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Dankwoord 

Poppo. Eén woord, even nietszeggend als alomvattend. Dit was het antwoord dat ik de 

voorbije vijf jaar dikwijls gaf op de veel gestelde vraag “En… waarover gaat je doctoraat 

precies?” Mijn onderzoek ging uiteraard over veel meer ging dan enkel ‘Poppo’, al bleek 

dit ene woord een ideale remedie te zijn tegen de glazige blik die velen al na enkele 

seconden vertoonden (al dan niet gepaard gaande met wat afwezig geknik) wanneer ik 

een genuanceerd antwoord trachtte te geven. Niettemin moet ik toegeven dat deze 

persoon in de voorbije vijf jaar effectief een alsmaar grotere plaats was gaan innemen in 

mijn leven, en hierdoor ook in dat van verschillende andere personen. Het is vooral 

dankzij de steun en vriendschap van deze mensen dat ik dit punt heb bereikt. Daarom 

wil ik hier even de tijd nemen om een welgemeende ‘dankjewel’ aan deze personen te 

richten.  

Een eerste eervolle vermelding gaat uit naar mijn ‘partners in crime’, de collega-ufo’ers 

die zich van de status ‘collega’ naar ‘vriend’ wisten te verheffen. Zij verlichtten de vele 

uren die we aan onze bureaus in de St-Pietersnieuwstraat doorbrachten, al wisten ze 

vooral de vele uren te verblijden die we niet aan onze bureaus doorbrachten. Sommigen 

van hen trokken de deuren van het ufo al achter zich dicht, terwijl anderen nog enige 

tijd de gifgroene vloeren zullen moeten verdragen (waarbij ik jullie veel succes wens!). 

Bedankt aan (in volgorde van verschijnen en verdwijnen) Hannes, Stijn, Kristof, Jonas, 

Bart (die zich dankzij zijn vele naleeswerk een ware Poppo-expert mag noemen), Ewoud, 

Tineke en An-Katrien voor de mooie tijd die ik er mocht beleven. Ook mijn enige echte 

bureaugenote Marta (een Hollands-Poolse vrouw die eigenlijk Adriana zou moeten 

heten) wil ik hier niet vergeten (ik verwacht binnenkort een uitnodiging - plus 

vliegtickets - voor een huwelijksfeest in de Martinique in de bus!). Anne-Sophie mag 

zich dan wel beschouwen als een half-collega, omwille van haar last-minute 

verbeteropdrachten en vaak nog meer last-minute lunchafspraken  (met bijhorende 

verzuchtingen over de perikelen van doctoraatsstudenten) is de ‘bedankt’ in haar 

richting zekerlijk even volwaardig. Tot slot ook een ‘dankjewel’ aan de vele andere fijne 

collega’s op wie ik in de voorbij jaren mocht rekenen. 
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Ook verschillende van mijn vrienden die nooit een contract aan het ufo wisten te 

versieren (maar dit – voor zover ik althans weet – ook nooit ambieerden) verdienen een 

plaats op deze pagina’s. Veel meer dan hen lief was, bleek Poppo ook een deel van hun 

leven te hebben ingepalmd. Maar laat ons wel wezen, wie kan zeggen dat een vergrijsde 

abt de oorzaak vormde van het feit dat je om 2 uur ’s nachts in de sneeuw en vrieskou 

een busje een steile helling op aan het duwen was in the middle of nowhere. Bedankt Hein, 

Flore, Davy, Ruth, Laurents, Lieselotte en Marieke (en uiteraard Annelien) voor het 

spelen van chinese vrijwilliger om mee te gaan op  ‘Le grand tour de Poppo’, en om de 

waarborg van het busje niet in de ravijn te laten storten. En bedankt voor veel meer dan 

dat uiteraard, maar daar hebben we het wel eens over wanneer de St-Bernardussen 

(eindelijk) gekraakt worden. 

Niet enkel mijn vrienden, maar ook mijn familie en schoonfamilie vormden in de 

voorbije jaren een grote steun. Zij zorgden onder meer voor een ‘babbel’ over het leven 

en voor de verbinding tussen vroeger, nu en onze toekomst. Ook aan hen een oprechte 

(en terechte) bedankt. 

Wie ik hier zekerlijk niet mag vergeten, zijn de leden van mijn 

doctoraatsbegeleidingscommissie. Jeroen Deploige zette mij als voormalige promotor 

van mijn bachelor- en masterproef op weg in het middeleeuws onderzoek, terwijl 

Brigitte Meijns mij hielp om mijn bestofte kennis van het (middeleeuws) Latijn op te 

frissen. Allebei waren ze telkens bereikbaar voor vragen, verschaften ze nuttige tips (en 

kritische opmerkingen) in de vroege fasen van mijn onderzoek en verrichtten ze een 

berg overleeswerk in de finale fase, waarvoor bedankt. Ook het FWO verdient een 

vermelding, aangezien dit onderzoek niet mogelijk was geweest zonder hun financiële 

steun. 

Het is een torenhoog cliché om je promotor een ereplaats te geven in je dankwoord, 

ongeacht welke steun je effectief ontving. Ik kan echter met een gerust hart toegeven 

dat Steven Vanderputten deze plaats hier verdient. In de voorbije jaren mocht ik ieder 

ogenblik rekenen op zijn steun, raad en begrip, niet enkel op inhoudelijk gebied, maar 

ook om mij ‘een hart onder de riem te steken’ (ook al gebeurde dit bijvoorbeeld op een 

late donderdagavond). Dat ik dankzij Poppo daarnaast een stukje van de wereld mocht 

zien en een aantal interessante mensen mocht ontmoeten, heb ik evenzeer aan hem te 

danken. Dat mijn maag zich nog steeds het stuk Sachertorte, ergens op een trein 

halverwege Berlijn en Dresden, herinnert, ook.  

Het was echter vooral Annelien die de voorbije jaren de aanwezigheid van een ander 

in mijn hoofd moest verdragen (wees gerust, ik heb het over Poppo). Veel meer dan wie 

ook is het zij die mij al die tijd van onvoorwaardelijke steun en liefde bleef voorzien, aan 

veel meer dan wie dan ook heb ik de uiteindelijke afwerking van dit doctoraat te 

danken. Dan heb ik het nog niet eens over haar vele verbeterwerk en mede-

gebrainstorm over de inhoud en structuur van dit werk. Als ik ooit de helft van het 

geduld zal bezitten waar zij in al die tijd blijk van gaf, zal ik een gelukkig man zijn. Het is 
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slechts een klein gebaar, maar de meest oprechte ‘dankjewel’ wil ik hier dan ook aan 

haar richten.  

De voorbije jaren heb ik verschillende intens gelukkige momenten mogen 

meemaken. Ik heb echter ook afscheid moeten nemen van enkele mensen die mij zeer 

dierbaar waren. Gilbert Vanheule en Robert Pacquet, mijn beide ‘pépé’s’, die ik van 

jongs af aan altijd al bewonderde. Kwinten Van der Borght, mijn schoonbroer en een vat 

vol weetjes bij wiens aanschijn mijn historische kennis telkens opnieuw verbleekte. 

Meer dan zelf te beseffen, en meer dan wie dan ook, is het hij die mijn beeld op de 

wereld heeft veranderd. Het is aan hen dat ik dit doctoraat wil opdragen. 
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Inleiding 

We schrijven het jaar 978. Nabij Deinze - op dat ogenblik niet veel meer dan een gehucht 

in de schaduw van Gent - werd in dat jaar een baby geboren. Zijn vader was een militair 

in dienst van de Hollandse graaf, terwijl zijn moeder een vrij bescheiden aristocratische 

afkomst kende. Beide ouders besloten om hun eerstgeborene de naam “Poppo” te geven. 

Toen diezelfde Poppo zo’n 70 jaar later overleed, werd hij echter niet begraven op het 

lokale kerkhof van zijn geboortestreek. In plaats daarvan kreeg zijn graf een centrale 

ereplaats in de pas gebouwde crypte van de rijksabdij Stavelot-Malmedy, gelegen in de 

Ardennen. Enkele jaren voordien had deze Poppo nog een indrukwekkend spektakel 

georganiseerd rond de inwijding van die abdijkerk. Op dat evenement hadden niet enkel 

heel wat (aarts)bisschoppen en machtige edellieden present getekend, bovendien werd 

het bijgewoond door niemand minder dan de Duitse koning en zijn hofhouding. De 

aanwezigheid van die groten der aarde viel voor een groot deel te verklaren doordat ze 

eer en steun wilden betuigen aan de machtige en invloedrijke man die Poppo op dat 

ogenblik was geworden. Zoals in West-Vlaanderen zou worden gezegd: niet slecht 

geboerd voor iemand die wegens zijn familiale en sociale herkomst veel kans had gehad 

om een leven te slijten als lokale edelman of onbeduidende monnik in de regio’s rond 

Gent. 

Poppo’s dood betekende echter geenszins zijn einde, integendeel zelfs. Al in de eerste 

decennia na zijn overlijden stelden enkele getrouwen zijn levensverhaal op perkament, 

terwijl ook diverse andere middeleeuwse auteurs de herinnering aan hem levendig 

hielden. Poppo’s grootste gloriemoment volgde echter zo’n 600 jaar later, toen hij in 

1624 de eer ontving om heilig te worden verklaard. Gedurende de voorbije 200 jaar 

mocht Poppo zich dan verzekeren van een gezonde dosis aandacht van diverse historici, 

die zijn daden en invloed regelmatig vanuit diverse invalshoeken onder de loep namen. 

Toen de stad Deinze daarenboven haar nieuw aangelegde marktplein inwijdde in 2011, 

doopten ze dat om tot het ‘Sint-Poppoplein’, gelegen naast de kerk waar nog steeds een 

reliek van de heilige te bezichtigen valt. Opnieuw moeten we vaststellen: voor iemand 

die 99,9 % kans had gehad om tussen de plooien van de geschiedenis te verdwijnen, had 

Poppo het slechter kunnen treffen. 
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Poppo: een moeilijk te vatten fenomeen 

Een blik op zijn levensloop maakt duidelijk dat Poppo niet enkel een bijzonder boeiende 

maar ook intrigerende figuur blijkt te zijn. Als jongvolwassene was  Poppo in de 

voetsporen van zijn vader getreden door de wapens op te nemen onder de Hollandse 

graaf. Na een militaire carrière van meer dan tien jaar en twee pelgrimstochten naar 

Palestina en Rome besloot Poppo echter om zijn leven een andere wending te geven: hij 

trad in als monnik in het klooster van St-Thierry, nabij Reims. Daar ontmoette hij na 

korte tijd de abt Richard van St-Vanne, iemand die in de huidige historiografie vaak 

wordt afgeschilderd als een vertegenwoordiger van monastieke hervormingen in 

Vlaanderen en Lotharingen.1 Richard nam Poppo onder zijn hoede, waarna die laatste 

zich al snel ontpopte tot Richards voornaamste medewerker in de abdijen St-Vanne 

(Verdun), St-Vaast (Arras) en Beaulieu.  

In het jaar 1020, toen Poppo de leeftijd van 42 jaar had bereikt, nam zijn carrière een 

cruciale wending. De Duitse keizer Hendrik II benoemde hem immers tot abt van de 

rijksabdij Stavelot-Malmedy, om hem zo’n drie jaar later ook de abtstaf van de 

invloedrijke instelling St-Maximin in Trier aan te bieden. Toen Hendrik II stierf in 1024, 

was Poppo één van de machtigste abten van centraal-Lotharingen geworden. Het was 

echter vooral tijdens de heerschappij van keizer Koenraad II (1024-1039) dat Poppo’s 

invloed en machtspositie ongeziene hoogtes bereikten. Tal van monastieke instellingen 

in Lotharingen (en daarbuiten) werden in die periode immers aan zijn zorgen 

toevertrouwd, waarbij Poppo de verantwoordelijkheid kreeg toegewezen om één van 

zijn monniken er tot abt te (laten) benoemen. Daarnaast kon hij ook zijn stempel 

drukken op enkele belangrijke politieke sleutelgebeurtenissen, zoals de erkenning van 

Koenraad II door de Lotharingse adel, of de ontmoeting tussen de heersers van West- en 

Oost-Francië (in 1033). Ook na het overlijden van Koenraad II bleef Poppo een 

belangrijke (monastiek-politieke en morele) autoriteit in het Duitse rijk, al zou hij in zijn 

laatste levensjaar Oost-Francië achter zich laten om terug te keren naar zijn 

geboortestreek Vlaanderen.  

Op het ogenblik van zijn overlijden in 1048 kon Poppo terugblikken op een 

indrukwekkende carrière die hem tot één van de invloedrijkste en machtigste abten ooit 

van het Duitse rijk had gemaakt. Hij had de abtsfunctie beoefend in zes instellingen, 

terwijl hij een abt had voorzien in niet minder dan twaalf andere instellingen. 2 

 

                                                      
1 Voor een beknopte beschrijving van deze abt en zijn reputatie verwijs ik graag naar Vanderputten, Imagining. 

Zie ook infra, deel 2, 2.3.2. 
2 Poppo was abt geweest in (in chronologische volgorde): Stavelot-Malmedy, St-Maximin, Limburg, Hohorst,  

Waulsort-Hastière en St-Vaast. In al deze abdijen had hij ook een hand gehad in het benoemen van zijn 

opvolger. Daarnaast had hij ook de verantwoordelijkheid gehad over de abtsbenoeming in (in alfabetische 
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Daarenboven had hij de verantwoordelijkheid gedragen over de stichting van vier 

nieuwe abdijen.3 In totaal zou hij zijn invloed laten gelden in zo’n 27 monastieke 

instellingen, waarvan de meerderheid verspreid lag over Lotharingen, maar een 

handvol zich ook in andere west-Duitse hertogdommen of Vlaanderen bevond.4  

Die opzienbarende carrière en wijdverspreide invloed roepen uiteraard tal van 

vragen op. De meest voor de hand liggende vraag luidt: hoe kon Poppo, een al bij al 

eenvoudige jongeling uit Vlaanderen, een dergelijke machtspositie in het Duitse rijk 

bereiken en hoe dienen we de verspreiding van zijn invloed te interpreteren? Daarnaast 

kunnen ook tal van subvragen worden losgelaten op zijn levensloop. Een greep uit het 

aanbod: waarom besliste Poppo rond zijn 30-jarige leeftijd om in te treden als monnik in 

een klooster nabij Reims, terwijl hij uit Vlaanderen afkomstig was? Hoe valt te verklaren 

dat hij kort daarvoor een vertrouwenspositie wist te verwerven bij Richard van St-

Vanne? Ook het feit dat niemand minder dan de Duitse keizer Hendrik II daarop besloot 

om niet één, maar twee van zijn voornaamste rijkskloosters in Lotharingen aan Poppo 

toe te vertrouwen, doet de wenkbrauwen fronsen. Minstens even opmerkelijk is de 

evolutie die Poppo’s carrière tijdens de heerschappij van Koenraad II doormaakte. 

Welke personen namen hierbij het initiatief tot Poppo’s interventies en wat was hun 

motivatie hiertoe? Evenzeer moeilijk te verklaren zijn de geografische verspreiding die 

zijn invloed kende en de vertrouwenspositie die hij bij de Duitse heersers had weten te 

verwerven, waardoor hij belast werd met enkele delicate politieke kwesties. Ook 

Poppo’s uiteindelijke terugkeer naar Vlaanderen, na een carrière van meer dan 30 jaar 

in Oost-Francië, valt op zijn zachtst uitgedrukt ‘vreemd’ te noemen. Hoewel dat al een 

aardig aantal vragen zijn, vormen ze nog maar het topje van de ijsberg van de raadsels 

die het ‘fenomeen Poppo’ herbergt.  

Daarnaast kunnen ook heel wat vraagtekens worden geplaatst bij het ontstaan, de 

evolutie en uiteindelijke uitkomst van Poppo’s post-mortem reputatie. Dankzij de 

 

                                                                                                                                                                      
volgorde): Bouzonville (Busendorf), Brauweiler, Echternach, Hautmont, Hersfeld, Marchiennes, St-Eucharius 

(Trier), St-Gallen, St-Ghislain, St-Truiden, St-Vincent (Metz) en Weissenburg. Voor een bespreking van zijn 

invloed in al deze abdijen, zie infra, deel 2, Hoofdstuk 3. 
3 In chronologische volgorde: St-Laurent (Luik), Brauweiler, Limburg, Bouzonville (Busendorf). Voor een 

bespreking van zijn invloed in deze abdijen, zie infra, deel 2, Hoofdstuk 3. 
4 In voetnoten 2 en 3 somde ik al 19 verschillende instellingen op. Aan deze lijst kunnen volgende abdijen 

worden toegevoegd die ook in deze verhandeling aan bod zullen komen: Beaulieu en St-Maarten (Trier). Voor 

een bespreking van zijn betrokkenheid in deze instellingen, zie infra, deel 2, 2.4, 3.3.3. Tot slot identificeerde 

Hallinger Poppo’s invloed ook in volgende instellingen: Mouzon, St-Agerich (Verdun), Fulda, Bergen, 

Nienburg, St-Martin (Laon). Zie Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 283-316. Poppo’s invloed in die instellingen kan 

echter bijzonder sterk bediscussieerd worden, zie infra, voetnoten 1698, 1783 & 1822. Voor een geografische 

situering van die 27 instellingen in de diverse hertogdommen, zie voetnoot 1511. Ik moet hierbij opmerken dat 

de abdijen St-Thierry (Reims) en St-Vanne (Verdun) niet aan deze lijst werden toegevoegd, alhoewel Poppo 

wel enige tijd van zijn vroege monastieke carrière in deze abdijen had doorgebracht. 
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redactie van Poppo’s levensverhaal, ook wel gekend als de Vita Popponis, ontstond kort 

na zijn overlijden een ‘nieuwe Poppo’, gemodelleerd naar het ideaalbeeld van enkele 

middeleeuwse monniken. 5  Ook Poppo’s heiligverklaring in 1624 kan nauwelijks 

beschouwd worden als een fait divers in zijn ‘leven na de dood’, aangezien die in 

belangrijke mate bijdroeg tot zijn aura van een ‘buitengewoon persoon’. Het is echter 

vooral de wijze waarop moderne historici het fenomeen Poppo trachtten te verklaren 

dat meer vragen dan antwoorden oproept. In de negentiende eeuw werd Poppo immers 

‘herontdekt’ door enkele Duitse historici die hem gingen representeren als een 

vertegenwoordiger van de Cluniacenzische kloosterhervormingen in Duitsland en als 

één van de meest bijzondere abten die hun natie ooit had gekend. In de daaropvolgende 

anderhalve eeuw werd dit beeld enigszins aangepast en genuanceerd, al bleef Poppo’s 

reputatie als een ‘monastiek hervormer’ stevig overeind. Meer zelfs, die identificatie 

werd in de historiografie zeer vaak aangewend als enige verklaring voor zijn volledige 

levensloop en opmerkelijke invloed. Ondertussen had Poppo ook de aandacht getrokken 

van enkele politiek-institutionele historici, die in hem een vertegenwoordiger (of zelfs 

een pion) herkenden van het zogenaamde Duitse ‘rijkskerksysteem’. Ook al werd daarna 

wat gesleuteld aan dat beeld, toch bleven de meeste auteurs het erover eens dat Poppo 

gold als een naaste medewerker van de Duitse keizers. Ook hier bleken de woorden 

‘monastieke hervormer’ te voldoen als een haast alomvattende verklaring voor Poppo’s 

invloed.6 

Recentelijk verschenen echter ernstige barsten in deze beeldvorming van Poppo. In 

de recente decennia waren de concepten ‘monastieke hervormingen’ en 

‘rijkskerksysteem’ immers in toenemende mate onder vuur komen te liggen en dat zelfs 

in die mate dat de stemmen om deze paradigma’s eenvoudigweg af te schaffen steeds 

luider gingen klinken. Bovendien legde deze discussie enkele belangrijke pijnpunten 

bloot. We beschikken namelijk over zo goed als geen enkele bron die ons ook maar 

enigszins informeert over enige (of de vermeende) ‘hervormingen’ die Poppo zou 

hebben doorgevoerd in de diverse instellingen. Daarenboven bleek de vaststelling dat 

Poppo’s carrière voornamelijk bloeide tijdens de regeerperiode van keizer Koenraad II 

enigszins vervelend te zijn. Deze keizer genoot namelijk de twijfelachtige reputatie zeer 

weinig interesse te vertonen in alles wat met religiositeit, kloosters of hervormingen te 

maken had. Bovendien waren ‘slechts’ negen van de vernoemde 27 abdijen onder 

Poppo’s invloed een rijksklooster, wat betekent dat de keizer in alle andere gevallen zo 

 

                                                      
5 Voor een uitgebreide bespreking en analyse van deze bron verwijs ik graag door naar infra, deel 1, Hoofdstuk 

1. 
6 Voor een uitgebreide uitwerking van de evoluties die in deze alinea aan bod kwamen, verwijs ik graag door 

naar infra, deel 1, 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4. 
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goed als geen rol had gespeeld in Poppo’s betrokkenheid.7 Paradoxaal genoeg zorgde 

Poppo’s gevestigde reputatie als ‘hervormer’ ervoor dat diverse auteurs een verklaring 

gingen zoeken in Poppo’s ‘bijzondere persoonlijkheid’ of ‘virtuositeit’ om zijn invloed te 

verklaren, een discours dat sterk doet denken aan de middeleeuwse representaties van 

Poppo. Ook dergelijke subjectieve kwalificaties vinden echter geen enkele 

ondersteuning in het beschikbare bronnenmateriaal en blijken vooral te resulteren uit 

Poppo’s post-mortem reputatie.8 

Daardoor beschikken we momenteel over een bijzonder verstoorde en versnipperde 

beeldvorming van Poppo. Enerzijds blijkt hij een hervormer te zijn die schijnbaar geen 

hervormingen doorvoerde, terwijl hij anderzijds een vertegenwoordiger van de 

rijkskerk vormde in dienst van een keizer die al bij al weinig interesse vertoonde in het 

kloosterwezen. En dan is er nog de virtuoze en haast charismatische Poppo, alhoewel hij 

zich op geen enkel moment als dusdanig vertoonde in de bronnen. Het mag duidelijk 

zijn: geen enkele van die visies is in staat om een adequate interpretatie te bieden van 

zijn levensloop en invloed. We kunnen bijgevolg stellen dat Poppo zich gedurende de 

1000 jaren na zijn overlijden achter meerdere maskers verborgen had, het ene zo 

mogelijk nog verhullender dan het andere. 

Poppo als ideale ‘testcase’  

Het zal ondertussen duidelijk zijn geworden dat Poppo een centrale plaats zal innemen 

in deze verhandeling. Dat leidt uiteraard tot de vraag waarom net Poppo werd uitkozen 

als onderzoekssubject. Het antwoord hierop is vrij eenvoudig: Poppo vormt namelijk 

een ideale testcase voor een veel bredere problematiek. Eerst en vooral is er uiteraard de 

vaststelling dat Poppo, omwille van zijn opmerkelijke post-mortem reputatie, een 

dankbaar onderzoekssubject was geweest voor heel wat historici. Hierbij werd Poppo 

niet enkel voorgesteld als één van de voornaamste vertegenwoordigers van het 

hervormd monasticisme in Lotharingen, maar was zijn naam en faam bovendien haast 

een synoniem geworden voor de term ‘hervorming’.9 Poppo oefende bijgevolg een grote 

invloed uit op hoe ‘monastieke hervormingen’ werden gepercipieerd in de 

historiografie. Een onderzoek naar Poppo kan dan ook beschouwd worden als een 

onderzoek naar het fenomeen van ‘monastieke hervormingen’ in de hoge 

middeleeuwen. 

 

                                                      
7 Zie voetnoot 400. 
8 Voor een uitgebreide bespreking verwijs ik graag door naar infra, deel 1, 4.5. 
9 Zo argumenteerde ook Steven Vanderputten onlangs dat leiders als Poppo “became virtually synonymous with 

reform, and the mere mention of their names in contemporary sources could, and often did, trigger scholarly speculation 

over the nature and extent of that period’s reform movements”. Vanderputten, Imagining, p. 4. 
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Daarnaast situeerde Poppo’s abtstermijn zich tijdens de regeerperiode van drie 

opeenvolgende Duitse keizers, waarbij hij de overgang van de Ottoonse naar de Salische 

dynastie had meegemaakt (in 1024). Deze dynastiewissel, waarbij Koenraad II na het 

overlijden van Hendrik II werd verkozen tot koning, deed al heel wat inkt vloeien in de 

historiografie. Diverse historici argumenteerden immers dat die machtswissel een 

fundamenteel wijzigende houding van de keizers ten aanzien van hun rijkskloosters 

vertegenwoordigde, iets wat anderen net betwistten.10 Omwille van zijn identificatie als 

een ‘hervormer’ en als die van een ‘rijkskerkpion’, nam Poppo een centrale plaats in de 

argumentatie van zowel de voor- als tegenstanders van dat historiografisch debat in. Dit 

onderzoek levert hierdoor niet enkel een belangrijke bijdrage tot een begrip van de 

zogenaamde ‘rijkskerk’, maar zal bovendien een ander licht kunnen werpen op het 

genoemde debat. 

Wat de casus Poppo bovendien interessant maakt, is de vaststelling dat hij een eerder 

bescheiden aristocratische afkomst had gekend en pas na een carrière als militair was 

ingetreden in een klooster. Dat had Poppo echter niet belet om later uit te groeien tot 

één van de machtigste abten die het Duitse rijk ooit had gekend. Hierdoor vormt hij een 

ideale testcase voor wat betreft de problematiek van sociale mobiliteit in de 

hoogmiddeleeuwse samenleving.   

Ook de beschikbaarheid van bronnen vormde geen onbelangrijk argument in de 

keuze voor Poppo. Hoewel de abt al bij al niet bijzonder veel sporen had nagelaten, mag 

het belang van zijn Vita niet worden onderschat. Die bron - uiteraard aangevuld met 

andere beschikbare bronnen - stelt ons immers in staat om een vrij gedetailleerd beeld 

van zijn leven en invloed te verkrijgen.11 Daardoor is zijn levensverhaal een stuk beter 

gedocumenteerd (en dus eenvoudiger te reconstrueren) dan dat van de pakweg 99 % 

van de andere abten die in die periode leefden.  

Een ander aspect dat Poppo tot een interessant en relevant onderzoekssubject maakt, 

is ‘de plaats en het tijdstip’ van zijn interventies. De 27 abdijen die op een gegeven 

moment onder zijn invloed waren komen te staan, bevonden zich immers bijna allen in 

(Opper- en Neder-) Lotharingen, alhoewel ook het graafschap Vlaanderen en de 

(stam)hertogdommen Franken, Zwaben en Saksen Poppo af en toe mochten 

ontvangen.12 In de elfde eeuw vormde Lotharingen een bijzonder boeiende regio die 

gekenmerkt werd door een fase van transitie waarbij een haast onontwarbaar kluwen 

aan complex interagerende machtsgroepen betrokken was in een dynamiek van 

 

                                                      
10 Voor een uitgebreidere bespreking verwijs ik graag naar infra, deel 2, 3.1.1, 3.2.1. 
11 Deze bron dient uiteraard met de nodige omzichtigheid en kritiek te worden benaderd. Zie hiervoor infra, 

deel 1, 1.3. Voor andere middeleeuwse bronvermeldingen van Poppo, zie infra, deel 1, Hoofdstuk 2 (evenals 

voetnoot 186). 
12 Voor een geografische situering van deze 26 instellingen in de diverse hertogdommen, zie voetnoot 1511. 
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voortdurend wijzigende machtsverhoudingen. Aangezien die context uiteraard een 

grote invloed uitoefende op de monastieke instellingen (en haar leiders) in de regio, 

vormt Poppo een ideaal subject om meer inzicht te verkrijgen in die complexe socio-

politieke context. 

Last but not least vertegenwoordigt Poppo een ideale dwarsdoorsnede van het 

hoogmiddeleeuws monastiek landschap in Lotharingen. Zowel de aard van de kloosters 

die aan hem werden toegewezen als de modaliteit van zijn interventies waren immers 

zeer heterogeen. Sommige van de kloosters waarin Poppo zijn invloed mocht laten 

gelden, stonden onder de onmiddellijke bescherming van de Duitse vorst (de 

zogenaamde rijksabdijen, zoals St-Maximin), terwijl andere toebehoorden aan een 

bisschop (zoals St-Vincent in Metz) en nog andere in handen waren van een lokale 

aristocratische familie (zoals Brauweiler). Onder de 27 abdijen die Poppo beïnvloedde, 

bevonden er zich zowel machtige en prestigieuze instellingen (zoals Echternach) als 

eerder kleine abdijen met slechts een lokale relevantie (zoals Waulsort-Hastière), terwijl 

anderen nog maar pas gesticht waren (zoals Bouzonville). Poppo’s interventies in deze 

abdijen kon dan variëren van het uitoefenen van de abtsfunctie (zoals in Stavelot-

Malmedy) tot het aanwijzen van een abt (zoals in Hersfeld) of zelfs tot het ondersteunen 

en uitbouwen van een nieuwe stichting (zoals Limburg). Ook de persoon of groep die om 

Poppo’s interventie verzocht, verschilde sterk van abdij tot abdij. In sommige gevallen 

was dat de Duitse keizer, terwijl het in feite meestal diverse bisschoppen of regionale 

edellieden waren die om zijn hulp verzochten. Net omwille van die bijzonder sterke 

diversiteit vormt Poppo een ideale en representatieve gids doorheen het elfde-eeuws 

kloosterwezen in Lotharingen. 

Op naar een ‘nieuwe Poppo’ 

De vraag die nu kan worden gesteld, is welk doel ik met dit onderzoek voor ogen heb. 

Ook op die vraag is het antwoord vrij eenvoudig: ik wil namelijk op zoek gaan naar een 

alternatief interpretatief kader dat in staat blijkt om een werkbaar antwoord te 

formuleren op het fenomeen Poppo. Alternatief in die zin dat het de reeds bestaande 

beelden van Poppo niet perse tegenspreekt, maar ze evenmin als uitgangspunt neemt of 

zelfs maar hanteert. De visie op Poppo die ik wil ontwikkelen, moet dan ook een 

adequate verklaring kunnen bieden voor zijn opmerkelijke levensloop en invloed, 

evenals (en bovenal) voor alles wat Poppo representeert (bijvoorbeeld zijn zogenaamde 

‘hervormingen’ of zijn hoedanigheid als ‘rijkskerkpion’). Het is bijgevolg mijn bedoeling 

om op zoek te gaan naar de persoon – maar vooral naar de wereld - die achter de 

maskers van Poppo verborgen zit. 

De ontwikkeling van een alternatief paradigma om ‘Poppo’ te verklaren, impliceert 

een tweevoudige opdracht. In een eerste fase dient de bestaande Poppo volledig te 

worden gedeconstrueerd. Dat betekent dat de Poppo, zoals hij er in de voorbije 1000 jaar 
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uitzag, zorgvuldig moet worden ontleed. Hierbij moet op zoek worden gegaan naar de 

dynamieken die Poppo niet enkel vorm gaven, maar hem bovendien telkens opnieuw 

her-vormden. Enkel op die manier zal ik in staat zijn om Poppo zo volledig mogelijk te 

ontdoen van die maskers, zodat met een schone lei kan worden gestart met de opbouw 

van een nieuwe Poppo.  

Die speurtocht naar een ‘nieuwe Poppo’ vormt dan de tweede fase. In deze fase zal ik 

eerst op zoek gaan naar een visie (of een ‘bril’) die in staat blijkt een glimp op te vangen 

van de Poppo die achter zijn maskers verborgen zat. Die visie moet vervolgens worden 

losgelaten op zijn volledige levensloop en carrière, zodat onderzocht kan worden in 

hoeverre ze een adequate interpretatie kan bieden van de persoon, en vooral van het 

‘fenomeen’ Poppo. Dat impliceert dat ze een antwoord moet kunnen bieden op de 

talrijke onderzoeksvragen die ik hierboven aanhaalde. Bovendien moet niet enkel 

Poppo’s carrièreverloop, maar ook zijn machtspositie, zijn invloed, zijn relatie tot alle 

stakeholders van de betrokken instellingen en bovenal zijn zogenaamde ‘hervormingen’ 

vanuit die visie kunnen worden begrepen. Dat impliceert echter allerminst dat ik met 

deze verhandeling de ‘waarheid’ achter Poppo wil achterhalen. Ik wil daarentegen een 

beeld creëren dat in staat is om het enigma dat Poppo vormt, te doorbreken. Op die 

manier wil ik een extra dimensie toevoegen aan de complexiteit van de wereld die 

achter Poppo’s maskers verborgen zit. 

Aangezien Poppo in feite niet méér vormt dan een gevalstudie voor een bredere 

problematiek, zal de uitkomst van dit onderzoek een veel bredere relevantie hebben 

dan enkel die ene abt. Zo zal dit doctoraat bijvoorbeeld bijdragen tot een antwoord op 

de vraag hoe we bepaalde geobserveerde fenomenen uit de hoge middeleeuwen 

(bijvoorbeeld diegene die werden gecatalogiseerd onder de noemer ‘monastieke 

hervormingen’) kunnen benaderen en interpreteren. De casus Poppo dient bijgevolg om 

bij te dragen tot het verkrijgen van een antwoord op diverse onderzoeksvragen die al 

een geruime tijd door de historiografie dwalen. Zo zal ze meer inzicht geven in de vraag 

hoe monastieke leidersfiguren er in de eerste plaats in slaagden om een leidinggevende 

(en invloedrijke positie) te verwerven, evenals in welke dynamieken het verloop van 

hun carrière (en de eventuele verspreiding van hun invloed) beïnvloedden. Daarnaast 

wil ik ook onderzoeken wat die ‘invloed’ representeerde, en wat dat concreet betekende 

voor de instellingen die onder hun hoede stonden. Aangezien ‘abten’ en ‘abdijen’ 

allerminst eilanden vormden in de middeleeuwse samenleving, zal dit onderzoek 

bovendien bijdragen tot een grondiger begrip van de complexe interactie (of beter 

gezegd: verwevenheid) die bestond tussen ‘klooster’ en ‘omgeving’, en welke rol die 

‘omgeving’ speelde in interne ontwikkelingen van een klooster (zoals ‘hervormingen’) 

en vice-versa. Een veel bredere groep historici dan enkel ‘Poppo-liefhebbers’ zal 

bijgevolg hun gading kunnen vinden in deze verhandeling. 
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Aanpak en opbouw 

Omwille van de ‘tweevoudige opdracht’ van dit onderzoek, werd deze verhandeling in 

twee delen opgedeeld. Terwijl het eerste deel een nauwgezette ontleding en 

uiteindelijke deconstructie vormt van de ‘oude Poppo’, zal de speurtocht naar een 

‘nieuwe Poppo’ (en naar de wereld die zich achter zijn maskers bevond) plaatsvinden in 

het tweede deel. Hoewel die twee delen uiteraard één geheel vormen, kunnen ze 

benaderd worden als zelfstandige stukken en zijn ze los van elkaar te lezen. 

In het eerste deel wordt, zoals aangegeven, de ‘oude Poppo’ nauwkeurig onder de 

loep genomen. Aangezien Poppo’s post-mortem reconstructie al een aanvang nam kort na 

zijn overlijden, start dat deel chronologisch gezien in 1048. In het eerste hoofdstuk focus 

ik op de voornaamste bron van deze verhandeling, met name de Vita Popponis. Die bron 

markeerde immers als het ware de ‘wedergeboorte’ van Poppo. Er wordt onderzocht 

wanneer en door wie die bron werd geschreven, op welke bronnen haar inhoud werd 

gebaseerd en op welke manier die bron de tand des tijds overleefde. Na een 

nauwkeurige analyse van de beeldvorming van Poppo in die bron, sta ik even stil bij de 

motieven die een rol speelden in haar redactie, evenals bij de vraag in hoeverre die bron 

als (on)betrouwbaar mag worden beschouwd. 

In het tweede hoofdstuk van dit eerste deel ga ik dan op zoek naar andere 

(verhalende) middeleeuwse bronfragmenten die Poppo expliciet vermelden (of hem net 

verzwijgen), of die impliciet naar hem refereren. Net als bij mijn analyse van de Vita 

Popponis is het ook hier niet zozeer mijn doel te onderzoeken wat die auteurs over Poppo 

wisten te zeggen, als wel hoe zij Poppo voorstelden en waarom hij een dergelijke 

identiteit kreeg toebedeeld in hun verhaal. 

Het derde hoofdstuk staat dan stil bij de ‘vroegmoderne Poppo’. Centraal hierin staat 

uiteraard Poppo’s heiligverklaring: wie nam het initiatief hiertoe, welke motieven 

werkten zijn canonisatie in de hand en welke impact had dat op het beeld van Poppo? 

Daarnaast kijk ik ook even in hoeverre vroegmoderne historici zich Poppo herinnerden 

en op welke manier zij hem representeerden. 

In het vierde en laatste hoofdstuk van het eerste deel neem ik dan de Poppo, zoals hij 

werd voorgesteld in de moderne historiografie, onder de loep. Er wordt de vraag gesteld 

waarom Poppo in de negentiende eeuw werd ‘herontdekt’ en wat zijn representatie als 

‘hervormer’ in de hand werkte. Vervolgens wordt de evolutie die Poppo’s identiteit 

gedurende de voorbije 200 jaar doormaakte, nauwgezet geanalyseerd. Er wordt hierbij 

uitgebreid stilgestaan bij de dynamieken die een rol speelden in het herhaaldelijk her-

vormen van ‘Poppo’ en bij welke auteurs hier een belangrijke rol in hadden gespeeld. 

Dat deel wordt dan afgesloten met een besluit, waarin wordt aangetoond hoe Poppo de 

voorbije 1000 jaar diverse maskers kreeg opgezet en op welke manier dat een gedegen 

begrip van zijn fenomeen hypothekeert. 
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Het tweede deel van deze verhandeling laat de ‘oude Poppo’ dan zoveel mogelijk los, 

om op zoek te gaan “naar een ‘nieuwe’ Poppo” (zoals de titel van dit deel aangeeft). In 

het eerste hoofdstuk van dat deel ga ik op zoek naar een alternatieve benaderingswijze 

die toelaat om Poppo te interpreteren. Eerst en vooral doe ik uit de doeken welke visie 

ik zal hanteren op Poppo en zijn hervormingen en in hoeverre die visie in feite een 

verderzetting vormt van inzichten die al enige tijd aanwezig zijn in de historiografie. 

Vervolgens ga ik dieper in op enkele theoretische concepten die mij ondersteunden en 

inspireerden in het opbouwen van een nieuw interpretatiekader. Belangrijk op te 

merken hierbij is dat ik in dat hoofdstuk geenszins een duidelijke en welomlijnde 

methodologie zal voorstellen, maar eerder wil aantonen op welke manier mijn ‘bril’ op 

Poppo werd gevormd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een besluit, waarin ik nog 

even terugkeer op de vraag waarmee het van start ging: hoe kunnen we het ‘Poppo-

enigma’ doorbreken en een alternatieve verklaring formuleren voor het ‘fenomeen 

Poppo’? 

Het tweede hoofdstuk van het tweede deel kan dan worden beschouwd als de kern 

van dit doctoraat. Vanaf hier staan de persoon Poppo, zijn leven en zijn invloed immers 

centraal. In dat hoofdstuk zal ik de visie, zoals ontwikkeld in het vorige hoofdstuk, 

loslaten op de zogenaamde ‘verborgen jaren’ van Poppo. Dat betekent dat ik zal 

onderzoeken in hoeverre dat interpretatiekader kan leiden tot een begrip van de 

evolutie die Poppo’s carrière in zijn eerste 42 levensjaren (dus voor zijn abtsbenoeming) 

doormaakte. In dat hoofdstuk zal ik argumenteren dat de sleutel tot het begrijpen van 

Poppo’s abtsbenoeming (en van zijn latere carrière) in feite verborgen zit in zijn pre-

abtelijke levensloop. Om de achterliggende dynamieken die Poppo’s jonge carrière 

stuwden, bloot te leggen, zal ik in dit hoofdstuk iedere wijziging van zijn levensloop 

behandelen als een aparte casus. Sommige casussen, zoals Poppo’s betrokkenheid in 

Beaulieu, blijken hierbij een blinde vlek te vormen in onze kennis van 

hoogmiddeleeuwse monastieke instituties. Dat noodzaakt een uitgebreide reconstructie 

en een creatieve aanpak van het beschikbare bronnenmateriaal. Ook al vormt iedere 

casus in dat hoofdstuk een puzzelstuk, naast elkaar gelegd blijken ze te resulteren in een 

min of meer coherent beeld van Poppo. In het besluit blik ik dan terug op de rode draad 

die alle casussen met elkaar verbindt en op het verklaringsmodel dat uit het hoofdstuk 

voortvloeit. 

In het derde en laatste hoofdstuk pas ik dan de visie (zoals ontwikkeld in het eerste 

hoofdstuk) en het verklaringsmodel (dat resulteerde uit het tweede hoofdstuk) toe op 

Poppo’s carrière als abt. Daarbij wordt de vraag gesteld in hoeverre het 

verklaringsmodel dat resulteerde uit het vorige hoofdstuk, ook in staat blijkt te zijn om 

Poppo’s jaren als abt te interpreteren en om een min of meer coherent verhaal te 

vertellen over Poppo’s 28 laatste levensjaren. Poppo’s abtscarrière zal in dat hoofdstuk 

worden ingedeeld in drie aparte periodes, waarbij ik elke periode afsluit met het 

schetsen van een ‘gemene deler’ van de voornaamste karakteristieken van Poppo’s 
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invloed. Hoewel iedere daad van Poppo, of elke betrokkenheid in een instelling, onder 

de loep zal worden genomen, zal ik enigszins afstappen van een puur chronologisch-

progressieve aanpak (hoewel die grotendeels behouden blijft). Ik zal daarentegen de 

diverse daden van Poppo gaan bundelen volgens de voornaamste dynamieken die zijn 

carrière en invloed op dat ogenblik stuwden. Ook dat hoofdstuk wordt dan afgesloten 

met een conclusie. Op het einde van de verhandeling wordt ter afsluiting nog een 

algemeen besluit geformuleerd, waarin gereflecteerd wordt over de uiteindelijke 

uitkomst van dit onderzoek. 

Bij dat alles wil ik benadrukken dat het allerminst mijn bedoeling is om een 

‘biografie’ te schrijven van Poppo, of zelfs maar om een ‘itinéraire biographique’ van hem 

te reconstrueren.13 Het is immers niet mijn primaire doel om een reconstructie te 

maken van het individu Poppo, of om een zo exhaustief mogelijke schets te bieden van 

zijn levensloop en daden. Wat ik daarentegen wel wil bereiken, is een fundamenteler 

inzicht in de achterliggende dynamieken die Poppo vorm gaven en zijn levensloop en 

carrière stuwden. Veel meer nog dan Poppo zelf, staat bijgevolg een alternatieve 

interpretatie van alles waar Poppo voor stond en wat hij representeerde, centraal in 

deze verhandeling. De persoon Poppo vormt hierbij dan onze toegang tot zijn fenomeen, 

tot de wereld die achter zijn maskers verborgen zat. 

Om deze inleiding af te sluiten, wil ik alvast een tip van de sluier lichten. Ook al zoom 

ik in de volgende 450 pagina’s dan wel in op een jonge militair die later een monnik en 

een machtige abt werd, toch zal deze verhandeling niet zozeer een verhaal worden over 

monastieke observantie, religieuze beleving of spirituele ontwikkelingen. Het verhaal 

achter Poppo dat ik in dit onderzoek zal presenteren, vormt daarentegen veeleer een 

verhaal van politieke intriges, van machtsstrijd en allianties tussen diverse 

aristocratische groepen en van dynastieke ontwikkelingen. Met Poppo als gids zal ik de 

lezer meenemen op een tocht doorheen een tijdperk en een regio waarin diverse 

machtige groepen, opgebouwd rond familiale verwantschap, hun lokale en regionale 

hegemonie voortdurend onderhandelden. Het was in die wereld dat Poppo zich bewoog. 

Het was door die wereld dat Poppo bewogen werd en het is in die wereld dat Poppo ons 

zal rondgidsen. Ook al was dat alles misschien niet meteen het verhaal dat ik voor ogen 

had toen ik Poppo zo’n vijf jaar geleden leerde kennen en ook al vormt dit verhaal niet 

persé het verhaal dat over Poppo te vertellen valt, toch is dat het verhaal zoals het 

resulteerde uit mijn onderzoek. 

 

                                                      
13 Deze term is afkomstig van Isabelle Rosé, die de ‘reisweg’ van Odo van Cluny doorheen zijn leven wilde 

reconstrueren. Door deze term te gebruiken, vermeed ze de valkuil van de oeverloze discussies omtrent het 

concept van het ‘individu’, dat inherent deel uitmaakt van een biografie. Zie Rosé, construire, p. 22. 
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Bronnen  

Vooraleer van start te gaan, moet ik nog even stilstaan bij de vraag welke (soorten) 

bronnen ik voor dit onderzoek hanteerde. Het antwoord op die vraag luidt: zoveel 

mogelijk. Eerst trachtte ik alle mogelijke bronnen die informatie bevatten over Poppo 

(of over de abdijen die hij beïnvloedde), bijeen te sprokkelen. Daarnaast maakte ik ook 

gebruik van tal van bronnen die ons enigszins informeren over de (sociale en politieke) 

context waarin Poppo (en zijn abdijen) zich bevonden. Het leeuwendeel van de 

geraadpleegde bronnen bestaat uiteraard uit (middeleeuwse) verhalende bronnen. Van 

al die bronnen spant de Vita Popponis de kroon, aangezien die bron onze voornaamste 

leidraad doorheen Poppo’s leven vormt.14 Daarnaast werd echter ook veelvuldig gebruik 

gemaakt van diplomatische bronnen (oorkonden). Die bronnen bevatten immers niet 

enkel interessante informatie over de sociale omgeving en economische toestand van 

bepaalde personen of instellingen, bovendien reiken ze ons vele ‘snippers’ van 

informatie aan die noodzakelijk zijn om een groter verhaal te kunnen reconstrueren.15 

Om de verwerking van al die bronnen overzichtelijk te houden, creëerde ik in Microsoft 

Access een databank.16 Iedere bron werd hierbij gelinkt aan de specifieke personen, 

instituties of evenementen waarover ze informatie verschaffen, waardoor ik met één 

enkele muisklik alle relevante bronnen per instelling te zien kreeg. Dat stelde me in 

staat om enkele verbanden waar te nemen die anders buiten beeld zouden zijn 

gebleven. Waar mogelijk maakte ik daarnaast ook gebruik van archeologische (zoals de 

opgravingen in Stavelot) en iconografische bronnen (zoals de afbeeldingen in het 

perikopenboek van Echternach) of zelfs van landschapselementen (bijvoorbeeld voor 

wat betreft de ligging van Beaulieu).17 Al die bronnen werden met de nodige kritiek 

benaderd. Daarnaast beperkte ik mij in sommige gevallen niet enkel tot bronnen die ons 

informeerden over de tijdsperiode van Poppo’s interventie, maar betrok ik ook bronnen 

in mijn onderzoek die informatie verschaften over (veel) vroegere of latere periodes. 

Die aanpak maakte het mogelijk om sommige ‘verborgen geschiedenissen’ te onthullen, 

waarvan de casus Beaulieu een ideale illustratie vormt.18 Kortom, ik beperkte me 

 

                                                      
14 Voor een overzicht en bespreking van de meeste verhalende bronnen die werden geraadpleegd, zie infra, 

deel 2, Hoofdstuk 1en Hoofdstuk 2. 
15 Voor wat betreft de raadpleging van de verhalende en diplomatische bronnen, gaat mijn eeuwige dank uit 

naar de diverse negentiende- en twintigste uitgevers ervan. Hierdoor bleef ik gespaard van enig archiefwerk. 
16 Aangezien deze databank veeleer een werkinstrument vormde dan een doel, kan ze geenszins beschouwd 

worden als een afgewerkt product. Ze werd dan ook niet als (digitale) bijlage opgenomen in deze 

verhandeling. 
17 Voor de aangehaalde voorbeelden: zie infra, deel 2, 3.1.3 (voor de opgravingen van Stavelot), 3.2.4 (voor de 

afbeeldingen uit Echternachs perikopenboek) en 2.4.1 (voor Beaulieu’s ligging). 
18 Zie infra, deel 2, 2.4, Het ‘zwarte gat’ van de Vita Rodingi: de casus Poppo als prior van Beaulieu. 
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allerminst tot één specifieke bronnentype of tot één specifieke manier van 

bronnenanalyse. Ik trachtte daarentegen ieder ‘brokje’ informatie dat iets kon bijdragen 

tot mijn speurtocht, in mijn onderzoek te betrekken. 

 





 

 

Deel 1: Van een oude visie op Poppo…  

Over de post-mortem (re-)constructie van een 

heilige 
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Poppo is alomtegenwoordig. Dit is althans het geval in studies van het kloosterleven 

tijdens de hoge middeleeuwen, of in studies die de politieke situatie in elfde-eeuws 

Lotharingen behandelen. Deze alomtegenwoordigheid kan variëren van slechts een 

terloopse vermelding tot volledige alinea’s, uitgebreide hoofdstukken of zelfs artikelen 

en boeken die exclusief aan deze man werden gewijd. Niettemin kunnen we vaststellen 

hoe Poppo’s identiteit in al deze werken bijzonder kneedbaar blijkt te zijn. Terwijl vele 

werken vooral focussen op zijn hoedanigheid als kloosterhervormer, primeert bij 

andere werken dan bijvoorbeeld zijn rol als politiek raadgever bij de keizers, of die van 

Grossabt van het voormalige Duitse keizerrijk en af en toe zelfs die van een 

vernieuwende architect. Zijn benaming als abt van Stavelot blijkt hierbij telkens de 

enige constante te zijn. Afhankelijk van de focus van het onderzoek of van de intentie 

van de auteurs werd Poppo’s identiteit dus telkens her-vormd. 

Deze diverse identiteiten van Poppo werden uiteraard niet zomaar uitgevonden door 

de verschillende auteurs. Zijn huidige beeldvorming is immers gekenmerkt door een 

lange voorgeschiedenis die eeuwen teruggaat, tot kort na zijn dood. Al snel na zijn 

overlijden besloten een abt uit Hautmont en monnik uit de Gentse St. Pietersabdij 

namelijk om ons een beeld mee te geven van deze abt. Dit werd vastgelegd in Poppo’s 

levensverhaal, gekend als de Vita Popponis. Al snel namen ook enkele andere 

middeleeuwse auteurs het initiatief om in hun werken een beschrijving te geven van 

(enkele daden van) deze abt. Sommige van deze beschrijvingen kwamen overeen met 

het beeld van Poppo uit de Vita Popponis, terwijl anderen aanvullingen boden of in 

enkele gevallen dit beeld zelfs tegenspraken. In de zeventiende eeuw werden deze 

herinneringen aan Poppo dan opnieuw opgepikt door enkele religieuzen van Stavelot, 

die er alle belang bij hadden de diverse beelden van Poppo te gaan herboetseren tot hun 

eigen versie. Ondertussen groeide er gestaag ook een historiografische aandacht voor 

Poppo, totdat hij vanaf medio de negentiende eeuw een vaste gast werd in de Duitse 

geschiedschrijving. Ook deze auteurs her-vormden de diverse beelden van Poppo 

naargelang hun nationalistisch discours, waarna dit beeld op zijn beurt in aangepaste 

versie overgenomen werd door een bredere groep historici. Onder invloed van de 

expansie en specialisatie van de historiografie over de hoge middeleeuwen, raakte 

Poppo’s identiteit steeds meer opgesplitst in deelidentiteiten. Deze deelidentiteiten 
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vertrokken dan wel allen van hetzelfde beeld van Poppo, maar ze hadden evenwel elk 

hun eigen karakteristieken, die vaak moeilijk te verenigen waren met aspecten van 

andere deelidentiteiten. Als resultaat bezit Poppo meerdere identiteiten, die op hun 

beurt eerder gebaseerd zijn op vroegere beelden van Poppo dan op de werkelijke 

persoon zelf. Dit is gedeeltelijk een logisch gevolg van de problematische 

bronnensituatie die een waarheidsgetrouwe reconstructie van een historisch persoon 

eenvoudigweg niet mogelijk of zelfs maar wenselijk maakt. Niettemin hebben deze 

diverse beelden het onvermijdelijke gevolg dat vele fundamentele vragen over Poppo en 

zijn daden onbeantwoord blijven. Hoe contradictorisch dit ook mag lijken, deze beelden 

van Poppo staan met andere woorden een grondig begrip van de historische figuur 

Poppo in de weg. 

Het is bijgevolg van fundamenteel belang deze beelden van Poppo te gaan ontleden en 

onder de loep te houden. Aangezien we geen aanwijzingen hebben dat Poppo gedurende 

zijn leven zelf actieve pogingen ondernam tot het opzetten of in stand houden van een 

eigen identiteitsconstructie die zijn wereldlijk leven zou overstijgen, zal ik deze 

reconstructie starten vanaf zijn overlijden.19 Ik zal hierbij onderzoeken hoe Poppo’s 

identiteit kort na overlijden door middel van woordkeuze en associaties met andere 

figuren, plaatsen of concepten vorm werd gegeven in een hagiografische tekst. Daarna 

wordt er onderzocht hoe zijn identiteit in de daaropvolgende eeuwen gedeeltelijk werd 

aangepast en herkneed, ook al werd iedere nieuwe voorstelling van Poppo 

onvermijdelijk gehypothekeerd door de voorgaande representaties van deze abt. Tot 

slot zullen we zien hoe zijn identiteit zich in de moderne historiografie onlosmakelijk 

ging verbinden met bepaalde concepten, om uiteindelijk geconsolideerd te raken in zijn 

huidige vormen. Op die manier kunnen we inzicht verwerven in de vraag waarom en 

waardoor Poppo’s identiteiten hun huidige vorm hebben aangenomen. Daarenboven zal 

dit ons ook in staat stellen te begrijpen op welke manier deze bestaande identiteiten ons 

momenteel verhinderen tot een fundamenteler begrip te komen van het ‘fenomeen 

Poppo’, en hoe we dit bijgevolg kunnen doorbreken om wat meer door te dringen tot de 

‘echte’ Poppo. 

  

 

                                                      
19 Hierbij moet weliswaar benadrukt worden dat de beschikbare bronnen geen blijk geven van dergelijke acties 

van Poppo. Het is bijgevolg mogelijk dat Poppo wel degelijk dergelijke pogingen ondernam, ook al hebben we 

hier geen weet meer van. Zo zien we bijvoorbeeld dat Richard van St-Vanne reeds gedurende zijn leven actief 

investeerde in een discours omtrent zijn eigen identiteit, zoals werd aangetoond doorvan wie Steven 

Vanderputten. Volgens Vanderputten moet Richards discours omtrent zichzelf in een continuüm geplaatst 

worden met alle latere (en soms schijnbaar tegenstrijdige) representaties van Richard. Zie Vanderputten, 

Imagining, pp. 9-13. 
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Hoofdstuk 1  

Poppo’s wedergeboorte in de Vita Popponis 

“[…] ego Onulfus conventus, […], qui vobis, mi 
venerabilis pater Everhelme, iubenti ex obedientiae 
debito parere habueram […]. Iussionem certe, qua 
plurimum in me potestis, et cui ego ut vestrae servus 
sanctitatis obtemperare debui, […] et ut beati viri 
Popponis gesta nostris diebus iustitia et fide late 
divulgati scriberem, humiliter coegistis.”20 
 
(vrije vertaling) “Ik, monnik Onulf, heb dit voor u, 
mijn eerbiedwaardige vader (abt) Everhelm, 
geschreven uit gehoorzaamheid verschuldigd aan 
hij die beveelt. Dit bevel, dat u ten zeerste aan mij 
kan geven en waaraan ik, als dienaar van uw 
heiligheid, moet gehoorzamen, houdt in dat ik de 
daden van de zalige man Poppo, zoals u ze nederig 
hebt verzameld, neerschrijf in onze dagen, om ze 
waarheidsgetrouw en eerlijk wijd te kunnen 
verspreiden.” 
 

Dit citaat is afkomstig uit de proloog van de Vita Popponis, ofwel het levensverhaal van 

de abt Poppo.21 Deze verhalende tekst werd kort na Poppo’s overlijden geschreven en 

beschrijft in zo’n 15000 woorden zijn leven, overlijden en post-mortem mirakels. Hoewel 

de originele versie verloren is gegaan, stelden een handvol middeleeuwse kopieën 

Wilhelm Wattenbach in staat om in 1854 een kritische editie ervan uit te geven in de 

 

                                                      
20 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, p. 293. Hoewel het auteurschap van de Vita Popponis lange tijd ter 

discussie stond en de monnik Onulf het leeuwendeel van het schrijfwerk voor zijn rekening zou hebben 

genomen (cf. infra, 1.1 Auteurschap, redactie, bronnen en overlevering van de Vita Popponis), zullen we voor de 

duidelijkheid in referenties steeds Everhelm aangeven als de auteur. 
21 De Vita Popponis is opgenomen in de BHL (Bibliotheca Hagiographica Latina) onder nummer 6898. 
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Scriptores-reeks van de Monumenta Germaniae Historica.22 We kunnen gerust stellen dat 

deze hagiografische tekst als het ware de wedergeboorte van Poppo inluidde. Ze vormt 

immers onze voornaamste, en in vele gevallen zelfs enige, toegangspoort tot het leven 

en de verwezenlijkingen van deze abt. Een substantieel deel van onze hedendaagse 

kennis omtrent Poppo’s zogenaamde ‘hervormingen’ en persoonlijkheid is bijgevolg 

rechtstreeks gebaseerd op deze tekst, veeleer dan op de ‘echte’ biologische persoon 

Poppo. Hoewel dit er uiteraard voor zorgt dat ons begrip van zijn carrière sterk 

gekleurd en grotendeels gehypothekeerd is door deze tekst, is het dankzij haar dat 

Poppo überhaupt nog aanwezig is in onze historiografische memorie. Zonder zijn Vita 

zou Poppo immers hoogstwaarschijnlijk onder de radar van vroegere en hedendaagse 

historici zijn gebleven, ook al dook zijn naam af en toe op in diverse andere verhalende 

en diplomatische bronnen. De Vita Popponis vormt met andere woorden ons 

voornaamste venster waarlangs we een glimp kunnen opvangen van Poppo, van zijn 

leven en van zijn carrière.  

In dit hoofdstuk zal ik dan ook extra aandacht besteden aan deze bron en haar 

ontstaanscontext. Hierbij zal evenwel niet de volledige inhoud van de Vita Popponis 

worden weergegeven, dit is namelijk niet de primaire focus van dit eerste deel. Onze 

interesse gaat voornamelijk uit naar hoe en waarom de auteurs van deze tekst Poppo 

(re)construeerden en welke discursieve en narratieve methodes ze gebruikten om 

Poppo’s identiteit vorm te geven. 

1.1 Auteurschap, redactie, bronnen en overlevering van de 

Vita Popponis  

Hoewel de Vita Popponis ons een sterk verstoord beeld van Poppo’s leven en carrière 

biedt, geniet deze bron een zekere reputatie van betrouwbaarheid. Dit is voornamelijk 

te wijten aan twee factoren: enerzijds aan de opdrachtgever en medeauteur van deze 

tekst, anderzijds aan de datering ervan. De meeste historici zijn het er tegenwoordig 

 

                                                      
22 Wattenbachs editie van de Vita Popponis is de meest recente en waarheidsgetrouwe uitgave, maar niet de 

enige. Reeds in 1570 had Surius fragmenten uit de Vita Popponis uitgegeven in zijn De probatis sanctorum historiis 

(Keulen, 1570), op pp. 608-628. In de zeventiende eeuw werd door Bollandus een kritische editie van de Vita 

Popponis uitgegeven in de Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur-reeks (Ian. II, pp. 638-652), terwijl Mabillon 

in 1701 ook een editie uitgaf in het zesde volume van de reeks Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti (pp. 569-

596). Voor een uitgebreide bespreking van het auteurschap en de datering van deze tekst, alsook van de 

diverse uitgaves, cf. infra (1.1 Auteurschap, redactie, bronnen en overlevering van de Vita Popponis). 
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over eens dat deze tekst geschreven werd door de Gentse monnik Onulf, die schreef in 

opdracht en naar het relaas van abt Everhelm van Hautmont († 1069), een vermoedelijke 

neef van Poppo. De redactiedatum wordt gesitueerd ergens in de periode 1048-1063, dus 

gedurende de eerste twee decennia na Poppo’s overlijden.23 

Die hedendaagse consensus werd echter voorafgegaan door nogal wat discussie. Laat 

ons beginnen met het auteurschap van deze tekst. Zoals het bovenstaand citaat uit de 

proloog van de Vita Popponis ons al duidelijk maakte, claimde de tekst zelf dat minstens 

twee personen de verantwoordelijkheid dragen voor haar redactie: namelijk de monnik 

Onulf en de abt Everhelm. Hoewel de proloog niet expliciteert tot welk convent deze 

personen behoorden, vermeldt het laatste hoofdstuk dat Everhelm abt was van 

Hautmont en dat de tekst werd geschreven in het Blandijnklooster in Gent, beter 

gekend als de St-Pietersabdij.24 Omtrent Onulf is de tekst een stuk minder expliciet, 

aangezien niet wordt vermeld of hij behoorde tot het convent van Hautmont dan wel St-

Pieters. Bovendien zaaide het laatste hoofdstuk ook heel wat twijfel omtrent het 

effectieve auteurschap van de tekst. Hoewel Onulf in de proloog expliciet aangaf het 

werk geschreven te hebben in opdracht van Everhelm, insinueerde Everhelm in dit 

laatste hoofdstuk dat hij de feitelijke auteur was van het ganse werk: 

“Ego igitur Everhelmus Altimontensis abbas hunc libellum positus in coenobio Blandiniensi 

summatim scribendo perstrinxi […].”25 

Beide personen claimden dus het feitelijk auteurschap. Everhelm’s claim wordt 

bovendien ondersteund door hoofdstuk 28. Hierin wordt Everhelms aanwezigheid bij 

Poppo’s laatste uren beschreven. Hoewel de eerste regels van dit hoofdstuk Everhelm 

beschrijven vanuit de derde persoon, verandert dit plots naar een getuigenis vanuit de 

eerste persoon, waardoor het lijkt alsof Everhelm op een gegeven moment haast 

letterlijk de ganzenveer overnam van Onulf, om zelf zijn getuigenis neer te schrijven.26 

Uiteraard is het evenzeer mogelijk dat Everhelm, om de anonimiteit van zijn 

auteurschap zoveel mogelijk te behouden, zichzelf aanvankelijk vanuit de derde 

 

                                                      
23 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien zu Poppo, pp. 3-4; Deploige, "Intériorisation", pp. 816-7; George, "Un 

réformateur", p. 89; Krauss, "Christi iugum", pp. 281-2. 
24 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 pp. 315-6. Omtrent deze abdij in de elfde eeuw, zie bijvoorbeeld 

Declercq, “Blandinium”; Deploige, “Twisten”. 
25 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 p. 315. 
26 Het hoofdstuk begint op deze manier: “Unde et domnum Everhelmum Altimontensem abbatem, qui secutus eum 

usque illuc fuerat, resolutionis suae diem imminere praedixerat [Poppo].” (r. 33-34 p. 311). Echter, een eind verder 

lezen we: “Nec facile erat quemquam se a lacrimis tunc temperare, cum tam feliciter ad eum, cui semper vivebat, meruit 

migrarie: feliciter inquam migravit, […]. Quas quiem ne quasi negligentia praeterire videamur, in argumentum tam 

egregii exitus eius dicere, prout vires suppetent, aggrediamur.” (r. 15-18 p. 312), Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, 

c. 28 pp. 311-2. 
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persoon beschreef, om dan even uit deze rol te vallen tijdens zijn geëmotioneerde 

getuigenis over Poppo’s dood.27 

De opinies betreffende het effectieve auteurschap van deze tekst bleven bijgevolg 

gedurende lange tijd vrij verdeeld. Zowel de Bollandisten als Mabillon en Wattenbach, 

die allen edities van de Vita Popponis verzorgden in respectievelijk de zeventiende (de 

Bollandisten in de AASS (Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur)), de achttiende 

(Mabillon in de AASS OSB (Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti)) en de negentiende 

(Wattenbach in de MGH SS (Monumenta Germaniae Historica Scriptores)) eeuw, gaven 

voorkeur aan de mening dat Everhelm niet enkel de opdrachtgever was, maar ook de 

feitelijke auteur.28 Dit werd echter bekritiseerd door Paul Ladewig, die in 1883 als eerste 

een grondige studie voerde betreffende Poppo. Ladewig wees op heel wat interne 

incongruenties van de Vita Popponis, waaruit hij dan besloot dat twee verschillende 

auteurs (dus zowel Everhelm als Onulf) aan de Vita moeten hebben geschreven.29 Meer 

specifiek opperde hij (evenwel zonder hiervoor sluitend bewijs te hebben) dat Onulf een 

eerste versie schreef op bevel van Everhelm, waarna deze laatste bepaalde stukken 

herschreef of interpoleerde. 30  Dit standpunt werd vervolgens overgenomen door 

Bresslau in zijn invloedrijke Jahrbücher des Deutschen Reich uit 1879, waardoor het voor 

 

                                                      
27 Dit werd bijvoorbeeld geargumenteerd door Ladewig, Poppo von Stablo, p. 141. 
28 De Bollandisten opperden evenwel dat dit werk mogelijks begonnen werd door Onulf, om dan later 

vervolledigd te worden door Everhelm, al gaven zij de voorkeur aan de mening dat Everhelm de feitelijke 

auteur was van de volledige tekst: “At fortassis eam non perfecit; (nam hominem inconstantem fuisse, patet ex 

Euerhelmi narratione) aut si perfecit, minus forte probata est Euerhelmo, qui alium propterea conscribere est aggressus, 

aut illam ita ipse recudit, vt eius, non Onulphi, censeri opus deberet. A se quidem Vitam illam compositam ipse fatetur; & 

merito subscribunt Valerius Andreas, Posseuinus, Surius, Miræus, Molanus, alij”. AASS Ian. II, c. 5 p. 637. Ook Mabillon 

deelde deze mening, voornamelijk aangezien Everhelm veel dichter bij Poppo had gestaan dan Onulf, zie AASS 

OSB VI, 1, p. 569. Wattenbach volgde in zijn editie van de Vita Popponis dan de mening van zijn voorgangers en 

merkte bovendien op dat geen enkel ander werk van Onulf bekend is, wat hem ongeloofwaardig zou maken als 

auteur, zie MGH SS 11, p. 291. 
29 Ladewig, Poppo, pp. 139-157. Zijn argumentatie was gebaseerd op verschillende passages. Zo baseerde hij zich 

bijvoorbeeld op het feit dat Poppo’s pelgrimstocht naar Jeruzalem (c. 3) twee keer na elkaar wordt beschreven, 

alsook of het feit dat Diederik van Holland enkel vermeld wordt in c. 8 en c. 28, hoewel de auteur van beide 

hoofdstukken laat vermoeden dat die persoon toch een belangrijke rol had gespeeld in Poppo’s leven. 

Dergelijke argumenten zijn bijgevolg niet altijd 100% overtuigend, en sommigen kunnen we zelfs onderuit 

halen. Zo argumenteerde Ladewig op p. 146 dat een foutieve geografische beschrijving van de Schelderegio (in 

c. 10) aantoont dat Everhelm niet de feitelijke auteur was, aangezien deze bekend was met de streek rond 

Gent. Deze fout was volgens hem dan ook te wijten aan de (toen nog) anonieme Onulf. Aangezien Onulf echter 

later werd ontmaskerd als een monnik van de Gentse St-Pietersabdij, is Ladewig’s argumentatie niet langer 

geldig. Hoewel geen enkele van zijn argumenten echt waterdicht lijkt, zorgt de combinatie van de vele 

incongruenties en mogelijke interpolaties die hij vaststelde er niettmin voor dat zijn hypothese valabel lijkt. 
30 Ladewig, Poppo, pp. 154-5. 
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enige tijd de algemene consensus werd omtrent het auteurschap van de Vita Popponis.31 

In 1928 verdedigde Oppermann nog even de mogelijkheid dat Onulf, volledig op eigen 

initiatief, de Vita Popponis allereerst in rijmproza zou hebben geschreven. Everhelm zou 

dan later, bij een bezoek aan de abdij van Onulf, in het bezit zijn gekomen van een 

verkorte versie van deze Vita, waarna hij deze dan voorzag van een nawoord. Deze 

ingekorte versie zou dan ook de tekst zijn die wij momenteel voor handen hebben, 

waarbij de originele tekst van Onulf, in rijmproza, verloren zou gegaan zijn.32 Deze 

hypothese vond echter geen bijval bij andere historici en werd uiteindelijk resoluut 

afgewezen door Étienne Sabbe in 1935. 33  Bijgevolg wordt momenteel algemeen 

aangenomen dat Everhelm dan wel de opdrachtgever, de intellectuele auteur en de 

editor van de tekst was, maar dat Onulf het leeuwendeel van het schrijfwerk voor zijn 

rekening had genomen, en dus aangeduid kan worden als de effectieve auteur.34 

 Interessanter dan de discussie omtrent het effectieve auteurschap van de Vita 

Popponis, is de zoektocht naar de identiteit van Everhelm en Onulf. Dit kan ons immers 

inzicht bieden in hun motivatie tot het neerschrijven van Poppo’s levensverhaal. Laat 

ons beginnen bij Everhelm, die als opdrachtgever en (mogelijke) editor de belangrijkste 

figuur is van de twee. Zoals we reeds vermeldden, wordt Everhelm in de Vita Popponis 

aangeduid als de abt van Hautmont, en dit zelfs tot vier maal toe.35 Wat echter vooral 

interessant is, is dat Everhelm naar eigen zeggen tot Poppo’s biologische familie 

behoorde. In hoofdstuk 33 liet de auteur immers haast achteloos laat vallen dat 

Everhelm een “nepos”, een neef, was van Poppo. 36  Bovendien claimde hij een 

vertrouwenspositie te hebben genoten in Poppo’s nabije entourage, aangezien 

hoofdstuk 19 van de Vita Popponis ons leert dat Everhelm zijn benoeming in Hautmont te 

danken had aan Poppo zelf. Daarnaast beweerde hij in hoofdstuk 28 als vertrouweling 

aanwezig te zijn geweest bij Poppo’s laatste levensuren.37  

Everhelm was geen onomstreden figuur. Hoewel we, op de Vita Popponis na, niet over 

bronnen beschikken die ons enigszins informeren over zijn sociale achtergrond of 

activiteiten tijdens Poppo’s leven, weten we via de Annales Blandinienses dat hij 

 

                                                      
31 Bresslau, Jahrbücher Konrad II, vol. II, pp. 430-1. Zie bijvoorbeeld Balau, Les sources, p. 215, die de visie van 

Ladewig en Bresslau volgde, alsook Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, pp. 361-4, die Ladewig 

weliswaar op sommige punten bekritiseerde. 
32 Oppermann, Die älteren Urkunden, pp. 160-5. 
33 Sabbe, "Deux points", p. 65 noot 6. 
34 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien zu Poppo, pp. 3-4; Deploige, "Intériorisation", pp. 816-7; George, "Un 

réformateur", p. 89; Krauss, "Christi iugum", pp. 281-2. 
35 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, p. 293, c. 19 p. 305, c. 28 p. 311, c. 35 p. 315. Voor een korte beschrijving 

van Everhelm, zie Reusens, “Everhelme”, kol. 766-7; Misonne, “Everhelm”, kol. 123-4. 
36 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 33 p. 315. 
37 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305, c. 28 p. 311. 
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omstreeks februari 1059 abt werd van de Gentse St-Pietersabdij.38 Een brief uit 1064 van 

paus Alexander II aan de aartsbisschop van Reims, Gervasius, leert ons echter dat 

Everhelm ervan beschuldigd werd zijn positie aan de Gentse abdij verkregen te hebben 

via simonie.39 De paus vroeg in deze brief dan ook aan Gervasius om in te grijpen, 

aangezien Everhelm daarenboven ook nog verschillende monniken zou hebben 

verdreven, goederen zou hebben ontvreemd en “misdaden van buitenmenselijke aard” 

zou hebben begaan.40  

Op basis van deze brief opperde Oppermann in 1928 dat Everhelms ambtsperiode een 

periode van verval betekende voor de Gentse abdij, al werd dit enkele jaren later 

tegengesproken door Sabbe.41 Volgens hem waren de aantijgingen tegen Everhelm 

ongegrond en kwamen zij voornamelijk voort uit het feit dat Everhelm benoemd werd 

door de Vlaamse graaf Boudewijn V (dit was althans Sabbe’s hypothese). In de perceptie 

van vele monniken uit het Gentse convent betekende deze benoeming een inbreuk op 

hun zelfstandigheid, waardoor ze Everhelm zwart gingen maken bij de paus, in de hoop 

op die manier toch hun eigen kandidaat te kunnen benoemen.42 Volgens Sabbe mogen 

we Everhelm eerder beschouwen als een waardige leerling van Poppo, waarbij de St-

Pietersabdij geenszins te lijden had onder zijn bestuur, integendeel zelfs.43 Deze visie 

werd vervolgens opnieuw tegengesproken door Huyghebaert in 1971, die 

argumenteerde dat Everhelm een hoogmoedige en opvliegende persoon moet geweest 

zijn. Hij baseerde zich hiervoor op een eigentijdse hagiografische tekst, namelijk de Vita 

secunda Sancti Winnoci, die volgens hem geschreven werd door een monnik die door 

Everhelm was verdreven uit de Gentse St-Pietersabdij. In deze tekst beschuldigde deze 

monnik immers niet nader genoemde prelaten van hoogmoed en opvliegendheid, wat 

volgens Huyghebaert een verwijzing was naar Everhelm. Deze abt was volgens hem dan 

ook helemaal niet de ideale ‘nederige’ abt was zoals Sabbe, of de Vita Popponis, hem 

voorstelde.44 Bovendien stelde Huyghebaert dat Sabbe’s argumenten om Everhelms 

beschuldiging van simonie te ondergraven gemakkelijk onderuit te halen waren. 

Hierdoor besluit hij dat Everhelm zich hoogstwaarschijnlijk daadwerkelijk schuldig had 

 

                                                      
38 Annales Blandinienses, MGH SS 5, p. 26. Een oorkonde uit april 1058, opgesteld kort na het overlijden van de 

vorige abt Wichard, vernoemde Everhelm reeds als abt van de St-Pietersabdij. Sabbe argumenteerde echter 

dat Everhelm voor februari 1059 nog niet regulier verkozen was tot abt. Zie Van Lokeren, Chartes, vol. I, nr. 134 

p. 96; Sabbe, “Deux points”, pp. 63-4 noot 6, 70. 
39 Alexander II, Epistola 44, PL (Patrologia Latina) 146, kol. 1321. Hoewel deze uitgave de brief situeerde in 1064-

1067, suggereerde Sabbe ‘rond het jaar 1064’ als redactiedatum, zie Sabbe, “Deux points”, p. 64 noot 1. 
40 Idem. 
41 Oppermann, Die älteren Urkunden, pp. 55-6; Sabbe, “Deux points”, pp. 63-71. 
42 Sabbe, “Deux points”, pp. 69-70. 
43 Deze mening werd bijvoorbeeld overgenomen door Winnepenninckx, “Everhelm”, pp. 114-20. 
44 Huyghebaert, “La Vita”, pp. 247-51. 
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gemaakt aan simonie.45 Huyghebaerts hypothese doet echter niet noodzakelijk afbreuk 

aan Sabbe’s mening dat de Gentse monniken in de eerste plaats gekant waren tegen een 

te grote inmenging van de Vlaamse graaf (veeleer dan tegen Everhelm an sich), wat 

evengoed tot de uitdrijving van een aantal monniken uit het St-Pieters convent (en tot 

de wrokkige opmerking in de Vita secunda Winnoci) kan hebben geleid. Hoewel we de 

ware betekenis achter de brief van paus Alexander II aan de Reimse prelaat 

waarschijnlijk nooit zullen kunnen achterhalen, lijkt deze brief alvast geen verder 

gevolg te hebben gehad. Everhelm bekleedde immers de abtspositie te Gent nog tot aan 

zijn dood in 1069.46 Voor de volledigheid moeten we hier tot slot ook nog meegeven dat 

Stefan Flesch in 1991 Everhelm identificeerde als de abt van Mettlach (sinds 1061) die 

door een anonieme auteur beschuldigd werd van simonie.47 Deze identificatie is echter 

louter gebaseerd op een overeenkomst in namen en wordt door de bronnen eerder 

tegengesproken dan ondersteund. 

Hoewel dit de enige sporen zijn die we in het middeleeuws bronnenmateriaal kunnen 

terugvinden betreffende Everhelm, biedt de Vita Popponis ons nog één laatste hint 

omtrent de sociale omgeving van deze abt. In het laatste hoofdstuk wordt namelijk 

verteld hoe Everhelm samen met Onulf en een zekere Odulf reisde naar het graf van 

Poppo, om de Vita daar te deponeren.48 Deze Odulf wordt in de tekst dan de kapelaan 

van graaf Lambert genoemd, die geïdentificeerd kan worden als Lambert II, graaf van 

Leuven van 1041 tot 1063.49 Deze Lambert II was op zijn beurt de zoon van Lambert I van 

Leuven en een kleinzoon van Reginar III van Henegouwen, die beiden verder in deze 

verhandeling nog meermaals aan bod zullen komen. 50  Bovendien was Lambert II 

getrouwd met Uda van de Verdun familie, dochter van Gothelo I van Lotharingen en 

kleindochter van Godfried III met de baard, die evenzeer nog een niet onbelangrijke rol 

zullen spelen in ons verhaal over Poppo.51 Ten tijde van de redactie van de Vita Popponis 

was Lambert II van Leuven bovendien verwikkeld in een rebellie tegen keizer Hendrik 

 

                                                      
45 Huyghebaert, “La Vita”, p. 247-51. 
46 Annales Blandinienses, MGH SS 5, p. 26. Zijn sterfdatum is echter bediscussieerbaar, aangezien een oorkonde 

uit 1071 nog steeds Everhelm als abt aanduidt, zie Van Lokeren, Chartes, pp. 101-2 nr. 127. 
47 Flesch, Die monastische Schriftkultur, pp. 23-5. Deze anonieme auteur omschreef deze nieuwe abt van Mettlach 

als “Everhelmus Mediolacensibus […]. Is enim abbas monasterii Sancti Martini Metis et principis apostolorum Andaginis”. 

Aangezien Flesch in de bronnen geen spoor vond van een abt Everhelm van St-Martin of St-Hubert (Andaginis), 

besloot hij dan maar dat Andaginis een schrijffout was voor Gandensis, wat volgens hem bewees dat de 

Everhelm van Mettlach dezelfde persoon was als de auteur van de Vita Popponis. 
48 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 p. 315. 
49 Sabbe, “Deux points”, p. 66 noot 1. 
50 Cf. Infra. Zie ook Figuur 19 Afstammelingen Reginar III van Henegouwen en de huwelijksverbintenis 

met de graaf van Roucy. 
51 Cf. bijvoorbeeld infra, deel 2, 3.1.5. 
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III, waarbij hij zich geallieerd had met de Vlaamse graaf Boudewijn V.52 Everhelms 

connectie met iemand uit graaf Lambert II’s naaste omgeving, en vooral zijn drang om 

dit expliciet te vermelden, kan ons enig inzicht bieden (hoe beperkt ook) in welke 

netwerken deze abt zich wenste te positioneren. Dit kan dan op zijn beurt inzicht bieden 

in de motieven van Everhelm om bepaalde personen expliciet te benoemen in de Vita 

Popponis, zoals we verder nog zullen bespreken.  

Vervolgens dienen we ook even te kijken naar de identificatie van de feitelijke auteur 

van het grootste deel van de Vita Popponis, namelijk Onulf. Ook al was hij 

hoogstwaarschijnlijk slechts de ‘hand die de ganzenveer vasthield’, toch levert ook zijn 

identificatie enkele interessante weetjes op.53 Zoals gezegd, vermeldde de Vita zelf enkel 

Onulfs naam, waardoor hij lange tijd als een ‘onbekende monnik’ werd bestempeld.54 

Tegen het eind van de negentiende eeuw identificeerde Bresslau hem dan als een 

monnik uit de Gentse St-Pietersabdij, die reeds onder de Gentse abt Wichard (1035-1059) 

optrad als scriptor in een oorkonde.55 Een zoektocht in de digitale database Diplomata 

Belgica levert trouwens nog diverse andere oorkonden op uit de Gentse St-Pietersabdij 

uit de periode 1058-1073 met een Onulf als ondertekenaar.56 Indien dit telkens effectief 

dezelfde personen zijn als de feitelijke auteur van de Vita Popponis, dan betekent dit 

alvast dat Onulf niet tot de groep monniken behoorde die gedurende Everhelms 

abbatiaat (1059-1069) werd verdreven (of zelf wegging) uit deze abdij.57 Bresslau’s 

identificatie van Onulf als een Gentse monnik werd vervolgens ondersteund door 

Oppermann, waarna ze algemeen werd aanvaard.58  

Recent argumenteerde Van Droogenbroeck echter dat de feitelijke auteur van de Vita 

Popponis en de scriptor van de Gentse oorkonden hoogstwaarschijnlijk toch twee 

 

                                                      
52 Cf. infra, deel 2, 3.3.5. 
53 Vita Popponis, MGH SS 11, p. 293. 
54 Zie bijvoorbeeld Ladewig, Poppo, p. 140; Wattenbach meende zelfs dat Onulf een pseudoniem was van 

Everhelm, zie MGH SS 11, p. 291; volgens Devillers was hij dan weer een monnik uit Stavelot, zie Devillers, 

“Onulphe”, kol. 203. 
55 Bresslau, Jahrbucher Konrad II, vol. 2, p. 430. Bresslau verwijst hierbij naar Van Lokeren, chartes, p. 80 nr. 113, 

die overeen komt met volgende recentere uitgave uit de Diplomata Belgica: Gysseling en Koch, Diplomata, vol. 1, 

p. 208 nr. 108. 
56 Naast de oorkonde uit voetnoot 55 treedt hij ook als ondertekenaar op in volgende oorkonden: Van Lokeren, 

Chartes, nr. 134 p. 95 (1058), nr. 135 p. 96 (1060), nr. 137 p. 97 (1060-1069), nr. 192 p. 121 (1069; Van Lokeren 

meende dat deze oorkonde gedateerd moet worden in 1118, aangezien ook de transcriptie ‘MCXVIII’ vermeldt. 

Echter, aangezien Everhelm als abt wordt genoemd, betreft dit hier hoogstwaarschijnlijk een transcriptiefout 

en moet dit gelezen worden als ‘MLXVIII’), nr. 147 pp. 100-1 (1071), nr. 153 pp. 102-3 (1073); Gysseling en Koch, 

Diplomata, vol. 1, nr. 114 p. 212 (1069). Zie ook Van Droogenbroeck, “Onulfus”, p. 637 noot 91. 
57 Sabbe wendde dit aan als argument om te stellen dat Everhelms beschuldiging van simonie, en van het 

verdrijven van een groep monniken, vals was. Zie Sabbe, “Deux points”, pp. 64-5. 
58 Oppermann, Die älteren Urkunden, pp. 160-92. Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, p. 3. 
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verschillende personen waren, met toevallig dezelfde naam.59 Recent onderzoek had 

Bresslau’s en Oppermanns argumentatie immers grotendeels onderuit gehaald, 

waardoor de naamgelijkheid als enige argument voor een gelijke identificatie overeind 

bleef. Van Droogenbroeck slaagde er daarentegen in om de aanvankelijk anonieme 

auteur van een andere eigentijdse hagiografische tekst, namelijk de Vita S. Gudilae 

anonymo, te ontmaskeren als zijnde dezelfde persoon als de feitelijke auteur van de Vita 

Popponis, Onulf dus.60 Deze Vita S. Gudilae zou aanleunen bij de hagiografische traditie van 

Lobbes, een abdij die op dat ogenblik in rivaliteit stond met de Gentse St-Pietersabdij. 

Hierdoor is het voor Van Droogenbroeck niet langer verdedigbaar om, zuiver op basis 

van naamgelijkenis, de hagiograaf Onulf toe te kennen aan de Gentse abdij. Hij 

argumenteerde daarentegen dat Onulf waarschijnlijk toch had behoord tot het convent 

van Hautmont, gebaseerd op Onulfs aanspreking van Everhelm in de proloog van de Vita 

Popponis.61 

Voor ons is Van Droogenbroeckes identificatie van Onulf als zijnde de auteur van het 

levensverhaal van St. Goedele interessanter dan de discussie tot welk convent de 

feitelijke auteur van de Vita Popponis nu werkelijk behoorde. Omwille van zijn 

auteurschap van de Vita S. Gudilae kunnen we Onulf immers laten toebehoren tot de 

zogenaamde ‘Witger-cyclus’. Dit is een groep van hagiografische teksten uit de 

Brabantse regio waarbij de heilige wordt verbonden aan de literaire ankerfiguur Witger 

van Lotharingen.62 Dit personage was dan geïnspireerd op de paltsgraaf Wigeric van 

Lotharingen (886-916/9), die later in dit werk nog meermaals aan bod zal komen als 

stamvader van de machtige families van Ardennen-Verdun, Ardennen-Bar en 

Ardennen-Luxemburg.63 Via deze associatie zetten de teksten uit de ‘Witger-cyclus’ de 

mythische oorsprong van de graven van Leuven en Brabant extra in de verf.64 Zo werd 

de St-Goedelekapel in Brussel gesticht door graaf Lambert II van Leuven, wat laat 

vermoeden dat deze graaf opdrachtgever was van de Vita S. Gudilae.65 Dit hoeft uiteraard 

niet noodzakelijk te betekenen dat Onulf zelf in nauw contact stond met de graven van 

Leuven of met nakomelingen van Wigeric. Niettemin bevestigt dit onze eerdere 

hypothese dat beide auteurs van de Vita Popponis contacten hadden met deze kringen, 

 

                                                      
59 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, pp. 637-41. 
60 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, pp. 598-617. 
61 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, pp. 639-41. 
62 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, pp. 596-9. Tot nog toe zijn er vier dergelijke ‘Witger-Vitae’ geïdentificeerd, 

zie Idem, pp. 597-8. 
63 Van Droogenbroeck, “Paltsgraaf”, pp. 124-129, 136. 
64 Van Droogenbroeck, “Paltsgraaf”, pp. 114-5. 
65 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, p. 643. 
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zoals ook wordt gesuggereerd door hun vriendschap met Odulf, de kapelaan van graaf 

Lambert II van Leuven (zoals blijkt uit het laatste hoofdstuk van de Vita Popponis).66  

Niet enkel het auteurschap van de Vita Popponis was lange tijd onderwerp van 

discussie, maar ook het tijdstip van redactie van deze tekst. De voornaamste reden 

hiervoor was dat Everhelm in de Vita zelf aangeduid werd als abt van Hautmont, hoewel 

hij in het laatste hoofdstuk zelf aangaf in de St-Pietersabdij te vertoeven: 

“Ego igitur Everhelmus Altimontensis abbas hunc libellum positus in coenobio Blandiensi 

summatim scribendo perstrinxi […]”.67  

Wattenbach, de negentiende-eeuwse uitgever van de Vita, concludeerde hieruit dat deze 

tekst geschreven werd voordat Everhelm abt werd in St-Pieters, dus ergens in de 

tijdsspanne 1048 (Poppo’s overlijden) en 1059 (Everhelms abtsbenoeming in Gent).68 

Later bracht Ladewig de nuance aan dat Onulf’s versie misschien wel in deze periode 

geschreven werd, maar dat Everhelms herwerking dateerde van na zijn benoeming in 

Gent, dus na 1059.69 Hij argumenteerde zelfs dat dit gebeurde in de periode 1065-1069, 

aangezien de Vita Popponis in hoofdstuk 23 spreekt over het recente verval van het 

klooster Limburg.70 Volgens Ladewig verwees dit naar de overdracht van dit klooster in 

handen van het bisdom Speyer in 1065, terwijl dit voordien een rijksklooster was.71 In 

1935 stelde Sabbe dan voor om de redactie van de tekst te plaatsen in 1058, het 

overgangsjaar na het overlijden van Wichard (Everhelms voorganger in St-Pieters) en 

voor Everhelms reguliere benoeming in Gent. 72  Recentelijk suggereerde Van 

Droogenbroeck dan weer dat de tekst eerder geschreven werd in 1049-1054. Hij 

baseerde zich voor de datum post quem op twee zaken. Enerzijds op het overlijdensjaar 

van Emmelinus, de broer van bisschop Wazo van Luik, die in de Vita als overleden wordt 

aangeduid, en anderzijds op de redactie van de Vita Heriberti, gesitueerd in 1049, waarop 

sommige passages van de Vita Popponis gebaseerd zouden zijn.73 Voor de terminus ante 

quem baseerde Van Droogenbroeck zich dan op het overlijden van graaf Lambert II van 

 

                                                      
66 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 pp. 315-6. 
67 Vita  Popponis, MGH SS 11, c. 35 p. 315. 
68 MGH SS 11, p. 291. 
69 Enkele auteurs die Wattenbachs mening volgden zijn bijvoorbeeld: Platelle, “La mort”, p. 164 noot 28; 

Schäfer, Studien, pp. 4-5; Krauss, “Christi iugum”, p. 283. 
70 Vita  Popponis, MGH SS 11, c. 23 p. 309. 
71 Ladewig, Poppo, pp. 154-5. Enkele auteurs die Ladewigs opinie volgden zijn bijvoorbeeld: Bresslau, Jahbucher 

Konrad II, vol. II p. 430-1; Oppermann, Die älteren Urkunden, p. 160. 
72 Sabbe, “Deux points”, p. 71. Deze visie werd ook overgenomen door George, “Un réformateur”, p. 89, en door 

Deploige, “intériorisation”, p. 817 noot 29.  
73 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, pp. 619-26. 
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Leuven in 1054.74 Niettemin moet opgemerkt worden dat de Vita op geen enkele manier 

aangeeft of deze graaf al dan niet nog in leven was ten tijde van de redactie. Met andere 

woorden, ook al staat het exacte redactiejaar ter discussie, toch bestaat er een algemene 

consensus dat het gros van de tekst neergeschreven werd binnen het eerste decennium 

na Poppo’s overlijden in 1048. 

Laten we ook nog even stilstaan bij de bronnen waarop Everhelm en Onulf zich 

baseerden bij de redactie van Poppo’s levensverhaal. Zoals hierboven al aangegeven, 

expliciteerde Onulf in de proloog dat de Vita voornamelijk gebaseerd was op de verhalen 

verzameld door Everhelm, waarbij hij “de loop van de gebeurtenissen zo goed mogelijk 

wilde bewaren.”75 Doorheen de tekst valt bovendien sporadisch te lezen hoe de Onulf en 

Everhelm zich bij het vertellen van de wat meer ‘wonderbaarlijke’ gebeurtenissen 

wilden indekken door te verwijzen naar getuigenissen van een rechtstreeks betrokkene, 

al dan niet vernomen via een tussenpersoon.76 Daarnaast putten de auteurs bij de 

redactie van de Vita Popponis ook inspiratie uit andere teksten, al is dergelijke vorm van 

intertekstualiteit heel gebruikelijk voor het genre. Vooral de Dialogi van Gregorius de 

Grote (c. 540-601) blijken hierbij gediend te hebben als inspiratiebron, in het bijzonder 

de Vita Benedicti, wat uiteraard niet verwonderlijk is.77 Deze ontleningen beperkten zich 

echter tot een handvol korte zinsneden of citaten. Uitzondering hierop is het verhaal 

van een moordaanslag op Poppo door enkele monniken van St-Maximin (in Trier). 

Volgens Everhelm en Onulf mengden zij gif in Poppo’s eten en drinken, al had dit geen 

enkel effect op de abt. De samenzweerders stierven echter allen binnen het jaar, volgens 

 

                                                      
74 Van Droogenbroeck, “Onulfus”, pp. 626-32. In c. 35 van de Vita Popponis werd Odulf immers de kapelaan van 

‘graaf Lambert’ genoemd, geïdentificeerd als Lambert II van Leuven, zie voetnoot 49. 
75 Vita Popponis, MGH SS 11, p. 293. 
76 Tot drie maal toe verwezen de auteurs naar de getuigenis van andere personen om hun beweringen te 

staven. Zo vertelden Everhelm en Onulf in c. 8 het verhaal van Poppo’s miraculeuze genezing van een 

melaatse, waarbij ze stelden dat dit via via was vernomen van Eilbert van Florennes, een direct betrokkene: 

“Hoc autem factum, qui a preaedicto Eilberto coram didicerant, mihi scribenti, Deum testor, intimaverant, ne cui hoc 

tempribus nostris fieri incredibile videatur, quod laudabilium personarum testimonio per beatum Popponem factum fuisse 

probatur.” (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 8 p. 298). Bovendien stelden ze in datzelfde hoofdstuk dat Poppo aan 

Eilbert had gesmeekt om de gebeurtenis geheim te houden, waarschijnlijk om te verantwoorden waarom 

weinig toehoorders van de Vita weet hadden van dit mirakel. Ook wanneer de auteurs in c. 10 even uitweidden 

over de heiligheid van Poppo’s moeder, achtten ze het nodig de autoriteit van anderen in te roepen: “Quae de 

ipso sunt, me interim ex relatione maiorum desiderantes scriptorem inveniant.” (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 10 p. 

300). In c. 14 tot slot vertelden de auteurs hoe Poppo een man, aangevallen door een wolf, heelde. Hierbij 

gaven ze aan dit vernomen te hebben van ‘betrouwbare personen’ die de lidtekens van deze man hadden 

gezien, die een bewijs vormden nan Poppo’s heiligheid: “Postquam vero convaluit, ex cicatricum suarum spectaculo 

quosque qui eum viderant permovit; a quorum etiam fide nos id ipsum didiimus, posterisque in argumentum sanctitatis 

ipsius reliquimus.” (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 14 p. 302). Omtrent dit mirakel van de wolf, zie ook voetnoot 

116. 
77 Zie, voor een overzicht, Van Droogenbroeck, “Everhelmus”, p. 614-5, 616-7. 
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de auteur doordat het gif wonderbaarlijk was overgegaan in hun lichaam.78 Dit verhaal 

vertoont sterke gelijkenissen met het verhaal van de aanslag op bisschop Sabinus van 

Camisina, zoals verteld wordt in het derde boek van Gregorius’ dialogi.79 Daarnaast lieten 

de auteurs zich ook inspireren door het levensverhaal van Martinus van Tours, met 

name bij het mirakelverhaal over Poppo’s genezing van een melaatse.80 Tot slot kunnen 

we ook enkele sporadische referenties terugvinden naar de brieven van Hieronymus (in 

c. 3) en naar Rodulfus Glabers (980/5-1047) beschrijving van Vilgard van Ravenna (c. 

