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7 Bisschop van Soissons

Op 26 januari 1080 stierf Tedbaldus van Pierrefonds, bisschop van Soissons (1072-1080)561. We

lezen in deVita Arnulfi dat hij werd opgevolgd door Ursio, die de bisschopszetel verwierf op

voorspraak van zijn broer Gervais als beloning voor diens diensten als hofmaarschalk van de

Franse koning. Ursio was weliswaar een geletterd man en droeg de monnikspij, maar hij was door

zijn gebrek aan ruggegraat volkomen ongeschikt voor het episcopaat. Toen een en ander paus

Gregorius VII ter ore kwam, droeg hij zijn gezant, Hugo van Die, op een onderzoek in te stellen.

Daartoe hield de gezant een concilie te Meaux aan de Marne onder bescherming van de graaf van

Champagne. Ursio weigerde daar te verschijnen om zichzelf te rechtvaardigen. Vervolgens werd hij

veroordeeld en kreeg de geestelijkheid van Soissons de gelegenheid een nieuwe bisschop te kiezen.

De geestelijkheid en vazallen van het bisdom kozen de kluizenaar Arnulfus. Terstond stuurde Hugo

van Die mensen naar Saint-Médard om Arnulfus te bevelen met spoed zijn cel te verlaten en naar

Meaux te komen. Als de kluizenaar niet zou gehoorzamen, zou hij in de ban worden gedaan. Met

tegenzin voldeed Arnulfus aan het bevel. Op het concilie werd zijn verkiezing bevestigd en een

dag voor zijn wijding vastgesteld. Vervolgens keerde hij terug naar Saint-Médard om zich voor te

bereiden op de lange reis die hij voor de boeg had (XXVI). Aldus de hagiograaf.

De reis voerde, zoals we zullen zien, naar Die waar Arnulfus door de pauselijke gezant,

Hugo, bisschop van Die, werd gewijd. Volgens de vita werd Arnulfus, eenmaal aangekomen bij

Soissons om de bisschopszetel in bezit te nemen, tegengehouden door een gewapende macht onder

aanvoering van Gervais, de broer van Ursio (XXIX). Noodgedwongen trok Arnulfus zich terug in

Oulchy, zo’n twintig kilometer ten zuiden van Soissons, waar hij onderdak vond in het kasteel van

Tedbald, graaf van Champagne (XXXI). Daardoor kwam Arnulfus binnen de invloedssfeer van de

graaf van Champagne. Dit alles zou zich in 1081 hebben afgespeeld.

Met zijn verkiezing tot bisschop van Soissons raakte Arnulfus verwikkeld in de zogenoem-

de investituurstrijd, kortweg gezegd de strijd tussen de paus en wereldlijke vorsten om het recht

om bisschoppen en andere geestelijke functionarissen te benoemen. Deze strijd liep met name hoog

op tussen paus Gregorius VII (1073-85) en de Duitse koning Hendrik IV (1056-1106), maar werd

ook tussen de paus en andere vorsten, zoals de Franse koning, Philips I, gevoerd. In dit hoofdstuk

zullen we ons in dat kader verdiepen in de interne machtsverhoudingen in Noord-Frankrijk en de

bemoeienis van de paus daarmee. De nadruk zal daarbij liggen op de relatie tussen de koning en de

bisschoppen. Om de rol van de graaf van Champagne in de bisschopsverkiezing van Arnulfus te

kunnen begrijpen, zullen we ook de betrekkingen tussen de koning en deze graaf nader moeten

bezien. Daarnaast zullen we nagaan hoe de verkiezing en wijding van Arnulfus tot bisschop van

Soissons in zijn werk ging en welke de gevolgen van zijn benoeming waren.

561 Gallia christiana IX, 349-50; Newman,Les Seigneurs de NesleI, 100.
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Noord-Frankrijk in de elfde eeuw

Na het uitsterven van het Karolingische huis was het aan Hugo Capet (987-996) en zijn opvolgers

om het herstel van de monarchie in Frankrijk op gang te brengen. Zwakke koningen, die er niet in

geslaagd waren een halt toe te roepen aan de binnendringende Vikingen en daardoor geen kans

hadden gezien de eenheid binnen hun rijk te bewaren, waren er de oorzaak van dat het aanzien van

het koningschap ernstig was aangetast. Grote delen van Frankrijk waren vrijwel geheel aan de

invloedssfeer van de koning onttrokken. De kern van het machtsgebied van de Capetingen werd

gevormd door de kroondomeinen, die rond Parijs en Orléans lagen562. Dat gebied was niet erg

omvangrijk en werd omringd door de bezittingen van aanzienlijke vazallen. Sommige gebieden

werden beheerst door machtige territoriale heren. In Noord-Frankrijk was dat het geval in

Normandië en Vlaanderen. In andere gebieden streefden vooraanstaande edelen hetzelfde na, maar

moesten zij hun macht delen met burggraven en andere kasteelheren. Door deze kleinere edelen te

steunen, kon de koning potentiële rivalen beteugelen.

Daarnaast was het recht van de koning om bisschoppen te benoemen een belangrijke pijler

van zijn gezag. Dat recht bezaten de Capetingen nog in ongeveer een derde van de Franse

bisdommen, met name in de noordelijke kerkprovincies Reims en Sens563. De meeste andere

bisdommen waren onder controle van hertogen en graven geraakt. Aartsbisschoppen, bisschoppen

en abten van de koninklijke abdijen waren belangrijke bondgenoten van de koning bij zijn

pogingen de macht van de grote edelen te beknotten. Zo slaagden de Vlaamse graven er niet in

zeggenschap te krijgen over de belangrijkste bisschopszetels, waaronder Vlaanderen ressorteerde,

Terwaan en Noyon en Doornik. De graaf van Champagne moest eveneens toelaten dat koninklijke

kandidaten de bisschopszetels binnen zijn gebied bezetten. Daarmee had de koning niet alleen

greep op belangrijke functies met territorale verbindingen, maar ook vaste voet in een groot aantal

steden, die door de economische ontwikkelingen een steeds belangrijker rol gingen spelen.

Weliswaar waren de edelen evenals de bisschoppen als vazallen door bepaalde verplichtin-

gen, die voortvloeiden uit hun bezittingen, aan de koning gebonden, maar de hiërarchische

structuur die in de bloeiperiode van de Karolingers uit het leenstelsel was voortgevloeid, was

grotendeels weggevallen. De koning was niet altijd meer in staat deze verplichtingen af te dwingen.

De leenband was vaak niet meer dan een kwestie van persoonlijke toewijding en beperkte zich niet

tot één heer564. Evenals de graaf van Vlaanderen was de graaf van Champagne leenman van

zowel de Franse als de Duitse koning. Leenmannen gingen onderling verschillende eedverbonden

en andere overeenkomsten aan om hun positie te beschermen en te versterken. Deze verbintenissen

562 Bloch, Feudal Society, 309-401; Lemarignier, ‘Political and Monastic Structures’, 102-107; Hallam,
Capetian France, 26-27.

563 Bloch, Feudal Society, 401-407; Becker,Studien, 21; Guillemain, ‘Les origines’, 377-378; Hallam,
Capetian France, 86-88; Laudage,Gregorianische Reform, 14.

564 Bloch, Feudal Society, 422-423; Lemarignier, ‘Political and Monastic Structures’, 108-109; Hallam,
Capetian France, 94-97; Reynolds,Fiefs, 113-114.
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waren niet voor eeuwig en werden al naar gelang de omstandigheden ingewisseld voor meer

belovende565. Herhaaldelijk moesten leenmannen kiezen tussen de vaak tegenstrijdige belangen

van hun verschillende heren. Eigenbelang gaf daarbij ongetwijfeld meestal de doorslag. Ook de

Capetingen moesten van dergelijke tegenstellingen gebruik maken om hun gezag te kunnen

handhaven en uitbreiden. Tot het midden van de elfde eeuw was de koning immers nauwelijks

meer dan eenprimus inter pares. De grote edelen erkenden hem weliswaar als hun koning, maar

zij beschouwden zichzelf daarom nog niet als ondergeschikt aan de vorst566. De aanzienlijksten

onder hen, zoals de hertogen van Aquitanië, Bourgondië en Normandië, maar ook de graaf van

Vlaanderen, beschouwden zich als zijn territoriale plaatsvervangers. Zij streefden er nog steeds naar

volgens de oude, Karolingische structuur uit naam van de vorst binnen hun gebied de koninklijke

macht ten volle uit te oefenen. Zij deden dat echter grotendeels op eigen gezag en niet meer in de

eerste plaats als koninklijke functionarissen567. Nu eens waren zij medestanders, dan weer

tegenstanders van de koning. Vanaf de tweede helft van de elfde eeuw wisten de Franse koningen

langzaam maar zeker te bereiken dat hun leenmannen zich minder vrijblijvend gingen gedragen en

hun, met name militaire, verplichtingen aan hen nakwamen568.

Het spreekt vanzelf dat de koningen allereerst probeerden hun gezag te versterken in de

gebieden die aan de kroondomeinen grensden. De macht van hun naaste buren was een voortdu-

rende bron van zorg. De grootste dreiging bleek uiteindelijk de hertog van Normandië, die vanaf

1066 tevens koning van Engeland was. Deze machtsuitbreiding van een van de sterkste vazallen

van de Franse koning was misschien niet bevorderd, maar in elk geval ook niet verhinderd door

een andere grote leenman van de vorst, graaf Boudewijn V van Vlaanderen, die op dat moment de

voogdij uitoefende over de nog minderjarige koning Philips I (1060-1108)569. De Vlaamse graaf

was, zoals we hebben gezien, door huwelijksbanden met zowel Philips I als Willem van Norman-

dië verbonden. Zelf was hij getrouwd met Adela, een zuster van wijlen koning Hendrik I, en zijn

dochter Mathilde was de echtgenote van Willem de Veroveraar.

Ook andere edelen probeerden zo’n positie te verwerven. Een voorbeeld daarvan was graaf Odo II

van Blois (†1037), die in zijn tijd een van de machtigste edelen van Frankrijk was. Het grootste

deel van zijn leven was hij een van de belangrijkste raadgevers van koning Robert de Vrome (996-

1031), die intieme relaties onderhield met de moeder van de graaf, Bertha van Blois570. Na de

565 Reynolds,Fiefs, 127-129.

566 Werner, ‘Kingdom’, 252; Hallam,Capetian France, 64-67 en 94-95; Reynolds,Fiefs, 131.

567 Werner, ‘Kingdom’, 248-250; Reynolds,Fiefs, 112-113.

568 Hallam, Capetian France, 96; vgl. Werner, ‘Kingdom’, 264-267.

569 Hallam, Capetian France, 75-76.

570 Bur, La formation, 151-57; Hallam,Capetian France, 45.
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dood van de vorst toonde Odo zich echter een geducht tegenstander van diens zoon en opvolger,

Hendrik I (1031-1060)571. Odo, die sinds de dood van zijn broer Tedbald in 1004 de alleenheer-

schappij over het graafschap Blois had, heerste bovendien over Tours en Chartres en daarmee over

een groot gebied ten westen van de koninklijke bezittingen. Toen Odo na de dood van zijn

achterneef Stefan in 1021 als diens naaste erfgenaam bovendien het graafschap Champagne opeiste,

stond Robert de Vrome hem dat niet zonder slag of stoot toe, hoewel hij over het algemeen de

graaf goed gezind was. Dat zou immers betekenen dat de kroondomeinen ook in het oosten be-

grensd werden door de gebieden van Odo. De koning verkeerde echter niet in de positie om zijn

verzet te handhaven en moest Odo als graaf van Blois en Champagne erkennen. Graaf Odo II

sneuvelde in 1037 in de oorlog die hij met de Duitse koning Koenraad uitvocht om de opvolging

in het koninkrijk Bourgondië. Rodolf, koning van Bourgondië, was in 1032 kinderloos overleden

en Odo was, als zijn neef, de naaste erfgenaam. Koenraad was echter met een nicht van Rodolf

getrouwd en betwistte Odo het recht op de troon. De nalatenschap van Odo II werd verdeeld onder

zijn twee zoons, Tedbald en Stefan. Tedbald (1037-1089/90) kreeg Blois, Tours en Chartres, terwijl

Stefan (1037-1045/48) zijn vader in Champagne als graaf van Troyes en Meaux opvolgde572.

