving van de vervaardiging van een gouden crucifix, ed. Panofsky, 56-61.

517 Resnick, ‘Odo’, 119-120.
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dienaar van Christus uit het ambt dat deze op zich had genomen, weggewerkt kon worden. Door

middel van tussenpersonen spande hij zich in om de koning van Frankrijk, Philips I, ertoe te

bewegen dat deze, wanneer hij ergens tegen een of andere vijand ten strijde zou trekken, de abt

van Saint-Médard zou bevelen met hem mee te komen. De koning ging op het voorstel van Odo in

en toen hij met zijn leger zou optrekken, zond hij gezanten naar Arnulfus en spoorde de abt aan

om hem met een krijgsmacht op zijn expeditie te vergezellen. Maar hij, die eens in de wereld

aanzien genoot om zijn vaardigheid met wapens en inmiddels zijn riddergordel had verruild voor

dienstbaarheid aan God, gruwde van een dergelijke onderneming en weigerde beslist de koning te

gehoorzamen. Nadat koning Philips dat had vernomen, zond hij, misleid door slechte raadgevers,

gezanten naar Arnulfus, die moesten zeggen dat hij ofwel zijn ambt moest neerleggen ofwel het

bevel van de koning opvolgen. Daarom zocht de deugdzame man zijn kluizenaarscel weer op en

wijdde zich vuriger dan ooit aan God (XVII). Tot zover de vita.

Opmerkelijk is het onafhankelijke optreden van Arnulfus. Hij stelde zijn eigen waarden

boven gehoorzaamheid aan de koning518. Hij liet volgens Lisiardus het klooster niet onverzorgd

achter, maar zag erop toe dat er een nieuwe abt werd gekozen. De monniken kozen op zijn advies

een zeer geleerde man, Geraldus, die echter spoedig met geweld door Pontius, de voorganger van

Arnulfus, werd verdreven. Pontius werd daarbij door koningin Bertha gesteund. Deze gebeurtenis

was voor Arnulfus aanleiding om zijn kluis te verlaten en de koningin te vermanen. Hij voorspelde

haar dat, als zij abt Geraldus zou verjagen, haar straf zou zijn dat zij door haar echtgenoot zou

worden verstoten en in ballingschap zou sterven. Zij was echter niet voor rede vatbaar. Geraldus

vertrok naar Aquitanië, waar hij het klooster La Sauve Majeure bij Bordeaux stichtte (XVIII). Tot

zover de vita. Geraldus was van oorsprong een monnik in Corbie. Hij was omstreeks 1074 tot abt

van Saint-Vincent te Laon gekozen, maar was er daar niet in geslaagd de door hem gewenste

hervormingen door te voeren. De stichting van het klooster La Sauve Majeure vond in 1079-1080

plaats. Het aftreden van Arnulfus en het vertrek van Geraldus zullen dus omstreeks 1078 hebben

plaatsgevonden. Geraldus stierf in 1095 en werd in 1197 heilig verklaard519. In zijn levensbe-

schrijving komt deze episode niet voor en wordt Arnulfus nergens vermeld520.

De koningin waar het hier om gaat, is Bertha, dochter van Geertruid van Saksen uit haar

eerste huwelijk met graaf Floris van Holland en dus een stiefdochter van Robrecht de Fries.

Aangenomen mag worden dat haar huwelijk met Philips I een onderdeel was van de verzoening

van de Vlaamse graaf met de Franse koning na de slag bij Kassel (1071). Jaren later, in 1092,

werd Bertha inderdaad door haar echtgenoot verstoten en verbannen naar Ponthieu, waar zij

omstreeks 1094 is gestorven521. Alle ons bekende redacties van deVita Arnulfi noemen de

518 Vgl. Van ’t Spijker, Als door een speciaal stempel, 133: zie de elfde-eeuwse versies van deVita
Licinii en deVita Magnobodivan Marbodus.

519 Oury, ‘Gérard de Corbie’, 306-313.

520 Vita Geraldi, AASSApril. I, 412-28.

521 Fliche, Le règne, 36-40; Hallam,Capetian France, 76-77.
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koningin Bertrada. Zo heette echter de vrouw voor wie de koning Bertha aan de kant zette. Zij was

getrouwd met de graaf van Anjou, maar trad vanaf 1092 als echtgenote van Philips I op522. Die

gebeurtenissen hebben zoveel stof doen opwaaien dat het niet aannemelijk is dat Lisiardus daarvan

niet op de hoogte was. De namen van de beide vrouwen lijken zoveel op elkaar dat verwarring

daarvan in de tekstoverlevering zeer wel denkbaar is. Daarnaast was de beschreven daad van

Bertha er een van het soort waar Bertrada later berucht om was523.

Chronologisch gezien is het niet mogelijk dat het Bertrada was die abt Geraldus verdreef,

maar bovendien is de rol van de koningin hierbij beter te begrijpen als het om Bertha gaat. De

koning had er volgens de vita immers moeiteloos mee ingestemd abt Pontius te vervangen door

Arnulfus. Hij had dus aanvankelijk niets tegen de hervormingsgezinde abt en erkende kennelijk dat

Pontius zich aan wangedrag schuldig maakte. Het is natuurlijk mogelijk dat de koning zich

inmiddels had bedacht en Arnulfus bij nader inzien wel erg radicaal vond en op een middel zon

om zich van hem te kunnen ontdoen. Zijn bevel aan de abt om hem aan het hoofd van een

legermacht te vergezellen was hem echter, volgens de hagiograaf, ingegeven door slechte

raadgevers. In dat geval zal Philips I tevreden zijn geweest met het vrijwillig aftreden van Arnulfus

en kan hij geen reden hebben gehad een geestverwant van Arnulfus, onder diens leiding tot abt

gekozen, te vervangen door Pontius. De rol van koningin Bertha laat zich het beste verklaren door

het conflict dat bestond tussen haar en Arnulfus, of liever tussen haar stiefvader, Robrecht de Fries,

en het huis Oudenaarde. In dat geval vormt de vervanging van Arnulfus als abt van Saint-Médard

niet in de eerste plaats een onderdeel van de strijd tussen traditie en hervormingsbeweging, maar is

deze veeleer een nasleep van de partijkeuze van de heren van Oudenaarde in de strijd om het

graafschap Vlaanderen tussen Robrecht de Fries en Richildis van Henegouwen. De eigenlijke

tegenstander van Arnulfus was niet de koning, maar de koningin. Dat is althans de voorstelling van

zaken die Lisiardus geeft.