32).81 

Tot slot moet opgemerkt worden dat de Vita Popponis op het eerste zicht geen 

noemenswaardige (geografische) verspreiding kende, al werd ze niettemin een aantal 

keer gekopieerd. We hebben kennis van zes middeleeuwse kopieën van het (verloren 

gegane) origineel, waarvan er tot op heden vijf bewaard zijn gebleven.82 De vroegste 

kopie dateert uit de periode 1071-1105 en werd geschreven in het scriptorium van 

Stavelot, in wiens bibliotheek ze ook werd bewaard.83 Ze staat opgenomen in een 

manuscript van 71 folio’s, vervaardigd uit perkament van degelijke kwaliteit, waarvan 

de eerste 37 folio’s de Triumphus sancti Remacli bevatten.84 Poppo’s levensverhaal neemt 

de overige 33 folio’s in beslag en werd geschreven door dezelfde hand als de Triumphus.85 

Deze versie diende als basis voor Wattenbach’s uitgave van de Vita Popponis in de 

Monumenta Germaniae Historica en wordt momenteel bewaard in Chantilly, Musée Condé, 

 

                                                      
78 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 303. 
79 Van Droogenbroeck, “Everhelmus”, p. 616. 
80 Krauss, “Christi iugum”, p. 282. Schäfer zag in dit verhaal zelfs een verwijzing naar Jezus Christus, zie Schäfer, 

Studien, p. 6, 11 noot 24. 
81 Zie Manitius, Geschichte, p. 362-3. In c. 3 van de Vita Popponis staat een citaat uit de brieven van Hieronymus 

(brief 13). In c. 32 wordt dan beschreven hoe een monnik in visioen werd aangevallen door demonen die de 

gedaante hadden aangenomen van Aeneas, Turnus en andere helden van Vergilius. Deze passage lijkt 

geïnspireerd te zijn op een passage uit de Historiarum libri quinque ab anno incarnationis 900 usque ad a. 1044 van 

Rodulfus Glaber (Hist. 2, c. 23), waarin een vergelijkbaar visioen van Vilgard, de schoolmeester van Ravenna, 

verteld wordt.  
82 Wattenbach identificeerde vier overgebleven kopieën, waarbij hij verkeerdelijk meende dat de kopie uit St-

Maximin verloren was gegaan. Zie voetnoot 89. 
83 Chantilly, musée Condé, 740. Zie Snijders, “Obtulisti”, p. 16. Wattenbach dateerde deze tekst in de 12e eeuw, 

waarschijnlijk op basis van de opname van deze tekst in Stavelot’s bibliotheekcatalogus uit 1105, op nr. 64. Zie 

Wattenbach, MGH SS 11, p. 291; Snijders, “Obtulisti”, p. 29 (zij verwijst hierbij naar Derolez e.a., Corpus 

catalogorum II, p. 171.). Zie Figuur 1Figuur 1 Everhelms proloog, late elfde eeuw. Chantilly, Musée Condé, 

740, fol. 39. 
84 Snijders, “Obtulisti”, p. 29. 
85 Snijders, “Obtulisti”, p. 29. Latere scribenten voegden op de laatste folio nog een oorkonde uit 1133 toe, 

samen met diverse administratieve nota’s. Volgens Snijders is zowel het perkament als het schrift van dit 

handschrift van goede kwaliteit, al beperkten de meeste initialen zich tot schetsen. Gebruikssporen aan de 

randen van de folio’s tonen aan dat het handschrift ook degelijk werd geraadpleegd. 
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740.86 De tweede kopie is afkomstig uit de twaalfde eeuw en werd bewaard in de abdij 

van St-Maximin, niet toevallig Poppo’s andere voornaamste abdij (naast Stavelot-

Malmedy).87 Ze zit vervat in een manuscript waarin de levens van 56 verschillende 

heiligen (inclusief Poppo) werden opgenomen en wordt momenteel bewaard in Parijs, 

Bibliothèque Nationale de France, Latin 9741. 88  Met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid is dit de tekst die Bollandus aanwendde voor zijn uitgave in de Acta 

sanctorum-reeks en waarvan Wattenbach meende dat ze tegen medio de negentiende 

eeuw verloren was gegaan.89 De derde kopie stamt vervolgens eveneens uit de twaalfde 

eeuw, al situeerde Wattenbach ze in de dertiende eeuw.90 Deze kopie van de Vita Popponis 

was evenzeer opgenomen in een manuscript waarin niet minder dan 44 hagiografische 

teksten zaten gebundeld en werd bewaard in de St-Vaastabdij in Arras.91 Ook deze kopie 

verschilt weinig van de twee vorige versies, al is ze beschadigd en ontbreken er diverse 

folio’s.92 Eind de twaalfde/begin de dertiende eeuw produceerde men in het scriptorium 

van Stavelot dan twee kopieën van het hierboven genoemde manuscript dat in Chantilly 

wordt bewaard.93 Eén van beide kopieën, dat dus naast de Vita Popponis ook de Triumphus 

 

                                                      
86 Wattenbach, MGH SS 11, p. 291; Snijders, “Obtulisti”, p. 29. 
87 Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Latin 9741. Deze kopie is zeer gelijklopend met de kopie bewaard in 

Chantilly, zie Wattenbach, MGH SS 11, p. 291. Hoewel Wattenbach zelf deze kopie niet raadpleegde, geeft hij 

immers aan dat Bollandus’ editie (die werd gebaseerd op dit manuscript) zeer gelijklopend was met het 

manuscript dat hij raadpleegde en dat momenteel bewaard wordt in Chantilly. 
88 Deze informatie is afkomstig uit de online catalogus van de Bibliothèque Nationale, waar het manuscript 

momenteel wordt bewaard. Zie http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000077726 

(geconsulteerd 23 februari 2016). Het integrale manuscript is ook online te bezichtigen, zie 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066756m (geconsulteerd 24 februari 2016). Toen ik een afdruk van dit 

manuscript aan Tjamke Snijders liet zien, oordeelde ze dat ook dit handschrift van goede en verzorgde 

kwaliteit is. Zie Figuur 2. 
89 Wattenbach, MGH SS 11, p. 291. Wattenbach spreekt over een manuscript uit St-Maximin waarop Bollandus 

zich baseerde, en dat op het moment van zijn uitgave spoorloos was. Het manuscript dat momenteel bewaard 

wordt in Parijs is echter afkomstig uit de bibliotheek St-Maximin, al werd ze ergens voor 1814 overgebracht 

naar het Frans departement Mont-Tonnerre in Duitsland (dit departement bestond slechts van 1798-1814, 

tijdens de Franse overheersing van dit deel van Duitsland). Van daaruit werd het dan overgebracht naar Parijs. 

Deze informatie is afkomstig uit de online catalogus van de Bibliothèque Nationale, zie voetnoot 88. 
90 Arras, Médiathèque municipale, ms. 450 (569). Voor de Wattenbachs datering, zie Wattenbach, MGH SS 11, p. 

292. 
91 Voor informatie omtrent dit manuscript en de datering ervan, zie de online catalogus van de Bibliothèque 

Natinale, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Tome IV, Arras. Zie 

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp?record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-620416201-

01a.xml&action=opac_direct_view&only_main=false&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/ind

ex.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&profile=anonymous&profile=anonymous&profile=anonymous 

(geraadpleegd op 24 februari 2016). 
92 Wattenbach, MGH SS 11, p. 292. 
93 Luik, Archives de l’état, Principauté de Stavelot 841. Zie Snijders, “Obtulisti”, p. 19. 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000077726
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9066756m
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp?record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-620416201-01a.xml&action=opac_direct_view&only_main=false&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&profile=anonymous&profile=anonymous&profile=anonymous
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp?record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-620416201-01a.xml&action=opac_direct_view&only_main=false&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&profile=anonymous&profile=anonymous&profile=anonymous
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp?record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-620416201-01a.xml&action=opac_direct_view&only_main=false&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&success=/jsp/portal/index.jsp&profile=anonymous&profile=anonymous&profile=anonymous
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sancti Remacli bevatte, is verloren gegaan. De tweede kopie wordt tegenwoordig bewaard 

in Luik (Archives de l’état, Principauté de Stavelot 841) en vormt dus onze vierde 

beschikbare kopie van de Vita Popponis.94  Dit manuscript werd neergeschreven op 

perkament van mindere kwaliteit, al tonen de vele gebruikssporen aan dat het vrij 

frequent werd geraadpleegd, volgens Snijders tot tenminste 1222/1247.95 Wattenbach 

meende dat deze kopie zich bevond in Stavelot’s zusterklooster Malmedy, al is het 

onduidelijk op welke argumenten hij zich hiervoor baseerde.96 De vijfde en laatste 

overgeleverde kopie bevindt zich momenteel in Brussel, Koninklijke bibliotheek, ms. 7503-

7518.97 Ze staat opgenomen in een manuscript dat diverse heiligenlevens, geschreven 

door verschillende scribenten, bundelt en dat tevens de kroniek van Thietmar van 

Merseburg bevat.98 Haar ontstaanscontext stelt ons niettemin voor enkele vragen. Ze 

werd namelijk geschreven in de vijftiende eeuw in Paderborn, in het 

Benedictijnenklooster Abdinghof ofwel in het vrouwenklooster Böddeken.99 Het is dan 

ook onduidelijk hoe een kopie van de Vita Popponis haar weg naar Paderborn vond en 

waarom men in die regio interesse vertoonde in deze abt, vooral omdat Poppo in die 

streek geen enkele invloed had gehad.100 Een mogelijke optie is dat een kopie werd 

meegenomen door een monnik afkomstig uit Stavelot of St-Maximin, of dat een 

 

                                                      
94 Snijders, “Obtulisti”, p. 19. 
95 Snijders, “Obtulisti”, p. 19. Deze kopie is een stuk minder verzorgd dan het handschrift dat in Chantilly wordt 

bewaard. 
96 Ten tijde van Wattenbachs uitgave bevond dit manuscript zich in de regio Dusseldorf, zie Wattenbach, MGH 

SS 11, p. 292. Dat dit manuscript uit Dusseldorf dezelfde betreft als diegene die momenteel in Luik wordt 

bewaard, wordt duidelijk door Wattenbachs beschrijving van het manuscript uit Dusselfdorf te vergelijken 

met Snijders’ beschrijving van het manuscript uit Luik. Zo dateren beide onderzoekers hun manuscript 

bijvoorbeeld eind de twaalfde – begin de dertiende eeuw, beschrijven ze hoe een hand uit de medio de 13e 

eeuw de namen van Stavelot’s abten in de marge toevoegde en geven ze beiden aan dat het manuscript 

getiteld was “LI BER SCHI RE MA CLI – QUI AB STU LE RIT ANA THE MA SIT”, geschreven door een andere hand dan 

de oorspronkelijke schrijver. Zie Wattenbach, MGH SS 11, p. 292; Snijders, “Obtulisti”, p. 30. 
97 Brussel, Koninklijke bibliotheek, ms. 7503-7518 (op folio’s 120r-131v). Zie Wattenbach, MGH SS 11, p. 292. Dit 

manuscript werd ook aangewend door Bollandus voor zijn uitgave van de Vita Popponis in de Acta sanctorum-

reeks. Wattenbach gaf immers aan dat Bollandus zijn uitgave had gebaseerd op een manuscript uit St-

Maximin, aangevuld met het manuscript uit Brussel. In Bollandus’ voorwoord kunnen we echter lezen dat hij 

zijn uitgave baseerde op het manuscript uit St-Maximin, aangevuld met een manuscript uit “Collegii Societatis 

Iesu Paderbornae in Westphalia” (Bollandus, AASS Ian. II, p. 637). Aangezien het manuscript uit Brussel zich in de 

17e eeuw in het Jezuïtencollege van Paderborn bevond (zie voetnoot 99), kunnen we besluiten dat dit het 

manuscript is dat door Bollandus werd geraadpeegd. 
98 Van den Gheyn, Catalogue, Bd. 5, pp. 144-6 nr. 3178; Holtzmann, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, p. XXXVII; Tremp, 

MGH SS rer. Germ. 64, p. 36. 
99 Tremp, MGH SS rer. Germ. 64, p. 36. In 1612 belandde dit manuscript dan in het Jezuïtencollege te 

Paderborn, en rond 1680 bevond het zich in bibliotheek van de Bollandisten in Antwerpen. In 1838 werd ze 

opgenomen in de collectie van de Koninklijke bibliotheek te Brussel. 
100 Herfeld, het dichtstbijzijnde klooster waar Poppo invloed had, ligt op meer dan 100 kilometer afstand. 
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bezoekende geestelijke uit Paderborn ze ginder kopieerde. Deze versie van de Vita 

Popponis komt in elk geval inhoudelijk sterk overeen komt met de hierboven besproken 

kopieën, al bracht de scribent een groot aantal stilistische wijzigingen aan.101  

De uitgave van Wattenbach in de Monumenta Germaniae Historica leert ons dat de 

verschillen tussen alle besproken kopieën zich slechts beperkten tot variaties in 

schrijfwijze van namen en woorden en tot stilistische aanpassingen. Inhoudelijk komen 

alle kopieën van de Vita Popponis dus overeen, er werden aan geen enkele versie zinnen 

of alinea’s toegevoegd of weggelaten. Op basis van deze overgeleverde kopieën kunnen 

we daarnaast besluiten dat de verspreiding van de Vita Popponis zich beperkte tot 

Poppo’s voornaamste instellingen Stavelot-Malmedy (waar tevens het origineel werd 

bewaard) en St-Maximin, waarbij ook een kopie zich bevond in St-Vaast in Arras (waar 

Poppo kort voor zijn overlijden abt was geweest). Het manuscript uit Brussel/Paderborn 

vormt hierop een uitzondering.  

 

Figuur 1 Everhelms proloog, late elfde eeuw. Chantilly, Musée Condé, 740, fol. 39. 

 

                                                      
101 Wattenbach, MGH SS 11, p. 292. 
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Figuur 2 Proloog Everhelm en eerste twee hoofdstukken Vita Popponis, twaalfde eeuw. 
Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Latin 9741, pp. 341-2. 

1.2 Analyse van Poppo’s beeldvorming in de Vita Popponis  

De Vita Popponis vormt niet enkel een (weliswaar wazig en gekleurd) venster op Poppo’s 

leven, deze tekst mag bovendien beschouwd worden als de oorsprong van haast elke 

latere perceptie van Poppo en, daarmee samenhangend, van zijn zogenaamde 

monastieke hervormingen. Het loont bijgevolg de moeite even stil te staan bij hoe 

Everhelm en Onulf hun held vorm gaven. In de hiernavolgende pagina’s zal ik dan ook 

analyseren hoe beide auteurs een karakterschets van Poppo opbouwden, hoe hun 

beeldvorming evolueerde over de hoofdstukken heen, en op welke 

karaktereigenschappen en daden ze telkens de nadruk legden. Daarnaast zullen we ook 

stilstaan bij de diverse persoons- en plaatsnamen, bijbelse figuren en heiligen die 
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expliciet aan bod komen in de tekst en waarmee Poppo geassocieerd werd.102 Zoals reeds 

aangegeven zal ik echter niet de volledige inhoud van de Vita Popponis bespreken Voor 

wie toch nader kennis wil maken met de grote lijnen van Poppo’s levensverhaal, zonder 

evenwel de Latijnse versie volledig te moeten doorlopen, verwijzen we graag door naar 

de diverse artikelen van Philippe George.103 Deze geven immers al bij al een vrij goede 

samenvatting van de inhoud van de verschillende hoofdstukken. 

Hoewel de Vita Popponis niet de proporties aanneemt van bepaalde andere 

hagiografische werken uit de elfde eeuw, is ze met haar ca. 15000 woorden ook niet 

bepaald bescheiden te noemen.104 Wattenbach (wiens editie we voor deze verhandeling 

gebruikten) volgde in zijn editie de originele middeleeuwse indeling van de Vita Popponis 

in 35 hoofdstukken, de proloog van Onulf niet meegerekend.105 Zelf zal ik deze Vita 

opdelen in zes verschillende delen, die ruwweg overeenstemmen met Poppo’s diverse 

levensfasen. Per deel zullen we onderzoeken hoe Poppo wordt vormgegeven, en op 

welke manier dit correspondeert met de respectievelijke levensfase van Poppo. Het 

eerste deel, van hoofdstukken 1 tot en met 6, behandelt Poppo’s jeugd en adolescentie 

tot aan zijn conversie tot het monastieke leven op het eind van zijn twintiger-jaren. Het 

tweede deel, van hoofdstukken 7 tot en met 15, behandelt vervolgens zijn conversie tot 

monnik in St-Thierry te Reims, zijn ontmoeting met Richard van St-Vanne en zijn 

daaropvolgende monastieke carrière onder Richards vleugels. Het derde en 

omvangrijkste deel, van hoofdstukken 15 tot en met 27, gaat dan over Poppo’s jaren als 

abt onder de opeenvolgende keizers Hendrik II, Koenraad II en Hendrik III. Het vierde 

deel, dat de hoofdstukken 28 tot en met 30 omvat, maar eigenlijk ook al begint in 

hoofdstuk 27, beschrijft dan zijn laatste uren, zijn overlijden en begrafenis. In het vijfde 

deel, van hoofdstukken 31 tot en met 34, speelt de overleden Poppo de hoofdrol en 

worden enkele mirakels aan zijn graf besproken. Het zesde en laatste deel is Everhelms 

epiloog (hoofdstuk 35), waarin Everhelm zijn reis naar Stavelot en zijn bezoek aan 

Poppo’s graf beschrijft vanuit het ik-perspectief. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

Poppo’s levensfase voor zijn abtsbenoeming ruim een derde van de totale tekst in beslag 

neemt, wat grosso modo overeenstemt met het aandeel van deze jaren in Poppo’s leven 

 

                                                      
102 Enkel persoonsnamen die expliciet werden vernoemd, of waarvan identificatie duidelijk is door de 

omschrijving (bv. “zijn moeder”), zullen we oplijsten. Voor wat betreft de heiligen, werd geen rekening 

gehouden met verwijzingen via citaten (bv. uit het Johannesevangelie, zie c. 21 p. 316), met de namen van 

patroonheiligen om een kerk of klooster aan te duiden, of met heiligen die genoemd werden ter 

tijdsaanduiding (bv. het feest van de martelaar Lambertus, zie c. 35 p. 315). 
103 George, “Un réformateur” (voor c. 1-30); George “Un moine” (voor c. 28-34). 
104 Op basis van een ruwe vergelijkende telling van zeventien elfde-eeuwse hagiografische teksten, kunnen we 

bijvoorbeeld vaststellen dat van deze teksten de gemiddelde lengte eerder rond de 6000 woorden lag. Deze 

telling is gebaseerd op het bronnenrepertorium uit Vanheule, Een dood verleden, pp. 129-63.  
105 De uitgave in de AASS daarentegen is ingedeeld in niet minder dan 70 hoofdstukken. 
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(hij stierf op zeventigjarige leeftijd). Zijn jaren als abt vullen dan uiteraard het 

merendeel van de overige tekst, waarbij vooral zijn sterfscène disproportioneel breed 

wordt uitgesponnen.106 Doorheen de tekst bespaarden Everhelm en Onulf ons bovendien 

geen moeite om Poppo’s heiligheid aan te tonen: Poppo’s levensverhaal werd doorspekt 

met niet minder dan zeventien (semi-)mirakels en negen beschrijvingen van visioenen.  

Deel 1: c. 1-6, Poppo’s adolescentie en seculiere carrière (ca. 1900 

woorden) 

Het eerste deel van de tekst gaat al meteen van start met een (klein) mirakel. Poppo, zo 

kunnen we lezen in hoofdstuk 1, werd immers twee maanden te vroeg geboren. Dankzij 

het advies van God besloot zijn grootmoeder echter om zich over hem te ontfermen, 

waardoor hij, ondanks zijn ernstige prematuur, toch wist te overleven.107 Met deze 

anekdote wisten Everhelm en Onulf de ideale toon te zetten voor hun verdere verhaal, 

waarbij Poppo reeds “van kinds af aan in het licht van de heilige geest stond”.108 In de 

daaropvolgende hoofdstukken beschreven de auteurs Poppo’s familiale toestand en 

schetsten ze zijn jaren als jongvolwassene, toen hij als miles in dienst stond van graaf 

Dirk III van Holland. Centraal in dit deel staan Poppo’s adellijke en respectabele 

herkomst, zijn moed en zijn vele talenten als militair, al lieten de auteurs uiteraard niet 

na te benadrukken dat Poppo niettemin een religieus innerlijk bezat.109 Hij bad veel, 

bezocht regelmatig de kerk, onthield zich van plunderingen en andere “barbaarse 

zaken” en in zijn daden “toont hij zich reeds een priester”.110 Het relaas van zijn twee 

pelgrimstochten naar Palestina en Rome dienden dan niet enkel om zijn religiositeit, 

maar ook om zijn moed en gedrevenheid aan te tonen.111 Everhelm en Onulf wendden 

met andere woorden de hoofdstukken uit dit eerste deel aan om een zogenaamd bewijs 

van goed gedrag en zeden te leveren van de jonge Poppo, ondanks zijn militaire dienst.  

 

                                                      
106 Omtrent het belang van de hagiografische sterfscènes van elfde- en twaalfde-eeuwse abten, zie Henriet, La 

parole, pp. 296-314. 
107 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1 pp. 294-5. 
108 “… et hanc temporalem in lucem ex infusione sancti Spiritus in ipsis crepundiis iam factus iocundus.” Everhelm, Vita 

Popponis, MGH SS 11,  c. 1 pp. 294-5. 
109 Bijvoorbleeld: “In quibus dum ad tempus, ut sese res militaris tunc habuit, plurimum ingenio et audacia valeret, […]. 

Fecit tamen pro voti sui satisfactione quod potuit, atque a rapinis importunis opportune resipuit, tandemque a desiderio 

adquisitionis non iustae divinitus in se exhausto abstinuit. […], sub cingulo tamen militiae armaturam sacerdotalis 

religionis induebat, monachilisque devotionis insignia opere exhibebat, ut per omnia futuram speciem pastoris suis 

praesignare in gestis crederetur, sacerdosque in templo Domini iam futurus praepararetur.” Everhelm, Vita Popponis, 

MGH SS 11, c. 2 p. 295 
110 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 2 p. 295. 
111 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 2-3 pp. 295-6. 
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Daarnaast maakten ze ook een schets van Poppo’s sociale omgeving gedurende zijn 

adolescentie. Volgende personen worden in dit deel expliciet benoemd, in volgorde van 

voorkomen:  

Tabel 1 Persoonsnamen in deel 1 van de Vita Popponis 

Naam Wereldlijk 

(W) of 

Relgieus 

(R) figuur 

Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Adalwif W Poppo’s moeder c. 1 p. 294 

Tizekin W Poppo’s vader c. 1 p. 294 

Graaf Dirk III van 

Holland 

W Poppo’s leenheer c. 2 p. 295, 

c. 4 p. 296 

Robertus W Poppo’s medereiziger naar Palestina, 

trad later in te Beaulieu 

c. 3 pp. 

295-6 

Lausus W Poppo’s medereiziger naar Palestina, 

bouwheer van de St-Johanneskerk in 

Gent 

c. 3 pp. 

295-6 

Abt Richard van St-

Vanne 

R Genoemd als later abt van Beaulieu c. 3 p. 296 

Diederik R Zoon van Dirk III van Holland en 

Poppo’s latere opvolger in St-

Maximin 

c. 4 p. 296 

Abt Bertrand van 

Stavelot 

R Genoemd als Poppo’s (latere) 

voorganger in Stavelot 

c. 4 p. 296 

Frumold van Sithiu W Vriend van Poppo en (bijna) Poppo’s 

schoonvader, alsook een adviseur van 

Boudewijn IV 

c. 5 p. 297 

Graaf Boudewijn IV 

van Vlaanderen 

W Genoemd als leenheer van Frumold  c. 5 p. 297 

 

Hoewel de rol en het belang van deze personen in Poppo’s leven later uitgediept 

zullen worden, maakt deze oplijsting ons alvast in één oogopslag duidelijk dat Everhelm 

en Onulf de adolescente Poppo voornamelijk in associatie brachten met seculiere 

personen uit de Vlaamse en Hollandse ruimte. De enige religieuzen die vermeld werden, 

kwamen voor in verwijzingen naar latere fasen van Poppo’s leven, al is het niet toevallig 

(en veelzeggend) dat de auteurs net deze personen al eens wilden introduceren in het 

begin van hun tekst. 

 Ook de vernoemde plaatsnamen verwijzen voornamelijk naar de Vlaamse en 

Hollandse ruimte, alsook naar zijn pelgrimstochten:  
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Tabel 2 Plaatsnamen in deel 1 van de Vita Popponis 

Naam Reden van vermelding Plaats van vermelding  

Listrigouw (of Leie-

gouw) 

Poppo’s geboorteplaats c. 1 p. 294 

Haspengouw Plaats waar Poppo’s vader sneuvelde c. 1. P. 295 

Jeruzalem Poppo’s eerste pelgrimstocht c. 3 p. 295 

Agyospater112 Een plaats in het Heilige Land bezocht 

door Poppo 

c. 3 p. 296 

Deinze Poppo schenkt relieken aan de kerk in 

Deinze 

c. 3 p. 395 

Gent De latere begraafplaats van Lausus c. 3 p. 296 

Wasloge (of 

Beaulieu) 

De plaats van Robertus’ latere intrede c. 3 p. 296 

Rome Poppo’s tweede pelgrimstocht c. 4 p. 296 

 

Tot slot werd Poppo in hoofdstuk 3 vergeleken met de bijbelse figuur Job. Net zoals 

Job doorstond Poppo immers geduldig de vele beproevingen die hij moest ondergaan 

tijdens zijn pelgrimage naar Palestina. 

 

Tabel 3 Heiligen en bijbelse figuren in deel 1 van de Vita Popponis 

Naam Wordt Poppo vergeleken 

met een Heilige of een 

Bijbels figuur? 

Plaats van vermelding 

Job Ja c. 3 p. 295 

 

Dit eerste deel eindigt dan met een mirakel net zoals het begon. Tijdens een 

nachtelijke tocht op weg naar St-Omaars, waar zijn eigen trouwfeest zou plaatsvinden, 

werd Poppo’s lans geraakt door een bliksemschicht, wat hij interpreteerde als een 

Goddelijk signaal om zijn seculier leven te beëindigen. Op deze manier toont de Vita aan 

hoe Poppo’s intrede niet zozeer het gevolg was van een eventuele ontrouw aan zijn 

leenheer of aan zijn belofte de dochter van Frumold te huwen, maar van een 

bovennatuurlijk interventie. 

 

                                                      
112 We zijn er helaas niet in geslaagd deze plaats te identificeren. 
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Deel 2: c. 7-15, Poppo’s conversie en carrière als monnik (ca. 4300 

woorden) 

Na een eerste karakterschets van Poppo in het eerste deel, kunnen we in deel 2 zien hoe 

Everhelm en Onulf hun protagonist in toenemende mate laten ontwikkelen in de 

monastieke deugden. In dit deel kwam de focus immers duidelijk te liggen op zijn 

toewijding, goedheid, medelijden, generositeit, gastvrijheid en inzet. Wat opvalt, is dat 

vooral zijn nederigheid (humilitas), geduld (patientia) en gehoorzaamheid (obedientia) in 

de verf werden gezet, iets wat veel minder naar voren kwam in de beschrijving zijn 

seculiere levensjaren. 113  Daarnaast bleven zijn moed en onbevreesdheid een vrij 

belangrijke rol spelen, zo durfde hij in hoofdstuk 8 zijn deken uit te lenen aan een 

leproos, en schrok hij er in hoofdstuk 12 niet voor terug om de keizer aan te spreken 

over een, in zijn ogen, barbaars amusementsoptreden. Hoewel Poppo in dit deel onder 

de vleugels werd genomen van de abt Richard van St-Vanne, lijkt het erop dat de 

auteurs het niet nodig achtten veel achtergrond of enige karakterschets te bieden van 

deze abt. Bovendien wordt er nergens verteld dat Poppo door Richard opgeleid werd, of 

dat Richards ideeën omtrent religiositeit of monastieke organisatie hem inspireerden. 

Eerder het tegenovergestelde is waar, er wordt vooral beklemtoond hoe Richard Poppo 

opmerkte (in plaats van vice-versa) omwille van Poppo’s verworven talenten 

(voornamelijk dan zijn nederigheid en bekwaamheid), waardoor Richard hem diverse 

verantwoordelijkheden toevertrouwde.114 Er wordt hoogstens eens vermeld dat Richard 

Poppo’s nederigheid op de proef stelde, een test waar Poppo uiteraard glansrijk in 

slaagde.115 De focus lag dus overduidelijk op Poppo, die niet teveel in de schaduw mocht 

staan van Richard van St-Vanne. Ook Poppo’s heiligheid komt in dit hoofdstuk steeds 

duidelijker naar voren. Zo worden er niet minder dan drie mirakels vermeld, waarbij 

Poppo een leproos en een man aangevallen door een wolf genas (c. 8 en 14) en zorgde 

voor een wonderbaarlijk succesvolle visvangst (c. 12). 116  Deze heiligheid wordt 

daarenboven impliciet versterkt door een uitweiding over Poppo’s moeder, die op 

 

                                                      
113 Bijvoorbeeld “Ubi [Poppo] ante omnia et ad omnia ab eodem abbate [Richard] pro obedientia seu patientia ipsius 

conprobanda est exhibitus”, Everhelm, Vita Popponis, c. 9 p. 298; “Et quia omne subiectionis onus humilitate et 

patientia praeveniebat, atque pro superanda ipsius [Poppo] obedientia nichil laboris sufficere abbas [Richard] videbat, 

[…]”, Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 13 p. 301 
114 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 9 p. 299, c. 11 p. 300. 
115 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 10 p. 299. 
116 Hoewel dit werd tegengesproken door Ellen Arnold, zou de wolf een verwijzing zijn naar Poppo’s latere 

benoeming in Stavelot: St. Remaclus (Stavelot’s patroonheilige) werd namelijk traditioneel gelinkt met een 

wolf. Zie George, “Un réformateur”, p. 93; Arnold, Negotiating, p. 41. 
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aanraden van haar zoon (en na een Goddelijk visioen) besloot om haar verdere leven 

door te brengen als recluse in St-Vanne, om met haar gebeden “de duivel te verslaan”.117  

Opvallend aan dit deel, is vooral de nadruk die gelegd wordt op Poppo’s bekwaamheid 

als vertegenwoordiger van de monastieke belangen in een wereldlijke context en zijn 

bekwaamheid om de financiële en domaniale belangen van de kloosters te verdedigen. 

Dit komt vooral naar voren nadat hij door Richard was benoemd tot prior van St-Vaast 

in Arras.118 Niet minder dan vijf van de zeven hoofdstukken uit dit deel handelen 

immers over Poppo’s goed materieel beheer van de monastieke instelling waartoe hij op 

dat ogenblik behoorde. Behalve de genoemde karaktereigenschappen en mirakels, 

dichtten de auteurs Poppo echter geen enkele andere bijzondere daad of buitengewone 

eigenschap toe. Zo wordt nergens vermeld indien Poppo enige neiging naar (of vurige 

bewondering voor) eremitisme of ascetisme had, indien hij een voorbeeld wilde zijn in 

het navolgen van de Benedictijnse regel of indien hij andere eigenschappen bezat die 

kenmerkend zijn voor een religieus virtuoos.119 Even opvallend is hoofdstuk 13, waarin 

beschreven wordt hoe Poppo gedurende zijn jaren als prior van St-Vaast een visioen 

kreeg van een groene kazuifel die straalde boven het altaar. Hierbij vermeldden de 

auteurs dat, hoewel Poppo op dat moment de groene kazuifel nog niet bezat (wat 

betekent dat hij geen priesterwijding had ontvangen), hij toch meende deze te 

verdienen door zijn daden.120 Direct na de beschrijving van dit visioen benutten de 

auteurs dan uitgebreid hun perkamentruimte om Poppo’s nederigheid en geduld aan te 

tonen: zo beschrijven ze hoe Richard Poppo terugzond naar St-Vanne, ontdaan van elke 

monastieke functie, om de “allerlaagste” taken uit te oefenen, om op die manier zijn 

geduld, zijn gehoorzaamheid en zijn nederigheid te testen.121 De boodschap van de 

 

                                                      
117 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 13 p. 301. 
118 Zo werd hij vernoemd als vertegenwoordiger van St-Vaast’s en Beaulieu’s belangen op een hofdag in 

Nijmegen en Straatsburg in hoofdstukken 12 en 14. (Hoewel de Vita Popponis de locatie van de hofdag in 

Nijmegen niet meedeelde, kunnen we deze locatie afleiden uit het feit dat de keizer in 1015 een hofdag hield in 

Nijmegen en uit het feit dat de Vita vermeldt dat Poppo op weg naar deze hofdag door de Betuwe-regio reisde, 

wat vlakbij Nijmegen gelegen is. Zie Die älteren Urkunden, ed. Bloch, nr. 24 pp. 419-24.) Daarnaast werd zijn 

bekwaamheid in het financieel en domaniaal beheer vermeld in hoofdstukken 9, 11, 12, 13, 14. Zijn benoeming 

in St-Vaast werd vermeld in hoofdstuk 11. Zie Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 9-14 pp. 298-302. 
119 Volgens Jestice werden de monastieke hervormingen van de elfde eeuw voornamelijk gedragen door een 

groep ‘supermonniken’, die afscheiding van de wereld en eremitisme hoog in het vaandel droegen. In 

Lotharingen onderscheidden deze ‘virtuosen’ zich van de overige monniken, doordat ze deze Benedictijnse 

regel van afscheiding van de wereld en de monastieke geloften weliswaar vurig nastreefden, maar zelf een 

danig niveau van ‘professionaliteit’ hadden ontwikkeld waardoor ze een grotere spirituele vrijheid bezaten en 

zich daardoor toch vrij in de wereld konden begeven. Zie Jestice, Wayward monks, pp. 137-51, 173-209; zie ook 

Vanderputten, Monastic reform, pp. 79-83. 
120 Everhelm, Vita Popponis, c. 13 p. 301. 
121 Idem.  
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auteurs is duidelijk: Poppo had dan wel een deel van de monastieke educatie gemist en 

mocht zichzelf geen priester noemen, niettemin bewees het visioen dat deze 

hoedanigheid hem toch toekwam. De lezers van de Vita mochten uit dit visioen echter 

geenszins besluiten dat Poppo’s opeisen van deze priestertitel een daad van 

hoogmoedigheid was, wat de daarnavolgende passage moest aantonen. Hoewel dit voor 

een moderne lezer vrij tegenstrijdig mag lijken, toont het in elk geval aan dat Everhelm 

en Onulf hun protagonist allerminst wilden afschilderen als iemand die het toppunt van 

monastieke educatie en perfectie had bereikt. Een bekwaam bestuurder was hij volgens 

hen ongetwijfeld, maar een virtuoos of charismatische figuur allerminst. 

Laten we ook nog even kijken welke personen en plaatsen de auteurs expliciet 

vermeldden in dit deel.  

 

Tabel 4 Persoonsnamen in deel 2 van de Vita Popponis 

Naam Wereldlijk 

(W) of 

Relgieus 

(R) figuur 

Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Eilbert van 

Florennes (later 

abt van Maroilles) 

R Poppo’s mentor bij zijn intrede in St 

Thierry 

c. 7 pp. 

297-8, c. 8 

p. 298 

Bisschop Gerard 

van Kamerijk  

R Vermeld als broer van Eilbert  

Graaf Dirk III van 

Holland 

W Poppo’s leenheer  c. 5 p. 297 

Abt Richard van St-

Vanne 

R Poppo’s abt c. 9 p. 298, 

c. 11 p. 300, 

c. 12 p. 301, 

c. 13 p. 301 

Poppo’s moeder  W/R Omtrent haar intrede als recluse in 

St-Vanne 

c. 10 p. 299 

Graaf Boudewijn IV 

van Vlaanderen 

W Hielp Poppo domeinen van St-Vaast 

te recupereren 

c. 11 p. 300 

Abt Folrad van St-

Vaast 

R Richards voorganger in St-Vaast c. 11 p. 300 

Frederik van 

Verdun  

R Een medewerker van Richard en 

nieuwe vriend van Poppo 

c. 11 p. 300 

Graaf Gozelo van 

Verdun 

W Vermeld als broer van Frederik c. 11 p. 300 

Leduinus van St- R Een medewerker van Richard en c. 11 p. 300 
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Vaast (later abt van 

deze instelling) 

nieuwe vriend van Poppo 

Keizer Hendrik II R Wiens hofdagen Poppo bijwoonde c. 12 pp. 

300-1, c. 14 

p. 302 

 

We merken dat Everhelm en Onulf Poppo in dit deel in toenemende mate gingen 

associëren met personen uit de hogere echelons van de wereldlijke en religieuze 

hiërarchie, waarbij het aantal vermelde religieuzen opmerkelijk gestegen is in 

vergelijking met het vorige deel. Bovendien maakten ze duidelijk dat Poppo zich in een 

gevestigde positie van de inner circle van Richards naaste contacten bevond, aangezien 

vele van de personen uit tabel 4 traditioneel gezien sterk geassocieerd worden met deze 

abt.122 

Door middel van de vernoemde plaatsnamen in dit deel, schilderen de auteurs Poppo 

bovendien af als een vrij mobiel persoon, zowel in de seculiere wereld als qua aantal 

kloosters waar hij toe behoorde. Hij belichaamde dus het beeld van de gelovige die, om 

de belangen van zijn instelling te behartigen, er niet voor terugdeinsde ‘in de wereld te 

stappen’, ook al bleef zijn geest binnen de muren van de instelling.123 Alle plaatsnamen 

uit tabel 5 zijn immers referenties naar plaatsen of streken die Poppo, in zijn 

hoedanigheid als monnik, bezocht.  

Tabel 5 Plaatsnamen in deel 2 van de Vita Popponis 

Naam Reden van vermelding Plaats van vermelding  

St-Thierry bij 

Reims  

Poppo’s plaats van intrede c. 7 p. 297, c. 9 p. 298 

St-Vanne in 

Verdun 

Poppo’s ‘tweede’ klooster c. 9 p. 298, c. 10 p. 299 

De Schelde regio  Woonplaats van Poppo’s moeder c. 10 p. 299 

St-Amand Overnachtingsplaats tijdens de reis met 

zijn moeder 

c. 10 p. 299 

St-Vaast in Arras Poppo’s ‘derde’ klooster c. 11 p. 300 

De Betuwe regio bij Poppo inspecteerde hier bezittingen van c. 12 p. 300 

 

                                                      
122 Voornamelijk dan Gerard van Kamerijk, Gozelo van Verdun, Frederik van Verdun en Leduinus van St-Vaast. 

Zie Vanderputten, Imagining, pp. 104-15. 
123 Zo voelden Everhelm en Onulf de behoefte om in hoofdstuk 9 expliciet te vermelden dat Poppo, na zijn 

ontmoeting met Richard, dan wel met zijn lichaam van St-Thierry naar Verdun reisde, maar niet met zijn 

geest: “vir Dei corpore, non mente, inde discessit, atque Virdunum […] ire perrexit.” Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 

11, c.9 p. 299. Voor de problematiek van de Stabilitas loci, zie Vanommeslaghe, “Wandering abbots”. 
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de Rijn St-Vaast 

Wasloge (ook wel 

St-Maurice of 

Beaulieu genoemd) 

Poppo’s ‘vierde’ klooster c. 13 p. 201 

De Elzas regio Waar Poppo een herder genas c. 14 p. 302 

Straatsburg Waar Poppo een hofdag bezocht c. 14 p. 302 

 

 Ook het lijstje van Bijbelse figuren en heiligen die vermeld worden, is aanzienlijk 

gegroeid in dit deel:  

 

Tabel 6 Heiligen en bijbelse figuren in deel 2 van de Vita Popponis 

Naam Wordt Poppo vergeleken met een Heilige of een Bijbels 

figuur? 

Plaats van 

vermelding 

Jezus Ja: bij de beschrijving van Poppo’s “onschuld en 

goedheid” bij intrede 

c. 7 p. 297 

Abraham Ja: ter vergelijking hoe Poppo ‘wegging’ van zijn 

gekende seculiere wereld op gods bevel 

c. 7 p. 297 

St. Helia124 Ja: ter vergelijking hoe hij, net als zij, werd 

aangetrokken tot een religieus leven 

c. 7 p. 297 

St. Johanna125 Ja: ter vergelijking hoe hij, net als zij, werd 

aangetrokken tot een religieus leven 

c. 7 p. 297 

Cyricus Nee c.7 p p. 298 

St. Amandus Nee c. 7 p. 298 

Job Ja: ter vergelijking van Poppo’s gastvrijheid c. 8 p. 298 

St. Martinus Ja: ter vergelijking hoe hij een melaatse bedekte met 

zijn mantel 

c. 8 p. 298 

Jonathan Ja: ter vergelijking van de vriendschap tussen Poppo, 

Leduinus en Frederik 

c. 11 p. 300 

David Ja: ter vergelijking van de vriendschap tussen Poppo, 

Leduinus en Frederik 

c. 11 p. 300 

 

                                                      
124 Haar vermelding is vrij opmerkelijk te noemen, aangezien zij een tot op heden vrij onbekende heilige is, 

wiens hagiografie pas in de tiende eeuw werd geschreven. Deze hagiografie is hoofdzakelijk een dialoog tussen 

Helia en haar moeder, omtrent Helia’s verlangen tot een celibaat leven. Zie Burrus, Honor, pp. 445-56; Burrus, 

The life. Hoogstwaarschijnlijk is haar vermelding te wijten aan Everhelms of Onulfs persoonlijke interesse in 

deze vrij obscure heilige. 
125  Hoewel zij in één adem genoemd wordt met Helia, hebben we haar niet kunnen identificeren. 

Waarschijnlijk betreft het hier eveneens een voor ons onbekende heillige. 
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Opvallend hierbij is dat Everhelm en Onulf Poppo voornamelijk bij zijn intrede 

vergeleken met een reeks bijbelse figuren, alsook met enkele minder gekende heiligen. 

Daarnaast werd hij opnieuw vergeleken met Job om zijn gastvrijheid te demonstreren. 

Martinus is dan weer de enige niet-bijbelse heilige waarmee Poppo expliciet wordt 

vergeleken. 

Deel 3: c. 15-27, Poppo als abt (ca. 5400 woorden) 

In het derde en belangrijkste deel van de Vita Popponis merken we dan hoe de auteurs de 

toon uitgezet in het tweede deel verder doorzetten. Poppo is in dit deel niet langer een 

monnik die gehoorzaamheid en verantwoording moet afleggen aan een abt, maar treedt 

voortaan op als ‘zelfstandige’ abt van diverse abdijen. Het aantal omschrijvingen van 

Poppo’s karaktereigenschappen daalt in dit deel sterk. Hij wordt nu consequent ‘de 

zalige man’, ‘de man van God’ of ‘dienaar van God’ genoemd, zonder dat de auteurs nog 

de behoefte voelden om zijn goedheid, generositeit etc. in de verf te zetten. Everhelm en 

Onulf impliceerden hiermee dat deze eigenschappen zich niet langer hoefden te 

ontwikkelen nu Poppo abt was geworden, ze waren immers reeds gekristalliseerd in 

hem. Wat nu vooral wordt benadrukt, is Poppo’s ervaring en zijn talenten als goede 

‘herder’ van zijn kloosters, al bleef men heel vaag over de concrete invulling hiervan. De 

auteurs vermeldden voornamelijk dat hij zijn monniken de ‘goede weg’ bijbracht en hen 

herstelde van hun ‘slechte gewoontes’, al werden die haast nooit nader geëxpliciteerd.126 

Pas naar het eind van dit deel toe, kort voor Poppo’s overlijden, lichtte Everhelm een 

tipje van de sluier: Poppo instrueerde de monniken in St-Vaast slechts eens per maand 

te “drinken”, waarmee ongetwijfeld alcohol werd bedoeld.127 Het is opmerkelijk genoeg 

ook pas in dit deel dat de auteurs voor het eerst expliciet spraken over Poppo’s 

heiligheid, waarbij ze voor de term sanctitas gebruikten.128 Het lijkt er dus op dat voor 

Everhelm en Onulf Poppo’s heiligheid onlosmakelijk verbonden was met zijn promotie 

tot abt, hoe deugdvol hij ook werd afgeschilderd gedurende zijn voorgaande 

levensjaren. 

Daarnaast zien we ook een groeiend spanningsveld tussen enerzijds de representatie 

van Poppo als een goede reguliere abt, en anderzijds het enthousiasme van de auteurs in 

 

                                                      
126 Zie bijvoorbeeld Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302, c. 16 p. 303. 
127 “Singulisque per tricenos dies singulos dari biberes praecepit”, Everhelm, Vita Popponis, c. 27 p. 310. Dit is in 

overeenstemming met hoofdstuk 40 van Benedictus’ regel, die aanmaant matig te zijn met de consumptie van 

wijn. 
128 Zo is er sprake van zijn heiligheid in Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 303, c. 17 p. 304, c. 18 p. 304, 

c. 22 p. 306, c. 26 p. 310, c. 27 p. 310.  
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het bejubelen van Poppo’s groeiende invloed en succes. Het merendeel van de 

hoofdstukken in dit deel zijn immers gewijd aan het beschrijven van Poppo’s 

wijdverspreide faam en zijn betrokkenheid in talrijke instellingen en politieke 

aangelegenheden, waarbij Everhelm en Onulf niet nalieten een indrukwekkend rondje 

aan namedropping te doen. Deze spanningsrelatie trachtten ze dan op te lossen door 

extra nadruk te leggen op Poppo’s nederigheid, alsook door erop te wijzen dat hij de 

meeste van zijn promoties werd opgedrongen tegen zijn eigen wil in. Meermaals wordt 

gezegd hoe Poppo onwillig een ambt opnam, of “geleid werd tot waar hij zelf niet wilde 

gaan”.129 Kenmerkend hiervoor is volgende anekdote: toen keizer Koenraad II Poppo 

vroeg bisschop te worden van Straatsburg en Poppo merkte dat de keizer geen 

weigering zou aanvaarden, loog hij de zoon te zijn van een clericus, wat hem ongeschikt 

zou maken voor het ambt. Op die manier kon hij zijn nederigheid behouden.130 Wanneer 

de auteurs dan Poppo’s betrokkenheid in wereldlijke politieke gebeurtenissen 

vermeldden, legden ze hierbij vooral de nadruk op zijn rol als ‘vredesbrenger’, een 

gezant met de kracht van God.131 De auteurs waren zich met andere woorden maar al te 

bewust van het spanningsveld tussen Poppo’s heiligheid en zijn wereldlijk succes. Ze 

bespaarden zich dan ook geen enkele moeite om te voorkomen dat Poppo wegens dit 

succes zou kunnen overkomen als een machtswellustig of hoogmoedig persoon.  

  We merken voorts een gewijzigde toon bij de beschrijving van de zeven mirakels die 

in dit deel aan bod komen. Niet minder dan vijf van de mirakels dienden immers om aan 

te tonen hoe iedere weerstand tegen of ongehoorzaamheid ten aanzien van Poppo 

gestraft werd door een Goddelijke interventie, vaak met een vrij pijnlijke of zelfs 

dodelijke afloop. Zo kunnen we lezen hoe alle opstandige leken en monniken tegen 

Poppo’s benoemingen in Stavelot en St-Maximin binnen het jaar stierven; hoe een 

monnik uit Stavelot die Poppo geen warm hart toe droeg een uiterst pijnlijke dood 

stierf; en hoe Poppo’s drie opvolgers in Limburg, die niet in overeenstemming met 

Poppo’s wil handelden, eveneens vrij vlug – en pijnlijk – de dood vonden.132 De monnik 

uit Stavelot die weigerde een bevel van Poppo uit te voeren, kwam er dan nog vrij goed 

van af: een stevige oorveeg van Poppo in aanwezigheid van het ganse convent was alles 

wat nodig was om de “demon van de ongehoorzaamheid” uit de monnik te verjagen.133 

 

                                                      
129 Zie bijvoorbeeld volgende passage: “[…] eoque ab alio ductus est quo ipse noluit.” Everhelm, Vita Popponis, MGH 

SS 11, c. 23 p. 309. 
130 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 pp. 304-5. 
131 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 18 p. 304. 
132 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 303 (het overlijden van Stavelot’s opstandelingen), c. 16 p. 303 

(het overlijden van St-Maximin’s samenzweerders tegen Poppo), c. 20 p. 305 (de dood van de opstandige 

monnik Johannes van Stavelot), c. 23 p. 309 (Poppo’s opvolgers in Limburg). 
133 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 21 p. 306 (het exorcisme van de opstandige monnik). 
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De twee overige mirakels lijken haast obligatoir toegevoegd te zijn om Poppo’s helende 

talenten niet uit het oog te verliezen: zo zorgde hij ervoor dat de overleden bouwheer 

van Stavelot nog even bewoog tijdens zijn begrafenis, en heelde hij een krankzinnige 

vrouw.134 Het is trouwens in de beschrijving van deze mirakels dat de auteurs het vaakst 

(impliciet) Poppo voorstelden als een kloosterhervormer. Zo vermeldden ze hoe de 

gifmengers van St-Maximin monniken waren die “afgeweken waren van de weg van de 

reguliere monastieke observanties”, hierbij uiteraard insinuerend dat Poppo deze 

observanties wél naleefde en zelfs herstelde.135 Ook werd het laatste mirakel (de heling 

van de krankzinnige vrouw) aangewend om een analogie te maken met Poppo’s 

kloosters: ook deze maakte hij immers opnieuw ‘gezond’.136 Het mag dus duidelijk zijn 

dat de auteurs Poppo eerst en vooral wilden afschilderen als een bekwame bestuurder, 

al mochten we niet uit het oog verliezen dat hij ook een voorbeeldige Benedictijn was 

die hetzelfde eiste van zijn monniken. Everhelm, die zelf abt was, liet hierbij weinig aan 

de verbeelding over betreffende de gevolgen van eventuele insubordinatie. 

Het meest opmerkelijke hoofdstuk van dit deel is echter hoofdstuk 19. In dit 

hoofdstuk gaven Everhelm en Onulf een vrij indrukwekkende oplijsting van alle abdijen 

waarvan Poppo, gedurende het bewind van keizer Koenraad II, de verantwoordelijkheid 

kreeg toegewezen om het bestuur in goede banen te leiden. Niet minder dan veertien 

abdijen worden er bij naam genoemd, waarbij telkens wordt gezegd welke rol Poppo 

speelde. Ofwel was hij verantwoordelijk voor een nieuwe stichting, ofwel werd hij zelf 

abt, ofwel plaatste hij één van zijn monniken aan het hoofd en hielp hij in het bestuur 

“met zijn advies”.137 De abdijen werden hierbij gegroepeerd volgens de opdrachtgever 

van Poppo’s interventie. Eerst vermeldden Everhelm en Onulf de zes abdijen die aan 

Poppo werden gedelegeerd door, of in bezit waren van, keizer Koenraad II (Limburg, 

Hersfeld, St-Gallen, Weissenburg, Echternach, St-Ghislain). Vervolgens vermeldden ze 

de abdijen die onder controle stonden van een wereldlijke machthebber (Hautmont, 

Brauweiler, Busendorf). Ten slotte volgden de abdijen toegewezen aan Poppo door een 

bisschop (Hohorst, of St-Paulus, door bisschop Adalbold van Utrecht, “Willario”138, St-

Vincent in Metz en Waulsort door bisschop Diederik van Metz en St-Eucharius in Trier 

 

                                                      
134 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 22 p. 306 (het verhaal van Poppo’s bouwheer), c. 24 p. 309 (de heling 

van de vrouw). 
135 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 303. 
136 “Quia sicut ad illius specum mulier sanata rediit per ipsius merita, ita ad istius cellam per aquam ablutionis manuum 

vel oris eius rediit et haec curata.”  Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 24 p. 309. 
137 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 pp. 304-5. 
138  Ladewig argumenteerde dat de vermelding “Willario” verwijst naar St-Truiden, zie Ladewig, Poppo, pp. 57-

8. Dit werd echter tegengesproken door bijvoorbeeld Schäfer, Studien, p. 80. 
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door bisschop Poppo van Trier). Dergelijke cv-avant-la-lettre van een abt is, voor zover 

we konden nagaan, vrij uitzonderlijk voor de hagiografische literatuur uit deze tijd.139 

Zoals reeds vermeld, doen de auteurs in dit deel ook aan een indrukwekkend partijtje 

namedropping. Volgende namen vinden we expliciet vermeld terug, in volgorde van 

voorkomen: 

 

Tabel 7 Persoonsnamen in deel 3 van de Vita Popponis 

Naam Wereldlijk 

(W) of 

Relgieus 

(R) figuur 

Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Abt Bertrand van 

Stavelot  

R Poppo’s voorganger in Stavelot c. 15 p. 302 

Keizer Hendrik II  W Benoemde Poppo in Stavelot-

Malmedy en St-Maximin 

c. 15 p. 302, 

c. 16 p. 303, 

c. 18 p. 304 

Abt Richard van St-

Vanne  

R Keizer Hendrik II moest hem 

overtuigen om Poppo ‘af te staan’ 

c. 15 p. 302 

Bisschop Wolbodo 

van Luik 

R Wijdde Poppo als abt van Stavelot c. 15 p. 302 

Miles Adalbert  S Hielp Poppo een opstand van leken 

in Stavelot te onderdrukken 

c. 15 p. 303 

Miles Boso S Hielp Poppo een opstand van leken 

in Stavelot te onderdrukken 

c. 15 p. 303 

Abt Haricho van St-

Maximin  

R Poppo’s voorganger in deze abdij c. 16 p. 303 

Ernestus R Een monnik in St-Maximin die veel 

van Poppo hield 

c. 17 p. 304 

Keizer Koenraad II  W Poppo was betrokken in diens 

benoeming, en vice-versa, en in de 

vredesonderhandelingen tussen 

c. 18 p. 304, 

c. 19 p. 304 

 

                                                      
139 Zo vermeldde Rodulfus Glaber (gestorven in de eerste helft elfde eeuw) in zijn Vita over Willem van 

Volpiano (962-1031), die ook bekend staat als een vroeg-elfde-eeuwse hervormer, enkel dat Willem “ongeveer 

veertig abdijen” beïnvloedde. Doorheen de Vita komen diverse abdijen weliswaar aan bod, maar nergens 

wordt op systematische wijze een overzicht van alle kloosters, inclusief opdrachtgevers, gegeven. Rodulfus 

Glaber, Vita sancti Willelmi abbatis, ed. Gazeau & Goulet, c. 12 p. 64. Zie ook Gazeau & Goulet, Guillaume, pp. 100-

1. 
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West en Oost.  

Koning Hendrik I 

van Frankrijk  

W Poppo was betrokken in de 

vredesonderhandelingen tussen 

Oost en West 

c. 18 p. 304 

Ermengarde van 

Verdun  

W Vertelde aan Koenraad II Poppo’s 

familiale herkomst 

c. 19 p. 304 

Graaf Godfried van 

Verdun  

W Vermeld als vader van Ermengarde c. 19 p. 304 

Johannes R Poppo’s neef en opvolger in 

verschillende abdijen 

c. 19 p. 305, 

c. 20 p. 305, 

c. 23 p. 309 

Abt Ruodo van 

Hersfeld  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Norbert van St-

Gallen  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Folmar van 

Weissenburg  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Humbert van 

Echternach  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Heribrand van 

St-Ghislain  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Everhelm van 

Hautmont  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Paltsgraaf Ezzo van 

Lotharingen  

W Delegeerde het bestuur van 

Brauweiler aan Poppo 

c. 19 p. 305 

Abt Ello van 

Brauweiler  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Graaf Adalbert van 

Metz  

W Delegeerde het bestuur van 

Busendorf aan Poppo 

c. 19 p. 305 

Abt Cuno van 

Busendorf  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Bisschop Adalbold 

van Utrecht  

R Delegeerde het bestuur van Hohorst 

aan Poppo en Poppo nam zelfs even 

zijn pastorale taken als bisschop 

over 

c. 19 p. 305 

Abt Heriger van 

Hohorst  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Diederik van 

St-Truiden  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Abt Heribert van R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 
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St-Vincent  

Abt Lambertus van 

Waulsort  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Bisschop Diederik 

van Metz  

R Delegeerde het  bestuur van 

meerdere abdijen aan Poppo 

c. 19 p. 305 

Abt Bertulfus van 

St-Eucharius  

R Werd benoemd door Poppo c. 19 p. 305 

Bisschop Poppo van 

Trier  

R Delegeerde het bestuur van St-

Eucharius aan Poppo 

c. 19 p. 305 

Johannes  R Een monnik van Stavelot die Poppo 

haatte 

c. 20 pp. 

305-6. 

Adalbero R Een monnik van Stavelot die 

ongehoorzaam was 

c. 21 p. 306 

Hubald  W De bouwheer van Stavelot c. 22 p. 306 

Bisschop Herman 

van Keulen  

R Aanwezig bij de wijding van 

Stavelot’s nieuwe kerk 

c. 22 p. 307 

Bisschop Nizo van 

Luik  

R Aanwezig bij de wijding van 

Stavelot’s nieuwe kerk 

c. 22 p. 307 

Keizer Hendrik III  W Aanwezig bij de wijding van 

Stavelot’s nieuwe kerk 

c. 22 p. 307 

Abt Bernard van St-

Maximin  

R Eén van Poppo’s opvolgers in St-

Maximin 

c. 23 p. 309 

Abt Gumbert van 

Limburg  

R Eén van Poppo’s opvolgers in 

Limburg 

c. 23 p. 309 

Abt Haganus van 

Limburg  

R Eén van Poppo’s opvolgers in 

Limburg 

c. 23 p. 309 

Abt Godestinus van 

Limburg  

R Eén van Poppo’s opvolgers in 

Limburg 

c. 23 p. 309 

Stefaan W/R Een familielid van Poppo die intrad c. 24 p. 309 

Abt Johannes van 

St-Vaast  

R Poppo’s voorganger in St-Vaast c. 26 p. 310 

Graaf Boudewijn IV 

van Vlaanderen  

W Delegeerde het bestuur van St-

Vaast en Hautmont aan Poppo), 

c. 6 p. 310, c. 

27 p. 310 

Bisschop Wazo van 

Luik  

R Een vriend van Poppo c. 26 p. 310 

Abt Emmelinus van 

St-Vaast  

R Wazo’s broer en benoemd door 

Poppo 

c. 26 p. 310 

 

 



 

50 

In totaal worden er dus 42 personen vernoemd, waarvan de kleine helft voorkomen 

in hoofdstuk 19. De niet-religieuzen zijn hierbij in de minderheid, met slechts 12 

vermeldingen. Indien we van deze 12 namen dan nog de keizers en Poppo’s 

opdrachtgevers weglaten, dan zien we dat de enige vermelde personen met enige 

wereldlijke autoriteit behoorden tot de zogenaamde Verdun-familie, namelijk graaf 

Gozelo en zijn dochter Ermengarde, die volgens de auteurs goed bekend was met 

Poppo.140 Dit was ongetwijfeld een bewuste keuze van de auteurs, we zullen dan ook 

verder in deze verhandeling nog zien hoe deze familie een niet onbelangrijke rol zou 

spelen in het verloop van Poppo’s carrière. Daarnaast kunnen we ook vaststellen hoe de 

keuze van vermelde machthebbers uit de West-Duitse ruimte erg selectief is. De keizer, 

de bisschoppen van Luik, Trier, Keulen, Metz en Hohorst, de paltsgraaf van Lotharingen 

en de graven van Verdun, Metz en Vlaanderen worden allemaal genoemd, al waren dit 

uiteraard niet de enige machthebbers in wiens gebied Poppo’s abdijen lagen. Zo 

behoorden Hautmont en St-Ghislain tot het bisdom van Kamerijk (Cambrai), St-Vaast 

tot het bisdom van Arras, Marchiennes tot het bisdom van Doornik, Limburg en 

Weissenburg tot het bisdom van Speyer, St-Gallen tot het bisdom van Konstanz en 

Hersfeld tot het aartsbisdom Mainz. Niettemin wordt geen van deze bisschoppen 

benoemd, om nog maar te zwijgen van de diverse graven in wiens heerlijkheid enkele 

van de door Poppo beïnvloedde abdijen lagen. Dit betekent uiteraard niet dat Poppo 

geen contacten had met deze personen en hun entourage, maar wel dat de auteurs 

ervoor kozen om de focus op een specifieke groep personen te houden. Met andere 

woorden, hun oplijsting van personen laat er geen twijfel over bestaan: eenmaal abt, 

behoorde Poppo tot de inner circle van groten van het Rijk, maar dan wel tot dat deel van 

de inner circle die de Everhelm en Onulf expliciet wilden associëren met Poppo. Het 

meest in het oog springende hierbij is evenwel een volledige afwezigheid van Richard 

van St-Vanne, behalve in het begin van dit deel, toen de keizer Poppo in Stavelot wilde 

benoemen. Dit bevestigt onze eerdere vaststelling van deel 2 dat Everhelm en Onulf 

absoluut wilden vermijden dat Poppo gezien werd als ‘leerling van’. De afwezigheid van 

Richard in dit derde deel maakt duidelijk dat Poppo, eenmaal abt, volgens hen volledig 

zelfstandig kon handelen. 

Zoals we kunnen verwachten, is ook het aantal vermelde plaatsnamen vrij 

omvangrijk in dit deel. Ondanks het ideaal van de stabilitas loci, lieten Everhelm en Onulf 

het niet na om Poppo’s wijdverspreide invloed en hoge mate van mobiliteit te 

illustreren door een groot aantal van Poppo’s bezochte plaatsen te vermelden. Zie de 

hiernavolgende tabel voor de vernoemde plaatsnamen, in volgorde van voorkomen: 

 

                                                      
140 In de Vita wordt vermeld hoe Ermengarde, nadat Poppo had gelogen over zijn herkomst, aan keizer 

Koenraad II verhelderde wie Poppo’s ouders echt waren, zie Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 304. 
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Tabel 8 Plaatsnamen in deel 3 van de Vita Popponis 

Naam Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Stavelot Poppo’s eerste en voornaamste 

benoeming als abt 

c. 15 p. 302, c. 20 p. 

305, c. 22 pp. 306-7, 

c. 24 p. 309, c. 27 p. 

310 

Malmedy Deel van het dubbelklooster Stavelot-

Malmedy, ondergeschikt aan Stavelot 

c. 15 p. 303, c. 22 pp. 

306-307 

St-Maximin in 

Trier 

Poppo’s tweede benoeming als abt c. 16 p. 303, c. 19 p. 

305, c. 20 p. 305 c. 23 

p. 309, c. 28 p. 311 

Straatsburg Koenraad II bood de bisschopszetel van 

dit diocees aan Poppo aan 

c. 19 p. 304 

Limburg (St-

Johannes) 

Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p. 305, c. 23 p. 

309 

Hersfeld Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

St-Gallen Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Weissenburg Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Echternach Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

St-Ghislain Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Hautmont Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Brauweiler Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Busendorf Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Utrecht Poppo is voor korte tijd vervanger van 

bisschop Adalbold 

c. 19 p 305 

Hohorst (St-Paulus) Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

St-Vincent in Metz Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Willario (St-

Truiden?)141 

Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

Waulsort Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

St-Eucharius in 

Trier 

Abdij toevertrouwd aan Poppo c. 19 p 305 

St-Vaast in Arras Abdij toevertrouwd aan Poppo c.26 p. 310 

Namen Tussenstop op Poppo’s reisweg naar c.26 p. 310 

 

                                                      
141 Zie voetnoot 138. 



 

52 

Arras 

Luik Bij de vermelding Wazo’s vroegere 

ballingschap 

c. 26 p. 310 

Marchiennes Abdij toevertrouwd aan Poppo en zijn 

sterfplaats 

c.27 p. 310 

 

Ondanks dit grote aantal plaatsnamen, toont de frequentie van het aantal 

vermeldingen duidelijk aan dat de nadruk ontegensprekelijk lag op Stavelot en St-

Maximin, Poppo’s twee belangrijkste instellingen. Zelfs Malmedy, dat nochtans het 

zusterklooster was van Stavelot en dus ook onder Poppo’s leiding stond, werd slechts 

twee maal genoemd. Met andere woorden, de auteurs lieten niet na om een duidelijk 

standpunt in te nemen in de -op dat ogenblik hevig woedende- discussie omtrent de 

superioriteit van Stavelot over Malmedy.142 Het gros van de vernoemingen van de 

overige abdijen uit dit deel zijn toe te wijten aan de opsomming uit hoofdstuk 19. 

Uitzonderingen hierop zijn St-Vaast en Marchiennes, beiden gelegen in het graafschap 

Vlaanderen, die de Vlaamse graaf pas kort voor Poppo’s dood (dus tijdens de 

regeerperiode van keizer Hendrik III) aan de abt toevertrouwde. Poppo’s invloed in deze 

abdijen kreeg een uitgebreidere aandacht dan de meeste van zijn interventies uit 

hoofdstuk 19. Dit kan betekenen dat de auteurs extra aandacht wilden vestigen op 

Poppo’s invloed in de Vlaamse ruimte, al is dit hoogstwaarschijnlijk eerder het gevolg 

van Everhelms nauwere betrokkenheid bij Poppo’s interventie in deze instellingen. 

Beide abdijen bevonden zich immers op niet al te grote afstand van Hautmont. 

Bovendien kunnen we in hoofdstuk 28 lezen dat Everhelm aanwezig was bij Poppo’s 

laatste uren in Marchiennes.143 

Ook de lijst van vermelde heiligen en bijbelse figuren in dit hoofdstuk levert 

bijkomende inzichten op over hoe de auteurs Poppo wensten te herinneren. Poppo 

wordt in dit deel immers expliciet vergeleken met twee heiligen, namelijk St. Martinus 

en St. Benedictus. Vooral de vergelijking met deze laatste heilige is uiteraard bijzonder 

interessant, gezien Benedictus’ reputatie als de grondlegger van het Benedictijns 

kloosterleven, met zijn regel als de enige betrouwbare weg die een monnik diende te 

volgen. Deze vergelijking (die tot twee maal toe voorkwam) is uiteraard niet toevallig, ze 

 

                                                      
142 Ondanks Stavelot-Malmedy’s statuut als dubbelklooster, was Stavelot gedurende lange tijd de primus inter 

pares. Het convent van Malmedy vertoonde echter regelmatig separatistische neigingen, die sterk 

opflakkerden na Poppo’s overlijden. In 1065 verkreeg Malmedy dan de onafhankelijkheid van Stavelot, ook al 

was dit slechts voor beperkte tijd (tot 1071). Zie Schroeder, Terra familiaque, pp. 98-100. In hoofdstuk 22 van de 

Vita Popponis bevestigden de auteurs trouwens de superioriteit van Stavelot over Malmedy. Everhelm, Vita 

Popponis, MGH SS 11, c. 22 p. 307. 
143 Beide abdijen lagen binnen een straal van 80 km van Hautmont. 
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valt dan ook beschouwen als de meest expliciete verwijzing van de auteurs naar Poppo 

als zijnde een ‘kloosterhervormer’, of althans als een abt die zich tot doel stelde het 

‘ware kloosterleven’ na te streven.  

Tabel 9 Heiligen en bijbelse figuren in deel 3 van de Vita Popponis 

Naam Wordt Poppo vergeleken met een Heilige of een 

Bijbels figuur? 

Plaats van 

vermelding 

Mozes Nee c. 15 p. 303 

Jezus Nee c. 15 p. 303, 

c. 19 p. 305, 

c. 23 p. 309 

Ezechiël Nee c. 12 p. 304 

St. Martinus Ja: net als St. Martinus ‘vreest Poppo noch het 

leven noch de dood’ 

c. 17 p. 304 

St. Benedictus Ja: bij het mirakel van de geëxorcizeerde monnik 

alsook in zijn ‘reiniging’ van kloosters wordt 

Poppo vergeleken met St. Benedictus 

c. 21 p. 306, 

c. 24 p. 310 

Petrus Nee c. 21 p. 306, 

c. 23 p. 309 

Tabitha Nee c. 21 p. 306 

Ananias Nee c. 21 p. 306 

Saffira Nee c. 21 p. 306 

 

Deel 4: c. 28-30, Poppo’s overlijden en begrafenis (ca. 1550 woorden) 

Hoewel Poppo’s laatste dagen, de overbracht van zijn lichaam naar Stavelot en zijn 

uiteindelijke begrafenis slechts een fractie van zijn totale levensduur inhielden, krijgen 

deze anekdotes disproportioneel veel aandacht in de Vita Popponis. 144  In deze 

hoofdstukken neemt de toon van de Vita bovendien een drastische wending. De auteurs 

werden veel persoonlijker in hun beschrijvingen en gingen zelfs de emotionele kant op, 

 

                                                      
144 Hoofdstukken 28 tot en met 30 tellen immers zo’n 1550 woorden, en omvatten dus ongeveer 10% van de 

Vita Popponis. Vanderputten analyseerde dit deel vanuit het standpunt van de visie van monastieke leiders op 

overgangsrituelen en op het belang van hun eigen relieken voor de heiligheid van hun kloosters, zie 

Vanderputten, “Death”, pp. 46-8. 
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waarbij Everhelm aangaf zelf aanwezig te zijn geweest op de begrafenis.145 Poppo’s 

laatste uren worden daarbij in detail beschreven, en terwijl de auteurs het niet langer 

nodig achtten allerlei lovende karaktereigenschappen toe te schrijven aan Poppo, lieten 

ze zeker niet na om het verdriet van alle betrokkenen te beschrijven.146 Meteen na de 

scène van Poppo’s overlijden volgt echter één van de meest opvallende passages van de 

volledige Vita Popponis. Everhelm en Onulf bieden er een uitvoerige beschrijving van 

Poppo’s karakter, alsof ze nog voor een laatste keer in enkele alinea’s zijn bijzonderheid 

wilden illustreren. Zo kunnen we (in volgorde van vermelding) lezen hoe Poppo vol was 

van medelijden (zo huilde en bad hij veel); hoe hij zichzelf kastijdde en zich door honger 

en zweepslagen sterkte; hoe hij zichzelf zelden tot nooit het genot van een bad 

toestond; hoe hij zich onthield van vettig eten; hoe hij “zichzelf pijnigde” door het 

“kruis van de pelgrimage in de wereld” te ondergaan; hoe hij gul was voor armen, 

gehandicapten en wezen en hoe hij de eremieten financieel steunde; hoe tolerant en 

waakzaam hij was en tot slot hoe hij de ‘vroegere glorie van het bestuur herstelde”.147 

Behalve het feit dat een dergelijke samenvattende karakterschets van Poppo vrij 

opmerkelijk is, is het frappant dat de auteurs pas hier voor een eerste - en tevens laatste 

- maal gewag maken van bepaalde van Poppo’s meer ‘bijzondere’ eigenschappen, zoals 

zijn extreme neiging tot vasten en kastijding en zijn steun aan eremieten. Hoewel zijn 

medelijden en vroomheid reeds meermaals aan bod kwamen in de vorige delen, krijgt 

de lezer immers pas hier een ideaaltypisch beeld van de figuur Poppo zoals dat 

overeenstemt met dat van een elfde-eeuwse virtuoos.148 Ook hun vermelding dat Poppo 

een hersteller was van de “vroegere glorie” is opnieuw een duidelijke en expliciete 

poging om hem af te schilderen als ‘kloosterhervormer’. 

Terwijl Everhelm en Onulf voordien vrij terughoudend waren om Poppo ‘heilig’ te 

noemen - zo hadden ze het consequent over de ‘zalige man’ en werd zijn heiligheid 

slechts enkele keren aangehaald -, verandert dit ook na de beschrijving van zijn 

overlijden. Vanaf dan wordt zijn lichaam immers consequent beschreven als ‘heilig’, 

terwijl Poppo’s heiligheid ook meermaals aan bod komt.149 Het enige mirakel uit dit deel 

 

                                                      
145 In hoofdstuk 28 wordt verteld hoe Everhelm aanwezig was bij Poppo’s laatste uren, en in de beschrijving 

van de begrafenisstoet kunnen we lezen: “Et nos quidem, qui de eo haec scribimus, ipse similiter totum in funere 

fuimus”. Everhelm, Vita Popponis, c. 29 p. 313. 
146 Zo vertelden ze in hoofdstuk 28 hoe alle aanwezigen bij zijn overlijden ‘hun tranen niet konden inhouden’. 

Ook verder in dit deel legden ze de nadruk op het verdriet van de betrokkenen, zo vermeldden ze in hoofdstuk 

30 hoe bisschop Wazo van Luik ontroostbaar begon te huilen bij het nieuws van zijn overlijden, alsook hoe het 

gehuil en gejammer in Stavelot het gezang van de psalmen overstemde. Zie Everhelm, Vita Popponis, c. 28 p. 

311-2, c. 30 p. 313. 
147 Everhelm, Vita Popponis, c. 28 p. 312. 
148 Zie voetnoot 119. 
149 Zie bijvoorbeeld Everhelm, Vita Popponis, c. 30 p. 313: “Sacrosanctum corpus”; c. 30 p. 314: “in sancto suo”. 
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is trouwens ook eerder met zijn lichaam dan met de persoon zelf gelinkt: Poppo’s 

ontbindende lijk verspreidde immers een zoete geur.150 Hoewel dit een welgekend topos 

is binnen de hagiografische lectuur, is boodschap van de auteurs niettemin duidelijk: 

Poppo’s lichaam was bezield door de kracht van God, wat hem gelijkstelde met een 

heilige. Dit deel eindigt evenwel op een ietwat bevreemdende manier. Everhelm en 

Onulf achtten het immers noodzakelijk duiding te geven bij het feit dat er bij Poppo’s 

graf blijkbaar niet bijzonder veel mirakels gebeurden. Ze argumenteerden dat niemand 

het recht heeft dergelijke “gratie van God” te verwachten, bovendien “vreesde” Poppo 

al gedurende zijn leven “het applaus van mensen”.151 Het gebrek aan mirakels vormde 

met andere woorden eerder het bewijs van Poppo’s heiligheid en zijn nederigheid. De 

sporadische wonderen toonden dan aan dat de heilige man na zijn dood “niet [langer] 

verborgen kon blijven”.152  

Hoewel de auteurs claimden dat er heel wat volk aanwezig was bij Poppo’s overlijden, 

zijn begrafenisstoet van Marchiennes naar Stavelot en Poppo’s begrafenis, achtten ze 

het enkel nodig vier personen in dit deel bij naam te noemen: 

 

Tabel 10 Persoonsnamen in deel 4 van de Vita Popponis 

Naam Wereldlijk 

(W) of 

Relgieus 

(R) figuur 

Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Everhelm van 

Hautmont 

R Aanwezig bij Poppo’s laatste uren c. 28 p. 311 

Diederik, zoon Graaf 

Dirk III van Holland 

R Poppo duidt hem aan als opvolger 

in St-Maximin 

c. 28 p. 311 

Bisschop Wazo van 

Luik 

R Organiseerde Poppo’s translatie en 

begrafenis 

c. 30 p. 313 

Richard van St-

Vanne 

R Diens brieven werden in Poppo’s 

tombe neergelegd 

c. 30 p. 313 

 

Elk van deze personen had volgens Everhelm en Onulf een centrale rol gespeeld in 

Poppo’s leven, al is het uiteraard niet te verwonderen dat Everhelm vooral zichzelf een 

belangrijke rol toekende. Wat meteen opvalt, zijn de vermeldingen van Diederik en 

Richard van St-Vanne. Hoewel geen van beiden een rol hadden gespeeld in het derde 

 

                                                      
150 Everhelm, Vita Popponis, c. 29-30 p. 313. 
151 Everhelm, Vita Popponis, c. 30 pp. 313-4. 
152 Everhelm, Vita Popponis, c. 30 pp. 313-4. 
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deel van de Vita (bij de beschrijving van Poppo’s carrière als abt), hadden ze dit immers 

wel gedaan in het eerste en tweede deel. Op die manier maakten de auteurs de cirkel 

rond, en konden ze zowel de grafelijke familie van Holland als Richard een centrale 

plaats rol toekennen in Poppo’s beeldvorming. Dit kan dus beschouwd worden als een 

manier om de bijzondere relatie tussen Poppo en Richard te benadrukken, zonder dat ze 

Poppo in Richards schaduw hadden moeten plaatsen. Ook Wazo krijgt ten slotte een 

bijzondere plaats toegekend. Zo worden niet enkel zijn verdriet en voortrekkersrol bij 

Poppo’s begrafenis in de verf gezet, maar de auteurs vertellen bovendien hoe de 

bisschop een bezoek ontving van de geest van de overleden abt, hoewel deze laatste 

onzichtbaar bleef voor omstaanders.153  

De vermelde plaatsnamen beperkten zich dan tot Poppo’s twee voornaamste 

kloosters en tot het bisdom Luik, waar zijn begrafenis plaatsvond. Tot slot wordt ook 

slechts één bijbelse figuur vermeld, namelijk Job, ter vergelijking van Poppo’s zorg voor 

de armen.154 

 

Tabel 11 Plaatsnamen in deel 4 van de Vita Popponis 

Naam Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Stavelot Plaats van begrafenis c. 28 p. 312, 

c. 30 p. 313 

St-Maximin in 

Trier 

Hier duidde Poppo Diederik aan als opvolger c. 28 p. 311 

Luik Tussenstop van de begrafenisstoet c. 30 p. 313 

 

Tabel 12 Heiligen en bijbelse figuren in deel 4 van de Vita Popponis 

Naam Wordt Poppo vergeleken met een 

Heilige of een Bijbels figuur? 

Plaats van 

vermelding 

Job Ja: ter vergelijking van zijn zorg voor de 

blinden en armen 

c. 28 p. 312 

 

 

                                                      
153 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 30 p. 313. Reeds in deel 3 van de Vita hadden de auteurs het 

uitgebreid over de bijzondere vriendschap tussen Poppo en Wazo, zie Everhelm, Vita Popponis, c. 26 p. 310 
154 Everhelm, Vita Popponis, c. 28 pp. 311-2 (St-Maximin, Stavelot en Job), c. 30 p. 313 (Luik en Stavelot) 
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Deel 5: c. 31-34, Poppo’s posthume mirakels (ca. 1100 woorden) 

In dit deel beschreven Everhelm en Onulf vier mirakels die zich voordeden nabij Poppo’s 

tombe. In deze hoofdstukken staat Poppo zelf uiteraard niet langer centraal, als wel de 

persoon die genezen werd. Deze wonderverhalen werden verteld in hiërarchische 

volgorde van de genezen persoon: eerst komt het verhaal van de portier van Stavelot, 

daarna dat van een jonge monnik van Stavelot in opleiding, daarna dat van een 

beeldhouwer die aan de kerk van Stavelot werkte, en uiteindelijk dat van een naamloze 

man die aan waterzucht leed. Poppo wordt in dit deel opnieuw consequent de ‘zalige 

man’, de ‘man’, ‘dienaar’ of ‘atleet van God’ genoemd, al wordt hij ook éénmalig 

aangeduid als de ‘heilige man’.155 De mirakels zelf zijn niet bijzonder indrukwekkend te 

noemen, al is vooral de eerste het vermelden waard. Hierin wordt verteld hoe Herman, 

de portier van Stavelot, een visioen van Poppo kreeg op zijn sterfbed. Na dit visioen 

biechtte hij op aan de omstaanders dat hij ooit een stuk weiland in bruikleen gekregen 

van Poppo, waarna hij het echter had opgeëist voor zichzelf. Na deze biecht en 

vooraleer hij zijn laatste adem uitblies, schonk hij deze grond terug aan de abdij.156 

Gezien de relatief korte tijdsspanne tussen Poppo’s overlijden en de redactie van de 

tekst, mogen we aannemen dat Everhelm en Onulf verwezen naar een reëel persoon bij 

het vernoemen van ‘Herman’. Hierdoor lijkt dit mirakel eerder te wijzen op het 

memoriseren van een gebiedsbetwisting dan op het aantonen van Poppo’s heiligheid.157 

De overige drie mirakels vertellen dan hoe Poppo in een visioen demonen verjoeg, hoe 

hij een depressieve man hielp sterven en een man lijdend aan waterzucht genas.158  

De persoonsnamen die in dit deel voorkomen, verwijzen vooral naar diegenen die 

deze mirakels ondergingen, waarbij het opvalt dat ze allen gelinkt zijn aan Stavelot, die 

bovendien de enige expliciet benoemde plaats is. Uitzondering hierop is Everhelm, die 

zichzelf in de kijker zette en het mirakel van de beeldhouwer geloofwaardiger wenste te 

maken met zijn eigen autoriteit.  

 

Tabel 13 Persoonsnamen in deel 5 van de Vita Popponis 

Naam Wereldlijk 

(W) of 

Relgieus 

Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

 

                                                      
155 Everhelm, c. 32 p. 314: “a sancto viro”. 
156 Everhelm, c. 31, p. 314. 
157 Het gebruik van mirakels in hagiografieën ter verdediging van bepaalde eigendomsrechten van een abdij is 

alleszins niet vreemd aan het hagiografisch genre, zie Philippart, “L’hagiographie”, p. 32. 
158 Everhelm, c. 32-34 pp. 314-5. 
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(R) figuur 

Herman R Portier van Stavelot, onderwerp van 

het eerste mirakel 

c. 31 p. 314 

Gozo R Monnik van Stavelot, onderwerp 

van het tweede mirakel 

c. 32 p. 314 

Thietmar W Beeldhouwer te Stavelot, 

onderwerp van het derde mirakel 

c. 33 p. 314-

5 

Everehelm van 

Hautmont 

R Aanwezig bij het derde mirakel c. 33 p. 315 

 

Tabel 14 Plaatsnamen in deel 5 van de Vita Popponis 

Naam Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Stavelot Locatie van de vier mirakels c. 31-34 pp. 314-5. 

 

Tot slot worden er twee heiligen vermeld in dit deel, namelijk St. Martinus en St. 

Remaclus. Opnieuw valt hierbij de focus op Stavelot op: niet enkel is deze laatste heilige 

de patroon van Stavelot, bovendien wordt ook Martinus vermeld in connectie met 

Stavelot. De auteurs vermeldden immers dat Stavelot zichzelf gelukkig mocht prijzen 

met de aanwezigheid Poppo, net zoals Tours trots kon zijn op ‘hun’ Martinus. Hoewel 

deze nadruk op Stavelot niet verwonderlijk is gezien de locatie van Poppo’s tombe, is 

het niettemin opvallend dat zowel de Onulf als Everhelm, niet tot het convent van 

Stavelot behoorden. Ze maakten met andere woorden in dit deel propaganda voor een 

pelgrimage naar een ‘concurrerend’ klooster. Hierbij staken ze evenwel niet onder 

stoelen of banken dat pelgrims de tombe van Poppo dienden te verkiezen boven de 

relieken van Remaclus: zo had de man die leed aan waterzucht zich eerst tot het altaar 

van Remaclus gewend, waarna deze heilige hem zelf in een visioen had aangeraden om 

zijn heil bij Poppo te zoeken.159  
 

Tabel 15 Heiligen in deel 5 van de Vita Popponis 

Naam Wordt Poppo vergeleken met een Heilige 

of een Bijbels figuur? 

Plaats van 

vermelding 

Martinus Nee c. 31 p. 314, c. 34 p. 

315 

Remaclus Nee c. 34 p. 315 

 

                                                      
159 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 34 p. 315 
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Deel 6: c. 35, Everhelms epiloog (ca. 270 woorden) 

Hoewel Poppo ook in dit deel niet langer centraal staat, verdient ook dit laatste 

hoofdstuk van de Vita, dat Everhelms verslag van zijn pelgrimage naar Stavelot bevat, 

wat aandacht. Deze passage is ongetwijfeld de meest ‘persoonlijke’ van de Vita, niet in 

het minst omdat ze vanuit het ik-perspectief werd geschreven. Hoewel Everhelm er in 

vermeldde hoe hij deze Vita na voltooiing “niet zonder verdriet” ging neerleggen op het 

graf van de “zeer vrome vader”, lijkt dit hoofdstuk toch eerder een wrokkige 

commentaar te zijn op zijn reisgenoten, met name Onulf (de feitelijke auteur van de 

Vita, en Odulf (de kapelaan van graaf Lambert II van Leuven).160 We kunnen immers 

lezen hoe ze met hun drieën de reis hadden aangevangen, totdat Onulf, op aanraden van 

(en samen met) Odulf, besliste om de reis te staken en op Everhelms terugkeer te 

wachten in St-Truiden. Everhelm gaf duidelijk aan “ontgoocheld” te zijn door hun 

“zwakke loyaliteit” en hen “triestig en droevig” te vinden.161 Fijntjes voegde hij er 

bovendien nog aan toe dat Odulf, op het ogenblik van redactie van dit hoofdstuk, hevig 

leed door een slag van zijn paard. Dit was volgens hem ongetwijfeld een gevolg van 

diens weigering de reisweg met Everhelm verder te zetten. Pas in zijn laatste zin werd 

Poppo nog eens vernoemd, toen Everhelm zijn hoop uitdrukte dat toekomstige 

generaties nog van Poppo’s daden zouden mogen vernemen. Niettemin speelde zijn held 

voor het overige een figurantenrol in dit hoofdstuk. Misschien moeten we Huyghebaert 

dan toch gelijk geven, toen deze Everhelm een “hoogmoedig en opvliegend” karakter 

noemde…162 

Voor de volledigheid geven we in de tabellen hieronder nog een overzicht van de 

vernoemde namen en plaatsen, al houden deze vermeldingen geen grote verrassingen 

in. 

 

Tabel 16 Persoonsnamen in deel 6 van de Vita Popponis 

Naam Wereldlijk 

(W) of 

Relgieus 

(R) figuur 

Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Everhelm R Ik-figuur c. 35 pp. 

315-6 

 

                                                      
160 Voor de identificatie van Lambert II van Leuven, zie Sabbe, “Deux points”, p. 66 noot 1. 
161 “Ad haec ergo, eorum fidem infirmam considerans, aio eos poenitere in proximo. […] In crastinum vero ad comites mei 

itineris rediens, eos tristes maestosque nimium repperi.” Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 pp. 315-6. 
162 Huyghebaert, “La Vita”, p. 250. 
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Onulf R Mede-reiziger Everhelm c. 35 pp. 

315-6 

Odulf R Mede-reiziger Everhelm en 

kapelaan van Lambert II van Leuven 

c. 35 pp 315-

6 

GraafLambert II 

van Leuven 

W Vermeld als heer van Odulf c. 35 p. 315 

 

Tabel 17 Plaatsnamen in de Vita Popponis 

Naam Reden van vermelding Plaats van 

vermelding  

Luik Stopplaats op hun reisweg c. 35 p. 315 

Stavelot Eindhalte reisweg Everhelm c. 35 p. 315 

St-Truiden Eindhalte reisweg Odulf en Onulf c. 34 p. 315 

St-Pieters in Gent Verblijfplaats Everhelm c. 35 p. 315 

 

Enkele algemene vaststellingen 

Bovenstaande analyse toont duidelijk aan hoe Everhelm en Onulf de Vita Popponis 

opbouwden volgens een narratieve techniek waarbij ze Poppo per levensfase (cf. de zes 

voorgaande delen) lieten groeien van een vrome doch moedige miles tot een 

voorbeeldige geestelijke en zelfs een heilige. Hierbij benadrukten ze vooral Poppo’s 

daden en verwezenlijkingen per levensfase. We merken hoe Poppo’s karakter hierbij 

evolueerde van een moedig, gedreven en religieus persoon in zijn adolescentie (deel 1) 

tot een ideale monnik die nederig, gehoorzaam, geduldig en vol medelijden was (deel 2). 

Hierbij kwamen zijn moed en gedrevenheid goed van pas, vooral in de beschrijvingen 

van zijn beheer van de wereldlijke zaken van diverse van Richards kloosters. Eenmaal 

abt, kregen deze uitmuntende karaktereigenschappen een minder centrale plaats en 

stelden de auteurs hem vooral voor als een bijzonder bekwaam bestuurder, die (indien 

nodig met de harde hand) gehoorzaamheid afdwong, kloosters ‘reinigde’ en hierbij ‘de 

goede weg’ toonde aan zijn monniken. Niettemin blijven Everhelm en Onulf heel erg op 

de vlakte wat dergelijke ‘reiniging’ dan inhield. Bovendien komen - de meestal 

impliciete - verwijzingen naar een herstel van de “reguliere observantie” of de 

“vroegere glorie” slechts zeer sporadisch voor. Op geen enkel moment voelden de 

auteurs dus de behoefte Poppo primair af te schilderen als een monastiek ‘hervormer’ of 
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als iemand met vernieuwende ideeën. 163  Dit komt overeen met Vanderputtens 

vaststellingen over de beeldvorming van abten als Richard van St-Vanne en Poppo in 

verhalende bronnen uit de tweede helft van de elfde eeuw. Hieruit blijkt immers dat 

middeleeuwse auteurs aanvankelijk slechts matige interesse vertoonden in de typologie, 

in de inhoud en in het belang van hun zogenaamde ‘hervormingen’, te meer aangezien 

dergelijke herinneringen waarschijnlijk nog actief aanwezig waren in de betrokken 

instellingen.164 

Ondanks de beschrijvingen van Poppo’s indrukwekkende carrière wilden de 

Everhelm en Onulf uitdrukkelijk benadrukken dat Poppo steeds zijn nederigheid had 

behouden. Ze suggereerden dan ook dat hij immers haast gedwongen werd om zo 

invloedrijk te zijn door zijn gehoorzaamheid aan wereldlijke machthebbers. Om 

bovendien te benadrukken hoe geliefd Poppo was, werd zijn sterfscène emotioneel 

beschreven.165 Eenmaal dood, bezat zijn lichaam dan de kracht van God (en dus van een 

heilige), wat zich uitte in een bescheiden aantal mirakels. Opnieuw moeten we 

benadrukken dat indien de echte Poppo al een asceet, eremiet of religieuze virtuoos 

was, de auteurs alvast geen behoefte schenen te voelen dit in de verf te zetten. Enkel na 

de beschrijving van zijn dood vermeldden ze – haast obligatoir – kort dergelijke 

karaktereigenschappen van Poppo. Het beeld dat de auteurs wilden nalaten van Poppo, 

is dat van de ideale gehoorzame, nederige en vooral bekwame monnik die, dankzij zijn 

bekwaamheid en nederigheid, een indrukwekkende en machtige carrière als abt had 

gekend en daarbij steeds het beste voorhad met zijn kloosters.166  

Hoewel dergelijke beeldvorming op het eerste zicht misschien niet verwonderlijk 

mag lijken, strookt het toch niet helemaal met de typische beeldvorming van 

hagiografieën uit de tweede helft van de elfde eeuw. De meeste hagiografen waren 

immers niet zozeer geïnteresseerd in het zo volledig mogelijk reconstrueren van het 

leven en carrière van hun subject, als wel in het creëren van een ideaalbeeld voor 

andere monniken, bij voorkeur via de imitatio Christi.167 Het accent werd daarbij vooral 

gelegd op de verschillende mirakels, die de innerlijke krachten van de protagonisten 

moesten symboliseren.168 Hoewel we Poppo’s gedrag als monnik en zijn beheer als abt 

 

                                                      
163 Hierbij moeten we de kanttekening maken dat de term ‘reformare’ pas vanaf de twaalfde eeuw regelmatig 

begon op te duiken in middeleeuwse monastieke bronnen, het duurde zelfs tot de veertiende eeuw vooraleer 

ze courant werd gebruikt. Zie Barrow, “ideas”, p. 347. 
164 Vanderputten, “Identité”, pp. 264-272, 288-9. 
165  Dergelijke emotionele beschrijvingen van sterfscènes waren echter niet vreemd bij elfde-eeuwse 

hagiografische teksten, zie Henriet, La parole, pp. 300-1. 
166 Vanderputten wees reeds op de centrale plaats die gehoorzaamheid (obedientia) innam in het discours van 

de Lotharingse monastieke hervormers uit de elfde eeuw. Zie Vanderputten, “oboedientia”, pp. 255-66. 
167 Head, Hagiography, p. 103-10; Coué, Hagiographie, pp. 13-5; Jestice, “a new fashion”, pp. 165-8. 
168 Head, Hagiogaphy, p. 103 
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inderdaad als ideaaltypisch kunnen beschouwen, is het opmerkelijk dat geen enkele van 

zijn vermelde karaktereigenschappen of daden als écht ‘buitengewoon’ bestempeld 

kunnen worden. Het accent van de Vita Popponis ligt duidelijk op het reconstrueren en in 

de verf zetten van Poppo’s levensverhaal en zijn indrukwekkende carrière. Kenmerkend 

hiervoor is hoofdstuk 19, dat niks anders inhoudt dan een paginalange opsomming van 

de abdijen onder zijn invloed. De vermelde mirakels zijn vrij magertjes (slechts in vier 

gevallen ‘geneest’ hij iemand) en dienden vooral om zijn levensloop te kaderen 

(bijvoorbeeld zijn premature geboorte of zijn conversie) of om aan te tonen hoe God 

omging met insubordinatie tegen de abt (niet minder dan vijf mirakels). Dergelijk 

ontbreken van meer ‘wonderbaarlijke’ eigenschappen kan worden toegeschreven aan 

de korte tijdsspanne tussen Poppo’s overlijden en de redactie van de Vita Popponis, 

waardoor de auteurs zich niet al te veel ‘fantasietjes’ konden veroorloven. Een andere 

verklaring hiervoor kunnen we echter terugvinden bij Giulia Barone, die opmerkte dat 

een dergelijk gebrek aan mirakels ook voorkomt bij diverse laat-tiende-eeuwse 

hagiografieën, geschreven in de context van de (tiende-eeuwse) Lotharingse of 

Cluniacenzische hervormingen.169 Het accent lag in deze teksten dan ook eerder op het 

vertellen van het leven en de deugden van de heiligen, dan op wonderbaarlijke 

gebeurtenissen.170 Volgens Barone had een ‘hervormende abt’ dan ook geen mirakels 

nodig om zijn superioriteit af te stralen, bovendien konden dergelijke mirakels inferieur 

zijn en wijzen op corruptie.171 De beschrijving van Poppo’s sterfscène is dan wel weer 

conform te noemen met de algemene evolutie die waar te nemen valt in de elfde- en 

twaalfde-eeuwse hagiografieën.172 

Daarnaast zien we ook hoe Everhelm en Onulf zich geen moeite spaarden om Poppo’s 

connecties met bepaalde sociale milieus, alsook zijn grote mate aan mobiliteit, te 

demonstreren. Ook hier merkten we een evolutie doorheen zijn levensfasen: in het 

eerste deel werden voornamelijk leken van een eerder bescheiden afkomst vermeld, 

terwijl de nadruk in de daaropvolgende delen al vlug kwam te liggen op religieuzen en 

wereldlijke machthebbers van hoog aanzien. Richard van St-Vanne kwam hierbij enkel 

aan bod tijdens Poppo’s dienstjaren als monnik, waarbij vooral werd benadrukt dat 

Richard onder de indruk was van Poppo’s kwaliteiten, in plaats van vice-versa. Enige 

hint of informatie over hoe Richard Poppo inspireerde of opleidde, ontbreekt volledig, 

wat nog versterkt wordt door zijn afwezigheid in de beschrijving van Poppo’s jaren als 

abt. De achterliggende boodschap van de auteurs is alleszins duidelijk: Poppo was een 

zelfstandige abt, wiens succes of religiositeit geenszins een gevolg was van zijn 

 

                                                      
169 Barone, “Une hagiographie”, pp. 435-46. 
170 Barone, “Une hagiographie”, p. 444. 
171 Barone, “Une hagiographie”, pp. 440-444. 
172 Zie hiervoor Henriet, La parole, pp. 295-314. 
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contacten met Richard. De geografische klemtoon tijdens zijn jeugd, zijn jaren als 

monnik en zijn laatste levensjaren lag duidelijk op Vlaanderen, Noord-Frankrijk en 

Verdun. Tijdens zijn abtsjaren verschoof deze geografische focus dan naar Stavelot, en, 

in mindere mate, St-Maximin en het bisdom Luik, ondanks Poppo’s hoge mobiliteit. Via 

al deze associaties slaagden Everhelm en Onulf er in – zij het op een subtiele wijze – om 

ons beeld van de abt Poppo te gaan definiëren. De ‘werkelijke’ Poppo begaf zich immers 

ongetwijfeld in een veel groter sociaal en geografisch veld dan weergegeven in de Vita 

Popponis. Niettemin blijft, na het lezen van zijn biografie, toch voornamelijk het beeld 

hangen van een abt die zich vooral focuste op zijn ‘kernkloosters’. Zijn invloed in andere 

kloosters waren immers vooral een gevolg van opdrachten die Poppo onmogelijk kon 

weigeren. 