Erop toezien dat dergelijke bezitscomplexen niet vanzelfsprekend in één hand kwamen, maar onder

de erfgenamen werden verdeeld, was voor de koning een belangrijk middel om te grote machtsuit-

breiding van zijn edelen te voorkomen.

Beide broers zetten de strijd voort die hun vader tegen koning Hendrik I voerde. Hendrik I

greep de gelegenheid aan hun tenminste de koninklijke abdij Saint-Médard, die al sinds 907 in

handen van de graven van Champagne was, te ontnemen. Dit leidde tot een opstand waaraan ook

andere ontevreden edelen deelnamen. De overwinning was in 1044 voor de koning, die gesteund

werd door de graaf van Anjou, die zijn oog op Tours had laten vallen. Tedbald moest als gevolg

daarvan Tours afstaan aan de graaf van Anjou met uitzondering van de abdij Marmoutier, waar

Tedbalds vader en grootouders begraven lagen. Niet lang daarna stierf zijn broer Stefan (1045/48).

Als voogd van diens minderjarige zoon Odo III, oefende Tedbald de feitelijke macht uit in

Champagne. Dat werd definitief toen Odo III in 1066 met Willem de Veroveraar naar Engeland

overstak en niet meer terugkwam. Als beloning voor zijn hulp kreeg Odo enkele graafschappen in

Engeland en trouwde met Adelaïde, een zuster van de nieuwe Engelse koning573. Odo zag al of

niet gedwongen af van zijn vaderlijk erfdeel, waardoor de graafschappen Blois en Champagne

opnieuw in één hand verenigd werden.

Graaf Tedbald had daarnaast bezittingen in Lotharingen waarvoor hij aan de Duitse koning

leenplichtig was. In die tijd grensde Champagne in het oosten aan Lotharingen en in het westen

571 Hallam, Capetian France, 73.

572 Bur, La formation, 171-73.

573 Ibidem, 194-211; Douglas,William, 380-381: Adelaïde was een (half)zuster van Willem de
Veroveraar; vgl. echter Freeman,The HistoryII, 588: Adelaïde was de dochter van een zuster van Willem de
Veroveraar, Adelaïde, en Ingelram, graaf van Ponthieu.
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aan de kroondomeinen, die Champagne van het graafschap Blois scheidde. Ten zuiden van

Champagne lag het hertogdom Bourgondië, het graafschap Gâtinais en de goederen van de

bisschop van Langres. Noordwestelijk van Champagne lagen de gebieden van Raoul van Valois,

het graafschap Soissons en de goederen van de bisschoppen van Laon en Noyon. In het oostelijke

deel van Champagne hadden de aartsbisschop van Reims en de bisschop van Châlons-sur-Marne

hun bezittingen (zie kaart 2). De aartsbisschop en alle hier genoemde bisschoppen waren koninklij-

ke functionarissen. Dat gold eveneens voor de bisschop van Soissons574. De invloed van de

koning was dus aan alle kanten in Champagne merkbaar en het is begrijpelijk dat de graaf van

Champagne naar wegen zocht deze zoveel mogelijk in te perken.

Huwelijk, erfenis en wapengeweld waren de middelen waarmee de edelen probeerden hun gebied

uit te breiden. Aanvankelijk probeerde Tedbald waarschijnlijk zijn invloed te versterken in het

graafschap Blois, ten westen van de kroondomeinen. Hij had daar immers een gevoelig verlies

geleden na de nederlaag tegen de Franse koning in 1044, waarbij hij een groot aantal bezittingen

aan de graaf van Anjou had moeten afstaan. Hij trouwde omstreeks 1045/47 met Gersent, een

zuster van Hugo van Le Mans, graaf van Maine, die op zijn beurt Berte, een zuster van graaf

Tedbald en de weduwe van Alain, hertog van Bretagne, als zijn bruid nam. Gersent schonk

Tedbald een zoon, Stefan-Hendrik, die zijn vader zou opvolgen als graaf van Blois. Na enige jaren

verstootte Tedbald haar echter575. Hij begon zijn aandacht te concentreren op Champagne en

huwde rond 1060 Adelaïde, een dochter van Raoul van Valois en Adelaïde van Bar-sur-Aube, die

Tedbald nog drie zonen schonk. Door dit huwelijk raakte de graaf van Champagne verwant aan het

grafelijk huis van Soissons576.

Het gebied van Raoul van Crépy, graaf van Valois, Amiens en Vexin en de vader van de

eerder genoemde heilige Simon, grensde aan Champagne, maar ook aan de kroondomeinen. Hij

was dus zowel een concurrent als een potentiële bondgenoot van de graaf van Champagne. Als

vazal van de graven van Blois en Champagne was hij één van de leiders in de opstand tegen de

koning geweest. Hij had zich evenwel van deze graven weten los te maken en zich ontpopt als een

loyaal leenman van Hendrik I van Frankrijk577. Na de dood van de vorst in 1060 versterkte

Raoul zijn positie aan het hof door de koningin-weduwe Anne van Rusland te huwen. Daarvoor

moest hij wel zijn tweede vrouw Hacquenez, die verwant was aan de graaf van Champagne,

verstoten578. In dezelfde tijd trouwde, zoals gezegd, zijn dochter Adelaïde met Tedbald van

574 Becker,Studien, 21; Hallam,Capetian France, 86.

575 Bur, La formation, 199.

576 Bur, La formation, 230 en 213-214: Adelaïde van Bar-sur-Aube was een nicht van graaf Reinald van
Soissons (†1057).

577 Ibidem, 196 en 213; Feuchière, ‘Une tentative’, 11.

578 Fliche, Le règne, 19-20.
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Champagne. Naast de voogd van Philips I, graaf Boudewijn V van Vlaanderen, was Raoul van

Valois de belangrijkste raadgever van de koning.

Raoul wist een groot gebied aan zijn gezag te onderwerpen en zijn invloed drong ver door

in Champagne. Hij had Bar-sur-Aube verworven door zijn huwelijk met Adelaïde, die de erfge-

name daarvan was. Bovendien kreeg hij Vitry in zijn bezit. Hoe dat in zijn werk is gegaan, is niet

bekend579. Beide goederen lagen in het zuidoostelijk deel van Champagne. Het is dus niet

verwonderlijk dat de graaf van Champagne hem als een bedreiging zag. De onvermijdelijke

conflicten die daar uit voortkwamen, kostten aan Walter, de oudste zoon van Raoul het leven580.

Raoul van Valois zelf stierf in 1074. Drie jaar later viel zijn bezit uiteen, doordat zijn zoon en

opvolger, Simon, zich terugtrok om monnik te worden in het klooster Saint-Claude in de Jura.

Eerder is al aan de orde geweest dat de pogingen van koning Philips I om te voorkomen dat het

hele bezit van Raoul in handen van een en dezelfde man zou komen, waarschijnlijk bijgedragen

hebben tot dit drastische besluit van Simon581. Diens zwager Herbert van Vermandois verwierf

het graafschap Valois, terwijl Tedbald van Champagne, eveneens een zwager, Bar-sur-Aube en

Vitry in zijn bezit kreeg. De koning profiteerde zeer van Simons vertrek, want op den duur kwam

het grootste deel in handen van Hugo, de jongere broer van Philips I, door zijn huwelijk met de

dochter van Herbert van Vermandois. De eerste vermelding van Hugo als graaf van Crépy dateert

uit 1080582.

Raoul van Valois is de enige die er ooit in is geslaagd in Picardië een graafschap van

formaat te vormen583. Door het ingrijpen van de koning was dat slechts een kort bestaan bescho-

ren. Duidelijk is dat het succes van hertogen en graven grotendeels bepaald werd door hun

persoonlijke kwaliteiten, hun vermogen de juiste verbintenissen, zowel persoonlijke als zakelijke,

aan te gaan en hun krijgskunst584. De middelen waarover de koning kon beschikken om controle

over deze heren te houden, waren het recht om bisschoppen binnen hun territorium te benoemen en

het steunen van burggraven en kasteleins daar. Daarnaast kon de vorst deling van het geheel aan

bezittingen bij hun dood afdwingen. Verder behoorde het tegen elkaar uitspelen van rivaliserende

edelen natuurlijk altijd tot de mogelijkheden. Door de ligging van de kroondomeinen werd de

invloed van de koning het sterkst in Noord-Frankrijk gevoeld, waar bovendien het merendeel van

de kroonbisdommen zich bevond.

Het recht om bisschoppen te benoemen was misschien wel het sterkste wapen van de

579 Bur, La formation, 213-215; vgl. Feuchère, ‘Une tentative’, 12, die meent dat beide goederen door
Adelaïde van Bar-sur-Aube zijn ingebracht.

580 Bur, La formation, 215.

581 Zie pp. 109-110.

582 Prou,Recueil, 266, nr. CIII; Fliche,Le règne, 98.

583 Fossier,La terre II, 732-733; Hallam,Capetian France, 51.

584 Hallam, Capetian France, 28.
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koning waarmee hij in de invloedssfeer van zulke machtige leenmannen als de graaf van Champag-

ne kon binnendringen. De graven van Champagne hadden het daardoor in hun gebied in de elfde

eeuw slechts in één stad voor het zeggen, namelijk in Troyes585. Daar benoemden zij de bisschop

en oefenden zij de grafelijke macht ten volle uit. De andere steden binnen hun gebied, Reims,

Châlons-sur-Marne en Meaux, onttrokken zich grotendeels aan hun controle. In die bisschopssteden

benoemde de koning de prelaten. In Reims oefende de aartsbisschop tevens de wereldlijke macht

uit en in Châlons-sur-Marne eigende de bisschop zich in de loop der tijd steeds meer van de

grafelijke macht toe586. In Meaux bezat de graaf van Champagne sinds het begin van de elfde

eeuw uitsluitend de grafelijke macht, terwijl de koning er de bisschop benoemde587. De koning

slaagde er in deze stad voldoende in de ambities van de graven te beteugelen. Na de dood van

Tedbald (1089/90) werden zijn goederen onder drie van zijn zonen verdeeld. De vierde, Philips,

werd bisschop van Châlons-sur-Marne. In 1125 werd het geheel weliswaar onder Tedbald II,

kleinzoon van Tedbald I, hersteld, maar deling van de erfenis bleef voorlopig gebruikelijk in

Champagne588. De koning zal toepassing van het eerstgeboorterecht voor het geheel aan bezittin-

gen van zijn vazallen niet hebben aangemoedigd. Tedbald I van Champagne stond meestal op

goede voet met de Franse koning en was een trouw vazal. Evenals zijn vader, Odo II, droeg hij de

titel paltsgraaf. Hij vernoemde zelfs zijn oudste zoon naar koning Hendrik I en gaf hem de namen

Stefan-Hendrik589.

Bisschopsbenoemingen

De bemoeienis van graaf Tedbald I van Champagne met de verkiezing van de kluizenaar Arnulfus

tot bisschop van Soissons had waarschijnlijk alles te maken met de machtsverhoudingen tussen de

graaf en de koning van Frankrijk. De hervormingen die paus Gregorius VII binnen de kerk

probeerde door te voeren, boden de graaf de mogelijkheid zich in te laten met deze bisschops-

benoeming. Hoe kwam zo’n benoeming tot stand?