Hieruit mag evenwel niet geconcludeerd worden dat Philips I sympathiek stond tegenover

de hervormingsideeën van Arnulfus. De koning hechtte immers zeer aan zijn recht om bepaalde

geestelijke hoogwaardigheidsbekleders te benoemen. Het is daarom de vraag of hij bereid was abt

Geraldus te erkennen. De invloed van de koning moet niet onderschat worden. Eerder is al gezegd

dat de voorganger van Arnulfus, abt Reynaldus, tot twee maal toe wegens simonie veroordeeld

was. Daaruit kan worden afgeleid dat hij beschouwd werd als een koninklijke bisschop. De eerste

keer werd hij in 1049 op een synode te Reims geëxcommuniceerd en kreeg hij opdracht het

abbatiaat neer te leggen. Alles wijst erop dat hij toen inderdaad is afgetreden en vervangen. Dat

was echter niet een gevolg van zijn veroordeling door de Kerk. Hij werd namelijk afgezet door de

koning, omdat hij zonder diens toestemming naar Rome was gereisd in de hoop zich daar van alle

blaam te kunnen zuiveren524. Na enige tijd werd hij op voorspraak van enkele vooraanstaande

522 Fliche, Le règne, 40-43; Hallam,Capetian France, 77,

523 Fliche, Le règne, 439.

524 Gallia ChristanaIX, 414.
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lieden in zijn ambt hersteld, maar in 1063 werd hij opnieuw op beschuldiging van simonie door de

pauselijke gezant geëxcommuniceerd en kreeg het bevel om af te treden. Hij weigerde, hoewel de

paus het vonnis bevestigde en de aartsbisschop van Reims erbij inschakelde525. Dat leidde tot

verdeeldheid onder de monniken, maar nu had Reynaldus waarschijnlijk de koning aan zijn zijde.

In elk geval heeft hij zijn ambt nog jarenlang kunnen uitoefenen526. De koning wenste ongetwij-

feld niet verder te gaan met hervorming van de abdij dan de meest invloedrijke monniken en

Geraldus was wellicht radicaler dan Arnulfus. Hij had, als gezegd, al een mislukte hervormingspo-

ging achter de rug. Zijn kloosterstichting in Aquitanië, La Sauve Majeure, moet zeker als een voor-

beeld van een nieuwe kluizenaarsgemeenschap beschouwd worden527.

Opnieuw kluizenaar

Uit de vita kunnen we opmaken dat Arnulfus na zijn aftreden als abt een heel andere rol als

kluizenaar vervulde dan voor zijn abbatiaat, toen hij voornamelijk aan zijn eigen zieleheil had

gewerkt. Meer dan ooit legde hij zich toe op vasten, waken en bidden. Zijn roem verspreidde zich

snel door Frankrijk en van heinde en ver kwamen mensen naar hem toe om zijn zegen te

ontvangen en hem te horen preken. Ook oude vrienden en familieleden zochten hem op in zijn cel

en in alle gevallen gaf hij er blijk van de gave van de profetie te bezitten, die als een teken van

heiligheid werd beschouwd. Daarmee zetten de heiligen de traditie van de profeten voort528.

Daarnaast verrichtte Arnulfus enkele genezingen. Hij leefde niet langer in volstrekte afzondering.

De edelen die hem, als we Lisiardus moeten geloven, al tijdens zijn abbatiaat om raad kwamen

vragen, bleven komen. Waarover diende hij hun van advies?

Het verhaal van Guy, een ridder uit de buurt van Soissons die altijd bij krijgsverrichtingen was

betrokken, en zijn echtgenote, de vrome Ermegarde, is al verteld529. Het was afkomstig van hun

zoon, de aartsdiaken Petrus, die daarin vier wonderdaden van Arnulfus beschreef. Guy was ernstig

ziek en Ermegarde besloot Arnulfus te hulp te roepen. Dankzij diens gebeden was Guy genezen en

had Ermegarde de bevalling van haar zoon, Petrus, goed doorstaan. Arnulfus genas dit kind, dat

blind was geboren, met zijn speeksel. Bovendien had Arnulfus de lotgevallen van Aubry, een broer

van Ermegarde, voorspeld. Arnulfus liet Ermegarde haar broer waarschuwen dat hij, als hij geen

maatregelen nam, door verraad van zijn echtgenote, Adeline, van al zijn bezittingen zou worden

beroofd. Aubry geloofde haar niet en wat Arnulfus had voorspeld gebeurde (XIV).

525 Fliche, Le règne, 475.

526 Gallia Christiana IX, 414.

527 Leyser,Hermits, 82.

528 Russell en Ward,The Lives, 40-41.

529 Zie pp. 61-62.
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Guy was kastelein van Châtillon-sur-Marne, een van de kastelen van de graaf van

Champagne, dat ten zuidwesten van Reims aan de Marne lag. Zijn zwager Aubry was getrouwd

met Adeline van Coucy. Deze was een vazal van de graaf van Champagne en wordt tussen 1059

en 1079 in de bronnen vermeld. Zijn kasteel lag zo’n vijftien kilometer ten noorden van de stad

Soissons530. Abt Reynaldus van Saint-Médard had grote problemen met hem gehad, omdat Aubry

van Coucy zich als voogd van de abdij opwierp en daaraan allerlei rechten meende te kunnen

ontlenen. De Vlaamse graaf Boudewijn V had daaraan als voogd van Philips I in 1066 een einde

gemaakt531. Aubry van Coucy zou van zijn kasteel zijn verjaagd door een zekere Thécon, die het

met zijn vrouw had aangelegd. Zo kwam de voorspelling van Arnulfus tot vervulling. Uit berouw

over zijn misdaden werd Thécon, naar het schijnt, monnik en volgde, uiterlijk in 1082, abt

Geraldus van Saint-Médard naar La Sauve Majeure532.