Ook de keuze van heiligen waarmee Poppo werd vergeleken, is niet toevallig. De drie 

meest in het oog springende zijn ongetwijfeld Job (die haast in elk deel wordt vermeld), 

St. Martinus (vermeld in delen 2, 3 en 5) en St. Benedictus (vermeld in deel 3). Job 

illustreerde Poppo’s nederigheid en medelijden, terwijl de associaties met Benedictus 

dienden om aan te tonen hoe Poppo, als abt, de ideale bestuurder belichaamde. 

Martinus was dan één van de grote ‘voorbeeldheiligen’ uit de Middeleeuwen en vormde 

dus een ideaal referentiepunt voor Everhelm en Onulf. 

Via voorgaande analyse van de vermelde karaktereigenschappen, mirakels en 

associaties met personen, plaatsen en heiligen, krijgen we met andere woorden inzicht 

in hoe de Everhelm en Onulf Poppo vorm gaven. De Poppo die zij ons nalieten is 

uiteraard niet noodzakelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de ‘echte’ Poppo. De 

Poppo die zij ‘boetseerden’ doorheen deze tekst was immers veeleer een reflectie van 

hoe zij Poppo in herinnering wilden brengen. Het is dan ook dit beeld van Poppo waarop 

latere voorstellingen van Poppo, alsook analyses van zijn daden en van zijn invloed, in 

hoofdzaak werden geënt. 

1.3 Motivatie tot redactie en betrouwbaarheid van de Vita 

Popponis  

Vooraleer over te gaan naar de vraag hoe dit beeld van Poppo expliciet dan wel 

impliciet bleef doorleven in de daaropvolgende eeuwen, worden hier nog even de 

mogelijke motivaties van de auteurs tot het schrijven van deze tekst overlopen. Onulfs 

motivatie is alvast vrij duidelijk: hij handelde in opdracht van Everhelm. Voor wat 

betreft Everhelms motivatie als opdrachtgever en geestelijk auteur van de Vita Popponis 

kunnen helaas slechts enkele hypothesen geformuleerd worden. De bron zelf biedt 
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hierover immers geen duidelijkheid, al werden hoogmiddeleeuwse Vitae zelden tot nooit 

geschreven voor zuiver entertainment of contemplatieve doeleinden. Aan hun redactie 

waren immers meestal enkele zeer concrete doelen verbonden.173  

Een eerste mogelijkheid is dat Everhelm deze tekst aanwendde als apologetisch 

verhaal. De focus op zijn banden met Poppo kon immers dienen om de kritieken op zijn 

benoeming in St-Pieters te counteren.174 Dit lijkt echter eerder moeilijk verenigbaar met 

de hierboven besproken consensus met betrekking tot de redactiedatum, die gesitueerd 

wordt voor Everhelms benoeming in Gent. Bovendien is dit moeilijk te verenigen met 

het beoogde doelpubliek van de Vita Popponis. Vele elfde-eeuwse hagiografieën werden 

immers geschreven om voorgelezen te worden tijdens de maaltijden en erediensten van 

een convent. In dit geval was de tekst overduidelijk bestemd voor het convent van 

Stavelot, die echter hoogstwaarschijnlijk geen betrokkenheid had in de zaak tegen 

Everhelms benoeming.175  

Een andere - meer algemeen aanvaarde - mogelijkheid is dat Everhelm, als leerling en 

familielid van Poppo, een danig grote bewondering had voor zijn vroegere abt en 

mentor, dat hij het opportuun achtte diens daden op papier te zetten ter bewaring voor 

het nageslacht. Hierbij hoopte hij dat zijn tekst zou bijdragen tot het ontstaan van een 

heiligencultus rond Poppo.176 De paus ging immers pas in de late twaalfde/vroege 

dertiende eeuw het canonisatieproces voor heiligen controleren. In de elfde eeuw kon 

het bestaan van een hagiografie vaak nog een voldoende reden zijn om iemand als 

heilige te gaan herdenken (al was dit uiteraard geen noodzakelijk gevolg).177 Voor 

Everhelm was het dan uiteraard handig meegenomen dat hij zichzelf een vrij centrale 

rol toebedeelde in het verhaal.  

Het lijkt echter niet onwaarschijnlijk dat de redactie van de Vita Popponis gedragen 

werd door een veel bredere groep personen dan aangegeven in de Vita. Hierbij moet 

Everhelm dan naar voren zijn gekomen als de meest aangewezen persoon om dit werk 

op zich te nemen. Het gebeurde immers maar heel zelden dat een elfde-eeuwse auteur 

een tekst op geheel eigen initiatief schreef, meestal fungeerde hij als vertegenwoordiger 

van een bredere groep.178 Zo suggereerde Tjamke Snijders al dat Poppo’s opvolger in 

Stavelot-Malmedy, namelijk abt Theoderik (1048-1080), de ware opdrachtgever zou zijn 

 

                                                      
173 Coué, Hagiographie, p. 172-3. Voor een voorbeeld verwijs ik graag naar de Vita Rodingi, die verder in deze 

thesis nog grondig besproken zal worden, zie infra, deel 2, 2.4.2. 
174 Dit werd geopperd door Vanderputten, Monastic Reform, p. 177. 
175 Zie Everhelms verklaring dat hij de Vita, na voltooiing, naar Stavelot bracht. Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 

p. 315-6 
176 Deze verklaring wordt door de meeste auteurs aangenomen, zie bijvoorbeeld Ladewig, Poppo, p. 139; 

Schmidtmann, “Poppo”, p. 72; George, “un réformateur”, p. 89; Krauss, “Christi iugum”, p. 281. 
177 Kuefler, The making, pp. 4-5, 7. 
178 Coué, Hagiographie, p. 24. 
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van de tekst.179 Hoewel dit weliswaar nergens in de Vita zelf wordt gesuggereerd, lijkt 

deze optie allerminst onlogisch. Bij het doornemen van de Vita Popponis valt de centrale 

rol van Stavelot immers heel erg op, vooral in het vijfde deel waar Everhelm en Onulf 

onomwonden propaganda maakten voor een pelgrimstocht naar Poppo’s graf. 

Everhelms ‘eigen’ abdijen, namelijk Hautmont en (later) St-Pieters, komen zo goed als 

niet aan bod, iets wat we zonder meer verwonderlijk kunnen noemen. Dit wordt enkel 

maar versterkt door het feit dat Everhelm expliciet vermeldde deze tekst, na voltooiing, 

persoonlijk op Poppo’s graf in Stavelot te hebben gelegd, zonder dat er vermelding 

wordt gemaakt (of zelfs maar weet is) van een kopie die bewaard werd in Hautmont of 

in St-Pieters.180 De redactie van Poppo’s levensverhaal was dus voornamelijk voordelig 

voor Stavelot’s status en rijkdom en leidde waarschijnlijk niet tot een rechtstreeks 

financieel gewin voor Everhelms instellingen. Niettemin mogen we uiteraard de 

uitstraling van een eventuele cultus rond Poppo op Everhelms prestige en positie niet 

onderschatten.  

Wat kunnen we tot slot zeggen over de betrouwbaarheid van deze bron? Ook al 

hebben hagiografische teksten niet meteen de reputatie van betrouwbare getuigenissen 

van een voorbije tijd te zijn, toch geniet de Vita Popponis zoals reeds gezegd een zekere 

geloofwaardigheid omwille van de nabijheid van Everhelm als betrokkene en het tijdstip 

van redactie.181 Uiteraard moet dit sterk genuanceerd worden. Het was immers niet 

Everhelms bedoeling om een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten te geven, maar 

wel om zijn visie op de carrière zijn ‘held’, en op diens heiligheid, weer te geven.182 

Niettemin bevat deze tekst heel wat nuttige informatie, tot aan de haast obligatoire 

mirakelverhalen toe. Zo leert het verhaal van Poppo’s miraculeuze genezing van een 

herder in de Elzas ons immers dat hij in 1016 aanwezig moet geweest zijn op een hofdag 

in Straatsburg.183 Diverse van de ‘grotere’ historische evenementen die in de Vita aan 

bod komen, alsook bepaalde details over Poppo’s carrière, werden bovendien bevestigd 

door complementair bronnenmateriaal.184 Aangezien vele familieleden en kennissen van 

 

                                                      
179 Snijders, “Obtulisti”, p. 11. 
180 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 35 p. 315-6. De Vita Popponis kende, voor zover gekend, slechts een beperkte 

verspreiding (cf. Supra, Auteurschap, redactie, bronnen en overlevering van de Vita Popponis). 
181 Voor het problematisch gebruik van hagiografische teksten als bronnen: zie Kuefler, The making, pp. 5-60; 

Haarländer, Vitae episcoporum, pp. 3-12; Coué, Hagiographie, pp. 2-25. Omtrent de geloofwaardigheid van de Vita 

Popponis, zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, p. 5; Schmidtmann, “Poppo”, p. 72-3; George, “Un réformateur”, p. 

89. 
182 Krauss, “Christi iugum”, p. 283.  
183 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 14 p. 302. Voor de datering van de hofdag in Straatsburg, zie Ladewig, Poppo, p. 

36 noot 3. 
184 Voor meer voorbeelden verwijzen we graag naar het tweede deel deze thesis, maar zie bijvoorbeeld de 

hofdag in Straatsburg. Zie voetnoot 183. 
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Poppo, alsook personen die nauw betrokken waren in verschillende van de beschreven 

gebeurtenissen en instellingen, ongetwijfeld nog in leven waren ten tijde van de 

redactie, kon Everhelm het zich bijgevolg onmogelijk permitteren om pertinent te gaan 

liegen omtrent bepaalde gebeurtenissen. Vooral de monniken uit het convent van 

Stavelot-Malmedy moeten immers nog persoonlijk contact hebben gehad met Poppo. 

Dit neemt uiteraard niet weg dat Everhelm de waarheid maar al te vaak kan hebben 

ingekleurd of naar zijn hand hebben gezet.  

Everhelm en Onulf hun relaas van Poppo is echter de enige ‘spiegel’ waarover we 

beschikken om een enigszins coherent beeld te kunnen vormen van deze abt. De auteurs 

van de Vita Popponis fungeerden dus als een filter voor onze kennis omtrent Poppo, door 

te bepalen hoe ze hem voorstelden, welke zaken ze vermeldenswaardig achtten, en, nog 

interessanter, welke ze niet vermeldenswaardig achtten. Het is dan ook belangrijk om 

dit steeds in het hoofd te houden, zodat Poppo zoveel volledig mogelijk ont-manteld zou 

kunnen worden van Everhelm en Onulfs representatie. Met andere woorden, indien ze 

met de nodige omzichtigheid wordt behandeld, bevat de Vita Popponis heel wat nuttige 

informatie uit de eerste hand over Poppo’s leven, familiale en sociale contacten en zijn 

carrière, alsook over de socio-politieke context van Lotharingen in de eerste helft van 

de elfde eeuw. 
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Hoofdstuk 2  

Middeleeuwse herinneringen aan Poppo 

Hoewel de Vita Popponis geen al te noemenswaardige geografische verspreiding kende, 

verdween Poppo niet meteen uit het middeleeuws collectief geheugen.185 Gedurende 

zijn leven dook zijn naam reeds op in diverse diplomatische en verhalende bronnen, 

maar het was vooral in de decennia na zijn overlijden dat hij regelmatig bleef opduiken 

in verschillende andere verhalende bronnen. Hoewel geen enkele bron zo uitgebreid en 

coherent over hem informeerde als de Vita Popponis, hebben al deze middeleeuwse 

bronfragmenten toch ook in meer of mindere mate hun steentje bijgedragen tot de 

vroegere en huidige beeldvorming van Poppo, waardoor ze hier enige aandacht 

verdienen. Uit praktische overwegingen zal ik mij in dit deel evenwel beperken tot het 

overlopen van de diverse beelden van Poppo zoals we ze kunnen terugvinden in deze 

bronnen, zonder van elke auteur of bron de intentie of bestaanscontext te 

reconstrueren. De diplomatische bronnen met vermeldingen van Poppo leverden veelal 

geen fundamentele bijdrage tot de beeldvorming van deze abt.186 Zij worden in dit deel 

dan ook achterwege gelaten. 

 

                                                      
185 Omtrent de verspreiding van de Vita Popponis, cf. supra (1.1 Auteurschap, redactie, bronnen en overlevering 

van de Vita Popponis). 
186 Poppo’s naam komt expliciet voor in 22 oorkonden, die hierna in chronologische volgorde staan opgelijst: 

(enkel de meest recente editie wordt vermeld, indien van toepassing wordt de corresponderende editie uit 

Halkin & Roland vermeld na de redactiedatum): Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien nr. 

301 pp. 351-3 (gedateerd 1026, maar is eigenlijk een vervalsing uit 1116); HR (Recueil des chartes de l'abbaye de 

Stavelot-Malmedy) nr. 96 p. 206 (1030); HR nr. 97 pp. 206-7 (1030); UQB (Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte 

der altluxemburgischen Territorien) nr. 239 pp. 333-4 (1030; cf. HR nr. 98); MGH DD K II (Monumenta Germaniae 

Historica Diplomata Conradi II) nr. 209 pp. 285-6 (1034); HR nr. 100 pp. 210-1 (1034-1035); MGH DD H III 

(Monumenta Germaniae Historica Diplomata Heinrici III) nr. 48 pp. 60-1 (1040); MGH DD H III nr. 51 pp. 64-6 (1040; 

cf. HR nr. 102); HR nr. 103 pp. 215-20 (1040); HR nr. 104 pp. 220-1 (c. 1043); MGH DD H III nr. 208a, pp. 273-6 

(1042; cf. HR nr. 124); UQB nr. 268 pp. 385-7 (1042-1047); MGH DD H III nr. 391 pp. 541-3 (gedateerd 1044, maar 

is vervalsing uit 1116); DD H III nr. 208b pp. 276-7 (1046?; cf. HR nr. 105); MGH DD H IV (Monumenta Germaniae 

Historica Diplomata Heinrici IV) nr. 160 pp. 208-10 (1065; HR nr. 113); HR nr. 116 pp. 239-40 (1082); UQB nr. 269 

pp. 387-9 (na 1048; cf. HR nr. 122); UQB nr. 248a pp. 347-52 (na 1048; cf. HR 123); UQB nr. 248b pp. 347-53 (na 
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Eigentijdse representaties van Poppo 

Laat ons beginnen met de vermeldingen over Poppo die nog dateren uit zijn 

levensjaren, dus van voor 1048. De meest in het oog springende en interessantste 

hiervan zijn ongetwijfeld de opmerkingen van Ekkehard IV van St-Gallen over Poppo. 

Kort na 1034 liet deze auteur zich immers bijzonder negatief uit over Poppo in zijn 

verderzetting van de Casus sancti Galli en in enkele van zijn glossen in de psalter van 

Notker III van St-Gallen.187 In deze fragmenten bekritiseerde hij Poppo, die, op vraag van 

keizer Koenraad II, kort daarvoor een monnik uit Stavelot, Norbert genaamd, had 

benoemd tot abt in St-Gallen (gelegen in het huidige Zwitserland).188 In zijn Casus sancti 

Galli noemde Ekkehard IV dan wel geen namen, maar heeft hij het over 

“vernieuwingsgezinde monniken” die met hun daden Gods toorn over zich afriepen en 

die, hoewel zij zich voordeden als vrome mannen, eigenlijk zorgden voor een schisma 

binnen het klooster.189 Enkele hoofdstukken verder beschreef hij dan verontwaardigd 

hoe leken tijdens speciale gelegenheden werden toegalaten binnen de kloostermuren, 

iets wat niet gebeurde voordat St-Gallen “te lijden” had onder “die van Gallië”.190 Indien 

er al twijfels mogen bestaan of Ekkehard IV hiermee wel Poppo’s interventie 

becommentarieerde, worden deze alvast weggenomen door zijn glossen in Notker’s 

psalter. Hierin noemde Ekkehard IV Poppo van Stavelot en – interessant genoeg – 

Richard van St-Vanne immers ketters, die “pretenderen de heilige Benedictus te zijn” 

en daarom “de regel willen veranderen”. Hij ging zelfs zo ver hen te vergelijken met “de 

duivel die pretendeert de gelijke van God te zijn”.191 Wat verder, in enkele randglossen 

 

                                                                                                                                                                      
1048; cf. HR nr. 125); MGH DD H IV nr. 408, pp. 539-40 (1089, cf. HR nr. 126); HR nr. 153 pp. 307-9 (1130-1131); 

Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien nr. 332 pp. 385-6 (s. d.). 
187 In 1034 duidde Poppo in St-Gallen de monnik Norbert (uit Stavelot) aan als abt. Voor een bespreking 

Ekkehard IV’s opmerkingen, zie Patzold, Konflikte, pp. 84-6. 
188 Hoewel de casus St-Gallen later in dit werk nog uitgebreider aan bod zal komen, kunnen we alvast 

opmerken dat Ekkehard IV’s commentaren de enige bron is waarover we beschikken om Norbert’s abbatiaat te 

evalueren. Zie Patzold, Konflikte, p. 85. 
189 “Quod tamen pace novitatis monachorum, qui irritare nunc Deum solent in adinventionibus suis, ut multiplicetur in eis 

ruina, nequaquam dixerim. Quibus tamen licentius erat carnes crudas laniare, quam infanda plura, quae quasi religiosi 

supersticione quadam scismatica assolent, facere.” Ekkehard IV, Casus sancti Galli, c. 87 p. 179. Hauck toonde aan dat 

deze passage verwees naar Poppo’s interventie in St-Gallen, zie Hauck, “Zur Erklärung”, pp. 108-9. Ook 

Ildephonso ab Arx, die de Casus sancti Galli reeds uitgaf in 1829, argumenteerde dat er een link was tussen dit 

fragment en de ‘hervormingen’ van Poppo. Zie MGH SS 2, p. 121 noot 21. 
190 “Vidi egomet ante tempora, quae a Gallis patimur, monachorum scismatis comites aliosqe potentes, […]”, Ekkehard 

IV, Casus sancti Galli, c. 136 p. 264. Ook bij deze passage werd reeds door Ildephonso ab Arx de link gelegd met 

Poppo’s interventie, zie MGH SS 2, p. 142 noot 2. 
191 “Âne die uuâren heretici unde sint hiûto Ricarth Poppo . Quorum uterque dicit se sanctum Benedictum esse . et ideo 

regulam mutasse […] Neque enim iam nunc mirum est quod diabolus se promisit similem deo esse . cum et membra eius 
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naast psalm 65, merkte hij dan op hoe er door Poppo een schisma was ontstaan in het 

klooster van St-Gallen en gaf hij, haast verbitterd, kritiek op de kledingwijze ingevoerd 

door “de Galliërs”, waardoor de monniken van St-Gallen nu “in de ellende 

achterblijven”.192 Tot slot luchtte hij ook in Eugippius’ commentaren op Augustinus’ 

werk nogmaals zijn hart, door ook daar te vermelden hoe “de vernieuwingen van 

Poppo” zijn klooster verwondden.193  

Een andere - weliswaar minder negatieve - bron uit Poppo’s levensjaren, zijn de 

Annales Hildesheimenses. Daarin liet men in 1031 optekenen dat “Ruodo monnik van 

Poppo” in Hersfeld abt werd, en daar op bevel van de keizer de “monachica consuetudo” 

wijzigde.194 Tot slot beschikken we ook nog over een brief die Siegfried (de toenmalige 

abt van Gorze) stuurde naar Poppo in het jaar 1043.195 Hoewel dit sensu stricto geen 

verhalende bron is, heeft ook deze brief – zij het in beperkte mate – bijgedragen tot de 

huidige beeldvorming omtrent Poppo.196 In deze vrij uitgebreide bron, waarin Poppo 

wordt aangesproken als “Sincera dilectione et perfecta veneratione amplectendo domno abbati 

Popponi”,197 kunnen we lezen hoe Poppo van keizer Hendrik III de opdracht kreeg om te 

onderzoeken indien Hendrik’s huwelijk met Agnes van Poitou wel legitiem was volgens 

de canonieke graden van bloedverwantschap. Volgens Siegfried van Gorze was dit 

huwelijk inderdaad een inbreuk op de canonieke wetten, waardoor hij er bij Poppo op 

aandrong om de de keizer hiervan op de hoogte te brengen, ongeacht diens eventuele 

 

                                                                                                                                                                      
similia sapiant.” Notker der Deutsche, Der Psalter, I, p. 67. Tax, die deze psalter uitgaf, toonde aan dat Ekkehard 

IV de auteur is van deze glossen. Zie Idem, pp. XLII-XLIII. 
192 “Poponiscos scimaticos inter monachos. Maxime inter sancti gallenses.” Notker der Deutsche, Der Psalter, II, p. 222. 

“idest mit ypocrisi prêitero bláttûn uuîtero chúgelún et mille aliis quibus scismatici nostri irritaurunt deum in 

adinuentionibus suis. Maxime autem in duobus roccis. In quibus diabolus CRUCEM domini per eos delere conatur. Ne ea 

sicut BENEDICTUS instituit monachi uestiantur. Nam cetera eorum abominanda. Si non puras conscientias pollui 

timeremus abundantius pandere haburamus. Nam et a crapula Gallis ingenita inchoantes. IN MISERANDA. INOPIA. NOS. 

RELIQUERANT.” Notker der Deutsche, Der Psalter, II, p. 223. 
193 “Nota quod huiuscemodi et in aliis rebus perturbatio grassatur, sicut nouitas Popponis S. Galli cellam in plerisque 

nobiliter sanam uulnerabat scismatis sui uulnere sequo et dolendo.” Dümmler, “Ekkehard IV.”, p. 6. 
194 “[…] successit ad abbatieae dignitatem rodolfus Bopponis monachus, coenobii Stabulon prepositus; a quo imperatoris 

decreto inibi mutata est monachica consuetudo.” Annales Hildesheimenses, MGH SS rer. Germ. (Monumenta Germaniae 

Historica Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi) 8, pp. 36-7. Hierbij moeten we 

weliswaar opmerken dat de notitie in deze annalen niet de originele is, maar overgenomen werd uit de 

(momenteel verloren gegane) Annales Maiores. Zie Manitius, Geschichte, p. 283. 
195 Voor de meest recente uitgave en vertaling, zie Parisse, “Sigefroid”, pp. 554-66; voor meer informatie, zie 

ook Corbet, Autour de Bouchard, pp. 137-46. 
196 Deze brief kwam slechts in de laatste jaren onder de aandacht van historici die Poppo bestudeerden. Zo 

wordt ze bijvoorbeeld niet vermeld in Hallinger, Gorze-Kluny; Schäfer, Studien; George, “un réformateur”; maar 

wel in Krauss, “Christi iugum”, pp. 292, 305. Ook Ladewig deze brief vermeldde deze brief reeds in 1883, zie 

Ladewig, Poppo, pp. 106, 110-1. 
197 Parisse, “Sigefroid”, p. 554. 
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reactie.198 Poppo’s reactie kennen we niet, maar veel gevolg had deze brief alleszins niet: 

tot aan zijn dood in 1056 bleef Hendrik III immers getrouwd met Agnes. Voor de 

volledigheid wil ik hier ook nog meegeven dat Poppo genoemd werd als abt van Stavelot 

op de ons overgeleverde inscripties in de altaren van St. Niklaas en St. Laurentius te 

Stavelot, beiden gewijd in 1030.199  

Op basis van voorgaande bronnen kunnen we verrassend genoeg concluderen dat 

Poppo’s beeldvorming als zijnde een ‘vernieuwer’ reeds gedurende zijn levensjaren een 

start had genomen, en zelfs sterker aanwezig was in bovenstaande bronnen dan in de 

Vita Popponis.200 Meer zelfs, de bronnen van Ekkehard IV en de Annales Hildesheimenses 

zijn de enige sporen waarover we beschikken om Poppo’s interne ‘hervormingen’ te 

kunnen interpreteren. Ook werd Poppo voorgesteld als iemand die in verschillende 

kloosters orde op zaken stelde en hierbij in nauw contact stond met - en tevens een 

morele autoriteit was voor - de hoogste regionen van de wereldlijke hiërarchie. Ook al 

was een auteur als Ekkehard IV dan wel expliciet negatief over Poppo, zijn relaas droeg 

ontegensprekelijk bij tot Poppo’s identiteitsconstructie van een vernieuwingsgezinde 

abt. Opmerkelijk hierbij is Ekkehard IV’s associatie tussen Poppo met Richard, alhoewel 

deze laatste, voor zover gekend, geen enkele betrokkenheid had in St-Gallen. Niettemin 

moeten we stellen dat deze bronnen ons niet méér inzicht kunnen bieden in de ‘ware’ 

Poppo of voor een beter begrip zorgden in de achterliggende dynamieken van zijn 

carrière dan de Vita Popponis.201 Ook deze auteurs lieten zich immers eerder drijven door 

andere motieven dan een waarheidsgetrouwe weergave. 

Elfde-eeuwse post-mortem herinneringen aan Poppo 

Na Poppo’s overlijden werd de memorie aan hem levendig gehouden door de opname 

van de dag of het jaartal van zijn overlijden in diverse Necrologiae. Zo werd hij vermeld 

in het dodenboek van St-Vanne, St-Maximin en Echternach, en vermeldden ook de 

annalen van Stavelot (daterend uit 1050-1087) zijn overlijdensjaar.202 Ook Sigebert van 

 

                                                      
198 Parisse, “Sigefroid”, pp.554-66 
199 Hoewel beide altaren niet bewaard zijn, hebben we weet van deze inscripties doordat ze neergeschreven 

werden in het veertiende-eeuwse cartularium van Stavelot. Notae Stabulenses, MGH SS 15, 2, pp. 965-6. 
200 Dit is verrassend te noemen, aangezien Vanderputten bijvoorbeeld vaststelde dat middeleeuwse auteurs uit 

de eerste helft van de elfde eeuw zo goed als geen interesse vertoonden in de daden van deze eigentijdse 

‘hervormers’. Zie Vanderputten, “Identité”, pp. 264-71. 
201 Dergelijke beginnende identiteitsconstructie gedurende iemands leven, ook al is ze vrij oppervlakkig, 

kunnen we ook vaststellen bij bijvoorbeeld Richard van St-Vanne. Zie Vanderputten, Imagining, pp. 15-6. 
202  Necrologium Sancti Vitoni Virdunensis,  p. 127 (VIII. Kal. Feb.); Necrologium S. Maximin, ed. Kraus, p. 968 (VIII. 

Kal. Ian.) (hoewel dit de meest recente editie is van St-Maximin’s necroloog, is ze echter gebrekkig. Zo 
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Gembloux vermeldde Poppo’s overlijden in zijn kroniek uit 1100-1112, waarbij hij Poppo 

vernoemde als één van de “viri religiosi et illustres sanctitate in Christo”, een vermelding die 

later werd overgenomen door Alberic van Trois-Fontaines in diens kroniek uit 1232-

1241.203 De opmerking van Sigebert buiten beschouwing gelaten, droegen deze bronnen 

uiteraard niet fundamenteel bij tot de latere beeldvorming rond Poppo. 

Daarnaast bleef de herinnering aan Poppo nog gedurende meerdere decennia 

voortleven in de lokale traditie van meerdere instellingen, zoals blijkt uit diverse 

verhalende bronnen.204 De meest recente bron van na Poppo’s overlijden is de Dedicatio 

et inventio stabulensis, geschreven kort na Poppo’s dood. Deze vertelde het relaas van de 

kerkwijding van Stavelot in 1040.205 Hierin stond Poppo uiteraard vermeld, al werden 

hem geen verdere karaktereigenschappen toegedicht. We kunnen er lezen hoe Poppo de 

abt was die deze kerk “vanaf zijn fundamenten” had opgebouwd en afgewerkt, hoe hij 

op die dag twee villae schonk aan Stavelot en hoe hij ervoor had gezorgd dat keizer 

Hendrik III, aanwezig op de wijding, alle privileges van de vorige keizers aan Stavelot-

Malmedy herbevestigde.206 Met andere woorden, hij werd gerepresenteerd als een ideale 

bestuurder. 

In 1052-1056 schreef Anselm van Luik dan zijn Gesta van de bisschoppen van 

Tongeren, Maastricht en Luik. In zijn beschrijving van bisschop Wazo van Luik 

vermeldde hij dat “Poppo vaak getuige was” van hoe Wazo zich onthield van wijn en 

vlees.207 Hoewel deze passage slechts moeilijk te interpreteren valt, ligt ze in de lijn met 

wat vermeld werd in het vijfde deel van de Vita Popponis, waarin zowel Poppo’s band met 

Wazo als zijn ascetische neigingen in de verf werden gezet.208 Gezien het tijdstip van 

redactie mogen we bovendien aannemen dat Anselm zich hiervoor eerder baseerde op 

getuigenissen uit de eerste hand, dan op de het werk van Everhelm en Onulf. 

Een kleine 20 jaar later, omstreeks 1073-1075, werd Poppo opnieuw kort vermeld, dit 

keer in de daden van de abten van Gembloux. Deze werden neergeschreven door 

 

                                                                                                                                                                      
vermeldde deze editie enkel “Poppo abb. n. congr.”, terwijl we in Hontheims editie uit 1757 kunnen lezen hoe er 

bij Poppo werd vermeld dat hij twee kroonluchters schonk aan St-Maximin: “Poppo abbas nostrae congregationis 

qui duas coronas valde pretiosas huic Ecclesiae fiere iussit.” Zie Necrologium S. Maximin, ed. Hontheim, p. 968); 

Necrologium Epternacense,  p. 133 (VIII. Kal. Febr.); Annales Stabulenses, MGH SS 13, p. 43 (1048).  
203 Sigebert van Gembloux, Chronicon, MGH SS 6, p. 359 (1048); Alberic van Trois-Fontaines, Chronica, MGH SS 

23, p. 788 (1047). 
204 Dit in tegenstelling tot de memorie aan Richard van St-Vanne, die pas een eind na zijn dood op gang kwam. 

Zie Vanderputten, “Identitité”, pp. 264-71. 
205 Deze bron werd uitgegeven en vertaald door George, “Les reliques”, pp. 349-51. 
206 George, “Les reliques”, pp. 349-51. 
207 “vino et carnibus vesciens, ut attestari solebat abbas Poppo […].” Anselm van Luik, Gesta episcoporum Tungrensium, 

Traiectensium et Leodiensium, MGH SS 7, p. 218. 
208 Cf. supra. 
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Sigebert van Gembloux, die, zoals aangehaald, Poppo’s overlijden ook opnam in zijn 

latere kroniek. In zijn Gesta abbatum Gemblacensium kunnen we lezen hoe de “glorieuze” 

abt Poppo Folquinus (de broer van Gembloux’ latere abt Mysach) eerst tot hoofd van de 

school in Stavelot had gemaakt, waarna Folquinus, “via Poppo’s interventie”, abt werd 

in St-Vincent te Metz.209  

Kort daarna, rond 1080, werd dan het stichtingsverhaal van één van Poppo’s abdijen, 

namelijk Brauweiler, opgesteld door een monnik van deze instelling. Ook hier liet de 

auteur het niet na om de abt, belast met de stichting van zijn abdij, met de nodige 

eervermeldingen te betuigen. Zo werd er vermeld hoe Ezzo, paltsgraaf van Lotharingen 

en stichter van de abdij, de raad en steun zocht van Poppo, “apud quem tunc temporis 

maxime religio monachica cum regulari discretione vigebat”.210 Wat verder vertelde de auteur 

hoe Poppo “gehoorzaamde aan de devote smeekbedes” van Ezzo en met een groep van 

zeven monniken, die allen “uitblonken in hun doctrine en daden”, aankwam in 

Brauweiler om het werk aan te vatten, waarbij deze aankomstscène in detail werd 

beschreven.211 De auteur gaf echter aan dat Poppo druk bezet was met de “zorg voor 

andere abdijen”, waardoor hij na enige tijd besloot om Ello aan te duiden als abt.212 

Aangezien de Vita Popponis Brauweiler slechts kort vermeld in hoofdstuk 19, mogen we 

ook hier aannemen dat de auteur zich eerder baseerde op een lokale orale traditie. 

Uit omstreeks dezelfde tijd als de Fundatio monasterii Brunwilarenses stamt het 

levensverhaal van Diederik van St-Hubert (1007-1087), geschreven in 1086-1091.213 Deze 

bron is voornamelijk interessant omdat zij de leerling-meester band tussen Poppo en 

Richard van St-Vanne extra in de verf zette. We kunnen er lezen hoe Diederik, die 

oorspronkelijk in Lobbes monnik was onder Richard, deze laatste wilde volgen naar 

Verdun bij diens vertrek uit Lobbes in 1033. Daarom ontvluchtte Diederik zijn klooster 

en trok hij naar Stavelot, dat werd bestuurd door Poppo, die “zelf één van de talrijke 

leerlingen van zijn [Diederiks] meester [Richard]” was.214 Wanneer de auteur Poppo 

beschrijft als iemand die zeer gevorderd was in de gehoorzaamheid en andere deugden, 

en deze in vele kloosters verspreidde, geeft hij expliciet aan dat Poppo “in zijn daden de 

 

                                                      
209 “Ex quibus Fulquinus junior aetate, nominatus in exercitio litteralis scientiae, glorioso Stabulensium abbati Poponi ad 

regendas puerorum scolas directus, et per aliquot annos in morum honestate ab eo satis probatus, per interventum ejus in 

Mettensi urbe ad regimen abbatiae sancti Vincentii martyris est promotus, […].” Sigebert van Gembloux, Gesta 

abbatum Gemblacensium, MGH SS 8, p. 542. 
210 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, p. 133. 
211 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, c. 14-15 pp. 133-34. 
212 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, c. 17 p. 135. 
213 Zie ook George, “Thierry”, pp. 78-87.  
214 “[…] ad abbatem Popponem venit [Diederik], qui et ipse e numero discipulorum magistri sui fuerat.” Vita Theoderici, 

MGH SS 12, c. 10 p. 42. 
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discipline van zijn meester [Richard] volgde.”215 We moeten hierbij wel opmerken dat 

Richard van St-Vanne, als leermeester van Diederik, een centrale rol innam in Diederiks 

levensverhaal. Hierdoor is het niet verwonderlijk dat de auteur vooral Poppo’s 

hoedanigheid als (mede-)leerling van Richard wilde benadrukken.216 Daarnaast valt ook 

de bijzondere nadruk op de deugd van de gehoorzaamheid bij Poppo op, iets wat we ook 

sterk benadrukt zagen in de Vita Popponis.217 Een eindje verder in de Vita Theoderici staat 

dan beschreven hoe Diederik, nadat hij door Poppo benoemd was tot schoolmeester van 

Stavelot, twee mirakels voltrok, met telkens Poppo als nabije getuige.218 Met andere 

woorden, zo’n dertig jaar na zijn overlijden gold Poppo voor de auteur nog steeds als 

een voldoende autoriteit om op te treden als getuige van Diederiks heiligheid. Een 

kleine tien jaar later gebruikte een andere bron uit St-Hubert, namelijk de Chronicon 

monasterii Andaginensis (geschreven in 1098-1106), dan de Vita Theoderici als bron, 

waardoor Poppo ook hierin kort werd vermeld.219 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dus duidelijk dat de herinnering aan Poppo zich in 

de decennia na zijn overlijden voornamelijk beperkte tot enkele korte vermeldingen, 

met de Vita Popponis als grote uitzondering. Het duurde tot de jaren 1080 vooraleer 

middeleeuwse auteurs zich expliciet positief gingen uitlaten over Poppo en men in 

toenemende mate aandacht begon te vertonen in zijn daden en invloed. Hierbij wordt 

ook duidelijk dat Poppo in vrij hoog aanzien stond, aangezien zijn getuigenis volstond 

om de beschrijving van Diederik van St-Hubert’s mirakels geloofwaardigheid te 

verlenen. Deze evolutie, waarbij abten als Poppo pas naar het eind van de elfde eeuw toe 

aandacht ontvingen in de middeleeuwse historiografie, werd ook bevestigd door 

Vanderputten.220 Hij wees hierbij op meerdere mogelijke verklaringen, al speelde de 

toenmalige context een zeer grote rol in deze heroplevende interesse.221 Vooral de 

verspreiding van de Cluniacenzische gebruiken in Vlaanderen en Neder-Lotharingen 

vanaf de jaren 1080-1090 speelde hierin een grote rol, aangezien individuele abdijen 

hierdoor sterker gingen teruggrijpen naar hun eigen ‘hervormingsverleden’.222 

 

                                                      
215 “[Poppo] qui […] multaque obedientia et ceterarum virtutum culmine promotus, eidem coenobio item et aliis multis 

praelatus, in disciplinam doctoris sui ibat operibus.” Vita Theoderici, MGH SS 12, c. 10 p. 42. 
216 Zie Vanderputten, Imagining, pp. 19-20. 
217 Zie voetnoot 166. 
218 In het ene mirakel bevrijdde Diederik een monnik van een demon (een stinkende zwarte man met vurige 

ogen), en in het andere slaagde hij erin een gevaarlijk stromende rivier op wonderbaarlijke wijze ongedeerd 

over te steken. Vita Theoderici, MGH SS 12, c. 12-13 pp. 43-4. 
219 Chronicon monasterii Andaginensis, MGH SS 8, c. 6 p. 572. 
220 Vanderputten, “Identité”, pp. 272, 289. 
221 Vanderputten, “Identité”, p. 266. 
222 Vanderputten, “Identité”, pp. 272-3. 
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Twaalfde-eeuwse herinneringen aan Poppo 

Hoewel bovenstaande bronnen allen dateerden uit de eerste vijf decennia na Poppo’s 

overlijden, betekende de eeuwwisseling op het eerste zicht geenszins dat Poppo’s 

reputatie begon te tanen. Ook doorheen de twaalfde eeuw werd hij nog op regelmatige 

basis vermeld in verhalende bronnen. We vermeldden reeds Sigebert van Gembloux, die 

in zijn Gesta abbatum Gemblacensium over Poppo sprak. In zijn kroniek uit 1100-1112 

schreef hij bij het jaar 1048 het overlijden van Poppo, en bij het jaar 1027 vermeldde 

Sigebert Poppo bovendien in een lijst van abten die “de monastieke observantie lieten 

bloeien” in Frankrijk, Bourgondië en Lotharingen.223 

In ca. 1114-1115 werden dan de gesta van de abten van St-Truiden neergeschreven 

door (hoogstwaarschijnlijk) Rudolf van St-Truiden. Bij de beschrijving van Guntrams 

(abt van St-Truiden van 1035 tot 1055) jaren als monnik vermeldde de auteur hoe Poppo 

in die tijd naar St-Truiden was gekomen om “orde op zaken te stellen” en “dringende 

maatregelen te treffen” in een tijd dat vele monniken de abdij verlieten.224 Bij aankomst 

startte Poppo meteen met het afnemen van ieders schuldbelijdenis, waarbij Guntram 

hem opviel wegens diens nederigheid. Om Guntrams nederigheid verder op de proef te 

stellen, stuurde Poppo hem te voet naar Stavelot, een tocht van zo’n 90 kilometer.225 

Wegens de vermelding van dergelijke details mogen we aannemen dat ook deze bron 

zich eerder op andere bronnen baseerde dan op één van de hierboven aangehaalde 

teksten. Bovendien geeft de auteur zelf aan dat “dit feit bij ons bekend is, niet de 

volgorde waarin dit gebeurde”.226 Opnieuw kunnen we dus vaststellen hoe, zo’n 70 jaar 

na zijn overlijden, Poppo’s reputatie als een ‘hersteller’ van de monastieke orde en als 

abt die waarden als nederigheid en gehoorzaamheid hoog in het vaandel droeg, nog 

steeds stevig verankerd was in de lokale memorie van bepaalde instellingen. 

Dit wordt des te meer bewezen door beschrijvingen van Poppo in de Historia van het 

klooster Waulsort (geschreven omstreeks 1152-1174). In deze bron krijgen we een beeld 

 

                                                      
223 Andere abten die werden vermeld zijn onder andere Odilo van Cluny, Willem van Dijon en Richard van 

Verdun: “Florebat hoc tempore aecclesiastica religio per abbates nominabiles: in Francia quidem et Burgundiam per 

Odilonem Cluniacensem pietate insignem, per Guilelmum Divionensem severitate reverendum; in Lotharingia per 

Richardum Virdunensem, pia gravitate et gravi pietate discretum, per Poponem Stabulensem, per Heliam Coloniensem, 

per Olbertum et Stephanum Leodicenses, per Bernonem Augiensem.” Sigebert van Gembloux, Chronicon, MGH SS 6, p. 

356. 
224 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5 p. 231. (Deze bron werd integraal 

vertaald door Lavigne, voor de referentie naar deze passage, zie Lavigne, Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1, 

pp. 15). 
225 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5 p. 231. (zie ook de vertaling in Lavigne, 

Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1, c. 5 pp. 15-7) 
226 Lavigne, Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1, p. 15. 
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voorgeschoteld van hoe Poppo, althans volgens de auteur, omging met zijn eigen 

autoriteit. In hoofdstuk 49 staat immers beschreven hoe Poppo, abt van Stavelot en St-

Maximin “en nog vele andere instellingen”, samen met “zekere personen” het bestuur 

van Waulsort op zich nam. 227  Hierbij werd opnieuw Poppo’s hoedanigheid als 

“hersteller” geprezen, al valt het op dat niet zozeer zijn ‘gebruikelijke’ eigenschappen 

van nederigheid of gehoorzaamheid aan bod komen, maar wel zijn talent om “zonder 

aanstoot, scrupules en tegentraadse daden” erover te waken dat de monastieke regel 

werd nageleefd in alle abdijen onder zijn autoriteit.228 Hij werd ook gelauwerd wegens 

zijn goed beheer van de domeinen van de kloosters.229 Dit doet inderdaad erg denken 

aan de beschrijvingen van Everhelm en Onulf van Poppo als een bekwaam bestuurder en 

een verzoener (vooral in delen twee en drie van de Vita Popponis). In hoofdstuk 50 vertelt 

de auteur echter een opmerkelijk verhaal over Poppo. Hij stelde namelijk dat Poppo zelf 

het initiatief had genomen om de abtsstaf van Waulsort te overhandigen aan zijn proost 

van St-Maximin, Lambert. Dit feit zou zowel de koning als de bisschop van Metz 

overstuur hebben gemaakt, aangezien dergelijke investituur immers hun 

verantwoordelijkheid was.230 Ten gevolge hiervan moest Poppo vele smeekbedes naar de 

bisschop en de koning zenden en excuseerde hij zich persoonlijk en uitgebreid.231 Zo 

mogelijk nog opmerkelijker dan deze anekdote, is de verdere beschrijving van Lamberts 

abbatiaat. Hierin wordt vermeld hoe Poppo’s hulp werd ingeroepen bij een incident 

tussen Waulsort en dochterklooster Hastière. Poppo, die “verontwaardigd’ reageerde, 

legde een dag vast om de zaak tussen beide kloosters te bespreken, maar overleed 

echter voor dit overleg kon plaatsvinden. Wanneer het nieuws van Poppo’s overlijden 

Lambert dan bereikte, zou deze als volgt hebben gereageerd: “eindelijk toon ik me vrij 

van de verplichting verantwoording af te leggen voor dit besluit, en omdat ik als abt ben 

geplaatst, zal ik via Gods kracht abt zijn.”232 Deze passages, waarin Poppo haast werd 

afgeschilderd als een eigengereide abt die zijn eigen oordeel boven dat van anderen (en 

hiërarchisch hoger geplaatsten) plaatste, stroken allerminst met de gangbare 
 

                                                      
227 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 49 p. 526. 
228 “Et quia virtutum gratia repletus laudabiliter et sine querela suo tempore vivere conabatur [Poppo] atque sine offensa 

et scrupulo et contrarietatis motione secundum antiquam constitutionem iura ecclesiarum sua sub ditione constitutarum 

inrefragabiliter nisus est custodire.” Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 49 p. 526. 
229 “[…], unicuique ecclesiae certis et assignatis temporibus propria distribuit, et adhibitis ad hoc opus explendum gnaris et 

industriis secum procuratoribus, unicuique domui proprium designavit.” Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, 

c. 49 p. 526. 
230 “Domnus Popo prebens ei pastoralem baculum, exuto se ab hoc privilegii officio, vix apud regem Mettensemque 

antistitem obtinuit, ut in Walciodorensi coenobio vice sua collocaretur.” Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, 

c. 50 p. 526. 
231 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 50 p. 526. 
232 “Demum ex istius propositi ratiocinio liberum me ostendo, et quia abbas sum constitutus, per fortem Deum abbas ero.” 

Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 51 p. 527. 
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beeldvorming van Poppo, waarin hij doorgaans werd afgeschilderd als een nederige en 

gehoorzame abt. In modernere representaties van Poppo werd dit verhaal dan ook 

systematisch onderbelicht, wat op zich misschien niet hoeft te verbazen (gezien de 

laattijdigheid van de bron), maar niettemin veelzeggend is met betrekking tot de 

selectiviteit waarmee latere auteurs middeleeuwse bronnen bestudeerden. 

Rond omstreeks diezelfde tijd, circa 1162, werd in Lobbes een continuatio geschreven 

op de Gesta abbatum Lobiensium. Wanneer de auteur aankwam bij de beschrijving van het 

abbatiaat van Richard van St-Vanne, vermeldde hij dat “in diezelfde tijd Poppo van 

Stavelot en Stefaan van Luik erkend werden de kerk te doen opleven met dezelfde 

religieuze bezieling [zoals Richard].”233 Gezien de overeenkomst tussen deze passage en 

de kroniek van Sigebert van Gembloux, lijkt het aannemelijk dat de auteur zich eerder 

op een reeds bestaande (geschreven) beeldvorming omtrent Poppo baseerde dan op een 

lokale traditie.234 

Ook het levens- en mirakelverhaal van de heilige Rictrudis, geschreven in 

Marchiennes (één van Poppo’s laatste instellingen) rond 1168, suggereert dat de lokale 

memorie aan Poppo zich in de tweede helft van de twaalfde eeuw in toenemende mate 

was gaan enten op geschreven bronnen. Hierin beschreef Andreas van Marchiennes hoe 

Poppo door de graaf van Vlaanderen werd aangesteld in St-Vaast, en nadien in 

Marchiennes.235 Hoewel de auteur hier en daar wat details heeft toegevoegd (zoals het 

feit dat Poppo zichzelf te druk bezet vond om het abbatiaat van Marchiennes te 

aanvaarden), lijkt zijn relaas haast volledig gebaseerd te zijn op de Vita Popponis, wat 

Andreas bovendien ook zelf toegaf.236 Om Poppo’s heiligheid te illustreren, vertelde hij 

zijn toehoorders het verhaal van Poppo’s genezing van een melaatse, zoals terug te 

vinden in het tweede deel (c. 8) van de Vita Popponis.237 Hierbij ging de auteur echter 

enigszins de mist in, door te stellen dat Poppo als novice in Stavelot verbleef en de 

genezing daar gebeurde, hoewel de Vita Popponis er geen twijfel over laat bestaan dat dit 

gedurende Poppo’s verblijf in St-Thierry, nabij Reims, had plaatsgevonden.238 Daarnaast 

 

                                                      
233 Gesta abbatum Lobbiensium continuata, MGH SS 21, p. 310. Deze bron werd integraal, zij het wat slordig, 

vertaald door Berkans en Wankene in het Frans, zie voor dit fragment Berkans & Wankene, Actes des abbés de 

Lobbes continuation de ceux de Folcuin, p. 84. 
234 Zie noot 223. 
235 Andreas van Marchiennes, De vita et miraculis sanctae rictrudis libri tres, ed. AASS Mai. III, c. 20 p. 94. 
236 “[…], sicut in Vita ipsius scriptum invenimus.” Andreas van Marchiennes, De vita et miraculis sanctae rictrudis libri 

tres, ed. AASS Mai. III, p. 94. Zie ook Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26-27 p. 310. 
237 Andreas van Marchiennes, De vita et miraculis sanctae rictrudis libri tres, ed. AASS Mai. III, c. 21 pp. 94-95. Zie 

ook Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 8 p. 298. 
238 “Hic est ille [Poppo], qui dum adhuc novitius esset, apud S. Remaclum in Stabulaus eleemosynarii officium agens, die 

una leprosum quemdam in domo pauperum hospitandum suscepit”. Andreas van Marchiennes, De vita et miraculis 

sanctae rictrudis libri tres, ed. AASS Mai. III, c. 21 pp. 94-95. 
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voegde Andreas ook wat kleine (waarschijnlijk verzonnen) details aan het verhaal toe, 

zoals het feit dat Poppo de melaatse op een stoel bij het vuur zette, of dat hij op het idee 

was gekomen om zijn kleed uit te lenen aan de zieke net na de completen.239 Interessant 

is echter dat dit de eerste bron is die hem letterlijk ‘een hervormer’ noemde. Meermaals 

benadrukte de auteur immers hoe Poppo in bewondering werd gehouden door iedereen 

die hem kende wegens “zijn wijsheid en heiligheid”, waarbij hij hem benoemde als een 

“sani consilii virum et pacis reformatorem”.240 Hierbij moeten we uiteraard de kanttekening 

maken dat de term ‘reformare’ sowieso pas vanaf de twaalfde eeuw regelmatig begon op 

te duiken in middeleeuwse monastieke bronnen.241 In samenhang met het verhaal van 

de heilige Rictrudis, moeten we ook de Annales Marchianenses vermelden, wiens redactie 

in de tweede helft van de twaalfde eeuw begon. Ook hier werd Poppo namelijk kort 

vermeld als abt bij het jaar 1048.242 

Naar het eind van de twaalfde eeuw toe dook Poppo dan nog eens op in twee Vitae: 

die van de bisschoppen Reginard en Wolbodo van Luik, beiden geschreven door Reinier 

van St-Laurent, omstreeks 1182. Deze auteur baseerde zich hierbij hoogstwaarschijnlijk 

op enkele - nu verloren gegane - notities van Rupert van Deutz, geschreven omstreeks 

1100, die in de bibliotheek van St-Laurent bewaard waren gebleven.243 In tegenstelling 

tot de meeste vroegere bronnen, krijgen we in deze Vitae geen uitvoerige beschrijvingen 

meer van Poppo. In de Vita Wolbodonis werd enkel vermeld hoe bisschop Wolbodo van 

Luik in zijn laatste levensdagen de “voorzienigheid” van St-Laurent aan Poppo 

toevertrouwde, die dan dit klooster begon op te bouwen.244 In de Vita van Reginard, 

Wolbodo’s opvolger, staat dan beschreven hoe Poppo “de hoop verloor” omtrent de 

vooruitgang van het werk, waardoor hij de zorg van St-Laurent teruggaf aan bisschop 

Reginard.245 Toch zijn deze korte vermeldingen bijzonder interessant, niet in het minst 

omdat Everhelm en Onulf in hun Vita Popponis met geen woord reppen over Poppo’s rol 

in de stichting St-Laurent, ongetwijfeld omdat dit een ‘mislukkingsverhaal’ betrof. 

Voorts bood Reinier echter geen enkele beschrijving van Poppo’s karakter, zijn deugden 

of zelfs maar zijn andere daden, wat erop lijkt te wijzen dat zijn reputatie tegen die tijd 

op zijn terugkeer was. 

 

                                                      
239 De Vita Popponis vermeldde enkel dat Poppo de melaatse zijn eigen kleed gaf om hem warm te houden in de 

nacht. Zie Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 8 p. 298. 
240 Andreas van Marchiennes, De vita et miraculis sanctae rictrudis libri tres, ed. AASS Mai. III, c. 20-21 p. 94. 
241 Het duurde zelfs tot de veertiende eeuw vooraleer deze term courant werd gebruikt. Zie Barrow, “ideas”, p. 

347. 
242 “Obiit Albricus abbas, cui succedit Poppo, Sancti Remacli Sanctique Vedasti similiter abbas, pariterque huius ecclesiae 

uno mense, quartus.” Annales Marchianenses, MGH SS 16, p. 614. 
243 Van Engen, “Rupert”, pp. 76-7. 
244 Reinier van St-Laurent, Vita Wolbodonis episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 16 p. 569. 
245 Reinier van St-Laurent, Vita Reginardi episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 4 p. 572. 
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Indien we terugkijken naar de globale evolutie van Poppo’s beeldvorming gedurende 

de 12e eeuw, dan merken we dat hij tijdens de eerste helft van deze eeuw haast 

uitsluitend als een ‘grote en glorieuze’ abt werd voorgesteld.246 Deze voorstelling van 

Poppo was echter altijd gebonden aan een persoon of instelling, waarbij Poppo’s 

reputatie werd aangewend om bepaalde instellingen of personen te laten mee 

profiteren van zijn roem (cf. Guntram van St-Truiden). Het feit dat hij hierbij meermaals 

impliciet als een ‘hervormer’ werd aangeduid, is dan ook eerder te wijten aan de 

intenties van de auteurs dan aan Poppo’s daadwerkelijke daden.247 Het feit dat we uit 

vele bronnen details krijgen aangeleverd die niet werden vermeld door Everhelm en 

Onulf, wijst er bovendien op dat de auteurs hierbij eerder inspiratie putten uit een 

lokale traditie dan uit de Vita Popponis. Wat haast altijd naar voren kwam, is het feit dat 

Poppo op vele verschillende plaatsen zijn invloed had laten gelden. Dit terwijl de 

deugden gehoorzaamheid en nederigheid (beklemtoond door Everhelm en Onulf) 

slechts sporadisch aan bod kwamen (cf. de Vita Theoderici en de Fundatio monasterii 

Brunwilarensis). Na grosso modo 1150 was men Poppo’s invloed nog niet vergeten, maar 

zijn aura als ongenaakbaar deugdzame abt brokkelde stilaan toch wat af, getuige 

hiervan de overgeleverde bronnen over Waulsort en St-Laurent. Hoewel men in deze 

teksten niet openlijk kritisch was omtrent Poppo, liet men het ook niet na zijn ‘kleine 

kantjes’ te vermelden. In de Historia monasterii Walciodorensis daarentegen bleef men 

weliswaar nog onverwijld positief over Poppo, maar vond de auteur het toch nodig 

duiding bij zijn heiligheid te moeten geven. Dit maakte echter vooral duidelijk dat hij 

zelf niet opperbest meer geïnformeerd was over hem. 

Dertiende-eeuwse (en latere )herinneringen aan Poppo 

We kunnen vaststellen hoe Poppo, zo’n 150 jaar na zijn overlijden, uiteindelijk zo goed 

als verdween uit de middeleeuwse geschreven memorie. 248  In 1247-1251 duikt hij 

weliswaar nog eens op in de verderzetting van Anselms Gesta episcoporum Leodiensium, 

geschreven door Aegidius van Orval, maar deze passages werden haast letterlijk uit de 

Vita Wolbodonis en Vita Reginardi overgenomen.249 Rond diezelfde tijd werd ook de 

Chronicon sancti Laurentii Leodiensis geschreven, maar ook hier vinden we dezelfde 

 

                                                      
246 Dit komt overeen met de vaststelling van Vanderputten, die stelde dat monastieke auteurs vanaf eind de 

elfde eeuw het hervormingsverleden van hun abdij radicaler gingen herinneren. Zie Vanderputten, “Identité”, 

p. 289. 
247 Zie ook Vanderputten, “Identité”, pp. 272-82. 
248 Zie ook Vanderputten, “Identité”, pp. 272-7. 
249 Aegidius van Orval, Gesta episcoporum Leodiensium, MGH SS 25, c. 70 p. 67, c. 73 p. 70. 
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informatie terug als aangeboden door Reinier van St-Laurent zo’n 70 jaar daarvoor. De 

auteur voegde er wel aan toe dat Poppo tegengewerkt werd door bepaalde personen.250 

Net als Reinier, zou deze auteur zich hebben laten inspireren door Rupert van Deutz’ 

laat-elfde-eeuwse notities uit de bibliotheek van St-Laurent.251 Tot slot zien we Poppo 

nog éénmaal opduiken in een middeleeuwse bron, al dateert deze uit de zestiende eeuw. 

In de Chronicon Brunwylarense wordt Poppo er vermeld als de abt die Brauweiler hielp 

stichten, maar de auteur gaf echter aan zich hiervoor te baseren op de reeds besproken 

Fundatio monasterii Brunwilarensis.252 

Poppo als een niet-gedenkwaardige abt? 

Aan bovenstaand bronnenoverzicht is het opvallend dat haast alle overgeleverde post 

mortem bronvermeldingen van Poppo afkomstig waren uit instellingen waar Poppo 

slechts kort zijn invloed had laten gelden, bijvoorbeeld waar hij één van ‘zijn’ monniken 

had aanbevolen voor een vacante abtspositie. Dit betekent dat we over zo goed als geen 

overgeleverde verhalende bronnen (met vermeldingen van Poppo) beschikken uit zijn 

twee belangrijkste instellingen, namelijk Stavelot-Malmedy (hier was hij abt van 1020-

1048) en St-Maximin (hier was hij abt van 1023-1035 en van 1038-1048). Voor wat betreft 

Stavelot-Malmedy hebben we uiteraard de Vita Popponis (en kopieën) die in deze abdij 

werd(en) bewaard.253 In de laat-elfde-eeuwse annalen van Stavelot en in de besproken 

Dedicatio ecclesiae Stabulenses werd Poppo ook wel vermeld, evenwel zonder dat er hem 

enige karaktereigenschappen, of ‘gloriositeit’, werden toegedicht. 254  Daarnaast 

beschikken we ook nog over een 12e-eeuwse lijst van alle abten van Stavelot, waar 

Poppo “sanctus” werd genoemd.255  Voor de volledigheid moeten we hier ook nog 

meegeven dat Poppo na zijn dood nog in zeven oorkonden uit Stavelot-Malmedy werd 

 

                                                      
250 “Abbas autem Poppo commissam sibi huius ecclesiolae curam fideliter executus fuisset, sed satan qui semper, ut dictum 

est, huic loco stetit ex adverso, invenit quomodo et per quos adversari posset”. Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH 

SS 8, c. 24 p. 270. Wattenbach schreef deze tekst toe aan Rupert van Deutz, wat echter weerlegd werd door Van 

Engen, “Rupert”, pp. 33-81. 
251 Van Engen, “Rupert”, pp. 76-7. 
252 Chronicon Brunwylarense, Ed. Eckertz, p. 139.  
253 Cf. supra (1.1 Auteurschap, redactie, bronnen en overlevering van de Vita Popponis). Zie ook voetnoten 83, 93 

en 94. De kopie die (volgens Wattenbach) in Malmedy werd bewaard, werd ogenschijnlijk intensief gebruikt 

tot alleszins 1222/1247, zie voetnoten 95 en 96. Bovendien werd ze in de vijftiende eeuw nog geraadpleegd, 

wat bewezen wordt door het feit dat een vijftiende-eeuwse hand nog een correctie aanbracht in de tekst. Zie 

Vita Popponis, MGH SS 11, p. 305 noot m. 
254 Annales Stabulenses, MGH SS 13, p. 43 (1048); George, “Les reliques”, pp. 349-51. Over het ontbreken van enige 

omschrijving bij Poppo’s naam in Stavelot’s annalen, zie ook Vanderputten, “Identité”, pp. 266-8. 
255 Series abbatum Stabulensium, MGH SS 13, p. 293. 
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vermeld.256 Voor wat betreft St-Maximin hebben we enkel kennis van de kopie van de 

Vita Popponis die zich in deze instelling bevond (weliswaar in een manuscript waarin de 

levens van nog 55 andere heiligen ook stonden neergeschreven), en zien we Poppo’s 

naam opduiken in de hierboven vermeldde necroloog.257 Helaas beschikken we voor 

deze abdij niet over een overgeleverd cartularium om na te gaan in hoeveel oorkonden 

Poppo na zijn dood nog werd vermeld.258 Hieruit mogen we echter geenszins afleiden 

dat er in deze abdijen geen actieve memorie aan, of post mortem identiteitsconstructie 

van, Poppo was.259 Aangezien de graftombe van Poppo centraal stond in de crypte van 

Stavelot, mogen we gerust aannemen dat hij nog gedurende lange tijd onzichtbaar 

aanwezig bleef in het dagelijkse leven van deze abdij.260 Dit betekent echter wel dat men 

in beide instellingen niet de behoefte voelde om deze identiteit via vermeldingen in 

verhalende bronnen te gaan (her)bestendigen, of, uiteraard, dat dergelijke bronnen de 

tand des tijds niet hebben overleefd. 

Even vermeldenswaardig als bovenstaande bronfragmenten, zijn de bronnen waar 

Poppo’s naam níet in werd vermeld, hoewel deze instellingen, personen of fenomenen 

bespraken die gelinkt waren met Poppo. 261  Eén van de opmerkelijkste hiervan is 

ongetwijfeld de Vita Richardi, ofwel het levensverhaal van Richard van St-Vanne, die, 

zoals vermeld, traditioneel beschouwd wordt als de ‘leermeester’ van Poppo. De 

desinteresse van deze tekst in Poppo kan echter verklaard worden door zowel haar 

plaats als datum van redactie: namelijk in de abdij van St-Vanne rond 1130-1141.262 

Tegen die tijd was de herinnering aan Poppo immers reeds op haar terugweg. Bovendien 

viel er voor de monniken van St-Vanne geen extra eer te halen bij een vermelding van 

 

                                                      
256 Zie MGH DD H IV (Monumenta Germaniae Historica Diplomata Heinrici IV) nr. 160 pp. 208-10 (1065; HR nr. 113); 

HR nr. 116 pp. 239-40 (1082); UQB nr. 269 pp. 387-9 (na 1048; cf. HR nr. 122); UQB nr. 248a pp. 347-52 (na 1048; 

cf. HR 123); UQB nr. 248b pp. 347-53 (na 1048; cf. HR nr. 125); MGH DD H IV nr. 408 pp. 539-40 (1089, cf. HR nr. 

126); HR nr. 153 pp. 307-9 (1130-1131). 
257 Voor deze kopie van Poppo’s Vita, zie voetnoot 87. 
258 Wanneer we ons dan maar behelpen met koninklijke charters en oorkonden die zijn overgeleverd via 

andere cartularia, maar waar St-Maximin in wordt vermeld, dan kunnen we een vermelding van Poppo enkel 

terugvinden in twee oorkonden, beiden uit Stavelot-Malmedy, namelijk UQB nr. 248a pp. 347-52 (na 1048; cf. 

HR 123); UQB nr. 248b pp. 347-53 (na 1048; cf. HR nr. 125). 
259 Ook Vanderputten meende dat het gebrek aan omschrijvingen in bronnen vaak het gevolg kon zijn van een 

nog levendige actieve herinnering aan deze abten, wat extra omschrijvingen overbodig maakte. Zie 

Vanderputten, “Identité”, p. 268. 
260 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 30 p. 313. 
261 Het niet vermelden van Poppo in dergelijke bronnen betekent niet persé dat deze instellingen of auteurs 

geen memorie hadden aan Poppo, maar wel dat ze deze memorie (wegens diverse redenen) niet 

vermeldenswaardig achtten. Omtrent de functionaliteit van ‘vergeten’, zie Vanderputten, “Individual 

experience”, pp. 84-9. 
262 Vita Richardi, ed. Wattenbach, MGH SS 11, pp. 280-90. Voor de datering van deze bron, zie Vanderputten, 

Imagining, noot 45 pp. 25-6. 
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Poppo, die, in hun ogen althans, hoogstwaarschijnlijk slechts een ‘leerling van’ was met 

al bij al weinig invloed in Verdun. Een andere bron die naliet Poppo te vermelden, is de 

Gesta Chuonradi II imperatoris, geschreven in 1047 door Wipo, een kapelaan van de 

keizer. 263  Poppo’s carrière bereikte niet enkel zijn hoogtepunt gedurende de 

regeerperiode van Koenraad II, bovendien had Poppo de abdij Limburg (gelegen in het 

Haardtgebergte) gesticht op vraag van deze keizer. Wipo rept echter met geen woord 

over Poppo, noch over Limburg, al moeten we opmerken dat zijn gehele werk 

gekenmerkt werd door een algemene desinteresse in de kerkelijke activiteiten van 

Koenraad II.264 De stichting van Limburg, met bijhorende intrede van een abt en een 

groep monniken, werd wel aangehaald in de Chronicon universale, geschreven door 

Frutolf van Michelsberg (in Bamberg) in 1050-1103, al werd Poppo hierin evenmin 

benoemd.265  Deze bron was echter afkomstig uit een instelling veraf gelegen van 

Stavelot (meer dan 400 km), waardoor het niet verwonderlijk is dat de auteur geen 

aandacht had voor (de reputatie van) de abt belast met de stichting van deze abdij. Ook 

in het 12e-eeuwse stichtingsverhaal van Bouzonville, een andere abdij gesticht door 

Poppo, werd zijn rol niet vermeld.266  

Daarnaast merken we ook hoe een aantal bronnen afkomstig uit abdijen waar Poppo 

volgens hoofdstuk 19 van de Vita Popponis de nieuwe abt had aangewezen, het volledig 

nalaten om in hun beschrijvingen van deze abten Poppo’s invloed te vermelden. Zo 

kwam Poppo bijvoorbeeld niet voor in de Annales sancti Eucharii Trevirensis (bijgehouden 

in de periode 1015-1092, bij het jaar 1023 werd enkel vermeld dat Bertulf de nieuwe abt 

werd, zonder Poppo’s rol hierin te benoemen); evenmin in Gesta episcoporum 

Cameracensium (geschreven in 1024-1025, de auteur vermeldde enkel de betrokkenheid 

van de keizer en bisschop bij de benoeming van Heribrand in St-Ghislain); evenmin in 

de Annales Brunwilarenses (bij het jaar 1024 vermeldde men enkel de stichting van 

Brauweiler, al werd Poppo’s rol wel belicht in de reeds besproken Fundatio van deze 

abdij); evenmin in de Libellus de institutione Hersveldensis ecclesiae (geschreven in 1076, 

hierin werd enkel vermeld dat de abt Ruodo afkomstig was uit Stavelot); of evenemin in 

de Catalogi abbatum Epternacensium (geschreven voor 1110, ook hierin werd weliswaar 

vermeld dat Humbert abt werd in Echternach, maar zijn herkomst uit St-Maximin, of 

 

                                                      
263 Wipo, Gesta Chuonradi imperatoris, MGH SS rer. Germ. 61, pp. 3-62. 
264 Wolfram, Konrad II., pp. 250-1. 
265 “In proprio quippe castello Lintburg dicto, ad alios usus quondam sibi grato, monasterium construxit [Koenraad II], 

prediorumque copia illud ditans, monachorum congregationem sub abbatis provisione illuc introduxit.” Frutolf van 

Michelsberg, Chronicon universale, MGH SS 6, p. 195. 
266 Notitiae fundationis monasterii Bosonis-villae, MGH SS 15/2, pp. 977-8. 
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Poppo’s invloed, bleven onbesproken).267 De Annales van Weissenburg repten zelfs met 

geen woord over Folmar, een monnik van St-Maximin die in 1032 abt werd via Poppo’s 

invloed.268 Met andere woorden, voor heel wat van deze instellingen is het negentiende 

hoofdstuk van de Vita Popponis werkelijk de enige bron die aangeeft dat Poppo 

überhaupt ooit enige invloed had gehad in die specifieke instelling. 

Ook het vermelden waard ten slotte is de Vita van Wolfhelm, abt van Brauweiler van 

1065-1091. Hoewel Poppo uiteraard geen enkele rol meer speelde in diens benoeming, 

was Wolfhelm gedurende het laatste decennium van Poppo’s leven monnik geweest in 

St-Maximin. De Vita Wolfhelmi zwijgt echter in alle talen over Poppo, maar vermeldde 

enkel hoe Wolfhelm intrad (en opgeleid werd) in St-Maximin onder abt Bernhard, die 

echter slechts van 1035-1037 de leiding had over deze abdij.269 

De middeleeuwse Poppo: een gemene deler 

Alle voorgaande middeleeuwse bronnen, inclusief de Vita Popponis, hebben op hun 

manier een steentje hebben bijgedragen tot het ‘boetseren’ van het primaire beeld dat 

wij ons momenteel kunnen vormen van Poppo. Na het doornemen van al deze bronnen 

is het bijzonder aantrekkelijk mee te stappen in de gemene deler van de beeldvorming 

van Poppo, die onverwijld positief is. Poppo komt hierbij naar voren als een vrome en 

toegewijde religieus, een bedreven netwerker en bekwaam monastiek beheerder met 

een grote morele autoriteit bij de aristocratie en de koning/keizer. Het ziet ernaar uit 

dat hij een wijdverspreide reputatie genoot, niet in het minst doordat de herinnering 

aan zijn invloed in vele abdijen nog enige tijd bleef nazinderen. Volgens vele auteurs 

herstelde hij in de diverse kloosters de vrede en de ‘juiste leer’. Deze juiste leer had hij 

 

                                                      
267 “Obiit sanctae memoriae Richardus abbas: successit Bertolfus abbas de Sancto Euchario.” Annales sancti Eucharii 

Trevirensis. MGH SS 5, p. 10; “Postea vero imperator quem voluit, Herbrandum videlicet nunc est, monente domno 

episcopo, ut dignum est, sublimavit.” Gesta episcoporum Cameracensium, MGH SS 7, lib. III c. 21 p. 472; “Adventus 

monachorum in Brunwilre” Annales Brunwilarenses, MGH SS 16, p. 725; “Rudolfus de monasterio Stabulaus abbas hic 

instituitur.” Lampert van Hersfeld, Libellus de institutione Hersveldensis aecclesiae, MGH SS rer. Germ. 38, p. 350; 

“Vir itaque venerandus dominus abbas Humbertus opus ab antecessore suo inceptum devotissime consummavit ac 4. anno 

ordinationis suae a Treverensi archyepiscopo Poppone [dit is niet ‘onze’ Poppo, maar de toenmalige aartsbisschop 

van Trier] anno dominicae incarnationis 1031 dedicari fecit, […].” Catalogus abbatum Epternacensium a. 739-1110, MGH 

SS 13, p. 740. Vanderputten toonde reeds aan hoe monastieke geschiedschrijvers uit het tweede en derde 

kwart van de 11e eeuw in hun geschiedschrijving geen speciale aandacht vertoonen voor de invloed van 

‘hervormers’ als Poppo of Richard van St-Vanne in de abtsopvolging. Zie Vanderputten, “Identité”, pp. 266-7. 
268 Annales Weissemburgenses, MGH SS 3, p. 70. 
269 “[…], latenter discessit sanctumque Maximinum in Treverica urbe expetiit, ubi sub venerabilis patris Bernardi regimine 

amplius et perfectius tunc temporis monachicam vitam feruere cognouit.” Koenraad van Brauweiler, Vita Wolfelmi 

Brunwilarensis abbatis, ed. Stiene, p. 49. 
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dan aangeleerd gekregen van Richard van St-Vanne, die voor velen gold als dé 

leermeester van Poppo. Deze hoedanigheid van Poppo als zijnde een leerling van 

Richard werd trouwens nogmaals bevestigd door de kroniek van Hugo van Flavigny. 

Hoewel Poppo zelf niet voorkwam in deze kroniek, gaf Hugo een korte opsomming van 

de abdijen die Richard verbeterde door er ‘zijn’ abten te installeren. Hierbij vernoemde 

hij ook Stavelot-Malmedy, Waulsort en St-Vincent in Metz, waardoor hij dus impliciet 

Poppo aanduidde als één van de abten die Richard zou hebben uitgezonden om het 

juiste kloosterleven te herstellen.270 

Het is uiteraard onnodig om te benadrukken dat deze Poppo niet per se overeenstemt 

met de ‘werkelijke’ Poppo, maar vooral het resultaat is van hoe hoogmiddeleeuwse 

auteurs hem en zijn invloed wilden herinneren.271 Iedere auteur van bovenvermelde 

bronnen, zowel van diegene die Poppo wel als van diegene die hem niet vermeldden, 

had uiteraard zijn eigen doel (en bronnen) bij het schrijven van zijn voorstelling van 

Poppo. Hoewel het achterhalen van de ‘verborgen agenda’ achter iedere passage weinig 

meerwaarde zou bieden aan dit hoofdstuk, mag men het bestaan van dergelijk doel 

uiteraard niet uit het oog verliezen bij het bestuderen van Poppo’s beeldvorming. 

Niettemin vormt het geheel van hun voorstellingen het enige beeld van Poppo waarover 

we kunnen beschikken. Dit beeld biedt echter niet noodzakelijk een verklaring voor zijn 

opmerkelijke carrière en zijn brede invloed, evenmin als ze ons een diepgaand inzicht 

biedt in wat Poppo nu werkelijk veranderd/betekend heeft in iedere individuele 

instelling. Dit beeld van Poppo staat met andere woorden niet gelijk aan een verklaring 

voor Poppo, iets wat latere auteurs echter maar al te vaak – weliswaar onbedoeld – met 

elkaar verwarden. 

 

                                                      
270 “[…], sancti Remacli [dit is Stavelot], Malmundariensem, Waltiodorensem, Belliloci, sancti Urbani, sancti Vincentii 

Mettensis insulae, et alia perplura quae non occurrunt memoriae, quas omnes in meliorem reparavit statum, et melioratis 

abbates de suis quos elegit instituit.” Hugo van Flavigny, Chronicon, MGH SS 8 ,p. 377. Voor meer info omtrent 

Hugo’s relaas over Richard, zie Vanderputten, Imagining, pp. 21-5. 
271 Zie ook Vanderputten, “Identité”, pp. 288-9. 





 

 

 85 

Hoofdstuk 3  

De vroegmoderne ‘Poppo-revival’ 

3.1 Van beatus naar sanctus: Poppo als heilige 

Vooraleer de moderne historiografische receptie van Poppo’s beeldvorming besproken 

wordt, kunnen we niet anders dan een halte inlassen bij de zeventiende eeuw. Hoewel 

Poppo een goede 150 jaar na zijn dood haast volledig van de radar verdwenen was, bleek 

hij in de decennia na 1624 opnieuw alive and kicking. Het feit dat de druivelaar elk jaar bij 

29 januari vermeldt “H. Poppo van Deinze † 1048” hebben we immers vooral te danken 

aan de translatie van zijn relieken op 1 augustus 1624 en zijn daaropvolgende 

heiligverklaring in 1625. Deze festiviteiten en de daaropvolgende heiligencultus rond 

Poppo gingen uiteraard gepaard met een wijziging in de beeldvorming van Poppo. 

Bovendien speelden deze festiviteiten een niet onbelangrijke rol in de negentiende-

eeuwse herontdekking van deze abt. 

Hoewel de exacte aanleiding tot het heropleven van Poppo’s cultus maar moeilijk te 

achterhalen valt, werd de abdij van Stavelot in de eeuw daarvoor gekenmerkt door 

enkele grootse en langdurige bouwactiviteiten. De oude abdijkerk, gebouwd tijdens 

Poppo’s abbatiaat, was immers aan dringende renovatie toe. In 1534 had men dan ook de 

bouw van een nieuwe (en grotere) kerk aangevat, een onderneming die alleszins duurde 

tot 1612.272 Dit kostte het convent van Stavelot ongetwijfeld handenvol geld, waardoor 

het aantrekken van financiële steun (zoals via pelgrims) ongetwijfeld meer dan welkom 

was. Deze context speelde hoogstwaarschijnlijk een niet onbelangrijke rol in de 

heroplevende interesse voor de relieken van Poppo, de bouwheer van de vorige 

abdijkerk. 

 

                                                      
272 Yernaux, “L’église”, pp. 132-9. 
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Een reconstructie van de festiviteiten rond Poppo’s heiligverklaring levert alvast 

enkele leuke weetjes op. Dankzij een brief van Etienne Strecheus, gedelegeerd bisschop 

van Luik, beschikken we over een verslag van de translatie van Poppo’s relieken, die 

plaatsvond van 30 juli tot 2 augustus 1624.273 De drijvende kracht achter de hernieuwde 

cultus van Poppo bleek een zekere Nicolas Hocht te zijn, monnik in Stavelot sinds 1592 

en vanaf 1622 prior van deze abdij.274 Op de avond van 30 juli begon men eerst met het 

verplaatsen het houten mausoleum die in de crypte op Poppo’s graf stond, waarna men 

de marmeren steen op Poppo’s graf opende. Na wat graafwerk stuitte men dan op 

Poppo’s (nog intact zijnde) sarcofaag. In deze sarcofaag werd Poppo’s gebeente 

teruggevonden, alsook een loden plaat met daarop gegraveerd: “Anno ab incarnatione 

domini MXLVIIII obiit Poppo abbas, VIII. Kal. Februarii †”.275 De dag daarop identificeerde een 

dokter dan de verschillende botfragmenten in de sarcofaag (weliswaar zonder ze te 

verplaatsen), waarbij men ook de restanten van een kelk aantrof (wat overeenstemt een 

vermelding uit de Vita Popponis, die vertelde hoe een kelk op Poppo’s borst werd 

gedeponeerd).276 Op 1 augustus werden Poppo’s restanten dan uiteindelijk door Nicolas 

Hocht uit de sarcofaag gehaald, waarna ze door Etienne Strecheus in een voorlopige 

reliekkist werden geplaatst. De twee oudste religieuzen van Stavelot droegen deze kist 

vervolgens op hun schouders doorheen de abdij, samen met een ganse processie, 

waarna ze geopenbaard werd aan het volk. De volgende dag werden de relieken 

opnieuw verborgen op een geheime plaats, in afwachting van verdere orders van de 

prins-bisschop van Luik.277  

Hoewel Nicolas Hocht in augustus 1624 een verzoek verzond naar Ferdinand van 

Beieren, de prins-bisschop van Luik, om een plechtig feest te mogen organiseren voor 

de elevatie van Poppo’s relieken, duurde het nog tot 18 oktober 1626 voordat dergelijke 

plechtigheid plaatsvond.278 In afwachting had Ferdinand alvast bevolen een reliekschrijn 

te vervaardigen. Hiervoor sloot Nicolas Hocht in februari 1625 een contract af met de 

Luikse goudsmid Jean Goësin.279 De kostprijs van dit reliekschrijn bleek echter vrij hoog 

 

                                                      
273 HR, vol. II, nr. 1492 p. 615. Deze brief werd uitgegeven door Harless in 1869, zie Harless, “Der Reliquien- und 

Ornamentenschatz”, pp. 142-4. 
274 Yernaux, “L’église”, pp. 140-1. 
275 Harless, “Der Reliquien und Ornamentenschatz”, pp. 142-3. De achtste dag voor de kalendes van februari 

komt overeen met 25 januari. Er is in de literatuur wat discussie geweest omtrent de vermelding van het jaar 

‘1049’ op dit plakkaatje (dat momenteel verloren is gegaan), aangezien Poppo’s overlijden ontegensprekelijk 

gesitueerd wordt in 1048. Zie hieromtrent Legrand, “Notes”, pp. 43-8. 
276 Harless, “Der Reliquien und Ornamentenschatz”, p. 143. Zie volgende passage in de Vita Popponis: “[…], una 

cum calice pectori eius superposuere.” Vita Popponis, MGH SS 11, c. 30 p. 313. 
277 Harless, “Der Reliquien und Ornamentenschatz”, pp. 143-4. 
278 Legrand, “Notes (suite)”, pp. 1-2.  
279 Voor meer informatie over deze goudsmid, zie Yernaux, “L’église”, p. 142-3. 
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te zijn: het zilver alleen al kostte zo’n 1600 brabantse florijnen. Aangezien de abdij niet 

over voldoende muntgeld beschikte, zou ze dan ook stukken van het beroemde 

altaarstuk van abt Wibald (1130-1158) aan de goudsmid hebben aangeboden, die ze dan 

zou hebben omgesmolten tot Poppo’s reliekschrijn.280 De abdij bleek echter ook niet in 

staat de smid volledig uit te betalen voor zijn werk, waardoor de monniken een andere 

oplossing vonden: één van de zonen van de smid werd ter compensatie toegelaten als 

monnik in de abdij, waarbij hij de naam mocht aannemen van de – op dat moment – 

meest illustere heilige van de abdij, namelijk Poppo.281 

In afwachting van de festiviteiten in 1626 gebeurden er ook – niet toevallig – twee 

miraculeuze genezingen aan Poppo’s graf in april 1625. Etienne Strecheus gaf opdracht 

deze mirakels te onderzoeken, waardoor uiteindelijk, op 14 september 1625, bekend 

werd gemaakt dat Poppo was opgenomen in de Martyrologium Romanum.282 Met andere 

woorden, voortaan mocht Poppo als een officiële heilige vereerd en gerepresenteerd 

worden. 

Het jaar 1626 vormde dan hét hoogtepunt van de hernieuwde cultus rond Stavelot’s 

kersverse heilige. In dat jaar schreef de prior Nicolas Hocht een (momenteel verloren 

gegane) vertaling van de Vita Popponis, werd er een broederschap rond Poppo opgericht, 

werden Poppo’s beide feestdagen (25 januari en 2 augustus) vastgelegd en vond zijn 

officiële elevatie plaats op 18 oktober.283 Op deze dag, waarvoor de abdij kosten noch 

moeite spaarde, werden Poppo’s relieken in een grootse processie rondgedragen in 

Stavelot.284 In deze processie liepen diverse (mensen verkleed als) engelen mee, die elk 

verschillende van Poppo’s deugden of verdiensten verbeeldden. Onder deze vele 

deugden vinden we volgende terug: “gids van pelgrims”, “voorbeeld van onthouding”, 

“voeder van armen” en “rector van eremieten”. 285  We zien met andere woorden 

duidelijk hoe de monniken van Stavelot het discours van Everhelm en Onulf hadden 

overgenomen in de opstelling van hun processie. De dag nadien werd dan in de kerk van 

Stavelot een altaar gewijd aan Poppo. Hoewel dit het einde van de festiviteiten 

betekende, was dit uiteraard slechts het begin van de hernieuwde cultus rond Poppo in 

 

                                                      
280 Yernaux, “L’église”, pp. 145-6. Wibald wordt, net als Poppo, beschouwd als één van Stavelot’s grootste 

abten. Voor meer informatie omtrent deze abt en zijn regeerperiode, zie Schroeder, Terra familiaqua, pp. 105-

117. 
281 Yernaux, “L’église”, p. 146. 
282 Legrand, “Notes (suite)”, p. 2. 
283 Legrand, “Notes (suite)”, pp. 2-4. Het werk van Hocht was getiteld: Abrégé de la vie du B. S. Poppon, abbé de 

Stavelot, escrite en langue latine par Everelme et traduite par Nic. Hocht; het werd uitgegeven in Luik. Omtrent dit 

broederschap en de teksten die werden voorgelezen op Poppo’s feestdagen, zie Legrand, “Notes (suite)”, pp. 

27-8. 
284 Een editie van een verslag van deze processie is terug te vinden in Legrand, “Notes (suite)”, pp. 5-12. 
285 Legrand, “Notes (suite)”, p. 10. 
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deze abdij.286 Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe Christophe Barbu, een monnik van 

Stavelot, in 1630 nog twee boekjes aan Poppo wijdde, beiden gebaseerd op de Vita 

Popponis.287  

Daarnaast merken we ook hoe, in de decennia na de plechtige elevatie, een aantal van 

Poppo’s relieken opgestuurd werden naar andere personen of instellingen. Nog in 

oktober 1626 ontvingen bijvoorbeeld zowel de prins-bisschop van Luik als de bisschop 

van Osnabrück een reliek, terwijl de abdijen van Liessies, Waulsort (één van Poppo’s 

abdijen) en Hautmont (één van Poppo’s abdijen) relieken kregen opgestuurd in 

respectievelijk 1627, 1628 en 1634.288 Voor de daaropvolgende 60 jaar vinden we geen 

attestaties meer terug van Poppo’s cultus in Stavelot, al werden zijn relieken openbaar 

gesteld in 1698 (om de vrede van Rijswijk te vieren), nadat ze jarenlang op een veilige 

plaats verborgen waren gebleven.289 In 1701 verwoestte een brand dan een groot deel 

van de abdijkerk, waarbij ook een plafondluster, nog geschonken aan de abdij door 

Poppo, jammerlijk verloren ging.290 In de daaropvolgende jaren was Stavelot bijgevolg 

opnieuw het toneel van grootse renovatiewerken, het is dan ook niet verwonderlijk dat 

we in deze context Poppo’s relieken opnieuw even zien opduiken. Zo werden er enkele 

opgestuurd naar St-Thierry in Reims in 1733 (Poppo’s professieklooster) en naar de abdij 

Brauweiler in 1774 (een vroegere stichting van Poppo).291 De Poppo-cultus in Stavelot 

was echter geen lang leven meer beschoren. Ten gevolge van de Franse revolutie raakte 

 

                                                      
286 Zo hebben we over een ooggetuigenverslag (uit het jaar 1702) waarin beschreven werd hoe de crypte van 

Stavelot nog steeds een druk bezochte plaats was voor Poppo’s heiligenverering. Zie Legrand, “Notes (suite)”, 

pp. 28-9. 
287  Barbu, Libellus miraculorum sancti Popponis, imperialis ac regalis coenobii Stabulensis abbatis XXXV, variis 

epigrammatibus distinctus, cui adiecta est oratio de laudibus eiusdem sancti, Luik, 1630 (50 pagina’s); Barbu, 

Manipulus virtutum S. Popponis, abbatis XXXV imperialis monasterii Stabulensis, ex libello olim ab Everelmo Altimontensi 

abbate de vita et miraculis S. Popponis edito, collectus, Luik, 1630 (45 pagina’s). Deze boekjes zijn momenteel echter 

verloren gegaan, waardoor we ook niet kunnen nagaan of dit gedrukte werken betreft, dan wel handschriften. 
288 Legrand, “notes (suite)”, p. 25.  
289 Archives de l’Etat en Liège, Stavelot, I, 363, p. 21. Hiervoor gingen we niet zelf te rade in het Luikse 

rijksarchief, maar we vonden dit terug via volgend document: “Repères chronologiques pour l’histoire des 

bâtiments de l’abbaye bénédictine de Stavelot”, geraadpleegd via 

http://www.festivalstavelot.be/site/documents/archeo/chronologie_abbaye.pdf (geraadpleegd 7 september 

2015). 
290 Yernaux, “L’église”, pp. 147-8. 
291 Legrand, “Chronique”, p. 75; Legrand, “notes (suite)”, pp. 26, 29-33. Voor de schenking aan St-Thierry 

beschikken we over een brief die Edmond Martène, de monnik van St-Thierry verantwoordelijk voor deze 

operatie, aan zijn abt stuurde. Deze werd uitgegeven door Réjalot, zie Réjalot, “Lettre de dom Edmond 

Martène”, pp. 337-8. Het proces-verbaal van de schenking aan Brauweiler werd vertaald door Legrand, “notes 

(suite)”, pp. 30-3. De zegel die dit rapport van de schenking aan Brauweiler vergezelde, is momenteel nog 

steeds bewaard en dateert uit de twaalfde eeuw; ze stelt de abdijkerk van Stavelot voor. Zie Legrand, “Notes 

(suite)”, pp. 33-40. 

http://www.festivalstavelot.be/site/documents/archeo/chronologie_abbaye.pdf
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de abdij vanaf 1792 in toenemende mate in verval en viel ze ten prooi aan plundering en 

branden. In 1798 werd ze uiteindelijk verkocht, om afgebroken te worden in 1801.292 

Poppo’s reliekbuste was weliswaar in veiligheid gebracht (en wordt momenteel nog 

steeds bewaard in Stavelot), maar zijn crypte en de ‘Stavelotiaanse’ actieve memorie aan 

hem gingen samen met de abdij ten onder.293 Dit betekende echter niet het definitieve 

einde van Poppo’s cultus in Stavelot. In 1860 werd zijn reliekbuste immers opnieuw 

geopend door de bisschop van Luik en zo’n 90 jaar daarna onderging ze een restauratie, 

om in 1933 voor een laatste keer rondgedragen te worden in een processie doorheen 

Stavelot.294 

 

Figuur 3 Zeventiende-eeuwse reliekschrijn van Poppo, vervaardigd door de Luikse 
goudsmid Jean Goësin. 

 

                                                      
292 Yernaux, “L’église”, pp. 149-151. 
293 Legrand, “notes (suite)”, p. 41-2. 
294 Legrand, “notes (suite)”, p. 42-4. 
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3.2 Poppo in de vroegmoderne historiografie 

Ondanks de heroplevende cultus rond Poppo, bleef de vroegmoderne interesse in Poppo 

aanvankelijk voornamelijk beperkt tot Stavelot-Malmedy. 295 Geschiedkundigen 

vertoonden slechts een bescheiden aandacht voor Poppo. Het opduiken van zijn naam 

in hun werken was dan ook meestal te danken aan hun – al dan niet letterlijk – citeren 

van één van bovenvermelde middeleeuwse auteurs.296 Dit veranderde echter enigszins 

dankzij de kritische uitgave van Poppo’s Vita door Bollandus in de Acta sanctorum reeks, 

uit 1643, overgenomen door Mabillon in de Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti, uit 

1701.297 Hierdoor werd zijn levensverhaal toegankelijker gemaakt voor een breder 

publiek.298 Zo gaf Martène in zijn beschrijving van Stavelot’s abten, te vinden in het 

tweede volume van zijn Amplissima collectio uit 1724, in een tweetal pagina’s een korte 

beschrijving van Poppo’s leven.299 Zijn focus ging hierbij voornamelijk uit naar Poppo’s 

verwezenlijkingen in Stavelot, naar zijn hoedanigheid als vredesbrenger en naar zijn 

vertrouwenspositie bij diverse bisschoppen, wat volgens hem de reden was dat Poppo 

zo’n groot aantal abdijen “ad renovanda” toegewezen had gekregen. Hierbij noemde hij 

Poppo ook duidelijk een sanctus, verwijzend naar diens canonisatie in 1624.300 Richard 

van St-Vanne kwam in zijn beschrijving haast niet aan bod, al werd Poppo aan het begin 

 

                                                      
295 Zo beweerde Molanus in zijn overzicht van ‘Belgische’ heiligen, uit 1673, nog steeds dat Poppo nooit werd 

gecanoniseerd, wat erop kan wijzen dat zijn reputatie geen algemene verspreiding kende. Zie Molanus, 

Indiculus sanctorum Belgii, p. 63. 
296 Zie bijvoorbeeld Miraeus, Rerum Belgicarum chronicon, uitgegeven in 1635. Op p. 273 wordt Poppo’s overlijden 

benoemd, terwijl op p. 262 wordt vermeld hoe hij actief was in 1028. Beide vermeldingen zijn echter 

overgenomen uit Sigebert van Gembloux. Ook in Hontheims werk uit 1736 (met diverse uitgegeven oorkonden 

van de Trierse geschiedenis) komt Poppo voor in diverse bronfragmenten, zie bv. Hontheim, Historia 

Trevirensis diplomatica et pragmatica, vol. 1, p. 361 (cf. DD K II vr. 48 pp. 54-6), p. 384 (cf. UQB nr. 268 pp. 385-7; 

recent uitgegeven in Dahlhaus et al., “Die ‘Rebellen’”, pp. 124-5), pp. 380-2 (cf. DD H III nr. 391 pp. 541-3), pp. 

366-7 (cf. HR nr. 100 pp. 210-11); vol. 2, p. 968 (fragment uit de Necrologium s. Maximini). 
297 Bollandus’ editie: AASS, Ian. II, pp. 638-652. Mabillon’s editie: Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti, VI, pp. 