Volgens het kanonieke recht diende een bisschop gekozen te worden door de geestelijk-

heid, zowel de seculiere als de reguliere, en het volk. Wanneer een kroonbisdom vacant was, was

de gebruikelijke gang van zaken dat eerst aan de koning toestemming werd gevraagd om een

verkiezing te houden. Wanneer ook de paus zijn goedkeuring daaraan had gehecht, organiseerde

het kapittel onder leiding van de aartsbisschop een verkiezingsbijeenkomst. Daarvoor werden

meestal de andere bisschoppen van de kerkprovincie uitgenodigd, de abten en andere geestelijken

585 Bur, La formation, 188-192; Kaiser,Bischofsherrschaft, 392-93.

586 Bur, La formation, 174-185.

587 Ibidem, 185-188; Kaiser,Bischofsherrschaft, 396-397.

588 Bur, La formation, 474-475.

589 Ibidem, 200.
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en leken, vanouds de vazallen van de bisschop, maar ook de inwoners van de bisschopsstad en

naburige parochies590. Overeenkomstig de opvatting dat de keuze niet moest worden bepaald

door de meerderheid, maar door het betere deel van de kiezers, ontstond in de tweede helft van de

elfde eeuw de tendens de eigenlijke verkiezing voor te behouden aan de geestelijkheid, met name

de kanunniken, en de andere deelnemers van de verkiezing alleen hun instemming met de keuze te

laten geven591. De gekozene diende zich voor zijn wijding bij zijn confraters te presenteren, zijn

geloofsbelijdenis af te leggen en een ondervraging te ondergaan om eventuele verdenkingen weg te

nemen592.

In de praktijk was onder de Capetingen de kanonieke verkiezing dikwijls slechts de

erkenning van de koninklijke benoeming. Tot in de twaalfde eeuw droeg de koning de kerkelijke

goederen aan de nieuwe bisschop over, zoals hij een leen aan een vazal gaf. Daarmee maakte hij

het de bisschop mogelijk zijn functie uit te oefenen. Ter symbolisering daarvan overhandigde de

koning de staf en ring aan de bisschop en bekleedde hem op deze wijze met zijn functie. De

bisschop legde een eed van trouw af, die grote gelijkenis met een leeneed vertoonde. Pas daarna

vond de wijding plaats593. In bisdommen die niet onder het gezag van de koning, maar van een

andere territoriale heer vielen, werd een soortgelijke procedure gevolgd. In 1095 werd het afleggen

van zo’n eed door geestelijken door de paus nadrukkelijk verboden594.

Als er twijfels waren over de rechtmatigheid van een bisschopsverkiezing of over de wijze

waarop een bisschop zijn functie vervulde, kon de paus ingrijpen. Dat deed hij door de betrokken

aartsbisschop of een van zijn gezanten op te dragen een onderzoek in te stellen en zonodig een

benoeming ongedaan te maken en een nieuwe verkiezing volgens de regels te houden. Vanaf 1080

kon een vertegenwoordiger van de paus de aartsbisschop bij bisschopsverkiezingen vervangen. Op

die manier vergrootte de paus zijn invloed ten koste van de aartsbisschoppen. Wanneer er geen

eenstemmigheid kon worden bereikt, was de stem van de paus doorslaggevend595.

Dat is ook de gang van zaken die in deVita Arnulfi wordt beschreven. Ursio zou door

toedoen van koning Philips I dankzij zijn broer Gervais de bisschopszetel van Soissons hebben

verworven. Toen de paus vernam dat Ursio niet op rechtmatige wijze het bisschopsambt had

verworven en er bovendien een laakbare levenswijze op na hield, droeg hij zijn gezant, Hugo van

Die, op om een onderzoek in te stellen en, als zou blijken dat er iets gebeurd was dat in strijd met

de kerkelijke wetten was, een synode bijeen te roepen om daarover een oordeel te vellen. Dus hield

590 Imbart de la Tour,Les élections, 9-20; Fliche,Le règne, 396-97.

591 Imbart de la Tour,Les élections, 513-25.

592 Ibidem, 480.

593 Ibidem, 438-452; Becker,Studien, 13-16 en 162-167.

594 Becker,Studien, 88-90.

595 Imbart de la Tour,Les élections, 476-93.
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Hugo een concilie in Meaux en nodigde Ursio uit, zoals dat wettelijk voorgeschreven was, om zich

te komen verantwoorden. Daaraan gaf deze evenwel geen gehoor en hij werd door de aanwezige

bisschoppen veroordeeld. Overeenkomstig het besluit van het concilie kozen vervolgens het

verstandigste deel van de geestelijkheid,pars sanior cleri, en decasati, de bisschoppelijke

leenmannen van Soissons, Arnulfus tot hun bisschop. Toen Arnulfus op het concilie was aangeko-

men werd het verzoek van de geestelijkheid en het volk van Soissons,petitio cleri et populi

Suessionici, om hem te kiezen nogmaals besproken en bekrachtigd door de bisschoppen (XXVI).

Tot zover de hagiograaf.

Het concilie waarop de veroordeling van bisschop Ursio en de verkiezing van Arnulfus tot zijn

opvolger plaats vonden, stond onder bescherming van graaf Tedbald van Champagne. De organi-

sator, Hugo van Die, was sinds 1074 pauselijk gezant in Frankrijk. Hij ging zeer voortvarend te

werk bij de uitvoering van het hervormingsprogramma van paus Gregorius VII596. Binnen enkele

jaren tijd hadden vrijwel alle prelaten, met name die in Noord-Frankrijk, zich wel een keer moeten

verantwoorden tegenover de paus of zijn gezant. Alleen al in het jaar 1080 had Hugo van Die vijf

concilies gehouden om bisschoppen die op onrechtmatige wijze hun zetel hadden verkregen af te

zetten en nieuwe te laten kiezen en ook in Meaux was dat aan de orde597. Hij gaf daarmee

uitvoering aan het pauselijk decreet van 1075, dat pas in 1077 in Frankrijk werd afgekondigd en

iedere vorm van lekeninvestituur verbood598. Dat wil niet zeggen dat de paus voor dat jaar de

invloed van leken bij het benoemen van bisschoppen, abten, en andere geestelijke hoogwaardig-

heidsbekleders gemakkelijk zou hebben geaccepteerd599. Lekeninvestituur leidde namelijk

dikwijls tot allerlei misstanden en ging nogal eens gepaard met simonie, dat wil zeggen dat de te

vergeven functie verkocht werd en in handen van de hoogste bieder kwam. Deze misstanden

werden nog verergerd door de regel dat de inkomsten uit vacante zetels toekwamen aan de koning

of de heer die over het benoemingsrecht beschikte, waardoor bisschopszetels vaak ongewenst lang

onbezet bleven. Kandidaten werden zodoende niet in de eerste plaats op hun geschiktheid voor het

ambt beoordeeld. Er werden kandidaten voor een bisschopszetel voorgedragen die niet alle vereiste

wijdingen hadden ontvangen of zelfs helemaal niet tot de geestelijke stand behoorden. Andere

waren gewoon te jong. Op het concilie te Rouaan in 1074 werd verboden alle wijdingen in één

keer toe te dienen. De periodes die er volgens het kerkelijk recht tussen dienden te zijn, moesten in

acht worden genomen. Daarnaast werd verboden de bisschopswijding toe te dienen aan een

kandidaat die jonger was dan vijfendertig jaar. Eerder, in 1056, was de minimumleeftijd al op

596 Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 91.

597 Fliche, Le règne, 358-61; Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 121.

598 Hugo van Flavigny,ChroniconII a. 1074,MGH SS VIII, 412; Imbart de la Tour,Les élections, 393-
394; Fliche, Le règne, 392 en 406-408; Becker,Studien, 60; Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 99;
Laudage,Gregorianische Reform, 42.

599 Becker,Studien, 14-16.

169



dertig jaar gesteld. Alleen de paus kon ontheffing van deze bepalingen geven. Deze voorschriften

werden niet zonder slag of stoot overgenomen, zoals wel blijkt uit de herhalingen ervan in de loop

van de twaalfde eeuw600.

Eén van de grote boosdoeners was in de ogen van de hervormers natuurlijk de Franse

koning. We hebben al gezien hoe belangrijk het recht om bisschoppen te benoemen voor de koning

was. Dat maakte het niet waarschijnlijk dat hij zich gemakkelijk bij het pauselijk verbod zou

neerleggen. Maar ook de Franse geestelijkheid koos niet onvoorwaardelijk de kant van de paus. Er

bestond een nauwe band tussen de Capetingen en hun prelaten. De koningen werden gekroond en

gezalfd door de aartsbisschop van Reims, die zich daarom als de primaat van Frankrijk beschouw-

de. De vorsten functioneerden als de ‘wereldlijke arm’ van de Kerk en traden tevens als haar be-

schermheren op601. De bisschoppen hadden de steun van de koning veelal hard nodig om zich

staande te kunnen houden te midden van de ambitieuze edelen. Het volledig uitbannen van

lekeninvloed, zoals de Gregoriaanse hervormers voorstonden, werd door het merendeel van de

Franse geestelijken niet gewenst602.

De aartsbisschop van Reims, en met hem vele anderen, ontzegden bovendien de pauselijke

gezanten iedere bevoegdheid en weigerden zich iets door hen te laten opleggen603. Bisschop Ivo

van Chartres (1040-c.1116), die in zijn tijd gold als een van de grootste geleerden op het gebied

van het kanoniek recht, was eveneens van mening dat Hugo van Die zijn boekje te buiten ging. Hij

was van mening dat de pauselijke gezant op ontoelaatbare wijze ingreep in de in Frankrijk van

ouds gebruikelijke gang van zaken en daarmee de prelaten welhaast dwong tot ongehoorzaamheid

aan de pauselijke stoel604. De paus beperkte door zijn gezanten met name de macht van de

aartsbisschoppen door aan hun rechten voorbij te gaan en zijn gezanten met een deel van hun taken

te belasten. Hij achtte de aartsbisschoppen namelijk niet zonder schuld aan de bestaande misstan-

den, want, zoals paus Alexander II (1061-1073) al had uitgeroepen, er zou geen sprake van

simonie zijn wanneer de aartsbisschoppen maar zouden weigeren bisschoppen te wijden die op die

manier hun ambt hadden verkregen605. De gezanten konden eveneens concilies bijeenroepen,

rechtspreken, functionarissen uit hun ambt zetten en wijdingen toedienen. Bedreigend was ook het

streven naar exemptie van kloosters, waarbij deze door de paus aan het gezag van de plaatselijke

bisschop werden onttrokken en rechtstreeks onder de paus werden geplaatst606. Sinds de stichting

600 Imbart de la Tour,Les élections, 479.

601 Becker,Studien, 20.

602 Ibidem, 164-169.

603 Ibidem, 140.

604 Ivo van Chartres,Epistolae6o (1097), ed. Leclercq, 238-245; Becker,Studien, 100.

605 JafféRegestaI, 572 nr. 4517;PL 146, 1296-97; Becker,Studien, 47.

606 Lemarignier, ‘Les Institutions’, 57; Idem, ‘Political and Monastic Structures’, 112.
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van de abdij van Cluny (910) kwam dat steeds meer voor en het was zelfs vanzelfsprekend voor de

bij deze abdij aangesloten kloosters. De bestaande orde dreigde bovendien te worden verstoord

door de oproep van de paus aan leken en lagere geestelijkheid om zich zonodig rechtstreeks tot

hem te wenden en wantoestanden te melden. Het streven van de paus naar centralisatie en de

nadruk op zijn primaatschap waren aspecten van de Gregoriaanse hervormingsbeweging die in

Frankrijk weinig bijval vonden607. Een gevolg was dat velen die wel voorstander van een hervor-

ming in morele zin waren, een ambivalente houding aannamen. Waarom zou iemand die door de

koning tot bisschop was benoemd niet in alle eer en geweten zijn functie kunnen uitoefenen?

Volgens de rigoreuze maatstaf van Hugo van Die waren de meeste, zo niet alle Franse

bisschoppen in overtreding. Aartsbisschop Manasses van Reims beweerde dan ook dat het hem niet

mogelijk was zes bisschoppen te vinden om voor hem te getuigen, op wie niets aan te merken viel.