Deze wonderdaden heeft Lisiardus niet alleen in de vita opgenomen als bewijs van de

heiligheid van Arnulfus. Hij illustreert daarmee tevens dat de gewelddadigheid van de ridders zich

vroeg of laat tegen hen keerde en hun niets dan ellende berokkende. Daarnaast geeft hij aan dat

een goede echtgenote haar man de juiste weg weet te wijzen. Het relaas over Arnulfus en ridder

Gericus maakt dat nog meer duidelijk.

Wie Gericus was, valt niet te achterhalen. De hagiograaf noemt hem een ridder en makker,

consodalis, van Arnulfus, uit de tijd waarin die nog in wereldse zaken verwikkeld was. Terwijl

Arnulfus zich daaruit terugtrok, bleef Gericus actief in het krijgsbedrijf en verviel in roverij en

plundering. Hij vreesde God noch mens en hield niet op weduwen en wezen te onderdrukken.

Arnulfus, die ervan hoorde, bad tot Christus om Gericus een aanleiding te bieden waardoor hij zijn

slechte gewoonten op zou geven en tot de vreze Gods zou komen. Intussen ging het Gericus voor

de wind. Hij trouwde een vrouw van voorname afkomst, Judith, die hem verschillende kinderen

schonk. En jarenlang konden hij en zijn hele huishouding hun geluk niet op. Maar na verloop van

tijd stierven al zijn kinderen, de een na de ander, en ook zelf werd hij ernstig ziek. Veertig

maanden lag hij in bed en verwachtte iedere dag zijn einde. Aangezien hij geen nakomelingen

meer had, deden zijn neven vast een greep naar zijn land en andere goederen. Ze probeerden Judith

van haar bruidsschat en haar eventuele erfdeel te beroven. Er was niemand bij wie ze steun kon

zoeken en daarom bad ze tot God om hulp waar de menselijke steun het liet afweten. Toen

herinnerde zij zich Arnulfus. Ze trachtte haar man over te halen tot inkeer te komen, zijn oude

vriend Arnulfus te bezoeken en hem om raad te vragen. Hij stemde toe en werd op een door

paarden getrokken draagbaar naar Soissons vervoerd en naar Arnulfus, die in zijn cel vertoefde, ge-

bracht. Die verheugde zich zeer over de komst van de man met wie hij eens zo nauw verbonden

was geweest in wereldse krijgsdienst. Hij zei: "Gericus, jij bent een hele goede ridder voor jouw

mensen, maar een hele slechte voor jezelf. Hoe lang heb je nu al plunderend God de Heer getart?

530 Newman,Les SeigneursI, 114 nr. 6; Bur,La formation, 456.

531 Prou,Recueil, 79-83 nr. XXVII; Fliche,Le règne, 27.

532 Pécheur,AnnalesII, 103-104.
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Geloof mij, je einde was nabij. Lang heb je in de muil van Leviathan gesluimerd"533. Arnulfus

voegde eraan toe dat Christus zijn gebeden voor Gericus had verhoord en Gericus met een ernstige

ziekte had geslagen om hem tegen wil en dank te doen ophouden met het onderdrukken van

weduwen en het woeste plunderen en zo te voorkomen dat hij, vetgemest door roof, tot voedsel

van de ingewanden van de duivel werd. Gericus beloofde daarop beterschap en smeekte Arnulfus

tot God te bidden voor zijn lichamelijk herstel. Hij beloofde voor zijn zieleheil nooit meer iets in

strijd met de goddelijke wetten te doen (XXXVIII).

Daarop vroeg Judith, in tranen, haar de nodige kracht te geven in haar ellende en verdriet.

Arnulfus troostte haar, omdat zij zo goed voor haar zieke man had gezorgd. Hij voorspelde dat

Gericus helemaal zou genezen en dat zij beiden na precies een jaar een zoon zouden krijgen, die ze

Lambert moest noemen. Deze zoon zou zijn vader opvolgen en zijn moeder op haar oude dag

verzorgen. Judith zou niet sterven vóór ze Lamberts kinderen had gezien. Daarnaast spoorde

Arnulfus Gericus aan de rechte weg te bewandelen, kerk en geestelijkheid te eren, niets van de

armen weg te nemen, maar daarentegen alles wat hij had weggenomen terug te geven. Hij moest

voortdurend en rijkelijk liefdadigheid bedrijven en nooit de tienden achterhouden. Hij moest zijn

akkers met zorg bewerken en aan zijn meerderen en gelijken oprechte trouw betonen. Hij moest

zich beijveren te leven van de gerechte opbrengsten van zijn bezittingen en zijn boeren met

mededogen behandelen. Hij moest God onophoudelijk danken voor al zijn zegeningen en er naar

streven dagelijks de misviering bij te wonen. Door tussenkomst van Arnulfus kon de ridder gezond

en wel te paard naar huis terugkeren en alles verliep verder zoals Arnulfus had voorspeld

(XXXIX). Tot zover Lisiardus.