569-596. In zijn voorwoord gaf Mabillon aan de tekst van Bollandus te hebben gekopieerd. Voor een 

bespreking van op welke overlevering Bollandus zich baseerde, cf. supra (1.1 1.1Auteurschap, redactie, 

bronnen en overlevering van de Vita Popponis), evenals voetnoten 89 en 97. We moeten weliswaar opmerken 

dat zij niet de eersten waren die de Vita Popponis uitgaven: reeds in 1570 had Surius fragmenten uit de Vita 

Popponis uitgegeven in zijn De probatis sanctorum historiis (Keulen, 1570), op pp. 608-628. 
298 Vita Popponis abbatis Stabulensis. Ed. AASS, Ian. II, pp. 637-52; ed. AASS OSB VI, 1, pp. 569-596. Reeds in 1570 had 

Surius enkele frangmenten van de Vita Popponis uitgegeven in zijn De probatis sanctorum historiis, vol. 1, pp. 608-

28. 
299 Martène, Veterum scriptorum et monumentorum moralium, vol. 2, praefatio pp. vii-ix.  
300 Martène, Veterum scriptorum et monumentorum moralium, vol. 2, praefatio p. ix. 
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van Martènes uitleg wel even Richards “discipulum” genoemd.301 Het is evenwel duidelijk 

dat Martène zich hierbij volledig baseerde op de Vita Popponis, aangevuld met enkele 

beschikbare oorkonden uit Stavelot.302  

Ook Calmet, in zijn overzichtswerk van de Lotharingse geschiedenis uit 1748, 

besteedde kort wat aandacht aan Poppo, vooral dan aan diens hoedanigheid als abt van 

St-Maximin.303 In tegenstelling tot Martène verklaarde Calmet Poppo’s invloed in de vele 

abdijen voornamelijk door te focussen op Poppo’s voorname positie bij de keizers 

Hendrik II en Koendraad II.304 Poppo’s wijdverspreide invloed was voor Calmet dan ook 

“une preuve de la grande idée qu’on avoit de sa capacité, & du talent qu’il avoit pour y faire 

revivre l’observance, & pour l’y maintenir. Il avoit soin de les remettre à de bons sujets, dès qu’il y 

avoit mis le bon ordre pour le temporel & le spirituel.”305 Met andere woorden, Poppo’s 

invloed was voor hem het onomstotelijk bewijs dat hij een een uitstekende abt was 

geweest, ook al benoemde Calmet Poppo niet expliciet als een hervormer. Net als 

Martène wordt Richard slechts terloops vermeld in Poppo’s levensbeschrijving, 

namelijk in de hoedanigheid van Poppo’s voormalige abt.306 Beide auteurs namen in hun 

summiere beschrijvingen van Poppo dus haast kritiekloos Everhelm en Onulfs 

beschrijvingen over, zij het elk met andere accenten.  

Daarnaast kreeg de Vita Popponis ook wat beperkte aandacht in de historiografische 

werken van Fabricius uit 1754 en Bouquet uit 1767.307 Eveneens kunnen we vaststellen 

hoe Poppo’s naam, dankzij zijn canonisatie, begon op te duiken in diverse 

vroegmoderne overzichtswerken over rooms-katholieke heiligen.308 Al bij al bleef de 

vroegmoderne historiografische aandacht voor de daden en invloed van de abt Poppo 

 

                                                      
301 Martène, Veterum scriptorum et monumentorum moralium, vol. 2, praefatio p. vii. 
302 Deze oorkonden gaf hij ook uit in zijn werk. Zie Martène, Veterum scriptorum et monumentorum moralium, vol. 

2, pp. 56-7 (cf. UQB nr. 269 pp. 387-9), pp. 58-9 (cf. UQB nr. 248 pp. 342-52), pp. 59-60 (cf. DD H III nr. 51 pp. 64-

6), pp. 65-6 (cf. UQB nr. 248b pp. 347-53), pp. 70-2 (cf. DD H IV nr. 160 pp. 208-10), pp. 75-7 (cf. DD H IV nr. 408 

pp. 307-9), pp. 89-90 (cf. HR nr. 153 pp. 307-9). 
303 Daarnaast gaf Calmet ook enkele oorkonden uit waarin Poppo werd vernoemd, zie bv. Calmet, Histoire de 

Lorraine, vol. 2, preuves pp. cclxviii-ix (cf. HR nr. 99 pp. 209-10), preuves pp. ccliii-iv (cf. DD K II nr. 48 pp. 54-6). 
304 Calmet, Histoire de Lorraine, vol. 2, pp. 83-5. 
305 Calmet, Histoire de Lorraine, vol. 2, pp. 84. 
306 Idem. Nochtans wijdde Calmet verder in zijn werk heel wat meer pagina’s aan Richard dan dat hij er had 

besteed aan Poppo. Zie Calmet, Histoire de Lorraine, vol. 2, pp. 184-204. 
307 Fabricius, Mediae et infimae Latinitatis, vol. 1, pp. 528-9 (een korte beschrijving van Everhelm en zijn werk); 

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, vol. 11, pp. 461-2 (uittreksel uit de Vita Popponis). 
308 Voor het opduiken van Poppo’s naam in overzichtswerken van heiligen, zie bijvoorbeeld Molanus, Indiculus 

sanctorum Belgii, p. 63 (Molanus meende echter dat Poppo nog niet gecanoniseerd was, zie voetnoot 295); 

Butler, The lives of primitive fathers, pp. 286-7 (met een korte biografie van Poppo, volledig gebaseerd op de Vita 

Popponis). 
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dus zeer beperkt en moeten we vaststellen dat geen enkele van deze werken een 

belangrijke bijdrage had geleverd voor Poppo’s moderne beeldvorming. 
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Hoofdstuk 4  

Representaties van Poppo in de moderne 

historiografie 

4.1 Poppo als Cluniacenzische hervormer: oorsprong en 

consolidatie (negentiende eeuw) 

Het duurde tot de tweede helft van de negentiende eeuw vooraleer er een heuse 

omwenteling plaatsvond in de aandacht voor Poppo. Dit was voornamelijk te wijten aan 

enkele Duitse historici, die – onder nationalistische impuls – besloten om Poppo van 

onder het stof te halen. Zij legden hiermee ook meteen de voornaamste basis voor onze 

huidige beeldvorming van Poppo, want ondanks het feit dat zij slechts het begin 

inluidden van Poppo’s vrij indrukwekkende ‘carrière’ in de moderne historiografie, 

bleef hun basisvoorstelling van Poppo zeer lange tijd doorleven in de historiografie. 

Wat ongetwijfeld een belangrijke rol had gespeeld in de heroplevende interesse voor 

Poppo was de vernieuwde en kritische editie van de Vita Popponis uit 1854, gepubliceerd 

in de invloedrijke Scriptores-reeks van de Monumenta Germaniae Historica.309 Van minstens 

even groot belang echter was het toenmalige politieke klimaat in Duitsland. De 

maartrevolutie van 1848/1849 had het streven naar een ééngemaakte Duitse federatie 

aangewakkerd. Dit streven uitte zich ook bij diverse vooraanstaande Duitse historici, die 

het werk op zich namen om een alomvattende, maar vooral degelijke en heuristisch 

goed onderbouwde, Duits-nationalistische geschiedenis te schrijven.310 Het is in deze 

 

                                                      
309 MGH SS 11, pp. 291-316. 
310 Al in 1837 had Leopold Ranke het initiatief genomen om de daden van de Saksische keizers, gezien als de 

grondleggers van het latere Duitse keizerrijk, per jaar vast te leggen in de Jahrbücher des Deutschen Reichs. Deze 

verschenen in 3 delen in 1837-1840 (in totaal goed voor 6 boeken) en werden geschreven met medewerking 

van Georg Waitz, Rudolf Köpke, Wilhelm Doenniges, Wilhelm von Giesebrecht, Roger Wilmans en Siegfried 

Hirsch. Zie Ranke, Jahrbücher des Deutschen Reichs under der Herrschaft König Heinrichs I., 3 delen, Berlijn, 1837-
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context dat Wilhelm von Giesebrecht in de jaren 1850 besloot een monumentale 

Geschichte der deutschen Kaiserzeit neer te pennen.311 Het is in het tweede volume van dit 

werk, dat verscheen in 1858 en waarin de regeerperiodes van Hendrik II, Koenraad II 

(1024/1027-1039) en Hendrik III (1039/1046-1056) werden beschreven, dat we Poppo 

voor een eerste keer zien opduiken in de moderne historiografie.312 Von Giesebrechts 

beschrijvingen van Poppo waren slechts summier en namen in hoofdzaak over wat er in 

de Vita Popponis werd gezegd, maar hadden niettemin een grote impact. Hij was immers 

niet enkel de eerste ‘moderne’ historicus die Poppo onder de aandacht van zijn collega’s 

bracht, bovendien benoemde hij Poppo hierbij als een ‘hervormer’. Daarbij bracht hij 

Poppo daarenboven in verband met de Cluniacenzische kloosterhervormingen.313 In het 

decennium daarvoor was in de Franse historiografie immers (eveneens vanuit 

nationalistische impuls) de aandacht gegroeid voor de invloed van de Bourgondische 

abdij van Cluny op het elfde-eeuwse kloosterwezen in West-Francië.314 Hoewel er bij 

deze Franse auteurs nog geen gewag werd gemaakt van een Poppo, of zelfs maar van 

een Richard van St-Vanne, had von Giesebrecht niettemin opgemerkt hoe Richard van 

St-Vanne, kort voor zijn intrede in Verdun, een reis naar Cluny had ondernomen.315 Von 

Giesebrecht concludeerde hieruit dat Richard de Cluniacenzische hervormingen dan 

had meegenomen naar, en doorgevoerd in, St-Vanne te Verdun. 316  Poppo, als 

medewerker van Richard, was dan de persoon die deze Bourgondische hervormingen in 

Duitsland had ingevoerd, waarbij von Giesebrecht Poppo expliciet benoemde als een 

“Hersteller Cluniacensischer Reformen in den lothringischen Klöstern.”317  

Von Giesebrechts identificatie van Poppo als zijnde een ‘hervormer’ werd al snel en 

zonder enige kritiek overgenomen in de Duitstalige historiografie. Poppo’s 

hoedanigheid als een Cluniacenzische kloosterhervormer werd aanvankelijk echter met 

 

                                                                                                                                                                      
1840. Gezien de regeerperiode van keizer Hendrik II (1002/1014-1020) in deze werken nog niet aan bod kwam, 

werd er uiteraard ook nog met geen woord gerept over Poppo. 
311 Von Giesebrecht was niet toevallig afkomstig uit Pruisen, waar de maartrevolutie was begonnen en de 

nationalistische krachten die streefden naar een ééngemaakt Duits keizerrijk het sterkst aanwezig waren. 

Voordien had hij trouwens ook al een volume van Rankes onderneming voor zijn rekening had genomen, zie 

voetnoot 310. 
312 Von Giesbrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2. 
313 Von Giesbrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2, pp. 79, 88, 274, 295.  
314 Vooral door de franse historici Lorain en Cucherat hadden hier een grote rol in gespeeld. Zij publiceerden 

in 1839, 1845 en 1851 enkele invloedrijke werken over Cluny publiceerden. Zie Lorain, Essai historique; Lorain, 

Histoire de l’abbaye de Cluny; Cucherat, Cluny au onzième siècle. 
315 Hugh van Flavigny, die een Vita had geschreven van Richard van St-Vanne, had deze anekdote vermeld en 

Richard op die manier impliciet in verband gebracht met Cluny. Omtrent Richards associatie met Cluny, zie 

Vanderputten, Imagining, pp. 6-9, 21-5, 36-9. 
316 Von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2, pp. 87-8.  
317 Von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2, p. 274. 
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lauw enthousiasme onthaald, ongetwijfeld omdat Duitse historici weinig zin hadden om 

één van ‘hun’ invloedrijkste abten uit de elfde eeuw een Franse stempel te geven.318 Zo 

hadden Hirsch, Pabst en Bresslau het in hun tweede volume van de Jahrbücher der 

deutschen Geschichte omtrent keizer Hendrik II, verschenen in 1864, slechts vaag over de 

“hervorming van Poppo.”319 In hun derde volume, een decennium later gepubliceerd, 

kregen Poppo’s ‘hervormingen’ al wat meer aandacht.320 Zo beschreven ze Poppo’s 

activiteiten als prior in St-Vaast als volgt: 

[…] dem zuchtlosen Leben der Brüder wird ein Ende bereitet, die Strenge der Ordensregel 

hergestellt, den Uebergriffen der Vassallen ein Ziel gesetzt, der weltliche Bezitz des Klosters 

aus ihren Händen zurückerworben.321 

Hierbij schilderden ze Poppo vooral af als een leerling van Richard van St-Vanne, die 

beduidend meer aandacht kreeg in hun werk. Niettemin bleven ze zeer terughoudend 

om Poppo, of zelfs Richard, een Cluniacenzische stempel te geven.322 Er werd hoogstens 

vermeld hoe Richard van St-Vanne ooit naar Cluny trok, al duidden ze Richards of 

Poppo’s daden nooit aan als Cluniacenzisch.323 Ook Steindorf, die in 1874 het eerste 

volume van de Jahrbücher omtrent de regeerperiode van Hendrik III voor zijn rekening 

had genomen, had het aanvankelijk slechts aarzelend over Poppo als een ‘hervormer’.324 

Hierbij focuste hij dan nog voornamelijk op de invloed van de Duitse keizer in Poppo’s 

carrière, terwijl enige vermelding van een Bourgondische invloed in Duitsland volledig 

achterwege bleef. Enkel de klassieke filoloog Haupt, in zijn artikel over Ekkehard IV van 

St-Gallen uit 1869, leek von Giesebrecht volledig te volgen toen hij vermeldde dat Poppo 

“in vele Lotharingse kloosters de strengere regel van Cluny had geïntroduceerd”.325 

Franse historici daarentegen leken, om evidente redenen, minder problemen te hebben 

om Poppo te beschouwen als een vertegenwoordiger van de Bourgondische 

 

                                                      
318 Dit moeten we uiteraard kaderen binnen de toenmalige tijdgeest, zoals de Frans-Pruisische oorlog uit 1870-

1871. 
319 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 2, p. 295 noot 2. De 

Jahrbücher der deutschen Geschichte kunnen beschouwd worden als de opvolgers van Rankes werk, waarbij het 

eerste volume verscheen ten tijde van Bismarks benoeming tot premier van Pruisen in 1862. Deze werken, 

bestaande uit talrijke volumes waarvan het laatste pas in 1998 verscheen, worden nog steeds beschouwd als dé 

standaardwerken voor de studie van het middeleeuws Duits keizerrijk. 
320 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, 1875. 
321 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, pp. 242-3. 
322 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, pp. 247-9. 
323 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, pp. 236-42. 
324 Steindorf, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich III., vol. 1, pp. 28-9 noot 3. 
325 Haupt, Ekkehart IV, p. 6. 
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kloosterhervormingen in Duitsland. Zo representeerde Pignot, in zijn basiswerk over 

Cluny uit 1868, Poppo als een vriend van abt Odilo van Cluny.326 

 Poppo’s identificatie als een Cluniacenzisch hervormer vond echter naar het eind 

van de jaren 1870 steun uit een vrij onverwachte hoek. Toen Harry Bresslau in 1879 het 

eerste volume van de Jahrbücher van Koenraad II’s regeerperiode publiceerde, benoemde 

hij Poppo zonder enige scrupules als “der Führer der Cluniacensischen Partei” in 

Duitsland.327 Bovendien kregen Poppo en zijn ‘hervormingen’ heel wat meer aandacht 

toebedeeld dan in de vorige edities van de Duitse Jahrbücher.328 Dit kan enigszins 

opmerkelijk worden genoemd, aangezien Bresslau niet enkel mede-auteur was geweest 

van de bovengenoemde Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II, maar 

bovendien een overtuigde en politiek actieve nationalistische pangermanist was.329 

Enerzijds valt zijn aandacht voor Poppo’s Cluniacenzische identiteit te wijten aan een 

thesis van Matthäi, gepubliceerd in 1877 aan de universiteit van Göttingen (waar 

Bresslau ook had gestudeerd), die de kloosterpolitiek van keizer Hendrik II (aangeduid 

als zijn ‘rijkskerkpolitiek’) onder de loep had genomen.330 Volgens Matthäi was Poppo 

immers dé centrale figuur geweest van het rijkskerkbeleid van Koenraad II, de opvolger 

van Hendrik II. Dit had als gevolg dat men – althans volgens Matthäi - onmogelijk 

Koenraad II kon bestuderen zonder veel aandacht te besteden aan deze abt. 331 

Anderzijds had Duitsland - als overwinnaar van de Frans-Duitse oorlog van 1870 - enkele 

jaren voor Bresslau’s publicatie de grensregio Elzas-Lotharingen ingelijfd, waarbij 

Bresslau in latere jaren zelf actief politiek betrokken zou zijn bij de integratie van deze 

voormalige Franse regio in het Duits keizerrijk.332 Het lijdt dan ook weinig twijfel dat 

Bresslau de kans ‘Poppo’ met beide handen aangreep om aan te tonen hoe een in 

hoofdzaak ‘Franse’ hervormingsbeweging geïntegreerd kon raken in het Duitse rijk via 

een ‘Duitse’ mediator. Hierdoor vielen de voormalige bezwaren om Poppo als 

Cluniacenzisch aan te duiden bijgevolg grotendeels weg. Bovendien ging Bresslau nog 

een stap verder in de identificatie van Poppo als een ‘hervormer’. Hij beschouwde hem 

immers niet langer als een leerling van Richard (die in zijn werk trouwens niet eens 

 

                                                      
326 Pignot, Histoire de l’ordre de Cluny, vol. 2, p. 158. 
327 Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 1, p. 112. 
328 Bijvoorbeeld Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 1, p. 35 noot 3, 112, 115, 205, 

275, 322, 477. 
329 Raabe, “Harry Bresslau”, pp. 59-64, 66, 73-4. 
330 Matthäi. Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II. 
331 Matthäi. Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II, pp. 85-6. Op p. 85 zegt Matthäi immers letterlijk: “Es wird ihm 

[Koenraad II] der Plan zugeschrieben, allmälich alle Riechsabteien unter den Abt Poppo von Stablo zu bringen.” Bresslau 

nam deze visie over en vermeldde meermaals hoe Poppo in “hoog aanzien” stond bij Koenraad II. Bresslau, 

Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 1, pp. 115, 275. 
332 Raabe, “Harry Bresslau”, pp. 72-3. 



 
 

 97 

meer aan bod kwam), maar maakte Poppo tot het centrum van zijn eigen “Schule”, 

waarbij leerlingen van Poppo dan naar andere kloosters werden uitgezonden, om 

‘Poppo’s Cluniacenzische hervormingen’ te verspreiden.333 Dit beeld werd twee jaar later 

dan haast onveranderd overgenomen door Steindorf, in het tweede volume van diens 

Jahrbüch over Hendrik III.334   

Het hoogtepunt van de negentiende-eeuwse voorstelling van Poppo als een 

Cluniacenzisch kloosterhervormer kwam er echter in 1883, opnieuw onder mede-impuls 

van Harry Bresslau. Eén van zijn doctoraatsstudenten, Paul Ladewig, publiceerde toen 

immers zijn thesis getiteld Poppo von Stablo und die Klosterreformen unter den ersten 

Saliern.335 Het uitgangspunt van dit doctoraat was - naast het onder de loep leggen van 

Poppo’s leven en carrière - het aantonen hoe de Cluniacenzische hervormingen hun 

ingang in Duitsland hadden gevonden via Poppo. Ondanks (of misschien net dankzij) de 

grondige heuristiek van Ladewig, zette zijn thesis echter ook de deur open om kritiek te 

uiten op de Cluny-these ter verklaring van Poppo’s opgang. Ladewigs bewijsvoering had 

immers last van een sterke cirkelredenering (eerst haalt hij Poppo aan om te 

argumenteren dat de hervormingen van Cluny ingang had gevonden in Duitsland, om 

vervolgens naar de veranderingen in die Duitse kloosters te kijken om Poppo als 

Cluniacenzisch te kunnen aanduiden), bovendien was zijn argumentatie voornamelijk 

gebaseerd op Poppo’s band met Richard van St-Vanne en de bovengenoemde glossen 

van Ekkehard IV van St-Gallen.336 Ladewig was zich hiervan bewust en loste dit creatief 

op door Poppo voor te stellen als een ‘vermomde’ vertegenwoordiger van Cluny, zonder 

enige officiële band met deze instelling. Dit stelde de Duitse keizer in staat om, via deze 

abt, Cluny in te voeren in Duitsland, zonder dat dit op al te veel weerstand van de 

regionale Duitse adel en clerus (met anti-West-Frankische gevoelens) zou stuiten.337 

Daarnaast merken we in het werk van Ladewig ook duidelijk hoe Poppo’s negentiende-

eeuwse beeldvorming nog steeds sterk gedetermineerd werd door het discours uit de 

middeleeuwse bronnen, alsook door de christelijk-religieuze tijdsgeest van de latere 

negentiende eeuw. Als verklaring voor Poppo’s invloed werd immers meermaals 

 

                                                      
333 Bijvoorbeeld Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 1, p. 322. 
334  Van de terughoudendheid waarmee Steindorf in 1874 nog over Poppo en diens hoedanigheid als 

‘hervormer’ had gesproken, was niet langer sprake. In analogie met Bresslau’s beschrijvingen, presenteerde hij 

Poppo duidelijk als een “vertegenwoordiger van de Cluniacenzische hervormingen” in Duitsland en legde 

hierbij vooral de nadruk op Poppo’s hoedanigheid als ‘geestelijke autoriteit’ die ‘zijn’ hervormingsgezinde 

monniken tot abt benoemde in diverse abdijen. Richard van St-Vanne werd daarbij evenmin gepresenteerd als 

Poppo’s leermeester, maar eerder als een persoonlijke vriend. Steindorf, Jahrbücher der Deutschen Geschichte 

unter Heinrich III., vol. 2, pp. 31-2. 
335 Ladewig, Poppo von Stablo. 
336 Ladewig, Poppo von Stablo, pp. 4-22. 
337 Ladewig, Poppo von Stablo, pp. 38-40. 
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verwezen naar zijn vooronderstelde speciale persoonlijkheid en werden zijn 

geïnspireerdheid door God en zijn heiligheid aangehaald, zonder dat Ladewig de 

behoefte voelde andere verklaringen te zoeken.338  

De meeste historici bleven in de daaropvolgende decennia echter Ladewigs these 

volgen en sloten dus grotendeels hun ogen voor de vernoemde problemen om Poppo als 

Cluniacenzisch te identificeren. Zo benoemde Bresslau in het tweede volume van zijn 

Jahrbuch over Koenraad II, uit 1884, Poppo meermaals als de leider van de 

Cluniacenzische beweging in Duitsland.339 Hierbij benadrukte hij sterk het bestaan van 

een ‘school van Poppo’, van waaruit vele van zijn abten werden uitgezonden naar 

andere Duitse kloosters.340 Poppo’s succes verklaarde hij door diens goede positie bij de 

keizer, al zag hij deze positie niet zozeer als resulterend uit Poppo’s heiligheid (cf. 

Ladewig), maar eerder als een gevolg van Koenraad II’s dankbaarheid voor Poppo’s hulp 

bij zijn verkiezing in Lotharingen.341Hier zien we met andere woorden de kiemen 

ontstaan voor het latere tweevoudig verklaringsmodel voor Poppo, waarbij de ene groep 

auteurs zijn succes vooral verklaarden als een gevolg van zijn politieke betrokkenheid, 

terwijl een andere groep voornamelijk bleef focussen op zijn spirituele verdiensten. 

Een laatste belangrijk werk uit de negentiende eeuw waarin Poppo werd voorgesteld 

als een Cluniacenzisch hervormer, was Sackurs overzichtswerk van Cluny uit 1892.342 

Hoewel er reeds verscheidene Franstalige werken over Cluny bestonden, was dit het 

eerste Duitstalig werk waarin de abdij, en haar hervormingen, zorgvuldig onder de loep 

werd genomen. Geheel in Duits-nationalistische traditie dreef Sackur in dit werk het 

idee van dichotome hervormingsbewegingen in West-Francië en het Duitse keizerrijk op 

de spits.343 Volgens hem stonden de West-Frankische abdijen gedurende de tiende eeuw 

onder invloed van de Cluniacenzische hervormingen, terwijl vele kloosters uit het 

Duitse keizerrijk dan hervormd werden vanuit de Lotharingse abdij Gorze.344 In de elfde 

eeuw won Cluny echter aan invloed in Duitsland, waarbij het voor Sackur - die voordien 

ook al een werk had gepubliceerd over Richard - duidelijk was: Richard 

vertegenwoordigde Cluny in Duitsland, waarbij Poppo een ‘leerling’ (op zelfs epigoon) 

 

                                                      
338 Bijvoorbeeld Ladewig, Poppo von Stablo, pp. 22-32. 
339 Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 2, pp. 57, 76. 
340 Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 2, pp. 126, 168, 397, 403 noot 6; 
341 Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 2, pp. 340, 406-7. 
342 Sackur, Die Cluniacenser. 
343 De aanduiding van Sackur’s model als zijnde ‘dichotoom’ is afkomstig van Vanderputten, Monastic reform, p. 

4. 
344 Sackur, Die Cluniacenser, vol. 1, pp. 121-180. 
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was van de ‘Richardiaanse school’.345 Dit deed echter geen afbreuk aan zijn dichotoom 

model, aangezien beide abten geen formele of institutionele banden hadden met het 

Bourgondisch moederklooster. Terwijl Cluny haar hervormingen in West-Francië 

uitbouwde via een institutioneel netwerk, vormde de school van Richard een 

afzonderlijke (en onafhankelijke) tak van Cluny in Duitsland. Richards hervormingen 

werden dan niet uitgedragen via geformaliseerde kloosternetwerken, maar vanuit de 

hervormingscentra in Verdun (via Richard), Stavelot en St-Maximin (via Poppo).  

We kunnen dus duidelijk vaststellen dat Poppo gedurende de tweede helft van de 

negentiende eeuw steeds meer aandacht ontving van nationalistisch geïnspireerde 

Duitse historici. Deze herkenden hem als één van ‘hun’ grote rijksabten uit het 

middeleeuws Duits keizerrijk. Poppo’s identificatie als een Cluniacenzisch hervormer 

raakte hierbij steeds steviger ingebakken, al legden de Duitse historici er de nadruk op 

dat Cluny tot alleszins 1050 geen rechtstreekse invloed had uitgeoefend in Duitsland.346 

Alle hervormingen gingen dus via Poppo (en aanvankelijk in mindere mate via Richard), 

die als het ware een eigen Duits hervormingsnetwerk had uitgebouwd. Vanuit Poppo’s 

en Richards centra, aangeduid als ‘scholen’, werden dan monniken uitgestuurd om de 

‘glorieuze’ kloosterhervormingen ook in andere kloosters te verspreiden, zonder dat 

men hierbij moest erkennen dat het Franse Cluny enige rechtstreekse invloed had 

gehad in het Rijk. Dit beeld paste uiteraard perfect binnen het toenmalige Europees 

nationalisme, waarbij elke natie op zijn eigen kring van hoogmiddeleeuwse 

kloosterhervormers kon rekenen. Ondanks Bresslau’s aanvankelijke (en enigszins 

tegenstrijdige) pogingen om Poppo’s identiteit los te koppelen van Richard, zodat Poppo 

(en zijn hervormingen) op die manier een eigen Duitse identiteit zou hebben, zorgde de 

publicatie van Sackur er evenwel voor dat Poppo ontegensprekelijk gerepresenteerd 

werd als leerling van Richard.347 Hoe men Poppo’s hoedanigheid als ‘hervormer’ dan 

moest interpreteren, werd grotendeels ingegeven door het standaardbeeld dat heerste 

omtrent kloosterhervormingen. Dit betekent dat Poppo werd voorgesteld als iemand die 

naar in verval geraakte kloosters trok om daar afwijkingen van de Benedictijnse 

kloosterregel te corrigeren, verslapping van de discipline te herstellen, tuchteloze 

monniken te straffen, ontvreemding van kloostergoederen door adel tegen te gaan en te 

 

                                                      
345 Sackur, Die Cluniacenser, vol. 2, pp. 133-54, 174-89, 244-61. De referentie naar het boek dat Sackur eerder al 

over Richard schreef is: Sackur, Richard, Abt von St. Vannes. Breslau: Breslauer Genossenschaftsbuchdruckerei, 

1886. 
346 Zie bijvoorbeeld Manchot, die Poppo in 1892 een “Vertreter der Cluniacenser Reform” noemde, terwijl Baer 

Poppo’s daden identificeerde als een “erstes Eindringen Clunys auf deutschem Reichsgebiet”. Manchot, Geschichte 

des Klosters Limburg, p. 36; Baer, Die Hirsauer Bauschule, p. 8. 
347 De pogingen van Bresslau en Ladewig om Poppo niet te beschouwen als een ‘leerling van Richard’, 

resulteerden hoogstwaarschijnlijk uit het feit dat Richard ook heel actief was geweest in West-Francië 

(voornamelijk dan in Vlaanderen), waardoor hij minder een ‘Duitste stempel’ droeg dan Poppo. 
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streven naar een grotere onafhankelijkheid voor zijn kloosters van bisschoppelijke en 

adellijke inmenging.348 Met andere woorden, een sterke veralgemening en uitvergroting 

van het beeld die in sommige middeleeuwse bronnen ook impliciet vervat zat. De 

redenen voor Poppo’s succes werden hierbij gezocht in enerzijds zijn ‘bijzondere 

persoonlijkheid’ als ‘heilige’ man, en anderzijds in zijn vertrouwenspositie bij de Duitse 

keizers, voornamelijk ten gevolge van zijn politieke steun aan hen.349 Ook hier merken 

we met andere woorden duidelijk het impliciet (en soms expliciet) doorleven van de 

retoriek zoals we die terugvonden in de Vita Popponis. Vele beschrijvingen van de abt 

waren dan ook ‘verwetenschappelijkte’ versies van het discours uit de besproken 

middeleeuwse bronnen, waarbij de al te heilige kantjes van Poppo er enigszins waren 

afgevijld. 

4.2 Van Sackur tot Hallinger (1950): Poppo als 

vertegenwoordiger van Richards Lothringische 

Mischobservanz 

Hoe groot de invloed was van de negentiende-eeuwse historiografie op de constructie 

van Poppo’s identiteit, wordt pas echt duidelijk na de eeuwwisseling. Niet enkel had 

Poppo in de eerste helft van de twintigste eeuw duidelijk zijn plaats veroverd binnen 

zowel de politieke als religieuze geschiedschrijving omtrent de hoge middeleeuwen, 

bovendien was zijn reputatie als Cluniacenzisch kloosterhervormer stevig verankerd 

geraakt.350 Sackur’s identificatie van Poppo als zijnde lid van de “Schule Richards von St. 

Vannes” had er evenwel voor gezorgd dat de historiografische aandacht zich in 

verschillende werken vooral op Richard was gaan toespitsen.351  

Als gevolg hiervan ging Poppo’s identificatie - alsook de verklaring voor zijn carrière 

en daden - als het ware meedeinen op de golven van het onderzoek naar Richards 

 

                                                      
348 Dergelijke beschrijving van Poppo als kloosterhervormer vinden we terug bij bijvoorbeeld Steindorf,  

Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich III., vol. 2, p. 31. Omtrent dit standaardbeeld van 

kloosterhervormingen, zie ook Vanderputten, reform, p. 8. 
349 Zie bijvoorbeeld Villers, Histoire chronologique, pp. 100-5. 
350  Zie bijvoorbeeld Balau, Les sources, pp. 215-6; Cauchie, “Poppon”, vol. 18, kol. 43-53; Polzin, “Die 

Abtswahlen”, p. 19; HR, pp. xxxvi-xxxvii; Löffner, “St. Poppo”, vol. 12, p. 275; Baix, Etude, p. 151; Yernaux, 

“L’église”, p. 93; Legrand, “Notes”, pp. 35-7; Berlière, “Abbaye de Stavelot”, pp. 78-9: Baix, “L’hagiographie”, 

pp. 150-2; Glaesener, “Saint Poppon”, pp. 163-79; 
351 Sackur, Die Cluniacenser, vol. 2, p. 133. 
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hervormingen. Dit onderzoek ontwikkelde zich gedurende de eerste helft van de 

twintigste eeuw in twee richtingen. Vooreerst was er een groep (voornamelijk 

Duitstalige) auteurs Sackurs these enthousiast bleef volgen en hierbij zowel Richard als 

Poppo als Cluniacenzisch bestempelden. Een voorbeeld hiervan was Hauck, die (nog 

steeds binnen de geest van het toen heersende nationalisme) het monumentale werk 

opnam om in samenwerking met Boehmer een alomvattende Kirchengeschichte 

Deutschlands te schrijven.352 In dit werk focuste Hauck vooral op de rol van de keizer 

binnen de zogenaamde ‘rijkskerk’.353 Volgens hem beschouwde de Duitse koning/keizer 

de rijkskloosters als zijn bezit en wilde hij zijn greep op deze instellingen verstevigen, 

onder andere door het laten herleven van de Benedictijnse regel. Door zijn 

Cluniacenzische stempel en als een “Schüler Richards” was Poppo dan het ideale 

instrument in handen van de keizer om zijn abdijen te doen herleven.354 Ook Pirenne en 

de Moreau, beiden invloedrijke historici voor de Belgische politieke en kerkelijke 

geschiedenis, echoden Sackur’s these omtrent Poppo, waarbij deze laatste in zijn 

beschrijvingen van de abt sterk de verhaallijn van de Vita Popponis overnam.355 

Daarnaast was er echter ook een groep (voornamelijk Franstalige) auteurs die 

Richards Cluniacenzische identiteit in toenemende mate in vraag was gaan stellen.356 

Toen de Franse Benedictijnse monnik Dauphin in 1946 een boek omtrent Richard van St-

Vanne publiceerde, kwam Richards connectie met Cluny al helemaal op de helling te 

staan, wat uiteraard ook grote gevolgen had voor de beeldvorming rond Poppo.357 

Dauphin toonde immers aan dat Richards ‘Lotharingse hervormingsbeweging’ op veel 

vlakken verschilde van de Cluniacenzische hervormingen. Zo vormden Richards abdijen 

geen institutioneel netwerk, streefden ze niet naar exemptie van bisschoppelijke 

autoriteit en hadden de banden tussen de abdijen eerder een sterk persoonlijk 

karakter.358 Niettemin deed Dauphin met zijn werk geen afbreuk aan de representatie 

 

                                                      
352 Hauck & Boehmer, Kirchengeschichte Deutschlands, 5 vols, 1904-1920. 
353 In analogie met de definitie van Vogtherr, bedoelen we met ‘rijkskloosters’ alle abdijen die rechtstreeks 

onder de bescherming van de Duitse koning/keizer ressorteerden. Zie Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 1-2. 
354 Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, vol. 3, pp. 457-60, 478-504. Deze visie werd overgenomen door o.a. 

Tomek, Studien zur Reform, pp. 149, 156; Amann & Dumas, L’église, pp. 336-7; Mikoletzky, Kaiser Heinrich II., pp. 

47-8; Holtzmann, Geschichte, vol. 2, pp. 458-9. 
355 Pirenne, Histoire de Belgique I, pp. 93-6, 164; De Moreau, Histoire de l’église, vol. 2, pp. 73-88. 
356 Eén van de belangrijkste critici van Richards Cluniacenzische identiteit was Etienne Sabbe, die duidelijk 

stelde dat Poppo’s abdijen geenszins beïnvloed waren door Richard: “Les abbayes Lotharingiennes réformées par 

Poppon, dont l’activité dès le moment où il devint abbé de Stavelot-Malmédy, se détacha nettement de celle de Richard, n’y 

auront certainement pas été soumises.” Sabbe, “Notes”, p. 569; zie ook Schröder, “Der Geist”, pp. 383-4. Voor een 

overzicht van de vroeg-twintigste-eeuwse literatuur omtrent Richards al dan niet Cluniacenzische identiteit, 

zie Vanderputten, Imagining, pp. 37-8. 
357 Omtrent Dauphin’s beschrijvingen van Richard, en omtrent Dauphin zelf, zie Vanderputten, Imagining, p. 38. 
358 Dauphin, Le bienheureux Richard, pp. 334-50. 
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van Poppo als leerling van Richard, integendeel zelfs. Hij benoemde Poppo als “le plus 

capable des disciples de Richard” en volgde in zijn beschrijvingen van de abt haast 

kritiekloos het discours van de Vita Popponis, door bijvoorbeeld te stellen dat “Poppon 

parvint à un degré élevé d’humilité et d’obéissance, vertus quis trouvèrent l’occasion de briller 

dans la charge qu’il vit bientôt attribuer, la réception et le soin des pauvres à l’hôtellerie.”359 

Dergelijke haast devotionele beschrijvingen van Poppo als heilige kwamen tot het 

midden van de twintigste eeuw trouwens vrij frequent voor. Hierbij werden Poppo’s 

opgang en succes haast altijd gelinkt met zijn bijzondere persoonlijkheid en religiositeit, 

waarbij de mirakelverhalen uit de Vita Popponis dan werden aangehaald om deze te 

onderstrepen.360 

Het duurde echter tot 1950/1951 vooraleer het idee dat Richard en Poppo 

vertegenwoordigers waren van Cluny definitief uit de wereld werd geholpen. Dit was 

het gevolg van het invloedrijke doctoraat van de Duitse Benedictijn Kassius Hallinger, 

getiteld Gorze-Kluny. 361  In zijn magnum opus diepte Hallinger enerzijds Sackur’s 

dichotoom model van twee afzonderlijke hervormingswegingen en West-Francië en het 

Duitse rijk verder uit, al verwierp hij de opvatting dat Richard (alsook Poppo) 

vertegenwoordigers waren van de West-Frankische Cluniacenzische hervormingen. 

Hallinger, die tijdens de tweede wereldoorlog als paramedicus aan diverse fronten had 

gediend, meende (geheel in de geest van het naoorlogse nationalisme) namelijk dat de 

hervormingsbewegingen van Cluny (West-Francië) en Gorze (het Duitse rijk) zich 

hadden gevormd afhankelijk van de divergerende verwachtingen van de adel en van de 

verschillende waarden van enerzijds de ‘Romaanse’ en anderzijds de ‘Germaanse’ staten. 

Hierdoor hadden ze zich elk afzonderlijk ontwikkeld tot semi-institutionele 

netwerken.362 In de grensregio’s tussen beide culturen ontstonden volgens hem echter 

mengvormen van beide bewegingen. Deze waren noch Cluniacenzisch of Gorzisch, maar 

gingen eerder elementen uit beide hervormingsbewegingen overnemen, zodat ze 

acceptabel waren voor zowel de West-Frankische als de Duitse elites. Hallinger 

herkende in Richard van St-Vanne dan dé voortrekker van de zogenaamde 

“Lothringische Mischobservanz”, waarbij Richard via zijn leerlingen een gans netwerk van 

 

                                                      
359 Dauphin, Le bienheureux Richard, pp. 183 (tweede citaat; dit ging over zijn intrede in St-Thierry), 229 (eerste 

citaat). Dergelijke, haast vererende beschrijvingen door Dauphin zijn waarschijnlijk te wijten aan zijn eigen 

religieuze achtergrond, alsook wegens het feit dat zijn werk over Richard impliciet tot doel had een eventueel 

canonisatieproces voor Richard te ondersteunen. Zie Vanderputten, Imagining, p. 38. 
360  Zij bijvoorbeeld Balau, Les sources, p. 214-5; Löffner, “St. Poppo”; Baix, “L’hagiographie”, pp. 150-2; 

Glaesener, “Saint Poppon”, pp. 163-79. 
361 Hallinger, Gorze-Kluny. 
362  Voor een samenvatting van Hallinger’s kernthese, zie Vanderputten, Monastic reform, p. 4; alsook 

Vanderputten, Imagining, p. 39. Voor een overzicht van Hallinger’s leven en carrière, zie Engelbert, “Kassius 

Hallinger”, pp. 278-94. 
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hervormde instellingen uitbouwde vanuit het moederklooster St-Vanne in Verdun.363 

Poppo behoorde - als één van Richards voornaamste leerlingen - tot de meest ijverige en 

machtige voorvechter van Richards “Bewegung von Verdun” in Lotharingen en in het 

westen van het Duitse rijk. 364  Alle abdijen waar Poppo enige invloed had gehad, 

behoorden volgens Hallinger bijgevolg tot Richards semi-institutioneel netwerk, met 

Verdun als centrumabdij. 365  Poppo’s opgang en succes verklaarde hij hierbij 

hoofdzakelijk vanuit diens nauwe band met Richard, alsook met de abt Siegfried van 

Gorze.366 

Besluitend kunnen we dus zeggen dat een goede eeuw nadat Von Giesebrecht Poppo 

voor een eerste maal had geïdentificeerd als een Cluniacenzische hervormer, men dit 

idee tegen het midden van de twintigste eeuw zo goed als definitief uit de wereld had 

geholpen. Poppo vertegenwoordigde daarentegen een eigen ‘onafhankelijke’ 

hervormingsbeweging, die haar invloed voornamelijk in Lotharingen had uitgeoefend, 

maar via Poppo ook ingang had gevonden in enkele andere West-Duitse hertogdommen. 

Ondanks de inspanningen van aanvankelijk Everhelm en Onulf, alsook in de 

negentiende eeuw van Bresslau, was Poppo’s identiteit in de historiografie hierbij quasi 

gedegradeerd geraakt tot zijnde een epigoon van Richards hervormingen. Poppo had 

hierbij dan wel mogelijks semi-zelfstandig gewerkt, toch bezat hij geen onafhankelijke 

persoonlijkheid als hervormer meer, wat uiteraard zijn positie in de historiografie in 

grote mate zou gaan bepalen. Daarnaast merken we ook hoe de meeste auteurs in 

toenemende mate Poppo’s wijdverspreide invloed gingen verklaren door ofwel te 

focussen op de dynamiek van Richards hervormingsbeweging, ofwel op de invloed van 

de Duitse keizer in Poppo’s carrière. De vraag waarom Richard dan wel de keizer zo’n 

interesse vertoonden in specifiek Poppo bleef meestal ongesteld. Niettemin werd er af 

en toe nog steeds verwezen naar zijn ‘bijzondere persoonlijkheid’, of, bij de meer 

christelijk geïnspireerde auteurs, naar zijn heiligheid. In geen geval werd echter zijn 

hoedanigheid als monastiek hervormer nog in vraag gesteld. Daarbij nam men het 

typisch middeleeuws discours omtrent monastieke hervormingen (herstellen van de 

interne discipline, doen naleven van de Benedictijnse regel, herstel van materiële 

goederen) meestal voetstoots aan. 

 

                                                      
363 Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 280-1, 473-516. 
364 Hallinger, Gorze-Kluny, p. 290. 
365 Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 283-316. 
366 Hallinger, Gorze-Kluny, p. 509. 
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4.3 Poppo als religieuze charismaticus… (ca. 1950-2000) 

Al snel na de publicatie van Hallinger’s dubbelvolume kwam zijn these onder vuur te 

liggen.367 Vooral de idee dat er twee onafhankelijk van elkaar opererende en politiek 

geïnspireerde hervormingsbewegingen bestonden in West-Francië en het Duitse rijk 

werd in de daaropvolgende decennia in toenemende mate van de hand gewezen.368 

Hetzelfde gold voor Hallinger’s opvatting dat er zoiets bestond als een quasi-uniforme 

Lotharingse ‘mengobservantie’. Als gevolg gingen monastieke historici over op een 

meer pragmatische aanpak. Men focuste zich in toenemende mate op de lokale context 

van de afzonderlijke kloosters en op de rol van lekenpatronage. Dit leidde ertoe dat men 

oog kreeg voor de heterogeniteit van dergelijke monastieke hervormingen.369  

Paradoxaal genoeg verschoof hierdoor de aandacht voor de uitvoerders van deze 

hervormingen aanvankelijk naar de achtergrond. Indien Poppo in de decennia na 

Hallinger’s publicatie al ter sprake kwam in de historiografie, dan werd hij meestal 

slechts vagelijk voorgesteld als de ‘drager’ van een bepaald set monastieke 

hervormingen, die hij dan had verspreid op de plaatsen waar hij was langsgekomen. De 

kritieken op Hallinger’s publicatie hadden er bovendien voor gezorgd dat de meeste 

auteurs op de vlakte bleven betreffende de benoeming van de hervormingen die Poppo 

met zich meedroeg. De specifieke invulling of definiëring van deze ‘hervormingen’ 

verschilde bijgevolg zeer sterk van auteur tot auteur, niet zelden afhankelijk van de 

focus van de historiografische studie waarin hij werd vermeld. Zo werden ze door 

sommige auteurs benoemd als de ‘Lotharingse hervormingen’, terwijl anderen eerder 

focusten op Poppo’s rol als leerling van Richard, evenwel zonder diens hervormingen 

nader te gaan definiëren.370 Nog andere auteurs noemden Poppo dan eenvoudigweg ‘een 

hervormer’, echter zonder meer uitleg over deze hervormingen te geven.371 In enkele 

 

                                                      
367 Voor een overzicht van de kritieken op Hallinger’s werk, zie Kottje, “Einleitung”, pp. 9-13, alsook Engelbert, 

“Kasisus Hallinger”, pp. 290-4. 
368 Zie voetnoot 367. 
369 Vanderputten, “Identité”, pp. 260-1; Vanderputten, Monastic reform, p. 5-6. 
370 Auteurs die Poppo’s daden benoemden als ‘Lotharingse hervormingen’: Wisplinghoff, “Die Lothringische 

Klosterreform”, pp. 145, 153; Patzold, Konflikte, p. 85; Duft, “Geschichte”, p. 28; Arnold, Medieval Germany, p. 56. 

Auteurs die focusten op Poppo’s rol als leerling van Richard: Wollasch, Mönchtum, p. 164; Kupper, Liège, p. 404; 

Lapière, La lettre, p. 245; Platelle, “La mort”, pp. 163-4; Keller & Mitte, Zwischen regionaler Begrenzung, pp. 147-9 

(met een kaart van Poppo’s instellingen op p. 148); George, Les reliques, p. 40; Boshof, “Kloster, p. 243; Génicot, 

“Entre France”, p. 53; Hirschmann, Verdun, pp. 120, 170-4 (al volgde deze auteur, die Poppo “Richards 

Gefolgsmann” (p. 172) noemde, Hallinger’s these om Richards hervormingen te duiden); Kölzer, “Trier, St. 

Maximin”, p. 1020; Hartmann, “Poppo”, p. 1493; Parisse, “Sigefroid”, p. 547; Arnold, Negotiating, p. 18. 
371 zie bijvoorbeeld Michiels, “La vie, deuxième partie”, p. 78; Wisplinghoff, Untersuchungen, p. 54; Ennen, “Die 

Grundherrschaft”, p. 162 (Ennen verwees hierbij naar Wisplinghoff, “Die Lothringische Klosterreform” (zie 
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gevallen ging men zelfs een eigen benaming toekennen aan Poppo’s daden, zo 

benoemden Sanderson en Bosmann ze als de ‘Gorze-Trier hervormingen’, sprak Bur 

over “le monachisme Rémois” en benoemde Wells ze als de “Heinrician reform movement.”372 

Eén van de weinige auteurs die Poppo’s daden daadwerkelijk aftoetste aan Hallinger’s 

these was Schmidtmann, die in 1996 argumenteerde dat Poppo’s hervormingen net het 

bewijs vormden dat er geen “Gegensatz” was tussen de hervormingen van Gorze en 

Cluny (zoals Hallinger dit zag), maar dat ze allebei complementair waren.373 Tot slot 

waren waren er ook auteurs die de elfde-eeuwse kloosterhervormingen in Lotharingen 

wel bespraken (met vermelding van abdijen die tot Poppo’s kring behoorden), maar 

hierbij met geen woord repten over Poppo. 374  Al deze auteurs hadden evenwel 

gemeenschappelijk dat ze Poppo zelf in hun beschrijvingen meestal relatief weinig 

agency (vermogen om zelfstandig te handelen) toekenden, althans voor wat betreft de 

inhoud en aard van de ‘hervormingen’ die hij ronddroeg. We kunnen bijgevolg 

vaststellen hoe enige vooronderstelde verklaringen voor Poppo’s opgang en carrière 

zich waren gaan enten op zijn hoedanigheden als ‘hervormer’ en als leerling van 

Richard. Deze uitgangspunten zelf werden hierbij echter niet verder in vraag gesteld.  

Het duurde tot de jaren ’90 vooraleer Poppo opnieuw een centralere plaats kreeg 

toebedeeld binnen de historiografie betreffende monastieke instellingen.375 De studie 

naar hoogmiddeleeuwse kloosterhervormingen had immers een hernieuwde aandacht 

gevonden voor de ideeën, daden en netwerken van de voortrekkers van deze 

hervormingsbewegingen, wiens namen volgens Steven Vanderputten haast een 

synoniem waren geworden voor ‘hervorming’.376 Niettemin kunnen we vaststellen hoe 

deze studies impliciet worstelden met de gevolgen van de secularisatie van de 

maatschappij, die zich uiteraard ook had laten voelen in de historiografie. Het typisch 

hagiografisch geïnspireerde discours omtrent Poppo van voor 1950, waarbij zijn 

heiligheid en religiositeit nog vaak werden aangehaald ter verklaring voor zijn carrière, 

werd immers niet langer aanvaard. De vraag waarom net Poppo (en geen andere elfde-

eeuwse monnik) zo’n voorname positie bij Richard had kunnen verwerven en 

vervolgens een dergelijk groot aantal instellingen had kunnen beïnvloeden, bleef 

hierdoor grotendeels (opnieuw) onbeantwoord. Sommige auteurs gingen dit probleem 

 

                                                                                                                                                                      
voetnoot 370), om Poppo’s hoedanigheid als ‘Reformabt’ te staven); Kölzer, Studien, p. 108; Flesch, Die 

Monastische Schriftkultur, p. 25; Roberg, Gefälschte Memoria, pp. 21-2. 
372 Sanderson, “monastic reform”, p. 10; Bosmann, “Architektur”, p. 12; Bur, “Saint-Thierry”, p. 46 (Bur focuste 

in zijn artikel weliswaar enkel op de Franse ruimte (Reims)); Wells, “The warrior”, pp. 66-9. 
373 zie Schmidtmann, Poppo, p. 76. 
374 zie bijvoorbeeld Nazet, “Crises”, pp. 468-70, 482-3; Parisse, “Noblesse”, pp. 187-9. 
375 De eerste studie die Poppo en diens invloed opnieuw centraal plaatste, was het doctoraat van Dorothee 

Schäfer uit 1991, zie Schäfer, Studien. 
376 Vanderputten, Imagining, pp. 3-4; zie ook Vanderputten, Monastic reform, p. 6. 
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eenvoudigweg uit de weg, net alsof Poppo’s post-hoc identificatie als hervormer 

voldoende was om zijn ‘wording tot’ hervormer te verklaren.377  

Andere auteurs zochten echter hun heil in vage beschrijvingen van Poppo’s 

‘bijzondere persoonlijkheid’. Kenmerkend hiervoor is het doctoraat van van Dorothee 

Schäfer, die in 1991 als eerste historicus sinds Hallinger opnieuw uitgebreid aandacht 

besteedde aan Poppo.378 In essentie vormde haar studie (waarbij alle kloosters waarin ze 

Poppo’s invloed meende te herkennen chronologisch werden besproken) echter niet 

veel meer dan een update van Ladewig’s boek uit 1883, aangevuld met Hallinger’s 

inzichten. Hierbij negeerde Schäfer grotendeels de kritieken op Hallinger’s these uit de 

vier voorbije decennia. Niettemin gaf ze wel toe dat de individuele kloosters tijdens 

hervormingen ook afhankelijk waren van andere externe invloeden, wat de 

heterogeniteit in Poppo’s doorvoeren van Richards vooronderstelde consuetudines 

verklaarde. 379  Hoewel ze in haar inleiding bovendien aangaf specifiek te willen 

onderzoeken welke rol de wereldlijke elites (graven, hertogen en de Duitse koningen) 

hadden gespeeld in het verspreiden van Poppo’s hervormingen, bleef dit in de praktijk 

slechts beperkt tot het aanhalen van de diverse heren die de vacante abtsplaatsen van 

hun kloosters hadden toevertrouwd aan Poppo.380 Schäfer argumenteerde weliswaar dat 

Poppo in het doorvoeren van deze hervormingen toch enigszins een zelfstandige 

identiteit en agency bezat, en dus niet zuiver beschouwd mocht worden als een ‘leerling 

van’.381 Hoewel haar doctoraat - net zoals Ladewigs werk een eeuw daarvoor - opnieuw 

aan het licht bracht dat de beschikbare bronnen ons slechts bitter weinig informeren 

omtrent Poppo’s vooronderstelde hervormingen, bleef Schäfer toch vasthouden aan het 

traditionele beeld van Poppo als een hervormer van interne discipline en een hersteller 

van de monastieke regel.382 Over de vraag hoe we Poppo’s opkomst als monnik, abt en 

hervormer dan moeten verklaren, liet ze geen twijfel bestaan: 

 “Aus der Sicht eines Mönches, der bereits seine Jugend im Kloster verbracht hatte und 

gans allmählich in verantwortungsvollere Aufgaben hineingewachsen war, musste Poppos 

rascher Aufstieg erstaunen, er konnte eigentlich nur mit den aussergewöhnlichen 

Fähigkeiten dieses Mannes erklärt werden.”383 

 

                                                      
377 Zie bijvoorbeeld Wagner et al., Gorze, p. 196. Zij vermeldde enkel dat Richard Poppo recruteerde, waarna de 

keizer Poppo benoemde en dat vele personen beroep deden op Poppo en zijn leerlingen. De ‘waarom-vraag’ 

werd echter volledig genegeerd.  
378 Schäfer, Studien. 
379 Schäfer, Studien, pp. 28-33, 116-8. 
380 Schäfer, Studien, pp. 1-14, 34-110, 119-22, 131-2. 
381 Schäfer, Studien, pp. 115-6. Dit werd later overgenomen door Wagner, Gorze, pp. 196-7. 
382 Schäfer, Studien, pp. 116-7. 
383 Schäfer, Studien, p. 13. 
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Zonder dat ze Poppo hierbij zelf expliciet als ‘charismatisch’ benoemde, haalde ze 

impliciet inspiratie uit Weber’s model van routinisatie van charismatische autoriteit.384 

Ze argumenteerde immers dat de steun van deze lekenheren vooral in het begin van 

Poppo’s carrière een bepalende rol had gespeeld. Na verloop van tijd was Poppo’s positie 

immers voldoende gevestigd, wat toeliet dat zijn hervormingen zich na verloop van tijd 

“selbständig weiterzuentwickeln”.385 

Phyllis G. Jestice ging enkele jaren later nog een stap verder in de ‘bijzondere 

persoonlijkheids-verklaring’ ter duiding van Poppo’s hoedanigheid als hervormer.386 In 

haar publicatie uit 1997 - waarin ze de tiende- en elfde-eeuwse transformaties van het 

Benedictijns ideaal onderzocht - benoemde ze Poppo immers als een “charismatische 

figuur” en beschreef ze hem als een religieuze virtuoos.387 Volgens haar werd het 

Lotharings kloosterwezen in de elfde eeuw namelijk gekenmerkt door de opkomst van 

een aantal bijzonder getalenteerde ‘supermonniken’, waaronder Richard van St-Vanne 

en Poppo. Deze “professionals” genoten een “greater spiritual freedom” dan gewone 

monniken en hadden zich als het ware “armed like hermit crabs with a shell of sanctity.”388 

Door deze spirituele vooruitgang konden de Lotharingse hervormers het zich 

permitteren om in de wereld te bewegen en zich onder leken (elites) te mengen, zonder 

dat dit afbreuk deed aan bepaalde fundamentele monastieke idealen, zoals de stabilitas 

loci. 389  Jestice kaderde alle activiteiten van Poppo dan ook in een soort 

missioneringsideaal van deze abt om zijn spiritualiteit over te brengen op de 

lekenwereld.390 Jestice’ discours omtrent Poppo doet echter heel sterk herinneren aan 

het ‘heilige’ discours over deze abt uit de decennia voor 1950, al lijkt dit dan haast een 

geseculariseerde versie. De broosheid van haar beeldvorming over Poppo wordt 

bovendien bijzonder pijnlijk duidelijk gemaakt doordat ze enerzijds moest toegeven 

over geen bronnen te beschikken die haar these duidelijk staven, maar vooral doordat 

ze anderzijds in haar argumentatie voortdurend de abten Poppo van Stavelot en Poppo 

van Lorsch († 1014/1018) door elkaar haalde, zonder zich bewust te zijn van het feit dat 

dit twee verschillende personen betrof.391 

 

                                                      
384 Omtrent Weber’s concept van routinisatie van charismatische autoriteit, zie Weber & Parsons, The theory, 

pp. 363-73. 
385 Schäfer, Studien, pp. 131-2, 140.  
386 Jestice, Wayward monks. 
387 Jestice, Wayward monks, p. 194. 
388 Jestice, Wayward monks, pp. 174-6. 
389 Jestice, Wayward monks, pp. 174-5. 
390 Jestice, Wayward monks, pp. 177. 
391 Jestice, Wayward monks, pp. 180-183. De verwarring tussen beide abten komt op vele plaatsen in haar werk 

voor: zo verwijst ze op p. 175 naar de Vita Popponis wanneer ze het heeft over Poppo van Lorsch, haalt ze op pp. 

178-9 beide abten voortdurend door elkaar, en bespreekt ze op p. 186 de activiteiten van ‘Poppo van Lorsch’ in 
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 Dergelijke verwijzingen naar Poppo’s bijzondere persoonlijkheid, die haast 

geïnspireerd leken te zijn op een geseculariseerde versie van het vroegere 

‘heiligendiscours’, werd vervolgens door diverse auteurs overgenomen. 392  Het was 

echter vooral Philippe George die hierbij de kroon spande. Op het eind van de jaren 1990 

en in het begin van de jaren 2000 publiceerde hij immers diverse artikelen over Poppo 

(en Stavelot).393 Hierbij identificeerde hij Poppo eveneens als een leerling van Richard, al 

verklaarde hij Poppo’s opkomst en carrière voornamelijk door het heldendiscours uit 

Everhelm en Onulfs bron haast kritiekloos over te nemen.394 Zo beschreef George Poppo 

als “un homme de paix”, “un réformateur infatigable” en een “homme d’expérience, au 

caractère trempé” en had hij het over zijn “fidélité”, “obéissance” en “humilité”.395 We 

moeten evenwel opmerken dat George’s teruggrijpen naar het hagiografisch discours 

niet zozeer een gevolg was van de groeiende beperkingen van historiografische 

modellen om Poppo’s carrière te verklaren, als wel van George’s enigszins beperkte 

kennis van de Duits- en Engelstalige historiografie omtrent Poppo.396 

 

                                                                                                                                                                      
St-Gallen, terwijl ze het hier duidelijk over Poppo van Stavelot ging. Zie voor andere voorbeelden van haar 

verwarring ook pp. 186, 190-2, 194. Voor verdere literatuur en informatie omtrent de abt Poppo van Lorsch, 

zie Knöpp, “Poppo Abt von Fulda”, pp. 321-4. 
392 Zie bijvoorbeeld Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 78. Hij verklaarde Poppo’s succes als een 

gevolg van “die erneuernde Ausstrahlung von einer grossen Persönlichkeit”. 
393 Zie voornamelijk George, “Un réformateur” (1999) en George, “Un moine” (2002); maar ook George, “Poppo 

von Stablo” (1995); George, “Thierry de Leernes” (1998); George, “L’hospitalité” (1998); George, “La mémoire” 

(2002); Geoge, “Les reliques” (2004).  
394 Zo benoemde hij Poppo, vanaf de beschrijving van diens dood, net als Everhelm en Onulf als “un saint”. 

George, “Un réformateur”, pp. 109-111. 
395 George, “Un réformateur”, pp. 89 (“un réformateur infatigable”), 93 (“obéissance”, “humilité”), 94 (“homme 

d’expérience, au caractère trempé”), 107 (“un homme de paix”, “fidélité”). Hoewel we hier naar George’s 

belangrijkste artikel over Poppo verwijzen, hanteerde hij een gelijkaardige toon in zijn andere publicaties 

waar Poppo in voorkomt. Deze visie van George werd dan, zij het in afgezwakte vorm, overgenomen door 

bijvoorbeeld Schroeder, Terra familiaque, pp. 89-92. 
396 George verwees in zijn artikelen namelijk hoofdzakelijk naar de Vita Popponis en naar Franse historiografie, 

hoewel deze laatste in de decennia daarvoor slechts een beperkte interesse in Poppo had vertoond. Hoewel 

Hallinger vermeld wordt op p. 104 (voetnoot 109) in zijn artikel uit 1999 (“Un réformateur”), kwamen de 

(nochtans fundamentele) studies van Ladewig en Schäfer bijvoorbeeld niet aan bod. Op p. 90 van zijn artikel 

uit 1999 (“Un réformateur”) stelt hij zelfs dat enige studie omtrent de Vita Popponis tot nog toe ontbreekt, 

hoewel diverse werken reeds aandacht aan deze bron hadden besteed (cf. supra, hoofdstuk “Poppo’s 

wedergeboorte in de Vita Popponis”, pp. 21-69.). 
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4.4 … Of eerder als politieke pion? (ca. 1950-2000) 

Naast de werken die voornamelijk focusten op de monastieke en religieuze 

geschiedenis, had Poppo vanaf 1950 ook de aandacht getrokken van diverse politiek-

institutionele historici. In plaats van te focussen op de modaliteit en inhoud van Poppo’s 

zogenaamde ‘hervormingen’, gingen zij vanuit een top-down perspectief de rol van de 

Duitse keizers in het verspreiden van deze hervormingen bestuderen. We vermeldden 

reeds enkele auteurs die voor 1950 al de invloed van de keizer in het verloop van 

Poppo’s carrière hadden besproken. 397  Zo argumenteerde bijvoorbeeld Hauck dat 

Poppo’s Cluniacenzische (of ‘Richardiaanse’) hervormingen een ideaal instrument 

waren in de ogen van de de Duitse heersers om opnieuw (meer) grip te krijgen over hun 

rijkskloosters.398 Dit argument werd dan in de tweede helft van de twintigste eeuw 

opgepikt, verder uitgewerkt en geconsolideerd door een aantal historici die zich 

voornamelijk waren gaan interesseren in de pogingen van de Duitse keizers om (al dan 

niet) een ‘rijkskerksysteem’ op poten te zetten en te onderhouden.399 Aangezien Poppo’s 

invloed werd vastgesteld in niet minder dan negen rijksabdijen, en vooral omwille van 

zijn politieke steun aan Koenraad II, kreeg hij in deze studies uiteraard een belangrijke 

plaats toegewezen.400 Deze historiografie ontwikkelde zich grotendeels quasi-parallel 

met de hierboven besproken monastieke historiografie, met weinig wederzijdse 

beïnvloeding. 

Een eerste auteur die zich na 1950 toelegde op de problematiek van het 

‘rijkskerksysteem’ was Theodor Schieffer.401 In een invloedrijk artikel uit 1951 nam hij 

de vermeende discontinuïteit tussen het beleid van Duitse koningen/keizers Hendrik II 

(1002/1014-1024) en Koenraad II (1024/1027-1039) onder de loep.402 Hierbij besloot hij 

 

                                                      
397 Voornamelijk dan Matthäi, Bresslau en Hauck, cf. supra. 
398 Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, vol. 3, pp. 457-60, 478-504. 
399 Hoewel de houding van de keizers ten aanzien van hun rijkskerken (inclusief de vraag indien we een plan of 

systematiek kunnen waarnemen in hun beleid) reeds vanaf de negentiende eeuw onder de loep werd 

genomen, was Leo Santifaller in 1954 de eerste om expliciet en consequent te gaan spreken over een 

‘rijkskerksysteem’. Zie Santifaller, Zur Geschichte. Voor een overzicht van het ontstaan en gebruik van deze 

term, zie Schieffer, Der geschichtliche Ort, pp. 1-33 (hier: p. 7 noot 6). 
400 De negen rijksabdijen waarin Poppo’s invloed werd vastgesteld (op basis van de Vita Popponis en Hallinger’s 

reconstructie), in alfabetische volgorde: Echternach, Fulda, Hersfeld, Limburg, Nienburg, St Ghislain, St 

Maximin, Stavelot-Malmedy, Weissenburg. Voor de definiëring van het begrip ‘rijksabdij’, zie voetnoot 353. 
401 Hierbij gebruikte Schieffer evenwel nog niet expliciet de term ‘rijkskerksysteem’ (Reichskirchensystem) (zie 

ook voetnoot 399). Niettemin gebruikte hij toch meermaals de term ‘systeem’ om de rijkskerkpolitiek van 

beide keizers aan te duiden. Zie bijvoorbeeld Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 394, 396, 415, 422. 
402 Schieffer, “Heinrich II.”. De idee van een ‘breuk’ tussen het beleid van de laatste keizer uit de Ottoonse 

dynastie (Hendrik II) en de eerste van de Salische dynastie (Koenraad II) was ontstaan in de negentiende eeuw 

 



 

110 

dat deze beeldvorming eerder het gevolg was van de behoefte uit de historiografie om 

met bepaalde cesuren te werken, dan dat ze gebaseerd was op een degelijke 

bronnenstudie.403 In zijn argumentatie om de continuïteit tussen beide keizers aan te 

tonen, speelde Poppo een niet onbelangrijke rol. Om aan te tonen dat Koenraad II de 

monastieke politiek van zijn voorganger had verdergezet, en bovendien even 

geïnteresseerd was geweest in de Cluniacenzische hervormingen, verwees Schieffer 

hoofdzakelijk naar Poppo’s activiteiten onder (en gedeeltelijk in opdracht van) beide 

keizers.404 De interesse van beide keizers in deze abt verklaarde hij door te wijzen naar 

Poppo’s hoedanigheid als leerling van Richard en dus als vertegenwoordiger van Cluny, 

wat betekende dat Poppo ijverde (of dit was althans de vooronderstelling) voor een 

verminderde controle van bisschoppen in zijn abdijen, waardoor de keizers hun grip op 

deze instituties konden herstellen en verstevigen.405  

In dit beeld fungeerde Poppo met andere woorden als een politieke pion op het 

‘monastiek schaakbord’ van de Duitse keizers. Hoewel Schieffer nog niet bekend was 

met het werk van Hallinger (dat net iets later verscheen), bekritiseerde hij toch ook al 

Poppo’s Cluniacenzische identiteit. Poppo liet immers een grotere controle van de 

keizer toe in zijn abdijen, iets wat een rasechte abt uit de congregatie van Cluny nooit 

zou toelaten.406 Ter verklaring van het feit dat Poppo als favoriete abt van beide keizers 

uit de bus kwam, verklaarde Schieffer dan door -op herkenbare wijze- vagelijk te 

verwijzen naar diens “besondere Gewohnheiten”.407 

Schieffers artikel had als gevolg dat, in de daaropvolgende decennia, de discussie 

omtrent het begrip ‘rijkskerksysteem’, alsook omtrent de vermeende breuk of 

continuïteit tussen het beleid van Hendrik II en Koenraad II, in volle hevigheid 

losbarstte. 408 Net als in de hierboven besproken literatuur omtrent 

‘kloosterhervormingen’, was de discussie zich echter vooral gaan toespitsen op de 

specifieke invulling en uitwerking van het concept ‘Reichskirchensystem’. Hierdoor 

 

                                                                                                                                                                      
en werd vrij vlug algemeen aanvaard. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze beeldvorming was 

bijvoorbeeld Bresslau, zie Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 389 noot 1, p. 431 noot 1. 
403 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 384-93, 428-37. 
404 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 400-11. 
405 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 402-3. 
406 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 408-9. 
407 Schieffer, “Heinrich II.”, p. 409. 
408 De bruikbaarheid en ontwikkeling van en kritieken op dit concept zullen later in deze thesis nog 

uitgebreider worden besproken, zie infra, deel 2, 3.1.1. Hier beperken we ons tot het schetsen van de evolutie 

van Poppo’s beeldvorming in deze literatuur. Ook een overzicht van de discussie omtrent een (dis)continuïteit 

tussen het beleid van keizers Hendrik II en Koenraad II zal later nog aan bod komen, zie infra, deel 2, 3.1.1, 

3.2.1. 
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verschoven Poppo’s daden en carrière ook in deze werken sterk naar de achtergrond.409 

Zijn naam dook weliswaar nog op in studies die zich specifiek toespitsten op de relatie 

tussen de keizer en één of enkele van zijn rijkskloosters (met name dan in studies 

waarin één van deze kloosters beïnvloed was geweest door Poppo), al namen deze 

auteurs vrij kritiekloos de gangbare visie van Hallinger over ter verklaring van Poppo’s 

hoedanigheid als hervormer, zonder deze verder in vraag te stellen.410 Hierbij schuwde 

men lovende beschrijvingen van deze abt evenmin, zo benoemde Jean-Louis Kupper 

Poppo in 1981 als “l’incarnation même du grand abbé impérial”.411 

Net zoals het geval was bij de historiografie omtrent monastieke hervormingen, 

merken we ook hier hoe de politiek-institutionele literatuur vanaf de jaren 1990 een 

hernieuwde aandacht kreeg voor Poppo’s activiteiten.412 De discussies in de decennia 

daarvoor omtrent de houding en politiek van keizers Hendrik II en Koenraad II ten 

aanzien van hun rijksabdijen hadden immers als resultaat dat auteurs een meer 

genuanceerde visie ontwikkelden op de relatie tussen Poppo en de keizers. In plaats van 

vast te houden aan de vroegere top-down benadering - waarbij Poppo werd voorgesteld 

als een instrument in de handen van de keizers - kreeg men nu meer het idee van een 

wisselwerking tussen beide actoren. Zo argumenteerde Hoffmann in 1993 dat Poppo de 

benoeming van Koenraad II als nieuwe koning bewust had gesteund, zodat (of 

waardoor) Koenraad II Poppo dan later quasi carte blanche gaf om zijn hervormingen in 

diverse abdijen door te voeren.413 Dit idee vinden we ook terug bij Seibert, die in 1995 

stelde dat de keizers en Poppo elk hun eigen afzonderlijke doelen hadden, maar elkaar 

vonden in het streven naar deze doelen. Zo wilden de keizers meer controle over de 

 

                                                      
409 Enkel Santifaller, die in 1954 als eerste systematisch gebruik ging maken van de term ‘Reichskirchensystem’, 

vermeldde nog expliciet Poppo’s activiteiten onder Koenraad II (wat volgens hem eveneens het bewijs was dat 

Koenraad II de hervormingsactiviteiten van zijn voorganger verderzette). Zie Santifaller, Zur Geschichte, p. 42. 

Latere auteurs die zich bogen over het concept ‘rijkskerksysteem’ besteedden daarentegen niet langer 

aandacht aan Poppo’s activiteiten. Zie bijvoorbeeld Fleckenstein, “Zum Begriff”; Reuter, “The imperial church 

system”; Fleckenstein, “Problematik”; Schieffer, “Der geschichtliche Ort”. 
410 Zie bijvoorbeeld Wehlt, Reichsabtei, pp. 215-6. Daarnaast werd Poppo af en toe vermeld in studies die zich 

focusten op de relatie tussen Oost- en West-Francië. Zo vernoemde Werner Poppo als één van de figuren die, 

onder keizers Koenraad II en Hendrik III, voor een verbinding had gezorgd tussen beide koninkrijken, zie 

Werner, “Das Hochmittelalterliche Imperium”, pp. 24-5 noot 1. Ook zowel Wollasch als Benz, die in 1969 en 

1974 de relatie tussen keizer Hendrik II en Cluny onderzochten, vermeldden Poppo als een Cluniacenzisch-

Gorzische hervormer, Zie Wollasch, “Kaiser Heinrich II.”, pp. 337-9; Benz, “Heinrich II.”, pp. 314-6.  
411 Kupper, Liège, p. 405. 
412 Zie bijvoorbeeld Seibert, “Libertas”, pp. 514-6, 523-4. In deze publicatie volgde Seibert gedeeltelijk nog de 

visie van Schieffer, waarbij Poppo beschouwd werd als een Cluniacenzische hervormer en leerling van 

Richard, die omwille van zijn “hohe persönliche Ansehen” (p. 523) bij Koenraad II zoveel invloed kon verwerven. 

In tegenstelling tot Schieffer argumenteerde Seibert echter dat keizer Koenraad II niet altijd het initiatief had 

genomen tot Poppo’s benoemingen en hervormingen. 
413 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 38-9. 
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materiële bronnen van hun kloosters, terwijl Poppo voornamelijk uit was op ‘spirituele 

winst’ en op het doorvoeren van zijn hervormingen. 414  In dergelijk pragmatisch 

verklaringsmodel (dat bij diverse auteurs aan populariteit won) bood Poppo dus als het 

ware zijn diensten aan de Duitse keizers aan, waarbij hij in ruil voor een grotere 

keizerlijke controle dan zijn eigen hervormingsagenda kon doorvoeren in de individuele 

instellingen.415 

Niettemin merken we bij vele van deze auteurs toch een sterk gewijzigde toon ten 

aanzien van Poppo, althans in vergelijking met hun tijdsgenoten die Poppo beschreven 

vanuit het perspectief van kloosterhervormingen. Zo spraken de meesten niet over 

enige ‘bijzondere persoonlijkheid’ van de abt, en hoewel ze hem nog steeds consequent 

benoemden als een ‘hervormer’, toonden ze zich terzelfdertijd bijzonder kritisch ten 

aanzien van Poppo’s zogenaamde hervormingen. Zo observeerde Hoffmann dat vele van 

Poppo’s abdijen eigenlijk niet hervormingsbehoevend bleken te zijn en sprak hij zijn 

twijfel uit omtrent de vraag of Poppo nu eigenlijk wel enige hervormingen had 

doorgevoerd in St-Maximin, of enige consuetudines van zijn verschillende abdijen had 

veranderd.416 Deze twijfel werd herhaald door onder andere Vogtherr, die zelfs stelde 

dat de meeste daden van Poppo tijdens Koenraad II’s heerschappij hoogstwaarschijnlijk 

niet eens bestempeld kunnen worden als ‘hervormingen’, alsook door Hocholzer, die het 

“zumindest zweifelhaft” noemde of de abdijen beïnvloed door Poppo ook daadwerkelijk 

hervormingen nodig hadden.417 Er is dus een spanning tussen enerzijds de benoeming 

van Poppo als een ‘hervormer’ ter verklaring van zijn succes, en anderzijds het feit dat 

 

                                                      
414 Seibert, Abtserhebungen, p. 259. 
415  Dergelijke benadering van Poppo’s hervormingen werd ook gevolgd door bijvoorbeeld Erkens, die 

argumenteerde dat Koenraad II zich voor zijn kloosterpolitiek vooral liet leiden door zijn “Ratgeber” Poppo, 

aangezien diens beleid in de rijkskloosters “regelmässigen Servitialleistungen der Reichsabteien garantierte”, zie 

Erkens, Konrad II, p. 204. Ook Vogtherr, die in 2000 het standaardwerk schreef omtrent hoogmiddeleeuwse 

rijksabdijen, volgde dergelijke pragmatische benadering. Volgens hem waren Poppo’s benoemingen door de 

keizer voornamelijk gelinkt met de keizerlijke wil om meer gebruik te kunnen maken van de servitium regis 

(verplichte diensten van een rijksklooster aan de keizer), terwijl Poppo van zijn kant voornamelijk zijn invloed 

wilde laten gelden. Zie Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 96, 155, 160-1. Nog een voorbeeld is Zielinski, “Poppo”, 

p. 632. Sommige auteurs bleven echter vasthouden aan het ‘oudere’ verklaringsmodel, waarbij Poppo, als 

vertrouwenspersoon van Hendrik II en Koenraad II, haast als een pion werd ingeschakeld door de keizers om 

hun rijkskerksysteem in goede banen te leiden. Zie bijvoorbeeld Schmidtmann, Poppo, p. 74; Weinfurter, 

Heinrich II., pp. 183-5; Wolfram, Konrad II., pp. 296-7. 
416 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 33-940. Ook Schmidtmann betwijfelde of St-Maximin wel nood had aan een 

‘hervorming’ ten tijde van Poppo’s benoeming, zie Schmidtmann, Poppo, p. 73. 
417 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 95-7; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, pp. 77-8. Vogtherr toonde 

daarnaast op pp. 192-3 ook aan dat Poppo niet aanwezig was op een synode in 1023, waar alle ‘Gorzisch-

geïnspireerde’ abten aanwezig waren. Op basis hiervan betwijfelde hij indien Poppo wel tot deze kring van 

Gorzische hervormers behoorde. Hij argumenteerde dan ook dat Poppo’s daden niet zozeer gericht waren 

geweest op ‘hervormingen’, als wel op (niet nader gedefinieerde) “andere Dinge” (p. 96). 
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men deze ‘hervormingen’ in de individuele instituties terzelfdertijd in twijfel trok. Deze 

spanning probeerden de auteurs dan op te ontzenuwen door voornamelijk te focussen 

op Poppo’s hoedanigheid als Grossabt. Zijn invloedrijke positie was dus als het ware een 

op zichzelf staande verklaring geworden voor zijn a priori verwerven van deze positie.418  

4.5 Recente ontwikkelingen (sinds 2000): Poppo als… quid? 

Tegen het jaar 2000 kunnen we in de historiografie dus ruwweg twee basisverklaringen 

onderscheiden voor Poppo’s opkomst en carrière. Hierbij focuste de ene groep 

(monastiek-georiënteerde) auteurs voornamelijk op zijn hoedanigheid als ‘monastieke 

hervormer’, waarbij men dan voornamelijk verwees naar zijn ‘bijzondere 

persoonlijkheid’ en ‘speciale eigenschappen’ om deze hoedanigheid te verklaren. Een 

andere groep (politiek-institutioneel-geïnspireerde) auteurs benadrukte dan vooral zijn 

band met de keizers. Hierbij werd Poppo eerder voorgesteld als een politieke 

opportunist en als een bedreven netwerker, die aan hooggeplaatste aristocraten een 

aantrekkelijk pakket kloosterhervormingen aanbood in ruil voor het verwerven van een 

invloedrijke positie in het West-Duitse monasticisme. Tegelijkertijd waren deze 

voorstellingen van Poppo echter onder steeds toenemende druk komen te staan. De 

kritische stemmen die vanaf de jaren ’90 opkwamen binnen de rijkskerkliteratuur 

omtrent Poppo’s hoedanigheid als ‘hervormer’ begonnen immers steeds luider te 

klinken. Hierdoor konden ook de meer monastiek-georiënteerde historici niet langer 

negeren dat het beschikbare bronnenmateriaal ons eigenlijk maar bitter weinig 

informeert betreffende de inhoud en modaliteiten van Poppo’s vooronderstelde 

hervormingen (afgezien van enkele restauraties of omruilen van domeinen en een 

gewijzigde kledingdracht in St-Gallen), of zelfs omtrent zijn identificatie als ‘hervormer’ 

tout court.419 Bovendien leidde dit op zijn beurt tot nogal wat verwarring betreffende het 

 

                                                      
418 Hoffmann, Mönchskönig, p. 38; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 78; Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 

95. Reeds in 1904 had Hauck Poppo “Der erste Abt des Reichs” genoemd, zie Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, 

vol. 3, p. 504. 
419 Zo moest Jestice in 1997 ook al toegeven dat we meestal slechts kunnen gissen naar de oorzaken van 

Poppo’s ‘hervormingen’, aangezien we geen aanwijzingen hebben dat zijn kloosters voordien op enige wijze 

‘corrupt’ waren. Zie Jestice, Wayward monks, p. 180. Hierbij moeten we echter vermelden dat dergelijke 

kritische stemmen niet persé ‘nieuw’ waren in de jaren ’90, zo had Georges Despy reeds in 1957 geobserveerd 

dat Poppo’s “initiatives visent beaucoup moins à la restauration éventuelle de la vie religieuse proprement dite: Poppon 

s’est surtout intéressé au côté administratif et matériel de la gestion des abbayes dont il avait la charge”. Despy, Les 

chartes, pp. 20-1. Dergelijke kritische bemerkingen werden echter lange tijd genegeerd door latere auteurs. 
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concept ‘Lotharingse hervormingen’, aangezien de invulling ervan voor een groot deel 

op Poppo’s vooronderstelde activiteiten was gebaseerd. Zo merkte Elmar Hochholzer, 

die in 1999 een overzichtsartikel schreef betreffende deze Lotharingse hervormingen, 

het volgende op omtrent de studie naar deze hervormingen sinds Hallinger: 

“Dabei ist festzustellen, dass erstens die Forschung hinsichtlich der Reformwege und 

zwischenklösterlichen Beziehungen noch keinesweges in allen Punkten zu einem Konses 

gekommen ist und dass es zweitens an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit Ansätze zur 

Reform gegeben hat. Und schlieslich ist die von Lothringen ausgehende Reformbewegung 

bisher nur unter bestimmten Aspekten und niemals als Ganze untersucht worden […].”420 

Hochholzer’s artikel vormt trouwens een ideale illustratie voor de heersende 

tweespalt waarmee de historiografie rond de millenniumwissel worstelde om Poppo 

vorm te geven. Zo volgde hij enerzijds de klassieke beeldvorming van Poppo uit zowel 

de monastieke als politiek-institutionele onderzoekstradities. Bij de beschrijving van St-

Maximin als “Reformmittelpunkt” stelde hij bijvoorbeeld dat “nun geht die erneuernde 

Ausstrahlung von einer grossen Persönlichkeit aus, die in Stablo ausgebildet wurde, und Poppo 

spielte ‘die Rolle eines Grossabtes’”, alsook dat Poppo en zijn leerlingen in de diverse abdijen 

zorgden voor “Neuerungen” in de monastieke levenswijze.421 Niettemin moest hij echter 

meermaals toegeven in het duister te tasten voor wat betreft de concrete invulling van 

deze Neuerungen, alsook voor wat betreft de impact ervan. Sprekend hiervoor zijn 

volgende citaten uit zijn artikel: “Überhaupt scheinen die von Poppo von Stablo und seinen 

Schülern initierten Reformen nur Punktuell, vielleicht sogar nur oberflächlich gewesen zu sein 

und waren mit Ausnahme St. Gallens lokal begrenzt auf das Gebiet zwischen Maas und Rhein”422; 

“Wir kennen die von Poppo und seinen Jüngern propagierte consuetudo nicht”423; “Das Problem 

ist jedoch vielsichtiger, da wir mögliche Übertragungen von Mönchsgewohnheiten und ihre 

gegenseitige Beeinflussung kaum präzise fassen können”424 en “Und da wir nicht wissen, wo 

Poppo von Stablo und die von ihm geformten Mönche ausser bei Tonsur und Tracht sonst noch 

den Hebel der Eneuerung ansetzten, ist ein Urteil über das Ausmass cluniazensischer Einflüsse auf 

das Mönchtum im Reich nicht möglich”425. Ondanks al deze reservaties besloot Hochholzer 

toch vast te houden aan de gangbare beeldvorming omtrent Poppo’s hervormingen: 

 “[…], dass es sich bei den Massnahmen Poppos von Stablo […] in erster Linie um die 

Fortsetzung, Wiederaufnahme und wohl auch Intensivierung, mithin die zweite spezifische 

 

                                                      
420 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 44. 
421 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 78. 
422 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 79. 
423 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 79. 
424 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 79. 
425 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 80. 
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Phase der Lothringischen Reform gehandelt hat und cluniazensische Elemente 

möglicherweise doch nicht so sehr in die Waagschale zu werfen sind, zumal das Eigenleven 

und die Traditionen der von ihnen geleiteten Gemeinschaften nicht radikal ausgelöscht 

worden sein dürften und sich diese reformen stets in herrschaftlicher Bindung 

vollzogen.”426 

We moeten dus vaststellen hoe tegen het jaar 2000 niet enkel het hoogtepunt van 

Poppo’s representatie als hervormer, als bijzondere persoon en als Grossabt was bereikt, 

maar bovendien tegelijkertijd het verval van deze beeldvormingen was ingezet. Dit was 

echter niet enkel te wijten aan het gebrekkige bronnenmateriaal. Het beeld van Poppo 

was immers sterk versnipperd geraakt door de verschillende wijzen van representatie in 

de meer monastiek- dan wel eerder politiek-institutioneel-georiënteerde historiografie, 

bovendien kon niemand van beide stromingen nog echt duidelijk kon aangeven hoe we 

Poppo’s hoedanigheid als ‘hervormer’ dan exact moesten definiëren.427  

Dergelijke vaststelling werd ook gemaakt door Susanne Krauss, die in 2006 een haast 

ultieme poging deed om alle bestaande visies op Poppo te gaan combineren tot één 

coherent beeld.428 Hierbij toonde ze zich heel bewust van de tekortkomingen van de 

bestaande modellen om Poppo te kaderen. Zo geeft ze aan dat het concept 

‘hervormingen’ sowieso al problematisch is om veranderingen in hoogmiddeleeuwse 

kloosters aan te duiden: bronnen schieten meestal tekort en het onderscheid met 

‘gewoon’ bestuur is dikwijls maar moeilijk te maken.429 Daarnaast weigert Krauss ook te 

spreken van een rijkskerksysteem, maar focuste ze eerder op de ‘kloosterpolitiek’ van 

de verschillende keizers.430 Ook bleef ze terughoudend om Poppo voor te stellen als de 

 

                                                      
426 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 80. 
427 Een andere, vaak terugkerende, discussie omtrent Poppo’s hervormingen was de vraag indien hij (al dan 

niet intentioneel) poogde een semi-institutioneel netwerk uit te bouwen tussen ‘zijn’ diverse instellingen (cf. 

Cluny), of indien de banden tussen deze instellingen zuiver op persoonlijke basis bleven gebaseerd (en dus 

verdwenen na Poppo’s overlijden). De meeste laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse auteurs volgden 

het idee dat de Lotharingse hervormingen hadden geleid tot een een semi-institutionele congregatie, zo 

meende Hauck in 1904 dat “Richard und Poppo so hohen Wert [legten] auf den zusammenschluss ihrer Klöster” (p. 

512). Dit werd echter tegengesproken door bijvoorbeeld Etienne Sabbe (in 1928), door François Louis Ganshof 

(in 1944) en door Hubert Dauphin (in 1946). Niettemin onderschreven Kassius Hallinger en Henri Glaesener in 

1950-1951 beiden opnieuw het idee van een semi-institutioneel netwerk. Deze discussie bleef lange tijd 

onbeslecht met tot in de jaren 1990 nog zowel voorstanders (bijvoorbeeld Christian Schmidtmann) als 

tegenstanders van het netwerk-idee (bijvoorbeeld Dorothee Schäfer en Elmar Hochholzer), al kreeg de opinie 

van de tegenstanders langzamerhand toch de bovenhand. Zie Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, vol. 3, p. 

512; Sabbe, “Notes”, pp. 551-3; Dauphin, Le bienheureux, pp. 334-50; Ganshof, La Flandre, p. 79; Glaesener, “Saint 

Poppon”, p. 166; Schmidtmann, “Poppo”, p. 76; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 76.  
428 Krauss, "Christi iugum", p. 281-3. 
429 Krauss, "Christi iugum", pp. 283-4. 
430 Krauss, "Christi iugum", pp. 285-9. 
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vertegenwoordiger van een bepaalde stroming: ze erkende weliswaar de invloed van 

Richard, maar weigerde Poppo te beschouwen als een ‘leerling van’: “[es] ist dennoch 

festzustellen, dass Poppo von Stablo als eigenständige Persönlichkeit die Gruppe der ihm direkt 

oder indirekt unterstehenden Klöster zusammenhielt.” 431  In de bespreking van Poppo’s 

invloed liet ze zich vervolgens ook niet verleiden tot het maken van veralgemeningen of 

te enthousiaste gevolgtrekkingen. Zo maakte ze als eerste auteur een duidelijk 

onderscheid tussen Poppo’s invloed in rijkskloosters, bisschoppelijke kloosters en 

adellijke kloosters.432 Dit in tegenstelling tot de rijkskerkliteratuur, die al te vaak de 

neiging vertoonde enkel aandacht te besteden aan de rijkskloosters onder Poppo’s 

hoede. Op die manier kon Krauss argumenteren dat Poppo zich vooral in het beheer van 

de rijkskloosters een Realpolitiker (al nam ze dit woord niet zelf in de mond) toonde: voor 

die instellingen was een herstel van koninklijke invloed immers belangrijker dan het 

doorvoeren van spirituele of economische veranderingen. Volgens haar was de invloed 

van Poppo’s hoedanigheid als vertrouwenspersoon bij de keizers dan ook vooral (maar 

ook enkel) bij die abdijen van belang.433 Bovendien diversifieerde Krauss ook tussen de 

diverse ‘soorten’ van hervormingen die Poppo doorvoerde, en de verschillende 

intensiteit waarmee dit gebeurde. Ze deed dit door de politieke, ascetisch-spirituele, 

artistiek-spirituele en economische ingrepen afzonderlijk te gaan bestuderen, in plaats 

van één pakket hervormingen te insinueren.434  

Hoe nobel Krauss’ poging tot het schetsen van een genuanceerd beeld van Poppo 

echter moge lijken, toch trapt ze uiteindelijk zelf in de vallen waarvoor ze aanvankelijk 

waarschuwde. Doorheen haar artikel bleef ze immers vasthouden aan het traditioneel 

beeld van Poppo die, dikwijls in opdracht van de keizers, via zijn leerlingen een 

bepaalde set hervormingen uitdroeg in de diverse instellingen, ook al werden die niet 

overal even uniform geïmplementeerd of waren er abdijen die geen ingrepen 

behoefden. Zo noemde ze Poppo’s belangrijkste abdijen nog steeds “Reformzentren” en 

stelde ze: “Jenseits diese Kontroverse steht fest, dass der Abt vom Kaiser mit Reformen beauftragt 

 

                                                      
431 Krauss, "Christi iugum", p. 291. 
432 Dit onderscheid werd nochtans ook al gemaakt in de Vita Popponis, c. 19. Cf. supra. 
433 Krauss, "Christi iugum", pp. 303-4. 
434 Krauss, "Christi iugum", pp. 300-12. Ook George had al een onderscheid gemaakt tussen de diverse ‘aspecten’ 

van Poppo’s hervormingen (zoals de spirituele, economische, architecturale en intellectuele veranderingen), 

maar in tegenstelling tot Krauss benaderde hij deze eerder als verschillende dimensies van Poppo’s 

‘hervormingspakket’. Zie George, “Un réformateur, pp. 93-106. Daarnaast waren er ook al auteurs geweest die 

hadden gefocust op één specifiek aspect van Poppo’s hervormingen, voornamelijk dan op zijn invloed voor de 

hoogmiddeleeuwse Mosaanse architectuur (met een bijzondere focus op zijn rol in de verspreiding van de 

zogenaamde ‘buitencrypte’). Zie Génicot, “Un cas”, p. 180; Sanderson, “Monastic reform”, pp. 10-6, 22-5; 

Bosmann, “Architektur”, pp. 3-15; Schäfer, Studien, pp. 84-7; Génicot, “Entre France”, pp. 50-62. Herwig 

Wolfram benoemde Poppo hierbij zelfs als een “briljante architect”, zie Wolfram, “Konrad II.”, p. 297. 
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wurde, die er mit grosser Eigenständigkeit von einem seiner Schüler umsetzen liess oder selbst 

durchführte”.435 Niettemin was ze zich maar al te goed bewust van de problemen van 

dergelijke voorstelling, wat bijvoorbeeld blijkt uit volgende uitspraak:  

“ […] einige Einschränkungen […]: erstens, dass über eine Reform an vielen Standorten of 

nur wenige Informationen aus den Quellen existieren, zweitens, dass es oft schwierig ist, 

zwischen einer Reform und einem Abtswechsel zu unterscheiden und drittens, dass die 

Reformen Poppo von Stablos und seiner Schüler häufig nur punktuell gegriffen haben oder 

sich gegen den Widerstand der Mönche nur partiell durchsetzen liessen.”436  

Bovendien moeten we vaststellen dat haar artikel nog steeds geen antwoord kon bieden 

op enkele fundamentele vragen die het onderzoek naar Poppo reeds sinds 1850 

teisterden. Zo blijft het onduidelijk waarom net Poppo - en geen andere medewerker 

van Richard - zoveel macht en invloed kon verwerven, of waarom hij erin slaagde het 

vertrouwen van zoveel hooggeplaatste religieuzen en leken te winnen. Afgezien van 

enkele niet-verifieerbare (en weinig wetenschappelijke) assumpties, zoals betreffende 

zijn ‘bijzondere persoonlijkheid’, bleven dergelijke vragen dus nog altijd onbeantwoord, 

waardoor Krauss’ artikel in se niet méér inhield dan een verfijning van de 

uitgangspunten die reeds sinds de negentiende eeuw vastgeroest zaten in de 

beeldvorming van deze abt. 

Het lijkt er dus op dat het huidig onderzoek naar Poppo - en dan vooral iedere poging 

tot enige beeldvorming van deze abt - in een patstelling terecht is gekomen.437 Om deze 

te kunnen doorbreken, is het van belang te beseffen dat deze situatie niet enkel een 

gevolg is van het schaarse bronnenmateriaal of van de versnipperde beeldvorming. De 

gangbare basisvoorstellingen van Poppo hebben immers te worstelen met twee andere, 

fundamentelere, problemen. Het gaat hier om de tekortkomingen die voortvloeien uit 

de twee basisconcepten die traditioneel gebruikt worden om Poppo’s carrière te 

kaderen, namelijk dat van ‘monastieke hervormingen’ en dan van ‘rijkskerksysteem’. 