Dat was alleen mogelijk, wanneer de heilige Remigius, Martinus, Julianus, Germanus, Hilarius en

Dionysius uit hun graf zouden opstaan608. Bisschop Ivo van Chartres, een van de belangrijkste

tegenspelers van Hugo van Die, was van oordeel dat het aandeel van de koning bij bisschopsbe-

noemingen niets meer inhield dan de inwilliging van de wensen van de kiezers en de overdracht

van de kerkelijke goederen, die de bisschop uit het bezit van de koning in gebruik kreeg. Dat was

noodzakelijk om de bisschop in staat te stellen zijn functie uit te oefenen. De verkiezing hoorde

vrij te zijn en simonie was vanzelfsprekend uit den boze. Formeel gezien had de koning slechts als

één van de kiezers invloed op de invulling van de functie en deed hij daarom niets dat in strijd met

het kerkelijk recht was. De eedaflegging keurde Ivo van Chartres in navolging van de paus af609.

Hij pleitte voor een nauwe samenwerking tussen Kerk en Staat om de goddelijke orde te behouden.

Het sacrale karakter van het koningschap verplichtte de vorst vanouds als beschermer van de Kerk

op te treden. Door de zalving bij de kroning verleende de Kerk de koning zijn bevoegdheden om

de vrede en het recht te bewaren. Ivo’s ideeën vonden in Frankrijk en Rome bijval. Onder de

opvolger van Philips I, Lodewijk VI (1108-1137), veranderde er in de procedure van de bis-

schopsbenoeming dan ook fundamenteel niets. De koning kon echter niet langer als leenheer de

diensten van de bisschoppen opeisen. Hij nam nu de leiding in de strijd tegen alles wat de

christelijke samenleving bedreigde en de kerk gaf hem daarbij de nodige bijstand610.

De politieke verwikkelingen in Duitsland en Italië zorgden ervoor dat de investituurstrijd

tussen de paus en de Duitse koning veel scherpere vormen aannam. Het zou te ver voeren daarop

hier nader in te gaan, maar Lodewijk VI kreeg daardoor spoedig de gelegenheid als beschermheer

van de Kerk op te treden. Paus Gelasius II, die zich door alle strubbelingen met koning Hendrik V

(1106-1125) in 1118 genoodzaakt zag Rome te ontvluchten, vond onderdak in Frankrijk, waar hij

607 Becker,Studien, 140.

608 Bouquet,RecueilXIV, 784; Williams, ‘Archbishop Manasses’, 818.

609 Ivo van Chartres,Epistolae6o (1097), ed. Leclercq, 246-247; Becker,Studien, 100-101 en 143-153;
vgl. Laudage,Gregorianische Reform, 27.

610 Becker,Studien, 126-129.
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na korte tijd op 29 januari 1119 stierf. Ter plekke werd de bisschop van Vienne als paus Calixtus

II tot zijn opvolger gekozen. Op 20 oktober van dat jaar werd in Reims een concilie gehouden,

waar zowel de paus als koning Lodewijk VI aanwezig waren. Er zou ook over Arnulfus worden

gesproken, maar het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was een ontmoeting van de paus met

de Duitse koning, die plaats zou vinden in Mouzon aan de Maas, bij de grens tussen Champagne

en Lotharingen. De bedoeling was Hendrik V te winnen voor de Franse visie op de verhouding

tussen Kerk en Staat en vrede te sluiten. Daarvoor was een stuk opgesteld door Willem van

Champeaux, bisschop van Châlons-sur-Marne, die ook bij de onderhandelingen betrokken was

geweest611. De ontmoeting in Mouzon liep tot grote teleurstelling van de paus op niets uit. In

Duitsland zou de investituurstrijd pas in 1122 met het Concordaat van Worms tot een einde

komen.

Verkiezing en wijding

Ten tijde van het concilie van Meaux onder voorzitterschap van de pauselijke gezant, Hugo van

Die, waar Arnulfus tot bisschop van Soissons werd gekozen, was de investituurstrijd in Frankrijk

nog in volle gang612. Na al het voorgaande kan men zich voorstellen dat deze bijeenkomst een

doorn in het oog was van koning Philips I, die immers geen inmenging van de paus duldde. Wat

bezielde Tedbald, graaf van Champagne, om als beschermheer van het concilie op te treden? Al in

1077 had paus Gregorius VII zijn gezant erop attent gemaakt dat hij bij graaf Tedbald hulp moest

zoeken voor zijn acties tegen de koning613. De kwestie waar het toen om ging, was die rond

bovengenoemde Manasses, aartsbisschop van Reims. Vanaf het begin was de verhouding tussen

paus Gregorius VII en de aartsbisschop van Reims door conflicten vertroebeld. Eerder is al

vermeld dat de aartsbisschop het gezag van de pauselijke gezant niet erkende. Op het concilie dat

in 1077 in Autun werd gehouden, schitterde hij dan ook door afwezigheid. De afkondiging van een

algeheel verbod op lekeninvestituur in mei van dat jaar moest op last van de paus gevolgd worden

door een concilie om dat decreet ten uitvoer te brengen en een aantal bisschoppen te vervangen.

Pas in het najaar slaagde Hugo van Die erin een dergelijke bijeenkomst te doen plaatsvinden. De

aartsbisschoppen van Sens en Bourges en een groot aantal bisschoppen ontbraken daar, evenals

Manasses van Reims. De drie aartsbischoppen en andere afwezigen werden door de pauselijke

gezant geëxcommuniceerd en geschorst614. Eerder dat jaar had de koning een hofdag in Orléans

611 Ibidem, 132-138.

612 Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 130-131: het concilie zou in de tweede helft van het jaar 1081
zijn gehouden.

613 Bur, La formation, 222.

614 Ibidem, 99-101.
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gehouden, waar deze prelaten en de andere kroonbisschoppen vanzelfsprekend wel te vinden

waren615. De bisschop van Orléans was inmiddels door Gregorius VII veroordeeld op beschuldi-

ging van simonie en het verkopen van kerkelijke eigendommen. Hij had echter het vonnis van de

paus naast zich neergelegd en de aartsbisschoppen van Sens en Bourges gaven geen gehoor aan de

oproepen van Gregorius VII om hem af te zetten en een nieuwe bisschop te laten kiezen616. De

machtsstrijd tussen het koninklijk en pauselijk gezag tekende zich scherp af. In eerste instantie

werden de geschorste aartsbisschoppen in hun ambt hersteld, maar uiteindelijk werd Manasses van

Reims, die volhardde in zijn weigering zich aan het gezag van de pauselijke gezant te onderwer-

pen, in 1080 op een concilie te Lyon door Hugo van Die afgezet. Deze beslissing werd bevestigd

door Gregorius VII, die op 27 december 1080 de geestelijkheid van de kerkprovincie Reims

verzocht een nieuwe aartsbisschop te kiezen617. De zaak bleef zich voortslepen tot Manasses

uiteindelijk de stad uit werd gejaagd door de bevolking van Reims en zijn toevlucht zocht bij de

Duitse koning. Vanaf ongeveer 1083 komt Reinaldus, de voormalige tresorier van Tours, in de

bronnen voor als aartsbisschop van Reims618.

De paus was zeer teleurgesteld over de geringe steun die Tedbald I van Champagne de

pauselijke gezant bood. Gregorius VII stuurde zelfs op 28 april 1081 een brief aan de graaf, waarin

hij hem met kracht aanspoorde alle contacten met de geëxcommuniceerden te verbreken619. De

graaf verkeerde in een moeilijke positie, doordat hij een vazal van de aartsbisschop was. Enige tijd

later toonde Tedbald de paus zijn goede wil door in te stemmen met het houden van een concilie

te Meaux620. Zo leek hij toch weer een voorvechter van de Gregoriaanse hervormingsbeweging te

zijn en stelling te nemen tegen de koning en kroonbisschoppen. Meaux behoorde tot de kerkpro-

vincie Sens en was een van de steden waarin de graaf enige invloed kon uitoefenen.

Meestal wordt aangenomen dat deze bijeenkomst, na de hierboven aangehaalde brief van

Gregorius VII, in het najaar van 1081 heeft plaatsgevonden en dat bij die gelegenheid Arnulfus tot

bisschop van Soissons werd gekozen, maar zeker is dat niet, aangezien er in de bronnen geen

jaartal wordt genoemd621. Een argument voor de keuze van het jaar 1081 is dat in deVita Arnulfi

615 Becker,Studien, 60-62.

616 Fliche, Le règne, 414-415.

617 Caspar,Das Register, 538-543, VIII,17-20; Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 118-119.

618 Gallia Christiana IX, 75; vgl. Fliche, Le règne, 421: pas vanaf 1085; vgl. Guibert van Nogent,De
vita sua III.III, ed. Labande, 273-275; Becker,Studien, 73: in eerste instantie zou bisschop Helinand van
Laon de zetel hebben weten te bemachtigen en behouden hebben tot 1083; vgl. Williams, ‘Archbishop
Manasses’, 807, die meent dat de kwestie met Helinand na de eerdere afzetting van Manasses in 1077 heeft
gespeeld.

619 Caspar,Das Register, 585-587, IX,9.

620 Bur, La formation, 222-223.

621 Ed. Mabillon, intr. 504. Mabillon dateert dit concilie al in 1080; zie ookGallia Christiana IX, 350.
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de voorzitter van dit concilie, de pauselijke gezant Hugo, als bisschop van Die wordt aangeduid

(XXVI), terwijl Hugo op 24 oktober 1082 tot aartsbisschop van Lyon werd benoemd622. De

verkiezing van Arnulfus zou dus voor die tijd moeten zijn gehouden. Het is natuurlijk de vraag hoe

goed de hagiograaf van dit alles op de hoogte was en andere bronnen voor dit concilie dan deVita

Arnulfi zijn er niet. Een jaar later zou, na het overlijden van Galterius I, bisschop van Meaux, in

oktober of november 1082, in ieder geval door Hugo als bisschop van Die een concilie in Meaux

zijn gehouden, waar onder andere abt Robertus van Rebais tot opvolger van Galterius werd

gekozen en gewijd. Volgens de kroniekschrijver Petrus van Sens werd dit concilie in de week na

het overlijden van Galterius gehouden623. In dat geval zal de benoeming van Hugo tot aartsbis-

schop van Lyon nog nauwelijks bekend zijn geweest. Hij zou trouwens zijn werkzaamheden als

aartsbisschop van Lyon pas in het begin van het jaar 1083 hebben opgenomen624. Bur meent dat

de verkiezing van Robertus van Rebais tegelijk met die van Arnulfus heeft plaatsgevonden op een

concilie in Meaux in 1081625. Anderen veronderstellen dat het om twee verschillende concilies

gaat626. We zullen zien dat ook andere gegevens het waarschijnlijk maken dat Arnulfus al in

1081 tot bisschop van Soissons is gekozen.

Arnulfus werd volgens zijn levensbeschrijving uit Saint-Médard naar Meaux ontboden om zijn

uitverkiezing te vernemen en, uiteraard tegenstribbelend, te aanvaarden, maar gewijd werd hij nog

niet. Daarvoor werden alleen een plaats en tijdstip, die in de vita niet nader worden aangeduid,

vastgesteld (XXVI). Het was op zich niet ongebruikelijk dat de gezant op concilies, waar hij als

voorzitter optrad, wijdingen toediende en men kan zich daarom afvragen waarom dat in het geval

van Arnulfus niet onmiddellijk gebeurde627. De hagiograaf vertelt ons hoe Arnulfus na zijn

verkiezing tot bisschop van Soissons terugkeerde naar Saint-Médard om zich voor de reis klaar te

maken. Zijn getrouwen zagen erop toe dat hij goed toegerust vertrok met vier monniken en enkele

geestelijken als metgezellen (XXVI).

622 Fliche, Le règne, 361; Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 131-132. Zijn voorganger, Gebuinus, was
in april 1082 overleden.

623 Zie de kroniek van Petrus van Sens, Bouquet XII, 279:Anno MLXXXII, XIV Kalendas Novembris,
obiit Walterius Meldensis; et in sequenti septimana Hugo Diensis Episcopus Romanae Ecclesiae Legatus,
congregavit Concilium in eadem urbe, et ordinavit Episcopum in eadem urbe, Rotbertum Abbatem Ecclesiae
Resbacensis; vgl. Gallia Christiana VIII, 1609, waar als mogelijke sterfdag ook 23 november en 20 oktober
worden genoemd.