De boodschap is duidelijk. Gericus dacht dat hij het goed voor elkaar had, maar moest

uiteindelijk de prijs betalen. De straf van God was niet wrekend, maar corrigerend. Zijn redding

had Gericus geheel en al te danken aan zijn vrouw en vriend, die zich beiden met hart en ziel voor

hem hadden ingespannen. Uit de richtlijnen die Gericus krijgt, kunnen we opmaken aan welke

wandaden de ridders zich schuldig maakten534. Het waren met name hun gewelddadigheden

jegens zwakkeren, waartegen de Kerk zich verzette. Het verzet van de Kerk kreeg vorm in de

zogenoemde godsvredebeweging, die nog uitgebreid aan de orde zal komen535. Het dreigement

was dat slechte edelen door God werden gestraft met ziekte, waardoor ze weerloos werden en hun

rijkdom hun van geen nut was. Zo wist Arnulfus volgens zijn levensbeschrijving zijn zwager te

vertellen dat hun gemeenschappelijke vriend Israhel, die, voorzover zijn zwager wist, in goede

gezondheid verkeerde, intussen dood was. Hij was gestorven toen hij na thuiskomst van een

succesvolle plundertocht op een bankje bij de haard was gaan zitten en achteroverleunde in de

schoot van zijn bijvrouw (XX). Tot zover de vita.

De vrouw ontleende in de middeleeuwen haar aanzien aan haar afkomst, die de rijkdom en

533 Ps. 104: 26.

534 Zie ook Platelle, ‘La violence’, 163-164.

535 Zie pp. 198-200.
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roem van het geslacht waarin zij introuwde vergrootte, en vooral aan haar vermogen zonen te

baren. In haar handen lag de toekomst van het geslacht. Het belang van nageslacht voor de edelen

is evident. Zonen moesten wat hun vader en voorvaders hadden bereikt, behouden en voortzetten.

Na de dood van hun vader dienden zij de belangen van hun moeder te behartigen, want machteloos

en rechteloos als zij was, was zij zonder de bescherming van haar vader, echtgenoot of zonen aan

de wolven overgeleverd. Slechte ridders konden daarom geraakt worden in hun kinderen, zoals we

zagen in het verhaal over Gericus. Maar dat gold evenzeer voor vrouwen. In de vita lezen we dat

Arnulfus zijn zuster Adzela moest vertellen dat haar zoon niet, zoals zij dacht, ergens veilig en

gezond onderdak was en tot ridder werd opgeleid, maar inmiddels dood en begraven was. Dat was

de straf voor het bijgeloof van zijn moeder, die bij het begin van de vasten één van zijn schoenen

hoog over een balk had gegooid. Zij dacht namelijk dat zij haar zoon op die manier van de dood

kon vrijwaren, zo vertelt Lisiardus (XXI).

De vrouw had de zorg voor het welzijn van allen die tot haar huishouding behoorden. De

edelvrouw Hasplendis kweet zich van deze taak, toen zij Arnulfus bezocht tijdens zijn verblijf bij

Godfried van Florennes. Zij vroeg hem volgens Lisiardus bij een van haar veelvuldige bezoeken

om raad, omdat een van haar bedienden bezeten was en door maandelijkse toevallen werd gekweld.

Arnulfus zegende een stukje brood en gaf haar dat mee. Door dat te eten voor hij iets anders naar

binnenkreeg zou hij genezen en dat gebeurde (XII). Een doodzieke man smeekte haar voor zijn

genezing ook zo’n stukje brood te vragen. Zij deed dat en vond gehoor bij Arnulfus. Zo herkreeg

deze man eveneens zijn gezondheid (XIII). Tot zover de hagiograaf.

Welzijn van lichaam en geest werden nauw met elkaar verweven geacht, zodat de zorg van

de vrouw zich ook uitstrekte over het zieleheil. Zij moest godvruchtig en schuchter zijn en met

zachte hand haar echtgenoot in de goede richting leiden. Vrouwen als Ermegarde en Judith legden

het contact tussen hun gewelddadige echtgenoten en de heilige Arnulfus. Door hun toedoen

bekeerden hun mannen zich tot een christelijke levenswijze en de vrouwen werden daarvoor

beloond. Geestelijken maakten ook herhaaldelijk gebruik van de diensten van vrouwen als

bemiddelaars ter behartiging van hun belangen536. Vrouwen werden geacht een grote invloed op

hun echtgenoten te kunnen uitoefenen. Hun invloed of verleidingskunst die door vele geestelijken

argwanend werd bezien als de bron van alle kwaad, kon natuurlijk ook ten goede worden

aangewend. Pausen en bisschoppen correspondeerden om die reden met de echtgenotes van

vorsten537.

Het is niet zo verwonderlijk dat geestelijken vrouwen als een bruikbare schakel met de

wereld zagen. De positie van een monnik was vrijwel het tegenovergestelde van die van een ridder,

maar vertoonde grote gelijkenis met die van een vrouw. Monnik en vrouw waren beide onderwor-

536 Farmer, ‘Persuasive Voices’, 523-26, geeft onder andere als voorbeeld het klooster Marmoutier bij
Tours dat c. 1030 een beroep deed op Ermengard, de vrouw van graaf Odo van Blois om allerlei zaken voor
elkaar te krijgen; Huyghebaert, ‘Les femmes’, 381-83, wijst op de rol van vrouwen als beschermers van de
Kerk en noemt als een van zijn voorbeelden gravin Adela van Vlaanderen.

537 Huyghebaert, ‘Les femmes’, 379.
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pen aan het gezag van een ander en daaraan absolute gehoorzaamheid verplicht. Volgens de Regel

van Benedictus betekent gehoorzamen aan de leidsman, gehoorzamen aan God zelf538. Voor

monniken was de abt de leidsman, voor een vrouw was dat haar vader of broer, haar echtgenoot of

zoon en bijvoorbeeld haar biechtvader als geestelijk leidsman. De bezitloosheid van een monnik

kwam sterk overeen met de rechtspositie van een vrouw. Geen van beide kon vrijelijk ergens over

beschikken, niet over hun goederen en zelfs niet over hun lichaam en wil539. Beiden konden

alleen hun hoop op God vestigen en hun toevlucht zoeken in gebed.