Ondanks Krauss’ voorzichtigheid in de benadering van deze concepten, slaagde ze er 

 

                                                      
435 Krauss, "Christi iugum", pp. 295-6.  
436 Krauss, "Christi iugum", pp. 300-1. 
437 In 2010 had Scott Wells nog een andere, alternatieve, interpretatie van Poppo als hervormer in dienst van 

keizer Hendrik II voorgesteld. Hierbij legde hij voornamelijk de nadruk op de mannelijkheid (masculinity) die 

Hendrik II’s kloosterhervormingen zou kenmerken. Poppo was in zijn ogen een voorbeeld van het “warrior 

model” waarmee abten van deze hervormingen werden voorgesteld. Zijn analyse legde echter een sterke 

nadruk op de passages uit de Vita Popponis waarin Poppo met weerstand afrekende, terwijl het ganse discours 

van de Vita Popponis (waarbij de nadruk dus vooral lag op zijn nederigheid en deugden) zo goed als buiten 

beschouwing werd gelaten door Wells. Dit is dan ook een goed voorbeeld van hoe Poppo’s beeldvorming 

bijzonder kneedbaar was geworden, waarbij historici vaak enkel op die passages uit de Vita Popponis (of andere 

bronnen) die in hun analyse pasten, gingen focussen. Zie Wells, “The warrior”, pp. 67-9, 80-1. 
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echter evenmin in de vinger op de wonde te leggen, laat staan met de problemen die 

eruit voort vloeien om te gaan. Nochtans staan beide concepten in de recente decennia 

reeds enige tijd onder druk.438  

Zo had de historiografie omtrent het concept ‘rijkskerksysteem’ al sinds eind de jaren 

1990 een consensus bereikt dat we onmogelijk kunnen spreken van een 

‘systeempolitiek’ door de Duitse keizers voor wat betreft de rijkskloosters.439 Voor Poppo 

betekent dit dus dat we zijn interventies niet langer zomaar kunnen herleiden tot het 

resultaat van een systematische en doordachte politiek van de Duitse keizers. Niettemin 

bleef dergelijke voorstelling de voorbije twee decennia toch impliciet doorleven. Een 

groot deel van dit probleem kwam voort uit het feit dat vele auteurs in hun studie van 

hoogmiddeleeuwse rijkskloosters nog steeds uitgingen van een ‘3-entiteiten’ model. 

Volgens dergelijk model worden vele complexe vraagstukken immers beantwoord via 

een overdeterminatie van de interactie tussen 1/ het klooster, 2/ de keizer en 3/ de 

bisschoppen.440 Hierbij voerde men de keizer vaak als een deus ex machina op om Poppo’s 

carrière te kaderen. Volgens dit beeld werd haast iedere vacante abtspositie door de 

keizer aan Poppo toegewezen. We moeten echter benadrukken dat dergelijke 

voorstelling volledig voorbij gaat aan de complexiteit van de keizerlijke 

machtsuitoefening, waarbij een kluwen aan vele lagen van macht (met bijhorende 

interne dynamieken) zich tussen de individuele kloosters en de keizer bevonden, en 

waarbij zeer diverse (en deels verstrengelde) machtsbelangen op verschillende niveaus 

met elkaar ijverden en lobbyden om uiting te krijgen. Deze gelaagdheid werd echter nog 

nooit in rekening gebracht bij de bestudering van Poppo’s carrière.441 

Ook het concept ‘hervormingen’ stond ten tijde van Krauss’ publicatie al enige tijd op 

de helling, althans voor wat betreft de beschrijving van de evoluties van elfde-eeuwse 

monastieke instellingen.442 Recente ontwikkelingen in de historiografie zorgden hierin 

evenwel voor een stroomversnelling, waardoor het eigenlijk niet langer te verdedigen 

 

                                                      
438 Hoewel we hier niet dieper zullen ingaan op de discussies die zich ontwikkelden omtrent beide concepten, 

zullen we hier later in deze thesis nog op terugkeren. Zie infra, deel 2, 1.2, 3.1.1. 
439 Zie infra, deel 2, 3.1.1. 
440 We moeten deze vaststelling uiteraard meteen nuanceren. Het zou immers al te kort door de bocht zijn te 

stellen dat alle historici de opgang en positie van abten en priors systematisch verklaarden door enkel te 

verwijzen naar de invloed van de koning of van een bisschop. Er bestaat immers al geruime tijd een tendens 

binnen de historiografie om de diverse machtslagen (voornamelijk dan aristocratische groepen) tussen een 

klooster en de koning in beschouwing te nemen en hun invloed op diverse monastieke ontwikkelingen, zoals 

hervormingen of de abtsopvolging, te onderzoeken. Hierop zullen we echter later in deze thesis terugkeren, 

zie infra, deel 2, 1.2. In de diverse studies naar Poppo bleven de aristocratische groepen die mogelijk een rol 

hadden gespeeld echter steeds zo goed al volledig buiten beeld. 
441 Zie voetnoot 440. 
442 Zie infra, deel 2, 1.2. 
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valt om Poppo a priori als ‘een hervormer’ te gaan bestempelen. Van grote invloed in 

deze recente ontwikkeling zijn twee recente publicaties van Steven Vanderputten. In 

zijn boek Monastic reform as process uit 2013 legde hij namelijk bloot hoe het onderzoek 

naar monastieke hervormingen nog al te vaak impliciet gekenmerkt is door 

hardnekkige vooronderstellingen, waarbij men uitgaat van een ‘2-fasen’ model. Volgens 

dergelijk model arriveert ‘de hervormer’ in een eerste, kritieke, fase in een klooster om 

zijn ‘hervormingsprogramma’ te implementeren via diverse korte-termijn acties. In 

deze fase wordt er dan afgerekend met interne weerstand, wordt er gelobbyd voor steun 

bij wereldlijke en kerkelijke elites, en wordt de domaniale structuur van de instelling 

soms veranderd. Dit noemde Vanderputten de flashpoint-fase van de hervorming. Vaak 

werd deze fase geïnterpreteerd als volgend op een periode van institutionele stagnatie 

of neergang. De tweede fase is dan als het ware a-temporeel, en kan beschouwd worden 

als de toepassing van dit ‘hervormingsprogramma’. Hierbij worden alle sporen uit 

bronnen (vaak verspreid over meerdere decennia) omtrent allerlei activiteiten in deze 

kloosters samen gegooid en geïnterpreteerd als kenmerken van deze 

hervormingsprogramma’s. Ze worden dus bestudeerd als primair voortkomend uit de 

ideeën van de charismatische (of pragmatische) eerste generatie van hervormers. Veelal 

slagen studies er echter niet in om aan te tonen hoe deze zogenaamde hervormingen 

zich dan verhielden tot de lange-termijn trends en tradities van de individuele 

instellingen afzonderlijk, en hoe deze gerelateerd waren met de idealen van dit select 

groepje ‘hervormers’.443 In een tweede publicatie uit 2015 focuste Vanderputten dan 

specifiek op Richard van St-Vanne, hierbij aantonend hoe de meeste representaties van 

deze persoon inderdaad beïnvloed waren door verschillende vooronderstellingen 

omtrent het concept ‘hervormingen’. Dit leidde ertoe dat men nooit een coherent beeld 

van Richard en zijn carrière had kunnen vormen, zoals we dit ook moeten vaststellen 

voor Poppo.444 Vanderputten stelde dan ook een alternatieve interpretatie van Richard 

voor, waarbij we hem niet zozeer moeten bestuderen als een monastiek hervormer, 

maar wel als een progressieve religieus en een lid van de spirituele elite, die het als zijn 

taak zag om zijn ideeën over te brengen op monastieke gemeenschappen en op de 

buitenwereld. 445  Het was, met andere woorden, vooral Richards post-mortem 

identiteitsconstructie als ‘hervormer’ die tot zijn versnipperde en moeilijk te 

interpreteren beeldvorming had geleid. 

 Met deze inzichten van Vanderputten in het achterhoofd, kunnen we inderdaad 

stellen dat ook voor Poppo de noodzaak zich opdringt om hem niet langer a priori als 

 

                                                      
443 Vanderputten, Monastic reform, pp. 3-8, 186-9. 
444 Vanderputten, Imagining, pp. 2-6. 
445 Vanderputten, Imagining, pp. 160-3. 
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een monastieke hervormer te gaan beschouwen. We vermeldden reeds meermaals dat 

bronnenmateriaal met attestaties van Poppo’s zogenaamde ‘hervormingen’ in vele 

gevallen ontbreekt, of slechts fragmentarische en moeilijk te interpreteren informatie 

bevat.446 Ondanks het feit dat vele van de kloosters onder Poppo’s invloed niet eens 

hervormingsbehoevend waren (althans volgens de klassieke opvattingen van het 

‘hervormingsparadigma’), bleven alle auteurs toch hardnekkig vasthouden aan dit 

‘hervormingsparadigma’ om zijn interventies te verklaren, al was het maar uit gebrek 

aan betere interpretatiekaders. Vanderputtens alternatieve interpretatie van Richard 

lijkt helaas echter niet toepasbaar te zijn op Poppo. In tegenstelling tot Richard liet 

Poppo immers geen eigen geschriften na die ons toelaten zijn ideeën te reconstrueren, 

en de weinige attestaties waarover we beschikken betreffende zijn ‘hervormingen’ 

lijken zich veel meer toe te spitsen op administratief en materieel vlak dan op religieus-

spiritueel gebied. Ook al worden zijn deugden en ‘uitzonderlijke persoonlijkheid’ dan 

wel uitvoerig behandeld in zijn Vita en latere middeleeuwse bronnen, enige neiging van 

Poppo tot meer progressieve vormen van religiositeit (zoals eremitisme) werden slechts 

zelden, haast obligatoir, vermeld.447 

Het is dus duidelijk dat we Poppo’s opgang en succes niet langer kunnen verklaren 

door hem a priori af te schilderen als een ‘monastieke hervormer’ of als een proponent 

van een ‘rijkskerksysteem’. Zelfs een poging tot integratie van beide visies (zoals Krauss) 

blijkt bovendien geen afdoende antwoord te bieden, maar verhult integendeel nog meer 

de vragen die tot nog toe onbeantwoord zijn gebleven. Paradoxaal genoeg kan deze 

vaststelling impliciet leiden tot het idee dat monastieke leiders als Poppo dan wel 

effectief in het bezit moeten zijn geweest van een heel bijzondere persoonlijkheid en 

buitengewone eigenschappen. Immers, hoe valt anders te verklaren dat specifiek dit 

select groepje abten zoveel steun, macht en invloed konden verwerven, terwijl vele 

andere monniken ongetwijfeld ook virtuoze eigenschappen en pragmatische kwaliteiten 

bezaten, maar nooit dergelijke posities bereikten? Het feit dat Poppo afkomstig was uit 

een relatief bescheiden aristocratisch milieu, alsook dat hij pas op volwassen leeftijd 

intrad, maakt dit alleen maar des te opmerkelijker.448 Vele kloosters waren rond de 

 

                                                      
446 Zoals reeds gezegd is de Vita Popponis dikwijls zelfs onze enige bron die ons informeert over zijn 

betrokkenheid in verschillende instellingen. 
447 Cf. supra, deel 4 van de Vita popponis. Voor wat betreft een beschrijving Richards ‘progressievere’ vormen 

van religiositeit en zijn visie op monastiek leiderschap, zie Vanderputten, Imagining, pp. 42-72.  
448 We moeten hierbij opmerken dat, gedurende de late tiende en elfde eeuw, abten in toenemende mate 

afkomstig waren uit de lagere echelons van de aristocratie, waarbij vooral abten die behoorden tot deze kring 

van ‘hervormers’ vaak pas als volwassene waren ingetreden in een klooster. Omtrent de sociale herkomst van 

abten, zie Bouchard, Sword, pp. 65-87; Seibert, Abtserhebungen, p. 246; Gazeau, Normannia monasticia, pp. 167-83. 

Hierbij moeten we wel de kanttekening maken dat ‘de aristocratie’ in de elfde eeuw nog niet echt bestond als 

een vaststaande en welomlijnde groep, zie Duggan, “Introdcution”, pp. 1-14. Omtrent de origine van 

 



 
 

 121 

millenniumwissel immers nog steeds overwegend bevolkt door voormalige kindoblaten, 

waardoor men zou mogen verwachten dat deze monniken een veel gesofisticeerdere 

opleiding hadden genoten en bijgevolg ‘virtuoser’ waren dan de volwassen 

bekeerlingen. 449  Niettemin moeten we vaststellen dat monastieke headhunters (die 

traditioneel gelinkt worden met hervormingsbewegingen) wereldlijke ervaring toch 

hoger leken te waarderen dan een spirituele training.450 Dit biedt echter nog steeds geen 

afdoend antwoord op de vraag wat Poppo dan net onderscheidde van andere 

getalenteerde en ervaren kandidaten, en waarom net zijn profiel zo interessant was 

voor zowel Richard van St-Vanne als de keizer en alle andere betrokken partijen. Met 

andere woorden, het wordt alsmaar duidelijker dat we nood hebben aan een alternatief 

verklaringsmodel. Een model dat niet vertrekt vanuit de inzichten uit de 

‘hervormingshistoriografie’ of de ‘rijkskerkhistoriografie’, maar dat ons toch een beter 

inzicht kan verschaffen in de opmerkelijke carrières en machtspositie van Poppo en - bij 

uitbreiding - andere monastieke leiders. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
bijvoorbeeld Richard van St-Vanne en zijn medewerkers, zie Vanderputten, Imagining, pp. 121-4, 129-30, 133-7; 

alsook Vanderputten & Meijns, “Realities”, pp. 50-9. 
449 Wollasch, “Parenté”, pp. 6-7; Bouchard, Sword, pp. 45-65; Mazel, “Monachisme”, pp. 63-4; Vanderputten, 

“Then I received”, p. 380. Volwassen intredes werden pas naar het eind van de elfde eeuw toe een meer 

gangbare praktijk, zie De Miramon, “Embrasser”, pp. 826-7. 
450 Zie Vanderputten, “Communities”. 
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Conclusie: Het ‘fenomeen Poppo’ ontmanteld 

De conclusies die voortkomen uit dit eerste deel zouden we gerust kunnen aanduiden 

als het ‘Poppo-fenomeen’. Dit ‘Poppo-fenomeen’ is het verschijnsel waarbij iemands 

identiteit (in casu Poppo) wordt ge(re)construeerd na zijn of haar overlijden, volledig 

onafhankelijk van wie die persoon nu ‘echt’ zelf was. Deze identiteitsconstructie kon 

zich over meerdere generaties uitspreiden en kende een dynamisch verloop, afhankelijk 

van de diverse beweegredenen waardoor deze (re)constructies waren ingegeven. 

Ondanks het feit dat deze beweegredenen konden verschillen over de diverse tijdperken 

heen, hadden ze allen gemeenschappelijk dat een ‘waarheidsgetrouwe’ beeldvorming de 

minste prioriteit kende. In plaats daarvan liet deze identiteitsconstructie zich inspireren 

door – alsook enten op – bepaalde concepten, die zich over de generaties heen steeds 

onlosmakelijker gingen verbinden met iemands (in casu Poppo’s) identiteit. Ondanks het 

feit dat deze concepten primair aangewend werden als toegangspoort tot het begrijpen 

van de identiteit van deze persoon, gaan ze de historische werkelijkheid toch eerder 

verhullen dan ontleden. Doordat ze de enorme gelaagdheid van bepaalde fenomenen 

immers reduceren tot hapklare paradigma’s, houden ze weinig rekening met de 

complexiteit van de samenleving. Ze vormen met andere woorden een ‘rookgordijn’, 

waardoor bepaalde fundamentele vragen niet enkel onbeantwoord blijven, maar 

bovendien niet eens meer gesteld worden. 

Het spreekt uiteraard voor zich dat dit geobserveerd ‘Poppo-fenomeen’ zich 

geenszins beperkt tot representaties van Poppo. Deze abt bleek daarentegen wel een 

ideale gevalstudie te zijn om dergelijke post-mortem identiteitsconstructies te 

deconstrueren en te analyseren. Zo mochten we vaststellen hoe Poppo al snel na 

overlijden door diverse auteurs werd gerecupereerd als ideaaltypische abt en bekwaam 

hervormer, die diende als representatie van het glorieuze verleden van hun 
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instellingen.451 In de vroegmoderne tijden vormde hij dan een dankbare heilige voor de 

abdij van Stavelot-Malmedy, al bleef de historiografische aandacht in hem aanvankelijk 

beperkt. Zijn identiteit kende echter de interessantste evolutie vanaf medio de 

negentiende eeuw, toen enkele Duits-nationalistische historici Poppo (h)erkenden als 

een product van het hoogtepunt van ‘hun’ vroegere keizerrijk. Het duurde dan ook niet 

lang vooraleer zijn identiteit als een ‘toegewijde monastieke hervormer’ - grotendeels 

overgenomen uit het middeleeuws bronnenmateriaal - geconsolideerd raakte.  

Als gevolg hiervan gingen talrijke studies zich wijten aan het bestuderen van de 

inhoud, modaliteiten en verspreiding van Poppo’s zogenaamde ‘hervormingen’. Dit 

uitgangspunt zelf kwam echter nimmer ter discussie te staan. Ten gevolge van de 

specialisatie van de historiografie na 1950 kregen daarnaast ook politiek-institutioneel-

georiënteerde historici aandacht voor Poppo. Zij interesseerden zich niet zozeer in zijn 

hoedanigheid als hervormer, maar vooral als vertegenwoordiger (of pion) van de 

keizerlijke kloosterpolitiek. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat men Poppo tegen het jaar 

2000 vanuit 3 verschillende entiteiten kon gaan bestuderen. Zo bezat hij de identiteit 

van een monastiek hervormer, van een pion van de keizerlijke kloosterpolitiek, alsook 

van een heilige en dus haast mythische figuur. Deze identiteiten bestonden uiteraard 

niet afzonderlijk van elkaar en overlapten gedeeltelijk, waarbij zijn hoedanigheid als 

‘hervormer’ zonder twijfel primeerde. Deze identificatie zorgde er dan ook voor dat men 

Poppo consequent voorstelde als iemand die de interne discipline herstelde, 

gehoorzaamheid afdwong, afwijkingen op de regel corrigeerde en het domaniaal beheer 

van instellingen verbeterde.452 Deze voorstelling liet echter geen ruimte voor de vraag of 

een kritische analyse van het beschikbare bronnenmateriaal dit wel kon staven. Alle 

monniken uit Poppo’s abdijen waren bijgevolg ook zijn ‘leerlingen’, waarbij hun 

carrières de verspreiding van ‘Poppo’s hervormingen’ representeerden.453 

 

                                                      
451 Om dit beeld van Poppo als ‘hervormer’ te staven, gingen middeleeuwse auteurs de periode vóór Poppo’s 

interventie haast sowieso voorstellen als een periode van verval, ongeacht de werkelijke situatie. Zie Margue, 

“Libertas” (2), pp. 116-123. 
452 Volgens het standaardbeeld van monastieke hervormingen streefde de hervormer naar een terugkeer naar 

de Benedictijnse regel. Centraal in de interpretatie van zogenaamde ‘hervormingen’ stonden drie 

vooronderstellingen: 1/ deze hervormers streefden naar een emancipatie van externe controle door 

lekenheren en bisschoppen, 2/ deze hervormers streefden naar een toegenomen homogenisatie van 

monastieke gewoonten en bestuur en 3/ deze hervormers streefden naar het opzetten van (alsmaar 

geïnstutionaleerdere) structuren van supervisie. Omtrent dit standaardbeeld van hervormingen, zie 

Vanderputten, Imagining, p. 3. 
453  We kunnen vaststellen dat er een golfbeweging bestond in de aandacht voor Poppo sinds zijn 

herontdekking door Von Giesebrecht in de negentiende eeuw. Zo kreeg Poppo vrij veel aandacht in het vierde 

kwart van de negentiende eeuw, vooral dan in de werken van Bresslau en Ladewig. Daarna verdween hij 

opnieuw wat naar de achtergrond, om vervolgens opnieuw in de kijker te komen rond 1950 met de werken 

van Hallinger en Glaesener, alsook door de populaire aandacht voor hem in Deinze. In de daaropvolgende 
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Na bovenstaande analyse wordt echter duidelijk dat dit ‘Poppo-fenomeen’ 

onvermijdelijk heeft geleid tot het ‘Poppo-enigma’. Hoeveel inzichten alle besproken 

studies omtrent Poppo ons ook opleverden, toch blijft een degelijke interpretatie van 

zijn persoon en carrière voor een groot deel een raadsel. De drie traditionele concepten 

van waaruit Poppo werd verklaard, hebben immers geleid tot een sterk versplinterde 

beeldvorming van Poppo. Deze diverse beelden van Poppo blijken niet enkel moeilijk te 

verenigen, bovendien kunnen ze geen adequaat antwoord bieden op de vraag hoe we de 

opgang en carrière van dergelijk persoon dan kunnen verklaren. Als resultaat verloor 

het onderzoek zich dikwijls in cirkelredeneringen: zo werden Poppo’s daden en invloed 

verklaard door hem te presenteren als een hervormer en bijzondere persoon, terwijl 

deze laatste hoedanigheden uitgelegd werden door te focussen op zijn daden en invloed.  

Gezien de recente deconstructie van de concepten ‘hervorming’ en 

‘rijkskerksysteem’, kunnen we ons nu terecht afvragen waarom dit beeld van Poppo als 

zijnde een ‘hervormer’ zo’n lange tijd zo goed als onaantastbaar kon blijven. Het 

antwoord op deze vraag is te zoeken in de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van 

dergelijke paradigma’s.454 Ze reiken ons immers een kader aan om bepaalde historische 

personen en fenomenen te gaan verklaren, zonder dat een uitgebreide en gedetailleerde 

verklaring echt nodig is. Deze concepten bevatten immers tal van vooronderstellingen, 

die door elke auteur naar eigen insziens ingezet kunnen worden om de gaten in het 

onderzoek en de beeldvorming op te vullen. Poppo’s carrière vormt hierdoor een 

dankbaar - wegens bijzonder kneedbaar - subject om allerlei onderzoekshypothesen te 

staven dan wel te ondergraven, ook al leidde dit onvermijdelijk tot een toenemende 

uitholling van zijn identiteit als ‘hervormer’. Bronnenmateriaal die deze analyses niet 

ondersteunden, of gegevens die moeilijk inpasbaar leken, werden dan slechts marginaal 

behandeld of afgedaan als triviaal voor het onderzoek.455 Bovendien werden heel wat 

‘onverklaarbaarheden’ afgeschoven op Poppo’s ‘bijzondere persoonlijkheid’. Dit 

 

                                                                                                                                                                      
decennia stond hij opnieuw wat in de schaduw, totdat er in het laatste decennium van de twintigste eeuw en 

in het begin van de eenentwintigste eeuw enkele studies aan hem werden gewijd door vooral Schäfer, George 

en Krauss. Dit wordt ook geïllustreerd door hiernavolgend chronologisch overzicht van alle werken die 

specifiek aan Poppo werden gewijd (excl bijdragen in lexica) zijn een goede illustratie van deze temporele 

evolutie: Ladewig, Poppo (1883); Legrand, “notes” (1942); Cassiman, Sint Poppo (1949); Glaesener, “Saint 

Poppon” (1950); alle bijdragen uit Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze & van het land aan Leie & Schelde, 17 

(1950); Schäfer, Studien (1991); Schmidtmann, “Poppo” (1996), George, “Un réformateur” (1999); George, “Un 

moine” (2002), Krauss, “Christi Iugum” (2006). De mate aan aandacht die deze werken in dit deel ontvingen, 

hing af van hun al dan niet fundamentele bijdrage tot Poppo’s beeldvorming.  
454 Zie ook Vanderputten, Imagining, pp. 1-4. 
455 Zie bijvoorbeeld hoe de literatuur met een focus op het rijkskerksysteem consequent Poppo’s activiteiten in 

niet-rijkskloosters onderbelichtte of zelfs negeerde. Een ander voorbeeld van hoe kneedbaar Poppo’s 

beeldvorming soms was, is het artikel van Wells, “The Warrior”, pp. 76-9, 80-1 (zie ook voetnoot 437). 
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discours werd dankbaar overgenomen uit de Vita Popponis, maar ze valt jammer genoeg 

onmogelijk te bewijzen of te weerleggen, waardoor ze slechts bitter weinig 

wetenschappelijke waarde bezit. Een groot deel van dit probleem is uiteraard niet te 

wijten aan enige onkunde van de vroegere studies omtrent Poppo, als wel het gebrek 

aan ander valabel interpretatief model, alsook de problematische bronnensituatie. 

Het is dus duidelijk dat, indien we dit ‘Poppo-enigma’ willen doorbreken, de 

noodzaak tot een alternatieve beeldvorming van Poppo zich opdringt. Alternatief in de 

zin dat het de voorgaande inzichten betreffende deze abt niet per se hoeft tegen te 

spreken, maar eerder in staat is om een brug te slaan tussen de verschillende beelden van 

Poppo en om de bestaande gaten in het onderzoek op te vullen. Om dit te bereiken 

dienen we echter los te komen van alle bestaande vooronderstellingen die al 

eeuwenlang vastgeroest zitten in de beeldvorming van Poppo. Zo hoeven we 

bijvoorbeeld de notie dat Poppo charismatisch was niet a priori te verwerpen, maar 

mogen we ze niet langer hanteren als een uitgangspunt van ons onderzoek, wegens 

onmogelijk te verifiëren. Poppo en zijn carrière moeten bijgevolg in de eerste plaats 

benaderd worden vanuit een open bevraging van het beschikbare bronnenmateriaal, zo 

los mogelijk van de heersende opvattingen en vooronderstellingen betreffende 

monastieke hervormingen of omtrent de hoedanigheid van een zogenaamde 

‘hervormer’. Dit is dan ook wat ik in het tweede deel van deze verhandeling zal doen. 

 



 

 

Deel 2: … Naar een ‘nieuwe’ Poppo. 
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Hoofdstuk 1  

Bouwen aan een alternatief beeld van Poppo: visie 

en methodologie 

“Tempore autem quo predecessor eius, abbas Adelardus, 
a Mettense episcopo Theoderico exul tenebatur, accidisse 
cognovimus, sed quo ordine non didicimus, coenobii 
nostri curam agere primum Popponem Stabulensem 
abbatem. […] primus Poppo Stabulensis abbas […] ad […] 
capitulum fratrum, ut audivimus, ingressus est, et de 
culpis coepet agere pastoraliter; cumque usque ad istum 
Guntramnum devenisset, elegantissimae formae iuvenis 
qualitate perspecta, coepit de eo sagaci mente pium 
aliquid humileque presagire […]. Oblatam igitur sibi 
ordinis negligentiam coepit in eum ex industria 
vehementius aggravare, et pie caritatis stimulis pectus 
humilitatis terebrare.”456 
 
(vertaling) “In de tijd dat zijn voorganger, abt 
Adelardus, door de bisschop van Metz, Theoderik, 
in ballingschap werd gehouden, kwam Poppo I, de 
abt van Stavelot, orde op zaken stellen bij ons; het 
feit is ons bekend, niet de volgorde waarin dit 
gebeurde. […] [Eerst] begaf [Poppo] zich – naar we 
vernamen – naar het kapittel van de broeders en 
begon zijn herderlijke taak met het afnemen van de 
schuldbelijdenis. Toen hij bij Guntram kwam, viel 
hem de mooie gestalte van die jonge man op, en, 
scherpzinnig mensenkenner als hij was, voelde hij 
ook zijn vroomheid en nederigheid aan. […] Toen 
de tekortkomingen in het klooster hem onder ogen 
werden gebracht, was het tegen de jonge Guntram 

 

                                                      
456 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5 p. 231.  
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dat hij met opzet scherp uitviel; hij wilde diens 
nederigheid op de proef stellen door zijn 
eigenliefde te prikkelen.”457 
 

Dit citaat, afkomstig uit de Gesta van Sint-Truiden, luidt het begin in van de 

levensbeschrijving van Guntram van Sint-Truiden, abt van 1034 tot 1055. Voor ons is dit 

fragment echter van bijzonder belang, aangezien dit citaat het enige spoor is waarover 

we beschikken aangaande Poppo’s betrokkenheid in de Haspengouwse abdij.458 Ze vormt 

bovendien een ideale opener van dit hoofdstuk, aangezien haar inhoud het zogenaamde 

‘Poppo-enigma’, zoals besproken in deel 1, perfect illustreert. In dit fragment kunnen 

we immers zowel de politiek-gestuurde Poppo herkennen (doordat hij in opdracht van 

Theoderik van Metz een verbannen abt verving), alsook de hervormingsgezinde Poppo 

(doordat hij “orde op zaken” moest stellen), de bekwame abt Poppo (door zijn 

herderlijke taken als prioriteit te nemen) evenals de spirituele professional Poppo (door 

zijn mensenkennis en zijn aandacht voor de deugden nederigheid en vroomheid). 

Daarnaast is deze bron een voorbeeld van het problematische karakter van ons 

bronnenmateriaal. Zo geeft de auteur expliciet toe slechts gebrekkig geïnformeerd te 

zijn omtrent dit gebeuren, wat niet verwonderlijk is aangezien deze tekst pas een goede 

80 jaar na de feiten werd geschreven. Bovendien had deze bron vooral tot doel de abt 

Guntram te loven, wat haar betrouwbaarheid uiteraard niet ten goede komt. 

Omwille van de beknoptheid en vaagheid biedt dit fragment ons al bij al niet bijster 

veel inzicht in de oorzaak, in de aard of in de gevolgen van Poppo’s betrokkenheid in St-

Truiden. Toch blijkt de interpretatie ervan bijzonder kneedbaar, aangezien dit fragment 

reeds in haast elk paradigma om Poppo’s daden te kaderen, werd ingepast. Zo kan deze 

passage bijvoorbeeld zowel bestudeerd worden vanuit de conceptuele bril van 

‘monastieke hervormingen’, vanuit die van het ‘rijkskerksysteem’ of vanuit die van een 

abtelijke ‘spirituele virtuositeit’. Dergelijke bronfragmenten dragen dan ook bij tot een 

verregaande versnippering in de beeldvorming van Poppo, zoals besproken in deel 1. 

Niettemin blijft het voor de hedendaagse onderzoeker momenteel een raadsel op basis 

van welke mogelijke motieven Theoderik van Metz specifiek voor Poppo (en geen 

andere abt) opteerde nadat hij de vorige abt had verbannen, wat Poppo’s betrokkenheid 

 

                                                      
457 vertaling door Lavigne, in Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1, c. 5 pp. 15-6. 
458 Zelfs de Vita Popponis maakt geen enkele vermelding van Poppo’s betrokkenheid in St-Truiden. Wel 

vermeldt deze bron in het bekende hoofdstuk 19: “In Willario praeterea Theodericum […] praefecit” (Vita Popponis, 

MGH SS 11, c. 19 p. 305). Volgens sommige auteurs is deze ‘Willario’ een verwijzing naar St-Truiden. Dit wordt 

echter niet bevestigd door ander bronnenmateriaal, bovendien was er tot 1099 geen abt met de naam 

Theoderik actief in St-Truiden. Zie onder andere Hallinger, Gorze-Kluny, p. 480; Schäfer, Studien, p. 80. Zie ook 

voetnoot 138. 
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dan concreet betekende voor het verscheurde convent van St-Truiden, waarom 

Guntram (en geen andere monnik) Poppo’s voorkeur wegdroeg om hem op te volgen, 

waarom de auteur van deze bron Poppo’s invloed op dergelijke manier wenste te 

herinneren, enzovoort.459  

Een bevredigend antwoord op dergelijke (fundamentele) vragen formuleren is echter 

onmogelijk zonder eerst en vooral inzicht te verkrijgen in enkele ‘grotere’ 

vraagstukken. Hoe konden personen als Poppo in de eerste plaats een leiderspositie 

bereiken? Welke diverse mechanismen konden een rol spelen in de verspreiding van 

hun invloed? Daarnaast kunnen we ons ook afvragen waarom bepaalde personen of 

groepen opteerden om de invloed van ‘externe’ abten binnen te brengen in een 

bepaalde instelling, alsook wat het binnenbrengen van dergelijke ‘externe invloed’ dan 

concreet kon betekenen voor het convent en voor alle andere betrokken partijen. Het is 

bijgevolg interessanter te onderzoeken welke achterliggende dynamieken Poppo’s 

carrière en invloed (gedeeltelijk) stuwden, dan om na te gaan welke daden Poppo (als 

bijvoorbeeld hervormer of als pion van een keizerlijke kloosterpolitiek) in concrete 

abdijen als St-Truiden zou hebben gesteld. Daarbij moet ook nagegaan worden welke 

gevolgen Poppo’s interventies hadden voor de socio-politieke context van elk klooster 

en waarom dit in latere tijden al dan niet gedenkwaardig werd geacht.  

In dit hoofdstuk zal ik een alternatieve benaderingswijze voor abten als Poppo 

voorstellen, één die ons in staat stelt de diverse (versnipperde) beelden van hem te 

overbruggen. Centraal hierin staan de theoretische concepten die ik zal hanteren om 

een grondiger inzicht te verkrijgen in de achterliggende mechanismen die abtscarrières 

(en daarmee samenhangend de monastieke ‘hervormingen’) konden ‘maken of kraken’. 

Hierbij probeer ik zoveel mogelijk los te komen van de reeds bestaande conceptuele 

benaderingen van Poppo, die misschien niet noodzakelijk ‘foute’ antwoorden hebben 

opgeleverd, als wel vaak resulteerden in vragen die ‘naast de kwestie’ waren. 

  

 

                                                      
459 Wie alvast niet kan wachten om (een) antwoord op deze vragen te krijgen, verwijs ik graag door naar infra, 

deel 2, 3.2.6 (St-Truiden). 
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1.1 Poppo en zijn ‘monastieke  hervormingen’ op het 

kruispunt van diverse vectoren 

Om tot een alternatieve visie op Poppo’s carrière en daden te komen, is het - zoals reeds 

meermaals aangegeven - van fundamenteel belang om eerst en vooral zoveel mogelijk 

los te komen van alle bestaande conceptuele benaderingen van deze abt. Dit betekent 

dat we alle impliciete en expliciete vooronderstellingen die aan hem kleven en die 

voortvloeien uit zijn identiteiten als bijvoorbeeld ‘abt’, ‘heilige’, ‘hervormer’, 

‘rijkskerkpion’, ‘Realpolitiker’ etc., van hem af moeten schudden. Pas wanneer Poppo als 

het ware ontdaan is van deze omhulsels, kan het beschikbare bronnenmateriaal ‘met 

een frisse blik’ heronderzocht worden. In plaats van Poppo’s bestaande identiteiten dus 

als basis te nemen en vervolgens alles wat hieruit voortvloeide te onderzoeken (zoals de 

inhoud en impact van zijn hervormingen, de verspreiding ervan, zijn rol als keizerlijk 

raadgever etc.), moet veeleer onderzocht worden welke mechanismen in de eerste 

plaats een rol speelden in het tot stand komen van deze identiteiten. 

Reeds vanaf het begin moeten we hierbij evenwel de bedenking maken dat zo’n 

voornemen haar beperkingen kent. Voor dit onderzoek zijn we immers met handen en 

voeten gebonden aan het (subjectieve) bronnenmateriaal, waardoor het eenvoudigweg 

onmogelijk is om volledig los te komen van de traditionele beeldvorming rond Poppo. 

Zoals gezegd, hoeft dit niet noodzakelijk tot problemen te leiden, gezien de bestaande 

beelden van Poppo niet perse ‘fout’ zijn. Niettemin moeten we zoveel mogelijk trachten 

los te komen van alle vooronderstellingen die dergelijke beelden omvatten. Hetzelfde 

geldt voor de diverse concepten van waaruit Poppo werd benaderd. Zo zal ik in deze 

verhandeling bijvoorbeeld blijvend gebruik maken van de term ‘monastieke 

hervormingen’, aangezien we niet over een betere omschrijving beschikken om het 

geheel van Poppo’s activiteiten als abt te benoemen. Het gebruik van deze (en andere) 

term(en) zal in de mate van het mogelijke echter zoveel mogelijk los staan van alle 

premissen die traditioneel aan dit (deze) concept(en) verbonden worden460.  

Eenmaal Poppo is ontdaan van zijn diverse hoedanigheden als ‘abt’, ‘hervormer’, 

‘religieus’, enzovoort, is het enige beeld dat ons rest van hem dat van de concrete 

persoon Poppo, zonder verdere identificaties. Het is dan ook deze persoon die het 

vertrekpunt van deze verhandeling zal vormen. Om in staat te zijn de diverse beelden 

van Poppo te overbruggen, zal ik hem bijgevolg in de eerste plaats beschouwen als een 

‘gewone mens’ die bewoog in een concrete socio-politieke context. Net als iedere andere 

 

                                                      
460  Omtrent het standaardbeeld van ‘monastieke hervormingen’ in de historiografie en alle impliciete 

vooronderstellingen die dit concept inhoudt, zie Vanderputten, Monastic reform, pp. 3-8. 
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persoon was Poppo in essentie namelijk een sociaal figuur die ingebed zat in 1/ een 

sociale omgeving (dus in diverse sociale netwerken) en 2/ in een context die sterk tijds- 

en plaats- afhankelijk was (dus in een concrete lokale en regionale korte- en 

langetermijn socio-politieke context). Zijn identiteit en levensloop waren dan ook in 

grote mate afhankelijk van zijn positie in deze twee velden. Om tot een goed begrip te 

kunnen komen van Poppo’s carrière (en van zijn daaruit voortvloeiende hoedanigheden 

als ‘abt’, ‘hervormer’, enzovoort) is het kennen en begrijpen van deze contexten (met 

bijhorende interne dynamieken) dus een essentiële voorwaarde. Poppo’s evoluerende 

positie binnen deze contexten moet hierbij eveneens geanalyseerd worden. Hoewel 

dergelijke aanpak op het eerste zicht de logica zelve mag lijken, maakte deel 1 van deze 

verhandeling duidelijk dat Poppo tot op heden nagenoeg nog nooit op deze wijze werd 

benaderd. 

Om Poppo’s evolutie als persoon te kunnen begrijpen, is het bovendien noodzakelijk 

om zijn volledige levensloop in beschouwing te nemen. Dus veeleer dan hem te 

bestuderen vanaf zijn abtsbenoeming, dienen we onze analyse aan te vangen vanaf zijn 

geboorte. Dit moment hield namelijk al heel wat determinerende factoren in voor zijn 

latere levensloop. Van belang hiervoor is het concept van pad afhankelijkheid (path 

dependency), wat betekent dat voorgaande gebeurtenissen of beslissingen een grote 

invloed kunnen uitoefenen op latere processen.461 Veel van Poppo’s keuzes, daden en 

beslissingen kunnen bijgevolg enkel ten volle worden begrepen vanuit het perspectief 

van hun voorgeschiedenis. De ‘kruispuntmomenten’ in Poppo’s leven (zoals zijn 

abtsbenoeming te Stavelot) moeten, wegens hun pad afhankelijk karakter, dan ook 

eerder als een ‘uitkomst’ dan als het ‘startpunt’ van bepaalde evoluties beschouwd 

worden. Ook hier moeten we opmerken dat Poppo’s carrière en identiteiten nog nooit 

op dergelijke wijze werden benaderd.462 

Hoewel de persoon Poppo (en zijn carrière) de centrale focus uitmaakt van deze 

verhandeling, vormt hij uiteraard niet meer dan een gevalstudie voor een bredere 

problematiek. De benaderingswijze die ik hier voorstel, dient bijgevolg niet alleen om 

meer inzicht te krijgen in de carrière van Poppo (en bij uitbreiding van andere 

 

                                                      
461 Vanderputten merkte reeds op dat ‘monastieke hervormingen’ ook sterk padafhankelijk zijn. Ze werden 

immers voor een groot deel gedetermineerd door vroegere beslissingen en bouwden dus voornamelijk verder 

op eerdere baslissingen. Als gevolg stelde Vanderputten dan ook voor om monastieke hervormingen te 

bestuderen als “accumulated investments”. Zie Vanderputten, Monastic reform, pp. 10-1. Omtrent het concept 

path dependency, zie Page, “Essay”. 
462 Hoewel vele auteurs wel vermelding maakten van Poppo’s levensjaren voor zijn abtsbenoeming (en deze 

ten dele bespraken), gebeurde dit telkens vanuit een post-hoc perspectief. Ze werden slechts meegegeven in de 

literatuur ter informatie of als, maar werden nooit bestudeerd ter verklaring van zijn latere carrière. Zie 

bijvoorbeeld Ladewig, Poppo, pp. 23-38; Schäfer, Studien, pp. 7-19; George, “un réformateur”, pp. 90-3; Krauss, 

“Christi iugum”, pp. 290-1.  
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hoogmiddeleeuwse abten), maar ook en vooral om tot een beter begrip te komen van de 

thematiek van de zogenaamde ‘hoogmiddeleeuwse monastieke hervormingen’. Bij het 

onderzoeken van hoogmiddeleeuwse fenomenen die worden gepercipieerd als 

‘monastieke hervormingen’, moeten bovengenoemde dimensies (met name de sociale 

netwerken en de regionale socio-politieke context, gecombineerd met een lange-

termijn visie) bijgevolg evenzeer in rekening worden gebracht. Voortbouwend op de 

recente inzichten van Steven Vanderputten, stel ik bijgevolg voor om deze ‘monastieke 

hervormingen’ te bestuderen als resulterend uit de onderlinge confrontatie van vier 

verschillende dimensies.463 

Visueel kunnen we deze dimensies voorstellen aan de hand van vectoren. Op het 

aangrijpingspunt van de eerste vector (of als eerste ‘dimensie’ van monastieke 

hervormingen) bevinden zich de ideeën en doelen van de zogenaamde ‘hervormers’, 

alsook die van de kerkelijke en wereldlijke gezaghebbers die deze ‘hervormingen’ 

ondersteunden.464 Gedurende lange tijd was deze vector (of dimensie) zo goed als de 

enige waarmee historici rekening hielden.465 Volgens deze visie werkte deze vector met 

een bepaalde ‘kracht’, ‘richting’ en ‘afstand’ in op de individuele instellingen, wat dan 

resulteerde in ‘hervormingen’. Hierbij werden monastieke hervormingen bijgevolg in 

hoofdzaak beschouwd als resulterend uit de implementatie van het 

‘hervormingsprogramma’ van een select groepje hervormers. Enige contextuele 

factoren die evenzeer een invloed hadden kunnen uitoefenen, of lange-termijn 

overwegingen voor wat betreft het doorvoeren van deze programma’s, werden hierbij 

grotendeels genegeerd.  

 

Figuur 4 Eerste ‘vector’ van monastieke hervormingen. 

 

                                                      
463 Omtrent deze inzichten van Steven vanderputten, cf. infra. 
464 Zie Figuur 4. 
465 Voor een bespreking, zie Vanderputten, Monastic reform, p. 8; Vanderputten, Imaginging, pp. 3-6. Voor een 

bespreking van hoe de moderne historiografie Poppo’s ‘monastieke hervormingen’ benaderde, zie Deel 1, deel 

4.5 (Recente ontwikkelingen (sinds 2000): Poppo als… quid?); alsook deel 2, 1.2. 
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Recentelijk argumenteerde Steven Vanderputten echter dat deze zienswijze meer 

beperkingen inhield dan dat ze voor verheldering zorgde. Zo ging men bijvoorbeeld 

diverse lange-termijn evoluties in kloosters toeschrijven aan de zogenaamde ‘flashpoint’-

fase van de ‘hervormingen’. Dit is de relatief korte periode waarin een hervormer 

aankwam in een abdij en er zijn invloed liet gelden. 466  De uitwerking van dit 

hervormingsprogramma werd vervolgens als haast atemporeel beschouwd, waarbij, 

aldus Vanderputten, “Notions such as evolution, incremental processes, and even the tension 

between structure and agency are considered of little analytical consequence.”467 Dit betekent 

dat men alle sporen uit de beschikbare bronnen aangaande de institutionele, 

economische, intellectuele en spirituele toestand van een klooster op één hoop gooide 

(ongeacht de temporele spreiding van deze gegevens of de ontstaanscontext van de 

bronnen) en ging toeschrijven aan de korte-termijn invloed van deze ‘hervormers’.468 

Vanderputten stelde dan ook een meer geïntegreerde aanpak voor, waarbij we onze 

aandacht moeten verschuiven van breukmomenten naar lange-termijn processen van 

institutionele ontwikkeling. Monastieke hervormingen in de vroege elfde eeuw waren 

volgens hem dus eerder het gevolg van een confrontatie tussen enerzijds de doelen van 

‘de hervormers’ met anderzijds de concrete (sociale, economische en intellectuele) 

context waarin elke individuele instelling zich bevond.469 Dit betekent dat we de vector 

(of dimensie) ‘concrete lokale context van elke abdij’ moeten toevoegen aan ons model, 

waarbij ‘monastieke hervormingen’ zich dan bevonden op het kruispunt tussen beide 

vectoren.470 We moeten opmerken dat Vanderputten hieraan toevoegde dat de overgang 

van deze confrontatie in een min of meer duurzame situatie een lange-termijn proces 

was, waarvoor vooral de generatie abten ná de hervormers verantwoordelijk bleek. 

Bovendien waren deze ‘hervormingen’ in essentie een cumulatief proces en bouwden ze 

dus grotendeels verder op eerdere verwezenlijkingen binnen de kloosters (cf. path 

dependency).471 Om de bevattelijkheid van de visuele voorstelling te behouden, werden 

deze factoren echter niet aan de getekende vectoren toegevoegd, al moeten ze uiteraard 

wel in rekening worden gebracht bij het bestuderen van monastieke ontwikkelingen. 

 

                                                      
466 Vanderputten, Monastic reform, p. 8. 
467 Vanderputten, Monastic reform, p. 8. 
468 Vanderputten, Monastic reform, p. 8. 
469 Vanderputten, Monastic reform, pp. 9-10, 186-9. 
470 Zie Figuur 5. 
471 Vanderputten, Monastic reform, p. 9. 
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Figuur 5 Tweede ‘vector’ van hervormingen. 

Het is mijn bedoeling om ons begrip van ‘monastieke hervormingen’ uit de vroege 

elfde eeuw te verfijnen door deze these van Vanderputten verder aan te vullen. Meer 

bepaald zal ik twee extra vectoren (of dimensies) toevoegen aan bovenstaand model.472 

De eerste vector is die van de diverse (complex gelaagde en interagerende) sociale 

netwerken waarin zowel ‘de hervormer’ als het klooster zich bevonden. Met ‘klooster’ 

bedoel ik hierbij niet zozeer het gebouw of de instelling an sich, maar eerder de 

verzameling van alle personen die deel uitmaakten van de kloostergemeenschap (in de 

eerste plaats dus alle leden van het convent). Enkel concrete personen zijn immers in 

staat om onderling sociale banden aan te gaan en dus om deel uit te maken van een 

sociaal netwerk. De tweede vector die ik wens toe te voegen is die van de lokale en 

regionale korte- en langetermijn socio-politieke context. Deze vector is te 

onderscheiden van de dimensie ‘context’ die Vanderputten ook al toevoegde. In zijn 

analyse van de vroeg-elfde-eeuwse hervormingen besteedde Vanderputten uitgebreid 

aandacht aan politiek-contextuele factoren, maar zijn focus lag hierbij voornamelijk op 

de interne situatie van elk klooster en op de lokale (socio-politieke) context die de 

individuele kloosters omringde.473 Het is mijn bedoeling deze lokale laag of klooster-

gecentreerde dimensie te overstijgen door de bredere regionale politiek-dynastieke 

context in rekening te brengen. Deze context kende een sterk dynamisch (en dus 

constant evoluerend) karakter omwille van voortdurende machtsverschuivingen (ten 

gevolge van wisselende allianties, dynastieke evoluties, etc.). Daarbij werd ze 

gekenmerkt door zowel korte-termijn veranderingen en acties als door lange-termijn 

evoluties en strategieën. Ze situeerde zich op diverse niveaus die, hoewel deze vaak niet 

rechtstreeks gelinkt waren met de individuele instellingen (of abten), zich weliswaar 

 

                                                      
472 Zie Figuur 6. 
473 Zo analyseerde hij uitvoerig de invloed van de politieke situatie (voornamelijk dan in St-Vaast, St-Bertijns, 

St-Winnoksbergen, St-Amand en Gent) op de monastieke hervormingen in deze instellingen. Zie 

Vanderputten, Monastic reform, pp. 79-130. 
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ook op lokaal vlak manifesteerden. Hierdoor overlapt deze vector onvermijdelijk 

gedeeltelijk met de vector ‘concrete context van elke abdij’, zoals toegevoegd door 

Vanderputten.474 

 

Figuur 6 Vier ‘vectoren’ van monastieke hervormingen. 

‘Monastieke hervormingen’ moeten bijgevolg bestudeerd worden vanuit een 

essentieel geïntegreerde geschiedenis. Zoveel mogelijk aspecten (of dimensies) van de 

omringende context moeten in de analyse worden ingebracht, waarbij men niet mag 

vergeten dat deze allen in een dialectische relatie tot elkaar stonden.475 Zo hadden 

bijvoorbeeld de sociale netwerken waarin een abt zich bevond niet enkel invloed op de 

individuele abt (en/of op zijn ideeën) of op zijn abdij(en), maar gold dit uiteraard ook 

vice-versa. Aangezien daarenboven de lokale en regionale politiek-dynastieke context 

grotendeels gedefinieerd werd door de samenstelling en structuur van dergelijke sociale 

netwerken, werkten deze dimensies niet enkel in op de abdij of de abt, maar ook op 

elkaar, en konden ze bovendien zelf invloed ondervinden en van aard veranderen door 

bepaalde evoluties binnen de kloosters. Het mag dus duidelijk zijn dat alle factoren in 

een complex intergerelateerde relatie tot elkaar stonden, waardoor bovenstaande 

visuele voorstelling eigenlijk te simplistisch kan genoemd worden.476 Niet enkel kunnen 

tal van andere ‘dimensies’ toegevoegd worden aan het model (zoals de lokale en 

regionale topografie en geografie, de economische context etc.), bovendien wijzigde de 

lengte en richting van de vectoren (en dus de kracht waarmee de ene factor op de 

andere inwerkte) voortdurend. Een visuele voorstelling als een voortdurend van vorm 

 

                                                      
474 Om de bevattelijkheid van de visuele voorstelling te behouden, werd deze overlap echter niet getekend, zie 

Figuur 6. 
475 Ook Vanderputten merkte op dat ‘monastieke hervormingen’ voor de elfde eeuw in feite een “complex, 

dialectical process” waren. Vanderputten, Imaginging, p. 4. 
476 Zie Figuur 7 voor een alternatieve weergave van de vier vectoren, waarbij ze allen in een wederzijds 

beïnvloedende relatie met elkaar staan. 
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veranderend spinnenweb zou dus realistischer zijn. Hierbij zouden ‘monastieke 

hervormingen’ zich in het midden bevinden, waarrond dan een wirwar aan factoren 

bewegen die niet enkel deze ‘hervormingen’, maar ook elkaar, beïnvloeden. Het is 

echter niet alleen onbegonnen werk, maar bovendien onmogelijk om de volledige 

complexiteit van de historische ‘werkelijkheid’ in een dergelijk model te vatten. 

 

 

Figuur 7 Vier ‘vectoren’ van monastieke hervormingen – alternatieve weergave. 

 

Dit ‘vector-model’ van monastieke hervormingen kunnen we vervolgens 

terugkoppelen naar Poppo. Aangezien de fenomenen die wij percipiëren als ‘monastieke 

hervormingen’ immers voor een groot deel gedefinieerd werden door de carrières van 

abten als Poppo, kunnen we ook hun volledige levensloop mutatis mutandis gaan 

beschouwen als staande op het kruispunt van de vermeldde vectoren. Poppo en zijn 

levensloop werden namelijk evenzeer beïnvloed door, en oefenden op hun beurt invloed 

uit op, het spinnenweb aan factoren dat zich rond hem bevond. In deze verhandeling zal 

ik bijgevolg een zo geïntegreerd mogelijke aanpak nastreven voor de studie van Poppo. 

Een concrete toepassing hiervan is evenwel niet mogelijk zonder diverse 

theoretische inzichten. Mijn voorstel om Poppo te bestuderen als een sociaal figuur die 

ingebed zat in allerlei netwerken en in een tijds-en plaatsafhankelijke context, is op zijn 

beurt ook een kind van zijn tijd. Dit betekent dat deze verhandeling op vele gebieden 

een verderzetting vormt van bepaalde evoluties die reeds gedurende enige tijd 

aanwezig zijn in de historiografie. In de hiernavolgende delen zal ik dan ook aantonen 

hoe mijn visie op Poppo zich verhoudt tot (en gegroeid is uit) andere historiografische 

werken, alsook expliciteren (en verantwoorden) uit welke theoretische kaders ik 

inspiratie putte om deze visie op Poppo concreet toepasbaar te maken.  

 Vooraleer over te gaan tot een bespreking van dit theoretisch kader, dien ik echter 

nog één laatste opmerking te maken. Ook deze studie zal namelijk onvermijdelijk leiden 
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tot een in essentie conceptuele benadering van Poppo, ondanks mijn eerder 

geformuleerde kritieken op dergelijke aanpak. Het is namelijk eenvoudigweg 

onmogelijk om zonder bepaald denkkader de geschiedenis in te duiken. Niettemin wil ik 

met deze verhandeling geenszins pretenderen hét beeld of dé waarheid (zoals in een 

positivistische benadering) omtrent Poppo te formuleren. Het is daarentegen mijn 

bedoeling om een alternatief beeld op hem te bieden, een beeld dat in staat is alle andere 

bestaande beelden van Poppo te verbinden. Daarenboven kwamen mijn kritieken 

voornamelijk voort uit het feit dat studies omtrent Poppo telkens een reeds bestaande 

post-mortem identificatie van Poppo als (conceptuele) basis namen. Dit beeld van Poppo 

werd vervolgens met terugwerkende kracht op zijn volledige levensloop toegepast. Zo 

werd Poppo’s carrière als monnik bijvoorbeeld altijd bestudeerd in het licht van zijn 

latere abtsbenoeming. In deze verhandeling zal ik echter niet vertrekken vanuit één van 

Poppo’s bestaande hoedanigheden, maar hem eerder bestuderen als een concreet en 

sociaal persoon. Pas in een tweede fase zal dan onderzocht worden in hoeverre Poppo’s 

diverse post-mortem identiteiten te verenigen zijn met het beeld van Poppo dat uit deze 

verhandeling zal naar voor komen. 

1.2 Contextuele benadering als kind van haar tijd 

Mijn voorstel om in de studie van monastieke hervormingen (en hun 

vertegenwoordigers) de dimensies ‘sociale netwerken rond abdij en abt’ en ‘lokale en 

regionale socio-politieke context’ in te brengen, is niet helemaal nieuw te noemen. Mijn 

visie op Poppo en zijn carrière bouwt namelijk verder op evoluties die al enige tijd 

aanwezig zijn in de historiografie. Er bestaat immers al langer aandacht voor de invloed 

van de politiek-dynastieke context op monastieke instellingen, alsook voor de sociale 

inbedding ervan. In de hiernavolgende alinea’s zal ik kort schetsen hoe de historiografie 

in toenemende mate aandacht ontwikkelde voor de relatie tussen de abdijen en de 

zogenaamde ‘buitenwereld’, en in welke mate mijn visie hierop verder bouwde dan wel 

ervan verschilt.477 Hierbij zal ik voornamelijk focussen op de vraag in hoeverre men 

 

                                                      
477 Ik zal me in dit stuk beperken tot een schets van de algemene evolutie in de literatuur, met in de voetnoten 

verwijzingen naar diverse publicaties die als voorbeeld van deze evolutie kunnen gelden. Voor reeds 

bestaande (beknopte) overzichten van de historiografie omtrent de relatie tussen klooster en adel, zie ook 

Bouchard, Sword, pp. 24-6; Rosenwein, “Réforme”, pp. 157-62; Vanderputten, “How reform began”, pp. 262-3. 

Voor een uitgebreidere bespreking van de evoluties in de historiografie uit de laatste decennia, zie de diverse 

bijdragen uit Vanderputten & Meijns (eds.), Ecclesia; voornamelijk dan Mazel, “Monachisme”, pp. 47-75. 
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rekening hield met de ‘kracht’ en ‘afstand’ waarmee de vectoren ‘sociale netwerken 

rond de hervormer en de abdij’ en ‘korte- en langetermijn lokale en regionale socio-

politieke context’ inwerkten op de abdijen, op de abten en op het fenomeen van 

‘monastieke hervormingen’. 

Het besef dat de monastieke wereld en de ‘buitenwereld’ niet als exclusief gescheiden 

van elkaar bestudeerd kunnen worden, is in elk geval al geruime tijd aanwezig in de 

historiografie. Zo bespraken we in deel 1 diverse auteurs die in de late negentiende en 

vroege twintigste eeuw hadden gefocust op de invloed van de Duitse keizer in de 

zogenaamde rijksabdijen.478 Omstreeks diezelfde tijd had men ook oog gekregen voor de 

aristocratische achtergrond van monastieke leiders, en voor de maatschappelijke 

inbedding van religieuze vernieuwingen.479 Denken we bijvoorbeeld maar aan het werk 

van Kassius Hallinger, die medio de twintigste eeuw meende dat de elfde-eeuwse 

monastieke hervormingsbewegingen zich hadden afgetekend naargelang de politieke 

breuklijnen uit die tijd. 480  De verwevenheid van monastieke instellingen met de 

omringende seculiere (adellijke) context kwam echter pas in de tweede helft van de 

twintigste eeuw centraler te staan in de historiografie. Deze aandacht richtte zich 

aanvankelijk voornamelijk op de vraag hoe en waarom bepaalde adellijke families zich 

hadden verbonden met bepaalde monastieke instellingen.481 Enkele thema’s die hierbij 

vaak aan bod kwamen, waren adellijke conversies, kind oblaten en het voogdijschap 

(avouerie of advocacy) over bepaalde kloosters.482 Het spreekt voor zich dat deze trend 

zich ook uitte in de historiografie van monastieke hervormingen. Voornamelijk in de 

studie naar de hervormingen van Cluny gingen verschillende auteurs onderzoeken in 

 

                                                      
478 Zie hierboven, Deel 1, 4.1 en 4.2. Een belangrijk werk om hierbij te vermelden is bijvoorbeeld Matthäi, Die 

Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II, uit 1877 (zie ook voetnoten 98331 en 353). Andere auteurs die focusten op de rol 

van de keizer, maar die niet in deel 1 aan bod kwamen, zijn bijvoorbeeld Polzin, die in 1908 kort de invloed van 

de Duitse keizer op abtsverkiezingen van diverse kloosters besprak, en Tomek, die in 1910 de rol van keizer 

Hendrik II bij diverse kloosterhervormingen beschreef. Zie Polzin, Die Abtswahlen, pp. 49-53; Tomek, Studien, 

vol. 1. 
479 Hierbij hadden vooral de werken van de Duitse historici Aloys Schulte en Herbert Grundmann een grote 

invloed. Terwijl Schulte focuste op de familiale verwantschap tussen kerkelijke en adellijke leiders, toonde 

Grundmann de sociale inbedding van monastieke (hervormings)bewegingen aan. Schulte, Der Adel, pp. 61-73; 

Grundmann, Relgiöse Bewegungen, p. 6. Zie ook Bouchard, Sword, p. 25; Rosenwein, “Réforme”, p. 160-1. 
480 Hallinger, Gorze-Kluny. 
481 Zie bijvoorbeeld Hlawitschka, “Hertog Giselbert”; Kupper, “La maison”; Parisse, La Lorraine, pp. 27-35; 

Johnson, Prayer. Ook niet onbelangrijk was het artikel van Génicot uit 1968, al focuste dit voornamelijk op de 

sociale oorsprong van bisschoppen. Zie Génicot, “Haute clergé”. 
482 Voor het thema van adellijke conversies, zie bijvoorbeeld Wollasch, “Parenté”; Wollasch, “Prosopographie”. 

Omtrent het thema van de adellijke voogden, zie bijvoorbeeld Baerten, “Le comté”; Wehlt, Reichsabtei, pp. 228-

233; Boshof, “Untersuchungen”; alsook de diverse bijdragen uit Beffort (ed.), L’avouerie. 
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welke mate aristocratische groepen deze hervormingen hadden ondersteund en welke 

rol ze hadden gespeeld in de verspreiding ervan.483  

Alsmaar meer groeide dus het besef dat ‘Kerk’ en ‘maatschappij’ niet langer los van 

elkaar konden worden beschouwd.484 Vooral het werk van Constance Bouchard uit 1987 

is hierbij het vermelden waard.485 In Sword, miter and cloister analyseerde zij immers 

systematisch de onderlinge vervlochtenheid tussen netwerken van aristocratische 

families enerzijds en kerkelijke instellingen anderzijds in hoogmiddeleeuws Bourgondië. 

Hierbij had ze zowel oog voor de rol van de adel bij conversies, voor de sociale 

achtergrond van kerkelijke leiders, voor de rol van adellijke giften en ook (vooral) voor 

de rol van de Bourgondische adel bij het ondersteunen van monastieke hervormingen.486 

Bouchard argumenteerde dat seculiere en religieuze leiders zowel biologisch als sociaal 

deel uitmaakten van één geheel, waarbij adel en klooster in een wederzijdse 

wisselwerking stonden.487 Terwijl kloosters de adel nodig hadden voor wereldlijke steun 

en giften, zocht de adel bij kloosters volgens haar echter voornamelijk “spiritual return”, 

eerder dan dat er meer ‘praktische’ beweegredenen een rol hadden gespeeld.488  

De jaren volgend op haar publicatie werden gekenmerkt door een veelheid aan 

studies die zich verdiepten in de banden tussen enerzijds kloosters en anderzijds de 

seculiere (adellijke) maatschappij.489 Waar het in de jaren voor Bouchard’s publicatie 

voornamelijk de Bourgondische kloosterhervormingen waren geweest die vanuit 

dergelijk perspectief werden bestudeerd, kreeg men vanaf de jaren 1990 ook meer 

aandacht voor de seculiere context van de kloosterhervormingen in Lotharingen.490 

Aangezien deze regio in de hoge middeleeuwen gekenmerkt werd door vele 

 

                                                      
483 Zie bijvoorbeeld de diverse bijdragen uit Tellenbach, Neue Forschungen; Fechter, Cluny; Rosenwein, Rhinoceros 

bound. Zie daarnaast ook het overzicht uit Bouchard, Sword, pp. 24-6. Auteurs die de rol van de adel in andere 

kloosterhervormingen (dan Cluny) onderzochten, waren bijvoorbeeld Jakobs, Der Adel; Bulst, Wilhelm; 

Lemarignier, “Paix et réforme”. 
484 Zo stelde Southern in 1970 dat het onmogelijk was een geschiedenis van de kerk te schrijven zonder ook de 

geschiedenis van de sociale omgeving in rekening te brengen. Zie Southern, Western society, pp. 15-6.  
485 Bouchard, Sword. 
486 Bouchard, Sword, pp. 45-247. 
487 Bouchard, Sword, pp. 247-8. 
488 Bouchard, Sword, pp. 63-4. 
489 Zie bijvoorbeeld Lauranson-Rosaz, “Réseaux aristocratques”; Semmler, “Le monachisme”; Van Meter, 

“Count Baldwin”; Wollasch, “Monasticism”, pp. 169-74; Soares-Christen, Monastères; Oexle, “Les moines”; 

Mazel, La noblesse; Clauss, Die Untervogtei; Wood, The proprietary church. Voor studies die zich specifiek 

toelegden op Lotharingen, zie voetnoot 490. 
490 Zie bijvoorbeeld Margue & Misonne, “Aspects politiques”; Howe, “The nobility’s reform”, pp. 325-8; Parisse, 

“Noblesse”; Parisse, “L’abbaye de Gorze”; Helvétius, Abbayes, pp. 290-304; Wagner & Parisse, Gorze; Margue, 

Autorité publique, pp. 14-78; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”; Gaillard, “La place”; Nightingale, 

Monasteries. 
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machtsverschuivingen, gingen verschillende auteurs zich de vraag stellen hoe de 

diverse adellijke families zich in een dergelijke transitieperiode verhielden tot de 

regionale kloosters. Net als Bouchard stelden de meeste auteurs hierbij vast dat de 

Lotharingse adel en monastieke instellingen zich in een haast ‘symbiotische’ relatie tot 

elkaar verhielden. Niettemin meenden vele auteurs, in tegenstelling tot Bouchard, dat 

het de adel niet zuiver om spirituele voordelen te doen was geweest.491 In plaats daarvan 

wezen ze op de politieke drijfveren voor de adellijke steun aan kloosterhervormingen.492 

Sinds de jaren 1990 had men bijgevolg aandacht gekregen voor de politieke dimensie 

van hoogmiddeleeuwse monastieke hervormingen.493 

In navolging van deze evolutie begon men eveneens meer interesse te vertonen in de 

rol van adellijke machtsnetwerken bij de abtsverkiezingen.494 Zo publiceerde Véronique 

Gazeau in 2007 haar boek Normannia monastica, waarin ze, via een prosopografische 

studie, poogde een haast synthetiserende geschiedenis te schrijven van het profiel van 

hoogmiddeleeuwse Normandische abten. 495  Hierdoor slaagde ze er niet enkel in 

nogmaals aan te tonen dat er heel vaak familiale banden waren tussen seculiere en 

religieuze leiders, maar ook dat abtsverkiezingen dikwijls het toneel vormden van een 

politieke machtsstrijd.496 Diverse aristocratische groepen ijverden immers om één van 

hun vertrouwelingen aan het hoofd van de (voor hen belangrijke) abdijen te plaatsen. 

Volgens Gazeau wilden adellijke groepen op die manier een blijvende controle 

uitoefenen over deze instellingen.497 Ondanks haar focus op zowel de aristocratische 

achtergrond van de abten als op de politieke dimensie van adellijke inmenging in 

kloosteraangelegenheden (zoals benoemingen en hervormingen), hield ze toch impliciet 

vast aan een dichotome visie tussen adel en abt.498 Volgens haar vertegenwoordigde de 

abt immers in de eerste plaats de belangen van zijn klooster, veeleer dan de belangen 

van de aristocratische netwerken die zijn benoeming hadden gesteund, of waartoe hij, 

wegens zijn herkomst, kon worden gerekend.499 In plaats van een abt dus als een deel 

 

                                                      
491 Zie bijvoorbeeld Margue, “Aspects politiques”, pp. 58-9; Parisse, “Noblesse”, pp. 189-91. De term ‘symbiose’ 

gebruikten deze auteurs evenwel niet zelf. 
492 Zie bijvoorbeeld Howe, “The nobility’s reform”, p. 336; Margue, “Aspects politiques”, p. 59; Gaillard, “La 

place”, p. 666. 
493 Daarnaast bleven diverse auteurs ook nog steeds aandacht vertonen voor de sociaal-maatschappelijke 

inbedding van monastieke ‘hervormingen’. Zie bijvoorbeeld Jestice, Wayward monks; Gaillard, D’une réforme. 
494  In de jaren voordien was de aandacht hiervoor slechts zeer beperkt, zie bijvoorbeeld Herkommer, 

Untersuchungen, pp. 63-75; Seibert, Abtserhebungen, pp. 378-85.  
495 Gazeau, Normannia. 
496 Gazeau, Normannia, pp. 95-117, 167-93. 
497 Gazeau, Normannia, pp. 95-117. 
498 Gazeau, Normannia, pp. 271-340. 
499 Gazeau, Normannia, pp. 343-54. 
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van bepaalde aristocratische netwerken te beschouwen, schilderde ze de verwevenheid 

tussen seculiere adel en religieuze leiders eerder af als een voortdurende wisselwerking 

tussen twee te onderscheiden ‘entiteiten’. 

Deze trend, waarbij men focuste op de sociale omgeving van abten en op het belang 

van adellijke netwerken in hun benoeming, werd verdergezet en uitgediept door 

Isabelle Rosé. In haar boek uit 2008, getiteld Construire une société seigneuriale, focuste ze 

op één van Cluny’s bekendste hervormingsabten, namelijk Odo (c. 878-942), en 

reconstrueerde ze zijn zogenaamde ‘itinéraire biographique’.500 Dit betekent dat ze niet 

zozeer een biografie van Odo wilde schetsen, als wel zijn levensloop wilde analyseren 

vanuit het perspectief van zijn inbedding in een sociaal veld.501 Centraal stond de vraag 

hoe Odo’s gedrag, carrière en hervormingen vorm werden gegeven door zijn 

(voortdurend in beweging zijnde) aristocratische en kerkelijke netwerken, en vice-

versa.502 Rosé was met andere woorden de eerste auteur om systematisch te gaan 

focussen op het belang van sociale netwerken in het verloop van een abtelijke carrière, 

en bijgevolg op de intrinsiek sociale inbedding van monastieke hervormingen.503 Hierbij 

hanteerde ze de term ‘netwerken’ bovendien niet langer zuiver metaforisch (zoals de 

meeste auteurs tot dan toe hadden gedaan), maar putte ze effectief inspiratie uit de 

theorie en methodologie van social network analysis.504 Ze concludeerde dat Odo’s slagen 

in het doorvoeren van zijn hervormingen in grote mate het gevolg was geweest van zijn 

mogelijkheid tot interactie met diverse sociale netwerken. Om zijn doelen als 

hervormer te verwezenlijken, kon hij immers sociaal kapitaal uit de verscheidene 

netwerken “activeren”.505 Daarnaast stelde ze vast dat iedere daad van Odo niet enkel 

resulteerde uit een interactie met sociale relaties, maar telkens een herpositionering 

van Odo binnen (of zelfs de creatie van) bepaalde netwerken betekende. 506  De 

 

                                                      
500 Rosé, Construire. 
501 Rosé, Construire, pp. 15-37. Hiervoor putte ze inspiratie uit de theorieën van Bourdieu, die benadrukte dat 

een individu altijd bestudeerd moet worden binnen een bepaald sociaal veld. Zie Rosé, Construire, p. 20. 
502 Rosé, Construire, p. 364. 
503 Rosenwein stelde omtrent Rosé haar werk zelfs: “Le fait qu’un ouvrage sur un monastère célèbre pour sa vie 

spirituelle puisse se focaliser sur la société environnante dénote un changement radical de perspective.” Rosenwein, 

“Réforme”, p. 157. 
504 Rosé, Construire, p. 363. Haar onderzoek en methodologie zullen verder in dit hoofdstuk nog uitgebreider 

aan bod komen. 
505 Zo stelde Rosé, die een onderscheid maakte tussen twee ‘soorten’ van sociaal kapitaal, bijvoorbeeld dat 

Odo’s primair sociaal kapitaal “ne sont “activés” qu’en cas de besoin.” Rosé, Construire, p. 364. 

506 Zo stelde Rosé dat “[…] les réformes, les donations ou les concessions de privilèges […] apparaissent comme une 

concrétisation des relations sociales potentielles, sous une certaine forme et à un moment donné. Il convient enfin de 

souligner que ces concrétisations, en particulier lorsqu’il s’agit de réformes, sont également créatrices de relations sociales, 

dans la mesure où elles cristallisent les rapports entre les hommes et débouchent sur l’élaboration de liens nouveaux.” 

Rose, Construire, p. 364. 
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samenstelling en aard van deze netwerken hing hierbij sterk af van de voortdurend 

wijzigende positie van de diverse personen erin, wat op haar beurt deels 

gedetermineerd werd door veranderingen in de socio-politieke context.507 Hierbij moet 

ik opmerken dat Rosé, net als Gazeau, impliciet bleef vasthouden aan het idee van een 

wederzijdse wisselwerking tussen Odo enerzijds en deze netwerken anderzijds. Hoewel 

ze dus Odo’s betrokkenheid in vele netwerken sterk benadrukte, bestudeerde Rosé hem 

niet zozeer als een intrinsiek ‘deel’ van deze netwerken. Ze zag deze netwerken 

daarentegen eerder als een vorm van ‘kapitaal’ dat zich rond Odo bevond en dat door 

hem gemobiliseerd kon worden om zijn doelen als abt en hervormer te 

verwezenlijken.508  

De dimensies ‘socio-politieke context’ en ‘sociale netwerken rond de hervormer en 

abdij’ verwierven bijgevolg recentelijk een min of meer gevestigde positie binnen de 

studie naar hoogmiddeleeuwse monastieke evoluties.509 Het voorbije decennium werd 

dan ook gekenmerkt door een veelheid aan studies die de sociale inbedding van 

kerkelijke evoluties, en de rol van elitenetwerken hierin, in meer of mindere mate in de 

verf gingen zetten.510 Een laatste auteur die ik in dit verband expliciet wil vermelden, is 

Steven Vanderputten. We haalden reeds aan hoe hij de hoogmiddeleeuwse Lotharingse 

kloosterhervormingen systematisch ging bestuderen als resulterend uit een 

confrontatie tussen de doelen van de ‘hervormers’ enerzijds met de concrete (sociale, 

economische en intellectuele) context waarin elke individuele instelling zich bevond 

anderzijds.511 In zijn publicaties benadrukte hij daarbij de impact van de politieke 

context (met bijhorende interne dynamieken) op de daden van de hervormende abt, 

alsook de invloed die seculiere en kerkelijke netwerken hadden op de ideeën en daden 

 

                                                      
507 Rosé, Construire, pp. 367-8.  
508 Rosé, Construire, pp. 623-5. 
509 Zie ook Rosenwein, “Réforme”, pp. 157-162. 
510 De hierna opgelijste werken vormen slechts een voorbeeld van de veelheid aan studies die gedurende het 

voorbij decennium verschenen en (één van) deze dimensies in hun analyse binnenbrachten: Meijns, “La 

réorientation”; Arrignon & Heuclin, Pouvoirs; Mazel, “Pouvoir aristocratique”; Malone, Saint-Bénigne; de diverse 

bijdragen uit Bertrand et al. (eds.), Pouvoirs; Rosé, “Circulation”; Gazeau & Goulet, Guillaume; de diverse 

bijdragen uit Vanderputten & Meijns (eds.), Ecclesia; Koziol, The politics, pp. 263-316; Eldevik, Episcopal power; 

Jasper, “The economics”; Moens, De horizonten, pp. 165-213. Voor een gedetailleerde bespreking van de 

historiografie sinds 2003 die aandacht had voor de relaties tussen adel en klooster, zie Mazel, “Monachisme”. 

We moeten hierbij weliswaar opmerken dat deze veelheid aan literatuur niet noodzakelijk resulteerde in een 

consensus betreffende de mate van impact die de diverse machtsnetwerken konden uitoefenen op het 

fenomeen van monastieke hervormingen. Zo argumenteerden Rosé en Koziol bijvoorbeeld dat adellijke 

netwerken en de socio-politieke context determinerend waren geweest voor monastieke hervormingen, 

terwijl Mazel meende dat de impact van de adel niet overschat mag worden. Zie Rosé, “Circulation”, pp. 251-

66; Koziol, The politics, p. 272-9; Mazel, “Monachisme”, p. 55. 
511 Zie voetnoot 469. 
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van (en op de specifieke keuze voor) de ‘hervormers’.512 Vanderputtens aandacht bleef 

bovendien niet beperkt tot de ‘eerste generatie’ van hervormers; ook hun opvolgers 

kwamen aan bod, net als de rol die lokale elitenetwerken hadden gespeeld in de 

rekrutering van deze ‘tweede generatie’. 513  Vanderputten hanteerde de term 

‘netwerken’ hierbij wel voornamelijk metaforisch, dus zonder gebruik te maken van de 

theorie en methodologie van social network analysis (zoals Isabelle Rosé deed). 

We kunnen met andere woorden vaststellen hoe, in de recente decennia, het besef 

dat de rol van de politieke context ingebracht moet worden in de studie naar 

monastieke hervormingen steeds meer ingeburgerd is geraakt. Bij het bestuderen van 

de relatie tussen kloosters en de adellijke context zag men deze adel niet langer als één 

homogeen geheel, maar wel als gelaagd en in voortdurende interactie met elkaar. Mijn 

visie op Poppo, evenals mijn voorstel van hoe we monastieke hervormingen moeten 

benaderen, steunt dan ook op deze rijke voorevolutie. De vier voorgestelde vectoren die 

ik in het onderzoek naar hervormingen wil inbrengen, zijn immers geïnspireerd op deze 

recente onderzoekstraditie. Vooral de werken van Rosé en Vanderputten, met hun focus 

op de sociale netwerken rond de abt en de impact van de socio-politieke context op de 

carrières en daden van de ‘hervormers’, vormden hierbij een grote inspiratiebron. Door 

het inbrengen van de vier genoemde vectoren in de studie naar ‘hervormende’ abten, ga 

ik verder op het door hen ingeslagen pad. 

Zoals aangegeven, zal ik mijn onderzoekssubject, in casu Poppo, namelijk niet langer 

primair beschouwen als een ‘abt’, maar wel als een concreet persoon wiens identiteit in 

grote mate bepaald werd door zijn inbedding in een sociale omgeving. Alle voorgaande 

studies hadden immers gemeenschappelijk dat ze hun onderzoekssubject (de ‘abt’) in de 

eerste plaats beschouwden als een vertegenwoordiger van zijn klooster. De toenemende 

historiografische aandacht voor de adellijke en kerkelijke netwerken waarin deze abt 

functioneerde, richtte zich dan ook voornamelijk op die netwerken die behoorden tot 

(en voortkwamen uit) zijn hoedanigheid als ‘abt’.514 De sociale omgeving en diverse 

 

                                                      
512 Zie voornamelijk Vanderputten, Imagining, pp. 128-33; Vanderputten, Monastic Reform, pp. 77-8, 130. Hoewel 

deze twee boeken zijn voornaamste publicaties vormen omtrent dit onderwerp, publiceerde hij voordien 

reeds een groot aantal artikelen die deze invalshoek hanteerden en in toenemende mate verfijnden. Zie 

bijvoorbeeld Vanderputten, “Fulcard’s pigsty”; Vanderputten, “A time”; Vanderputten, “Monks”; 

Vanderputten & Meijns, “Gérard de Brogne”; Vanderputten & Meijns, “Realities”; Vanderputten, “Identité”; 

Vanderputten, “Individual experience”; Vanderputten, “Crises”. 
513 Zie bijvoorbeeld Vanderputten & Meijns, “Realities”, pp. 50-9; Vanderputten, Imagining, pp. 121-4, 129-30, 

133-7; Vanderputten, Communities. 
514 Hierbij moeten we wel opmerken dat dit grotendeels het gevolg is van de aard van het middeleeuws 

bronnenmateriaal. Deze bieden meestal slechts bijzonder weinig informatie omtrent iemands 

voorgeschiedenis en sociale contacten. Bovendien focussen ze disproportioneel op de kerkelijke (of 
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contexten waarin een specifieke abt reeds voor zijn abtsbenoeming zat ingebed, werden 

nog maar zelden nader bestudeerd en dienden meestal hoogstens als 

achtergrondinformatie.515 Bij het verklaren van de verwezenlijkingen van deze abten 

bestudeerde men vooral de contexten en netwerken die samenhingen met de positie 

van abt van een specifiek klooster. Niettemin bekleedde iedere abt op het ogenblik van 

abtsbenoeming echter al een (in meer of mindere mate) gevestigde positie in diverse 

netwerken. Een groot deel van zijn sociaal kapitaal had zich bijgevolg reeds 

gekristalliseerd, en zijn sociale identiteit was al in belangrijke mate gevormd. Een 

abtsbenoeming, of zelfs een monastieke intrede, betekende hierbij allerminst een 

volledige loskoppeling van zijn vroegere identiteit of van deze sociale netwerken, 

hoogstens een herpositionering erin. 516  Ik wil bijgevolg voorstellen om, bij het 

bestuderen van de carrière en daden van elke abt, eerst en vooral oog te hebben voor de 

identiteit en de positie in diverse netwerken die deze abt al vóór zijn abtsbenoeming 

bezat (cf. path-dependency). Dit betekent dat we primair op zoek moeten gaan naar de 

persoon die ‘achter’ de abts-façade verborgen zat.  

Daarnaast stel ik voor Poppo te gaan beschouwen als iemand die intrinsiek een 

geïntegreerd deel uitmaakte van de ‘context’ die zich rond hem bevond. Tot nog toe 

beschouwde de historiografie de relatie tussen de abt enerzijds en de hem omringende 

sociale (adellijke) netwerken anderzijds immers fundamenteel – zij het impliciet – als 

één van wederzijdse wisselwerking, in plaats van als één van intrinsieke 

betrokkenheid.517 Deze wisselwerking kon in de besproken literatuur dan verschillende 

vormen aannemen. Aanvankelijk identificeerde men deze relatie voornamelijk als een 

soort geef- en neemrelatie. Hierbij streefden de abt en de aristocratische groepen uit de 

omgeving van zijn klooster elk naar hun eigen doelen, maar vonden ze elkaar in 

bepaalde gemeenschappelijke doeleinden.518 De abt (of ‘het klooster’) liet dan een zekere 

mate aan invloed van de adel in zijn klooster toe (of handelde naar de wensen van deze 

groep), om zijn eigen belangen te kunnen verwezenlijken. Recentelijk zijn auteurs als 

Rosé en Vanderputten meer gaan focussen op de sociale netwerken die zich rond de abt 

 

                                                                                                                                                                      
monastieke) contacten van de abten, waarbij ze het belang van seculiere contacten (vaak bewust) gaan 

onderbelichten.  
515 De studie van Rosé, over Odo van Cluny, vormde hierop weliswaar een belangrijke uitzondering: zij 

besteedde namelijk uitgebreid aandacht aan de sociale omgeving van Odo van voor zijn abtsbenoeming. Zie 

Rosé, Construire, voornamelijk pp. 45-155. Enkele andere auteurs die ook reeds aandacht vertoonden voor de 

pre-abtelijke sociale relaties van hun onderzoekssubjecten zijn Bulst, Untersuchugen; Gazeau, “Guillaume”; 

Gazeau & Goulet, Guillaume; Vanderputten & Meijns, “Realities”: Vanderputten, Imagining. 
516 Het beeld waarbij een convert zijn wereldlijke ‘huid’ afwierp en een volledige nieuwe identiteit aannam bij 

intrede, werd vooral gepromoot door middeleeuwse auteurs. Zie Melville, “Inside”, pp. 167-9. 
517 Zie voetnoot 514. 
518 Zie bijvoorbeeld Bouchard, Sword, pp. 63-4. Zie ook Vanderputten, Monastic reform, p. 6. 
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zelf bevonden, waardoor deze abt als het ware een ‘rugzak’ aan sociaal kapitaal bezat.519 

De abt kon dan (een selectie uit) dit kapitaal inzetten om bepaalde van zijn 

doelstellingen (zoals hervormingen) te bereiken, of kon op zijn beurt door dit kapitaal 

ingezet worden. Dit gold uiteraard ook in negatieve zin: het ontbreken van een bepaald 

sociaal kapitaal (of het bezitten van het ‘foute’ sociaal kapitaal) kon de abt eveneens 

belemmeren om bepaalde daden te verwezenlijken, wat de heterogeniteit in het 

uitvoeren van de ‘hervormingen’ kon verklaren.  

Ook hierin wil ik dus een stap verder gaan, door Poppo (als sociaal persoon en niet als 

‘abt’) primair te gaan bestuderen als deel van bepaalde sociale (aristocratische) groepen. 

Hij stond dus niet enkel, als bijvoorbeeld abt van Stavelot, in interactie met een 

bepaalde sociale omgeving. Hij behoorde immers, als sociaal persoon, tot specifieke 

sociale netwerken. Deze netwerken vormden hierbij méér dan zijn sociaal kapitaal, ze 

bepaalden namelijk in grote mate zijn identiteit. De wijze waarop deze sociale 

netwerken zich dan verhielden tot andere machtsgroepen was in grote mate afhankelijk 

van de voortdurende wijzigingen in de bredere regionale politiek-dynastieke context. 

Poppo, wiens identiteit afhankelijk was van zijn positie binnen bepaalde van deze 

netwerken, evolueerde bijgevolg mee op de golven van deze bredere regionale socio-

politieke context.  

Een gevolg van deze visie is dat de houding van een abt ten aanzien van de sociale 

(adellijke) netwerken die zich rond zijn klooster bevonden, niet langer als passief 

beschouwd kan worden.520 Enige banden tussen adellijke groepen enerzijds en een 

klooster anderzijds werden immers altijd geconcretiseerd door reële banden tussen 

specifieke leden van een adellijke groep en specifieke leden uit het klooster(convent). 

Een abt vormde, als voornaamste vertegenwoordiger van zijn instelling naar de 

buitenwereld toe, niet enkel een intrinsiek deel van deze diverse banden tussen adel en 

klooster. De sociale persoon die ‘achter’ deze abt zat, behoorde immers zelf tot bepaalde 

sociale groepen, die in onderlinge competitie (of alliantie) zaten me de andere groepen 

die zich in en rond het klooster bevonden. Hij moet dus beschouwd worden als een 

actieve agens in deze interpersoonlijke relaties. 

 

                                                      
519 Zie bijvoorbeeld Rosé, Construire, pp. 363-8; Vanderputten, Monastic reform, pp. 103-18. 
520 Zo stelde Vanderputten bijvoorbeeld dat Richard van St-Vanne en Poppo “ went out of their way to respect the 

then-current relationship with lay and ecclesastical lords”. (Vanderputten, Reform, p. 83). Hierbij moeten we wel 

vermelden dat Vanderputten uitgebreid de (actieve) rol van Richard van St-Vanne in het versterken van de 

relaties tussen de Verdun-familie en St-Vanne besprak. Niettemin bleef Richard in deze visie een externe agens 

in de relatie tussen deze adellijke familie en dit klooster.  
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1.3 (H)SNA als oplossing of als probleem? 

Ik zal Poppo’s daden niet zozeer bestuderen vanuit zijn identiteit als abt, maar wil dus 

zijn hoedanigheid als persoon begrijpen vanuit het perspectief van de sociale netwerken 

waarin hij zat ingebed. Dergelijk perspectief is echter niet vrijblijvend toe te passen. We 

kunnen ons immers afvragen op welke manier we een – op het eerste zicht vrij vaag – 

concept als ‘sociale netwerken’ kunnen definiëren, afbakenen en bestuderen. Het gevaar 

is namelijk reëel dat de term ‘netwerken’ zuiver metaforisch zal worden aangewend, 

waardoor ze in feite niet méér vormt dan een substituut voor het woord ‘groep’.521 Om 

dit euvel te voorkomen, vond ik inspiratie in de theorie en methodologie van ‘sociale 

netwerkanalyse’ (social network analysis). Dit concept ontstond reeds in de jaren 1930 in 

de sociale wetenschappen en werd er ‘volwassen’ in de jaren 1980-1990, maar kwam 

desondanks pas gedurende het laatste decennium onder de aandacht van diverse 

historici.522 

Social network analysis in een notendop 

De theorie van sociale netwerkanalyse heeft als basis dat de sociale maatschappij in de 

eerste plaats gevormd wordt door relaties tussen mensen en, belangrijker, door de 

patronen die deze relaties vormen. 523  Sociale netwerkanalysten vertrekken hierbij 

vanuit vier vooronderstellingen: 1/ alle actoren van een sociaal veld zijn onderling 

afhankelijk van elkaar; 2/ de relaties tussen deze actoren fungeren als kanalen van 

informatie, affectie en andere vormen van kapitaal; 3/ de structuur van de relaties 

tussen deze actoren kan zowel actie vergemakkelijken of beletten; en 4/ De patronen 

van deze relaties definiëren de economische, politieke en sociale structuur van een 

maatschappij.524 Sociale netwerkanalyse bestudeert dus de structuur en het patroon van 

de sociale relaties die de sociale actoren met elkaar verbinden.525 Met ‘actoren’ bedoelt 

men meestal mensen (in dit geval spreekt men van ‘one-mode data’), maar ook 

organisaties of bedrijven kunnen soms deel uitmaken van een sociaal veld (in dat geval 

maakt men gebruik van ‘two-mode data’).526 De relaties tussen deze actoren kunnen dan 

 

                                                      
521 Dergelijke waarschuwing vinden we ook terug in bijvoorbeeld Lemercier, “Formal network”, p. 283. 
522 Wetherell, “Historical social network”, p. 126. 
523 Marin & Wellman, “Social network analysis”, p. 11. 
524 Wetherell, “Historical social network”, p. 126. 
525 Erickson, “Social networks”, p. 149. Zie ook Fertig, “Rural history”, pp. 17-8. 
526 Erickson, “Social networks”, p. 154. 
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diverse vormen aannemen, bijvoorbeeld vriendschap, handel, oorlog, allianties en ga zo 

maar door.527  

Hoewel deze theoretische basis betrekkelijk eenvoudig mag lijken, is dit allerminst 

het geval met de praktische toepassing ervan. Sociale netwerkanalyse is immers in 

essentie een kwantitatieve methode, met bijhorende formules en statistische analyses, 

de één al vatbaarder dan de ander. Bij de praktische toepassing ervan maakt men eerst 

en vooral een onderscheid tussen twee soorten netwerken, elk met hun eigen specifieke 

analysemethodes. De ene is de ‘volledige-netwerk-benadering’ (whole network approach), 

waarbij alle relevante relaties tussen zoveel mogelijk actoren binnen een sociaal veld 

worden weergegeven en geanalyseerd. De andere – en voor ons meest relevante – is de 

‘egocentrische benadering’ (egocentric approach), waarbij men focust op alle banden van 

één specifieke actor en hoe dit het leven van een individu vormgeeft.528 In beide 

benaderingen tracht men in de eerste plaats zo exhaustief mogelijk alle relationele data 

van de betrokken actoren (genaamd nodes) te verzamelen, om deze gegevens vervolgens 

te coderen.529 De relaties tussen personen kan men zowel als directed (bijvoorbeeld een 

hiërarchische relatie) of als undirected (bijvoorbeeld uitwisselen van informatie) gaan 

definiëren, waarbij hen een bepaalde waarde kan worden toegekend (bijvoorbeeld de 

‘mate’ van hiërarchie).530 Na het invoeren van alle gegevens kan men dan, aan de hand 

van diverse indicatoren en via mathematische formules, bijvoorbeeld de centraliteit (of 

prominence) van bepaalde actoren binnen de netwerken gaan berekenen (aan de hand 

van het aantal banden die ze hadden, de intensiteit  en symmetrie ervan), zogenaamde 

‘kliekjes’ gaan onderscheiden (en hun verschillende omvang en dichtheid onderzoeken), 

alsook tussenpersonen (brokers) tussen verschillende groepen gaan identificeren.531 Via 

gespecialiseerde computerprogramma’s kan men deze netwerken vervolgens bovendien 

visueel gaan voorstellen. In de eenvoudigste vorm worden personen hierbij voorgesteld 

als bolletjes (nodes) die met elkaar worden verbonden via lijnen.532 

 

                                                      
527 Erickson, “Social networks”, p. 149. 
528 Wetherell, “Historical social network”, pp. 127-8; Marin & Wellman, “Social network analysis”, p. 19. 
529 Terwijl netwerkanalyse gebruik maakt van relationele data, gaan andere sociologische methoden vooral 

gebruik maken van zogenaamde attribute data. Dit is bijvoorbeeld informatie omtrent iemands houding, 

gedrag, opleidingsniveau, bezit etc. Zie Scott, Social network analysis, pp. 1-6. 
530 Scott, Social network analysis, pp. 44-5; Marin & Wellman, “Social network analysis”, p. 19. 
531 Lemercier, “Analyse”, pp. 92-5; Verbruggen, “Literary strategy”, p. 585. Zie ook Duijvendak & Felling, 

Longitudinal network-analysis, pp. 5-6. 
532 Zie als voorbeeld Figuur 8. 
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Figuur 8 Voorbeeld van een uitgetekend netwerk, waarbij men reeds in één oogopslag 
duidelijk twee groepen kan onderscheiden, ziet welke nodes centraal staan dan 
wel in de periferie en welke nodes een broker positie bezitten.533 

 

Zoals we verder nog zullen bespreken, is een dergelijke mathematische toepassing 

van sociale netwerkanalyse voor onze casus echter maar moeilijk haalbaar.534 Het heeft 

bijgevolg slechts weinig zin deze technieken hier in detail te gaan bespreken.535 

Interessanter voor ons zijn de diverse inzichten die uit de toepassing van deze methode 

voortkwamen.536 Zo leidde het analyseren van talrijke egocentrische netwerken tot de 

 

                                                      
533 Overgenomen uit Freeman, “The development”, p. 30. In dit voorbeeld vertegenwoordigen de nodes 

weliswaar geen personen, maar alle artikelen omtrent zogenaamde small world communities gepubliceerd door 

physici dan wel sociale netwerkanalysten in de periode 1950-2004.  
534 Cf. Infra (Historische sociale netwerkanalyse en hoge middeleeuwen: een onmogelijke mogelijkheid?). Een 

kwantitatieve toepassing van sociale netwerkanalyse vereist immers eerst en vooral een zo exhaustief 

mogelijk dataset. Zelfs indien men tot 90% van een (egocentrisch) netwerk kan reconstrueren, zal de 

ontbrekenede 10% reeds onvermijdelijk leiden tot een te grote verstoring van de uitkomst van de 

mathematische formules om een betrouwbare netwerkanalyse te kunnen uitvoeren. Zie Erickson, “Social 

networks”, pp. 154-8. Gezien het bijzonder gelimiteerd en problematisch karakter van de reconstrueerbare 

banden uit het hoogmiddeleeuws bronnenmateriaal, zal iedere poging tot een (mathematische) 

netwerkanalyse voortbestemd zijn een sterk vertekend beeld op te leveren. 
535 De theorieën die zich voornamelijk bezig houden met de mathematische kant van netwerkanalyse worden 

formalistische netwerktheorieën genoemd. Zie Marin & Wellmann, “Social network analysis”, pp. 15-16. 
536  De theorieën die voortkwamen uit het bestuderen van de patronen van netwerken, worden 

structuralistische netwerktheorieën genoemd. Zie Marin & Wellmann, “Social network analysis”, p. 16. 
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ontwikkeling van het model van de zogenaamde ‘personal communities’. 537  Deze 

persoonlijke gemeenschappen vormen het geheel van iemands sociale netwerken, en 

bestaan per persoon (voor een huidige West-Europeaan) in totaal uit zo’n 1500 

interpersoonlijke banden. De meeste van deze banden zijn zwak (weak ties), met 

gemiddeld slechts een twintigtal sterke en actieve relaties (strong ties) per persoon, die 

op hun beurt voor zo’n 30-45 % uit aanverwanten (kin) bestaan. Terwijl deze sterke 

relaties iemand voornamelijk voorzien van affectie, steun en sociaal contact, 

belemmeren zij een snelle verspreiding van informatie. Deze relaties blijven immers 

beperkt tot een vrij kleine en gelijkaardige sociale kring (kliekjes). Het zijn bijgevolg 

vooral de zwakke sociale banden van een persoon die zorgen voor de integratie en 

snelle verspreiding van informatie en andere vormen van kapitaal.538 Deze vaststelling 

werd door Granovetter in 1973 aangeduid als ‘the strength of weak ties’.539 Hierbij moet 

evenwel vermeld worden dat een weak tie niet altijd positief is; ze kan ook negatief 

geladen zijn. Dergelijke negatieve relatie kan bovendien positieve relaties gaan 

beïnvloeden: zo zal een relatie met een vriend beperkingen kennen indien deze vriend 

bevriend is met één van je vijanden (in dit geval spreekt men van een unbalanced 

structure).540 Daarnaast stelde men ook vast dat er geen verband bestaat tussen de 

frequentie van contact en de sterkte van een relatie, alsook dat slechts één derde van 

een personal community onderling verbonden is met elkaar.541 

Andere interessante inzichten uit de sociale netwerkanalyse betreffen de positie en 

integratie van een individu in de ‘gemeenschap’.542 Deze gemeenschap mag hierbij niet 

als één homogeen geheel worden beschouwd, maar bestaat eigenlijk uit tal van diverse 

subgroepen, zoals een familie, een vereniging, een religieuze gemeenschap enzovoort. 