624 Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 131-132.

625 Bur, La formation, 187 en 223, gaat ervan uit dat Galterius I van Meaux op 19 oktober 1081 is
overleden.

626 Schieffer, Die päpstlichen Legaten, 130-132 en noot 240; Becker,Studien, 75; Huyghebaart, ‘Saint
Arnould’, 323; Dekkers, ‘Sint Arnoud en Robrecht de Fries’, 55.

627 Imbart de la Tour,Les élections, 501 en 503.
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Het reisdoel was niet Reims, de hoofdstad van de kerkprovincie waartoe Soissons

behoorde. Niet alleen was daar door de afzetting van Manasses formeel geen aartsbisschop in

functie, maar bovendien was het onaannemelijk dat deze bereid zou zijn geweest Arnulfus te

wijden. Arnulfus was immers geheel buiten hem om gekozen en werd hem als bisschop door de

pauselijk gezant opgedrongen. Dat zal de reden zijn waarom de nieuwe bisschop van Soissons,

zoals Lisiardus vertelt, door Hugo, bisschop van Die, werd gewijd (XXIX). Hugo van Die was

nogal verrast door de komst van Arnulfus, die blijkbaar niet volgens afspraak was. Hij was, zo

lezen we in de vita, blij met het onverwachte bezoek van zo’n prijzenswaardig man, maar ook van

zijn stuk gebracht, omdat hij geen enkele bisschop voor de wijding had uitgenodigd. De volgende

dag kwamen er echter drie bisschoppen, die daar niets te zoeken hadden, maar, zoals ze openlijk

toegaven, als door een stille kracht ertoe bewogen waren om de gezant te bezoeken. Iedereen zag

hier natuurlijk de hand van God in (XXIX). Had Hugo een hemels teken nodig om de wijding met

recht te kunnen toedienen? Had Arnulfus misschien nog niet de vereiste leeftijd van vijfendertig

jaar bereikt628? Opmerkelijk is ook dat van alle wijdingen die Arnulfus in de loop der jaren

ontvangen moet hebben om voor deze in aanmerking te kunnen komen, er niet één in zijn le-

vensbeschrijving wordt genoemd. De bisschopswijding vond volgens de vita op 19 december plaats

(XXIX). Ook nu wordt er in de bronnen geen jaartal gegeven en is opnieuw het episcopaat van

Hugo van Die de aanleiding om aan te nemen dat Arnulfus in 1081 de wijding ontving. Uit de vita

kan namelijk worden afgeleid dat deze ceremonie in Die heeft plaatsgevonden. Als Arnulfus

inderdaad in 1048 is geboren, was hij dus eigenlijk nog te jong voor het episcopaat.

De vita noemt de plaats van de wijding niet, maar wel enkele plaatsen die Arnulfus op zijn

reis aandeed. Zo weten we dat Arnulfus op de heenweg het kasteel van de graaf van Champagne te

Vertus, bezocht (XXVI) en, wat meer zegt, op de terugweg naar Soissons langs Vienne en Cluny

kwam. In Vienne was op dat moment de aartsbisschoppelijke zetel vacant en de inwoners van deze

kerkprovincie, aan wie de grote roem van Arnulfus niet was ontgaan, kwamen bijeen en zetten

elkaar aan om hem gevangen te nemen en als aartsbisschop in hun eigen stad te installeren. Toen

dit gerucht Arnulfus bereikte, haastte hij zich om buiten de grenzen van hun gebied te komen om

snel de functie uit te kunnen oefenen waarmee hij speciaal was belast (XXIX). Tot zover de vita.

Het bezoek van Arnulfus aan Cluny komt later aan de orde.

Wanneer de wijding in Lyon, de zetel van Hugo als aartsbisschop, had plaatsgevonden,

zoals Pécheur veronderstelt, bestond er voor Arnulfus geen reden op de terugweg naar Soissons in

het zuidelijker gelegen aartsbisdom Vienne te komen629. Het bisdom Die lag echter in het

zuidelijk deel van deze kerkprovincie en een bezoek daaraan bracht Arnulfus onvermijdelijk binnen

de grenzen ervan. De zetel van Vienne kan, voor zover is na te gaan, vacant geweest zijn in 1081.

De laatste vermelding van aartsbisschop Warmundus is van 8 januari 1081, terwijl zijn opvolger,

628 Imbart de la Tour,Les élections, 479: op het concilie van Rouaan in 1074 was deze minimumleeftijd
vastgesteld.

629 Pécheur,AnnalesII, 108.
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Gunthardus, voor het eerst op 16 februari 1082 in de bronnen voorkomt en nog in 1084 wordt

genoemd630. Wanneer Arnulfus, zoals Lisiardus in de vita brevior zegt, op 19 december is

gewijd, moet dat dus in 1081 zijn geweest. De gegevens over de geboortedatum van Lodewijk VI,

zo zal blijken, wijzen daar eveneens op.

Volgens zijn levensbeschrijving was de eerste halteplaats op Arnulfus’ reis naar Die het kasteel van

de graaf van Champagne in Vertus, zo’n dertig kilometer ten westen van Châlons-sur-Marne. Daar

maakte hij een verzoenend gebaar jegens koning Philips I en koningin Bertha. Een ruzie tussen

twee van zijn metgezellen noopte Arnulfus er toe een van beiden, Ostermarus, weg te sturen. De

graaf en andere aanwezigen vonden dat een harde straf en deden een goed woordje voor de

schuldige (XXVII). Arnulfus liet zich overhalen en zond de man wel weg, maar met een eervolle

opdracht. Hij moest naar Parijs gaan en de koningin namens Arnulfus een bezoek brengen om haar

aan te kondigen dat zij zwanger was van een zoon, die zij Lodewijk moest noemen en die na de

dood van zijn vader over Frankrijk zou regeren. Deze voorspelling werd met vreugde ontvangen

door het Franse koningspaar, dat al zo lang op een nakomeling wachtte. Na enkele dagen voelde

de koningin het kindje bewegen en volgens Lisiardus werd het op de vigilie van Pasen gedoopt

(XXVIII). Een jaar noemt hij niet. Dat moet dan op 23 april 1082, en waarschijnlijk niet lang na

de geboorte, zijn gebeurd631. Uit andere bronnen kan eveneens worden afgeleid dat de geboorte

van Lodewijk in 1082 plaats vond632. Volgens de vita longior echter werd Lodewijk in 1081

geboren (II,III). De voorspelling van Arnulfus komt in geen enkele andere bron voor, maar wordt

uitsluitend in zijn levensbeschrijving genoemd. Een verwijzing ernaar zou kunnen worden gezien in

de mededeling dat de prins behalve de naam Lodewijk, ook die van Tedbald, naar de graaf van

Champagne, zou hebben gekregen633.

Dit leidde er niet toe dat Arnulfus op steun van de Franse koning kon rekenen. Lisiardus

beschrijft hoe, toen Arnulfus bij de stad Soissons aankwam om zijn zetel in bezit te nemen,

hofmaarschalk Gervais hem met een krijgsmacht tegemoet ging. Deze Gervais was de broer van

Ursio, die niet door een kanonieke verkiezing, maar door ingrijpen van de koning de bisschopszetel

bezette. Hij waarschuwde Arnulfus dat hij niet moest proberen de stad binnen te gaan, als hij

tenminste in leven wilde blijven. Arnulfus antwoordde dat hij zou proberen de hem door de paus

opgelegde taak uit te voeren, zodat hij niet van ongehoorzaamheid zou kunnen worden beticht. Het

630 Gallia Christiana, 73; Huyghebaert, ‘Un légat’, 190 noot 1.

631 Fliche, Le règne, 39; Luchaire,Louis VI, 285-289, die de reis van Arnulfus in het begin van 1081 laat
plaatsvinden en de geboorte van Lodewijk op Kerst 1081.

632 Luchaire, Louis VI, 287. De kroniek van het klooster Saint-Pierre-aux-Monts (Châlons-sur-Marne)
bericht dat Lodewijk zijn vader in 1108 op zesentwintigjarige leeftijd opvolgde; Aubri de Trois-Fontaine laat
hem in 1109 op zijn zevenentwintigste de troon bestijgen.

633 Luchaire,Louis VI, 283-284; Fliche,Le règne, 78; Bur, La formation, 223, de enige vermelding van
deze dubbele naam is te vinden bij Ordericus Vitalis,Historia EcclesiasticaI,XXIV, ed. Chibnall, I, 160.
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was hem om het even of hij daarbij omkwam en martelaar Gods werd, of het overleefde en Zijn

belijder werd: hem dreef de liefde tot Christus. Daarop gaf hij zijn rijdier de sporen om de stad

binnen te rijden, maar Gervais greep de teugels van het dier beet en deed het met zijn berijder

omkeren. Arnulfus week onmiddellijk voor deze weerstand. Hij had zijn opdracht naar vermogen

uitgevoerd en verliet in alle rust de zetel, waarom hij niet gevraagd had. Hij zou het bisdom, dat

hij lijfelijk in de steek leek te laten, echter met hart en ziel bedienen. Want, zo zegt de hagiograaf,

niet de zetel maakt de bisschop, maar de bisschop de zetel. Daarom sloeg hij met hulp van graaf

Tedbald zijn verblijf op in het kasteel Oulchy binnen het diocees Soissons en vestigde daar zijn

zetel (XXXI). Tot zover de vita.

Zo bleef de inzet van de graaf van Champagne in de pauselijke campagne tegen de lekeninvesti-

tuur en zijn daarmee gepaard gaande verzet tegen de koning beperkt tot het steunen van een

tegenkandidaat voor de bisschopszetel van Soissons. Hij ging niet zover dat hij Arnulfus met een

gewapende macht terzijde stond om het bevel van de pauselijk gezant uit te voeren door Ursio te

verdrijven en door Arnulfus te vervangen. Soissons behoorde niet tot het machtsgebied van de

graaf, maar de stad en omgeving vormde een afzonderlijk graafschap. Tedbald van Champagne

was, zoals eerder is vermeld, door zijn huwelijk met Adelaïde, dochter van Raoul van Valois, wel

verwant aan het grafelijk huis van Soissons. In de tweede helft van de elfde eeuw was het

graafschap in handen van Willem Busac, een zoon van de graaf van Eu, gekomen door zijn

huwelijk in 1058 met de erfdochter van Soissons, Adelaïde. Willem Busac was uit Normandië

verdreven na een mislukte poging het hertogdom op zijn neef Willem te veroveren. Hij bracht veel

tijd door in krijgsdienst van de Franse koning en vocht nog in 1098 in Normandië634. Zijn zoon

Jan nam kennelijk zijn taken te Soissons waar en volgde hem uiteindelijk op. Jan wordt voor het

eerst in 1082 als graaf van Soissons genoemd635. Guibert, abt van Nogent (c.1064-c.1125), die

niet geheel onpartijdig was, heeft geen goed woord voor deze grafelijke familie over. In zijn

autobiografie beschrijft hij graaf Jan als een vechtlustig man, die een aardje naar zijn vaartje had.

Zijn vader en grootvader wordt verweten dat hun verdorvenheid altijd gericht was op de ondergang

van de Kerk. Zijn moeder deugde evenmin en had volgens Guibert om het graafschap te verwerven

haar eigen broer vergiftigd636.