In de Vita Arnulfi is geen spoor te vinden van de vrouwenhaat die sommige middeleeuwse

geestelijken in hun geschriften tentoonspreiden. In de vita komen wel slechte vrouwen voor, zoals

koningin Bertha en Adeline, de vrouw van Aubry van Coucy, die haar man bedroog. Een andere is

Evergerde in Veurne, die de gewelddadigheden van haar inmiddels gesneuvelde echtgenoot en

zonen voortzette en weigerde gehoor te geven aan de oproep tot vrede van Arnulfus (XLIV). Met

haar liep het dan ook slecht af, maar de hagiograaf schrijft dat niet toe aan vermeende vrouwelijke

zwakheden540. Hij neemt bij geen van drieën de gelegenheid te baat nader in te gaan op het

vrouwelijke karakter. De andere vrouwen in de levensbeschrijving zijn vroom, zoals Hasplendis,

Judith en Ermegarde. Daarnaast komen er verschillende niet met name genoemde vrouwen in de

vita voor, die in volle geloofsovertuiging bij Arnulfus genezing zoeken voor zichzelf of hun

kinderen. Het aantal mannen in de vita dat niet in overeenstemming met de kerkelijke voorschriften

leeft, en dat zijn voornamelijk ridders, is aanmerkelijk groter.

Arnulfus was eenmiles Christi, een beschermer van de zwakkeren en in die functie

behartigde hij, zo blijkt uit de vita, vanzelfsprekend ook de belangen van vrouwen. Een voorbeeld

van de bescherming die de Kerk haar probeerde te bieden, was de huwelijkswetgeving. Het

huwelijk was in de feodale maatschappij een overeenkomst tussen twee families, niet tussen bruid

en bruidegom541. Een huwelijksovereenkomst was een tweezijdig contract, vergelijkbaar met dat

tussen een heer en zijn vazal, met als belangrijkste doel het voortbestaan van de familie van de

bruidegom veilig te stellen. De verbintenis diende dus in nakomelingen te resulteren. De opvatting

van het huwelijk als een sacrament, een door God geheiligde verbintenis, maakte huwelijkszaken

tot een kerkelijke aangelegenheid. In de kerkelijke opvatting was een geldig gesloten huwelijk te

allen tijde onverbrekelijk. Dat was in het voordeel van de vrouw. In dat geval kon immers

onvruchtbaarheid of het einde van haar vruchtbare periode niet tot verstoting leiden. Zolang het

538 Regula Benedictic. 5,15, ed. de Vogüé I,468-469.

539 Regula Benedictic. 33,3-4: neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque codicem,
neque tabulas, neque grafium, sed nihil omnino, quippe quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere
in propria uoluntate, ed. de Vogüé II,562-563.

540 Vgl. Warlop, The Flemish NobilityII.II, 1174, nr. 215.1: Evergerda was mogelijk de weduwe van de
kastelein van Veurne.

541 Herlihy, Medieval Households, 80-82; zie voor het huwelijk in de middeleeuwen ook Duby,Le
chevalier, la femme et le prêtre; Brooke,The Medieval Idea of Marriage.
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huwelijk, naast het klooster, aan een vrouw vrijwel de enige mogelijkheid van bescherming bood,

was dat van het grootste belang. Een andere maatregel die de Kerk nam, was dat wederzijdse

toestemming van het bruidspaar vereist werd. Ook dat betekende, althans in theorie, een aanzienlij-

ke verbetering voor de positie van de vrouw. Niet alleen was zij niet langer volstrekt onmondig,

maar bovendien droeg het bruidspaar nu zelf de verantwoording voor het huwelijk en niet de fami-

lie.

De adel liet zich niet zo gemakkelijk voor deze visie op het huwelijk winnen, maar

Arnulfus toont aan dat het loont zich aan Gods wetten te houden. In zijn levensbeschrijving wordt

beschreven hoe de al genoemde Guy en Ermegarde ten einde raad de bisschop raadpleegden,

omdat hun dochter niet wilde trouwen met de man die haar ouders voor haar hadden uitgezocht.

Het meisje had haar zinnen op iemand anders gezet. Arnulfus hield de ouders voor dat het

kanoniek recht verbood om een meisje tegen haar zin uit te huwelijken. Hij troostte het echtpaar

met de voorspelling dat het meisje eenmaal gehuwd met de man van haar keuze - nogal een

vechtersbaas - snel weduwe zou worden en dan alsnog aan de wensen van haar ouders zou

voldoen. En zo ging het ook (XV). Tot zover de vita.

Er kwamen dan misschien van alle kanten mensen om in zijn wijsheid te delen, maar Arnulfus had

ook vijanden. Tijdens een bezoek van zijn zuster Adzela werd hem, zo lezen we in de vita, rond

het middaguur, omdat het een feestdag was, een geroosterde vis gebracht en bij het raam gezet.

Adzela wilde weggaan om haar broer de gelegenheid te geven om te eten, maar Arnulfus hield

haar tegen. Hij vertelde haar dat hij dankzij de Heilige Geest wist dat hij die vis niet op moest

eten, omdat deze vergiftigd was door een vijand, die hem dood wenste. Vervolgens riep hij een

raaf en beval hem de vis in zijn snavel te nemen en ergens ver weg te brengen naar een plaats

waar geen mens hem zou kunnen vinden. De raaf gehoorzaamde, zo lezen we in de vita (XXI).

Eenzelfde verhaal is over Benedictus te vinden bij Gregorius de Grote. Hij wist dat hem een

vergiftigd brood was voortgezet en liet dat door een raaf wegbrengen542. Verschillende heiligen

kregen, in navolging van de profeet Elias, juist voedsel van raven of andere dieren543. Paulus de

heremiet had zestig jaar lang iedere dag van een raaf een half brood gekregen. Toen Antonius bij

hem op bezoek was, bracht de vogel een dubbele portie544.