Mensen maken echter niet enkel deel uit van verschillende van deze subgroepen, maar 

behoren ook (en vooral) tot zogenaamde ‘kliekjes’ (clique), wiens samenstelling niet 

noodzakelijk samenhangt met deze van de subgroepen. Deze kliekjes zijn informele 

associaties van personen die een zekere intimiteit en groepsgevoel delen met elkaar en 

 

                                                      
537 Wetherell, “Historical social network”, pp. 130-1. 
538 Wetherell, “Historical social network”, p. 131. 
539 Granovetter, “The strength” (1), pp. Zie ook Granovetter, “The strength” (2), pp. 201-33; Scott, Social network 

analysis, p. 35. 
540 Scott, “Social network analysis”, pp. 13-4. Scott verwijst hierbij naar Cartwright & Harary, “Structural 

balance”. 
541 Wetherell, “Historical social network”, p. 131. 
542 Deze gemeenschap wordt door netwerkanalysten niet zozeer geografisch gedefinieerd, als wel sociaal: het 

geheel van alle mensen met wie men in verbinding staat (al kan dit uiteraard samenvallen met een geografisch 

gebied). Zie Marin & Wellmann, “Social network analysis”, p. 16. 
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waarin, net als in de subgroepen, bepaalde gedragsnormen gelden.543 De integratie van 

een persoon in de gemeenschap zou dan ook vooral gebeuren via de informele en 

persoonlijke banden die voortvloeien uit het behoren tot deze kliekjes, veeleer dan via 

iemands formele relaties met een economisch of politiek systeem. Enkel familiale 

achtergrond en kin banden zouden in dergelijk proces van integratie een nog grotere rol 

spelen dan het informele ‘kliek-lidmaatschap.544 Het behoren tot een bepaalde kliek of 

tot een subgroep mag echter ook niet als té deterministisch worden beschouwd. Niet elk 

lid van een subgroep of kliek heeft immers dezelfde relatie tot deze groep, waardoor de 

mate van invloed die dit lidmaatschap uitoefent op het individu sterk kan variëren.545 

Niettemin oefent elke groep of kliek, en dan vooral de positie die een individu erin bezit, 

een sterke invloed uit op het denken en handelen van haar leden. Sociale 

netwerkanalysten toonden immers aan dat rationaliteit niet langer als dominante 

oorzaak kan beschouwd worden bij het maken van keuzes. Een positie binnen een kliek 

of subgroep brengt immers verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich mee, 

waardoor mensen vaak niet zozeer op basis van rationaliteit handelen, als wel op basis 

van loyaliteit ten aanzien van een groep en van haar leden. Daarnaast oefent iemands 

positie binnen een groep ook een grote invloed uit op de gevolgen van gemaakte keuzes; 

zo zal eenzelfde keuze gemaakt door personen met een verschillende positie binnen 

eenzelfde groep vaak tot verschillende uitkomsten leiden.546 Tot slot zal een persoon 

zijn gedrag ook gaan aanpassen naargelang de positie die hij of zij in een groep of 

netwerk bezit (adaptation), waarbij hij of zij zich zal gaan gedragen zoals anderen met 

een gelijkaardige positie en met gelijkaardige kansen en beperkingen.547 Dit betekent 

dus dat iemands positie binnen een sociaal netwerk niet enkel gevolgen heeft voor de 

manier hoe anderen deze persoon gaan benaderen, maar ook voor hoe hij of zij zichzelf 

gaat identificeren. 

Hieruit volgt logischerwijs de conclusie dat sociale netwerken, en iemands positie 

erin, ook een grote invloed uitoefenen op het begrip ‘identiteit’. Interessant te 

vermelden hierbij zijn de recente inzichten uit de zogenaamde ‘relationele sociologie’ 

van onder andere Harrison White.548 Volgens deze theorie wordt iemands kennis, gedrag 

en identiteit beschouwd als resulterend uit diverse interpersoonlijke interacties. Dit 

 

                                                      
543 Scott, Social network analysis, p. 20. Scott verwijst hierbij naar het werk van Warner en Lunt uit 1941, waarin 

het concept van ‘kliekjes’ ontwikkeld werd. 
544 Scott, Social network analysis, pp. 20-1. 
545 Marin & Wellmann, “Social network analysis”, p. 13. 
546 Marin & Wellmann, “Social network analysis”, p. 17. Zij verwijzen hierbij naar Granovetter, “Economic 

action”. 
547 Lemercier, “Analyse”, pp. 106-7; Marin & Wellmann, “Social network analysis”, p. 18. 
548 Zie Fuhse, “Theorizing social networks”, pp. 15-44. 
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betekent dat iemands identiteit primair voortvloeit uit inspanningen om zichzelf te 

positioneren binnen een sociaal veld en uit voortdurende interacties met andere 

identiteiten. Tijdens dit proces gaan anderen dus ook hun eigen identiteit steeds her-

vormen door banden met bepaalde personen (of identiteiten) aan te gaan of door de al 

bestaande banden te gaan herdefiniëren. De betekenis (of beter gezegd: de sociale 

realiteit) die hieruit voortvloeit, gaat dan op haar beurt de identiteit van diverse actoren 

mede vorm geven. 549 Volgens de relationele sociologie zijn identiteiten van individuen 

bijgevolg onderling afhankelijk van elkaar, waardoor een persoon (en zijn of haar 

identiteit) nooit los van zijn of haar relationele context bestudeerd kan worden.550  

Een laatste inzicht uit de theorie van sociale netwerkanalyse die ik hier zeker wil 

vermelden, is dat van de functie van een tussenpersoon (broker). Bij het voeren van 

whole network analyses stelde men vast dat bepaalde personen fungeerden als een 

verbinding tussen twee groepen van personen, die voor het overige geen rechtstreekse 

band hadden met elkaar.551 Deze persoon vervult bijgevolg een belangrijke functie, 

aangezien de relaties via hem de enige kanalen zijn waarlangs beide groepen informatie 

en andere kapitalen kunnen uitwisselen. Hierdoor kan hij of zij dus een essentiële rol 

spelen in de integratie van beide groepen. Hiermee gelinkt is het concept van 

interlocking directorship, ontwikkeld door een zijtak van de sociale netwerkanalyse, 

namelijk de corporate network analysis.552 Interlocking directors zijn directeurs die aan het 

hoofd staan van meerdere bedrijven. Hierdoor zorgen zij ervoor dat elk bedrijf 

individueel zijn contacten, invloed en prestige kan verhogen en de bestuurskaders van 

beide (of meer) bedrijven makkelijker in contact kunnen treden met elkaar. Hierdoor 

kan een interlock network van bedrijven ontstaan, die in onze huidige samenleving de 

macht in het economisch en financieel systeem naar zich toe kan halen.553 Hoewel deze 

theorie werd ontwikkeld om de plaats van multinationals in het huidige 

wereldkapitalisme te bestuderen, doet ze sterk denken aan de casus van Poppo, die als 

abt aan het hoofd stond van meerdere abdijen.  

Historical social network analysis en de invloed  van Bourdieu’s sociaal kapitaal 

Aanvankelijk bleven historici vrij terughoudend om de theorie en methodologie van 

sociale netwerkanalyse toe te passen in hun onderzoek. Volgens Charles Wetherell was 

deze aarzeling voornamelijk te wijten aan drie factoren.554 Eerst en vooral werd sociale 

 

                                                      
549 Preiser-Kapeller, “The connected past”, pp. 2-3. 
550 Powell & Dépelteau, “Introduction”, p. 2. 
551 Lemercier, “Analyse”, p. 93. 
552 Caroll & Sapinski, “Corporate elites”, pp. 180-1. 
553 Caroll & Sapinski, “Corporate elites”, pp. 184-6. 
554 Wetherell, “Historical social network”. 
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netwerkanalyse pas ‘volwassen’ vanaf de latere jaren 1980, net op een moment dat 

historici, onder invloed van het postmodernisme, hun interesse in interdisciplinariteit 

met de sociale wetenschappen wat verloren. Daarnaast schrok de kwantitatieve en 

statistische methode heel wat historici af, met slechts een handvol dapperen die de 

uitdaging aandurfden. Tot slot vereist een degelijke netwerkanalyse een uitgebreide en 

betrouwbare dataset, iets wat belemmerd wordt door het problematische karakter van 

historische bronnen.555 Niettemin merken we vanaf de late jaren 1990 een duidelijke 

toename in het aantal historische studies die gebruik maken van deze methode, 

voornamelijk dan voor wat betreft elitestudies en prosopografische onderzoeken.556 Het 

combineren van de theorie en methodologie van sociale netwerkanalyse met de 

specifieke problemen van historisch onderzoek werd hierbij – weinig verrassend – 

omgedoopt tot ‘historische sociale netwerkanalyse’. Een voorbeeld hiervan is het 

invloedrijke artikel van Padgett en Ansell, uit 1993, over de familie Medici in het 

vijftiende-eeuws Italië. 557  Hierin werd aangetoond hoe een analyse op basis van 

prosopografische informatie aanvankelijk niet kon verklaren waarom Cosimo de Medici 

erin slaagde de macht te grijpen in Florence, terwijl vele andere oligarchen een 

vergelijkbaar profiel bezaten. Sociale netwerkanalyse stelde de auteurs echter in staat te 

begrijpen hoe Cosimo zich had gepositioneerd binnen de toenmalige huwelijks- en 

zakelijke netwerken, welke personen afhankelijk waren van zijn familie en wie er hierin 

een centrale positie bezat. Deze netwerkstructuur bood op zijn beurt een verklaring 

voor Cosimo’s ‘rise to power’. 558  Deze methodologie maakte het dus mogelijk om 

grondiger inzicht te verkrijgen in de achterliggende dynamieken van iemands 

carrièreverloop. 

Vele historische studies die zich lieten inspireren door de methodologie van sociale 

netwerkanalyse, combineerden dit met inzichten uit andere sociologische theorieën.559 

Vooral Bourdieu’s concept van ‘sociaal’ of ‘relationeel kapitaal’ duikt in dergelijke 

 

                                                      
555 Wetherell, “Historical social network”, p. 125. 
556 Voor een overzicht en bespreking van de historiografische studies die sinds de jaren 1990 (tot 2005) gebruik 

maakten van sociale netwerkanalyse verwijs ik graag naar Lemercier, “Analyse”, pp. 88-112; en Verbruggen, 

“Literary strategy”, pp. 584-5. Zie ook Fertig (ed.), Social networks. Daarnaast gingen ook historici die zich bezig 

hielden met prosopografisch onderzoek (bijvoorbeeld in elitestudies) sociale netwerkanalyse in toenemende 

mate gaan beschouwen als een dankbaar middel om hun onderzoekspopulatie af te bakenen: zie bijvoorbeeld 

Duijvendak & Felling, “Longitudinal”, pp. 19-22; Verbruggen, “Literary strategy”, p. 599. 
557 Padgett & Ansell, “Robust action”. 
558 Zie Padgett & Ansell, “Robust action”. Voor een samenvatting, zie Erickson, “Social networks”, pp. 150-1. 
559 Zo werd sociale netwerkanalyse aangewend door historici die zich focusten op zogenaamde ‘sociale 

bewegingen’ en die zich hierbij lieten inspireren door de inzichten van socioloog Charles Tilly. Zie Wetherell, 

“Historical social network”, pp. 125-143; Lemercier, “Analyse”, p. 104. 
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studies heel dikwijls op. 560 Volgens Bourdieu moest de elite niet enkel economisch en 

cultureel kapitaal kunnen mobiliseren om hun positie te vestigen, maar ook sociaal 

kapitaal.561 De mate waarin een lid van de elite beroep kon doen op dergelijke sociaal 

kapitaal verklaarde dan het verschil in ‘rendement’ dat verschillende personen konden 

verkrijgen uit hun financieel en cultureel kapitaal.562 Concreet definieerde Bourdieu het 

sociaal kapitaal als: 

“ […] l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un 

réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et 

d’interreconnaissance; ou, en d’autres termes, à l’appartenance à un groupe”563 

Dit sociaal kapitaal beschouwde Bourdieu hierbij in de eerste plaats als een ‘bezit’ dat 

gemobiliseerd kon worden door een persoon om bepaalde doelen te bereiken 

(interconnaissance) of om de nodige ondersteuning te krijgen in bepaalde contexten 

(interreconnaissance).564 Bovendien kon het dienen om, via het netwerk van relaties dat 

gemobiliseerd kon worden, andere vormen van kapitaal te verwerven.565 Het bezitten 

van sociaal kapitaal beschouwde Bourdieu echter geenszins als een natuurlijk gegeven 

(ook al wordt dit geïmpliceerd door de term ‘sociaal’), maar wel als het resultaat van 

actief (bewust en onbewust) netwerken, onderhouden en her-vormen van bestaande 

relaties (zoals verwantschap).566 Interessant is dat sociaal kapitaal ook collectief kan zijn 

en dus toegankelijk voor alle leden van een groep, zij het in zeer ongelijke mate. Via 

systemen van delegatie en representatie kan al het sociaal kapitaal van een groep dan 

geconcentreerd worden in één persoon, die dan uiteraard een grote invloed op deze 

groep kan uitoefenen.567 Dus terwijl het concept ‘netwerken’ de nadruk legt op het 

geheel (en de structuur) van alle relaties van een individu, benadrukt Bourdieu’s 

 

                                                      
560 Hierbij moet vermeld worden dat niet enkel Pierre Bourdieu, maar ook James Coleman beschouwd wordt als 

één van de ‘uitvinders’ van het concept ‘sociaal kapitaal’. Aangezien de meeste historische studies enkel 

gebruik maakten van Bourdieu’s inzichten, zal Coleman hier dan ook niet aan bod komen. Zie Deschenaux & 

Laflamme, “Réseau social”, pp. 4-5. Omtrent het concept ‘sociaal kapitaal’, zie ook Ponthieux, Le capital. Voor 

een voorbeeld van het gebruik van concept ‘sociaal kapitaal’ in historische studies, zie Fertig, “Rural history”, 

pp. 22-3. 
561 Duijvendak & Felling, “Longitudinal”, p. 2. 
562 Deschenaux & Laflamme, “Réseau social”, p. 5. 
563 Bourdieu, “Le capital social”, p. 2. 
564 Deschenaux & Laflamme, “Réseau social”, p. 5. 
565 Bourdieu, “Le capital social”, p. 2. 
566 Hierbij geeft Bourdieu expliciet aan dat familiale banden niet sowieso sociaal kapitaal vormen, maar enkel 

indien er ook effectief ‘uitwisseling’ (in welke vorm dan ook) plaatsvindt via deze banden. Zie Bourdieu, “Le 

capital social”, p. 2. 
567 Bourdieu, “Le capital social”, pp. 2-3. 
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concept van ‘sociaal kapitaal’ de wijze waarop een individu zich in een sociale omgeving 

beweegt en wat de effecten van deze sociale omgeving zijn op dit individu.568  

Deze combinatie van de methodologie van sociale netwerkanalyse met de inzichten 

van Bourdieu bleek voornamelijk een handig hulpmiddel te zijn voor de studie van 

politieke en institutionele geschiedenis.569 Het besef groeide immers dat ‘klassieke 

studies’ (bijvoorbeeld op basis van prosopografische informatie) vaak niet in staat 

waren om bijvoorbeeld een voldoende verklaring te bieden voor de positie van bepaalde 

personen. Het bestuderen van de positie van dergelijke personen binnen een sociale 

structuur van diverse groepen en klieken leidde dan ook niet zelden tot vernieuwende 

inzichten omtrent sociale mobiliteit en omtrent de structuur en het functioneren van 

vroegere maatschappijen.570 Zo zorgden de inzichten uit sociale netwerkanalyse er 

bijvoorbeeld voor dat men ‘klassieke genealogieën’ in vraag ging stellen. 571 

Netwerkanalyse toonde immers aan dat banden tussen familieleden vaak asymmetrisch 

kunnen zijn, waardoor ze eerder een restrain betekenen dan een nuttig deel uitmaken 

van iemands sociaal kapitaal.572 Bovendien ging men familieleden van tweede of derde 

graad aanvankelijk vlug als iemands ‘eerste-graads-relaties’ beschouwen, terwijl 

inzichten uit netwerkanalyse eerder het tegendeel aantoonden. Familieleden uit de 

eerste graad (samen met dichte vrienden) mogen dan wel de grootste bronnen van 

steun zijn in iemands netwerk, van alle leden van dit netwerk zijn het meestal net de 

verder af gelegen familieleden die het minst steun (of kapitaal) bieden. 573 Andere 

inzichten die voortkwamen uit de toepassing van historische sociale netwerkanalyse 

liggen in de lijn van de bevindingen die we hierboven reeds aanhaalden.574 Zo kreeg men 

meer oog voor de invloed van ‘de groep’ bij het bestuderen van individuele agency (al 

speelde het gevaar de groep als té deterministische te beschouwen), voor de functie en 

het belang van tussenpersonen (brokers), en, niet onbelangrijk voor ons, voor de vraag 

hoe identiteiten werden gecreëerd door netwerken.575  

De groeiende populariteit van historische sociale netwerkanalyse moet evenwel 

enigszins gerelativeerd worden. Ondanks de opkomst van een steeds groter aantal 

studies die van deze methodologie gebruik maken, blijft deze methodologie al bij al 

beperkt tot een niche. Voor een groot deel is dit te wijten aan het grote aantal 

 

                                                      
568 Deschenaux & Laflamme, “Réseau social”, p. 5. 
569 Zie voetnoot 556. 
570 Erickson, “Social networks”, pp. 52-4; Lemercier, “Analyse”, p. 98. 
571 Zie bijvoorbeeld Wetherell, “Historical social network”, pp. 132-5. 
572 Lemercier, “Analyse”, p. 97. 
573 Wetherell, “Historical social network”, p. 131. 
574 Cf. supra (Social network analysis in een notendop). 
575 Lemercier, “Analyse”, pp. 104-7. 



 

 157 

methodologische problemen die deze methode met zich meebrengt voor historische 

studies.576 Een eerder metaforisch gebruik van het begrip ‘netwerk’ (ter vervanging van 

de vage notie ‘sociale groep’) blijft hierdoor momenteel nog steeds de norm in de 

historiografie.577 

Historische sociale netwerkanalyse en hoge middeleeuwen: een onmogelijke 

mogelijkheid? (1)578 

Op basis van wat hierboven werd besproken, lijkt de methodologie van historische 

sociale netwerkanalyse op het eerste zicht bijzonder veelbelovend te zijn voor mijn 

casus van Poppo. In deel 1 werd immers vastgesteld hoe veel van Poppo’s daden, zijn 

invloed en zijn carrière niet te verklaren vielen aan de hand van zijn achtergrond, zijn 

profiel en zijn persoonlijke eigenschappen. Het identificeren van Poppo’s personal 

community (via een egocentrische netwerkanalyse) en het analyseren van zijn 

evoluerende positie in diverse kliekjes en subgroepen (via een volledige-

netwerkanalyse) lijkt dan ook dé sleutel te bieden tot het antwoord op de vraag hoe we 

Poppo’s hoedanigheid als abt, maar vooral als persoon, alsnog kunnen bestuderen. Het 

aantal inzichten die deze methode mijn casus zou kunnen leveren, lijkt dan ook 

indrukwekkend. Zo zouden we inzicht kunnen krijgen in het sociaal kapitaal waarover 

Poppo kon beschikken (en hoe hij dit onderhield en uitbreidde) om zijn doelen te 

verwezenlijken en om ondersteuning te verkrijgen voor zijn kloosterpolitiek. Bovendien 

staat het ons toe in te zien welke andere vormen van kapitaal hij via dit sociaal kapitaal 

kon mobiliseren. Het onderscheiden van zijn weak en strong ties, en het onderzoeken van 

welke zwakke banden Poppo van het meest strength voorzagen, lijkt bovendien een 

ideaal middel om het discours van de bronnen te overstijgen. We weten dat 

middeleeuwse auteurs Poppo vooral linkten aan personen van hun eigen voorkeur 

(ongeacht het realiteitsgehalte en de werkelijke impact van deze relatie), maar indien 

we effectief (de impact van) Poppo’s belangrijkste relaties kunnen kwantificeren, zou dit 

een significante stap vooruit kunnen betekenen in het onderzoek naar de zogenaamde 

Lotharingse kloosterhervormingen. Indien ik daarenboven alle abdijen van Poppo in de 

analyse kan betrekken, kan zijn functie als interlock worden geëvalueerd, evenals de 

 

                                                      
576 Cf. infra. 
577 Verbruggen, “Literary strategy”, p. 579; Rosé, “Reconstitution”, p. 200. Enkele voorbeelden van werken die 

het concept ‘netwerken’ metaforisch aanwendden zijn Buylaert & Braekevelt, “Rural political elites”; Snijders, 

“Near neighbours”. Daarnaast zijn er ook historici die zich bij het aanwenden van het concept ‘netwerken’ op 

andere theoretische fundamenten gronden dan die van sociale netwerkanalyse, zie bijvoorbeeld Dumolyn, 

“investeren”, pp. 417-38. 
578  De titel ‘een onmogelijke mogelijkheid?’ werd overgenomen uit de titel van de Ridder-Symoens, 

“Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis”. 
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effecten daarvan op zowel hemzelf als op zijn instellingen (en op alle leden van de 

conventen). Last but not least lijkt sociale netwerkanalyse hét middel bij uitstek te zijn 

om de vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘korte- en 

langetermijn lokale en regionale socio-politieke context’ op een gecombineerde en 

geïntegreerde wijze praktisch in te brengen in mijn onderzoek. 

Hoe wenselijk dit alles ook mag lijken, de praktische haalbaarheid van historische 

sociale netwerkanalyse voor hoogmiddeleeuws onderzoek staat een effectieve realisatie 

ervan in de weg. We moeten immers vaststellen dat haast alle historiografische studies 

die deze methodologie aanwendden, zich bezig hielden met moderne en hedendaagse 

geschiedenis, op een paar uitzonderingen na.579 Dit is niet zozeer te wijten aan een 

desinteresse van mediëvisten, als wel aan de talrijke problemen inherent verbonden aan 

historische sociale netwerkanalyse. Het eerste, en tevens voornaamste, probleem 

haalden we hierboven reeds aan: een gedegen sociale netwerkanalyse vereist namelijk 

een uitgebreide en betrouwbare dataset.580 Dit betekent dat een enorme hoeveelheid 

bronnen vereist is om a priori aan een netwerkanalyse te kunnen beginnen, een helaas 

onoverkomelijk probleem bij het bestuderen van de hoge middeleeuwen. 581  Het 

schoentje knelt echter ook bij het sterk subjectieve karakter van de hoogmiddeleeuwse 

bronnen. Want hoewel sociale netwerkanalisten wel al vaker gebruik maakten van 

subjectieve bronnen (bijvoorbeeld dagboeken) om egocentrische netwerken te 

reconstrueren, blijft het interpreteren van de informatie uit hoogmiddeleeuwse 

bronnen nog een stuk lastiger.582 Daarbij komt nog het probleem van de ongelijke 

 

                                                      
579 Een belangrijke uitzondering hierop is bijvoorbeeld Rosé, Construire, pp. 37-369 (cf. infra). Voor een 

overzicht van alle historiografische studies (tot 2012) die de methodologie en inzichten van historische 

netwerkanalyse toch trachtten toe te passen op de middeleeuwen, zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 200-2. Rosé 

stelde vast dat ‘netwerken’ weliswaar een vast deel zijn gaan uitmaken van het vocabularium van mediëvisten, 

maar dat dit eerder verwijst naar semi-geografische noties van ‘stedelijke netwerken’ of ‘monastieke 

netwerken’, of metaforisch werd gebruikt om informele groepen van mensen aan te duiden. In dit laatste 

geval spreekt men dan vaak over ‘netwerken van patronage’, ‘machtsnetwerken’, enzovoort, zonder dat deze 

dan ook werkelijk worden gereconstrueerd of gedefinieerd. De schaarse studies die alsnog trachtten gebruik te 

maken van historische sociale netwerkanalyse, deden dit dan vooral voor de latere middeleeuwen (voor een 

overzicht van deze laatste studies, zie Rosé, “Reconstitution”, p. 202 noot 8). Hier moet ik weliswaar 

vermelden dat deze observaties enkel geldig zijn voor historiografische studies over (West-) Europa in de 

middeleeuwen. In Byzantijnse studies is de methodologie van historische sociale netwerkanalyse al vrij 

ingeburgerd; hierbij is vooral het pionierswerk van Johannes Preiser-Kapeller het vermelden waard. Voor zijn 

uitgebreide bibliografie verwijs ik graag door naar zijn Academia.edu profiel; zie als voorbeeld Preisker-

Kapeller, “Harbours”. 
580 Wetherell, “Historical social network”, p. 125; zie ook voetnoot 534. 
581 Erickson, “Social networks”, pp. 156-7; Lemercier, “Analyse”, p. 90. 
582 Omtrent het gebruik en interpretatie van subjectieve bronnen in sociale netwerkanalyse, zie bijvoorbeeld 

Wetherell, “Historical social netwerk”, p. 130; Scott, Social network analysis, pp. 1-2. 
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temporele verspreiding van het schaarse bronnenmateriaal.583 Sociale netwerkanalyse 

concentreert zich immers altijd op een ‘temporele dwarsdoorsnede’ (of snapshot) van 

een netwerkstructuur. Het spreekt voor zich dat het ‘op één hoop gooien’ van 

informatie die temporeel sterk verspreid ligt, zal leiden tot een grote verstoring van het 

resultaat. Bovendien bestaan er vooralsnog geen goede technieken om longitudinale 

netwerk verschuivingen te onderzoeken, terwijl historici toch vooral daarin 

geïnteresseerd zijn.584 

Bovenvermelde problemen leidden ertoe dat diverse beoefenaars van historische 

sociale netwerkanalyse zich hoofdzakelijk beperkten tot een grafische voorstelling van 

de waargenomen contacten. Concreet betekent dit dat ze een ‘spinnenweb’ tekenden 

van bolletjes (personen) die via lijnen (contacten) met elkaar werden verbonden, zonder 

hierbij verder gebruik te maken van enige mathematische methodes.585  Dergelijke 

werkwijze wordt echter sterk bekritiseerd; zo bestempelde Claire Lemercier ze als 

contraproductief. Deze methode wekt immers de schijn op van een objectieve 

“cartographie du social”, alhoewel de positie van de nodes, evenals de afstand en lengte 

van de lijnen die hen verbinden, haast volledig het gevolg zijn van arbitraire keuzes van 

de onderzoeker of van het computerprogramma.586 Daarnaast leidt de densiteit van 

dergelijke ‘spinnenwebben’ er niet zelden toe dat men personen met elkaar in verband 

brengt die nochtans door geen enkele lijn met elkaar verbonden worden. Bovendien 

suggereert dergelijke voorstellingswijze dat iedere relatie tussen twee personen ‘gelijk’ 

is. Met elementen als wederkerigheid, ongelijkheid, asymmetrie, duur, intensiteit, 

toevalligheid, enzovoort wordt immers geen enkele rekening gehouden.587 Lemercier 

besluit dan ook: “Utile pour représenter des réseaux petits ou peu denses, la représentation 

graphique n’est en rien, en elle-même, une méthode d’analyse.”588 

Dergelijke kritieken op (de representatiewijze van) historische sociale 

netwerkanalyse kunnen worden samengevat door wat Andrew Sayer benoemde als “the 

power of mathematics”: namelijk het creëren van een werkelijkheid die a priori nooit 

bestond.589 Mathematische methoden gaan immers altijd uit van abstracties, maar deze 

abstracties gaan op hun beurt een groot deel van het verdere onderzoek bepalen. Dit 

betekent dat men al van meet af aan goed moet nadenken over het maken van 

 

                                                      
583 Duijvendak & Felling, “Longitudinal”, p. 4. 
584 Verbruggen, “Literary strategy”, p. 380; zie bijvoorbeeld ook Snijders, “Models”, pp. 215-47. 
585 Het resultaat hiervan is vergelijkbaar met Figuur 8, cf. supra.  
586 Lemercier, “Analyse”, pp. 90-1. 
587 Een voorbeeld van toevalligheid is bijvoorbeeld het feit dat twee personen met elkaar verbonden worden 

omdat ze elk voorkomen als ondertekenaars in een oorkonde, hoewel ze elkaar verder nooit hebben gekend. 
588 Lemercier, “Analyse”, p. 91. Onder meer omwille van deze kritiek van Lemercier koos ik er voor om in deze 

verhandeling geen gebruik te maken van visuele netwerkvoorstellingen. 
589 Sayer, Method, p. 175. 
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categoriseringen en de wijze waarop dit gebeurt.590 Concreet voor historische sociale 

netwerkanalyse impliceert dit dus dat alle keuzes omtrent het afbakenen van de 

onderzoekspopulatie, omtrent het geven van indicatoren aan banden, omtrent hoe met 

periode-gebonden problemen zal worden omgegaan enzovoort al vanaf de start van het 

onderzoek gemaakt moeten worden. 591  Door het maken van deze abstracties en 

categoriseringen bouwt de onderzoeker bovendien een kwalitatieve ‘laag’ in het 

onderzoek in, die naderhand opnieuw op kwalitatieve wijze geïnterpreteerd zal worden. 

Dit betekent dat het niet op voorhand voorzien van bepaalde methodologische 

problemen, of het maken van de foute categoriseringen, de latere conclusies voor een 

groot deel zal hypothekeren. 

Bovenstaande problemen maken al snel duidelijk waarom historische sociale 

netwerkanalyse momenteel nog steeds een geringe populariteit geniet. Aangezien vele 

van deze problemen daarenboven nog extra van toepassing zijn op hoogmiddeleeuws 

bronnenmateriaal, verklaart dit waarom sociale netwerkanalyse voor de meeste 

hoogmiddeleeuwse mediëvisten een ver-van-mijn-bed-show is gebleven.592 Dé grote 

uitzondering hierop is echter het (hierboven reeds aangehaalde) werk van Isabelle Rosé 

uit 2008.593  

Isabelle Rosé en Odo van Cluny als ideale testcase 

In haar publicatie “Construire une société seigneuriale”, een herwerking van haar doctoraat 

uit 2005, ging Isabelle Rosé de uitdaging aan om de methodologie van historische sociale 

 

                                                      
590 Sayer, Realism”, p. 19. 
591 Hierop werd ook gewezen door bijvoorbeeld Erickson, “Social networks”, pp. 56-7; Lemercier, “Analyse”, p. 

91. 
592 In haar artikel uit 2011 wees Rosé er weliswaar op dat specialisten van de hoge middeleeuwen dan wel 

zelden gebruik maakten van de methodologie van historische netwerkanalyse, maar dat het onderzoeken van 

‘netwerken’ om de uitoefening van macht te begrijpen niettemin sterk ingeburgerd was (ze verwijst hierbij 

naar het concept Personenverbandstaat). Hierbij onderzoekt men dan hoe Merovingische en Karolingische 

machtsuitoefening gebaseerd was op banden van vleselijke of spirituele verwantschap, van alliantie, van 

amicitia en van trouw. Deelname aan de machtsuitoefening in de hoge middeleeuwen was volgens deze studies 

dan ook voornamelijk gebaseerd op een deelname aan dergelijke ‘netwerken’. Hierbij baseerden deze 

onderzoekers zich vooral op prosopografische studies van personen die volgens hen tot deze ‘groepen’ 

behoorden, waardoor – aldus Rosé – de behoefte zich nooit opdrong om systematische mathematische 

analyses te gaan voeren betreffende de structuur van deze zogenaamde ‘netwerken’. De focus lag immers 

eerder op de notie van bepaalde ‘groepen’ die men in bronnen kon identificeren, dan op ‘sociale netwerken’. 

Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 201-4. 
593 Cf. supra, (1.2 Contextuele benadering als kind van haar tijd). 
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netwerkanalyse te verenigen met de casus van abt Odo van Cluny (c. 878-942).594 Hoewel 

ze zich in deze publicatie hoofdzakelijk beperkte tot een presentatie van haar 

resultaten, deed ze enkele jaren later haar methodologie uitgebreid uit de doeken in het 

artikel “Reconstitution, représentation graphique et analyse des réseaux de pouvoir au haut 

Moyen Âge” uit 2011.595 Deze publicatie maakte duidelijk dat Rosé zich goed bewust was 

van de methodologische valkuilen die verbonden zijn aan het toepassen van sociale 

netwerkanalyse op een hoogmiddeleeuwse casus. In dit artikel demonstreerde ze dan 

ook op welke manier ze met deze problemen was omgegaan. Hierdoor kan haar 

onderzoek beschouwd worden als een ideale testcase om historische sociale 

netwerkanalyse te combineren met de bijzonderheden van hoogmiddeleeuws 

onderzoek.  

Bovendien zijn er heel wat parallellen te trekken tussen Odo en Poppo. Hoewel de 

levens van beide mannen haast exact een eeuw van elkaar gescheiden zijn, doorliepen 

ze allebei een enigszins vergelijkbare carrière.596 Zowel Odo als Poppo waren afkomstig 

uit de lagere echelons van de aristocratie en ondergingen gedurende hun adolescentie 

een wereldlijke militaire opleiding. Hoewel Odo al op 19-jarige leeftijd clericus werd en 

zich, na zijn opleiding, aansloot bij het kapittel van St-Martin (Tours), werd hij pas rond 

zijn dertigste monnik, ongeveer dezelfde leeftijd van Poppo’s intrede. Vervolgens werd 

Odo in Baume (het klooster van zijn intrede) de naaste medewerker van de bekende 

hervormingsabt Berno (de stichter van Cluny), terwijl Poppo door de hervormingsabt 

Richard werd gerekruteerd en opgeleid in St-Vanne. Op 49-jarige leeftijd werd Odo dan 

abt van Cluny, terwijl Poppo deze positie in Stavelot verkreeg op 42-jarige leeftijd. In de 

daaropvolgende decennia vertrouwden allerlei wereldlijke en religieuze leiders beide 

abten een vrij indrukwekkende lijst van kloosters toe, die ze ofwel zelf bestuurden of 

waar ze één van ‘hun’ monniken aan het hoofd van plaatsten. Hoewel de 

uitvoeringswijze, omvang en inhoud van de Cluniacenzische hervormingen (Odo) of de 

Lotharingse hervormingen (Poppo) op vele vlakken verschilden van elkaar, zijn beide 

abten de moderne historiografie ingegaan als epigonen van de tiende- (Odo), dan wel 

elfde- (Poppo) eeuwse monastieke hervormingen.597 Het lijkt dan ook aangewezen om 

hieronder uitgebreid stil te staan bij Rosé’s methodologie en onderzoeksresultaten, om 

vervolgens de vraag te stellen of we deze methodologie mutatis mutandis kunnen 

toepassen op de casus van Poppo. 

 

                                                      
594 Rosé, Construire. Haar doctoraat zelf werd verdedigd aan de universiteit van Nice in 2005 en was getiteld 

“Odon de Cluny (vers 879-942). Itinéraire et ecclésiologie d’un abbé réformateur entre aristocratie carolingienne et monde 

féodal.” 
595 Rosé, “Reconstitution”. 
596 Odo van Cluny werd geboren in 878/9 en stierf in 942, terwijl Poppo werd geboren in 978 en stierf in 1048. 
597 Voor een beknopt overizcht van Odo’s leven en carrière, zie Bulst, “Odo”, col. 1357-8.  
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Zoals reeds aangehaald, wilde Isabelle Rosé de “itinéraire biographique” van Odo van 

Cluny reconstrueren.598 Dit deed ze voornamelijk vanuit het perspectief van zijn relaties 

met andere personen en groepen, dus vanuit zijn egocentrisch netwerk. Op deze manier 

wilde Rosé meer inzicht verkrijgen in Odo’s daden en initiatieven tot hervorming, 

alsook in hoe hij zijn positie als abt van meerdere abdijen had kunnen uitbouwen en 

verstevigen. De vraag hoe Odo’s gedrag gedurende deze periode van transitie werd 

vormgegeven door diverse (in beweging zijnde) machtsnetwerken, en vice-versa, stond 

daarbij centraal.599 De methodologie van historische sociale netwerkanalyse leek voor 

Rosé dan ook dé wenselijke methode te zijn om dit doel te bereiken. Aangezien ze 

voornamelijk focuste op één persoon, koos ze bijgevolg voor de methode van een 

egocentrische netwerkanalyse. Niettemin zette Rosé een stap verder dan een ‘klassieke’ 

egocentrische analyse. Ze beperkte zich immers niet tot het registreren alle contacten 

van Odo: ook alle contacten van de personen met wie Odo in interactie stond, werden in 

de analyse opgenomen. Op die manier kon ze de egocentrische en volledige-netwerk 

methodes met elkaar combineren. Bovendien verkreeg ze zo ook (beperkt) inzicht in de 

kliekjes en groepen die zich rond Odo bevonden, alsook in de diverse posities van 

centraliteit of periferie van de verschillende personen.600 Net zoals vele andere historici 

die zich verdiepten in netwerkanalyses, liet Rosé zich hierbij inspireren door de 

inzichten van Bourdieu omtrent sociaal kapitaal.601  

Vooraleer van start te gaan met haar eigenlijke analyse, trachtte Rosé eerst alle 

problemen te identificeren die het toepassen van een historische netwerkanalyse op 

hoogmiddeleeuwse bronnen bemoeilijkten. Deze bleken niet gering; zo wees ze 

bijvoorbeeld op het technische probleem van datering. Vele narratieve en 

diplomatische bronnen kunnen immers slechts bij benadering hypothetisch worden 

gedateerd. Hierdoor moet een mediëvist eerder in termen van ‘fasen’ dan van exacte 

data denken, wat echter moeilijk te combineren valt met de nauwkeurigheid vereist 

voor een mathematische netwerkanalyse. 602  Een ander probleem betreft het 

identificeren van personen uit de bronnen. Bronnen uit de hoge middeleeuwen 

 

                                                      
598 Cf. supra, (1.2 Contextuele benadering als kind van haar tijd). 
599 Rosé, Construire, pp. 363-4; Rosé, “Reconstitution”, p. 204. 
600 Rosé, “Reconstitution”, pp. 204-5. 
601 Ook Bourdieu’s kritiek op de biografische aanpak van geschiedschrijving vormde voor haar een grote 

inspiratiebron. Volgens Bourdieu zorgt “l’illusion biographique” er immers voor dat men een artificiële 

coherentie gaat toekennen aan iemands leven, hoewel dit in de werkelijkheid zelden zo was. Elk evenement 

uit iemands leven moet dan ook in de eerste plaats geanalyseerd worden vanuit de inplanting van deze 

persoon in een sociale omgeving, aldus Bourdieu. Dit inspireerde Rosé tot haar idee van de “itinéraire 

biographique” van Odo. Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 204-5. Ze verwijst hierbij naar Bourdieu, “L’illusion”, pp. 

69-72. 
602 Rosé, “Reconstitution”, p. 209. 
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bevatten meestal slechts een voornaam en bevatten, omwille van de onomastieke 

strategieën van de elite, ook nog eens vele homoniemen. In sommige gevallen werd een 

persoon weliswaar een titel toegekend (zoals dux, abbas, comes, episcopus, etc.), maar 

aangezien één persoon meerdere titels kon bezitten, werd hij of zij dan ook vaak 

verschillend ‘betiteld’ in diverse bronnen.603 Reken daarbij nog het probleem van de vele 

variaties in schrijfwijze van een zelfde naam, en het wordt al snel duidelijk dat het 

identificeren van een persoon bepaald geen sinecure is.604  

Het grootste probleem had echter te maken met de – reeds meermaals aangehaalde – 

sterk problematische bronnensituatie. Niet enkel zijn hoogmiddeleeuwse bronnen zo 

goed als nooit exhaustief of homogeen, bovendien kenden ze een problematische 

overleveringssituatie. De handvol bronnen (of althans hun inhoud) die de 1000 jaar 

tussen toen en nu min of meer succesvol overbrugden, ondergingen gedurende de 

diverse eeuwen immers meerdere systemen van bewaring, herwerking of zelfs 

destructie. Dit maakt het zo goed als onmogelijk om een persoon ‘te volgen’ in de 

bronnen, aangezien vele gegevens onvermijdelijk verloren zijn gegaan.605 Bovendien 

zijn de overgeleverde bronnen vaak moeilijk te interpreteren. Middeleeuwse auteurs 

hanteerden immers een Christelijk denkkader en maakten volop gebruik van literaire 

topoi, waardoor zij de ‘werkelijkheid’ vaak anders representeerden en vele ‘wereldse’ 

elementen (zoals iemands carrière) niet herdenkenswaardig achtten. 606  Zelfs 

diplomatische bronnen (oorkonden) die een zekere mate aan ‘exacte’ informatie 

bevatten om personen met elkaar in verband te brengen, vereisen een aangepaste 

aanpak. Naast de geadresseerde (destinator) en uitgever ervan waren immers nog vele 

andere personen betrokken bij het tot stand komen van een dergelijk document. Zo 

vermeldden vele oorkonden ook een petitor (een tussenpersoon die in naam van de 

destinaris ‘lobbyde’ voor het privilege of de gift bij de uitgever) en werd een oorkonde 

meestal ondertekend door een hele reeks getuigen. Deze getuigen kunnen kennissen of 

familieleden zijn van één van de betrokken partijen, maar kunnen ook de toevallige 

aanwezigen zijn van het evenement waarop de oorkonde werd uitgevaardigd. We weten 

met andere woorden zelden of de banden tussen de personen die in oorkonden vermeld 

worden, getuige waren van sociale banden die reeds vóór het opmaken van de oorkonde 

bestonden, dan wel eerder gecreëerd werden door het evenement dat aan de oorsprong 

van de oorkonde zelf lag.607 Tot slot haalde Rosé ook nog de problematiek van het 

 

                                                      
603 Rosé, “Reconstitution”, p. 209. 
604 Zo werd Poppo bijvoorbeeld in sommige bronnen ook “Popo” of “Boppo” geschreven. Deze problematiek 

van identificatie werd ook aangekaart door Verboven e.a., A short manual, pp. 58-9. 
605 Rosé, “Reconstitution”, p. 210. 
606 Rosé, “Reconstitution”, p. 211. 
607 Rosé, “Reconstitution”, pp. 212-3. 
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concept van ‘het individu’ tijdens de hoge middeleeuwen aan. Aangezien een persoon 

altijd ingebed zat in bepaalde ‘groepen’ (cf. infra) en dus pas betekenis kreeg door ‘het 

collectief’, kan het reconstrueren van iemands ‘individuele’ levensloop en ‘individuele’ 

netwerken bekritiseerd worden als een anachronisme.608 

Met deze – niet geringe – problemen in het achterhoofd ging Rosé aan het werk. 

Gebruik makend van zowel diplomatische als narratieve bronnen (waaronder de Vita 

Odonis) noteerde ze in een Excel-lijst iedere interactie tussen twee personen die ze in de 

bronnen kon terugvinden.609 Het identificeren van deze interacties gebeurde in twee 

fasen, waarbij ze eerst alle interacties tussen Odo en andere personen in de lijst opnam, 

en vervolgens alle interacties van deze personen met anderen. 610  Alle gevonden 

interacties kwalificeerde ze hierbij volgens één van volgende vijf categorieën: 

‘vleselijke’ verwantschap (consanguinitas), spirituele verwantschap, banden van trouw 

(zoals een vazalrelatie), oppositie (bijvoorbeeld ruzie of oorlog) en tot slot interactie, 

ook aangeduid als ‘concretiseringen van sociaal kapitaal’ (bijvoorbeeld een donatie, of  

het ondertekenen van een oorkonde). De categorie ‘spirituele verwantschap’ deelde ze 

dan verder in volgens “fosterage” (het opleiden van een jong lid van de adel bij een 

oudere aristocraat, de nutritor), de fraternitas (medebroederschap van een religieuze 

gemeenschap), de paternitas (hiërarchische relatie met een geestelijke, bijvoorbeeld de 

relatie tussen een monnik en de abt), de amicitia (een horizontale relatie tussen twee 

personen) en huwelijksrelaties.611 Daarnaast voorzag ze iedere interactie ook van twee 

data: de begindatum en de einddatum. Interacties die voortkwamen uit 

momentopnames kende ze hierbij de duur toe van één jaar, terwijl relaties van 

‘vleselijke verwantschap’ gedateerd werden vanaf de geboorte tot aan het overlijden 

van één van beiden. Relaties van trouw en van spirituele verwantschap werden dan 

gedateerd volgens de recupereerbare begin- en einddatum van de gebeurtenis die tot 

deze verwantschap leidde (bijvoorbeeld de duur van een huwelijk, van iemands 

monnikscarrière onder een bepaalde abt, of van iemands eed van trouw aan een 

soeverein).612 Hierbij besefte Rosé weliswaar dat dergelijke datering vaak arbitrair en 

dus sterk bediscussieerbaar was. De reflecties van deze relaties in de bronnen vertellen 

namelijk zelden iets over de werkelijke duur van een relatie tussen twee personen. Zo 

 

                                                      
608 Rosé, “Reconstitution”, p. 210. 
609 Ze maakte zowel gebruik van narratieve teksten die door Odo zelf werden geschreven (dikwijls aan een 

bepaalde destinaris) als van narratieve bronnen, daterend vanaf de tiende eeuw tot heden, waarin Odo of zijn 

activiteiten vermeld werden. Zie Rosé, “Reconstitution”, p. 214.  
610 Rosé, “Reconstitution”, p. 214. 
611 “Fosterage” kan misschien nog het best vertaald worden als “peetvaderschap”. Zie Rosé, “Reconstitution”, 

pp. 215-6. 
612 Rosé, “Reconstitution”, p. 217. 
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leidt ‘vleselijke verwantschap’ bijvoorbeeld niet effectief tot concrete (levenslange) 

interacties en konden deze door wisselende allianties bovendien in een relatie van 

conflict veranderen.613 Tot slot voorzag ze elke relatie (indien nodig) ook van een 

hiërarchische oriëntatie. 614  Vervolgens werden al deze gegevens in ‘Netdraw’, een 

programma om sociale netwerken te analyseren en visueel voor te stellen, ingegeven. 

Hierbij vormde iedere persoon een node, waarbij ze elke node opnieuw ging kwalificeren 

volgens ‘sociaal statuut’ (bijvoorbeeld ‘leek’, ‘bisschop’, ‘koning’ enzovoort) en volgens 

‘aristocratische groep’. Voor deze laatste kwalificatie baseerde Rosé zich op de gangbare 

familienamen gebruikt in de huidige historiografie om de diverse families aan te duiden 

(zoals de ‘Robertijnen’ of de ‘Bosoniden’). Ook hier begreep Rosé dat deze indeling als 

problematisch beschouwd kan worden, aangezien de identiteit van een persoon erdoor 

gefixeerd werd. Ook al ging dit in tegen de sociale realiteit (waarbij iemands sociaal 

statuut of familiale loyaliteit kon veranderen), toch koos ze voor deze werkwijze om de 

analyse en interpretatie van de gegevens niet nóg complexer te maken.615 Tot slot kende 

Rosé in Netdraw iedere node een andere vorm toe (bijvoorbeeld een bol of een vierkant) 

afhankelijk van hun sociaal statuut, gaf ze elke familiale groep een bepaalde kleur en 

kwalificeerde ze de banden volgens aard en intensiteit (waardoor ze dikker of dunner 

werden weergegeven).616 Het uiteindelijke resultaat hiervan wordt weergegeven in 

Figuur 9 (de ‘ruwe’ versie) en in Figuur 10. 

 

                                                      
613 Rosé, “Reconstitution”, p. 217. 
614 Rosé, “Reconstitution”, p. 218. 
615 Rosé, “Reconstitution”, p. 219. 
616 Rosé, “Reconstitution”, p. 220. 
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Figuur 9 Egocentrisch netwerk van Odo van Cluny (879-942)617 

 

Figuur 10 Egocentrisch netwerk van Odo van Cluny (879-942) – alternatieve weergave618 

 

                                                      

617 Overgenomen uit Rosé, “Reconstitution”, p. 222. 
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Rosé moest echter toegeven dat dergelijke visuele voorstellingswijze bijzonder 

moeilijk te interpreteren valt. Bovendien wordt een interpretatie ervan sterk 

gehypothekeerd door de diverse problemen hierboven opgelijst.619 Omwille van de vele 

kwalificaties die ze had gemaakt in Netdraw, was Rosé echter in staat om per jaar te gaan 

‘scrollen’ doorheen Odo’s netwerk, waarbij ze ervoor kon opteren om enkel bepaalde 

soorten relaties (bijvoorbeeld verwantschapsbanden) weer te geven. Ondanks het feit 

dat Odo’s egocentrisch netwerk doorheen de jaren sterk wijzigde (als gevolg van het 

verloop van zijn carrière, van zijn geografische verplaatsingen, van het overlijden van 

bepaalde relaties, etc.), slaagde ze er op deze manier in toch ruwweg vier ‘fasen’ te 

onderscheiden in Odo’s leven. De eerste fase is die van zijn jeugd en seculiere carrière 

(879-908), de tweede die van zijn carrière als monnik (908/910-926), de derde die van 

zijn eerste jaren als abt (926-936) en tot slot die van zijn latere carrière als abt (936-

942).620 Elk van deze fasen representeerde hierbij een vrij fundamentele heroriëntatie 

van Odo’s egocentrisch netwerk. 

In Odo’s eerste levensfase was zijn sociaal netwerk – zoals te verwachten valt – nog 

niet vrij uitgebreid.621 Zijn sociaal kapitaal werd dan ook voornamelijk bepaald door zijn 

familiale ‘erfenis’, met name door de contacten die zijn vader (een jurist) had. Wat Rosé 

meteen opviel, is dat Odo’s sociale omgeving in deze periode voornamelijk uit ‘kliekjes’ 

bestond, wat duidelijk werd door de interconnectiviteit tussen de diverse leden. Hierbij 

speelden voornamelijk twee aristocratische groepen een belangrijke rol, namelijk de 

Robertijnen en de Guilhemiden, waartoe Odo contact had via zijn vader en via zijn 

nutritor (die beiden zelf niet tot deze groepen behoorden, maar er in contact mee 

stonden). Deze levensfase van Odo maakt dan ook het belang van tussenpersonen 

(brokers) duidelijk: deze personen stelden de jonge Odo immers in staat om in contact te 

komen met deze belangrijke groepen. Zijn jonge carrière als kanunnik viel volgens Rosé 

dan ook grotendeels via deze contacten te verklaren.622  

Odo’s intrede als monnik in 908 betekende echter een heroriëntatie van zijn 

egocentrisch netwerk.623  Rosé stelde immers vast hoe het netwerk rond Odo zelf 

complexer en compacter werd, waarbij Odo zijn rechtstreekse contacten had uitgebreid 

 

                                                                                                                                                                      
618 Overgenomen uit Rosé, Construire, p. 365. 
619 Zo houden de voorstellingen uit Figuur 9 en Figuur 10 bijvoorbeeld geen rekening met de temporele 

evolutie van relaties en dus met het sterk dynamisch karakter van Odo’s egocentrisch netwerk. Daarnaast 

komen personen of groepen omtrent wie de bronnen verloren zijn gegaan, er niet in voor (zoals de 

Rodolphijnen), en zijn vrouwen ondergerepresenteerd omwille van de bronnensituatie, enzovoort. Zie Rosé, 

Construire, pp. 364-6; Rosé, “Reconstitution”, pp. 222-6. 
620 Rosé, “Reconstitution”, pp. 227-8. 
621 Zie Figuur 11. 
622 Rosé, “Reconstitution”, pp. 227-34. 
623 Zie Figuur 11. 
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en tussenpersonen dus een minder belangrijke rol gingen spelen. Zijn 

verwantschapsbanden, die nog een fundamentele rol als tussenpersoon hadden 

gespeeld in zijn eerste levensfase, hadden in deze fase dus geleid tot de concretisering 

van diverse andere relaties. Via deze relaties verkreeg Odo dan opnieuw toegang tot 

nieuwe aristocratische groepen. Hierbij stelde Rosé weliswaar vast dat de Robertijnen 

(waarmee Odo was verbonden via zijn vader) een minder belangrijke rol gingen spelen 

dan de Guilhemiden. Niet onbelangrijk voor deze fase van Odo’s leven was de rol die 

Berno (de toenmalige abt van Cluny) speelde als tussenpersoon tussen Odo en de 

Guilhemiden, aangezien Berno zelf nauwe banden had deze groep.624  

In 927 werd Odo dan abt van Cluny, wat het begin inluidde van zijn derde 

levensfase. 625  Zijn benoeming in Cluny zorgde logischerwijs voor een grondige 

transformatie van zijn netwerkstructuur, aangezien deze functie een uitgebreid sociaal 

kapitaal met zich meebracht.626 Rosé stelde hierbij vast hoe Odo’s egocentrisch netwerk 

voortaan minder georganiseerd was rond kliekjes, aangezien Odo nu nog meer directe 

contacten had met verschillende leden uit diverse adellijke families. Hierdoor werd 

Odo’s positie in de globale netwerkstructuur centraler en had hij nog minder nood aan 

tussenpersonen (brokers) om toegang te verkrijgen tot de verschillende adellijke 

groepen. Meer zelfs, aangezien Odo in rechtstreeks contact stond met centrale figuren 

van de diverse aristocratische kliekjes, vervulde hij voor vele personen voortaan zelf de 

functie van broker. Hoewel zijn abtspositie hem toegang had verschaft tot adellijke 

groepen die voordien geen rol hadden gespeeld in zijn leven (zoals de Rodolphers), 

merkte Rosé op hoe Odo nog steeds nauwe banden onderhield met de groepen die al 

sinds zijn jeugd een rol speelden in zijn carrière (voornamelijk dan de Guilhemiden). 

Opvallend is weliswaar dat de Robertijnen, waarmee Odo’s vader verbonden was, slechts 

een kleine rol speelden in deze levensfase. Het geheel aan sociaal kapitaal dat uit deze 

diverse banden voortvloeide, zette Odo vervolgens handig in om zijn abtspositie te 

verstevigen en Cluny’s prestige te verhogen. Volgens Rosé moeten zijn monastieke 

hervormingen dan ook voornamelijk vanuit dit perspectief geïnterpreteerd worden: zijn 

nauwe betrokkenheid in diverse adellijke groepen zette Odo namelijk handig in om zijn 

eigen doelen te verwezenlijken, alsook om zijn multi-abbatiaat uit te bouwen. Zowel zijn 

functie als abt als zijn diverse seculiere contacten verschaften hem bovendien toegang 

tot een uitgebreid netwerk aan kerkelijke contacten (zoals bisschoppen), al leken deze 

contacten op hun beurt zelden toegang te verschaffen tot andere personen of 

groepen.627 

 

                                                      
624 Rosé, “Reconstitution”, pp. 235-40. 
625 Zie Figuur 11. 
626 Rosé, “Reconstitution”, p. 241. 
627 Rosé, “Reconstitution”, pp. 241-7. 
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De vierde en laatste fase van Odo’s leven werd ingeluid door het overlijden van een 

aantal personen die voordien een grote rol hadden gespeeld in zijn leven, hem sterk 

hadden gesteund en bovendien een centrale rol hadden gespeeld in de toenmalige 

aristocratische hiërarchie. 628  Hun overlijden markeerde dan ook niet enkel een 

reorganisatie van Odo’s egocentrisch netwerk, maar zorgde bovendien voor een vrij 

ingrijpende wijziging van de structuur van sommige aristocratische kliekjes. Dit had 

uiteraard grote gevolgen voor Odo’s positie binnen de algemene toenmalige 

aristocratische netwerkstructuur. Meer nog dan voordien, ging Odo zijn reeds 

bestaande banden versterken en zijn directe contacten met de diverse families 

uitbreiden. Dit leidde ertoe dat Odo steeds meer ging functioneren als tussenpersoon 

(broker) tussen diverse machtsgroepen, wat hem een alsmaar centralere plaats binnen 

de toenmalige machtsnetwerken opleverde. Het viel Rosé echter vooral op dat Odo in 

deze levensfase vrij plots en intensief de banden met zijn sociale omgeving uit zijn 

eerste twee levensfasen ging reactiveren (vooral dan met de Robertijnen, onder wie 

Hugo de grote). Odo’s laatste levensjaren en overlijden werden volgens Rosé dan ook 

voornamelijk gekenmerkt door de banden die Odo reeds vóór zijn abtsbenoeming had 

opgebouwd, of had verkregen via familiale erfenis.629 

Door het toepassen van sociale historische netwerkanalyse op de casus van Odo 

slaagde Rosé er bijgevolg in aan te tonen hoe de sociale macht (“puissance social”) van 

iemand doorheen een ganse levensloop werd geconstrueerd.630 In het geval van Odo 

stelde Rosé vast dat zijn carrière voor een groot deel ‘slaagde’ omwille van zijn banden 

met diverse personen die vrij centraal stonden in aristocratische kliekjes. De basis van 

zijn sociaal kapitaal verkreeg Odo dan wel via familiale erfenis (ze noemde dit zijn 

‘initieel sociaal kapitaal’), maar hij slaagde er reeds vanaf zijn adolescentie in om dit 

kapitaal aanzienlijk te verhogen door banden aan te gaan met cruciale tussenpersonen 

(brokers). Het geheel van het sociaal kapitaal dat hieruit voortvloeide, wendde Odo dan 

aan om abtsposities te verkrijgen en om zijn abbatiale politiek door te voeren. Van 

fundamenteel belang hierbij was echter Odo’s gelijktijdige participatie aan meerdere 

verschillende aristocratische milieus. Op die manier fungeerde hij zelf als een 

tussenpersoon tussen diverse groepen, zonder dat hij zelf al te zeer betrokken raakte in, 

of dat zijn abdijen veel nadeel ondervonden van, de machtsstrijd tussen families. 

Niettemin was zijn mogelijkheid tot het activeren van bepaalde vormen van sociaal 

kapitaal sterk bepaald door de mobiliteit van de individuele personen die zijn toegang 

tot dit kapitaal vormden. Daarnaast vereiste het succesvol onderhouden en aanwenden 

 

                                                      
628 Zie Figuur 11. 
629 Rosé, “Reconstitution”, pp. 247-52. 
630 Rosé, “Reconstitution”, pp. 252. 
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van dit kapitaal op haar beurt een grote mobiliteit van de abt Odo zelf.631 Rosé besloot 

dan ook dat Odo’s hervormingen grotendeels het gevolg waren van zijn strategische 

inplanting in diverse netwerken en van een succesvolle inzet van allerlei vormen van 

sociaal kapitaal gegenereerd door deze inplanting. De bereidheid van diverse adellijke 

groepen en van de kerkelijke elite om te participeren aan Odo’s hervormingen, toonde 

op haar beurt aan welke strategieën de adel aanwendde om hun dominantie op de 

samenleving te kunnen behouden.632 

 

Figuur 11 Odo’s egocentrisch netwerk, ingedeeld volgens zijn vier levensfasen. Odo wordt 
hierbij telkens in het centrum weergegeven. Linksboven: zijn netwerk van 879-
908; rechtsboven: zijn netwerk van 908/910-926; linksonder: zijn netwerk van 
927-936; rechtsonder: zijn netwerk van 936-942.633 

Uit voorgaande bespreking blijkt duidelijk dat Rosé de methodologie van historische 

sociale netwerkanalyse goed beheerste en zich bewust was van de mogelijke valkuilen. 

Niettemin betekent dit allerminst dat het geoorloofd zou zijn om haar werkwijze 

zomaar ‘klakkeloos’ te transponeren op een andere hoogmiddeleeuwse casus. 

Bovenstaande bespreking legt immers evenzeer bloot dat Rosé’s uiteindelijke 

 

                                                      
631 Rosé, Construire, p. 367. 
632 Rosé, Construire, pp. 366-8; Rosé, “Reconstitution”, pp. 252-5. 
633 Overgenomen uit Rosé, “Reconstitution”, pp. 228, 235, 241, 248. 
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uitwerking van de casus Odo er allerminst in slaagde om de geïdentificeerde problemen 

betreffende het toepassen van een betrouwbare netwerkanalyse op een 

hoogmiddeleeuwse casus om te zetten in een werkbaar antwoord. Haar uiteindelijke 

toepassing van historische sociale netwerkanalyse valt daarenboven te catalogeren 

onder wat we hierboven reeds bekritiseerden als de ‘punten-met-lijntjes-verbindende’ 

werkwijze. Sayer’s power of mathematics in acht nemend, betekent dit dat haar visuele 

representaties de historische ‘werkelijkheid’ eerder verdoezelen dan onthullen voor de 

‘casual observer’. We moeten dan ook vaststellen dan haar methodologische keuzes 

inderdaad resulteerden in ‘spinnenwebfiguren’ (zoals weergegeven in Figuur 11) die een 

al bij al vrij verstoord beeld van de ‘werkelijkheid’ opleverden. 

Een eerste oorzaak hiervan zijn dateringen (met een date début en date fin) die Rosé 

aan de banden toekende. Ondanks het feit dat ze het problematisch karakter van 

dergelijke kwalificatie erkende, leidde haar werkwijze er onvermijdelijk toe dat dit 

problematisch karakter eerder geïncorporeerd werd in haar analyse, dan dat ze er een 

werkbaar antwoord op kon bieden.634 Zo kon een oorkonde met een reeks getuigen er 

bijvoorbeeld toe leiden dat Odo in het ene jaar in contact stond met een uitgebreide 

kliek, terwijl dit ‘sociaal kapitaal’ het jaar erop opnieuw ‘plots’ kon verdwijnen. 

Daarnaast leidde ook de intensiteit die ze aan banden toekende onvermijdelijk tot een 

sterk vertekend beeld. Zo kan Odo intensieve banden lijken te hebben met bepaalde 

oorkonders, terwijl deze intensiteit eigenlijk eerder te wijten is aan de toestand van het 

bronnencorpus. Deze ‘intensiteit’ onthult bijgevolg zo goed als niks omtrent de 

werkelijke frequentie of intensiteit van contacten die Odo had met derden.  

Een ander – niet gering – probleem betreft haar keuze om identiteiten, en hiermee 

verbonden hiërarchische relaties, te fixeren. 635  Dergelijk werkwijze valt namelijk 

onmogelijk te rijmen met de hoogmiddeleeuwse sociale realiteit. Eén persoon kon 

immers met gemak meerdere ‘identiteiten’ tegelijkertijd bezitten, afhankelijk van de 

personen met wie hij op dat moment in interactie stond. Zo kon iemand die voor Odo in 

de eerste plaats een bisschop (en dus een hiërarchisch meerdere) was, voor een andere 

persoon immers in de eerste plaats een broer zijn. Meer zelfs, ook ten aanzien van 

eenzelfde persoon kon iemand op diverse tijdstippen (en dus in diverse oorkonden) in 

een andere hoedanigheid optreden, afhankelijk van de situatie op dat ogenblik.636 

 

                                                      
634 Rosé, “Reconstitution”, p. 217. 
635 Rosé, “Reconstitution”, p. 219. Ook Lemercier wees er in 2015 op dat sociale banden uit historische bronnen 

gedateerd moeten worden, ook al zullen de keuzes gemaakt bij deze kwalificatie onvermijdelijk tot vertekende 

resultaten leiden. Zie Lemercier, “Formal network methods”, pp. 286-91. 
636 We moeten hier weliswaar opmerken dat netwerkanalysten meenden dat een dergelijke verregaande 

differentiatie van iemands identiteit vooral het geval is in de moderne samenleving. Voor hiërarchische 

samenlevingen meenden ze dat identiteiten ‘inclusiever’ waren. Dit betekent dat iemands specifieke positie in 
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Hetzelfde geldt voor de temporele evolutie van iemands identiteit; Rosé’s 

onderverdeling van Odo’s leven in fasen maakt immers duidelijk dat identiteiten 

voortdurend evolueerden doorheen een mensenleven. Dit gold echter niet enkel voor 

Odo, maar ook voor alle andere personen die Rosé in haar analyse opnam. De specifieke 

toepassing van sociale netwerkanalyse laat helaas niet toe om rekening te houden met 

de evoluerende diversiteit van identiteiten. Aangezien klassieke sociale netwerkanalyse 

zich echter altijd beperkt tot een temporele dwarsdoorsnede, is het fixeren van een 

identiteit op een gegeven moment en in een specifieke situatie dan ook minder 

problematisch. Dit geldt daarentegen niet voor Rosé’s onderzoek van Odo; zij opteerde 

namelijk voor een lange-termijn analyse, waardoor dergelijke kwalificaties dan ook 

resulteren in een weinig realistisch beeld van diverse netwerktekeningen.  

Er kan ook heel wat kritiek geformuleerd worden op Rosé’s keuze om haar analyse 

niet te beperken tot alle rechtstreekse contacten van Odo, maar om ook de ‘2e-lijns’ 

contacten te registreren. Hierdoor combineert ze haar egocentrische 

netwerkreconstructie van Odo gedeeltelijk met een volledige-netwerk-analyse. Hoewel 

het doel hiervan nobel is – namelijk het kunnen toepassen van berekeningen van 

centraliteit en periferie en het identificeren van groepen –, leidt de concrete toepassing 

ervan eveneens tot sterk vertekende resultaten. Een werkbare volledige-netwerk-

analyse vereist immers in de eerste plaats een zo exhaustief mogelijk aantal personen, 

zonder dat men zich hierbij laat beperken tot de tweedelijns contacten van één figuur. 

De methode van Rosé leidde ertoe dat ze geen werkelijk beeld kreeg van de toenmalige 

sociale structuur en kliekjes, maar enkel een beeld van de ‘samenleving’ die bestond uit 

de contacten van Odo’s contacten. Dit mag misschien een detail lijken, maar betekent 

niettemin een sterk vervormde weergave van de toenmalige sociale structuur.  

Niet alleen haar methodologie, maar ook haar keuze van onderwerp staat het 

overbrengen van haar analyse op andere casussen in de weg. De daden en het leven van 

Odo van Cluny zijn immers uitzonderlijk goed gedocumenteerd, althans naar de 

standaarden van een mediëvist gespecialiseerd in de hoge middeleeuwen. Heel wat 

oorkonden waarin Odo voorkwam, overleefden immers de tand des tijds. Bovendien 

komt hij voor in meerdere verhalende bronnen (zo werden er meerdere Vitae aan hem 

gewijd) en beschikken we over vele narratieve teksten en brieven die door hem zelf 

werden geschreven.637 Het bronnencorpus rond Poppo is daarentegen een stuk minder 

omvangrijk.638 Dit geldt bovendien des te meer voor meer dan 99,9% van de overige 

 

                                                                                                                                                                      
de dominante context (bijvoorbeeld een abt in een religieuze hoogmiddeleeuwse samenleving) ook zijn positie 

in alle andere contexten zal bepalen. Zie Preiser-Kapeller, “The connected past”, p. 10. 
637 Voor een overzicht, zie Rosé, Construire, pp. 23-32. 
638 Cf. supra, Hoofdstuk 2, Middeleeuwse herinneringen aan Poppo. 
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personen die toen leefden. Dit maakt het zo goed als onmogelijk om dergelijke 

egocentrische netwerkanalyses uit te voeren op andere personen.  

Een laatste, meer algemene, kritiek betreft de visie van Rosé op Odo’s ‘sociaal 

kapitaal’. In haar analyse vormde Odo’s hele egocentrisch netwerk, en bij uitbreiding 

alle personen waartoe hij via zijn contacten toegang had, immers een deel van zijn 

‘kapitaal’. Odo kon dan op bepaalde ogenblikken als het ware kiezen welk kapitaal hij 

voor welk doel inzette. Rosé had hierbij echter bijzonder weinig oog voor hoe Odo’s 

identiteit gecreëerd en bepaald werd door zijn sociale banden (cfr. relationele 

sociologie). 639  Hierdoor stelde ze zich niet de vraag in hoeverre Odo’s identiteit 

gedetermineerd werd door zijn eerdere contacten en sociale omgeving (cfr. path-

dependency), en hoe hij dus werd geïdentificeerd door anderen. Ze beschouwde Odo in de 

eerste plaats als abt van Cluny die in het bezit was van een omvangrijke hoeveelheid 

sociaal kapitaal, zonder hierbij te reflecteren over de vraag hoe zijn sociale identiteit als 

persoon ook een beperkende en determinerende invloed kon hebben op zijn daden en 

keuzes.640 

Niettemin moeten we vaststellen dat Rosé, ondanks alle voorgaande kritieken, de 

visuele netwerkschetsen uit haar onderzoek toch adequaat wist te interpreteren en 

bijgevolg bruikbare conclusies kon formuleren. Deze vaststelling resulteert echter niet 

uit het feit dat Rosé erin slaagde een bruikbaar model te ontwerpen dat ons toelaat om 

historische sociale netwerkanalyse toe te passen op een hoogmiddeleeuwse casus. 

Integendeel zelfs, in haar uitwerking van de casus Odo werden de vele geïdentificeerde 

problemen eerder geïncorporeerd en ‘gefixeerd’ dan dat ze ermee wist om te gaan. Het 

slagen van haar onderzoek was eerder het gevolg van haar persoonlijke expertise en 

vertrouwdheid met haar onderzoekssubject en methodologie. Dit stelde haar in staat om 

de vele beperkingen van de visuele netwerkweergaves te doorzien en deze ‘bij te sturen’ 

in haar uiteindelijke analyse. Het gevolg hiervan is echter dat iedere andere persoon die 

minder vertrouwd is met de specifiteiten van haar casus of met de problematiek van 

netwerkanalyse, haar visuele netwerkschetsen onvermijdelijk verkeerd zal 

interpreteren. Dit brengt ons bij het probleem van de ‘dalende meeropbrengst’ van 

dergelijke methodologie. Het vergt een onderzoeker immers veel energie om de 

mathematische technieken van sociale netwerkanalyse gedegen te beheersen, evenals 

om vervolgens alle problemen die hoogmiddeleeuws onderzoek met zich meebrengt op 

een kwalitatieve manier te verwerken in het onderzoek. Wanneer dan uiteindelijk een 

min of meer werkbaar model werd ontwikkeld (zoals Rosé deed), volgt dan nog het 

 

                                                      
639 Cf. supra, Social network analysis in een notendop (over de relationele sociologie van Harrison White). 
640 Zo toonde empirisch onderzoek aan dat sociaal kapitaal ook een negatief effect kan hebben en processen 

van “exclusion of outsiders, excess claims on group members, restrictions on individual freedom and downward leveling 

norms” kan inhouden. Zie Lemercier, “Formal network methods”, online versie (zie voetnoot 648), p. 5. 
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tijdrovend werk van de gegevensinvoer in excel, netdraw of andere verwerkende 

software. Het uiteindelijke resultaat zal echter onvermijdelijk in die mate vertekend 

zijn, dat de onderzoeker zijn opgedane kennis opnieuw moet aanwenden om het 

resultaat volledig kwalitatief te gaan herinterpreteren. Hierdoor kan men zich terecht 

afvragen of de uiteindelijke conclusies ook niet bereikt hadden kunnen worden via een 

‘kortere’ weg, dus zonder de mathematische toepassing. Zo resulteerde de kwalificatie 

die Rosé toekende aan banden van paternitas bijvoorbeeld in een netwerktekening 

waarbij die banden sowieso als belangrijkst werden voorgesteld. Bovendien zorgde haar 

haar methodologie ervoor dat een hertog of een pater familias onvermijdelijk in het 

centrum van kliekjes werd voorgesteld. Hierdoor vormden haar visuele representaties 

vaak in se niet meer dan een grafische voorstelling van wat via klassiek 

bronnenonderzoek ook bereikt kon worden, en maakte ze zich schuldig aan enkele 

cirkelredeneringen.  

Desondanks moeten we erkennen dat haar onderzoek resulteerde in een 

fundamentele bijdrage tot het verkrijgen van een beter inzicht in de evolutie van 

hoogmiddeleeuwse carrières. Zij zette namelijk expliciet in de verf hoe Odo’s sociale 

omgeving een determinerende invloed had gehad op zijn daden en zijn levensloop. 

Aangezien zij daarenboven nergens pretendeerde dé werkwijze tot het bestuderen van 

een abt te presenteren, maar veeleer wenste te onderzoeken in hoeverre de 

methodologie van netwerkanalyse bruikbaar was voor de casus van Odo, moeten 

bovenstaande kritieken op haar werk enigszins in perspectief worden geplaatst. 

Niettemin toonde haar werk – zij het impliciet – de onbruikbaarbaarheid van de 

methodologie van sociale netwerkanalyse voor hoogmiddeleeuws onderzoek aan. Maar 

ook al valt haar methodologie niet zomaar toe te passen op Poppo, haar 

onderzoeksresultaten zijn dat des te meer. Vooral haar bevindingen omtrent de 

evoluerende netwerkdynamieken van Odo’s diverse levensfasen, hun betekenis en 

gevolgen, bieden een zeer interessant kader (en referentiepunt) voor de studie van 

Poppo. 

Historische sociale netwerkanalyse en hoge middeleeuwen: een onmogelijke 

mogelijkheid? (2)641 

Voorgaande bespreking van het onderzoek van Rosé maakte dus duidelijk dat een 

huwelijk tussen een mathematische toepassing van historische sociale netwerkanalyse 

enerzijds en hoogmiddeleeuws onderzoek anderzijds haast gedoemd is te mislukken. Dit 

is voornamelijk te wijten aan de aard en essentie van sociale netwerkanalyse. Deze 

methodologie werd immers ontwikkeld om, aan de hand van een extensieve 
 

                                                      
641 Zie voetnoot 578.  
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hoeveelheid bronnenmateriaal, het ‘bos door te bomen’ van honderden of zelfs 

duizenden personen te zien. Ze heeft als doel om via mathematische formules 

onzichtbare sociale structuren bloot te leggen, en om kerngroepen, tussenpersonen en 

perifere groepen te identificeren. Bij dit alles moet de analyse weliswaar beperkt 

worden tot een temporele dwarsdoorsnede. Lange-termijn analyses uitvoeren, 

dynamieken in netwerken en/of identiteiten blootleggen en evoluerend sociaal kapitaal 

verbinden met concrete banden is dus niet weggelegd voor deze methodologie. Om dan 

nog maar te zwijgen van de vele onoverkomelijke problemen inherent verbonden met 

het hoogmiddeleeuws bronnenmateriaal. Historische sociale netwerkanalyse is 

bijgevolg een methode die werd gecreëerd voor een aanpak en analyse die 

fundamenteel anders is dan wat hoogmiddeleeuwse bronnen toelaten of vereisen.  

We kunnen ons nu afvragen of historische sociale netwerkanalyse bijgevolg beter 

genegeerd wordt bij het bestuderen van de casus Poppo. Het antwoord hierop is 

uiteraard nee. Net omwille van de vaststelling dat historische sociale netwerkanalyse op 

vele vlakken blijkt te falen indien ze mathematisch toegepast wordt, groeide recentelijk 

binnen de historiografie de idee dat ze in de eerste plaats gehanteerd moet worden als 

een visie op de historische realiteit.642 Netwerkonderzoek moet bijgevolg niet zozeer 

dienen om de werkelijkheid te gaan reduceren tot een model, maar net om een extra 

dimensie eraan toe te voegen.643 Eén van de grootste voorvechters van dergelijke aanpak 

is Claire Lemercier. In een recent artikel uit 2015 pleitte ze om de invloed van sociale 

netwerken zoveel mogelijk te integreren in historisch onderzoek, zelfs indien een 

formele analyse niet mogelijk lijkt.644 Ze waarschuwde hierbij echter expliciet voor een 

terugkeer naar een zuiver metaforisch gebruik van termen als ‘netwerken’ en ‘sociaal 

kapitaal’. Om dit te voorkomen, argumenteerde ze dan ook dat men de theorie en 

methodologie van sociale netwerkanalyse goed moet beheersen.645 Want zelfs indien 

men sociale netwerkanalyse niet op een formele wijze toepast, maar enkel als visie 

hanteert, dan nog is een gedegen theoretische kennis nodig “because social network 

analysis offers concepts and methodological warnings that valuably complement more qualitative 

and other quantitative methods. Knowing its basic concepts helps to refine, and sometimes to test, 

hypotheses on the construction and evolution of social ties and on their influence on 

behaviours.”646  

 

                                                      
642 Lemercier, “Formal network methods”, pp. 281-5, 301-4. Ook sociologen zijn in toenemende mate deze 

mening gaan volgen. Zie Marin & Wellman, “Social network analysis”, p. 22. 
643 Preiser-Kapeller, “The connected past”, p. 19. 
644 Lemercier, “Formal network methods”, p. 284.  
645 Deze opmerking van Lemercier verantwoordt dan ook waarom ik zoveel aandacht besteedde aan het 

onderzoek van Isabelle Rosé, cf. supra. 
646 Lemercier, “Formal network methods”, p. 284. Op pp. 291-6 bespreekt ze de voordelen van een formele 

analyse. 
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Niettemin wees Lemercier evenzeer op de gevaren van het bestuderen van casussen 

doorheen de bril van sociale netwerkanalyse. Zo kan men de rol van banden en sociale 

structuren bijvoorbeeld gaan overdetermineren. Niet iedere daad mag beschouwd 

worden als het gevolg van collectieve sociale strategieën, evenmin als iedere band het 

gevolg was van bewuste networking.647 Iedere onderzoeker moet bijgevolg rekening 

houden met “success without network, network without success, and neither”.648 Daarnaast 

moet men ook inzien dat actoren zich vaak niet bewust waren van het bestaan van 

sommige sociale banden. Bovendien beschouwden actoren hun positie binnen een 

sociale structuur vaak anders dan wat uit onze reconstructies kan blijken. Ook was de 

vorm en begrenzing van zogenaamde kliekjes in de realiteit dikwijls niet zo duidelijk als 

geïnsinueerd wordt door visuele weergaves.649 Een ander gevaar bij het bestuderen van 

netwerken is het vertrekken vanuit een ‘succesvolle casus’ (bijvoorbeeld van een 

politicus met een indrukwekkende carrière), om vervolgens op zoek te gaan naar sociale 

banden die dit succes kunnen verklaren. Op die manier zal men immers al vrij snel een 

‘sociaal kapitaal’ kunnen reconstrueren, alhoewel de vele sociale banden van een 

dergelijk persoon niet noodzakelijk een verklaring vormen voor zijn of haar succes. 

Hiermee gelinkt is de vraag van de kip of het ei: netwerken kunnen zowel aan de basis 

liggen van bepaalde gebeurtenissen, alsook het gevolg zijn ervan.650  

De inzichten die een netwerkvisie op de sociale realiteit oplevert, wegen echter door 

op bovenvermelde gevaren. Zo zijn twee belangrijke gevolgen van dergelijke visie  het 

overbruggen van het micro- en het macroniveau, en het onder de aandacht brengen van 

de positie en functie van tussenpersonen (brokers).651 Doordat een netwerkvisie de 

centraliteit van een individu (het micro-niveau) overstijgt, wordt de mogelijkheid 

immers ontsloten om zijn of haar levensloop en daden te kaderen binnen de bredere 

sociale structuur en, daarmee samenhangend, met de socio-politieke context (het 

macroniveau).652 Oplettende lezers zullen inzien dat dergelijke visie bijgevolg toelaat de 

 

                                                      
647 Lemercier, “Formal network methods”, p. 302-3.  
648 Dit citaat werd overgenomen uit een eerste versie van haar artikel, online gepubliceerd in 2011 en 

raadpleegbaar via https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00521527/document. Referentie van dit citaat: 

Lemercier, “Formal network methods”, online versie, p. 14. Dit citaat werd weliswaar niet overgenomen in 

haar publicatie uit 2015, al bespreekt ze deze kwestie wel inhoudelijk op pp. 291-3. Zie Lemercier, “Formal 

network methods”, pp. 291-3. 
649 Lemercier, “Formal network methods”, pp. 286-8. 
650 Lemercier, “Formal network methods”, pp. 291-5. 
651 Deze twee voordelen werden door Lemercier vernoemd in de online versie van haar artikel uit 2011, maar 

dit werd niet opgenomen in haar definitieve publicatie in 2015. Zie Lemercier, “Formal network methods”, 

online versie (zie voetnoot 648), p. 14. 
652 Het belang van het micro-niveau te integreren in het macro-niveau werd bijvoorbeeld besproken door 

Neuman, Social research methods, p. 391. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00521527/document
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vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘korte- en langetermijn 

lokale regionale socio-politieke context’ op een geïntegreerde wijze in te brengen in 

mijn onderzoek naar Poppo. Daarnaast toonde netwerkanalyse het centrale belang van 

tussenpersonen tussen diverse groepen aan, evenals de gevaren die dergelijke positie 

met zich meebracht. Rosé’s studie van Odo maakte reeds het belang van zo’n functie 

duidelijk; ook in mijn studie zal meermaals worden stilgestaan bij het belang ervan voor 

de carrière van Poppo.653 

Daarnaast biedt een netwerkvisie op de historische sociale realiteit nog tal van 

andere bruikbare inzichten, die we in voorgaande stukken reeds bespraken.654 Deze 

inzichten effenen op hun beurt de weg tot tal van interessante onderzoeksvragen. Zo 

kunnen we ons bijvoorbeeld afvragen op welke manier een abt als Poppo het sociaal 

kapitaal van een collectief (zoals een klooster of een adellijke kliek) kon belichamen, en 

welke mechanismen werkzaam waren bij dergelijke ‘individualisatie’ van een collectief 

kapitaal.655 Tot slot wens ik, naast de reeds aangehaalde theorieën betreffende sociale 

netwerkanalyse, personal communities, relationele sociologie, corporate network analysis en 

sociaal kapitaal, nog twee andere theorieën te vermelden. De eerste is een concept van 

Norbert Elias, genaamd het figuratie-perspectief. Volgens Elias vormen alle personen 

die met elkaar verbonden zijn door een machts- en afhankelijkheidsrelatie een 

zogenaamde ‘figuratie’. Deze figuraties, ook te begrijpen als sociale verbanden, worden 

hierbij zowel vorm gegeven door, als hebben een vormende uitwerking op, al haar 

‘leden’. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand die binnen een figuratie een machtige 

positie bezit, tevens afhankelijk is van alle mensen die aan hem ondergeschikt zijn om 

zijn macht te kunnen uitoefenen. Deze wederzijdse afhankelijkheidsrelaties zorgen voor 

machtsbalansen, ook al zijn deze laatste op het eerste zicht zeer ongelijk verdeeld. De 

onderlinge concurrentie binnen dergelijke figuraties vormen dan de belangrijkste 

oorzaak van bepaalde maatschappelijke veranderingen, veeleer dan externe factoren. 

Het culturele en het sociale staan met andere woorden in een voortdurende 

wisselwerking met elkaar.656  

De tweede theorie die ik nog wil vermelden is de actor-network theory, uitgewerkt door 

Bruno Latour.657 Dit is – eenvoudig gesteld – een extreme vorm van netwerkanalyse, 

 

                                                      
653 Rosé, “Reconstitution”, p. 224. 
654 Cfr. supra, Social network analysis in een notendop; Historical social network analysis en de invloed van 

Bourdieu’s sociaal kapitaal. 
655 Deze kwestie werd ook reeds aangehaald door Bourdieu, “Le capital social”, p. 3. 
656 Voor een samenvatting van Elias’ figuratieperspectief, zie Bax, Politieke antropologie, pp. 50-2; Dumolyn, 

“Investeren”, p. 418. Zij verwijzen hierbij naar Elias, Het civilisatieproces. 
657 Deze theorie vormde ook een inspiratie voor bijvoorbeeld Verbruggen, “Literary strategy”, p. 579; en 

Preiser-Kapeller, “The connected past”, pp. 3-4. 
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waarbij niet enkel personen, maar ook alle ‘objecten’ beschouwd worden als actoren in 

een netwerk. De vorm en aard van de ‘samenleving’ worden hierbij dus niet enkel 

bestudeerd als resulterend uit interacties tussen personen onderling, maar als het 

resultaat van de voortdurende wisselwerking tussen personen, objecten en omgeving.658 

Toegepast op de studie van Poppo’s carrière, betekent dit dat zijn levensloop niet enkel 

beïnvloed zou worden door sociale interacties. De ‘volledige’ context moet daarentegen 

in beschouwing worden genomen, inclusief objecten (bijvoorbeeld architectuur), 

interacties (bijvoorbeeld ‘de economie’), zelfs de omringende natuur, en ga zo maar 

door. Hoewel deze twee theorieën niet expliciet zullen (of zelfs maar kunnen) toegepast 

worden op mijn casus, vormden ze niettemin evenzeer een inspiratie voor mijn visie op 

Poppo. 

Het mag dus duidelijk zijn dat ik de casus Poppo voor een niet onbelangrijk deel 

vanuit een netwerkvisie zal benaderen. Na bovenstaande bespreking van Rosé’s 

onderzoek, rest er echter nog steeds de vraag hoe ik dit dan concreet moet aanpakken. 

Ons gebrekkig bronnenmateriaal sluit een formele (of mathematische) netwerkanalyse 

immers ontegensprekelijk uit. Zonder een gedegen ‘netwerkbasis’ (of een ‘basis sociale 

structuur’) van de hoogmiddeleeuwse samenleving is het gevaar reëel dat mijn 

netwerkvisie zich hoogstens zal beperken tot wat extra aandacht voor de rol van 

Poppo’s naaste (waarneembare) sociale banden. Deze banden zullen hierbij dan 

waarschijnlijk vrij vlug en vagelijk als ‘sociaal kapitaal’ worden beschouwd, alle 

waarschuwingen voor een metaforisch gebruik van netwerktermen ten spijt. Bovendien 

kan het micro- en het macroniveau op geen enkele manier overbrugd worden (en kan 

de vector ‘lokale en regionale socio-politieke context’ dus niet geïntegreerd worden) 

indien we Poppo niet kunnen positioneren binnen een breder sociaal netwerk.  

Een mogelijke oplossing voor dit probleem kunnen we terugvinden in een artikel van 

Ann Mische uit 2011.659 In deze publicatie argumenteerde zij dat er een wisselwerking 

bestaat tussen sociale netwerken en cultuur. Dit betekent dat culturen (of: historische 

maatschappijen) de vorm en aard van netwerken deels kunnen bepalen. 660  Ook 

Lemercier merkte in 2005 op dat historische sociale netwerkanalyse oog moet hebben 

voor de wijze waarop relationele structuren evolueerden op macroniveau, om 

anarchistische interpretaties te voorkomen.661 Vooraleer aan een netwerkanalyse te 

beginnen, moet de historicus zijn netwerkdefinities en kwalificaties dus aanpassen aan 

 

                                                      
658 Latour, Reassembling the social. Hoewel dit boek bij momenten weinig toegankelijk is, bestaan er enkele 

goede reviews die Latour’s theorie begrijpbaarder samenvatten. Zie bijvoorbeeld Galusky, “Review: 

Reassembling”, pp. 142-6; Collier, “Review: Reassembling”, pp. 81-3. 
659 Mische, “Relational sociology”. 
660 Mische, “Relational sociology”, pp. 85-6. 
661 Lemercier, “Analyse”, p. 98. 
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de aard van de bestudeerde maatschappij.662 Concreet voor mijn onderzoek betekent dit 

dat ik mijn visie op sociale netwerken dien aan te passen aan de organiserende principes 

van de hoogmiddeleeuwse socio-politieke samenleving. Dergelijk ‘kaderwerk’ om deze 

samenleving te bestuderen, vond ik terug in de zogenaamde familia-theorieën. Niet 

enkel werd de socio-politieke structuur tijdens de hoge middeleeuwen immers 

gedomineerd door verscheidene adellijke families, bovendien zijn de personen die 

behoren tot deze adellijke families vaak de enige leken (of zelfs religieuzen) die in de 

bronnen vermeld werden. De familia-theorie als organiserend principe van de 

hoogmiddeleeuwse samenleving vormde dan ook een grote inspiratiebron voor de 

concrete aanpak van mijn casus, en diende als een basis om een netwerkvisie voor de 

studie van Poppo op te bouwen. 

1.4 De combinatie van Familia en historische sociale 

netwerkanalyse: een match made in heaven? 

Het is een algemeen aanvaard idee binnen de historiografie dat de hoogmiddeleeuwse 

sociale samenleving gestructureerd was volgens diverse groepen.663 Gedurende lange 

tijd gingen historici er zelfs van uit dat ook de hoogmiddeleeuwse ‘staat’ voornamelijk 

steunde op groeperingen (ook wel ‘netwerken’ genoemd) van personen 

(Personenverbandstaat); dit in tegenstelling tot de laat middeleeuwse staat, die in sterkere 

mate geïnstitutionaliseerd zou zijn (institutioneller Flächenstaat).664 Hoewel dit idee de 

laatste decennia grotendeels verlaten werd, bleef de notie van Personenverband als 

organiserend principe van de hoogmiddeleeuwse maatschappij grotendeels overeind.665 

In zijn publicatie Verwandte, Freunde und Getreue uit 1990 – tot op heden aanzien als een 

standaardwerk – trachtte Gerd Althoff dan ook de verbondenheid van middeleeuwse 

mensen in diverse groepen te ontleden. 666  Hierbij onderscheidde hij als drie 

voornaamste soorten van verbondenheid (in volgorde van belangrijkheid) de familiale 

verwantschap (Verwandtengruppen), genootschapsverbanden (Genossenschaftlich 

strukturierte Personengruppen, vaak benoemd als banden van amicitia) en groepen rond 
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heersers (Herrschaftlich strukturierte Gruppen).667 De Ottoonse en Salische periode waren 

volgens hem dan ook te omschrijven als een tijdperk van verwanten, vrienden en 

getrouwen. 668  Hoewel familiale verwantschapsbanden volgens Althoff de meest 

bepalende vorm van groepering was (zo structureerden alle andere groepen zich 

volgens het model van de verwantschapsgroepen), mag hun rol echter ook niet 

overschat worden.669 Banden van allianties (amicitia of coniurationes) speelden immers 

ook een fundamentele rol, ze zorgden namelijk voor verbinding tussen diverse 

verwantschapsgroepen.670  

De bevinding dat verwantschap (kinship of parenté) gold als hét belangrijkste 

organiserend principe van de hoogmiddeleeuwse samenleving bestond echter al 

geruime tijd voor Althoffs publicatie. Zo hadden bijvoorbeeld Marc Bloch en George 

Duby, voornamelijk bekend wegens hun bijdragen tot het concept van de feodaliteit, 

reeds in de eerste helft van de twintigste eeuw gewezen op het fundamenteel belang 

van verwantschap voor de feodale maatschappij. 671  Verwantschapsrelaties kwamen 

echter vooral vanaf de jaren 1960 onder de aandacht van diverse sociale mediëvisten, 

die doorheen de jaren 1970 en 1980 in toenemende mate gebruik gingen maken van een 

antropologische invalshoek. 672  Momenteel is er binnen de historiografie dan ook 

consensus dat “family history is in many ways the most accurate reflection of the society that 

medievalists seek to investigate”.673 Er werden bijgevolg al heel wat studies gewijd aan de 

vorm, aard en functie van de zogenaamde middeleeuwse ‘families’.  