Evenals de graaf van Soissons was de bisschop een leenman van de koning, maar zijn

macht was veel geringer. In de loop van de twaalfde eeuw werden de rollen omgedraaid en werd

de graaf ondergeschikt aan de bisschop637. De koning bezat bovendien de abdij Saint-Médard, die

lange tijd in handen van de graven van Champagne was geweest. Hij had al met al een stevige

634 Gesta Normannorum DucumVII,20, ed. Van Houts II, 128-129; Freeman III, 118-119.

635 Barthélemy,Les Comtes, 17-19; Freeman,The Norman Conquest, III, 118-120.

636 Guibert van Nogent,De vita suaIII.16, ed. Labande, 422-427.

637 Vercauteren,Étude, 126-27; Kaiser,Bischofsherrschaft, 594-595.
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voet aan de grond in deze stad. Het graafschap Soissons scheidde bovendien de bezittingen van

Tedbald van Champagne van die van Hugo van Crépy, de broer van de koning, die, als gezegd,

met een kleindochter van Raoul van Valois was getrouwd en daardoor een groot deel van diens

goederen had verworven. De invloed van de koning was sterk in het gebied ten westen en ten

noorden van Champagne en Tedbald van Champagne kon dus niet verwachten veel invloed uit te

kunnen oefenen in het naburige Soissons. Anderzijds is het begrijpelijk dat hij dat wel probeerde,

waarbij hij ongetwijfeld niet door vroomheid werd gedreven.

Maar ook in Meaux, waar Tedbald van Champagne tenminste de grafelijke macht ten volle

kon uitoefenen, zag de nieuwe bisschop, Robertus van Rebais, geen kans zich te handhaven. Zijn

verkiezing had evenals die van Arnulfus op een concilie te Meaux onder leiding van Hugo van Die

en in ongeveer dezelfde tijd plaatsgevonden. In zijn geval was het Richerus, aartsbisschop van

Sens, onder wie het bisdom Meaux ressorteerde, die zich gepasseerd voelde en verzet bood. Hij

was niet voor de verkiezing uitgenodigd en dat gold eveneens voor de meeste bisschoppen van de

kerkprovincie Sens. Alleen de bisschop van Troyes, de stad waar de graaf van Champagne het

voor het zeggen had, en die van Nevers waren aanwezig638. In Nevers was de bisschop onderge-

schikt aan de graaf, die actief aan de hervormingsbeweging deelnam639. Aartsbisschop Richerus

verklaarde de verkiezing van Robertus tot bisschop van Meaux niet rechtsgeldig. Hij sprak de ban

over hem uit, zette hem af en verving hem door bisschop Galterius II, die het episcopaat tot 1102

vervulde640. Dat gebeurde evenwel pas in 1085, hoewel de aartsbisschop van Sens op alle steun

van de koning kon rekenen. Datzelfde jaar stierf paus Gregorius VII. De laatste jaren van zijn

leven was hij zeer in beslag genomen door de Duitse kwestie en vanaf 1082/83 nam de invloed

van de paus in Frankrijk sterk af641. Toch bleef de kwestie van Meaux lange tijd slepende.

Welke rol de graaf van Champagne daarin vervulde is niet bekend.

Misschien ontving Arnulfus, toen het erop aan kwam, niet de hulp van Tedbald van Champagne

waarop hij gehoopt had, maar zijn bezoek aan de graaf in Vertus tijdens zijn reis naar Die was vast

bedoeld om zich te verzekeren van de steun van de graaf voor hij het tegen de door de koning

benoemde bisschop van Soissons, Ursio, zou moeten opnemen. Een andere man die van groot

belang voor de nieuwe bisschop van Soissons kon zijn door zijn erkenning aan diens verkiezing te

geven, was Hugo, abt van Cluny. Deze trad nogal eens op als pauselijk gezant en assisteerde Hugo

van Die bij diens werkzaamheden. Hij was bovendien bevriend met Tedbald van Champagne en

was de peetvader van diens zoon Odo642. Het kwam dan ook goed uit dat Arnulfus op de

638 Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 132; Bur,La formation, 245-246.

639 Kaiser,Bischofsherrschaft, 365-366.

640 Becker,Studien, 75-76; Bur,La formation, 245-46; Kaiser,Bischofsherrschaft, 396-397.

641 Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 138-140.

642 Bur, La formation, 224.

178



terugreis naar Soissons een bezoek aan deze abt kon brengen.

Volgens Lisiardus wilde Arnulfus eigenlijk helemaal niet naar Cluny, maar was zijn roem

hem vooruit gegaan. Daardoor werd hem niet de mogelijkheid gegeven ongemerkt voorbij te

trekken. Zodra abt Hugo van zijn komst hoorde, ging hij met een grote groep monniken in volle

luister Arnulfus tegemoet en ontving hem met grote eerbied, niet zozeer omdat Arnulfus een

bisschop was, alswel vanwege zijn tot dan toe deugdzame levenswijze in dienst van God. Abt

Hugo legde de bisschop allerlei problemen over de Heilige Schrift voor en ondervond dat zijn

angst, dat Arnulfus te boers en niet voldoende deskundig zou zijn, ongegrond was. Hij bleek een

goed onderlegd en welbespraakt man, bij wie de hem toevertrouwde kerk in goede handen zou zijn

(XXX). Tot zover Lisiardus.

In de bewerking van de vita door Hariulfus is aan abt Hugo een nog grotere rol toebedeeld.

Hariulfus noemt Hugo van Cluny als een van de adviseurs met wie Arnulfus als kluizenaar, nadat

hij als abt van Saint-Médard was afgetreden, regelmatig correspondeerde. Hugo van Cluny wordt

als zodanig in één adem genoemd met paus Gregorius VII en Geraldus, abt van La Sauve Majeure,

die Arnulfus als abt had moeten opvolgen, maar door de koningin was verjaagd (I,XX). De

wijzigingen die Hariulfus heeft aangebracht in de beschrijving van het bezoek van Arnulfus aan

Cluny, betreffen vooral de verhouding tussen beide geestelijken. In de vita brevior gaat het om

twee vooraanstaande mannen. In hiërarchie was Arnulfus weliswaar de meerdere, maar in

deugdzaamheid gelijkwaardig aan de abt, die meer ervaring had en bovendien grote faam en gezag

genoot. Uit zorg voor de Kerk onderwierp Hugo de bisschop aan een test. In de bewerking van

Hariulfus is Hugo van Cluny duidelijk de meerdere van de bisschop. Hij stuurde een monnik naar

Arnulfus om hem in alle vriendelijkheid te gelasten Cluny aan te doen, waarna hij hem als

beschreven tegemoet ging (II,V). In de tijd tussen de vervaardiging van de eerste en tweede

redactie van deVita Arnulfi was het aanzien van Hugo van Cluny nog gegroeid. Hij stierf in 1109

en werd in 1120 door paus Calixtus II heilig verklaard643.

Hugo van Cluny had tijdens zijn leven een groot aanzien in Frankrijk en bij de paus, die

dikwijls zijn hulp ingeroepen had644. De Franse prelaten bleven zich verzetten tegen Hugo van

Die, maar ze waren wel bereid zich aan het gezag van Hugo van Cluny te onderwerpen. Aartsbis-

schop Manasses van Reims bijvoorbeeld voerde als een van de redenen voor zijn afwezigheid op

het door Hugo van Die gehouden concilie te Lyon in 1080 aan, dat de oproep om daar te

verschijnen niet de naam van de abt vermeldde en dat, terwijl de paus aartsbisschop Manasses had

toegezegd dat hij onder het gezag zou staan van Hugo van Cluny, als hij zich op dat concilie zou

komen verantwoorden. Zonder Hugo van Cluny had hij zich niet verplicht gevoeld aan de oproep

643 Bredero, ‘De heiligverklaring’, 175.

644 Fliche, Le règne, 356; bijv. Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 116-118 (kwestie met aartsbisschop
Manasses van Reims) en 134 (kwestie met bisschop Lambertus van Terwaan).
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te voldoen645. Wanneer Arnulfus door de abt van Cluny werd erkend als bisschop van Soissons,

legde dat in Frankrijk heel wat meer gewicht in de schaal dan zijn wijding door Hugo van Die.

Bovendien werd Arnulfus daarmee een plaats toegekend binnen een algemeen geaccepteerde

hervormingsbeweging.

Het episcopaat

Het enige schriftelijke bewijs van de activiteiten van Arnulfus als bisschop van Soissons zou een

acte met betrekking tot de priorij Coincy zijn646. Dit is echter een hoogst twijfelachtig bewijsstuk.

Tedbald van Champagne heeft als bewijs van dankbaarheid, omdat de abt van Cluny zijn

zoon Odo ten doop had gehouden, de priorij Coincy gesticht en overgedragen aan Cluny647.

Meestal wordt deze gebeurtenis in 1072 geplaatst op grond van de hier bedoelde acte, waarin

Tedbald van Champagne enkele prelaten, die de kerk van Coincy hebben gewijd, verzoekt de

priorij in haar goederen te bevestigen en potentiële schenders van het vrijheidsprivilege dat hij de

monniken en de bewoners van het aangrenzende dorp had gegeven, met de ban te dreigen. Deze

acte is als eerste opgenomen in het zeventiende-eeuwse cartularium van de priorij648. Volgens de

vervaardiger van dit cartularium zijn de teksten afgeschreven van de originele documenten, maar

de Belgische historicus Huyghebaert betwijfelt of dat ook met dit stuk het geval is. Het grote

aantal fouten dat daarin voorkomt, doet hem vermoeden dat het om een afschrift van een afschrift

gaat649. De opsomming in de acte van de aanwezige prelaten is voor hem aanleiding te conclude-

ren dat het stuk verkeerd gedateerd is en niet vóór 1074 of zelfs 1079 kan zijn opgesteld. Het gaat

hierbij vooral om de vermelding van de pauselijke gezanten Hugo, hier bisschop van Lyon

genoemd, en Amatus, hier vermeld als Ancatus. Hugo werd in 1074 bisschop van Die en in

1082/83 aartsbisschop van Lyon. Pas in maart 1079 kregen de gezanten opdracht zonodig

gezamenlijk op te treden. Deze gegevens, waaruit volgens Huyghebaert moet worden opgemaakt

dat deze acte zeker niet voor 1079 kan zijn opgesteld, en de naam waarmee de bisschop van

Soissons wordt aangeduid, Algotus, brengen deze geleerde ertoe het ontstaan van de acte in 1082,

tijdens het episcopaat van Arnulfus, te plaatsen. Een Algotus, bisschop van Soissons, is niet

bekend. In 1072 volgde Tedbaldus van Pierrefonds Adelardus op als bisschop van Soissons. Hij

werd op zijn beurt opgevolgd door Ursio en Arnulfus. Een bisschop Hilgotus wordt in 1085 en

645 Williams, ‘Archbishop Manasses’, 817; Schieffer,Die päpstlichen Legaten, 118-119; Bouquet,Recueil
XIV, 781-786.

646 Huyghebaert, ‘Saint Arnould’, 319.

647 Bur, La formation, 224.

648 Parijs BN ms. fr. 12021 fol. 7-8v,‘Tiltre de la fondation du prieuré de Coincy, par Thibaut, palatin
comte de Champagne en l’année 1072’, ed. Huyghebaert, ‘Saint Arnould’, 320-321.

649 Huyghebaert, ‘Saint Arnould’, 319.
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1087 vermeld. Algotus zou daarom als Arnulfus moeten worden gelezen650. Dat onder de

aanwezigen aartsbisschop Manasses van Reims wordt genoemd, zou verklaard moeten worden

doordat hij na zijn afzetting in 1080 zijn toevlucht bij de graaf van Champagne zou hebben ge-

zocht651. Tot zover de redenering van Huyghebaert. Deze acte kan dan niet de stichtingsacte van

de priorij van Coincy zijn, aangezien deze al in 1077 bestond. Dat jaar schonk Tedbaldus, bisschop

van Soissons, op verzoek van graaf Tedbald van Champagne het kerkje van Binson bij Château-

sur-Marne aan de monniken van Coincy. Een afschrift van deze schenkingsacte van 1077 bevindt

zich eveneens in het cartularium van Coincy652.