De middeleeuwers gingen ervan uit dat God een mens het vermogen om wonderen te doen

verleende, wanneer deze een God uitzonderlijk welgevallig leven leidde, waarin ascese een grote

plaats innam545. Wonderkracht was dus een bewijs van heiligheid, maar was geen eigenschap van

de heilige zelf. Zijn heiligheid maakte hem tot een werktuig van God. De dankbaarheid en eer

542 Gregorius Magnus,Dialogi II.8, ed. Moricca, 90-92; Dekkers, ‘Sint Arnoud en zijn biograaf Hariulf’,
65-66.

543 1 Kon. 17:6; Brewer,A Dictionary, 126-129.

544 Waddell,The Desert Fathers, 35.

545 Ward, Miracles, 130-131; Angenendt,Heilige, 75-76.
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waarmee mensen een heilige vaak overstelpten, kwamen hem niet toe. Arnulfus wist dat ook, zo

blijkt uit zijn levensbeschrijving. Op het feest van Laurentius, dat ieder jaar plechtig gevierd werd

in de abdij Saint-Médard, waar relieken van deze heilige martelaar werden bewaard, had zich een

grote menigte verzameld op het kloosterterrein. Er was ook een vrouw met haar dertienjarige zoon,

die vanaf zijn geboorte stom was. Zij zag kans tot de cel van Arnulfus door te dringen en smeekte

hem medelijden met haar zoon te hebben. Hij nam de jongen door het raam aan, zegende hem en

maakte een kruisteken op zijn lippen. Daarna vroeg hij de jongen hoe hij heette en deze antwoord-

de luid en duidelijk ‘Johannes’. Arnulfus wees 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). Lisiardus zag dat als een teken van nederigheid.

Laurentius was een diaken, aan wie paus Sixtus II (257-258) tijdens de vervolgingen van

keizer Valerianus de kerkschatten had toevertrouwd om deze onder de armen te verdelen546. Het

verhaal van deze gebeurtenis op zijn feestdag, waarbij Arnulfus zich om de armen bekommerde,

was misschien mede bedoeld als een aanklacht tegen de spilzieke abt Pontius. De naam van de

jongen, Johannes, betekent ‘in wie (Gods) genade is’547 en verwijst op verschillende manieren

naar het vermogen te spreken. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, was met stomheid

geslagen, omdat hij de aankondiging van de geboorte van zijn zoon door de engel Gabriël niet had

geloofd. Hij kreeg zijn spraak pas na de geboorte terug, nadat hij op een wastafeltje had geschre-

ven dat het kind Johannes genoemd moest worden548. Johannes de Doper zelf was, evenals

Johannes Chrysostomus, een beroemde prediker. Had de jongen door Arnulfus het gebruik van zijn

stem gekregen om die in dienst van God te gebruiken?

Het kwam wel voor dat heiligen hun wonderkracht ontkenden om het enthousiasme van het

publiek te kunnen ontlopen. Toen Ida van Boulogne (c.1040-1113) in Engeland was, gaf ze een

aalmoes aan een kreupele die daarom vroeg. Hij nam de gift uit haar handen aan en was meteen

genezen. Zij weigerde iedere lof die de mensen haar toezwaaiden en ontkende hardnekkig dat zij

een wonder had gedaan. Toch kwamen zieken van heinde en ver naar haar toe en werden door

haar met vroom gebed en handoplegging genezen, zo vertelt haar hagiograaf549. Om dezelfde

reden vertrok Arnulfus overhaast uit Donchery: een blinde vrouw was genezen door haar ogen te

deppen met het water waarin hij zijn handen had gewassen en Arnulfus vreesde de reactie van het

volk. Deze boerenvrouw was al tien jaar blind. Nu was haar in een droom onthuld dat ze baat zou

vinden bij dat water. Daarom was ze naar de monniken die Arnulfus begeleidden, gegaan en had

hun gevraagd of ze haar dat wilden geven. De monniken zorgden ervoor dat zij de eerste de beste

keer dat Arnulfus zijn handen waste het waswater kreeg, maar ze deden dat buiten zijn medeweten.

546 Krüger,LMA 5, 1757-1758.

547 Hieronymus,Liber Interpretationis Hebraicorum Nominum, CCL 72, 146 en 155.

548 Luc. 1: 22 en 63-64.

549 Vita Idae Boloniensisc.8, PL 155, 442.
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Het water genas haar inderdaad terstond van haar blindheid. De monniken vertelden pas daarna aan

Arnulfus wat er was gebeurd. De toenmalige abt van Saint-Médard toonde zich helemaal niet

gelukkig met deze gang van zaken en vertrok zo snel mogelijk (XIII). Aldus Lisiardus.

Genezingen door het gebruik van het water waarin een heilige zijn handen heeft gewassen,

zijn vaker in heiligenlevens te vinden550. Van Sint-Amandus, missionaris in België en Noord-

Frankrijk (7e eeuw), gaat het verhaal dat een blinde man hem, vlak voor zijn vertrek uit Gascogne,

een kom water aanbood om er zijn handen in te wassen. De bisschop van die streek raadde de

blinde man aan met het gebruikte water zijn ogen te deppen, omdat hij ervan overtuigd was dat de

blinde zo zou genezen. Zo gebeurde en het verhaal verspreidde zich als een lopend vuurtje. Toen

men op zoek ging naar Amandus, bleek deze nergens meer te vinden. Hij was al ver weg en wist

waarschijnlijk van niets551. Soortgelijke wonderverhalen komen voor in de heiligenlevens die in

de tiende en elfde eeuw in de abdij Cluny zijn vervaardigd. In de vita van graaf Gerard van

Aurillac (c.855-909) vertelt Odo, abt van Cluny (c.924-942), hoe de graaf een blinde bij zich

kreeg, die beweerde dat Petrus hem had geopenbaard, dat hij zou genezen als hij zijn ogen zou

wassen met het water waarin Gerard zijn handen had gewassen. Hetzelfde zou Maieul, abt van

Cluny (954-994) zijn overkomen552.