In de Duitstalige historiografie kwam hierbij vooral het concept van de Sippe centraal 

te staan.674 Sippen waren vrij grote, mobiele en geografisch sterk verspreide groepen die 

gedurende de vroege middeleeuwen met elkaar verbonden waren via patrilineaire 

verwantschap, dus door middel van een gemeenschappelijke voorvader.675 Meerdere 

families konden bijgevolg tot dezelfde Sippe behoren, waarbij men maar moeilijk een 

 

                                                      
667 Althoff, Verwandte, pp. 31, 85, 134. 
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674 Jussen, “Famille”, p. 449; Monnet, “La monographie”, pp. 43-4; Mazel, “Monographie”, p. 128. 
675 Althoff, Verwandte, p. 34; Le Jan, Famille, pp. 387-401; Le Jan, “De la France”, p. 163. 
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onderlinge hiërarchische structuur kon onderscheiden. Dankzij deze Sippen bleef de 

zogenaamde Reichsaristokratie onderling sterk met elkaar verbonden, ondanks de 

geografische uitgestrektheid van het Karolingische Rijk.676 De exacte vorm en functie 

van dergelijke Sippen mag dan wel sterk bediscussieerd worden; vast staat dat ze in de 

eerste plaats een identiteit creërende rol vervulden, zowel in de middeleeuwen zelf als 

in de hedendaagse historiografie.677 In de overgang naar de hoge middeleeuwen gingen 

deze Sippen zich echter ‘sedentariseren’ en opsplitsen in diverse adelsgeslachten, 

waarbij de verschillende families bepaalde regio’s en machtstitels gingen domineren en 

primogenituur alsmaar belangrijker werd.678 Deze overgang van een horizontale naar 

een verticale verwantschapsstructuur ging (gedurende de tiende tot twaalfde eeuw) 

hoogstwaarschijnlijk echter niet gepaard met een evolutie van extended families naar 

nucleaire families, zoals in de tweede helft van de twintigste eeuw vaak geopperd 

werd.679 Niettemin gingen stambomen en familiaal bewustzijn een steeds grotere rol 

spelen gedurende de hoge middeleeuwen.680 Hoewel vele historici voornamelijk de 

nadruk legden op relaties van bloedverwantschap (consanguinitas), speelden ook 

verwantschapsrelaties via huwelijken een niet onbelangrijke rol tijdens de hoge 

middeleeuwen.681 Bijgevolg moet opgemerkt worden dat verwantschap een vrij flexibel 

gegeven was.682 Het behoren tot een bepaalde familie of verwantschapsgroep had 

gedurende de hoge middeleeuwen dan ook niet onbelangrijke gevolgen. Zo vertaalden 

verwantschapsbanden (of het behoren tot eenzelfde Sippe) zich niet zelden in 

onderlinge militaire steun, in tussenkomsten en voorspraak (intercessio), in nepotisme 

bij benoemingen van religieuze en seculiere machtsfuncties, in extra aanzien (indien je 

verwanten zeer machtig waren) en in spirituele steun.683 Heel wat auteurs spreken dan 

ook – naar analogie met de term ‘sociaal kapitaal’ – over ‘familiaal kapitaal’, of, zoals 

Drell dit verwoordde: “kinship was a resource to be exploited”.684 Dit gold echter ook in 

tegenovergestelde richting: spanningen en conflicten tussen verwanten, soms met 
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zelden benoemen naargelang de Sippe waartoe iemand behoorden, zoals de ‘Saliërs’ of de ‘Ottonen’. Zie 

Althoff, Verwandte, p. 38. 
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verstrekkende gevolgen, vormden gedurende de hoge middeleeuwen geen 

uitzondering.685  

Volgens deze visie op de hoogmiddeleeuwse samenleving vormde verwantschap 

echter niet enkel de ruggengraat van de hoogmiddeleeuwse sociale maatschappij, maar 

ook van de toenmalige politieke structuur.686 Volgens Drell zorgt het bestuderen van de 

hoge middeleeuwen “through the particular lens of family and kinship [that] we can illuminate 

the vital interaction between social and political forces”.687 Hieraan gelinkt is de notie van het 

bestaan van ‘machtsnetwerken’: verwantschapsgroepen die niet enkel materieel 

patrimonium, maar ook symbolische en politieke macht gingen accumuleren. 688 

Onderling hadden deze groepen via amicitia-banden dan ad-hoc een equilibrium bereikt, 

of (in het geval van hiërarische verschillen) ondersteunden de lokale machthebbers de 

regionale proceres om hun eigen (lokale) dominantie te kunnen behouden.689 Dergelijke 

visie, waarbij verwantschapsbanden en familiestrategieën beschouwd kunnen worden 

als de fundamenteel organisatorische principes van hoogmiddeleeuwse politiek en 

bestuur, werd door diverse auteurs voorgesteld als alternatief voor een al te feodale 

interpretatie van de politieke structuur uit deze periode.690 

Een auteur die ik in dit verband expliciet wil vermelden, is Heather J. Tanner. In haar 

publicatie Families, friends and allies uit 2004, toonde ze aan hoe hoogmiddeleeuwse 

politiek in de eerste plaats werd beoefend via verwantschapsgroepen. 691  Hiervoor 

maakte ze gebruik van het (antropologisch) concept van kindred-based action groups.692 

Volgens haar ageerden hoogmiddeleeuwse verwantschapsgroepen niet persé als een 

eenheid, maar konden ze, in het geval van samenlopende belangen, gemobiliseerd 

worden in ad-hoc coalities. Deze coalities (de kindred-based action groups), die in de eerste 
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plaats opgebouwd waren rond verwantschapsbanden (zowel via consanguinitas als via 

huwelijksallianties), vormden volgens haar de belangrijkste organiserende structuur 

van de hoogmiddeleeuwse politiek. Daardoor verminderden ze de nood aan 

gecentraliseerde instituties van bestuur.693 Concreet betekent dit dat indien een individu 

een bepaald doel wenste te bereiken (bijvoorbeeld uitbreiding van land en eer), hij via 

amicitia-relaties een groep van verwanten rond zich schaarde. Afhankelijk van de 

situatie en van de diverse allianties met mogelijk tegenovergestelde belangen waarin 

zijn familieleden betrokken zaten, kon het echter zijn dat niet al zijn verwanten in 

iedere situatie ingeschakeld werden. Deze kerngroep werd vervolgens uitgebreid naar 

vrienden en naar de verwanten en cliënten van zijn geallieerden, enzovoort. Deze 

tijdelijke coalities gingen dan diverse instrumenten van macht en bestuur aanwenden 

om hun doelen te bereiken, al bleef de samenstelling en structuur van de groep 

onderhevig aan de steeds veranderende omstandigheden. Aangezien deze groepen 

bestonden uit een mengeling van diverse (naaste en verdere) familieleden en vrienden, 

konden ze op hun beurt leiden tot het ontstaan van nieuwe en onafhankelijk 

functionerende overlappende netwerken van verwantschap. 694  Volgens Tanner 

wendden families in deze dynamiek bewust zowel korte- als lange-termijn strategieën 

aan om, door middel van deze kindred-based action groups, hun voortbestaan en 

hegemonie over meerdere generaties te kunnen vrijwaren.695  

Een dergelijk idee over het bestaan van lange-termijn visies voor het in stand houden 

van familiale hegemonieën vinden we ook terug bij Régine Le Jan, die stelde dat “les 

élites ont su développer des stratégies de reproduction à l’intérieur de réseaux ouverts qui 

reposaient sur des liens de parenté cognatique, d’amitié et de fidélité, en mobilisant tout leur 

capital humain, masculin et féminin, clérical et laïque.”696 Een andere niet onbelangrijke 

implicatie van Tanners these betreft de ‘individualiteit’ van een hoogmiddeleeuws 

persoon. Volgens haar ging deze niet ‘verloren’ binnen de familiale identiteit. Elk 

individu kon immers quasi-zelfstandig eigen keuzes maken in het onderhouden van 

verwantschapsrelaties en in het uitbouwen van een amicitia-groep, een idee dat we 

eveneens bij Régine Le Jan terugvinden.697 Deze laatste benadrukte weliswaar dat het 

‘individueel traject’ van een hoogmiddeleeuws persoon enkel te begrijpen valt door hem 
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of haar te plaatsen binnen bepaalde ‘intermediaire’ (aristocratische) relationele ruimtes, 

die dus grotendeels bepaald waren door verwantschap.698 

We moeten vaststellen dat bovenstaande visie op de socio-politieke structuur van de 

hoogmiddeleeuwse maatschappij uiteraard voornamelijk van toepassing is op de 

familiale structuren van de Reichsaristokratie en van de regionale en lokale magnaten. 

Niettemin werden ook personen uit de lagere echelons van de aristocratie (zoals Poppo), 

niet-adellijke vrijen en zelfs onvrijen via deze structuur geïntegreerd in de toenmalige 

samenleving. Dit gebeurde via een systeem van cliëntelisme, vergelijkbaar met de 

vazalrelaties tussen heersers en de aristocratie. Een patroon-cliënt relatie is een vorm 

van amicitia (of volgens sommigen van ‘spirituele kinship’) tussen niet-gelijken.699 In het 

geval van de hoogmiddeleeuwse maatschappij kon een aristocraat meerdere ‘patroon-

functies’ tegelijkertijd bekleden, bijvoorbeeld omwille van zijn titel (zoals hertog van 

Opper Lotharingen) of omwille van zijn hoedanigheid als lokaal magnaat (zoals graaf 

van Bar). Naast zijn familiale relaties, zijn netwerken met geallieerden en zijn 

netwerken die resulteerden uit zijn functies aan het koninklijk hof of als regionaal 

machthebber, bezat een magnaat in zijn hoedanigheid van ‘patroon’ bijgevolg eveneens 

één of meerdere lokale netwerken van cliënten.700 Deze cliënten waren – eenvoudig 

gesteld – zowel alle onvrijen die via hun toebehoren aan een bepaald domein gebonden 

waren aan een bepaalde heer (of vrouw), alsook alle vrijen (leenmannen) en lagere 

leden van de aristocratie (bijvoorbeeld milites) die via banden van getrouwheid (fideles, 

vaak bepaald door geboorte) verbonden waren aan een bepaalde heer.701 Op kleine 

schaal beschouwd was een onvrije hierbij volledige gehoorzaamheid verschuldigd aan 

zijn heer (of dame) in ruil voor bescherming en een inkomen, terwijl een vrij persoon 

raad en hulp moest leveren in ruil voor prestige en machtsdeelname.702 Op grote schaal 

beschouwd vormde cliëntelisme dan uitgebreide ‘netwerken’ waarbij heren en (diverse 

leden van) hun families verbonden waren met vele cliënten, met de families van deze 

cliënten, alsook met de cliënten van al deze familieleden, enzovoort.703  

Dergelijke cliëntrelaties waren van fundamenteel belang voor (de familieleden van) 

lokale en regionale aristocraten, aangezien deze cliënten de basis vormden van hun 

heerserspositie. Ze waren immers niet enkel hun raadgevers en ‘leger’, bovendien was 

het via hen dat de (vaak afwezige) regionale magnaten hun contacten en ‘macht op het 
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terrein’ konden behouden.704 Dit leidde uiteraard niet zelden tot een toenemende mate 

van macht en inspraak van deze lokale cliënten, iets wat vooral in perifere gebieden 

problematisch kon worden voor de heer in kwestie.705 Naast familierelaties vormden 

cliëntrelaties met andere woorden (zowel voor de patroon als voor de cliënt) een 

belangrijke toegang tot machtsdeelname.706 Bovendien vormen dergelijke cliëntrelaties 

voor hedendaagse onderzoekers een mogelijke toegang tot het bestuderen van de 

identiteit van leden van de lagere aristocratie, vrijen en onvrijen. Elk van hen was 

immers (al dan niet rechtstreeks) via diverse banden van trouw verbonden aan 

specifieke leden van de machtige families die de socio-politieke structuur van de hoge 

middeleeuwen grotendeels domineerden. 

We kunnen hierbij vaststellen hoe studies die focussen op verwantschapsgroepen en 

families als organiserende principes van de hoogmiddeleeuwse socio-politieke structuur 

gemeenschappelijke kenmerken vertonen met historiografische studies die gebruik 

maken van sociale netwerkanalyse. Niettemin is de wederzijdse beïnvloeding tussen 

beide ‘strekkingen’ bijzonder beperkt, in die zin dat zo goed als geen enkele familia-

studie zich enigszins liet inspireren door de theorie, de methodologie, of zelfs maar de 

inzichten uit de historische sociale netwerkanalyse. 707  Niettemin delen ze beide 

hetzelfde uitgangspunt, namelijk dat de socio-politieke structuur van de samenleving in 

de eerste plaats werd vormgegeven via sociale relaties en de structuren daarvan.708 

Bovendien onderzoeken beide invalshoeken op welke manier een ‘individu’ in de 

bredere samenleving werd geïntegreerd. Zelden geëxpliciteerd, maar hiermee nauw 

gelinkt, is de kwestie van iemands ‘identiteit’. Een belangrijke ondertoon van vele 

familia-studies is immers de vraag hoe we een hoogmiddeleeuws persoon kunnen 

benoemen of identificeren. Sociale netwerkanalysten gaan, in analogie met de 

relationele sociologie, immers voornamelijk focussen op de identiteit creërende rol van 

iemands inbedding in groepen. Familia-studies definiëren deze ‘groepen’ dan in de 

eerste plaats als de aristocratische machtsnetwerken die de hoogmiddeleeuwse socio-

politieke structuur domineerden. Hieruit volgt hun – weliswaar impliciete – conclusie 

(vooronderstelling) dat, aangezien iedere persoon via banden van verwantschap, 

amicitia of cliëntelisme aan één of meerdere van deze families verbonden was, deze 

banden evenzeer een sterke identiteit creërende rol vervulden.709 
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Bevindingen uit de familia-literatuur bieden ons een kaderwerk, een soort ‘basis 

sociale structuur’, om een sociale-netwerk-visie op personen als Poppo te kunnen enten. 

Een combinatie van inzichten uit beide invalshoeken (familia en historische sociale 

netwerkanalyse) leidt er toe dat ons begrip van de structuur en van het functioneren 

van de hoogmiddeleeuwse socio-politieke samenleving verfijnd kan worden. Zo zorgden 

studies die verwantschapsstructuren bestudeerden vanuit de blik van historische 

sociale netwerkanalyse er reeds voor dat bepaalde ‘klassieke ideeën’ en bevindingen uit 

de familia-literatuur werden bijgestuurd en aangevuld. Zo merkte Charles Wetherell in 

1998 bijvoorbeeld al op dat “traditional social historical evidence […] only serves to reinforce 

high level generalizations that people used and valued kin and kinship, and that kin rendered 

support in times of need. […] SNA [social network analysis] and the personal community model 

help to reformulate questions about historic kinship […].”710  

Een voorbeeld hiervan zijn de ‘klassieke’ genealogieën, die voor familia-historici hét 

middel vormen om zicht te krijgen op de structuur en onderlinge verbondenheid van 

familiale groepen.711 Het beeld dat deze genealogieën ons bieden, leidde echter al te vaak 

tot bepaalde misvattingen. Zo zullen hoogmiddeleeuwse genealogieën vaak aantonen 

dat iedereen wel ergens via de één of andere verwantschapsband onderling met elkaar 

verbonden was. Dit kan tot een overdeterminatie van het belang van diverse banden 

leiden, waarbij men uit het oog kan verliezen dat de diverse getekende lijnen tussen de 

familieleden in realiteit sterk konden verschillen qua betekenis, belang en intensiteit.712 

Sociale netwerkanalyse herinnert er echter aan dat het vooral de ‘dichtheid’ (density) 

van verwantschapsbanden is die bepaalt of er al dan niet een structurele basis bestond 

om gebruik te kunnen maken van dit ‘familiaal kapitaal’, of om als verwantschapsgroep 

collectief te gaan ageren.713 Daarnaast maakt sociale netwerkanalyse duidelijk dat de 

mate aan steun (support) die iemand mag verwachten van verwanten, of de vorm ervan, 

sterk kan verschillen naargelang de graad van verwantschap.714 Wetherell stelde zelfs 

dat “siblings are similar to friends in providing emotional support, while extended kin are the 

least likely [!] of all network members to provide any support.” 715  Familiale 

verwantschapsbanden mogen bijgevolg niet overschat worden, al hangt dit uiteraard 
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sterk af van de culturele eigenheden van de bestudeerde tijdsperiode.716 Bovendien 

kunnen relaties tussen familieleden een sterk asymmetrisch karakter hebben en zelfs 

leiden tot een groter risico op interne conflicten.717  

Om toegang te verkrijgen tot de lokale en regionale familiale machtsstructuren van 

mijn onderzochte regio en tijdperk, heb ik zelf ook een uitgebreide genealogische 

structuur geschetst. In deze structuur zitten heel wat personen uit prominente families 

(inclusief vele van hun naaste familieleden) die in meer of mindere mate een belangrijke 

rol zullen spelen in het ‘verhaal’ over Poppo’s leven. Deze schets is uiteraard onderhevig 

aan bovenstaande kritieken. Ze mag dan ook geenszins geïnterpreteerd worden als een 

determinerende rigide structuur van de toenmalige socio-politieke context. Ze biedt 

daarentegen eerder een hulpmiddel, een visuele ‘basisstructuur’, waarop ik Poppo en 

zijn sociale omgeving kan enten. Ooit merkte iemand op dat deze schets lijkt op een 

electriciteitsschema; misschien kan dit inderdaad als de beste vergelijking worden 

beschouwd. Deze genealogie biedt immers een (vereenvoudigde) weergave van de 

voornaamste ‘knooppunten’ (leden van de Reichsaristokratie) en lijnen (familiale banden) 

waarlangs ‘stroom’ (opportuniteiten, allianties, vijandelijkheden) kon lopen.718 

 

Figuur 12 Verkleinde fragmentweergaves uit het ‘genealogisch electriciteitsschema’. 

 

                                                      
716 Lemercier, “Formal network methods”, pp. 287-8. 
717 Lemercier, “Analyse”, pp. 97-8. 
718 Zie Figuur 12. 
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Een ander probleem omtrent familia-ideeën waarop gewezen werd door sociale-

netwerk-analysten is het sterk subjectieve karakter van ‘families’, ondanks de 

vermeende objectiviteit van genealogieën.719 Het is vanuit retroperspectief immers 

moeilijk uit te maken in hoeverre men iemand effectief rekende tot ‘familie’. Dit geldt 

des te meer voor de hoogmiddeleeuwse context, waarin banden van spirituele 

verwantschap vaak even belangrijk konden zijn als ‘vleselijke’ verwantschap. Niettemin 

menen de meeste familia-specialisten dat personen uit de hoge middeleeuwen zich maar 

al te bewust waren van hun verwanten, al erkennen deze historici niettemin het sterk 

flexibele karakter van ‘verwantschap’.720 

Tot slot wordt ook het gebruik van het concept ‘(collectieve) familiale strategieën’ 

sterk bekritiseerd vanuit de hoek van sociale netwerkanalysten.721 Volgens Bourdieu, die 

als eerste het idee van ‘familiale strategieën’ lanceerde, moeten deze ‘strategieën’ 

eerder beschouwd worden als patronen van ‘habitualised’ gedrag dan als resulterend uit 

een bewuste planning.722 Dergelijke strategieën komen volgens hem voor wanneer ze 

van belang zijn voor het collectief familiaal belang, al betekent dit niet dat ze als 

‘rationele’ beslissingen of als bewuste plannen moeten worden aanzien. Bourdieu 

spreekt in dit verband dan ook over de ‘habitus’, wat impliceert dat niet alle beslissingen 

altijd weldoordacht of gegrond zijn, of zelfs maar in het belang van het individu die ze 

neemt. Ze zijn eerder op subjectieve wijze gebruikelijk gemaakt en blijken - objectief 

beschouwd - adequaat te zijn voor het lange-termijn belang van de familie.723 Familia-

historici zijn de geobserveerde ‘familiale strategieën’ echter vaak gaan benaderen als 

bewuste keuzes van families. Dit betekent dat men rationele korte- en langetermijn 

strategieën gaat herkennen achter bepaalde daden of achter het aangaan van bepaalde 

banden, waarbij het belang van bepaalde verwantschapsbanden dikwijls 

overgedetermineerd wordt.724 Een goed voorbeeld hiervan is Tanner, die socio-politieke 

verschuivingen ging benaderen als het gevolg van weloverwogen keuzes in het 

(continue) vormen van strategisch goed doordachte kindred-based action groups.725 Sociale 

netwerkanalysten gaan daarentegen eerder focussen op de invloed die iemands positie 

binnen diverse sociale netwerken had op diens habitus.726 

 

                                                      
719 Lemercier, “Formal network methods”, p. 287. 
720 Zie bijvoorbeeld Drell, Kinship, p. 173; Tanner, Families, pp. 11-2. 
721 Dergelijke opvattingen vinden we bijvoorbeeld terug bij Le Jan en Tanner, beiden invloedrijke auteurs uit 

het familia-debat. Cf. supra, voetnoten 695 en 696. 
722 Fertig, “Rural history”, p. 22. Hij verwijst hierbij naar Bourdieu, “Les stratégies”. 
723 Voor een bespreking van Bourdieu’s opvattingen omtrent familiestrategieën, zie Fertig, “Rural history”, p. 

22. 
724 Lemercier, “Formal network methods”, pp. 284-5. 
725 Cf. supra. 
726 Fertig, “Rural history”, p. 23. 
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Samenvattend kan ik dus besluiten een visie op Poppo te zullen hanteren, gebaseerd 

op een combinatie van inzichten uit zowel historische sociale netwerkanalyse als uit de 

familia-theorieën. Waar sociale netwerkanalyse als methodologie tekort blijkt te 

schieten voor mijn onderzoek (wegens onmogelijk correct toe te passen op 

mathematische wijze), bieden de familia-theorieën ons een basis om alsnog een sociale-

netwerkvisie op te kunnen enten. Inzichten uit de historische sociale netwerkanalyse 

dienen dan op hun beurt om bepaalde ideeën uit de familia-theorieën aan te vullen, of, 

waar nodig, bij te sturen.  

Doordat ik deze combinatie eerder als visie dan als methodologie zal hanteren, stel ik 

mezelf onvermijdelijk bloot aan mogelijke kritieken. Zo zal Poppo’s exacte 

netwerkpositie onmogelijk gereconstrueerd kunnen worden, waardoor het gebruik van 

specifieke netwerktermen (zoals interlock, broker, etc.) als ongepast kan worden 

beschouwd. Niettemin bieden dergelijke begrippen ons een denkkader (of een 

toegangspoort) om geobserveerde fenomenen te benaderen, ook al resulteren ze niet uit 

mathematische berekeningen. Zo moet Poppo’s intrede als monnik beschouwd worden 

als een grondige wijziging van de structuur van zijn egocentrisch netwerk, ook al valt op 

geen enkele wijze te achterhalen hoe deze herstructurering er dan precies uitzag.727 De 

casus Poppo moet dus eerder als een testcase worden beschouwd, waarbij ik aftoets in 

hoeverre dergelijke visie valabele antwoorden en werkbare hypothesen oplevert, 

ongeacht de vraag of we hiermee de geschiedenis reconstrueren wie es gewesen ist. 

Een laatste kanttekening die ik hier moet maken, betreft de terminologie die 

doorheen dit doctoraat zal worden aangewend om de diverse familiale machtsgroepen 

te benoemen. Reeds meermaals werd gewezen op het gevaar de term ‘netwerken’ zuiver 

metaforisch aan te wenden. Ook het begrip ‘familie’ is niet zonder problemen: wordt 

hiermee immers de nucleaire familie bedoeld, of eerder de uitgebreide familie (en, in dit 

laatste geval, tot welke graad gaat dit dan)? Hetzelfde geldt voor het gebruik van termen 

als ‘Sippe’; terwijl alternatieve benoemingen zoals ‘de clan’ niet meteen betere 

oplossingen bieden. 728  Hierdoor is het risico reëel vagelijk te gaan spreken over 

‘groepen’, een term die tegelijk veel en slechts weinig ladingen dekt.729 Bij gebrek aan 

betere oplossingen zal ik me, in navolging van Isabelle Rosé, in deze verhandeling 

voornamelijk baseren op de verwantschapsaanduidingen die reeds decennialang 

 

                                                      
727  Hiertoe vormt het werk van Isabelle Rosé over Odo van Cluny (cf. supra) weliswaar een ideaal 

referentiepunt. 
728 Het begrip ‘clan’ dekt immers ook specifieke ladingen, ook al werd ze niet altijd even consequent 

aangewend in historiografische studies. Zie hiervoor bijvoorbeeld Heers, Le clan familial; maar vooral 

Boulogne-Fondeviole, “Peut-on parler”; Heers, Le clan des Médicis. 
729 Hiervoor werd ook gewaarschuwd door Lemercier, “Formal network methods”, online versie (zie voetnoot 

648), p. 8. 
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gebruikt worden in de historiografie omtrent de hoge middeleeuwen.730 Dit betekent dat 

ik groepen van naaste bloedverwanten die op lokaal en regionaal vlak een belangrijke 

machtspositie uitoefenden, zal aanduiden als ‘families’. Deze families zullen benoemd 

worden met hun ‘standaardaanduidingen’ uit de historiografie, zoals de ‘Luxemburg-

familie’ of de ‘familie van Verdun’. Alle personen die via identiteitsbepalende (!) banden 

van amicitia en cliëntelisme aan deze families zijn verbonden, zullen dan worden 

benoemd als behorend tot hun ‘machtsgroep’, tot hun ‘milieu’ of tot hun ‘clan’ (ook al is 

dit een oneigenlijk gebruik van deze term). Wanneer ik hiervan afwijk, door 

bijvoorbeeld enkel naar Poppo’s verwanten in de tweede graad te refereren wanneer ik 

spreek over ‘zijn familie’, zal dit expliciet worden aangegeven. 

1.5 Conclusie: Poppo als ‘historio-fysisch zwart gat’  

Laten we nu terugkeren tot de vraag waarmee we dit hoofdstuk openden, namelijk: hoe 

kunnen we het ‘Poppo-enigma’ doorbreken en een alternatieve verklaring formuleren 

voor het ‘fenomeen Poppo’? Zoals aangegeven in de inleiding, moeten we Poppo’s 

levensloop en zijn zogenaamde ‘monastieke hervormingen’ bestuderen aan de hand van 

(minstens) vier verschillende vectoren. De eerste twee vectoren (met name ‘ideeën en 

doelen van de hervormers’ en ‘de concrete sociale, economische en intellectuele context 

van de abdij’) kregen reeds de nodige aandacht in de historiografie. De grootste 

uitdaging van mijn studie van Poppo bestond er bijgevolg uit een denkkader te 

ontwikkelen waarbij ook de twee ‘nieuwe’ vectoren (met name ‘sociale netwerken rond 

de hervormer en de abdij’ en ‘korte- en langetermijn lokale en regionale socio-politieke 

context’) succesvol in mijn analyse geïntegreerd kunnen worden. De sleutel hiertoe 

vond ik in de combinatie van een sociale-netwerkvisie met inzichten uit de zogenaamde 

familia-theorieën. 

Een sociale-netwerkvisie herinnert eraan dat Poppo eerst en vooral beschouwd moet 

worden als een sociaal figuur die ingebed zat in een sociale omgeving. Hij bewoog zich 

allerminst in een vacuüm, maar bezat via diverse banden met concrete personen een 

specifieke (en continue evoluerende) positie binnen de spinnenwebstructuur van de 

toenmalige sociale samenleving. Zijn relaties, de sterkte en intensiteit ervan, evenals 

Poppo’s concrete positie binnen de globalere netwerkstructuur, bepaalden voor een niet 

onbelangrijk deel Poppo’s mogelijkheid tot handelen en tot ‘bewegen’ in de 

 

                                                      
730 Zie Rosé, “Reconstitution”, p. 219 noot 30. 
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maatschappij. Zij vormden immers zijn ‘sociaal kapitaal’ en de kanalen waarlangs 

allerlei andere vormen van kapitaal en opportuniteit konden worden doorgegeven, al 

konden ze evengoed belemmerend werken. Het was via deze banden dat Poppo werd 

geïntegreerd, maar evenzeer werd ‘gebonden’, aan de sociale structuur van de 

hoogmiddeleeuwse samenleving. Om deze banden en Poppo’s positie erin volledig te 

kunnen bestuderen, is het van belang zijn volledige levensloop in beschouwing te 

nemen. Zijn egocentrisch netwerk kende immers een sterk padafhankelijk karakter, ook 

al betekende iedere gebeurtenis in zijn leven een (gedeeltelijke) herschikking van (zijn 

positie binnen) de globalere netwerkstructuur.731 

Hiermee verbonden is de vraag hoe Poppo’s identiteit gevormd werd door zijn 

banden met concrete personen en door zijn evoluerende positie binnen de sociale 

netwerkstructuur. Hiermee bedoel ik niet zozeer zijn eigen existentieel identiteitsbesef, 

als wel zijn sociale identiteit: hoe werd Poppo gepercipieerd door tijdsgenoten? Deze 

identiteit mag hierbij allerminst gereduceerd worden tot één hoedanigheid 

(bijvoorbeeld ‘een abt’), maar bestond daarentegen uit een complex geheel van diverse 

deelidentiteiten (bijvoorbeeld ‘abt van’, ‘familielid van’, ‘vriend van’, ‘adviseur van’, 

etcetera). Hoewel sommige deelidentiteiten afhankelijk van de situatie een meer 

prominente rol konden spelen dan anderen (zo was hij in Stavelot hoogstwaarschijnlijk 

eerst en vooral ‘de abt’), droeg elk van deze deelidentiteiten in meer of mindere mate bij 

tot zijn sociale identiteit. Bovendien hadden ze ook een grote invloed op hoe Poppo 

zichzelf beschouwde (of wilde beschouwen), wat zich op zijn beurt kon vertalen in een 

bepaald gedrag of specifieke handelingen.732 Dit betekent dat iedere interventie van 

Poppo niet zuiver vanuit één specifieke hoedanigheid (bijvoorbeeld vanuit zijn nauwe 

relatie met de keizer) bestudeerd mag worden. De volledige ‘bagage’ aan identiteiten 

(met bijhorende netwerken) die de persoon Poppo met zich meebracht, moet dus telkens 

zoveel mogelijk in rekening worden gebracht.  

De inzichten uit de familia-theorieën bieden ons dan de mogelijkheid om de hoog-

middeleeuwse socio-politieke structuur te gaan benaderen als georganiseerd rond 

groeperingen van mensen die voortdurend in interactie waren (Personenverband). Deze 

groepen waren in hun kern opgebouwd rond (leden van) specifieke families die op 

lokaal en regionaal niveau de politieke macht domineerden (de potentes of de 

 

                                                      
731 Hoewel we deze exacte herstructurering niet zullen kunnen onderzoeken, vormt Rosé haar analyse van Odo 

van Cluny (cf. supra) hiervoor een ideaal referentiepunt. 
732  Lemercier argumenteerde dat er een complexe wisselwerking bestaat tussen identiteit, gedrag en 

netwerken. Zo kan iemand ‘kiezen’ om bij bepaalde netwerken aan te sluiten, omdat men zijn of haar 

identiteit in die richting vorm wil geven. Daarnaast gaat iemand die zich in een bepaalde netwerkpositie 

bevindt, zich ook gaan gedragen als anderen met een gelijkaardige netwerkpositie, of zich gaan identificeren 

als zijnde deel van dit netwerk. Zie Lemercier, “Analyse”, pp. 106-8. 
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Reichsaristocratie). Zowel op micro- (lokaal) als op macro- (regionaal) niveau waren grote 

groepen van mensen dan via diverse en complexe systemen van verwantschap, amicitia 

en cliëntelisme verbonden met deze kerngroepen. Evoluties in de politieke situatie van 

de hoge middeleeuwen waren dan ook dikwijls terug te brengen op de dynamiek binnen 

en tussen deze familiale machtsgroepen, die in voortdurende wisselwerking met elkaar 

stonden. Dit impliceert dat het micro- en macroniveau niet zomaar van elkaar kunnen 

worden losgekoppeld; regionale politieke verschuivingen hadden immers een directe 

uitwerking op lokaal vlak en vice-versa. Deze familiale machtsgroepen mogen echter 

geenszins als welomlijnd en als duidelijk gedefinieerd worden beschouwd. Ze waren 

integendeel een zeer complex, gelaagd en dynamisch gegeven. Wat via een 

genealogische voorstelling bijvoorbeeld één familie mag lijken, kon ‘in werkelijkheid’ 

verschillende groepen vertegenwoordigen die een wijzigende onderlinge dynamiek 

(bijvoorbeeld oppositie) kenden. Ieder individu kon immers, afhankelijk van de situatie, 

zijn eigen ‘groep’ van verwanten, geallieerden en cliënten om zich heen vormen. 

Iemand kon dus nooit volledig tot één groep gerekend worden; er waren bijzonder veel 

overlappingen, waarbij de groepen voortdurend in beweging waren.733 

 

Figuur 13 Simplistische weergave van de dynamiek tussen familiale machtsgroepen. Links 
is de ‘foutieve’ weergave, rechts de meer realistische. 

Een combinatie van beide benaderingen betekent dan concreet dat Poppo’s leven en 

daden geplaatst moeten worden in het perspectief van zijn sociale omgeving (en van 

zijn evoluerende positie daarin). Dit moet dan op zijn beurt geïntegreerd worden in de 

toenmalige familiale machtsstructuren en (daarmee samenhangend) in de socio-

 

                                                      
733 Een poging tot visuele weergave hiervan is te vinden in Figuur 13. 
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politieke context. Op deze manier kunnen we trachten te achterhalen hoe Poppo zich 

bewoog in de toenmalige sociale netwerkstructuur, in welke machtsgroepen hij 

betrokken was, waar zijn loyaliteiten lagen, op welke manier zijn daden, carrière en zijn 

identiteit bepaald werden door deze banden enzovoort. Bij wijze van vergelijking 

zouden we kunnen stellen dat vele ‘onverklaarbaarheden’ van Poppo’s carrière 

benaderd kunnen worden zoals astrofysici een zwart gat bestuderen. Hierbij kan de 

socio-politieke context beschouwd worden als de waarnemingshorizon die zich rond het 

‘zwarte gat’ Poppo bevond. Dit ‘zwart gat’ kan dus bestudeerd worden vanuit een 

confrontatie van Poppo’s sociale identiteit met de toenmalige korte- en lange-termijn 

(lokale en regionale) socio-politieke context. 734  Deze confrontatie kan immers 

beschouwd worden als de stuwende kracht achter zijn levensloop, daden en carrière. Op 

deze manier wordt de vector ‘korte- en langetermijn lokale en regionale socio-politieke 

context’ succesvol geïntegreerd in het onderzoek naar Poppo en, bij uitbreiding, naar 

zijn zogenaamde ‘monastieke hervormingen’.  

Bij dit alles mogen de eerste twee vectoren echter ook niet uit het oog worden 

verloren. Zo herinnert de vector ‘concrete context van elke abdij’ er bijvoorbeeld aan 

dat niet enkel biologische personen, maar ook ‘spirituele’ figuren een rol konden spelen 

in de dynamiek van hoogmiddeleeuwse sociale netwerken. Elk klooster was immers 

verbonden met één of meerdere beschermheiligen, wiens rol voor een 

hoogmiddeleeuws persoon het puur symbolische oversteeg. Indien een lid van een 

adellijke familie bijvoorbeeld intrad in een klooster, dan verbond hij zich niet alleen met 

alle concrete leden van het convent, maar evenzeer met de patroonheilige.735  

De vector ‘ideeën en doelen van de hervormer’ doet ons beseffen dat een persoon 

méér was dan het product van sociale netwerken. Iemand kon namelijk zelfstandig 

eigen ideeën en een eigen agency ontwikkelen, al was de mogelijkheid hiertoe in zekere 

mate afhankelijk van zijn positie in de bredere netwerkstructuur. Sociale netwerken 

mogen bijgevolg ook niet overgedetermineerd worden.736 Neuman duidde dit aan als 

‘specifications of causation’: eenvoudige causaliteit is nooit voldoende om een bepaald 

 

                                                      
734 Mazel stelde dat men, teneinde de aristocratische geschiedenis van de hoge middeleeuwen te kennen, zeer 

grondig de monastieke geschiedenis moet bestuderen. Mijn voorstel kan beschouwd worden als het 

tegenovergestelde: om evoluties in de monastieke geschiedenis te begrijpen, moet de concrete lokale en 

regionale korte- en langetermijn interactie tussen machtsnetwerken worden bestudeerd. Dit moet dan 

gecombineerd worden met een studie van de diverse contexten (geografisch, economische, politiek,…) en naar 

de positie van de monastieke leiders in dit geheel. Zie Mazel, “Monachisme”, p. 75. 
735 Zo stelde Isabelle Rosé voor om ook God, de heiligen en voorvaderen te betrekken in een sociale-

netwerkvisie op de hoge middeleeuwen. Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 255-6. 
736 Lemercier stelde in dit verband dat de studie van netwerken (en hun evolutie) kan helpen om een bepaald 

gedrag op een gegeven moment beter te begrijpen, zonder dat deze netwerken echter de enige verklarende 

factor vormen. Zie Lemercier, “Analyse”, p 106. 



 

194 

fenomeen te verklaren.737 Bovendien moeten we een onderscheid zien te maken tussen 

oorzaak en gevolg bij het bestuderen van de wisselwerking tussen Poppo’s sociale 

identiteit, zijn (positie binnen de) sociale netwerken, zijn carrière en zijn daden.738 

Daarbij komt nog het problematische karakter van ons bronnenmateriaal: de bronnen 

bieden ons immers maar een fractie van de puzzel aan.739 De inzichten uit de actor-

network theory daarbij in acht nemend, betekent dit met andere woorden dat er telkens 

‘heel wat meer gaande’ was achter de geobserveerde fenomenen dan wat wij ooit 

kunnen achterhalen. 

De visie op Poppo, en bij uitbreiding op zijn monastieke hervormingen, die ik in deze 

verhandeling voorstel, resulteert uit een combinatie van deze vier vectoren. Deze 

‘alternatieve’ benadering van het ‘fenomeen Poppo’ mag hierbij geenszins worden 

beschouwd als een welomlijnde en rigoureus te volgen methodologie. Ze vormt in de 

eerste plaats een visie, een toegangspoort die ons in staat stelt de vier besproken 

vectoren in te brengen in ons onderzoek naar Poppo. Evenmin wil ik pretenderen dat 

mijn visie op Poppo’s carrière en op de hoog-middeleeuwse socio-politieke structuur 

beschouwd moet worden (of zal resulteren in) dé ‘waarheid’. Deze visie is daarentegen 

het resultaat van een lange zoektocht naar een geschikte manier om het ‘Poppo-enigma’ 

te kunnen doorbreken, eerder dan dat ze het vertrekpunt van mijn onderzoek vormde. 

Het verhaal van Poppo’s leven en carrière dat ik in de hiernavolgende hoofdstukken zal 

vertellen, vormt bijgevolg ook slechts een beeld op deze abt. Dit beeld mag hierbij 

allerminst als alomvattend of zelfs maar als ‘correct’ beschouwd worden. Het dient in de 

eerste plaats om de vele al bestaande beelden op Poppo te overbruggen en – vooral – om 

een extra dimensie toe te voegen aan het complexe ‘verhaal’ over deze abt en aan ons 

inzicht betreffende de elfde-eeuwse monastieke hervormingen. 

 

                                                      
737 Neuman, Social research methods, pp. 390-1.  
738 Claire Lemercier waarschuwde er ook voor om enkel de geschiedenis van ‘succesverhalen’ te vertellen, met 

daarbij een al te grote focus op de netwerken van deze succesvolle personen. Het gevaar is immers reëel deze 

netwerken te beschouwen als ‘sociaal kapitaal’ en als oorzakelijke factor van zo goed als elk onderdeel van 

deze ‘succesverhalen’. Zie Lemercier, “Formal network analysis”, pp. 301-4. 
739 Hierbij komt ook nog de vraag naar de ontstaanscontext van de bronnen. Ook de auteurs ervan zaten 

immers ingebed in diverse netwerken. Hun contacten en hun positie binnen deze netwerken hadden bijgevolg 

evenzeer een grote invloed op hun relaas van de feiten. Zie hiervoor Lemercier, “Analyse”, pp. 107-8. 



 

 195 

Hoofdstuk 2  

Van mens tot fenomeen: de genese van een 

monastiek leider (978-1020)740 

“Ad vitam autem beati viri, quem res nunc obtulit, 
respectum habeamus, et quae de ipso sunt, ordine 
prosequente videamus.”741 
 
(vrije vertaling) “Op het leven van de zalige man, 
die nu de zaak uitmaakt, zullen we nu een blik 
werpen, en de zaken die over hem te vertellen zijn, 
stuk voor stuk bekijken.” 
 

Met dit citaat kondigden Everhelm en Onulf aan hun voorbeschouwingen af te ronden 

om van wal te steken met het chronologisch navertellen van Poppo’s levensverhaal. 

Hoewel zij dit al deden na zo’n 700 woorden, zijn we met dit hoofdstuk eindelijk ook 

aanbeland bij het bestuderen van het leven, de daden en de carrière van Poppo zelf.  

In dit (en volgend) hoofdstuk zullen de visie en het theoretisch kader, zoals 

ontwikkeld in het vorige hoofdstuk, op de persoon Poppo worden losgelaten. Concreet 

betekent dit dat hij niet zozeer benaderd zal worden als een abt of als een hervormer, 

maar wel als een sociaal figuur dat zich in diverse concrete contexten bewoog. Hierbij 

zal Poppo eerst en vooral geplaatst worden binnen een sociale omgeving (cf. de vector 

‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’). Er zal onderzocht worden met 

welke groepen Poppo verbonden was, alsook welke (constant evoluerende) positie hij 

binnen deze groepen bekleedde. Vervolgens zullen deze gegevens geconfronteerd 

worden met de specifieke lokale en/of regionale socio-politieke context waarin Poppo 

 

                                                      
740 Een aangepaste samenvatting van dit hoofdstuk werd gepubliceerd in de Revue d’histoire ecclésiastique. Zie 

Vanheule, “The beginnings”. 
741 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 2 p. 295. 
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zich telkens bevond (cf. de vector ‘korte- en langetermijn lokale en regionale socio-

politieke context’). Het uiteindelijke doel is na te gaan in hoeverre deze confrontatie het 

‘zwarte gat’ van Poppo’s levensloop en carrière kan opvullen. 

Hiervoor is het uiteraard van fundamenteel belang om Poppo’s volledige levensloop 

in beschouwing te nemen, en dit volgens een progressief-chronologische aanpak.742 

Iedere levensfase van Poppo kan immers beschouwd worden als een transitie, waarbij 

elke voorgaande periode de (al dan niet noodzakelijke) voorwaarden en context 

creëerde voor de daaropvolgende. Hieruit volgt logischerwijs dat Poppo’s 42 levensjaren 

als niet-abt van fundamenteel belang zijn om de abt Poppo te kunnen bestuderen.743 

Tijdens al die jaren had Poppo immers talloze sociale relaties kunnen aangaan en al dan 

niet onderhouden, wat telkens een invloed had op zijn positie binnen de 

spinnenwebstructuur van de sociale samenleving. Ook al wijzigde zijn positie 

voortdurend, Poppo’s mogelijkheid tot handelen en ‘bewegen’ in de maatschappij was 

grotendeels bepaald door zijn ‘gebondenheid’ aan deze sociale netwerken. Zijn 

uiteindelijke abtsbenoeming veranderde hier in essentie niet veel aan. Ook al had ze 

immers ongetwijfeld een grote impact op zijn sociale identiteit, ze betekende allerminst 

dat Poppo volledig werd losgekoppeld van zijn vroegere netwerken en zijn (daarmee 

samenhangende) (deel)identiteiten.  

Dit betekent dat de sleutel tot het begrijpen van Poppo’s benoeming en van zijn 

latere invloed net in deze pre-abbatiale levensjaren verborgen ligt. Deze 42 jaren 

vertegenwoordigden immers als het ware Poppo’s ‘making off’. Ze creërden de 

noodzakelijke voorwaarden en contexten zonder dewelke er nooit sprake zou kunnen 

zijn van ‘Poppo de abt’, van ‘Poppo de hervormer’, van ‘Poppo de keizerlijke vazal’, 

enzovoort. Het systematisch onderbelichten van deze jaren in de historiografie droeg 

dan ook in niet geringe mate bij tot het in stand houden van het Poppo-enigma.744 Dit 

hoofdstuk zal daarom net op zijn pre-abtelijke carrière focussen. Deze jaren zullen 

 

                                                      
742 Zie Deel 2: 1.1 Poppo en zijn ‘monastieke  hervormingen’ op het kruispunt van diverse vectoren. 
743 De Vita Popponis geeft aan dat Poppo in 1048 stierf op de gezegende leeftijd van 70 jaar. Aangezien zijn 

allereerste abtsbenoeming echter pas plaatsvond in 1020, betekent dit dat Poppo, op dat moment 42 jaar, 

tegen dan al het grootste deel van zijn leven achter de rug had. Vita Popponis, MGH SS 11, c. 28 pp. 312-3: “Obiit 

sane 8. Kalendas Februarii, anno incarnati Verbi 1048, indictione 1 , aetatis suae anno 70, imperii vero Heinrici anno 10.” 

Zie ook voetnoot 275. 
744 Vanderputten toonde eveneens aan hoe vele misvattingen omtrent het concept ‘monastieke hervormingen’ 

voortkomen uit het feit dat de jaren voorafgaand aan dergelijke ‘hervormingen’ veelal werden genegeerd in 

de historiografie. Zie Vanderputten, Monastic reform, pp. 186-7. We moeten hierbij vermelden dat zowel 

Ladewig, Schäfer, George als Krauss wat aandacht besteedden aan Poppo’s pre-abbatiale jaren. Dit beperkte 

zich echter hoofdzakelijk tot het overnemen (en verduidelijken) van de informatie uit de Vita Popponis. 

Poppo’s jeugd en vroege carrière werden hierbij enkel kort beschreven, zonder dat ze werden geanalyseerd. 

Zie Ladewig, Poppo, pp. 23-37; Schäfer, Studien, pp. 7-19; George, “Un réformateur”, pp. 90-3; Krauss, “Christi 

iugum”, pp. 290-1. Zie ook voetnoot 515. 
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zorgvuldig worden ontleed, waarbij elke verandering in Poppo’s leven geplaatst zal 

worden in het perspectief van zijn sociale omgeving en van de omringende socio-

politieke context. Deze werkwijze zal de achterliggende stuwende krachten van Poppo’s 

carrière blootleggen, waardoor deze speurtocht doorheen de 42 ‘duistere’ levensjaren 

van Poppo beschouwd kan worden als de kern van deze verhandeling. 

2.1 Poppo’s jonge jaren als grondleggers van (en 

toegangspoort tot) zijn sociale identiteit 

Vooraleer we Poppo’s vroege monastieke carrière gaan bestuderen, moeten we eerst en 

vooral een kijkje nemen naar de vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de 

abdij’ en ‘korte- en langetermijn lokale en regionale socio-politieke context’. In dit stuk 

zal ik daarom de jonge Poppo onder de loep nemen. Hiervoor dienen we te beginnen bij 

het prille begin: Poppo’s geboorte. Dit moment hield immers heel wat determinerend 

factoren in voor zijn latere levensloop. De sociale omgeving waarin Poppo zich 

gedurende zijn jeugd zou bevinden en de mogelijke paden die hij kon bewandelen, 

waren immers grotendeels bepaald (of beperkt) door zijn geboorte. Vervolgens zullen 

we een kijkje nemen naar Poppo’s jeugdjaren, alsook naar de sociale contacten die hij 

toen onderhield. Ook deze oefenden immers een belangrijke invloed uit op Poppo’s 

verdere levensloop (cf. padafhankelijkheid) en kunnen dus als de fundamenten van zijn 

latere carrière worden beschouwd. Tot slot zal ook een schets worden gegeven van de 

algemenere socio-politieke context uit Poppo’s jeugd. Deze schets is immers 

noodzakelijk om de latere carrièrestappen van Poppo te kunnen kaderen, alsook om de 

machtsgroepen waarmee Poppo verbinding had (en hun onderlinge interactie) te 

kunnen positioneren binnen de toenmalige maatschappijstructuren. 

2.1.1 Familiale afkomst als conditio sine qua non 

Het eerste dat onderzocht moet worden, is Poppo’s familiale oorsprong, en de positie 

van zijn familie in de toenmalige samenleving. Zoals Bourdieu aantoonde, is iemands 

initieel sociaal kapitaal immers in grote mate een familiale erfenis.745 Poppo’s vroege 

 

                                                      
745 Bourdieu, “Le capital”, pp. 2-3. Het onderzoek van Rosé naar Odo van Cluny bevestigde deze stelling, zie 

Rosé, Construire, pp. 50, 363-4. 
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sociale omgeving valt dus enkel te begrijpen via zijn familiale achtergrond. Ook 

inzichten uit de familia-theorieën benadrukken trouwens de prominente rol van 

familiale banden en afkomst in de hoogmiddeleeuwse samenleving. Zij bepaalden 

immers in sterke mate welke carrièreambities iemand kon koesteren, evenals de 

slaagkansen ervan.746 

De enige bron waarover we beschikken voor onze zoektocht naar Poppo’s familiale 

herkomst is de Vita Popponis, ook al blijkt ze bijzonder karig met het verschaffen van 

informatie over Poppo’s ouders.747 Everhelm en Onulf vermeldden enkel dat Poppo 

eerstgeboren kind was van zijn moeder ‘Adelwif’ en zijn vader ‘Tizekin’, die beiden 

christelijk en “ingenuis” (van vrije geboorte) waren.748 Hij zou bovendien hun enig kind 

blijven, aangezien Poppo’s vader nog geen vijf weken na de geboorte van zijn zoon 

sneuvelde in de oorlog ‘van Haspengouw’ (“in bello Hasbaniensi”).749 In deze beschrijving 

kreeg Poppo’s moeder trouwens het adjectief “illustrissima” mee, terwijl zijn vader enkel 

met de naam werd vernoemd.750 In hoofdstuk 19 vermeldden de auteurs dan dat Poppo 

de zoon was van “een adellijke leek [zijn moeder] en een uitmuntende militair (militia) 

[zijn vader]”.751  

 

                                                      
746 Zie de literatuur in voetnoot 683. De meeste hoogmiddeleeuwse wereldlijke machtsposities waren nog 

steeds voorbehouden voor leden van de (invloed)rijkere aristocratische families, een principe dat ook gold 

voor kerkelijke gezagsfuncties. Ook al telden vele kloosters en kathedraalkapittels leden uit de lagere 

aristocratie in hun rangen, toch minderde dit aandeel sterk naarmate je hoger op de hiërarchische ladder gaat 

kijken. Zo was de functie van bisschop meestal enkel weggelegd voor personen uit de hoge aristocratie, op 

enkele uitzonderingen na. Zie bijvoorbeeld Bouchard, Sword, pp. 65-87. Monastieke instellingen vormden 

vanaf de latere 10e eeuw hierop echter in toenemende mate de uitzondering. Gedurende de elfde eeuw waren 

een toenemend aantal abten immers afkomstig uit de middelste en lagere echelons van de aristocratie, al bleef 

een deel van hen ook afkomstig uit de families van de proceres. Slechts in uitzonderlijke gevallen kon iemand 

van onvrije origine een abtspositie verwerven. Zie Seibert, Abtserhebungen, p. 246; Gazeau, Normannia, p. 167-

83. Zie ook Vanderputten, Monastic reform, pp. 32-70. 
747 Voor een bespreking van het deel van de Vita Popponis waarin over Poppo’s herkomst wordt verteld, zie 

supra, Deel 1: Hoofdstuk 11.2 Analyse van Poppo’s beeldvorming in de Vita Popponis: Deel 1: c. 1-6, Poppo’s 

adolescentie en seculiere carrière. Omtrent de betrouwbaarheid van de Vita Popponis, zie Deel 1: 1.3 Motivatie 

tot redactie en betrouwbaarheid van de Vita Popponis. 
748 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1, p. 294. Volgens Wattenbach bestonden er variaties op de namen van Poppo’s 

ouders in de diverse handschriften: zo werd zijn moeder ook ‘Adalwif’ of ‘Adelwis’ genoemd, en zijn vader 

‘Tyzekinus’. Bollandus gaf in zijn voorwoord aan dat er nog meer variaties bestonden op de naam van Poppo’s 

moeder, onder meer in de Martyrologio Benedictino. Deze zijn: ‘Adunalwiae’, ‘Adunalivam’, en ‘Adunalif’. Zie AASS, 

Ian. II, p. 638. 
749 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1, p. 295. Omtrent deze oorlog, cf. infra. 
750 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1, p. 294. Wat verder werd Tizekin dan wel geprezen omwille van zijn moed en 

durf, zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1, p. 295. 
751 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
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Deze summiere vermeldingen laten ons toe wat meer inzicht te verkrijgen in de 

sociale positie van Poppo’s ouders. 752 Vooral de benoeming van Tizekin als een militia is 

interessant. In de tiende en elfde eeuw werd deze term immers gebruikt om (vrije) 

soldaten aan te duiden die in militaire dienst stonden van een heer, in ruil voor een stuk 

grond als leen.753 Ook al wordt de exacte maatschappelijke positie van deze militiae sterk 

bediscussieerd in de historiografie sinds de publicatie van Georges Duby (uit 1953), toch 

wordt vrij algemeen aangenomen dat deze personen niet tot de adellijke stand 

behoorden.754 Poppo’s moeder werd daarentegen wel expliciet “illustrisima” en “adellijk” 

genoemd. Bovendien wordt in het tiende hoofdstuk, waarin Everhelm en Onulf 

vertelden over Adalwifs (latere) intrede in St-Vanne, vermeld hoe haar vertrek naar 

Verdun sterk betreurd werd door “allen die behoorden tot haar [Adelwifs] rechten, 

zowel de vrijen als haar dienaren als zij die tot het erfeigendom van haar gronden 

behoorden.”755 Dit wijst er bijgevolg op dat Poppo’s moeder, in tegenstelling tot zijn 

vader, wel diverse erfeigendommen bezat, met zowel vrijen als onvrijen onder haar 

gezag. Deze aanwijzingen doen vermoeden dat Poppo’s moeder een hogere (adellijke) 

sociale status bekleedde dan zijn vader, waardoor het huwelijk van zijn ouders 

eventueel als hypogamisch mag worden beschouwd.756 Ook de vermelding dat Poppo’s 

moeder na het overlijden van Tizekin nooit hertrouwde, impliceert dat ze inderdaad 

over voldoende middelen kon beschikken om zichzelf (en haar zoon) gedurende 

meerdere jaren te onderhouden.757  

Deze bron biedt ons daarnaast ook wat informatie omtrent de geografische herkomst 

van Poppo. Er staat immers beschreven dat Poppo afkomstig was uit de ‘Listrigouw’ 

(“Listrogaugii”).758 Deze gouw, die in andere bronnen soms ook vernoemd werd als de 

‘pagus Curtracensis’, komt grofweg overeen met de regio tussen Gent en Kortrijk, gelegen 

tussen de rivieren Schelde en Leie.759 In hoofdstuk 3 wordt dan vermeld hoe de jonge 

 

                                                      
752 Voor een bespreking van het deel van de Vita Popponis waarin over Poppo’s herkomst wordt verteld, zie 

supra, Deel 1: Hoofdstuk 11.2 Analyse van Poppo’s beeldvorming in de Vita Popponis: Deel 1: c. 1-6, Poppo’s 

adolescentie en seculiere carrière. Omtrent de betrouwbaarheid van de Vita Popponis, zie Deel 1: 1.3 Motivatie 

tot redactie en betrouwbaarheid van de Vita Popponis. 
753 Evergates, “Historiography”, pp. 41-5. 
754 Evergates, “Historiography”, pp. 47-8. Voor het werk van Duby uit 1953: Duby, La société. 
755 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 10 p. 299. 
756 Gedurende de hoge middeleeuwen was het allerminst een uitzondering dat adellijke vrouwen huwden met 

een man van lagere sociale status. Omtrent dit onderwerp, zie Le Jan, Famille, pp. 303-5. 
757 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1, p. 295, c. 10 p. 299. Dit vermoeden wordt ondersteund door een passage uit 

hoofdstuk 10 van de Vita Popponis, waarin wordt vermeld dat heel wat ‘vrijen, dienaren en lijfeigenen’ 

behoorden tot het erfeigendom van Poppo’s moeder. Zie voetnoot 767. 
758 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 1, p. 294. 
759 Twee oorkonden uit de late tiende eeuw vermeldden dat de Gentse St-Pietersbdij in de ‘pagus Curtracensis’ 

was gelegen, waaruit we mogen besluiten dat ook de stad Gent (soms) tot deze gouw werd gerekend. Zie 
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Poppo, na een pelgrimstocht richting Palestina, relieken schonk aan de St-Maria kerk 

“in villa Dunsa” (Deinze, gelegen in de Listrigouw). Hierdoor wordt algemeen aanvaard 

dat Poppo en zijn moeder in Deinze leefden.760 Ook over de geografische herkomst van 

Poppo’s familie geeft de Vita Popponis ons een hint. Hoofdstuk 12 vertelt namelijk hoe 

Poppo, als prior van St-Vaast, ooit logeerde bij een (niet nader vernoemd) familielid. 

Aangezien deze man woonde in de Betuwe regio, vlakbij Nijmegen, mag worden 

aangenomen dat zijn familie een zekere graad van geografische verspreiding kende.761 

Deze informatie uit de Vita Popponis lijkt misschien wat karig te zijn, toch vormt ze 

een prima basis om met andere bronnen aan de slag te gaan. Een speurtocht op basis 

van Poppo’s naam brengt alvast weinig verheldering, gezien de populariteit van de 

naam ‘Poppo’ in zowel Vlaanderen, Zeeland, Friesland als Nederduitsland. 762  Een 

onderzoek naar de naam van Poppo’s moeder werpt daarentegen meer vruchten af. 

Deze naam blijkt immers voor te komen in een oorkonde uit 989.763 Deze vrouw werd 

daarbij vermeld als de eerste van drie schenkers die gronden schonk aan de Gentse St-

Pietersabdij, wat aangeeft dat ze de hoogste sociale status bekleedde. Bovendien trad ze 

in deze oorkonde op als zelfstandige schenkster.764 Dit wijst erop dat ze een weduwe 

was, wat overeenkomt met het gegeven dat Poppo’s vader stierf in 978.765 Volgens deze 

oorkonde stond Adalwif haar bezittingen in Hoetsel (“Hudeslo”), gelegen nabij 

Zomergem, ten noordwesten van Gent, af aan de St-Pietersabdij.766 De situering van deze 

gronden komt niet enkel overeen met Poppo’s geografische heimat, maar bovendien lijkt 

de Vita Popponis te bevestigen dat Poppo’s moeder gronden bezat ten westen van de 

Schelde. In hoofdstuk 10 vermeldden Everhelm en Onulf immers dat Adalwifs dienaren 

de Schelde moesten oversteken om haar te volgen naar Verdun (dus van west naar 

oost).767 Tot slot is ‘Adelwif’ een vrij zeldzame naam in de Lage Landen, aangezien ik 

 

                                                                                                                                                                      
Gysseling en Koch, Diplomata, vol. 1, p. 166 nr. 65, 178 nr. 72. Zie hieromtrent ook Dhondt, “De graven”, pp. 127-

8. Omtrent de begrenzing van deze gouw, zie Vanderkindere, La formation, vol. 1, pp. 280-1. Zie tot slot ook 

Tavernier-Vereecken, Gentse naamkunde, pp. 447-8. 
760 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 3, p. 296. Zie bijvoorbeeld George, “Un réformateur”, p. 90. Omtrent de 

benaming “Dunsa”, zie Gysseling, Toponymisch woordenboek, vol. 1, pp. 260-1. Zie ook Figuur 24. 
761 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 12, pp. 300-1. 
762 Zie Tavernier-Vereecken, Gentse naamkunde, pp. 104-5. Zie ook Lindemans, “De naam Poppo”, pp. 85-6. 
763 Fayen, Liber traditionum, pp. 93-4 nr. 97.  
764 De overige twee schenkers waren mannen, een ‘Rorbertus’ en een ‘Thietbertus’.  
765 Normaal traden mannen altijd op als schenker, zelfs indien de schenking in naam van hun vrouw gebeurde. 

Enkel weduwen vormden hierop een uitzondering. Zie Le Jan, Famille, pp. 365-79. 
766 Omtrent de benaming ‘Hudeslo’, zie Tavernier-Vereecken, Gentse naamkunde, p. 417. Zie ook Figuur 24. 
767 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 10 p. 299. Indien Adelwif vanuit de streek rond Gent naar Verdun reisde, dan 

bevond haar reistocht zich ten oosten van de Schelde. Als haar dienaren dus de Schelde moesten oversteken 

om haar te volgen, betekent dit dat ze kwamen van de westkant van deze rivier. Dit fragment bevestigt 
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deze naam (of naamvariaties) in geen enkele andere oorkonde of verhalende bron uit de 

Lage Landen (tot na 1200) kon terugvinden. Deze aanwijzingen laten toe te 

argumenteren dat de ‘Adalwif’ uit de oorkonde van 989 geïdentificeerd kan worden als 

Poppo’s moeder.  

Poppo’s vader blijkt echter een stuk moeilijker op te sporen in andere bronnen. 

Aangezien de naam ‘Tizekin’ regelmatig opduikt in middeleeuwse bronnen uit het 

Gentse, is het alvast niet onmogelijk dat Poppo’s vader ook effectief afkomstig was uit 

deze streek.768 Niettemin vermeldt geen enkele oorkonde uit de Gentse regio uit de 

tweede helft van de tiende eeuw een ‘Tizekinus’. In 951-962 zien we wel wel een 

‘Gysekinus’, en in 962 een ‘Tiezelinus’, opduiken in getuigenlijsten van donaties aan de 

Gentse St-Pietersabdij.769 Beide namen zijn mogelijkerwijs variaties op de naam van 

Poppo’s vader, al kan het ook zijn dat de latere kopiist ‘Tyzekinus’ verkeerdelijk 

overschreef. Beide oorkonden vermeldden in elk geval ook graaf Dirk II van Holland als 

één van de voornaamste getuigen. Deze Dirk was de grootvader van graaf Dirk III van 

Holland, de (latere) leenheer van Poppo. Als keizerlijke vazal bekleedde Dirk II een 

belangrijke functie op de westgrens van het rijk, wat betekent dat hij ongetwijfeld had 

deelgenomen aan de verdediging van Nederlotharingen tegen de invasie door de West-

Frankische koning Lotharius, in 978. 770  Volgens Ladewig is het deze invasie die 

geïdentificeerd kan worden als de ‘oorlog van Haspengouw’, waarin, volgens de Vita 

Popponis, Poppo’s vader sneuvelde.771 Daarnaast bezat Dirk II van Holland sinds 965 

mogelijkerwijs ook de de facto grafelijke macht rond Gent, waardoor er in die regio 

waarschijnlijk een groot deel van zijn vazallen woonde, of zich er ging vestigen.772 Uit al 

deze gegevens kunnen we concluderen dat Tiezekin mogelijkerwijs in militaire dienst 

had gestaan bij graaf Dirk II van Holland en Gent. Het was dan onder diens commando 

dat hij als miles vocht en uiteindelijk sneuvelde in 978.  

 

                                                                                                                                                                      
trouwens nogmaals de vrij hoge positie van zijn moeder, aangezien heel wat mensen van haar afhankelijk 

waren. 
768 Zie Tavernier-Vereecken, Gentse naamkunde, p. 140. Niettemin kwam deze naam (of variaties) gedurende de 

middeleeuwen ook voor in bronnen uit bijvoorbeeld Cluny, Stavelot en Dijon, waardoor het onmogelijk is deze 

persoon, op basis van naamsgelijkenissen, met zekerheid te situeren in één streek. Zie Morlet, Les noms, vol. 1, 

p. 71. Bij wijze van vergelijking: Vanderputten en Meijns slaagden er in 2010 in om, op basis van 

naamsgelijkenissen, de geografische herkomst van Leduinus van St-Vaast te achterhalen. Zie Vanderputten & 

Meijns, “Realities”, p. 52. 
769 Koch, Oorkondenboek, vol. 1, p. 63-4 nr 37, p. 73-7 nr. 41. 
770 Omtrent deze invasie, zie Holtzmann, Geschichte, vol. 1, pp. 266-71; Riches, “The Carolingian capture”, pp. 

191-208. Omtrent de positie van Dirk II als vazal van de Duitse keizer, zie De Boer & Cordfunke, Graven, p. 21-2. 
771 Ladewig, Poppo, pp. 24-5. 
772 Het is vrij onduidelijk in welke jaren Gent in handen was van de Vlaamse dan wel de Hollandse graaf. 

Volgens Koch was de graaf van Holland van 965 tot 988 graaf in Gent, al werd dit tegengesproken door 

Dunbabin. Zie Koch, “De betrekkingen”, pp. 32-8; Dunbabin, “The reign”, pp. 56-65. Zie ook voetnoot 902. 
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We kunnen dus concluderen dat Poppo geboren werd uit vrije (adellijke?) ouders die 

wat lokale macht en (in het geval van zijn moeder) bezittingen hadden in de regio’s ten 

noord- en zuidwesten van Gent. Zijn moeder bekleedde hierbij een hogere sociale status 

dan zijn vader, die ‘slechts’ in militaire dienst stond van zijn lokale heer, in casu 

waarschijnlijk de graaf van Holland.  De geografische afstand van één van Poppo’s 

familieleden doet hierbij vermoeden dat zijn familie ook een zekere graad van regionale 

mobiliteit kende. Voor zover we kunnen achterhalen, reflecteren deze gegevens de 

familiale basis waarop Poppo’s zijn leven kon opbouwen. 

2.1.2 Poppo’s wereldlijke carrière en vroege sociale omgeving 

Vervolgens kunnen we ons afvragen in welke sociale omgeving Poppo zich gedurende 

zijn adolescentie en jongvolwassen carrière bevond. Opnieuw is het de Vita Popponis die 

ons in staat stelt om een glimp op te vangen van zijn vroege sociale contacten.773 Deze 

gegevens helpen ons te begrijpen via welke sociale banden (anders dan de familiale) 

Poppo’s integratie in de samenleving verliep en met welke ‘machtsgroepen’ de jonge 

Poppo was verbonden (en op welke manier).774  Op zijn beurt vormt dit dan een 

toegangspoort tot het begrijpen van Poppo’s vroege sociale identiteit. Daarnaast kan 

deze informatie ons helpen de sociale positie van Poppo’s familie beter in te schatten, 

aangezien iemands vroege sociale omgeving in niet geringe mate een familiale erfenis 

was.775 

Een eerste – en allerminst onbelangrijke – indicatie van Poppo’s vroege sociale 

omgeving is de vermelding in hoofdstuk 2 dat hij vanaf zijn meerderjarigheid (in 994) in 

militaire dienst trad van graaf Dirk III van Holland. 776  Terwijl Poppo hiermee 

hoogstwaarschijnlijk in de voetsporen van zijn vader trad, had deze vazalrelatie 

ongetwijfeld een grote impact op zijn sociale identiteit.777 Ze betekende immers dat 

 

                                                      
773 Zie voetnoot 747. 
774 Zoals Le Jan aantoonde, kunnen we het carrièreverloop van een middeleeuws persoon immers enkel 

begrijpen door hem/haar te positioneren binnen bepaalde aristocratische milieus. Zie Le Jan, Famille, pp. 381-

427. Zie ook Deel 2: 1.4 De combinatie van Familia en historische sociale netwerkanalyse: een match made in 

heaven? 
775 Zie voetnoot 745. 
776 “[…] sub Theoderico […] militiae arma praetenderet.” Vita Popponis, MGH SS 11, c. 2 p. 295. Het feit dat Poppo in 

het jaar 994 meerderjarig werd is gebaseerd op zijn geboortejaar, met name 978, wat betekent dat hij in 994 16 

jaar werd. Dit is de leeftijd waarop iemand in de hoge middeleeuwen meerderjarig werd. Zie als referentie 

keizer Otto III: hij werd geboren in 980, maar werd pas in 996 als meerderjarig beschouwd. Zie Huth, 

“Erzbischof”, p. 89. 
777 Deze militaire dienst wijst er daarnaast ook op dat we de sociale positie van Poppo’s ouders (vooral dan van 

zijn moeder) niet mogen overschatten. Zie de literatuur in voetnoten 754 en 753. 
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Poppo zich hierdoor via loyaliteitsbanden had verbonden met de machtsgroep van Dirk 

III.  

De Vita Popponis laat echter na te vertellen dat deze graaf ten tijde van Poppo’s 

inlijving de volwassen leeftijd nog niet had bereikt.778 Nog gedurende meerdere jaren na 

994 stond Dirk III in feite onder het regentschap van zijn moeder, Lutgard van 

Luxemburg.779 Deze Lutgard was de dochter van graaf Siegfried van Luxemburg (die een 

telg was van de Wigeric-clan) en de schoonzus van de toekomstige Duitse keizer 

Hendrik II, wat betekent dat ze behoorde tot één van de invloedrijkste families in 

Lotharingen.780 Omwille van haar regentschap beheerde Lutgard het graafschap van 

kind-graaf Dirk III, met alle bijhorende rechten, zelfstandig. Dit impliceert dan ook dat 

Poppo in feite in een de facto vazalrelatie stond met Lutgard van Luxemburg, waarbij hij 

zijn bevelen dus van haar ontving. Zoals Rosé eveneens aantoonde voor de vroege 

vazalrelaties van Odo van Cluny, stond Poppo via dergelijke relatie in verbinding met de 

machtsgroep van de Luxemburg familie. Dit betekent onder meer dat hij onrechtstreeks 

toegang had tot een deel van het sociaal kapitaal van deze clan.781 Aangezien de Vita 

Popponis vermelding maakt van een gezamenlijke pelgrimstocht van Poppo en Dirk III 

richting Rome, kan dit er op wijzen dat Poppo bovendien een vertrouwenspositie 

genoot in de entourage van Dirk III, en dus bij Lutgard van Luxemburg.782  

 

                                                      
778 De vader van Dirk III, Arnulf van Holland, was in 993 gestorven. Hoewel de geboortedatum van Dirk III niet 

gekend is, is wel geweten dat hij na het overlijden van zijn vader nog gedurende meerdere jaren onder het 

regentschap van zijn moeder stond. Zie Dek, Genealogie, p. 2; De Boer & Cordfunke, Graven, p. 29. Hierbij wil ik 

ook nog vermelden dat het niet onmogelijk is dat Poppo’s in diensttreding bij een minderjarige graaf 

mogelijks een strategische zet was van zijn moeder, die hoopte om een horizontale solidariteitsband te 

creëren tussen Poppo en Dirk III, gebaseerd op leeftijd. 
779 Cordfunke, Gravinnen, pp. 37-8. Het geboortejaar van Dirk III is niet gekend, waardoor we onmogelijk 

kunnen achterhalen in welk jaar hij meerderjarig werd. Sommige auteurs menen dat dit reeds het geval was in 

998, terwijl anderen opperen dat dit later was, zelfs na 1005. Zie bijvoorbeeld Cordfunke, Gravinnen, p. 21; 

Ladewig, Poppo, p. 27 noot 3.  
780 Zie onder andere Twellenkamp, “Das Haus”, pp. 476-86. Op het belang en de invloed van deze familie zal 

verder in deze verhandeling nog worden teruggkomen. 
781 Rosé, “Reconstitution”, p. 232. Hierbij fungeerde Lutgard dan als een broker tussen Poppo en deze 

machtsgroep. Het is niettemin opmerkelijk dat de Vita Popponis zelf met geen woord repte over Lutgard, of 

over enig ander lid van haar familie. Zoals aangegeven in Tabel 7, zetten de auteurs vooral personen van de 

Verdun familie in de verf, terwijl andere seculiere machthebbers haast nooit aan bod kwamen. Omtrent de 

eventuele intenties van de auteurs om enkel leden van deze familie te vermelden en anderen (al dan niet 

doelbewust) weg te laten, kunnen meerdere hypothesen worden geformuleerd.   
782 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 4 p. 296. Volgens Ladewig vond deze pelgrimstocht plaats in 1005. Hoewel de 

Vita zelf niet aangaf in welk jaar deze pelgrimstocht plaats vond, baseerde Ladewig zijn datering op het feit dat 

Lutgard in het jaar 1005 de hulp van keizer Hendrik II inriep om een opstand van de Friesen te onderdrukken. 

Ladewig meende dan dat de reden van deze opstand te vinden moest zijn in een afwezigheid van Dirk III, wat 

er volgens hem op wijst dat de (toen meerderjarige) Hollandse graaf in dat jaar op bedevaart was. Zie Ladewig, 

Poppo, p. 27. Hoewel Ladewig zelf niet aangeeft welke bron hij hiervoor hanteerde, kunnen we in de kroniek 
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Dirk III is echter niet Poppo’s enige contact dat in de Vita Popponis wordt vermeld. 

Voordat Poppo naar Rome trok, zou hij immers al (per boot) de hachelijke reis naar 

Palestina hebben ondernomen. 783 Dit deed hij samen met (minstens) twee vrienden, 

genaamd Robert en Lausus. Ook al valt er te discussiëren over het waarheidsgehalte van 

deze tocht, het is niettemin duidelijk dat de auteurs Poppo doelbewust wilden 

associëren met deze twee personen. In de Vita zelf wordt Lausus geïdentificeerd als de 

bouwheer van de St-Johanneskerk in Gent, wat aanduidt dat deze persoon een vrij rijke 

en respectvolle positie genoot in deze stad.784 Over Robert (Rotbertus) wordt echter enkel 

verteld dat hij enkele jaren na deze reis intrad als monnik in het klooster Beaulieu, toen 

Richard van St-Vanne er de abtspositie bekleedde.785 Omwille van de populariteit van de 

naam ‘Robertus’ in hoogmiddeleeuws Vlaanderen, is het helaas haast onmogelijk om 

deze persoon aan de hand van andere bronnen te identificeren.786 Niettemin is het 

opmerkelijk dat de tweede schenker in de oorkonde uit 989, waarin Poppo’s moeder 

 

                                                                                                                                                                      
van Thietmar van Merseburg inderdaad terugvinden dat Hendrik II in 1005 de Friezen aanviel met een vloot 

“ab incepta contumelia desistere et magnum zulum Luidgarde, sororis regine, placare coegit.” Zie Thietmar van 

Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N.S. 9, boek 6 c. 19 p. 297. Deze reis kan uiteraard ook beschouwd 

worden als een hagiografisch topos. 
783 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 3 p. 295. Indien we zouden aannemen dat Poppo’s reis naar Rome effectief plaats 

vond in 1005, dan moet deze pelgrimstocht dus alleszins voor die datum worden gesitueerd, zie ook voetnoot 

782. Ook hier bestaat uiteraard de mogelijkheid dat dit fragment niet meer is dan een topos. Niettemin is de 

beschrijving van Poppo’s pelgrimstocht, voor zover ik kan terugvinden, de allervroegste vermelding van 

iemand uit de Vlaamse regionen die een bedevaart naar het Heilige Land maakte. Hierdoor kan Poppo’s 

vermelding als Jeruzalemvaarder bijgevolg allerminst als ‘typisch’ worden bestempeld. Bovendien werden 

(collectieve) pelgrimstochten naar het Midden Oosten pas echt populair doorheen de elfde eeuw, voordien 

waren zo’n reizen zeer duur en risicovol. Indien we aannemen dat deze reis effectief plaatsvond, wijst dit er 

bovendien nogmaals op dat Poppo’s familie over voldoende activa moest beschikken om dergelijke 

onderneming te financieren. Voor een overzicht van pelgrims uit de tiende en elfde eeuw naar Palestina, zie 

bijvoorbeeld Röhricht, Beiträge, deel 2, pp. 293-7. Zie ook Gabroïs, “Les pèlerinages”, pp. 535-9; Gabriele, An 

empire, pp. 73-93. 
784 Deze kerk bevond zich tot de zestiende eeuw op de plaats van de huidige kathedraal van Gent. Zie Vita 

Popponis, MGH SS 11, p. 296 noot 7. Zie ook Ladewig, Poppo, p. 27 noot 1. 
785 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 3 p. 296. Aangezien Richard pas in 1015 abt werd in Beaulieu, moet Roberts 

intrede na dit jaar worden gesitueerd. Op de casus van Beaulieu, en Richards abbatiaat in deze abdij, zal verder 

in deze verhandeling nog uitgebreid worden terug gekomen. 
786 Met behulp van de digitale databank Diplomatica Belgica kunnen we vijf vermeldingen van een ‘Robert’ (of 

naamvariaties) terugvinden in oorkonden uit de periode 960-1020 (hiebij worden verwijzingen naar de zoon 

van de Vlaamse graaf Boudewijn IV, naar de West-Frankische koning en naar clerici die Robert heetten, niet 

meegerekend). In 965 kwam een Robert voor als getuige in een oorkonde van Dirk I van Holland, zie Gysseling 

& Koch, Diplomata, vol. 1, pp. 159-60 nr. 62. In oorkondes uit 981 en 994 wordt dan een Robert vermeld die 

leefde ten noorden van Saint-Omer, zie Gysseling & Koch, Diplomata, vol. 1, pp. 170-3 nrs. 69-9 en pp. 183-4 nr. 

77. In oorkondes uit 1018 en 1033 wordt een Robert vermeld als ‘de heer van Thiennes’, zie Berlière, Documents 

inédits, pp. 8-9 nr. 3. Tot slot komt in 1011 een Robert voor in de regio rond Valenciennes, zie Wauters, Chartes 

inédits, pp. 444-5 nr. 4. 
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staat vermeld, ook ‘Rotbertus’ heette. 787  Volgens deze oorkonde bezat Robert 

eigendommen in Berchem, gelegen op de Oosteroever van de Schelde, nabij 

Kluisbergen. 788  Omwille van zijn situering op de grens tussen het Duitse rijk en 

Vlaanderen, bezat Berchem een bijzonder strategische ligging in het Duitse 

markgraafschap Ename.789 Ten tijde van deze oorkonde was dit graafschap dan in 

handen van graaf Godfried I van Verdun, een vooraanstaand lid van de invloedrijke 

Verdun familie en hierdoor een telg van de Wigeric-clan.790 De Robert uit de oorkonde 

van 989 had dus hoogstwaarschijnlijk contacten met Godfried I van Verdun en was 

mogelijkerwijs zelfs als vazal aan hem verbonden. Aangezien de abdij van Beaulieu ten 

tijde van Richards abbatiaat daarenboven ook nauwe banden onderhield met de Verdun 

familie, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat ook Poppo’s reisgezel Robert banden had met 

deze familie. Op basis hiervan kan geargumenteerd worden dat zowel de Robert uit de 

Vita Popponis als de Robert uit de oorkonde van 989 verwijzen naar dezelfde persoon, ook 

al is dit uiteraard slechts een hypothese. 

Tot slot benoemt de vita Popponis nog één laatste persoon met wie de jonge Poppo 

tijdens zijn seculiere carrière contact had. In hoofdstuk 5 staat namelijk vermeld dat een 

zekere Frumold, die leefde in Sithiu (nabij de Vlaamse abdij St-Bertijn), de hand van zijn 

dochter aan Poppo had aangeboden.791 Deze Frumold was volgens de Vita “één van de 

naasten”, alsook de belangrijkste raadgever, van de Vlaamse graaf Boudewijn IV.792 Al 

mag dit waarschijnlijk met een korrel zout worden genomen, een zoektocht doorheen 

oorkonden uit die tijd lijkt alleszins te bevestigen dat één van Boudewijns machtigere 

vazallen inderdaad ‘Frumold’ heette.793  

 

                                                      
787 Fayen, Liber traditionum, pp. 93-4 nr. 97. 
788 Zie Figuur 24. 
789 Omtrent het strategisch belang van het markgraafschap Ename, zie Ganshof, “Les origines”, pp. 102-5; 

Callebout, “De Ottoonse grenspolitiek”, pp. 375-426. 
790 Vanderkindere, La formation, vol. 2 p. 105. Zie ook Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en 

Luxemburg families.  
791 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 5 p. 297. Zie Figuur 24. 
792 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 5 p. 297.  
793 In een belangrijke oorkonde uit 988 deed de kersverse graaf Boudewijn IV, samen met zijn moeder en in de 

aanwezigheid van heel wat prominenten, een schenking aan de St-Pietersabdij ter nagedachtenis van zijn net 

overleden vader. In de getuigenlijst van deze oorkonde staan 30 prominente personen opgelijst in volgorde 

van hun sociale rang, waarbij Boudewijn IV zelf als negende wordt vermeld. Een zekere Frumold staat dan 

vermeld op de 18e plaats, wat erop wijst dat deze persoon een vrij hoge sociale status bekleedde. Niet 

oninteressant te vermelden is dat ook Dirk II van Holland, de grootvader van Dirk III, als getuige in deze 

oorkonde voorkomt. Zie Gysseling & Koch, Diplomata, vol. 1, p. 175 nr. 71. Over het belang van deze oorkonde, 

zie Koch, De betrekkingen, pp. 36-7. Een verdere zoektocht doorheen de digitale databank Diplomata Belgica 

levert daarenboven nog drie oorkonden op (uit de periode 981 tot 996-1029), waarin een Frumold wordt 

vermeld. Zie Gysseling & Koch, Diplomata, vol. 1, pp. 170-1 nr. 68, pp. 171-3 nr. 69, p. 189 nr. 83. 
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Het huwelijk tussen Poppo en Frumolds dochter zou evenwel nooit plaatsvinden. 

Volgens de Vita koesterde de jonge man aanvankelijk sterke twijfels over deze 

verbintenis, maar omdat hij “vreesde zijn trouwe vriend te beledigen”, stemde hij 

uiteindelijk toch in met Frumolds aanbod.794 Tijdens zijn reisweg naar Sithiu, waar 

voorbereidingen voor het huwelijk al volop aan de gang waren, werd Poppo’s lans 

echter plots geraakt door een bliksemschicht. Poppo, die al langer speelde met de 

gedachte om zich aan een religieus leven te wijden, vatte dit op als een Goddelijk 

signaal. Hij keerde zijn paard om, nam afscheid van zijn medereizigers en zette linea 

recta koers richting Reims, waar hij als monnik zou intreden in St-Thierry.795  

Het verhaal van Poppo’s elektrostatische lans mag ongetwijfeld beschouwd worden 

als een topos, al bestaat er een redelijke kans dat het verhaal over Poppo’s geannuleerd 

huwelijk een zeker waarheidsgehalte bevat. De Vita Popponis werd immers nog geen 50 

jaar na deze feiten geschreven, wat betekent dat een aantal personen die bij deze feiten 

betrokken waren (zoals Frumolds dochter), of hun nakomelingen, nog actieve 

herinneringen konden hebben aan Poppo’s afwijzing. Wat er ook van zij, met dit verhaal 

wilden de Everhelm en Onulf duidelijk aangeven dat Poppo’s conversie geenszins het 

gevolg was van gebrekkige carrièreopties in zijn seculier leven.796 Bovendien kan dit 

verhaal opgevat worden een statement omtrent Poppo’s positie in de toenmalige 

samenleving. Het is immers veelzeggend dat een machtige Vlaamse vazal als Frumold 

Poppo graag lid wilde maken van zijn familia. Net als in het geval van Poppo’s ouders, 

zou dit huwelijk hierbij waarschijnlijk beschouwd kunnen worden als een geval van 

hypergamie. 

Hoewel deze personen de enigen zijn die expliciet vermeld worden in het eerste deel 

van de Vita Popponis, was Poppo’s effectieve personal community beslist een stuk 

uitgebreider en diverser dan wat deze bron laat vermoeden.797 Het spreekt dan ook voor 

zich dat deze sociale contacten van Poppo in de eerste plaats een weerspiegeling 

vormen van wie Everhelm en Onulf memoranda (het herinneren waard) achtten.798 

Niettemin stellen deze gegevens ons in staat om een glimp op te vangen van Poppo’s 

sociale identiteit als adolescent en van zijn positie in de hoogmiddeleeuwse 

samenleving.  

 

                                                      
794 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 6 p. 297. 
795 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 7 p. 297. Zie Figuur 24. 
796 Zie De Miramon, “embrasser”, p. 829. 
797 Omtrent het begrip ‘personal community’, cf. supra, deel 2: 1.3 (H)SNA als oplossing of als probleem?: Social 

network analysis in een notendop. 
798 Over de problematiek van het selectief herinneren, en over de transitie van memorabilia naar memoranda, zie 

onder andere Geary, Phantoms; Foot, “Remembering”; Geerardyn & Deploige, “van memorabilia”; Ricoeur, 

“Memory” en Vanderputten, “Identité”. 



 

 207 

Zowel Poppo’s bescheiden aanzien als zijn militaire indiensttreding kwamen 

hoogstwaarschijnlijk voort uit zijn familiale herkomst. Zijn vazalrelatie met de graaf van 

Holland had hierbij tot rechtstreeks gevolg dat hij gedurende meerdere jaren verbonden 

was met de machtsgroep van deze graaf. Het was dan ook op die manier dat Poppo een 

positie verwierf binnen de groepsstructuren van de samenleving. Daarnaast verwierf 

Poppo via deze band (al dan niet rechtstreeks) toegang tot het uitgebreide sociaal 

kapitaal waarover de graaf kon beschikken. 799  Het belangrijkste gevolg van deze 

vazalrelatie met Dirk III was echter Poppo’s connectie met Lutgard van Luxemburg, die 

zich als broker tussen Poppo en de machtige Luxemburg-clan bevond. Hoewel we op dit 

punt onmogelijk het belang van deze relatie kunnen inschatten, zal Poppo’s verdere 

carrièreverloop nog aantonen hoezeer deze band met Lutgard zijn latere levensloop 

beïnvloedde. Tot slot verkreeg Poppo via zijn banden met een bouwheer uit Gent, met 

een vermoedelijke aristocraat uit het markgraafschap Ename en met een invloedrijke 

Vlaamse krijgsheer ook onrechtstreeks toegang tot diverse andere machtsgroepen, 

waaronder die van de Verdun familie en de entourage van de Vlaamse graaf.  

Dat betekent dat Poppo zich tijdens zijn adolescentie en jongvolwassen jaren via 

diverse tussenpersonen verbonden zag met enkele van de machtigste en invloedrijkste 

groepen uit Vlaanderen en Lotharingen in die tijd. Deze interactie oefende hierbij dan 

een grote invloed uit op zijn sociale identiteit. 800  Zijn positie binnen de sociale 

netwerkstructuur van de samenleving voorzag Poppo van een vrij omvangrijke ‘rugzak’ 

aan sociale contacten die hij – indien nodig – in kapitaal kon omzetten, of vice-versa. 

Zoals de studie van zijn latere levensloop nog zal uitwijzen, vallen Poppo’s carrière en 

invloed onmogelijk te verklaren zonder de fundamentele rol van (sommige van) deze 

contacten in rekening te brengen. 

2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge 

jaren 

Na het bestuderen van Poppo’s herkomst en zijn vroege sociale omgeving, moet een 

inleidende schets worden gemaakt van de geopolitieke context tijdens Poppo’s jonge 

jaren. Het is immers onmogelijk om de impact van de vector ‘lokale en regionale korte- 

 

                                                      
799 Zo toonde ook Rosé aan hoe Odo van Cluny gedurende zijn jeugd in dienst trad van een nutritor. De groepen 

waartoe Odo via deze nutritor contact verwierf, zouden gedurende zijn ganse leven een belangrijke rol blijven 

spelen. Zie Rosé, “Reconstitution”, p. 232. 
800 Ook hier kunnen we een analogie maken met het onderzoek van Rosé. Zij toonde immers eveneens aan hoe 

de jonge Odo van Cluny via zijn sociale relaties onrechtstreeks toegang had tot diverse van de belangrijkste 

machtsgroepen uit zijn tijd. Zie Rosé, “Reconstitution”, p. 229. 
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en lange-termijn socio-politieke context’ te begrijpen, zonder een beeld te hebben van 

de algemenere geopolitieke context uit die tijd. In hiernavolgend overzicht zal ik mij 

echter hoofdzakelijk beperkten tot de regio’s en machtsgroepen die al aan bod kwamen, 

of die in het verdere verloop van Poppo’s leven nog een belangrijke rol zullen spelen. 

Hoewel vele van deze gebeurtenissen (of personages) niet meteen relevant mogen lijken 

voor het levensverloop van de jonge Poppo, oefenden ze niettemin (rechtstreeks of 

onrechtstreeks) een grote impact uit op Poppo’s latere carrière.801  

Tussen Oost en West: Lotharingen in medio nationis802 

Hoewel Poppo werd geboren in Vlaanderen en als monnik intrad te Reims, speelde het 

merendeel van zijn latere leven zich af in Lotharingen. Een korte introductie op deze 

regio is hier dan ook op zijn plaats. Lotharingen situeerde zich tussen de twee 

machtigste koninkrijken van West-Europa, met name West-Francië en het Duitse rijk (of 

Oost-Francië).803 Deze regio ontstond in 855 uit het noordelijke deel van Midden-Francië 

en werd genoemd naar koning Lotharius II († 869).804 De geografische afbakening van 

Lotharingen was dus niet op etnische gronden gebaseerd (zoals andere Duitse 

hertogdommen als Saksen, Zwaben of Beyeren), maar ontstond uit een politieke 

constructie.805 Gedurende de tweede helft van de negende en de volledige tiende eeuw 

werd de heerschappij over deze regio sterk gecontesteerd door zowel de Oost-

Frankische als de West-Frankische Karolingische koningen. Dit was niet enkel het 

gevolg van dynastiek-politieke ontwikkelingen of van Lotharingen’s strategische ligging 

als kernland, maar ook omdat Austrasië, het stamgebied van de Karolingers, tot deze 

regio behoorde. Het verdwijnen van de Karolingische dynastie in het Duitse rijk na 911, 

met het aantreden van koning Koenraad I, veranderde niet veel aan deze situatie. Ook al 

zorgde dit ervoor dat de erfaanspraken van de (Karolingische) West-Fankische koningen 

op Lotharingen sterker werden, niettemin gingen de Duitse koningen zich voortaan 

baseren op het verdrag van Ribemont (880) om legitimiteit in deze regio op te eisen.806 

De decennia volgend op het koningschap van Lotharius II (855-869) werd Lotharingen 

 

                                                      
801 Aangezien dit voornamelijk achtergrond informatie betreft, zal ik mij in dit stuk beperken tot verwijzingen 

naar secundaire literatuur.  
802 Inspiratie voor deze titel werd gehaald in de titel van Vanderputten & Meijns, Ecclesia. 

803 Zie  
 

Figuur 14 Opper- en Nederlotharingen in de elfde eeuw. 
804 Parisse, “Noblesse”, p. 170; Margue, “Nous ne sommes”, pp. 395-6. 
805 Schneidmüller, “Regnum”, pp. 87-8; Margue, “De la Lotharingie”, pp. 476-7. Voor de (problematische) 

geografische afbakening van Lotharingen, zie Schneider & Martine, “La production”. 
806 Linssen, “Lotharingen”, p. 305. 
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dan ook gekenmerkt door turbulente periodes waarin zelfstandigheid en aanhechting 

bij Oost- of West-Francië elkaar afwisselden.807 Toch kan gesteld worden dat Lotharingen 

vanaf 921/925 quasi definitief deel uitmaakte van het Duitse rijk.808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 14 Opper- en Nederlotharingen in de elfde eeuw.809 

 

                                                      
807 Mohr, Geschichte, vol. 1, pp. 7-11; Schneidmüller, “Regnum”, pp. 103-5.  
808 Schneidmüller, “Regnum”, p. 105; Margue, “De la Lotharingie”, p. 477. 
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Dit betekent echter allerminst dat de Lotharingse adel vanaf toen ook zelf het gevoel 

had te behoren tot Oost-Francië. De diverse adellijke machtsgroepen in deze regio 

bleven in de tiende eeuw dan ook onderling sterk verdeeld en wisselden daarbij vaak 

van loyaliteit tussen Oost en West.810  Voor de Duitse koningen was deze situatie 

uiteraard problematisch, aangezien hun legitimiteit in Lotharingen haast uitsluitend 

berustte op hun erkenning als soeverein door de voornaamste regionale adellijke 

groepen. 811  De West-Frankische koningen/keizers lieten dan ook niet na om tot 

minstens 1056 Lotharingens statuut als Duits grondgebied actief te betwisten, hetzij via 

politieke strategieën, hetzij via militaire invasies.812 Het overlijden van West-Francië’s 

laatste Karolinigische koning, Lodewijk V († 987), en de aanvankelijke belofte van Hugo 

Capet (de nieuwe koning van West-Francië) om niet te interveniëren in Lotharingen, 

veranderde daar slechts weinig aan.813 

De Oost-Frankische koningen ondernamen gedurende de tiende eeuw dan ook 

verwoede pogingen om Lotharingen te integreren in het Duitse rijk.814 Dit gebeurde 

onder meer via banden van amicitia, via het opzetten van gebedsgemeenschappen en via 

het betrekken van de Lotharingse adel in de rijkspolitiek. 815  Hun belangrijkste 

instrument tot integratie was echter het omvormen van Lotharingen tot een Duits 

hertogdom. Hierbij werden alle diverse ‘delen’ waaruit Lotharingen tot dan toe bestond, 

geïntegreerd in dit hertogdom. 816  Dit betekende uiteraard ook dat een nieuwe 

hertogsfunctie werd gecreëerd. Na het fiasco met de opstandige hertog Giselbert († 939), 

ging de Duitse keizer Otto I ‘de grote’ (963-973) voor het invullen van deze 

hertogsfunctie haast uitsluitend vertrouwen op zijn naaste familieleden.817 Vooral de 

benoeming van Bruno († 965), Otto’s broer en de aartsbisschop van Keulen, als nieuwe 

hertog (in 953) bleek hierbij succesvol.818 Via deze benoeming werd immers niet enkel 

een persoonlijke band gecreëerd tussen het Duits koningshuis en het Lotharings 

hertogdom, bovendien steunde Bruno in zijn politiek van integratie sterk op een aantal 

 

                                                                                                                                                                      
809 Kaart overgenomen uit Schneider & Martine, “La production”. Deze kaart werd ontworpen door Rémi 

Crouzevialle. 
810 Voor de historiografische discussie omtrent het al dan niet bestaan van een Lotharingse identiteit, zie  Le 

Jan, “L’aristocratie”, pp. 208-10”; Margue, “Nous ne sommes”, pp. 395-405. 
811 Schneidmüller, “Regnum”, p. 103. 
812 Schneidmüller, “Regnum”, p. 94. 
813 Margue, “De la Lotharingie”, p. 482. 
814 Margue, “Nous ne sommes”, pp. 410-7. 
815 Schneidmüller, “Regnum”, p. 107. Zie ook Margue, “Face à l’évêque” ,pp. 243-5. 
816 Margue, “Nous ne sommes”, pp. 412-3. Omtrent deze hertogstitel en –functie, zie voornamelijk Werner, 

“Der Herzog”. 
817 Margue, “Nous ne sommes”, p. 413. 
818 Mohr, Geschichte, vol. 1, pp. 31-50; Arnold, Medieval Germany, pp. 55-6. 
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machtige regionale adellijke families. Eén van deze families was de zogenaamde 

‘Wigeric-clan’. Toen Bruno in 959 de basis legde voor de opdeling van Lotharingen in 

een noordelijk (Nederlotharingen) en zuidelijk (Opperlotharingen) deel, was het aan een 

lid van deze clan, met name aan Frederik van Bar, dat hij de hertogstitel van 

Opperlotharingen toevertrouwde.819 

De ‘Wigeric-clan’ 

Deze machtsgroep ontleent haar naam aan hun gemeenschappelijke voorouder, 

namelijk Wigeric (of Witger) van Lotharingen († 916-925). Aangezien deze figuur leefde 

rond het jaar 900, gekend als de ‘duistere’ jaren van de Middeleeuwen, is maar bitter 

weinig geweten over hem.820 Zijn broer was Frederik († 942), de abt van St-Hubert en een 

‘hervormer’ uit de abdij van Gorze, en we weten dat hij was getrouwd met (de 

Karolingische) Cunégunde, de dochter van de zus van de West-Frankische koning Karel 

III ‘de simpele’ (898-922).821 Rond 915, enkele jaren nadat Karel III zich meester had 

gemaakt van Lotharingen, vertrouwde deze West-Frankische koning het 

paltsgraafschap van Lotharingen aan zijn (aangetrouwde) neef Wigeric, die in de regio 

heel wat bezittingen zou hebben gehad.822 Deze titel hield niet enkel in dat Wigeric het 

koninklijk gezag in Lotharingen vertegenwoordigde, maar ook dat hij de belangrijkste 

militaire functie in de regio vervulde.823 Niet lang na het toekennen van deze titel stierf 

Wigeric (in de periode 916-925), maar niet zonder een indrukwekkend aantal 

nakomelingen na te laten.824 Hij zou immers zeven kinderen hebben gehad, waaronder 

zes zonen (Siegbert, Giselbert, Adalbero, Gozelo, Frederik en Siegfried) en één dochter 

(Liutgarde).825 

 

                                                      
819 Schneidmüller, “Regnum”, pp. 107-8; Parisse, “Noblesse”, p. 170; Werner, “Der Herzog”, pp. 374-6. Omtrent 

het jaartal van het toekennen van deze hertogstitel, zie Laret-Kayser, “La fonction”, p. 135 noot 5. Zie ook 

Figuur 15 Stamboom van Wigeric en Cunégunde met hun kinderen 
820 Zie onder andere Van Droogenbroeck, “Paltsgraaf”, pp. 124-8. 
821 Parisse, “Généalogie”, p. 20; Twellenkamp, “Das Haus”, p. 478. Zie Figuur 15 Stamboom van Wigeric en 

Cunégunde met hun kinderen 
822 Renn, Das erste Luxemburger, pp. 22-5; Renn, “Die Luxemburger”, p. 102; Margue, “Les biens”, pp. 303-5. 
823 Twellenkamp, “Das Haus”, p. 478. 
824 Omtrent zijn sterfdatum, zie Renn, Das erste Luxemburger, pp. 22-5; Van Droogenbroeck, “Paltsgraaf”, pp. 