De hier behandelde acte moet dus volgens Huyghebaert niet in 1072, maar in 1082 worden

gedateerd, terwijl de kerkwijding niet door Algotus, maar door Arnulfus, bisschop van Soissons

was verricht. Daarmee zou een getuigenis van de werkzaamheden van Arnulfus als bisschop van

Soissons zijn overgeleverd653. De wens lijkt mij hier de vader van de gedachte. Waarschijnlijker

is het dat er geen stichtingsacte bestond en dat dit stuk op een later tijdstip, mogelijk met

gebruikmaking van andere documenten, vervaardigd is om alsnog in het gemis daarvan te voorzien,

zoals dat zo dikwijls gebeurde654. Daarin zou ook de verklaring kunnen liggen van de merkwaar-

dige inhoud, het vrijheidsprivilege in combinatie met de onvolledige tekst over een concessie aan

de hele gemeenschap op het grondgebied dat tot de grafelijke schenking behoorde, vanwege de

kleren die de leden van de gemeenschap zouden kopen of verkopen655. De fouten kunnen dan

worden toegeschreven aan de onhandigheid en gebrekkige kennis van de maker. Wanneer de doop

van Odo, de tweede zoon van Tedbald van Champagne en Adela van Bar-sur-Aube, niet al te lang

na zijn geboorte heeft plaatsgevonden, moet deze gedateerd worden tussen 1065, vermoedelijk het

geboortejaar van hun eerste zoon, Philips, en 1074, het jaar waarin de derde en jongste zoon,

Hugo, als een jongetje,puer, wordt aangeduid656. In dat geval kan de wijding van de kerk van de

kloosterstichting in Coincy zeer goed omstreeks 1072 worden geplaatst. De bisschop van Soissons,

650 Gallia Christiana IX, 349-352; Huyghebaert ‘Saint Arnould’, 322-323.

651 Huyghebaert, ‘Saint Arnould’, 326.

652 Parijs BN ms. fr. 12021 fol. 20;Gallia Christiana X, 99; Bourgin, La commune, XX; Bur, La
formation, 225 en noot 101.

653 Huyghebaert, ‘Saint Arnould’, 319.

654 Zie bijvoorbeeld Bannasch, ‘Fälscher’, 227.

655 Parijs BN ms. fr. 12021 fol. 7v-8:Cui etiam loco hanc libertatis gratiam concessi, ut si aliquis metu
mortis perterritus, vel alio quolibet afflictus, ad ipsum locum confugerit, seu in Burgum qui ipsi monasterio
adjacet, evadendi gratia, intrare potuerit, quamdiu ibi fuerit, liber sit nulliusque aliqua vi exinde praesuma-
tur abstrahi. Concessi etiam omnibus clientibus de familia ipsius loci in omni terra quae ditioni meae
subjacet ...*

de vestimentis suis quae emerint aut vendiderint.
* halve regel blanco

656 Bur, La formation, 230.
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die als eerste van de aanwezige prelaten wordt genoemd, was dan Tedbaldus of Adelardus.

Wanneer het Tedbaldus was, kan de schrijver in de war zijn geraakt door de gelijkluidende namen

van de bisschop en de graaf. Zoals we nog zullen zien, bestond er grote onduidelijkheid over de

bezetting van de bisschopszetel van Soissons in de periode van 1080, het sterfjaar van bisschop

Tedbaldus, tot ongeveer 1092, toen zijn neef Hugo voor het eerst in die functie werd vermeld.

Deze bisschop Hugo komt ook in het cartularium van Coincy voor in verband met een schenking

in 1098657. Dit stuk volgt op een acte van 1085, waarin bisschop Hilgotus de overdracht bekend

maakt van een aantal kerken door leken aan de monniken van Coincy en onder andere de

schenkingsacte van 1077 bevestigt, die aan dit stuk voorafgaat en waarbij de beide Tedbalden

waren betrokken658. Het is aannemelijk dat de maker van de zogenaamde stichtingsacte veronder-

stelde, dat eigenlijk bisschop Hilgotus werd bedoeld, en hem daarom tevens de wijding van de

priorij toeschreef. Een verbastering van Hilgotus tot Algotus is waarschijnlijker dan van Hilgotus

tot Arnulfus.

Vanuit Coincy verspreidden de cluniacenzer monniken zich verder in het bisdom Soissons.

De pauselijke gezant, Hugo van Die, was een groot voorstander van aansluiting van kloosters bij

Cluny en heeft zeer bijgedragen aan de groei van deze congregatie. Er zat echter nog een andere

kant aan deze zaak. Eerder is al aan de orde geweest dat exemptie een van de belangrijkste

verworvenheden van Cluny en de daarbij aangesloten kloosters was. Dat betekende een aantasting

van de macht van de bisschop en indirect ook van de koning of edelen die de bisschop benoem-

den. Vanzelfsprekend konden de bisschoppen alleen maar meewerken aan dergelijke stichtingen,

waarbij bovendien veel kerken en kapellen, die al of niet terecht in handen van leken waren, aan

de geestelijkheid werden overgedragen. Opvallend is echter dat de verspreiding van de cluniacenzer

monniken zich binnen het aartsdisdom Reims vrijwel beperkte tot het bisdom Soissons659. Binnen

zijn eigen graafschap wenste Tedbald van Champagne waarschijnlijk geen exempte kloosters, zelfs

al betekende dat een aantasting van de macht van de kroonbisschoppen en de koning.

Er zijn geen documenten overgeleverd ten bewijze van de kerkwijdingen en andere

werkzaamheden die Arnulfus als bisschop van Soissons verrichtte, maar in zijn levensbeschrijving

is er het nodige over te vinden. Daarin valt te lezen dat van alle kanten prelaten en andere

geestelijken, maar ook leken naar Oulchy kwamen om bij de bisschop te biechten en door hem

vergeving van hun zonden te verkrijgen. Hij genas zieken en preekte, wijdde her en der kerken en

herstelde de eredienst. De Kerk, die zo geleden had door het wanbeleid van Ursio, werd in al haar

glorie hersteld (XXXI). Waar Arnulfus ging, gebeurden wonderen. Als we zijn hagiograaf moeten

geloven, slaagde de bisschop erin bij één van de kerkwijdingen, als een nieuwe Christus660, een

657 Parijs BN ms. fr. 12021 fol. 23;Gallia ChristianaX, 100-102.

658 Parijs BN ms. fr. 12021 fol. 21.

659 Bur, La formation, 224-226.

660 Matt. 14:17-21; Marc. 6:30-44; Luc. 9: 10-17; Joh. 6: 1-15.
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menigte van meer dan zevenhonderd mensen te voeden door de vijf broden en vijf vaten wijn, die

hij en zijn metgezellen meegenomen hadden, te zegenen en uit te delen (XXXIV). Aldus de vita.

Lisiardus duidt de broden aan alsclaustralia paximacia, kloosterbroden, die door het volk

crudemice, ongebakken korrels, werden genoemd.Paxamatiawaren de lang houdbare, gedroogde

broden die de heremieten mee naar de woestijn namen661. De hagiograaf verwijst daarmee weer

eens naar de voorliefde van Arnulfus voor het kluizenaarsbestaan. Hariulfus gebruikt de waar-

schijnlijk in zijn tijd meer gangbare termclaustrales panesvoor kloosterbroden (II,XI). Voedsel-

wonderen komen veelvuldig in heiligenlevens voor. In de vitae van de heremieten en woestijnva-

ders overheersen de verhalen van heiligen die op wonderbare wijze van voedsel worden voorzien.

Hiervoor is al verteld dat Antonius zijn brood van een vogel kreeg. In de middeleeuwse heiligen-

levens zijn talloze voorbeelden van wonderbare voedselvermeerderingen te vinden, die vergelijk-

baar zijn met die van Arnulfus662.

Een ander blijk van de uitzonderlijke vermogens van Arnulfus verbond hem met de heilige

bisschop en voormalig soldaat Martinus. Volgens Lisiardus herkende Arnulfus namelijk in een

voorbijganger een dief, omdat hij de duivel op diens nek zag zitten (XXXIII). De man was in een

of andere schermutseling in Nanteuil betrokken geraakt en had daar een plank gestolen. Aldus

Lisiardus. Ook Martinus zag eens de duivel op de nek zitten van een man, die hij bezocht663. De

graven van Champagne hadden een zeer speciale verering voor Martinus, aan wie het familiek-

looster Marmoutier was gewijd. Graaf Tedbald maakte Martinus tot de patroonheilige van zijn

geslacht en spande zich zeer in om de cultus van deze heilige te bevorderen664. Lisiardus was als

zoon van de heer van Nanteuil-le-Haudoin zelf ongetwijfeld goed bekend in de streek waar de door

hem beschreven gebeurtenis zich afspeelde665.

In die tijd, zo lezen we in de vita, verzocht Roger, graaf van Porcien, Arnulfus de kerk te

komen wijden die hij gebouwd had in zijn kasteel Chaumont (XXXVII). Chaumont-Porcien ligt ten

noorden van Reims en behoorde tot dat bisdom, niet tot het diocees Soissons. Uit de gegevens die

Guibert van Nogent ons verschaft kunnen we opmaken dat de zetel van Reims na de afzetting van

Manasses twee jaar vacant bleef, terwijl de inkomsten door de koning werden opgestreken.

Vervolgens zou bisschop Helinand van Laon tegen alle regels in de zetel hebben weten te

bemachtigen. Hij werd niet door de paus erkend en vanaf ongeveer 1083 trad Reinaldus, de

voormalige tresorier van Tours, op als aartsbisschop van Reims666. We mogen aannemen dat het

661 Russell en Ward,The Lives, 24.

662 Brewer,A Dictionary I, 145-150.

663 Sulpicius Severus,Dialogi II,8, ed. Halm, 205-206.

664 Bur, La formation, 228-229.

665 Pécheur,AnnalesII, 174.

666 Zie voor het tijdstip van Reinaldus’ aantreden noot 618.
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verzoek van Roger van Porcien aan Arnulfus om de nieuwe kerk te wijden gedaan is vóór de

verkiezing van aartsbisschop Reinaldus, in een tijd waarin er in Reims geen aanvaardbare

aartsbisschop was om deze taak te verrichten.

Van het graafschap Porcien is maar weinig bekend. De graven hadden in de loop van de

elfde eeuw veel van hun territorium verloren en op het einde van de eeuw werd het graafschap

verdeeld onder een kleindochter van Roger, Elisabeth, en haar echtgenoot, haar neef Hendrik van

Grandpré667. Volgens Guibert van Nogent ging het graafschap Porcien ten onder door de

escapades van Rogers dochter Sybilla, moeder van Elisabeth. Sybilla trouwde enkele jaren na de

kerkwijding, in 1087, met Godfried, graaf van Namen, maar verliet hem voor Ingelram van Boves,

een verwant van Ingelramnus van Coucy, die in 1095 bisschop van Laon werd. Een gruwelijke

oorlog ontbrandde668. Er zouden familiebanden bestaan tussen de graaf van Porcien en de heren

van Florennes. Zo was een zuster van Godfried IV van Florennes, die het bezit van Saint-Médard

te Hanzinnes aan de abdij had teruggegeven toen Arnulfus nog abt van dit klooster was, getrouwd

met Hezelin, zoon van de graaf van Grandpré669. Hezelin was vermoedelijk de oom van Hendrik,

die uiteindelijk een deel van het graafschap Porcien verwierf als neef van graaf Roger670. Rumig-

ny, dat tot het bezit van de heren van Florennes hoorde, maakte oorspronkelijk deel uit van de

gouw Porcien671. Had Arnulfus speciale banden met dat gebied?

Ook deze kerkwijding gaf aanleiding tot een wonderdaad. Lisiardus vertelt dat onder de

talloze aanwezigen bij de kerkwijding in Chaumont een vrouw uit Chenay was, die al vijftien jaar

blind was. De gravin van Porcien bracht haar bij Arnulfus, die haar genas door met zijn vingers

een kruisteken op haar ogen te maken. Veel vooraanstaande lieden, edelen en geestelijken, die op

uitnodiging van de graaf naar Chaumont waren gekomen, waren daarvan getuige. Onder hen

bevonden zich Ingelramnus, aartsdiaken van Laon, die later bisschop van die stad zou worden, en

Rodolfus Viridis, de latere aartsbisschop van Reims (XXXVII). Aan deze gebeurtenis herinnert

Lisiardus aartsbisschop Rodolfus van Reims nog eens in zijn proloog voor het derde boek van de

Vita Arnulfi (III, prol.).