Deze tweede periode van Arnulfus als kluizenaar wordt in de vita brevior afgesloten met

een lang gedicht, waarin wordt beschreven hoe Arnulfus er in slaagde de paniek weg te nemen die

bij de bevolking van Soissons en omgeving was ontstaan door het gerucht van een dreigende

invasie van de Denen. Surius heeft dit gedicht in zijn editie niet opgenomen, omdat het slechts een

herhaling is van wat er in proza aan voorafgaat553. Het gerucht ging, volgens de vita, dat de

Denen op korte termijn heel Frankrijk zouden bezetten en verwoesten, waarbij grijsaards noch

kinderen noch kerken gespaard zouden blijven. Dat gerucht nam zulke vormen aan dat bisschop

Tedbaldus van Soissons besloot Arnulfus te raadplegen. Arnulfus wist onmiddellijk toen hij het

gerucht hoorde, dat het loze praat was. Om echter te voorkomen dat hij van luchthartigheid zou

worden beticht, vroeg hij uitstel tot de volgende morgen, zodat hij in de stilte van de nacht tot God

kon bidden om een teken. De volgende ochtend kwam de ongeruste bisschop antwoord halen en

Arnulfus zei hem dat hij niets te vrezen had, want dat noch de Denen, noch andere barbaren het

Franse koninkrijk zouden verwoesten (XXV). Tot zover de vita. Het gedicht schenkt vooral

aandacht aan de nachtelijke gebeden van Arnulfus om God te smeken Frankrijk te sparen en

550 Brewer,A Dictionary, 45-47; Ward,Miracles, 172.

551 Vita Amandi episcopi, MGH SRM V, 444-445.

552 Odo van Cluny,De vita sancti Geraldi Auriliacensis Comitis, PL 133, 683-684; Brewer,A Dictionary,
46.

553 ed. Surius, c. XXV, 150:Hoc loco in MS exemplari sequuntur quinquagintaquinque uersus heroici
rhytmici, quibus eadem de falso aduenientium Danorum rumore historia repetitur: quos breuitatis studio
omisimus; zie ook hoofdstuk 3.
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daarover uitsluitsel te geven, en natuurlijk aan de hemelse boodschap die de heilige daarover

ontving. Sint-Martinus had eens met behulp van een bezetene een gerucht over een op handen

zijnde invasie kunnen ontzenuwen554.

In de Vita Arnulfi volgt het verhaal over de gevreesde invasie op dat over de genezing van

een jongeman, die door de duivel bezeten en volkomen onhandelbaar was. In ketenen geslagen

werd hij door zijn vrienden naar de cel van Arnulfus gebracht in de hoop dat de kluizenaar hem

kon genezen. Deze zegende hem waarna de duivelse macht hem verliet. Op verzoek van Arnulfus

vertelde de man wat hem overkomen was. Een bloedverwant van hem had zich zo diep door de

bewoners van een gehucht beledigd gevoeld, dat hij zijn vrienden en verwanten, onder wie de

jongeman, verzamelde om naar dat dorp te gaan en zich te wreken door het gehucht te vernietigen

en de bewoners om te brengen. Maar het dorpje was omringd door een wal en aan alle kanten door

bossen omgeven, waardoor de bewoners zich goed konden verdedigen. Niet alleen slaagde de

bloedverwant er niet in zijn doel te bereiken, maar bovendien werd hij dodelijk getroffen door een

lans. De jongeman had het lijk over zijn schouder gelegd en weggebracht van de plaats van de

moord, het bos in. Daar was hij in een afschuwelijke duisternis omringd door talloze enge gillende

en sissende geesten. Hij werd door grote vrees bevangen en voelde zich tot in zijn binnenste door

een groot kwaad getroffen. Wat er daarna gebeurd was wist hij niet en sindsdien had hij in de

toestand verkeerd waarin hij naar Arnulfus was gebracht. Arnulfus vermaande hem boete te doen

en de jongeman antwoordde dat hij boete wilde doen voor al het kwaad dat hij ooit gedaan had.

Zo werd hij niet alleen van de duivelse bezetenheid, maar ook van zijn bloeddorst bevrijd, en

volgens Lisiardus was dat maar goed ook, want anders waren alle bewoners van het gehucht door

wraakacties omgekomen (XXIV).

Hiermee was een heel gehucht gered, maar nu werd een heel volk gerustgesteld. De angst

voor de eventuele komst van de Denen werd ingegeven door de herinneringen aan de invallen van

de Vikingen. Deze waren al in de negende eeuw tot een einde gekomen, maar men was deze dood

en verderf zaaiende plunderaars nog niet vergeten. Ook Noord-Frankrijk had zijn deel gehad. In

886 was Soissons belegerd door Vikingen onder leiding van ene Siegfried en daarbij waren de

abdij Saint-Médard en haar kerk, het koninklijk paleis en de voorsteden plat gebrand. Talloze

boeren waren gedood of gevangen genomen. De stad zelf zou gespaard zijn gebleven. Deze

gebeurtenis zou voor de abdij de reden zijn geweest om een omwalling rond de kloostergebouwen

te leggen555.

Bekend is dat tenminste tot driemaal toe in de tweede helft van de elfde eeuw de vrees

voor nieuwe invasies oplaaide. Dat werd veroorzaakt door de gebeurtenissen in Engeland. Na de

dood van de Engelse koning Edward de Belijder was de strijd om de Engelse troon losgebrand, die

in 1066 werd beslist in het voordeel van Willem van Normandië. Nog jaren lang probeerden zijn

554 Sulpicius Severus,Vita Martini c. 18,1-2, ed. Fontaine, 290-291.

555 Vercauteren,Etude, 123-24; Bourgin,La commune, 12. Vercauteren meent dat de schade wel
meegevallen zal zijn, omdat een jaar later, in 887, Hendrik, hertog van Saksen in Saint-Médard begraven
werd, maar Bourgin ziet het somberder in.
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tegenstanders hem dit bezit te ontnemen. Zij zochten daarbij onder andere de hulp van de Deense

koning. Een grote vloot zeilde in 1069 uit Denemarken naar Engeland en voer langs de rivier de

Humber noordwaarts. De oorlog die volgde was verschrikkelijk, maar uiteindelijk lieten de Denen

zich afkopen en vertrokken556.

Vijf jaar later brak opnieuw een opstand uit in Engeland. Nu werd Willem de Veroveraar,

die in die tijd in Normandië verbleef, bovendien bedreigd vanuit Bretagne. De opstandelingen

hadden opnieuw de hulp van de Deense koning ingeroepen, maar deze keer kwam de vloot te laat,

omdat het leger van Willem de Veroveraar de opstandelingen inmiddels had verslagen. De Denen

beperkten zich tot het plunderen van de oostelijke kust van Engeland en York en vertrokken in

1075 met hun buit via Vlaanderen557.

In 1085 dreigde opnieuw een Deense invasie in Engeland. Koning Knut zou daarbij steun

ontvangen van zijn schoonvader, graaf Robrecht de Fries. Willem de Veroveraar liet het Engelse

kustgebied verwoesten, zodat daar voor de binnendringers niets te halen viel. Knut kreeg evenwel

te maken met een opstand in zijn eigen land, die er uiteindelijk toe leidde dat hij werd vermoord.

Daarmee was de gevreesde invasie van de baan558.

Als we mogen aannemen dat in deVita Arnulfi aan één van deze drie angstige momenten

wordt gerefereerd, dan zal het gaan om de gebeurtenissen uit 1075. Wanneer ze inderdaad hebben

plaatsgevonden nadat Arnulfus het abbatiaat had neergelegd (c. 1078) en weer als kluizenaar

leefde, dan heeft het kennelijk even geduurd voor de berichten hierover tot Soissons en omgeving

waren doorgedrongen. In 1085 was bisschop Tedbaldus al dood en opgevolgd door Arnulfus. De

dreiging van 1069-70 komt niet in aanmerking wanneer we ervan uitgaan dat Arnulfus niet lang

vóór de slag bij Kassel in 1071, maar waarschijnlijk daarna is ingetreden.

Het belang van dit verhaal ligt hierin, dat Arnulfus als beschermer tegen de Denen zijn

naam eer aandoet door in het voetspoor van twee illustere naamgenoten te treden. De oudste

daarvan is Arnulf van Karinthië. Eerder is vermeld hoe koning Karel de Dikke de bezittingen van

Saint-Médard onder zijn mannen had opgedeeld om zo de verdediging tegen de Vikingen te

kunnen organiseren. Desondanks was hij niet tegen deze indringers opgewassen en daarom was hij

afgezet. Hij was vervangen door Arnulf van Karinthië (887-899), die in 891 de Vikingen versloeg.

Daarmee kwam een einde aan de invallen en het spreekt vanzelf dat de koning daaraan grote roem

ontleende559.

De tweede Arnulf waar het hier om gaat, kan beschouwd worden als de grondlegger van

het graafschap Vlaanderen. Graaf Arnulf, ook wel Arnulf de Grote of de Oude genoemd (918-965),

breidde zijn macht naar het zuiden uit en vergrootte het graafschap daarmee aanzienlijk. Hij vocht

556 Anglo-Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, 202-204; Douglas,William the Conqueror, 218-20.

557 Anglo-Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, 211-212; Douglas,William the Conqueror, 232-233.

558 Anglo-Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, 215-216; Douglas,William the Conqueror, 346-356.

559 Linssen,NAGN1, 311; Störmer,LMA 1, 1013-1015.
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jarenlang zij aan zij met de Franse koning tegen de Normandiërs, de afstammelingen van de

Vikingen. Daarnaast wierp hij zich op als beschermer van de Kerk en steunde de hervormingsbe-

weging van Gerard van Brogne. Hij gold als de hersteller van kerken en kloosters, die zoveel

schade hadden opgelopen onder de invasies van de Vikingen560. Werd zo de kluizenaar Arnulfus

in het perspectief geplaatst van enkele groten der aarde?

Besluit

We hebben gezien hoe Arnulfus zich ontwikkelde van een traditionele monnik tot een kluizenaar

die in zijn levenswijze de idealen van de meer radicale hervormingsgezinden steeds dichter

benaderde. Als aalmoezenier bekommerde hij zich om een steeds groeiende groep armen. Het ziet

er naar uit dat hij niet echt thuis was tussen de monniken en mede daarom voor een leven buiten

de kloostergemeenschap koos. Waarschijnlijk miste hij voldoende opleiding om zijn taak naar

eigen tevredenheid te kunnen vervullen. De eerste fase als kluizenaar was voornamelijk op zijn

spirituele ontwikkeling en zijn eigen zieleheil gericht. Als abt werd hij vervolgens voor velen een

leidsman en redder in de nood. De hervorming van het klooster Saint-Médard heeft hij misschien

te voortvarend aangepakt, waardoor hij zich genoodzaakt zag het abbatiaat neer te leggen. Het ziet

er naar uit dat zijn tegenstanders nog konden profiteren van de vijandschap tussen graaf Robrecht

de Fries en de heren van Oudenaarde. Opnieuw kluizenaar, toonde Arnulfus een grote betrokken-

heid bij zijn medemensen. Hij leverde een bijdrage aan de vrede door ridders tot een christelijke

levenswijze te bekeren. Zijn heiligheid uitte zich in voorspellingen en wonderdaden. Arnulfus werd

al tijdens zijn leven gezien als een mogelijke bemiddelaar tussen God en de wereld en al door de

tijdgenoot die zijn levensbeschrijving schreef, op één lijn gezet met reeds lang vereerde heiligen.

Hij wees op overeenkomsten met onder andere Antonius, Benedictus en Martinus. De bewerker

van de vita zou daarin nog verder gaan.

560 Koch, NAGN1, 365-369; Nicholas,Medieval Flanders, 39-41.
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