Arnulfus oefende, zo blijkt uit de vita, vanuit het kasteel Oulchy zijn bisschoppelijke taken

uit. Aangezien hij niet kon beschikken over de bij zijn functie behorende kerkelijke goederen,

moest hij zich beperken tot spirituele zaken. Hij bezat niet de middelen om de zorg voor het bezit

en de organisatie van de Kerk op zich te nemen. Door de nadruk te leggen op de spirituele inhoud

van het episcopaat lijkt hij het ideaal van een van lekeninvloed bevrijde Kerk dicht te benaderen.

In werkelijkheid was dat een kwestie van overmacht en was hij meer dan enig andere bisschop

667 Bur, La formation, 271.

668 Guibert van Nogent,De vita suaIII.3, ed. Labande, 274-281.

669 Roland, ‘Histoire’, 109.

670 Bur, La formation, 271.

671 Roland, ‘Histoire’, 59.
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afhankelijk van de bescherming en gunsten van leken. Arnulfus kon slechts op de steun van de

graaf van Champagne rekenen, zolang deze zijn verzet kon volhouden tegen de man die de zetel

van Soissons daadwerkelijk in zijn bezit had. Ursio heeft zijn functie als bisschop van Soissons

niet lang uitgeoefend. Is hij spoedig gestorven of kon ook hij zich niet handhaven en is hij naar

elders vertrokken672? Met zijn verdwijnen werd echter geen plaats gemaakt voor Arnulfus.

In 1084 wordt als bisschop van Soissons Ingelramnus genoemd, die zijn functie van de koning zou

hebben gekregen673. Hij was mogelijk een verwant van bisschop Tedbaldus, de voorganger van

Arnulfus. Hij zou namelijk een zoon zijn van Ermentru, dochter van Nivelon I van Pierrefonds, een

broer van Tedbaldus674. De heren van Pierrefonds verkeerden in de omgeving van de koning. Een

broer van Ingelramnus was echter de burggraaf van Meaux, een functionaris van de graaf van

Champagne. Desondanks was Ingelramnus blijkbaar als bisschop van Soissons niet aanvaardbaar

voor graaf Tedbald. Over zijn activiteiten als bisschop van Soissons is niets bekend. Aangezien hij

het episcopaat slechts kort heeft bezet, lijkt het erop dat hij zich niet heeft kunnen handhaven.

Voor en na zijn episcopaat zou hij aartsdiaken in Soissons zijn geweest675.

In 1085 wordt de al genoemde Hilgotus, tot dan deken van Saint-Geneviève te Parijs,

vermeld als bisschop van Soissons676. Hij werkte nauw samen met de graaf van Champagne en

was hervormingsgezind. Na twee jaar werd hij echter, volgens Ivo van Chartres ten onrechte, van

allerlei misdaden beschuldigd en tot aftreden gedwongen677. Hij trok zich in 1088 terug en werd

monnik in Tours. Uiteindelijk werd hij abt van het klooster Marmoutier (1102-1106)678. Deze

abdij behoorde, als gezegd, aan de graven van Champagne. Bisschop Hilgotus zal een kandidaat

van de graaf van Champagne zijn geweest. Daaruit kan worden opgemaakt dat de graaf in die tijd

niet langer zijn steun aan Arnulfus gaf. Deze was inmiddels, zoals in het volgende hoofdstuk zal

worden uiteengezet, met een opdracht van de paus naar Vlaanderen vertrokken.

Opmerkelijk is dat in een aantal van de tekstgetuigen van de vita longior aan het derde

boek een inhoudsopgave voorafgaat waarin het negentiende en laatste hoofdstuk als titel heeft:

‘over bisschop Helgotus, die hem tegen zijn (Arnulfus’) wil opvolgde en spoedig ten onder

672 Guyotjeannin,Episcopus, 73. In de jaren 1085-1089 zetelde in Beauvais een bisschop Ursio, maar
over hem is niets bekend.

673 Gallia Christiana IX, 352; Becker,Studien, 75; Bur,La formation, 224 en 247.

674 Bur, La formation, 247-48.

675 Ibidem, 224 en 247; Newman,Les SeigneursI, 114 nr. 2.

676 Gallia Christiana IX, 352; Pécheur,AnnalesII, 114-24.

677 Ivo van Chartres,Epistolae88, PL 162, 108-109.

678 Gallia Christiana IX, 352; Bur, La formation, 227-28.
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ging’679. Het derde boek bestaat inderdaad uit negentien hoofdstukken, maar een hoofdstuk met

die inhoud is in geen van de handschriften te vinden. De als achttiende genoemde titel slaat

evenmin op de inhoud van het betreffende hoofdstuk en is meer van toepassing op het laatste

aanwezige hoofdstuk. Opmerkelijk is dat in de overzichten van de hoofdstuktitels van alle drie

boeken, die in handschrift B aan de vita longior voorafgaan, slechts zestien titels voor het derde

boek zijn opgenomen. De eerste van de drie ontbrekende titels komt wel overeen met de inhoud

van het zeventiende hoofdstuk. Is het hoofdstuk over Helgotus wel geschreven, maar als minder

wenselijk verwijderd en zijn daarbij de laatste hoofdstukken opnieuw ingedeeld?

Kunnen we hier uit opmaken dat Arnulfus tegen zijn zin in afstand heeft moeten doen van

het episcopaat? Als dat zo is, is het niet verbazingwekkend dat in dezelfde periode nog een andere

bisschop van Soissons voorkomt, een favoriet van de koning. In 1086 wordt Henricus genoemd,

een verwant van de Engelse koning en de hertog van Aquitanië. Ook hij zag zich niet tegen de

situatie opgewassen en trok zich na enige jaren terug (vóór 1093) om monnik in Cluny te worden.

Ook daar vond hij blijkbaar geen rust. Hij stierf in 1131 na een veelbewogen loopbaan. Zijn laatste

levensjaren wijdde hij zich in Angers aan de armen met preken en gulle gaven680.

Opvallend is dat deze bisschoppen geen van allen voorkomen in de bisschopslijst in het

Rituale, dat bisschop Nivelon van Soissons in het begin van de dertiende eeuw liet vervaardigen.

Daarin ontbreken ook Arnulfus en Ursio. Alleen de naam van Ursio werd door een latere hand

daaraan toegevoegd. In deze bisschopslijst wordt de vijftigste bisschop, Tedbaldus van Pierrefonds,

onmiddellijk gevolgd door zijn neef Hugo als eenenvijftigste681. Bisschop Hugo (1092-1103) was

een zoon van Nivelon van Pierrefonds, de al eerder genoemde broer van bisschop Tedbaldus682.

Geconcludeerd kan worden dat vanaf de benoeming van Hugo van Pierrefonds de zetel van

Soissons weer bezet werd door mannen die behoorden tot de lagere adel uit de regio, die niet

rechtstreeks met de graaf van Champagne waren verbonden, maar in dienst van de koning

stonden683. Tot die tijd woedde er een machtsstrijd rond de bisschopszetel van Soissons. Zoals

Ursio en Arnulfus elkaars rivalen waren, zo was dat eveneens het geval met Hilgotus en Henricus.

Noch de koninklijke bisschoppen Ursio, Ingelramnus en Henricus, noch hun tegenkandidaten

679 ed. Mabillon, 548:De episcopo Belgoto(Helgoto,BCD), qui nolente eo successit, et cito periit.

680 Gallia Christiana IX, 352-353; Pécheur,AnnalesII, 124.

681 Rituale, 5 (fol. 1). De voorganger van Tedbaldus van Pierrefonds, Adelardus, ontbreekt eveneens in
deze lijst. Ook hij schijnt de zetel niet zonder problemen te hebben gekregen. Zijn tegenstander Joscelinus
wordt evenmin vermeld. Deze was door geld en zelfs moord aartsdiaken van Parijs geworden en had door
simonie het episcopaat van Soissons weten te verwerven. Paus Alexander II verbood daarop Gervasius,
aartsbisschop van Reims, hem te wijden en het lijkt erop dat dat ook niet is gebeurd, vgl.Gallia Christiana
IX, 349 (daarin wordt als 46ste bisschop van Soissons Adelardus genoemd, vermeld tussen 1064 en 1072).

682 Gallia Christiana IX, 353-354; Guyotjeannin,Episcopus, 75 en noot 39. Hij zou eveneens verwant
zijn aan Anseau, bisschop van Beauvais (1099-1100) en Lambertus, bisschop van Atrecht, eveneens
koninklijke bisschoppen.

683 Zie voor de herkomst van de Franse kroonbisschoppen Guillemain, ‘Les origines’, 382-383.
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Arnulfus en Hilgotus konden zich handhaven. De rust keerde pas weer met de komst van Hugo,

die voor het eerst in 1092/3 vermeld wordt. Inmiddels waren Arnulfus (1087) en Tedbald van

Champagne (1089/90) overleden. De oudste zoon van graaf Tedbald, Stefan-Hendrik, oefende al

sinds 1080 de feitelijk macht uit, omdat zijn vader geheel in beslag genomen werd door de

investituurstrijd. Na de dood van Tedbald moest hij evenwel het graafschap delen met zijn

broers684. Dat betekende een ernstige verzwakking van de grafelijke macht en opnieuw een

overwinning voor de koning.

Besluit

Arnulfus was in de tweede helft van het jaar 1081 op het concilie van Meaux gekozen tot bisschop

van Soissons, ter vervanging van de door de koning gesteunde Ursio. Zijn wijding werd hem op 19

december van datzelfde jaar toegediend door de pauselijke gezant, Hugo van Die. De bemoeienis

van Hugo van Die met kerkelijke aangelegenheden vond in Frankrijk weinig bijval. Daarom zocht

Arnulfus erkenning van zijn verkiezing bij Hugo, abt van Cluny en volgens zijn levensbeschrijving

kreeg hij die ook. Hugo van Cluny trad geregeld op als tussenpersoon voor paus Gregorius VII en

de Franse wereldlijke en geestelijke heren. Als hoofd van de belangrijkste kloosterorganisatie uit

die tijd, de congregatie van Cluny, die als hervormingsgezind bekend stond, genoot hij groot gezag

bij alle partijen. Daarnaast kreeg Arnulfus steun van Tedbald I, graaf van Champagne, die op

goede voet stond met de abt van Cluny. De graaf hoopte de invloed van koning Philips I, voort-

vloeiend uit diens recht bisschoppen te benoemen, te kunnen beknotten. De Gregoriaanse

hervormingsbeweging, die onder andere probeerde het aandeel van leken bij de benoeming van

geestelijke functionarissen te beperken, wettigde het verzet van Tedbald van Champagne tegen

bepaalde beslissingen van de koning. De afgezette bisschop Ursio stond zijn zetel niet af en liet

Arnulfus de toegang tot de stad Soissons verhinderen. Vanuit het kasteel van de graaf in Oulchy

oefende Arnulfus volgens de vita zijn functie zo goed en zo kwaad als dat ging uit. Documenten

zijn daarvan niet bewaard gebleven.

Met zijn verkiezing tot bisschop van Soissons raakte Arnulfus verwikkeld in de investi-

tuurstrijd en daarmee bovendien in de machtsstrijd tussen koning Philips I en graaf Tedbald I van

Champagne. De koning won uiteindelijk op alle fronten en de investituurstrijd zou in Frankrijk nog

enige tijd voortduren. De gebeurtenissen rond de bisschopszetel van Soissons na ongeveer 1084

lijken uit te wijzen dat het Tedbald van Champagne niet in de eerste plaats om de persoon van

Arnulfus te doen was. Het conflict om de bisschopszetel was kennelijk in een impasse geraakt en

beide kandidaten, Arnulfus en Ursio hebben mogelijk het veld moeten ruimen.

684 Bur, La formation, 231-233.
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