127-8.  
825 We moeten hierbij weliswaar vermelden dat het betwist wordt indien al deze kinderen afstamden van 

Wigeric, al hadden ze allen zo goed als zeker Cunégunde als moeder (zij was na Wigeric’s dood hertrouwd met 

graaf Richwin van Verdun, en volgens sommige historici ook met Giselbert van Lotharingen als derde 

echtgenoot). Niettemin heeft de historiografie de neiging om hen allen als kinderen van Wigeric te benoemen. 

Vooral de status van Siegfried als zoon van Wigeric is sterk betwist. Volgens recent onderzoek had Siegfried 

immers Giselbert van Lotharingen als vader, hoewel Cunégunde zekerlijk zijn moeder was. Voor een 

overzicht, zie Parisse, “Généalogie”, pp. 19-24. Zie ook Weinfurter, “Kunigunde”, pp. 12-3. 
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Deze kinderen van Wigeric en Cunégunde ontpopten zich, na de vestiging van het 

Oost-Frankische gezag in Lotharingen in 921/925, al vrij snel tot vurige voorvechters 

van de Duitse koningen.826 Deze steun legde hen geen windeieren, aangezien ze hierdoor 

enkele van de machtigste posities in de regio wisten te verwerven. Over Siegbert en 

Giselbert († 963-965) is haast niks geweten, maar Adalbero († 962) kreeg in 929 

bijvoorbeeld de felbegeerde bisschopszetel van Metz in handen (929-962).827 Later werd 

deze Adalbero vooral bekend als de hervormer van de abdij van Gorze.828 Gozelo (of 

Gothelo, † 942/943) trouwde met de dochter van de graaf van Metz en werd een 

vertrouweling van keizer Otto I.829 Hun broer Frederik († 978), die het graafschap Bar in 

handen had, huwde met de zus van (de latere Franse koning) Hugo Capet en werd in 959 

benoemd tot de eerste hertog van Opperlotharingen.830 Siegfried († 998) werd de graaf 

van onder andere de Mozelgouw, de Saargouw, de Bidgouw en de Nidgouw en in 963 

verwierf hij de versterkte burcht “Lucilinburhuc” (Luxemburg), wat hem later de titel 

‘graaf van Luxemburg’ opleverde.831 Daarnaast kreeg Siegfried ook het voogdijschap 

over de machtige rijksabdijen St-Maximin en Echternach (die later beiden onder 

Poppo’s invloed zouden komen) in handen.832 In Echternach toonde hij zich daarbij een 

waardige broer van de ‘hervormer’ Adalbero van Metz, aangezien hij de lekenabt (in casu 

zichzelf) verving door een reguliere abt en er de regel van Benedictus liet invoeren.833 

Liutgarde († na 960), tot slot, trouwde eerst met Adalbert († 944), graaf van Metz, en na 

diens overlijden met Eberhard († 972/973?), de graaf van de Noordgouw.834 

 

                                                      
826 Twellenkamp, “Das Haus”, pp. 478-9. 
827 Parisse, “Généalogie”, pp. 20-1, 22-3. 
828 Parisse, “Noblesse”, p. 185-6. 
829 Parisse, “Généalogie”, p. 21. Soms wordt geopperd dat Gozelo graaf was van Verdun, al klopt dit niet, zie 

Evrard, “Les comtes”, p. 155. 
830 Parisse, “Généalogie”, p. 22; Poull, La maison, pp. 7-17. 
831 Parisse, “Généalogie”, pp. 23-4; Schoos, “Die Familie”, pp. 120-1; Twellenkamp, “Das Haus”, p. 475. We 

moeten hierbij weliswaar vermelden dat Siegfried’s bezit van (sommige) van deze graafschappen betwist 

wordt, zie Margue, “Les biens”, pp. 305-10. 
832 Twellenkamp, “Das Haus”, p. 477. 
833 Schroeder, “le comte”, pp. 283-98. 
834 Parisse, “Généalogie”, p. 21. Zie Figuur 15 Stamboom van Wigeric en Cunégunde met hun kinderen. 
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Figuur 15 Stamboom van Wigeric en Cunégunde met hun kinderen 

Wat deze kinderen van Wigeric en Cunégunde echter vooral interessant maakt, is dat 

drie van hen bekend staan als de stamvaders van drie machtige families die het politiek 

leven in Lotharingen tot minstens medio de elfde eeuw zouden beheersen.835 Zo staan de 

afstammelingen van Gozelo, die het graafschap Verdun in handen kregen, gekend als de 

familie ‘Ardennen-Verdun’; de afstammelingen van Frederik van Bar zijn gekend als de 

‘Ardennen-Bar’ familie en de afstammelingen van Siegfried van Luxemburg vormden de 

‘Ardennen-Luxemburg’ familie. 836  Zowel de hertogstitel van Opper- als 

Nederlotharingen zou in handen van deze families terecht komen (en semi-erfelijk 

worden gemaakt), evenals de bisschopszetels van Reims, Laon, Verdun en Metz. 

Daarnaast kwamen tal van graafschappen en heerlijkheden in de zuidelijke helft van 

 

                                                      
835 Zie Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families. 
836 Parisse, “Généalogie”, pp. 12-5; Le Jan, “L’aristocratie”, pp. 219-221. Gozelo zelf was nooit graaf van Verdun, 

maar zijn zoon Godfried werd dit wel. Evrard meende dat dit gebeurde in 944, maar lijkt zich te vergissen. Zie 

Vanderkindere, La formation, vol. 2 pp. 367-8; Evrard, “Les comtes”, p. 155; Parisse, “Généalogie”, p. 24. Voor 

het gemak zal in deze verhandeling, wanneer deze families (of machtsgroepen) aan bod komen, het prefix 

‘Ardennes-‘ niet gebruiken. Er zal dus telkens gesproken worden over de Verdun familie, de Bar familie of de 

Luxemburg familie. 
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Nederlotharingen en in de noordelijke helft van Opperlotharingen onder hun invloed te 

staan.837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.838  

 

                                                      
837 Parisse, La noblesse, pp. 19-22. 
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De aanzienlijke machtsexpansie van deze families is aan diverse factoren te wijten. Zo 

speelde de invloed van enkele van haar machtigste leden (zoals Adalbero van Metz) een 

belangrijke rol, alsook hun invloedrijke (Karolingische) afkomst (via hun moeder 

Cunégunde) en hun doordachte huwelijkspolitiek.839 Niettemin mag het belang van hun 

steun aan het (Duits) koninklijke gezag hierin niet onderschat worden. Zowel keizer 

Otto I als zijn broer Bruno probeerden in hun politiek van integratie immers de grootste 

regionale familiale machtsblokken die een bedreiging vormden, te ontbinden. De macht 

van deze groepen droegen ze dan over aan de bisschoppen en de adellijke groepen die 

hen trouw bleken, zoals dus de kinderen van Wigeric.840  

Het spreekt uiteraard voor zich dat dergelijke machtstoename ten koste ging van 

andere machtsgroepen, die dit niet zomaar met lede ogen wilden aanzien.841 Eén van de 

belangrijkste onder hen was de familie van Reginar van Henegouwen († 915).842 Tot 

medio de tiende eeuw behoorde deze ‘clan’ tot de machtigste families in Lotharingen.843 

Niettemin gaven Reginars afstammelingen meermaals blijk van een al te grote 

machtshonger, waarbij ze er niet voor terugdeinsden om in opstand te komen tegen het 

Duits gezag. Zo had Giselbert († 939), zoon van Reginar en de hertog van Lotharingen tot 

939, in 936 een alliantie gesloten met de Oost-Frankische koning, wat hem uiteindelijk 

het leven kostte. 844  Ook zijn neef Reginar III van Henegouwen († 973) (Reginars 

kleinzoon), die de Duitse keizer Otto I nochtans had geholpen met het herstellen van de 

interne rust in Lotharingen, kwam in de jaren 950 in opstand. 845  De (indirecte) 

aanleiding hiertoe was de benoeming van Bruno van Keulen als hertog van Lotharingen 

door Otto, terwijl Reginar III meende dat deze titel hem toekwam. In 958 werd zijn 

opstand echter gewapenderhand onderdrukt, waarop hij samen met zijn zoons Reginar 

IV († 1013) en Lambert van Leuven († 1015) verbannen werd naar Oost-Francië.846 Het 

 

                                                                                                                                                                      
838 Zoals aangegeven in de legende, staan niet alle afstammelingen opgenomen in deze (en volgende) 

stambo(o)m(en). Personen wiens naam onzeker is, die prematuur stierven of wiens verdere daden ons 

volstrekt onbekend zijn, staan er bijvoorbeeld niet in opgenomen. Ook personen die geen directe rol spelen in 

deze (en volgende) uiteenzetting(en), staan er niet in opgenomen om te bevattelijkheid te behouden. De 

bedoeling van deze stambo(o)m(en) is dan ook veeleer verheldering te bieden bij de tekst, dan exhaustief te 

zijn. 
839 Parisse, La noblesse, p. 20. 
840 Linssen, “Lotharingen”, p. 330; Bur, “Adalbéron”, p. 57. 
841 Zie hieromtrent onder andere Margue, “Face à l’évêque”, pp. 245-51. 
842 Omtrent deze persoon, zie Dhondt, “Note critique”, pp. 124-6. 
843 Parisse, La noblesse, p. 8; Le Jan, “L’aristocratie”, pp. 213-5. 
844 Schneidmüller, “Regnum”, p. 106; Le Jan, “L’aristocratie”, pp. 206-208. 
845 Uhlirz, Jahrbücher Otto II und Otto III, vol. 1, p. 43. 
846 Kienast, Deutschland, vol. 1, pp. 79-80; Laret-Kayser, “La fonction”, p. 135 noot 5; Bur, “Adalbéron”, p. 57. Zie 

ook Figuur 19 Afstammelingen Reginar III van Henegouwen en de huwelijksverbintenis met de graaf van 

Roucy. 
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machtsvacuüm dat hierdoor ontstond, werd gretig opgevuld door (onder andere) leden 

van de Wigeric-clan.847 Dit was uiteraard allerminst naar de zin van de zonen van 

Reginar III, die in de daaropvolgende decennia herhaaldelijk zouden proberen hun 

erflanden en machtsbasis terug op te eisen.848 

Over koningen en keizers, met tussendoor wat Wigericcers (tiende eeuw) 

Toen keizer Otto I ‘de grote’ kwam te overlijden in 973, zagen de broers Reginar IV en 

Lambert van Leuven hun kans schoon en vielen ze met een leger Lotharingen binnen.849 

Deze inval mislukte echter, waarop keizer Otto II († 983) een groot deel van de 

bezittingen van Reginar IV en Lambert schonk aan graaf Godfried ‘de gevangene’ van 

Verdun.850 Deze Godfried was de zoon van Gozelo (en dus een kleinzoon van Wigeric) en 

de eerste van zijn familie die de titel ‘graaf van Verdun’ droeg.851 Hij kwam hierboven al 

aan bod als de markgraaf van Ename, een positie die hij als vertrouweling van keizer 

Otto I had weten te verwerven rond 965.852  Dankzij het verwerven van Reginars 

bezittingen in Henegouwen en Bergen gold Godfried van Verdun na 973 zonder twijfel 

als één van de machtigste graven in Lotharingen, en bijgevolg als publieke vijand 

nummer één van Reginar IV en Lambert.853 

Beide zonen van Reginar III bleven niet bij de pakken zitten, en in 976 vielen ze 

nogmaals Lotharingen binnen, deze keer met de steun van de West-Frankische koning 

Lotharius en zijn broer Karel.854 Ook deze poging om de landen van hun vader terug op 

te eisen, mislukte, al raakte Godfried van Verdun gewond tijdens de gevechten.855 Een 

onverwachte gebeurtenis in West-Francië bracht één en ander echter in 

stroomversnelling. In 977 brak immers een schandaal uit aan het Franse hof. Karel, de 

broer van koning Lotharius, had de koningin beschuldigd van overspel met bisschop 

 

                                                      
847 Dhondt, “Note critique”, pp. 125-33. 
848 Holtzmann, Geschichte, vol.1, pp. 242-3; Linssen, “Lotharingen”, p. 331-3; Helvétius, Abbayes, p. 297. 
849 Uhlirz, Jahrbücher Otto II und Otto III, vol. 1, p. 45-6. 
850 Uhlirz, Jahrbücher Otto II und Otto III, vol. 1, p. 46; Dhondt, “Note critique”, pp. 134-43. 
851 Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 368-9. Hij bezat deze titel sinds tenminste 965. Zie ook Figuur 16

 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families. 
852 Vanderkindere, La formation, vol. 2, p. 74, 105; Franz-Reinhold, “Die Marken”, pp. 234-41. Het is in dit 

graafschap dat Berchem was gelegen, met mogelijkerwijs Poppo’s reisgezel Robert als vazal van Godfried. Cf. 

supra, 2.1.2 Poppo’s wereldlijke carrière en vroege sociale omgeving. Voordien was Godfried ook al graaf van 

de Bidgouw en van de Methingouw (sinds 959), zie Parisse, “Les hommes”, pp. 261-6. 
853 Parisse, “Généalogie”, p. 24; Margue, “Les biens”, pp. 308-9. 
854 Vanderkindere, La formation, vol. 2, p. 25; Mohr, “Die lothringische Frage”, pp. 48-9; Brühl, “Lothar”, pp. 66-

7; Huysmans, “Pious foundation”, p. 115. 
855 Bur, “Adalbéron”, p. 58. 
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Adalbero van Laon (Ascelin).856 Deze Ascelin was trouwens een neef van Godfried van 

Verdun en kan dus ook geïdentificeerd kan worden al een lid van de Wigeric-clan.857 De 

koningin doorstond echter een waterproef en werd vrijgesproken, waardoor Karel 

persona non grata werd in de ogen van zijn broer Lotharius. De West-Frankische koning 

verbande zijn broer uit West-Francië, waarop Karel ging aankloppen bij Otto II. Deze 

benoemde hem – verrassend genoeg – prompt tot hertog van Nederlotharingen.858 In 

deze context besliste Otto II bovendien om vrede te sluiten met de broers Reginar IV en 

Lambert, die de meeste van hun bezittingen in Lotharingen terugkregen. Dit gebeurde 

uiteraard grotendeels ten nadele van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun, die hierdoor 

vele gebieden moest afstaan.859  

Koning Lotharius reageerde furieus op de Oost-Frankische steun aan zijn broer en, in 

een opwellende ambitie om gans Lotharingen te veroveren, viel hij met een aanzienlijke 

legermacht Lotharingen binnen in 978. Hoewel deze aanval aanvankelijk tegen zijn 

broer Karel was gericht, profiteerde Lotharius van een oponthoud van Otto II in Aken 

om het keizerlijk paleis aan te vallen, een ophefmakende daad die echter op een falen 

uitdraaide.860 Indien we de Annales Altahenses maiores mogen geloven, ontving Lotharius 

bij deze inval de steun van Reginar IV en Lambert.861 Dit bewijst dat die laatsten vooral 

West-Frankische en Karolingische sympathieën koesterden, ondanks hun recentelijk 

eerherstel door Otto II. Het is trouwens met een grote waarschijnlijkheid deze oorlog die 

geïdentificeerd kan worden als de ‘bellum Hasbaniensi’ waarin Poppo’s vader (aan Duitse 

zijde) sneuvelde, aangezien de troepen van Lotharius in hun tocht naar Aken door de 

Haspengouwse regio trokken.862 

Lotharius was dan wel (opnieuw) verdreven uit Lotharingen, hij had zijn zinnen gezet 

op het veroveren van deze regio. 863  Een belangrijke volgende episode in deze 

schermutselingen werd ingeluid door het overlijden van keizer Otto II, in 983. Op dat 

ogenblik was zijn zoon en rechtmatige opvolger, Otto III, nog maar 3 jaar oud. Tot aan 

 

                                                      
856 Bur, “Une étrange figure”, pp. 52-3; Lisson, “The dark side”, pp. 282-4, 287-8. 
857 Zie Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families. 
858 Mohr, “Die lothringische Frage”, pp. 708-10. 
859 Holtzmann, Geschichte, vol.1, pp. 254-5; Jongbloed, “Autour d’un millénaire”, noot 88. Godfried van Verdun 

mocht weliswaar hun bezittingen in Bergen behouden en verkreeg bovendien Bouillon ter compensatie. 
860 Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 92-106; Mohr, “Die lothringische Frage”, p. 711-8; Kienast, Deutschland, vol. 

1, pp. 89-97; Brühl, “Lothar”, pp. 68-70; Riches, “The Carolingian capture”, pp. 191-208. 
861 Annales Althahenses maiores, ed. von Oefele, MGH SS rer. Germ. 4, p. 13-14 a. 978. 
862 Ladewig, Poppo, pp. 24-5. Er kan geargumenteerd worden dat ook Frederik van Bar, de eerste hertog van 

Opperlotharingen, in deze strijd sneuvelde. Zie Poull, La maison, p. 13. 
863 In 980 had Lotharius weliswaar zijn aanspraken op Neder-Lotharingen opgezegd, nadat Otto II Parijs had 

belegerd, maar na het overlijden van Otto II negeerde Lotharius deze afspraak opnieuw. Zie Koch, “Het 

graafschap”, p. 370. 
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de meerderjarigheid van Otto III, in 995, nam dan ook zijn moeder Theophanu het 

regentschap van het Duitse rijk op zich.864 Dit was allerminst naar de zin van hertog 

Hendrik ‘de ruziezoeker’ van Beieren, de vader van de toekomstige koning/keizer 

Hendrik II, die tegen dit regentschap in opstand kwam. Hendrik ‘de ruziezoeker’ sloot 

een verbond met koning Lotharius en beloofde hem heerschappij over Lotharingen in 

ruil voor hulp bij zijn opstand.865 Lotharius hoefde niet lang te twijfelen en trok in 983 

met zijn legermacht naar Verdun, de machtsbasis van Godfried ‘de gevangene’ van 

Verdun, de voornaamste verdediger van de keizerlijke belangen in de regio.866  

Het verloop van de daaropvolgende gebeurtenissen maakt ons de sterke cohesie 

tussen de verschillende families van de Wigeric-clan in die periode duidelijk. Lotharius 

slaagde er namelijk in om Verdun te veroveren en vroeg aan aartsbisschop Adalbero van 

Reims, de broer van Godfried van Verdun en dus een lid van de Verdun familie, om 

versterking.867 Door te weigeren maakte Adalbero echter duidelijk dat zijn loyaliteit 

eerst en vooral bij zijn familie lag, en niet bij zijn koning.868 Dankzij een interventie van 

graaf Diederik I van Bar, hertog van Opperlotharingen en de zoon Frederik van Bar, 

kreeg Godfried zijn stad terug in handen.869 Lotharius reageerde prompt en belegerde 

Verdun met 10.000 manschappen, tot de Lotharingers zich in 985 uiteindelijk overgaven 

en gevangen werden genomen door de West-Frankische koning.870 Onder de gevangenen 

bevinden zich graaf Godfried van Verdun, zijn zonen Frederik en Adalbero (die net 

bisschop was geworden van Verdun), hertog Diederik I van Bar, graaf Siegfried van 

Luxemburg (de vader van Lutgard, met wie Poppo later een vazalrelatie had), graaf 

Gozelo van Bastogne en zijn broer Bardo (die beiden neven waren van Godfried van 

Verdun en broers van bisschop Adalbero van Laon).871 

 

                                                      
864 Holtzmann, Geschichte, pp. 279-311. 
865 Bur, “La formation”, p. 118. 
866 Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 142-9. 
867 Evrard, “Les comtes”, p. 156. Evrard vergist zich op deze pagina door de bisschoppen van Verdun en Reims 

met elkaar te verwarren. 
868 Lot, Les derniers Carolingiens, p. 145-6; Dumas, “L’église”, p. 25; Evrard, “Les comtes”, p. 156. 
869 Bur, “La formation”, p. 118. Zie ook voetnoot 862. 
870 Poull, La maison, p. 17. 
871 UQB, pp. 271-4 nr. 195. 
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Figuur 17 Wigericcers gevangen genomen door Lotharius in 985.872  

Deze lijst van gevangenen mag niet perse veelzeggend lijken, maar wordt bijzonder 

interessant wanneer alle personen geplaatst worden in de stamboom van Wigeric. Ze 

maakt immers duidelijk maakt dat Godfried van Verdun niet enkel hulp had gekregen 

van leden van (zijn) Verdun familie, maar ook steun had ontvangen van de Luxemburg 

en Bar families.873 Dit toont bijgevolg dat de diverse machtsfamilies van de Wigeric-clan 

nog een zeer grote onderlinge solidariteit kenden.874 De meeste gevangenen werden op 

aandringen van Hugo Capet, de nonkel van Diederik van Bar, al na enkele maanden 

vrijgelaten door Lotharius.875 Godfried van Verdun zou echter nog zo’n tien jaar in 

gevangenschap doorbrengen, wat hem dan ook de bijnaam  ‘de gevangene’ opleverde.876  

 

                                                      
872 Zie voetnoot 838. 
873 Zie Figuur 17 Wigericcers gevangen genomen door Lotharius in 985. 
874  Deze sterke cohesie blijkt ook uit de briefwisseling tussen de gevangenen en hun familieleden, 

buitengesmokkeld door Gerbert van Aurillac. Zie UQB, pp. 274-82, nrs. 196-200. In sociale netwerkanalyse 

wordt dergelijk fenomeen, waarbij leden van eenzelfde (familiale) kliek een gesloten front formen tegen een 

gezamelijke vijand, ‘binding’ genoemd. Zie Marin & Wellman, “Social network analysis”, p. 18. 
875 Lot, Les derniers Carolingiens, p. 158; UQB, pp. 279-82 nrs. 199-200; Bur, “La formation”, p. 118. 
876 Godfried weigerde immers enige toegevingen te doen aan Lotharius. Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 159-60; 

Evrard, “Les comtes”, p. 156-7. 
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De daaropvolgende jaren werden gekenmerkt door enkele onverwachte 

machtsverschuivingen in West-Francië, die op het eerst zicht een gunstige uitkomst 

hadden voor de leden van de Wigeric clan. Na zijn verovering van Verdun beschuldigde 

Lotharius aartsbisschop Adalbero van Reims (de broer van Godfried ‘de gevangene’ van 

Verdun) meteen van hoogverraad.877 Dankzij de steun (en militaire intimidatie) van de 

machtige Hugo Capet, de hertog der Franken, wist Adalbero het proces echter uit te 

stellen.878 Nog voor de West-Frankische koning daarop zijn plannen kon uitvoeren om, 

na Verdun, de Lotharingse steden Luik en Kamerijk aan te vallen, overleed hij 

onverwacht in 986.879 Lotharius werd opgevolgd door zijn jonge zoon Lodewijk V, die 

prompt het proces tegen Adalbero van Reims heropstartte en in 987 met zijn troepen 

Reims belegerde.880 Ook hier kwam het noodlot echter tussen in het voordeel van 

Adalbero, aangezien Lodewijk V kort daarna (kinderloos) stierf door een jachtongeval.881 

 Als gevolg van dit overlijden moest een nieuwe koning worden verkozen in West-

Francië, en als aartsbisschop van Reims had Adalbero hiervoor de touwtjes in handen.882 

Er waren twee kandidaten voor de troon, namelijk Lotharius’ broer Karel, die nog steeds 

hertog van Nederlotharingen was, en Hugo Capet, de op dat moment machtigste man in 

West-Francië.883 Alhoewel Karel erfrechtelijk gezien de beste kaarten in handen had, 

beloofde Hugo Capet aan Adalbero van Reims om diens broer Godfried ‘de gevangene’ 

van Verdun vrij te laten en af te zien van enige West-Frankische aanspraken op 

Lotharingen.884 Adalbero van Verdun zorgde er dan ook voor dat de troonpretendent die 

de keizerlijke belangen en de belangen van zijn familie het meest genegen was, de 

verkiezing behaalde.885 Zo komt het dat de Wigericcer Adalbero van Reims in 987 Hugo 

Capet, die bovendien oom was van graaf Diederik I van Bar, kroonde als de nieuwe 

 

                                                      
877 Volgens de beschuldigingen zou Adalbero steun hebben geboden aan keizer Otto II in de vijandelijkheden 

van 978. Zie Kienast, Deutschland, vol. 1, pp. 108-110; Bur, “Adalbéron”, p. 58. Zie ook Sassier, “Reims et 

Verdun”, pp. 225-35. 
878 Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 155-8; UQB, pp. 179-80 nr. 199. 
879 Bur, “La formation”, p. 118. 
880 Lodewijk V beschuldigde Adalbero van Reims ook van het verschaffen van gidsen aan de legers van Otto II, 

toen die na Lotharius’ inval van 978 een tegenaanval deed in West-Francië. Zie McKitterick, “The Carolingian 

kings”, pp. 241-3. Zie ook Dumas, “L’église”, p. 27; Brühl, “Lothar”, p. 74. 
881 Bur, “Adalbéron”, p. 58. 
882 Bur, “La formation”, p. 118. 
883 Omtrent het kandidatuurschap van Hugo Capet voor de Franse kroon en het daaropvolgend verloop van de 

verkiezingen, zie voornamelijk Theis, L’avènement, pp. 117-197. 
884 Daarnaast had Hugo Capet zich in 981 al eens (in het geheim) geallieerd met de Duitse keizer Otto II, tegen 

Lotharius. Zie Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 122-6. 
885 Diverse leden van de Wigeric clan hadden in de jaren voordien reeds toenadering gezocht tot Hugo Capet. 

Zie bijvoorbeeld UQB, pp. 275-7 nr.197. 
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koning van West-Francië.886 Dit feit toont aan hoe sterk de macht en invloed van de 

Wigeric-clan op dat moment voelbaar was, niet enkel in Lotharingen, maar ook in West-

Francië.  

De machtspositie van de Wigeric-clan in West-Francië begon daarna echter snel te 

wankelen. In 989 stierf Adalbero van Reims immers, terwijl Hugo Capet zich gedurende 

de eerste jaren van zijn regering geconfronteerd zag met een hardnekkige opstand van 

Lotharius’ broer Karel.887 Zoals we verder nog zullen bespreken, had dit grote gevolgen 

voor de machtspositie van de Verdun familie in Reims.888 Bisschop Adalbero (Ascelin) 

van Laon, die als neef van Adalbero van Reims ook behoorde tot de Wigeric clan, toonde 

zich bovendien misnoegd dat Hugo Capet toch niet zo ontvankelijk bleek voor de 

belangen van zijn familie als hij eerder had beloofd. Daarom sloot deze bisschop in 995 

een geheim verbond met keizer Otto III om Hugo Capet en zijn zoon gevangen te nemen 

en de West-Frankische heerschappij over te dragen aan de Oost-Frankische keizer Otto 

III. Dit plan mislukte echter, waardoor Ascelin in 998 als verrader zijn bisschopszetel 

werd ontnomen.889 Hiermee kwam rond de millenniumwisseling een definitief einde aan 

de invloed van de Wigeric-clan in West-Francië. 

Hoewel ik tot nog toe voornamelijk focuste op leden van de Verdun familie, moet ook 

iets vermeld worden over de positie van de Luxemburg familie in het begin van de elfde 

eeuw. In 1002 was de Oost-Frankische heerser Otto III onverwacht overleden. Aangezien 

hij geen kinderen had nagelaten, werd de troonsopvolging ook hier een heikele (en bij 

momenten gewelddadige) kwestie.890 Uiteindelijk won Hendrik II, een achterkleinzoon 

van keizer Hendrik I († 936) en de zoon van Hendrik ‘de ruziezoeker’ van Beieren, het 

pleit.891 Deze troonsopvolging had enorme gevolgen voor de Luxemburg-tak van de 

Wigeric-clan, aangezien Cunégunde, de dochter van Siegfried van Luxemburg, reeds in 

995 met Hendrik II getrouwd was.892 Hierdoor behoorden de zonen en dochters van 

 

                                                      
886 Omtrent het verloop van deze verkiezingen, zie voornamelijk Bur, “Adalberon”, pp. 59-60; Sassier, “Au 

temps”, pp. 25-32. Zie ook Bur, “La formation”, p. 118-9; Huth, “Erzbischof”, pp. 85-90; Goetz, “Hugo Capet”, 

pp. 78-80. Zie ook Figuur 17 Wigericcers gevangen genomen door Lotharius in 985.  
887 Bur, “La formation”, p. 119-21. In 991 zou deze Karel zich bovendien familiaal verbinden met de Reginar 

familie, de grootste tegenstanders van de Verdun familie, aangezien hij zijn dochter uithuwelijkte aan 

Lambert I van Leuven. Zie Figuur 19 Afstammelingen Reginar III van Henegouwen en de 

huwelijksverbintenis met de graaf van Roucy. 
888 Zie ook Huth, “Erzbischof”, pp. 90-106. 
889 Bur, La formation, pp. 121-7. Onder meer ten gevolge van dit verraad werd Adalbero van Laon gedurende de 

middeleeuwen vaak voorgesteld als hét prototype van een gewentsloze verrader, zie Lisson, “The dark side”, 

pp. 287-318. 
890 Voor een overzicht van de verschillende troonpretendenten, zie Wolf, “Zur Königswahl”, pp. 5-88. Zie ook 

Hlawitschka, Die Thronkandidaturen, pp. 52-61;  
891 Holtzmann, Geschichte, pp. 364-74,  
892 Renn, Das erste Luxemburger, pp. 81-2. 
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Siegfried plots tot de machtigste families in het Duitse rijk.893 We zijn al bekend met 

keizerin Cunégunde († 1033) en met Lutgard, die getrouwd was met graaf Arnulf van 

Holland en met wie Poppo (via haar zoon) een vazalrelatie had. Hun broers Giselbert († 

1004) en Frederik († 1019) waren graven van de Mozelgouw, terwijl Hendrik van 

Luxemburg († 1026) sinds 998 graaf was van Luxemburg en in 1004 hertog werd van 

Beieren (dankzij Hendrik II). Hun broer Diederik van Luxemburg († 1047) werd in 1005 

bisschop Diederik II van Metz en in 1008 verkreeg Adalbero van Luxemburg († na 1036) 

de bisschopsfunctie van Trier. Hun zus Eva was tot slot getrouwd met de graaf van 

Metz.894  

Terwijl de Luxemburg familie sterk profiteerde van Hendrik II’s positie als koning, 

behoorde Ezzo, de paltsgraaf van Lotharingen, tot één van de grote verliezers.895 Deze 

Ezzo maakte deel uit van een machtige familie in het Neder- en Middenrijngebied en 

had na het overlijden van Otto II keizerin Theophanu geholpen met haar regentschap.896 

Hierdoor had hij haar vertrouwen gewonnen, wat ertoe leidde dat Ezzo erin slaagde om 

rond (of voor) het jaar 991 de zus van keizer Otto III, genaamd Mathilde, te huwen. 897 Dit 

huwelijk, dat meer weg had van een schaking, kende enorm veel weerstand in het rijk, 

aangezien Mathilde hiermee onder haar stand huwde. 898  Niettemin betekende dit 

huwelijk dat Ezzo’s oudst geboren zoon (Liudolf) na het overlijden van Otto III de 

rechtmatige troonsopvolger was geworden in Oost-Francië.899 Als neef van de overleden 

Otto III had hij immers recht op de Duitse kroon, terwijl Hendrik II slechts een 

achterneef was van de overleden keizer. De kroning van Hendrik II had dan ook als 

gevolg dat paltsgraaf Ezzo weigerde diens koningschap te erkennen en gedurende vele 

jaren in verzet ging tegen Hendrik II. 

Ondertussen in Vlaanderen… 

Bovenstaande gebeurtenissen en personen oefenden (rechtstreeks en onrechtstreeks) 

een grote invloed uit op Poppo’s latere carrière. Niettemin bleef dit alles voor Poppo zelf 

 

                                                      
893 Zie Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
894 Renn, Das erste Luxemburger, pp. 57-106; Schoos, “Die Luxemburger”, pp. 121-2. 
895 Deze Ezzo zal later nog meermaals aan bod komen. Hij vertrouwde Poppo immers de stichting van zijn 

huisklooster Brauweiler toe, en speelde ook een grote rol in de opstand van de Luxemburg familie (die op zijn 

beurt Poppo’s vroege carrière sterk beïnvloedde). 
896 Lewald, “Die Ezzonen”, p. 122; Stiene, “Zwischen Glorie und ellend”, pp. 29-30. 
897 Lewald, “Die Ezzonen”, pp. 123-7. Over dit huwelijk, zie Leleu, “Une princesse”. Over Mathilde, zie Glocker, 

Die Verwandten, pp. 211-9. 
898 Zie Stiene, “Zwischen Glorie und ellend”, pp. 25-32. De functie van paltsgraaf was hoger dan die van een 

graaf, maar lager dan die van een hertog. Zie ook de commentaar in Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH 

SS rer. Germ. N.S. 9, boek 4 c. 60 p. 200. 
899 Lewald, “Die Ezzonen”, pp. 128-30. 
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op dat ogenblik hoogstwaarschijnlijk een ver-van-mijn-bed-show. Gedurende zijn 

jeugdjaren en vroege carrière als militair ondervond hij immers het meeste invloed van 

de socio-politieke context uit zijn nabije omgeving (met name Vlaanderen) en van de 

positie die de graaf van Holland bekleedde rond Gent. 

Hoewel het graafschap Vlaanderen nominaal deel uitmaakte van West-Francië, en de 

Vlaamse graaf dus leenheer was van de West-Frankisch koningen, bezat deze regio de 

facto territoriale zelfstandigheid.900 Dit bleef zo na het overlijden van de Vlaamse graaf 

Arnulf in 965, toen de West-Frankische koning Lotharius zuidelijke delen van 

Vlaanderen kwam bezetten totdat Arnulf’s kleinzoon, Arnulf II, meerderjarig werd en 

zelfstandig kon regeren.901 Niettemin suggereren de bronnen dat de graaf van Holland, 

Dirk II († 988; de vermoedelijke leenheer van Poppo’s vader), van deze periode gebruik 

had gemaakt om zich meester te maken van de regio’s rond Gent en van het Waasland. 

Dit betekent dat de graven van Holland (en Friesland) vanaf 965/969 mogelijkerwijs de 

facto graaf waren in de Gentse ommelanden, en dit tot ongeveer 988.902 Gent bleef 

weliswaar ‘officieel’ in handen van de Vlaamse graaf, de Hollandse graaf bezat deze 

regio bijgevolg in leen van Arnulf II.903  

Toen de Vlaamse graaf Arnulf II op zijn beurt overleed in 988 was zijn opvolger, 

Boudewijn IV († 1035), nog maar 11 jaar oud. Graaf Arnulf van Holland († 993), die in 

datzelfde jaar zijn overleden vader was opgevolgd, hoopte van deze minderjarigheid 

gebruik te kunnen maken om zijn gezag in de Gentse regio definitief te vestigen. Hugo 

Capet, die het jaar ervoor de West-Frankische troon had veroverd, besliste daar echter 

anders over. Om zijn (wankele) gezag in de Vlaamse regio te verstevigen, had de 

kersverse West-Frankische koning zich immers gehaast om de jonge Boudewijn IV te 

erkennen als graaf van gans Vlaanderen. Hierbij had Hugo Capet zelfs in 989 zijn zoon 

Robert uitgehuwd aan de moeder van Boudewijn IV.904 Als gevolg hiervan ontstond een 

territoriaal dispuut tussen Arnulf van Holland en Boudewijn IV van Vlaanderen, die 

vanaf zijn meerderjarigheid zijn (directe) macht in de regio rond Gent wilde 

 

                                                      
900 Koch, “Het graafschap”, p. 354. 
901 Vanderkindere, La formation, vol. 1, pp. 81-3; Dunbabin, “The reign” p. 56. 
902 Wegens het gebrekkige bronnenmateriaal heerst er veel onduidelijkheid omtrent de precieze jaren waarin 

de graven van Holland ook graaf te Gent waren. Zo meende Vanderkindere dat deze situatie tot 1014 duurde. 

Dit werd echter bediscussieerd door bijvoorbeeld Dhondt en Koch, die argumenteerden dat dit alleszins tot 

988 het geval was, maar de graaf van Vlaanderen al voor 1007 zijn macht in Gent herstelde. Volgens Dunbabin 

bleef Arnulf II echter graaf van volledig Vlaanderen na 965, al erkent hij niet de mogelijkheid dat Dirk II van 

Holland de facto regeerde over deze gebieden. Zie Vanderkindere, La formation, vol. 1, p. 93; Dhondt, “De 

graven”, pp. 132-3; Koch; “De betrekkingen”, pp. 36-8; Dunbabin, “The reign”, pp. 56-65. 
903 Koch; “De betrekkingen”, p. 36. Als gevolg hiervan was Dirk II van Holland zowel rechtstreeks een vazal van 

de Duitse keizer, als onrechtstreeks een leenman van de West-Frankische koning. 
904 Vanderkindere, La formation, p. 87; Koch, “Het graafschap”, pp. 370-1. 
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herstellen.905 Het verloop van deze strijd is vrij onduidelijk, maar de algemene consensus 

luidt dat Boudewijn IV er pas in slaagde zijn macht in en rond Gent te herstellen na het 

overlijden van Arnulf van Holland (in 993). Waarschijnlijk gebeurde dit dus gedurende 

de minderjarigheid van graaf Dirk III van Holland, Poppo’s leenheer.906 Ondertussen had 

een zekere Eilbodo zich echter meester kunnen maken van de regio’s rond Kortrijk, 

waardoor Boudewijn IV ook in deze streken gedurende meerdere jaren met een 

gezagscrisis moest afrekenen.907  Dit betekent dat Poppo, die (hoogstwaarschijnlijk) 

opgroeide in de regio tussen Gent en Kortrijk, gedurende zijn adolescentie de nabije 

getuige was van diverse (gewelddadige) territoriale conflicten, waarin zijn leenheer Dirk 

III van Holland nauw betrokken was. Aangezien we echter haast niks weten over de 

daden van Dirk III in die jaren is het onmogelijk na te gaan welke rol Poppo hierin 

mogelijks speelde gedurende zijn jonge carrière als militair.908  

Over Boudewijn IV van Vlaanderen zijn we daarentegen wel goed geïnformeerd. 

Tijdens de tweede helft van de tiende eeuw hadden de Duitse keizers hun westelijke 

grens met Vlaanderen al militair verstevigd om de expansionistische neigingen van de 

Vlaamse graven in oostelijke richting tegen te gaan.909 Dit deden de keizers onder meer 

via de bouw van diverse burchten langs de Schelde en via de vestiging van de 

markgraafschappen Antwerpen, Ename en Valenciennes. Die laatste twee kwamen 

daarbij onder het gezag te staan van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun.910 Graaf 

Boudewijn IV van Vlaanderen liet zich hierdoor echter niet tegenhouden en had, net als 

zijn voorgangers, zijn zinnen gezet op het veroveren van Duitse gebieden. Aanvankelijk 

richtte hij in 995 zijn pijlen op de bisschopszetel van Kamerijk, een Duits bisdom dat 

deels overlapte met Vlaanderen (bijvoorbeeld in Arras). Toen dat mislukte, probeerde 

 

                                                      
905 Koch , “De betrekkingen”, p. 38. 
906 Dhondt, “De graven”, pp. 132-3; Koch, “De betrekkingen”, pp. 37-8; Dunbabin, “The reign”, p. 64. Zie ook 

voetnoot 902. 
907 Koch, “Het graafschap”, pp. 371-4. 
908 De Boer & Cordfunke, Graven, p. 29. 
909 Van Meter, “Count Baldwin IV”, p. 131. 
910 Vanderkindere, La formation, vol. 1, pp. 88-9; Franz-Reinhold, “Die Marken”, pp. 249-53; Ganshof, “Les 

origines”, pp. 103-5; Callebout, “De Ottoonse grenspolitiek”, pp. 388-90. Terwijl Valenciennes en Ename rond 

965 werden opgericht, zag het markgraafschap Antwerpen het levenslicht in 995-1000. Voor een kaart van 

deze markgraafschappen, zie Franz-Reinhold, “Die Marken”, p. 233. Voor de volledigheid moeten we hier aan 

toevoegen dat Godfried van Verdun familiaal verbonden was met Boudewijn IV van Vlaanderen. De 

grootmoeder van Boudewijn IV (Mathilde van Saksen) was immers na het overlijden van haar man, de 

Vlaamse graaf Boudewijn III († 962), hertrouwd met Godfried van Verdun. Alle kinderen van Godfried van 

Verdun waren bijgevolg ‘halfnicht’ en ‘halfneef’ van Boudewijn IV van Vlaanderen. Zie ook Figuur 16 De 

afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
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hij de bisschoppelijke macht in Arras te verzwakken via de abt van Sint-Vaast, de abdij 

die het merendeel van Arras in haar bezit had.911  

Na de dood van keizer Otto III, in 1002, poogde Boudewijn IV om de (Lotharingse) stad 

Valenciennes te veroveren, wat hem ook lukte in 1006. Hierbij werd hij geholpen door 

Lambert van Leuven, de bovenvermelde zoon van Reginar III van Henegouwen.912 

Pogingen van de Duitse koning Hendrik II, die zelfs de hulp inriep van de West-

Frankische koning Robert ‘de vrome’, om Boudewijn IV via een belegering uit 

Valenciennes te drijven draaiden op niks uit.913 Toen Boudewijn IV daarop ook Kamerijk 

gewapenderhand wilde innemen, trok de Duitse koning Hendrik II met zijn leger naar 

Gent en plunderde de stad en zijn omgeving in 1007, waardoor Boudewijn IV zich wel 

moest overgeven.914 Het is tijdens deze woelige context dat Poppo zich via een huwelijk 

zou verbinden met één van Boudewijn IV’s voornaamste vazallen, maar uiteindelijk toch 

besloot zijn militaire carrière in te ruilen voor een monastiek leven. 

De afbrokkelende cohesie van de Wigeric-clan na 1000 

Terwijl Boudewijn IV van Vlaanderen zijn strategieën tot oostwaartse expansie vorm 

gaf en Poppo aan zijn jonge militaire carrière timmerde, groeide in Lotharingen de 

verdeeldheid binnen de Wigeric-clan. De voornaamste oorzaak hiervan was het 

overlijden van de laatste der zonen van Wigeric, namelijk van Siegfried van Luxemburg, 

in 998.915 Zijn broer Gozelo, de vader van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun, was al 

gestorven in 942-943, terwijl zijn zoon Godfried in 997 was komen te overlijden.916 Ook 

Frederik, de stamvader van de Bar familie, was al in 978 overleden. Dit betekent dat de 

Verdun familie, de Bar familie en de Luxemburg familie vanaf 998 nog slechts via de 

vierde graad onderlinge verbondenheid kenden.  

Iedere afzonderlijke familie had ondertussen zijn machtsbasis sterk verstevigd en 

uitgebreid. We vermeldden hierboven reeds de broers en zussen van de Luxemburg 

familie, die gedurende de eerste decennia van de elfde eeuw zowel de keizerin 

Cunégunde, de graven van Luxemburg, de hertog van Beieren als de bisschoppen van 

Metz en Trier onder haar leden telde. De zonen en dochters van Godfried van Verdun 

slaagden er op hun beurt in om de grafelijke titels van (onder andere) Verdun, Ename en 

Antwerpen, het hertogschap van Nederlotharingen (en later ook Opperlotharingen) en 

 

                                                      
911 Van Meter, “Count Baldwin IV”, pp. 132-4. Zie, voor een meer gedetailleerd overzicht, ook infra, deel 2, 2.3.5 

Leiderschapstraining of strategische benoeming: Poppo als prior van St-Vaast (Arras). 
912 Ganshof, “Les origines”, pp. 106-8. 
913 Ganshof, “Les origines”, pp. 108-9; Kienast, Deutschland, vol. 1, pp. 139-41. 
914 Ganshof, “Les origines”, pp. 110-2. 
915 Parisse, “Généalogie”, pp. 22-3. Zie Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
916 Parisse, “Généalogie”, pp. 21, 24; Evrard, “Les comtes”, p. 154. 
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de bisschopsstaf van Verdun te verwerven.917 De zonen van Frederik van Bar moesten 

echter niet onderdoen, aangezien zij het graafschap Bar, het bisdom Metz en het 

hertogdom Opperlotharingen controleerden.918 Het was dan ook voorspelbaar dat deze 

drie machtsgroepen weldra in elkaars vaarwater terecht zouden komen.919 

Na Siegfried’s overlijden duurde het inderdaad niet lang vooraleer de cohesie tussen 

deze families ernstige barsten begon te vertonen. Aan de basis hiervan lag de moeilijk te 

stillen machtshonger van de kinderen van Siegfried van Luxemburg. De Oost-Frankische 

koning Hendrik II had reeds twee jaar na zijn kroning zijn schoonbroer Hendrik van 

Luxemburg benoemd tot hertog Hendrik V van Beieren.920 Niettemin aasden de leden 

van de Luxemburg familie ook op een invloedrijke kerkelijke positie, een kans die zich 

aanbood in 1005. In dat jaar stierf immers bisschop Adalbero II van Metz, de broer van 

Diederik I van Bar, hertog van Opperlotharingen. Alvorens te sterven had Adalbero II 

van Metz evenwel de belofte gekregen van koning Hendrik II dat de zoon van zijn broer, 

ook genaamd Adalbero, hem zou mogen opvolgen als bisschop van Metz. Op die manier 

zou de bisschopszetel van het machtige bisdom Metz binnen de Bar familie blijven. 

Aangezien deze Adalbero nog minderjarig was in 1005, arrangeerde Diederik I van Bar 

dat zijn neef, Diederik van Luxemburg, regent werd van het bisdom Metz zolang de 

jonge Adalbero minderjarig bleef. Zodra Diederik van Luxemburg echter in Metz 

aankwam, verbrak hij zijn belofte aan zijn neef (van de Bar familie) en claimde de 

bisschopspositie van Metz voor zichzelf.921 Hierbij verjoeg Diederik (die vanaf hier 

Diederik II van Metz zal worden genoemd) de jonge Adalbero van Bar, al is het evengoed 

mogelijk dat hij hem liet vermoorden.922  

 

                                                      
917 Evrard, “Les comtes”, pp. 158-60. 
918 Poull, La maison, pp. 15-6. 
919 Zo toonden inzichten uit sociale netwerkanalyse aan dat familieleden vanaf de derde graad minder geneigd 

zijn elkaar steun te bieden, zie Wetherell, “Historical social network”, p. 131. 
920 UQB, pp. 301-8 nr. 218.  
921 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher Heinrich II, vol. 1, pp. 360-1; Parisot, Les origines, pp. 383-95. Volgens 

Sigebert van Gembloux vond deze usurpatie plaats in 1009, al lijkt dit niet te kloppen. Zie Sigebert van 

Gembloux, Chronicon, MGH SS 6, p. 35 (1009). Zie ook Hari, Écrire, pp. 162-3. 
922 Twellenkamp, “Das Haus”, p. 480. 
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Figuur 18 Diederik van Luxemburg verdrijft (en doodt?) zijn achterneef Adalbero van 
Bar.923 

Deze gebeurtenis plaatste de Luxemburg familie en de Bar familie uiteraard lijnrecht 

tegenover elkaar. Aanvankelijk hield de koning, op aanraden van zijn vrouw 

(Cunégunde van de Luxemburg familie), zich in deze familiale twist afzijdig. Toen 

Adalbero van Luxemburg, een broer van Diederik II van Metz, zichzelf in 1008 echter 

tegen de wil van de koning tot bisschop van Trier liet benoemen, vond Hendrik II toch 

dat zijn schoonfamilie het wat te bont maakte.924 Hij verzamelde een leger en rukte 

samen met hertog Diederik I van Bar op naar Trier en Metz, de machtsbolwerken van de 

Luxemburg familie. 925  Deze gebeurtenissen luidden het begin in van een 

decenniumlange machtsstrijd tussen de Bar en Luxemburg families, waarin, naast 

koning Hendrik II (tot keizer gekroond in 1014), ook de graaf van Metz, de paltsgraaf 

van Lotharingen, de toekomstige keizer Koenraad II en de bisschoppen van Verdun en 

Toul actief betrokken zouden raken.926 In deze regionale oorlogsvoering hielden de 

broers en zussen van de Verdun familie zich aanvankelijk afzijdig, al zien we ook hen 

 

                                                      
923 Zie voetnoot 838. 
924 Erkens, “Fürstliche Opposition”, pp. 349-51. 
925 Hierbij installeerde Hendrik II zijn eigen ‘tegenbisschop’ Megingaud op de bisschopstroon van Trier, 

waardoor het bisdom gedurende enige tijd twee bisschoppen kende. 
926 Cf. infra, Deel 2, 2.4.4. 
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vanaf (misschien) 1012 en (alleszins) 1015 strijden aan de zijde van de keizer en van de 

Bar familie.927 Aangezien dit conflict, waarin de drie voornaamste Wigeric families 

verwikkeld zaten, zich afspeelde gedurende Poppo’s (latere) monastieke carrière, zal ik 

niet het exacte verloop ervan verder in deze verhandeling bespreken.928 Niettemin 

oefende dit conflict, zoals we nog zullen zien, een grote impact uit op het verloop van 

Poppo’s latere carrière. 

Het is in bovenstaande woelige context van gecontesteerde dynastiewissels, 

voortdurende machtsstrijd tussen Oost en West, familiale twisten in Lotharingen en 

territoriale disputen in Vlaanderen dat Poppo werd geboren en zijn jonge jaren 

doorbracht. Hierbij moet weliswaar vermeld worden dat bovenstaand overzicht, hoe 

gecompliceerd ze ook mag lijken, in feite een sterk vereenvoudigde versie vormt van de 

toenmalige werkelijkheid. Er waren immers veel meer partijen en personen dan 

vermeld betrokken in deze gebeurtenissen; het volledig uitpluizen en overlopen van de 

voortdurend wisselende allianties en de complexe interne dynamieken in Lotharingen 

zou ons immers veel te ver afleiden. Niettemin is het deze turbulente socio-politieke 

omgeving die het verloop van Poppo’s toekomstige monastieke carrière in grote mate 

zou beïnvloeden. 

2.2 Van maliënkolder tot habijt: Poppo’s intrede in St-Thierry 

nabij Reims 

Nu we inzicht hebben in Poppo’s afkomst, zijn vroege sociale omgeving en de regionale 

socio-politieke context van zijn jonge jaren, kunnen we Poppo’s monastieke 

carrièreverloop onder de loep nemen. Vanaf dit deel zullen de gegevens omtrent 

Poppo’s sociale omgeving geconfronteerd worden met de specifieke (en continue 

evoluerende) socio-politieke contexten waarin hij zich telkens bevond. De evolutie van 

Poppo’s monastieke carrière zal dan stap voor stap worden bestudeerd als zijnde 

gesitueerd op het kruispunt van die twee vectoren. 

Hiervoor dienen we uiteraard te starten bij Poppo’s intrede als monnik in de abdij 

van St-Thierry, nabij Reims.929 Aangezien hij hoogstwaarschijnlijk intrad tussen de jaren 

 

                                                      
927 Wolter, Die Synoden, pp. 245-51. 
928 Cf. infra, Deel 2, 2.4.4 Lokale hervormingen in een regionale context: Poppo’s sociaal kapitaal en zijn 

benoeming als prior in Beaulieu. 
929 Zie Figuur 24. 
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1005 en 1008, betekent dit dat Poppo op dat moment de leeftijd had van 27-30 jaar.930 

Ook al is het onmogelijk om Poppo’s persoonlijke en/of sociale motieven tot conversie 

te achterhalen, zijn keuze om op dergelijke volwassen leeftijd toe te treden tot een 

kloostergemeenschap is alleszins opmerkelijk te noemen.931  

Nog opmerkelijker dan zijn keuze voor een monastiek leven, is echter zijn keuze van 

professieklooster. Hoewel geen enkele historicus zich hier tot nog toe vragen bij stelde, 

lijkt het immers moeilijk te verklaren waarom Poppo net naar deze stad en abdij trok. 

Aangezien Poppo afkomstig was uit de streek rond Gent, zou het dan ook logischer zijn 

als hij geloften had afgelegd in bijvoorbeeld de Gentse St-Pietersabdij.932 Een andere 

voor de hand liggende optie was de belangrijke Vlaamse abdij St-Bertijn, aangezien deze 

abdij de voorziene eindbestemming was van Poppo’s reisroute naar zijn verloofde in 

Sithiu. Bovendien zat de Vlaamse graaf, door zijn inname van Valenciennes, vanaf 1006 

in een gewapend conflict verwikkeld met de West-Frankische koning.933 In deze context 

lijkt het bijgevolg niet evident voor een jonge man met een (gedeeltelijk) Vlaamse 

identiteit om te opteren voor een intrede nabij een belangrijke West-Frankische stad. 

Niettemin kan Poppo’s keuze om naar Reims te trekken enigszins verklaard worden 

vanuit de vaststelling dat deze stad één van de meest bruisende educatieve centra 

vormde van West-Europa.934  

Zijn beslissing echter om toe te treden tot het convent van St-Thierry, is al helemaal 

vreemd te noemen. In Reims bevond zich immers de prestigieuze abdij van St-Remy, die 

al gedurende meerdere decennia contacten onderhield met leden van de Vlaamse 

elite.935 St-Thierry vormde daarentegen een vrij kleine en bescheiden instelling, die op 

 

                                                      
930 Deze datering is enerzijds gebaseerd op de vooronderstelling dat Poppo’s bedevaart naar Rome met 

Diederik III van Holland inderdaad plaatsvond in 1005, zie voetnoot 782. Anderzijds was het waarschijnlijk in 

het jaar 1008 dat Richard van St-Vanne Poppo ontmoette in de abdij van St-Thierry. Hoewel deze datum door 

geen enkele bron wordt aangegeven, is het in dat jaar dat Richard aangesteld werd in de abdij van St-Vaast (in 

Arras). Ladewig argumenteerde dat Richard tijdens zijn reis van Verdun naar Arras halt hield in Reims, in 

abdij van St-Thierry. Hoewel deze argumentatie uiteraard slechts leidt tot een hypothetische datering, leert 

een blik op de kaart ons dat Reims inderdaad pal op de reisweg tussen Verdun en Arras ligt. Zie Ladewig, 

Poppo, p. 33 noot1. 
931 Zie voetnoot 449. 
932 Zie bijvoorbeeld ook de donatie die zijn moeder waaan deze abdij had gedaan. Fayen, Liber traditionum, pp. 

93-4 nr. 97. Cf. supra. 
933 Ganshof, “Les origines”, pp. 108-9. Cf. supra. 
934 Jaeger, The envy, pp. 56-62; Glenn, Master and community, pp. 51-68; Demayo, The cathedral school; Riché, 

“Notger”, pp. 345-7. 
935 Poirier-Coutansais, Les abbayes, p. 25. Zo had de ‘Vlaamse’ hervormer Gérard van Brogne (die afkomstig was 

uit Lotharingen en zijn monastieke carrière eveneens in West-Francië, in Parijs, was begonnen) ook de Reimse 

abdij St-Remy ‘hervormd’ in 931-935. Zie Misonne, “La restauration”, p. 120; Misonne, “Gérard de Brogne à 

Saint-Rémy”, pp. 161-76. Over Gérard van Brogne als ‘Vlaamse’ hervormer, zie Vanderputten & Meijns, 

“Gérard de Brogne”; Vanderputten & Meijns, “La nature”. 
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het eerste zicht slechts weinig vooruitzichten bood voor iemand afkomstig van (lagere) 

Vlaamse adel.936 De Vita Popponis zelf biedt ons één hint betreffende deze vreemde keuze 

van Poppo. In hoofdstuk 4, bij het relaas van de Romereis van Poppo en Diederik III, 

wordt verteld hoe Diederik III tijdens de terugweg ziek werd. Hierdoor hielden beide 

reizigers even halt in de abdij van St-Thierry, totdat Diederik III opnieuw aan de 

beterhand was. Als dank voor zijn genezing, beloofde de jonge graaf dan om zijn 

toekomstige zoon als oblaat aan deze gemeenschap te schenken.937 Deze passage doet 

bijgevolg vermoeden dat ook Poppo’s sociale omgeving, in het bijzonder dan zijn 

leenheer, de abdij van St-Thierry favoriseerde. Dit zal Poppo’s keuze uiteraard in sterke 

mate hebben beïnvloed, al rest ook hier de vraag waarom de jonge graaf van Holland net 

voor deze abdij een voorkeur had.938 

Reims als strijdtoneel tussen Karolingische en imperiale belangen  

De reden van Poppo’s ‘keuze’ voor St-Thierry kan worden gevonden in een confrontatie 

van de vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘concrete lokale 

en regionale socio-politieke context’. In dit geval lijkt het voornamelijk de toenmalige 

turbulente politieke situatie in en rond Reims te zijn die de start van Poppo’s 

monastieke carrière sterk beïnvloedde. Gedurende de laatste decennia van de tiende 

eeuw had deze stad immers veel invloed ondervonden van de hierboven beschreven 

strubbelingen tussen enerzijds de West-Frankische Karolingische koning Lotharius en 

anderzijds de Duitse keizer.939 De breuklijnen tussen de voor- en tegenstanders van 

beide partijen lieten zich dan ook duidelijk voelen in deze stad.  

De belangrijkste voorvechter van de imperiale belangen in Reims was zonder enige 

twijfel aartsbisschop Adalbero van Reims, de broer van Godfried ‘de gevangene’ van 

Verdun.940 Kort na zijn verkiezing tot aartsbisschop (in 969) had deze bisschop twee 

 

                                                      
936 Bur, “Saint-Thierry”, pp. 40-4. 
937 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 4 p. 296. Deze (latere) zoon van Diederik III, die ook Diederik zou heten, werd 

later trouwens Poppo’s opvolger in de abdijen van St-Maximin en Stavelot, cf. infra. 
938 Vooral in Byzantijnse studies toonde men recentelijk aan in hoeverre iemands sociale omgeving een grote 

impact had op keuzes die worden gemaakt bij conversies. Zie bijvoorbeeld Baer, Honored, pp. 14-5; Krstíc, 

Contested conversions, pp. 72-3. Voor wat betreft West-Europa, toonde bijvoorbeeld Cochelin reeds aan hoe Odo 

van Cluny’s keuze van professieklooster beïnvloed werd door zijn vroege sociale contacten, terwijl 

Vanderputten dit ook al deed met Richard van St-Vanne. Zie Cochelin, “Quête”, pp. 200-1; Vanderputten, 

Imagining, pp. 78-83. 
939 Cf. supra, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. 
940 Kienast, Deutschland, vol. 1, pp. 100-1; Bur, “Adalbéron”, p. 55. Zie ook Figuur 16 De afstamming van de 

Verdun, Bar en Luxemburg families.  
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abdijen uit zijn diocees hervormd. 941  De ene abdij was Mouzon (gelegen aan de 

noordwest grens met Lotharingen), waar hij in 971 de residerende kanunniken verving 

door Benedictijnse monniken uit de Reimse abdij St-Remy. Het voogdijschap over deze 

abdij kende hij dan toe aan zijn broer Godfried van Verdun.942 Deze ‘hervorming’ van 

Mouzon moet daarom ook voornamelijk geïnterpreteerd worden als een strategische zet 

van Adalbero in het voordeel van zijn (keizerlijk gezinde) familie, zoals ook Ortwin 

Huysmans recentelijk aantoonde.943  

Een jaar later richtte Adalbero van Reims zijn pijlen dan op de abdij van St-Thierry, 

waar hij de lekenabt Roger III en de twaalf residerende kanunniken verjoeg.944 Deze 

Roger III was een familielid en vertrouweling van de West-Frankische koning Lotharius, 

die hem een tiental jaar daarvoor, in 963, persoonlijk tot abt van St-Thierry had 

benoemd. 945  Deze ‘hervorming’ van Adalbero kan dan ook ontegensprekelijk 

geïnterpreteerd worden als een anti-Karolingische daad.946 Adalbero benoemde daarop 

de Reimse monnik Ayrard, een intimus van hem, tot abt en schonk aan de verarmde abdij 

twee kerken, waaronder de villa Athies in Vermandois, en een kapel uit zijn 

bisschoppelijke bezittingen.947 Hoewel de bronnen niet toelaten te achterhalen wie het 

voogdijschap over deze abdij kreeg toegewezen, leidt het weinig twijfel dat ook deze 

‘hervorming’ in het voordeel van zijn familie gebeurde.948  

 

                                                      
941 Adalbero had deze benoeming grotendeels te danken had aan zijn vertrouwenspositie bij de Duitse keizer 

Otto de grote. Op het ogenblik van Adalbero’s benoeming tot bisschop van Reims waren de banden tussen 

Lotharius en Otto I immers nog vrij goed. In 946-8 had Otto I Lotharius’ vader, koning Lodewijk IV, nog 

geholpen met het heroveren van Reims, waarna Otto’s invloed in Reims vrij groot bleef. Zie Bur, “Adalbéron”, 

pp. 57-58, noot 15. 
942 Evrard, “les comtes”, p. 167; Bur, “Saint-Thierry”, pp. 42-3. Het voogdijschap over Mouzon bleef in handen 

van de Verdun familie (met name dan van de graaf van Verdun) tot minstens 1033. 
943 Huysmans, “Pious foundation”, pp. 113-29. 
944 Bur, “Saint-Thierry”, pp. 42-3. 
945 Deze Roger III was de zoon van graaf Roger II van Laon, en zou later (in 989-991) nog de pro-Karolingische 

rebellie van Karel (de broer van Lotharius) steunen. Zie Bur, La formation, pp. 132-3. Volgens Poirier-Coutansais 

was deze lekenabt de graaf van Roucy (die hierna nog aan bod zal komen), wat echter tegengesproken wordt 

door Bur. Zie Poirier-Coutansais, Les abbayes, p. 148; Bur, “Saint-Thierry”, noot 16.  
946 In een oorkonde uit 974 bevestigde Lotharius evenwel deze hervorming van St-Thierry. Er heest echter 

twijfel omtrent de echtheid van deze oorkonde (waarvan het ‘origineel’ verloren is gegaan), ze kan bijgevolg 

evengoed een (latere) vervalsing of herwerkte versie zijn. Zie voor de oorkonde (en een bespreking ervan) 

Recueil des actes de Lothaire, ed. Lot & Halphen, p149-52 nr. 63. Zie ook Bur, “Saint-Thierry”, noot 27. In 976 lijkt 

de koning zich alleszins verzoend te hebben met deze hervorming, aangezien hij in dat jaar (met een 

indrukwekkende legermacht) aanwezig was bij de elevatie van de relieken van de heilige Diederik te St-

Thierry. Zie Lot, Les derniers Carolingiens, p. 86. 
947 Néouze, “Le temporel”, p. 52; Bur, “Saint-Thierry”, p. 43. Het is in een brief van Gerbert van Aurillac uit 982 

dat Ayrard een ‘intimus’ van Adalbero van Reims wordt genoemd, zie Gerbert van Aurillac, epistolae, ed. Weigle, 

pp. 61-2 nr. 34.  
948 Dit wordt ook gesuggereerd in Huysmans, “Pious foundation”, pp. 129-33. 
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Vanaf 978 begonnen de tegenstellingen in Reims tussen enerzijds de pro-imperiale en 

anderzijds de pro-Karolingische groeperingen te verscherpen. Toen Adalbero tot 

aartsbisschop van Reims werd verkozen in 969, had hij uiteraard trouw en hulp 

gezworen aan de West-Frankische koning Lotharius.949 Niettemin had Lotharius’ inval in 

Lotharingen (in 978) duidelijk gemaakt dat Adalbero’s loyaliteit in de eerste plaats toch 

bij zijn Lotharingse familie (en bij de Duitse keizer) lag. Indien we de beschuldigingen 

van Lodewijk V in 986 mogen geloven, had Adalbero van Reims immers gidsen ter 

beschikking gesteld van de keizerlijke legers van Otto II, toen deze Lotharius’ invasie 

had beantwoord met een belegering van Parijs. 950  De daaropvolgende aanval van 

Lotharius op Verdun (in 985) verergerde deze situatie alleen maar. Adalbero van Reims 

had immers geweigerd om deel te nemen aan de belegering van zijn broer en liet na om 

de West-Frankische koning van de gevraagde versterkingen te voorzien.951 Adalbero’s 

positie als aartsbisschop van Reims kwam dan ook ernstig op de helling te staan, vooral 

nadat Lotharius hem in juni 985 beschuldigde van hoogverraad.952 Zoals hierboven al 

geschetst, kwam het lot echter tweemaal in gunstige zin tussenbeide voor Adalbero van 

Reims.953 Na het overlijden van de koning Lotharius V in 986, steunde Adalbero van 

Reims dan succesvol Hugo Capet’s kandidatuur voor de West-Frankische kroon. Zonder 

enige twijfel markeerde deze verkiezing een zege voor de pro-imperiale groepen in 

Reims.954  

Niettemin bleek deze overwinning van de keizerlijk gezinde groepen in Reims slechts 

van korte duur te zijn. In 989 overleed Adalbero van Reims immers. Alvorens te sterven, 

had hij Gerbert van Aurillac aangeduid als zijn favoriete opvolger. Deze Gerbert, een 

voormalige persoonlijke leraar van de jonge Duitse keizer Otto III, was zo mogelijk nog 

een grotere voorvechter van de imperiale belangen in Reims dan Adalbero zelf.955 

Bovendien onderhield Gerbert van Aurillac nauwe banden met diverse leden van de 

Wigeric clan, zoals met Godfried ‘de gevangene’ van Verdun en Siegfried van 

Luxemburg.956 Ondertussen zag koning Hugo Capet zich echter geconfronteerd met een 

 

                                                      
949 Bur, “Adalbéron”, p. 58. 
950 Zie voetnoot 880. 
951 Lot, Les derniers Carolingiens, p. 145-6; Evrard, “Les comtes”, p. 156. Zie ook voetnoot 867. 
952 Lot, Les derniers Carolingiens, p. 155-8; Kienast, Deutschland, vol. 1, pp. 108-111. Zie ook Sassier, “Reims et 

Verdun”, pp. 225-235. 
953 Cf. supra, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. 
954 Dumas, “L’église”, pp. 28-9; Bur, “Adalbéron”, pp. 57-61. 
955 Gerbert was sinds 972 de schoolmeester van het kathedraalkapittel te Reims, zie Dumas, “L’église”, p. 22-4. 

Omtrent Gerbert van Aurillac, zie Riché, Gerbert; Knoll, “Sylvester II”, pp. 983-7. 
956 Tijdens de gevangenschap van deze laatsten door Lotharius, in 986, was het dan ook via Gerbert van Aurillac 

dat de gevangenen konden corresponderen met het thuisfront en de belegerden moed konden inspreken. Lot, 

 



 

 233 

hardnekkige opstand van pro-Karolingische rebellen, die Lotharius’ broer Karel, de 

hertog van Nederlotharingen, op de troon wilden krijgen.957 In een poging de rebellie te 

sussen, besloot Hugo daarom om het aartsbisdom van Reims niet aan Gerbert, maar aan 

de Karolingische Arnulf, een bastaardzoon van de overleden koning Lotharius, toe te 

kennen.958 

De gebeurtenissen in 989 betekenden bijgevolg een belangrijke zege voor de pro-

Karolingische groepen in Reims en vormden een streep door de rekening van de Wigeric 

clan voor wat betreft hun belangen in Reims. Ook deze situatie bleek echter geen lang 

leven beschoren, aangezien aartsbisschop Arnulf van Reims haast meteen na zijn 

benoeming het vertrouwen van zijn koning beschaamde. Hij sloot zich immers aan bij 

de opstand van zijn oom Karel van Nederlotharingen, en overhandigde aan die laatste 

de sleutels van Reims.959 In de daaropvolgende jaren vochten Hugo Capet en Karel een 

hevige strijd uit, met als inzet het koningsschap over West-Francië. In 991 won Hugo 

Capet uiteindelijk het pleit en werden zowel Karel van Nederlotharingen als Arnulf van 

Reims gevangen genomen. 960 Als gevolg hiervan kreeg Gerbert van Aurillac alsnog de 

aartsbisschoppelijke zetel van Reims toegewezen.961  

Hoewel de pro-imperiale partijen in Reims hierdoor opnieuw (even) zegevierden, was 

de positie van Gerbert in Reims allerminst stabiel. Niet enkel stuitte zijn 

bisschopsbenoeming op veel weerstand bij de Reimse adel, bovendien werd de afzetting 

van Arnulf (succesvol) aangevochten bij de paus, die Gerberts benoeming in 995 

opschortte. 962  Daarnaast aasde ook bisschop Adalbero ‘Ascelin’ van Laon, die zich 

ondertussen tegen Hugo Capet had gekeerd, op de aartsbisschopstitel van Reims.963 

Gerberts positie in Reims werd uiteindelijk helemaal onhoudbaar na het overlijden van 

 

                                                                                                                                                                      
Les derniers Carolingiens, pp. 148-54; Evrard, “Les comtes”, pp. 156-7; Bur, “La formation”, p. 118. Voor deze 

briefwisseling, zie Gerbert van Aurillac, Epistolae, ed. Weigle, pp. 76-82 nrs. 47-52. 
957 Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 243-53. 
958 Lot, Les derniers Carolingiens, pp. 247-50; Dumas, “L’église”, pp. 30-1; Huth, “Erzbischof”, pp. 107-8; Goetz, 

“Hugo Capet”, pp. 80-1. Deze Arnulf had kort daarvoor zijn oom Karel van Nederlotharingen nog geholpen om 

de stad Laon in handen te krijgen, zie Bur, La formation, pp. 118-20. 
959 Dumas, “L’église”, pp. 31-2. 
960 Belangrijk in deze overwinning was het ‘verraad’ van Adalbero ‘Ascelin’ van Laon, de neef van Adalbero van 

Reims, die de poorten van Laon had geopend zodat de troepen van Hugo Capet Karel (aan wie Ascelin kort 

daarvoor trouw had moeten zweren) gevangen konden nemen. Zie Bur, La formation, pp. 120-1. 
961 Bur, La formation, p. 123. Het protest tegen het gevangenschap van Arnulf was weliswaar zeer groot, 

waardoor Hugo Capet een synode organiseerde in 991. Daar bekende Arnulf schuld en werd hij zijn 

bisschopstitel ontnomen, al ontliep hij er wel de doodstraf en ontving hij zelfs de zegen van Hugo Capet. Zie 

Lot, Etudes, pp. 31-82; Huth, “Erzbischof”, pp. 88-120. 
962 Lot, Etudes, pp. 280-5; Dumas, “L’église”, Kienast, Deutschland, vol. 1, pp. 126-131; pp. 34-5; Bur, La formation, 

p. 122-3. 
963 Zie ook supra, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. 



 

234 

Hugo Capet in 996. Hugo’s zoon en opvolger, Robert II ‘de vrome’, verstootte immers 

prompt zijn vrouw Suzanna van Italië en wilde huwen met Bertha van Bourgondië.964 

Aangezien Robert en Bertha in de zesde graad verwant waren, zag Gerbert van Aurillac 

zich genoodzaakt om dit huwelijk te veroordelen. Hierdoor viel hij echter bij de nieuwe 

koning van Frankrijk in ongenade. Aangezien Karel van Nederlotharingen daarenboven 

in gevangenschap overleden was (in 992), hadden de Capetingers voortaan niets meer te 

vrezen van de Karolingische opstandelingen. De samenloop van deze gebeurtenissen 

zorgde ervoor dat niks Arnulfs herbenoeming als aartsbisschop van Reims nog in de weg 

stond.965 Gerbert van Aurillac vluchtte uiteindelijk naar het Duitse rijk en werd in 999 

benoemd tot paus Sylvester II, terwijl Arnulf in datzelfde jaar hersteld werd als 

aartsbisschop van Reims. 966  Deze benoeming markeerde het definitieve einde van 

meerdere decennia aan pro-imperiale invloed in Reims. 

Ook de seculiere machthebbers in en rond Reims waren een al te grote inmenging 

van Duitse belangen allerminst genegen. De burggraaf van Reims, met name graaf 

Giselbert van Roucy, had immers al in 989 (samen met zijn broer bisschop Bruno van 

Langres) openlijk steun betuigd aan Arnulf.967 Daarenboven hadden ze beiden de rebellie 

van Karel van Nederlotharingen gesteund, waardoor ze in 991 eveneens voor enige tijd 

gevangen werden gezet door Hugo Capet.968 Kort na het jaar 1000 trouwde Ebles van 

Roucy, die opvolger van Giselbert, bovendien met Beatrix, de dochter Reginar IV van 

Henegouwen.969 Deze Reginar IV kwam hierboven reeds uitgebreid aan bod als één van 

de belangrijkste tegenstanders van de Wigeric-clan, vooral dan van de Verdun familie. 

Dit betekent dat de belangrijkste seculiere machthebber in en rond Reims zijn alliantie 

met één van de voornaamste concurrenten van de Verdun familie had versterkt.970 Als 

gevolg hiervan heerste er rond het jaar 1000 in en rond Reims een sterk anti-Duits 

klimaat, waarbij zowel de opperste religieuze en seculiere macht in handen was 

gekomen van tegenstanders van de Verdun familie. 

 

                                                      
964 Pfister, Études, pp. 41-70; Kortüm, “Robert II.”, pp. 87-98. 
965 Huth, “Erzbischof”, pp. 120-1. 
966 Lot, Etudes, pp. 287-97; Bur, La formation, p. 123-6. 
967 Omtrent Giselbert van Roucy als burggraaf van Reims, zie Bur, La formation, p. 135. Zie p. 160 van deze 

publicatie voor een stamboom van de Roucy familie. 
968 Moranvillé, “Origine”, pp. 18-9; Bur, “La formation”, pp. 191-21, 134-7. Kort na hun gevangenschap keerde 

Bruno van Langres Karel van Nederlotharingen evenwel de rug toe en speelde hij een cruciale rol in het 

overtuigen van Gerbert van Aurillac om alsnog steun te bieden aan Hugo Capet, zie Bur, “La formation”, p. 120. 
969 Moranvillé, “Origine”, p. 34. Ebles’ familiale oorsprong wordt weliswaar betwist, zie Mathieu, La succession, 

pp. 75-84. Zie ook Figuur 19 Afstammelingen Reginar III van Henegouwen en de huwelijksverbintenis met de 

graaf van Roucy. 
970 De moeder van graaf Giselbert van Roucy was immers ook reeds een nicht van Reginar III van Henegouwen. 

Zie Moranvillé, “Origine”, pp. 15. 38. 
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Figuur 19 Afstammelingen Reginar III van Henegouwen en de huwelijksverbintenis met de 
graaf van Roucy.971 

Saint-Thierry als last man standing in Reims 

In deze woelige context hield de kleine abdij van Saint-Thierry echter stand als één van 

de laatst overgebleven bolwerken van de Verdun familie nabij Reims. We bespraken al 

hoe deze abdij door Adalbero van Reims uit Karolingische handen was onttrokken en 

(waarschijnlijk) onder de hoede van zijn familie was geplaatst. Hoewel de bronnen over 

deze abdij zeer schaars zijn, lijkt het er in elk geval op dat deze abdij in het eerste 

decennium van de elfde eeuw nog steeds een haven was voor keizerlijk gezinden en 

voor leden van de Wigeric-clan. Zo kunnen we in de Vita Popponis lezen hoe Poppo, bij 

zijn aankomst in St-Thierry, ontvangen werd door (en onder de hoede geplaatst werd 

van) Eilbert van Florennes.972 Deze Eilbert, die als portier van St-Thierry een vrij 

belangrijke functie in het klooster bekleedde, was een kleinzoon van Godfried ‘de 

gevangene’ van Verdun (en een achterneef van Adalbero van Reims).973 Bovendien was 

 

                                                      
971 Zie voetnoot 838. 
972 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 7-8 pp. 297-8. 
973 Bur, “Saint-Thierry’, pp. 44-5. Later werd Eilbert, dankzij de invloed van zijn broer, abt van Maroilles (in 

1012) en van hun familiale stichting in Cateau-Cambrésis (1025). Omtrent de functie van portier, zie Lawrence, 

Medieval monasticism, p. 118. Omtrent de verbondenheid tussen Eilbert en de Verdun familie, zie Jongbloed, 

“Autour”, pp. 33-7. Zie ook Figuur 20 Afstamming Eilbert van Florennes. 
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hij een broer van de (latere) bisschop Gerard van Kamerijk, die een vertrouweling was 

van keizer Hendrik II en later als een notoir verdediger van de imperiale belangen in 

zijn diocees bekend werd.974 Daarnaast was de abt van St-Thierry ten tijde van Poppo’s 

intrede, genaamd Josbert, nog benoemd geweest door Gerbert van Aurillac (in 992).975 

Dit betekent dat hij meer dan waarschijnlijk een pro-imperiaal profiel had. We 

vermeldden eerder ook al dat, althans volgens de Vita Popponis, graaf Dirk III van 

Holland een voorkeur had voor de abdij van St-Thierry. Dit lijkt te worden bevestigd 

door het dodenboek van St-Thierry, waarin vermeld staat dat “Theoderic (us…) 

flandrensis” de domeinen van Villers-Franqueux aan de abdij schonk.976 Volgens Bur 

verwijst deze vermelding naar graaf Dirk III van Holland.977 

 

                                                      
974 Bur, “Saint-Thierry’, p. 45. Omtrent Gerard van Kamerijk, over wie recentelijk heel wat onderzoek is 

verricht, zie onder andere Van Meter, “The peace”; Van Meter, “Count Baldwin”; Reilly, The art of reform;  

Riches, “Bishop Gerard I”; Vanderputten & Reilly, “Reconciliaton”. Zie daarenboven ook de 

literatuurverwijzingen in Jongbloed, “Autour d’un millénaire”, noot 47. Omtrent de banden tussen de 

Florennes-familie en de Verdun familie, zie voornamelijk Jongbloed, “Autour d’un millénaire”, pp. 11-48.  
975 Bur, “Saint-Thierry’, p. 45. In de Gallia Christiana wordt Josbert een broer van Gerard van Florennes 

genoemd, al is dit uiteraard een vergissing (De auteurs verwarden Josbert en Eilbert immers met elkaar). Zie 

Gallia Christiana, vol. 9 col. 184.  
976 Bur, “Saint-Thierry”, noot 29. Bur verwijst hierbij naar Reims B. M., ms. 349, fol. 118 r. 
977 Bur, “Saint-Thierry”, noot 29. 
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Figuur 20 Afstamming Eilbert van Florennes978 

Tot slot geven ook St-Thierry’s drie overleverde oorkonden uit de periode 974-1049 

allen blijk van een voortdurende inspanning om St-Thierry te onttrekken aan een al te 

grote West-Frankische en pro-Karolingische invloed.979 De eerste oorkonde is gedateerd 

in 974, al wijzen diverse elementen erop dat ze een latere herwerking kende, of zelfs een 

vervalsing is.980 In deze oorkonde bevestigde koning Lotharius de immuniteit van St-

Thierry, waarbij expliciet werd aangegeven dat zowel de graaf rond St-Thierry als de 

burggraaf (van Reims) geen beslag mochten leggen op eigendommen van deze abdij. 

Aangezien de functie van burggraaf van Reims in 974 vervuld werd door Giselbert van 

Roucy (die als eerste leek vernoemd staat in de getuigenlijst), die daarenboven ook graaf 

 

                                                      
978 Zie voetnoot 838. 
979 Bur, “Saint-Thierry”, pp. 44-6. 
980 Recueil des actes de Lothaire, ed. Lot & Halphen, p. 149-52 nr. 63. De vervalsing dateert alleszins van voor 1078, 

zie Bur, “Saint-thierry”, noot 27. Zie ook voetnoot 946. 
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was in de omgeving van St-Thierry, richtte deze immuniteitsclausule (indien 

authentiek) zich zonder twijfel tegen hem. 981  Als we echter aannemen dat deze 

oorkonde inderdaad een herwerking of interpolatie kende, is het interessant op te 

merken dat vooral de formulering van deze immuniteitsclausule de oorkonde verdacht 

maakt.982 Mogelijkerwijs werd ze dus pas enkele decennia later aan de oorspronkelijke 

tekst toegevoegd, al bleef ze hierdoor nog steeds gericht tegen de graven van Roucy.983 

De tweede oorkonde is afkomstig van de paus en dateert uit 1004-1008 (dus ten tijde van 

Poppo’s intrede).984 Hierin werd St-Thierry’s immuniteit van grafelijke inmenging niet 

enkel bevestigd, maar voegde de paus er daarenboven aan toe dat de abdij ook immuun 

was voor inmenging van de aartsbisschop van Reims, in dit specifieke geval dus van de 

Karolingische Arnulf van Reims.985 Van enige immuniteit van bisschoppelijke invloed 

was in elk geval nog geen sprake toen de aartsbisschopszetel van Reims nog werd 

ingenomen door imperiaal-gezinde bisschoppen.986 De laatste oorkonde, uit 1048, leert 

ons dan dat het domein van Villers-Franqueux, dat ongeveer sinds het jaar 1000 

toebehoorde aan St-Thierry (en door Dirk III van Holland geschonken zou zijn), voor 

1033 in beslag was genomen door de aartsbisschop van Reims.987 Deze usurpatie van 

eigendom van St-Thierry moet bijgevolg plaats hebben gevonden gedurende het 

episcopaat van Arnulf van Reims († 1027) of van zijn opvolger Ebles van Reims († 1033), 

de bovengenoemde voormalige graaf van Roucy.988 Dit alles wijst er bijgevolg op dat St-

Thierry ook nog gedurende de eerste decennia van de elfde eeuw herhaaldelijk in 

conflict kwam met de pro-Karolingische machthebbers van Reims. 

Poppo’s intrede in St-Thierry kan onmogelijk los van bovenstaande context worden 

begrepen. Zijn ‘keuze’ voor deze abdij was immers in sterke mate bepaald door zijn 

sociale omgeving en interpersoonlijke banden, waarschijnlijk meer nog dan door enige 

 

                                                      
981 Bur, “La formation”, p. 135. Reeds in het midden van de tiende eeuw had de abdij van St-Thierry te lijden 

onder herhaaldelijke usurpaties van de graven van Roucy, zie Hourlier, “Le monastère”, pp. 36-7. 
982 Recueil des actes de Lothaire, ed. Lot & Halphen, p. 152. 
983 De vervalsing dateert in elk geval van voor 1078, zie Bur, “Saint-Thierry”, noot 27. 
984 Papsturkunden, ed. Meinert, pp. 178-9 nr. 4. 
985 We moeten hiebij wel opmerken dat ook deze oorkonde mogelijks een latere vervalsing is. Ze dateert in dat 

geval alleszins van tijdens (of voor) 1024-1033, toen Ebles van Roucy en (daaropvolgend) zijn zoon Guy van 

Roucy aartsbisschop van Reims waren, zie zie Bur, “Saint-Thierry”, noot 27. 
986 Zie bijvoorbeeld hoe de abt Josbert nog door Gerbert van Aurillac werd aangesteld in 992, terwijl deze 

laatste aartsbisschop was van Reims. Bur, “Saint-Thierry’, p. 45. 
987 Catalogue des actes d’Henri Ier, ed. Soehnée, p. 93 nr. 89.  
988 Omtrent de aartsbisschoppelijke usurpatie van Villers-Franqueux, die volgens Bur plaatsvond tijdens het 

episcopaat van Ebles, zie Bur, La formation, p. 256. 
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religieuze overwegingen.989 Zoals Preiser-Kapeller aantoonde voor islamconversies, hing 

de ‘wijze’ van iemands conversie sterk af van bepaalde sociale contacten (en hun positie 

binnen sociale netwerken), alsook van “pre-existing connections” met bepaalde 

gemeenschappen. 990  Bovendien leerden sociale netwerktheorieën ons dat iemands 

beslissingen en daden vaak eerder gebaseerd zijn op loyaliteit ten aanzien van sociale 

groepen (en op iemands positie binnen netwerkstructuren) dan op rationaliteit of 

individuele keuzevrijheid.991  

Hieruit volgt dat we Poppo’s keuze voor St-Thierry misschien niet echt een ‘keuze’ 

kunnen noemen. Ze was daarentegen eerder bepaald door een combinatie van enerzijds 

zijn loyaliteitsbanden met Dirk III van Holland en zijn amicitia met Lutgard van 

Luxemburg en anderzijds de toenmalige positie van deze contacten binnen de bredere 

regionale socio-politieke context. Indien de diverse families van de Wigeric-clan immers 

hun (beperkte) invloed in de regio rond Reims wilden behouden na het jaar 1000, dan 

moest er zwaar ingezet worden op het versterken van de abdijgemeenschap van St-

Thierry.992 Het feit dat Poppo net naar deze abdij trok, wijst er dan ook op dat zijn band 

met Lutgard van Luxemburg bepalend genoeg was voor zijn identiteit om als een 

nuttige versterking voor deze keizerlijk-gezinde abdij te worden gezien.993 Ook de 

voorkeur van Dirk III van Holland voor deze kleine abdij moet in dit licht worden gezien. 

Poppo’s sociale omgeving had hem daarenboven hoogstwaarschijnlijk belet om te 

opteren voor een toetreden tot het convent van de Reimse abdij St-Remy. Zowel 

aartsbisschop Arnulf van Reims als de graaf van Roucy onderhielden in die tijd namelijk 

sterke banden met deze Karolingisch-gezinde instelling.994 

Dit betekent echter niet noodzakelijk dat Poppo’s intrede het resultaat was van 

vooraf geplande familiale strategieën van de Verdun en Luxemburg machtsgroepen. Het 

is immers goed mogelijk dat de omstandigheden op het moment van Poppo’s conversie 

 

                                                      
989 Baer, Honored, pp. 14-5. Collar argumenteerde in vergelijkbaar verband dat “regardless of the persuasiveness of 

an ideology, or the transcendence of a vision, conversion does not happen in a social vacuum.” Collar, “Network 

theory”, p. 157. Zie ook voetnoot 938. 
990 Preiser-Kapeller, “Webs of conversion”, pp. 5, 11, 13.  
991 Marin & Wellman, Social network analysis, pp. 17-8. 
992 Op dat ogenblik was de cohesie tussen de Luxemburg familie (waarvan Lutgard een lid was) en de Verdun 

familie (die het meest betrokken lijkt in St-Thierry) nog sterk genoeg om elkaar steun te bieden, zie Jongbloed, 

“Autour”, p. 33. Omtrent de problematiek van familieleden die elkaars steun opzoeken in het nastreven van 

gemeenschappelijke doeleinden, zie Tanner, Families, pp. 9-13. 
993 Omtrent het belang van clientrelaties voor aristocratische machtsgroepen om hun invloed in perifere 

gebieden te kunnen behouden, zie Lind, Great friends, pp. 134-6. 
994 Zo had de graaf van Roucy in 986-1005 zowat dat helft van zijn burggraafschap in Reims afgestaan aan de St-

Remy abdij, Zie Varin, Archives, vol. 1, p. 85. Zie ook Huth, “Erzbischof”, p. 107. De geschiedschrijver Richer van 

Reims (wiens historiarum libri onze voornaamste bron zijn voor het beschreven conflict in Reims) had 

bijvoorbeeld een pro-Karolingisch profiel en was monnik te St-Remy. Zie Bur, “Richer”, cols. 830-1. 
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ervoor zorgden dat St-Thierry de meest logische optie werd.995 Daarenboven bood deze 

intrede ook heel wat kansen aan Poppo zelf, waardoor het niet ondenkbaar is dat hij ook 

zelf ‘vrijwillig’ voor deze abdij had geopteerd. Zijn toetreden tot het convent van St-

Thierry bracht Poppo immers in direct contact met diverse leden en geallieerden van de 

Wigeric-clan. Zoals Rosé opmerkte voor Odo van Cluny, leidde dergelijke intrede tot de 

concretisering van heel wat sociaal kapitaal dat voordien enkel via tussenpersonen (in 

casu Lutgard van Luxemburg) toegankelijk bleek.996 Daarenboven bood een positie in 

deze abdij Poppo de mogelijkheid om zichzelf te bewijzen in een politiek precaire 

situatie. Indien hij hierin slaagde, kon hij misschien zelfs een zekere positie van aanzien 

verwerven in de keizerlijk-gezinde milieus bij Reims. Indien Poppo daarentegen had 

geopteerd voor een meer ‘comfortabele’ abdij, zoals St-Pieters in Gent, dan zou een 

positie met dergelijke connecties waarschijnlijk veel meer buiten zijn bereik zijn 

gebleven. 

2.3 Van aalmoezenier tot prior: Leiderschapstraining bij 

Richard van St-Vanne 

2.3.1 Poppo als aalmoezenier in St-Thierry 

Eenmaal St-Thierry’s deuren achter hem werden dichtgetrokken, veranderde Poppo’s 

sociale identiteit vrij fundamenteel.997 Voortaan zou hij immers niet langer door het 

 

                                                      
995 Dergelijke reservaties ten aanzien van het identificeren van familiale strategieën maakten we hierboven 

reeds in Deel 2, 1.4, en vinden we bijvoorbeeld ook terug in Preiser-Kapeller, “Webs of conversion”, p. 17. 
996 Rosé, “Reconstitution”, pp. 235-40. 
997 Om eerst en vooral toegelaten te worden tot deze abdij, kon Poppo onmogelijk met lege handen aan de 

poorten ervan verschijnen. Helaas beschikken we over geen enkele bron om te achterhalen met welke gift 

Poppo binnentrad. Er is immers slechts weinig geweten over de bezittingen van St-Thierry uit de periode 974-

1078, waardoor we onmogelijk kunnen nagaan indien Poppo eventueel een villa of wat gronden nabij Gent had 

geschonken. In de twaalfde eeuw bezat St-Thierry in elk geval wat gronden nabij de Schelde, tussen Kortrijk, 

Doornik en Harelbeke. Deze gronden werden echter hoogstwaarschijnlijk tegen het eind van de elfde eeuw 

geschonken door Adèle, de zus van de Vlaamse graaf en zijn dus waarschijnlijk niet van Poppo afkomstig. Zie 

Néouze, “Le temporel”, pp. 51-65. In de twaalfde eeuw waren er daarnaast ook boeken aanwezig te St-Thierry 

die ergens in de periode 988-1058 waren geschreven in de Gentse St-Pietersabdij. Ook hier is het echter zeer 

onwaarschijnlijk dat Poppo deze boeken als gift had meegebracht. Waarschijnlijker kwamen ze in Reims 

terecht via Gerbert van Aurillac, die ook banden had met de Gentse abdij. Zie Verhulst, “L’activité”, pp. 45 noot 

50, 48. Omtrent het doen van giften bij monastieke intredes, zie De Miramon, “Embrasser”, pp. 833-41. 
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leven gaan als een miles met stalen wapens, maar als een spirituele miles, gewapend met 

gebeden en relieken. Dit betekende echter geenszins dat hij hiermee zijn ‘wereldlijke 

huid had afgeworpen’, zoals sommige middeleeuwse auteurs ons graag doen geloven.998 

Zelfs na zijn intrede als monnik zou een groot deel van zijn identiteit immers bepaald 

blijven door zijn vroegere sociale omgeving. Niettemin veranderde de structuur van zijn 

egocentrisch netwerk vrij grondig en wijzigde zijn positie binnen diverse ‘kliekjes’ en 

sociale groepen. Preiser-Kapeller merkte in dergelijk verband op: 

“[…] conversion did not necessarily imply a total “disentanglement” of individuals from the 

close-knit web of “strong ties” within their original community, but could rather contribute 

to an “entanglement” of beforehand not or less (or “weakly”) connected networks […]; in 

addition, potentials and benefits of brokerage position thereby established become 

visible.”999 

Indien we de parallel mogen maken met Rosé’s vaststellingen aangaande Odo’s 

conversie, dan betekent dit dat Poppo’s rechtstreekse contacten veel talrijker werden en 

zijn persoonlijk netwerk hierdoor veel diverser en tegelijkertijd compacter werd.1000 Een 

ander - en allerminst onbelangrijk - gevolg van zijn conversie is dat ‘strong ties’ minder 

talrijk werden en plaats ruimden voor een veelvoud aan (bijzonder nuttige) ‘weak 

ties’. 1001  Rosé stelde daarnaast vast dat de intensievere contacten van Odo zich 

voornamelijk concentreerden rond welbepaalde machtsgroepen.1002 De wijzigingen van 

het egocentrisch netwerk van Poppo kunnen we, zoals gezegd, onmogelijk 

(kwantitatief) achterhalen. Niettemin doen de banden tussen St-Thierry en de Verdun 

familie enigszins vermoeden dat Poppo voortaan nauw met deze machtsgroep 

verbonden raakte.  

Volgens de Vita Popponis werd Poppo in St-Thierry opgeleid tot monnik door de 

genoemde Eilbert van Florennes, de portier van St-Thierry.1003 Al snel kreeg Poppo de 

functie van aalmoezenier toebedeeld, waarbij hij moest instaan voor de armenzorg, een 

functie die onder het gezag stond van de portier een klooster, in dit geval dus Eilbert.1004 

Zijn carrière als monnik in St-Thierry was echter geen lang leven beschoren. In 

(vermoedelijk) 1008 kreeg de abdij immers bezoek van niemand minder dan de abt 

Richard van St-Vanne. Everhelm en Onulf beweren dat Richard tijdens dit bezoek 

 

                                                      
998 Melville, “Inside”, p. 167. 
999 Preiser-Kapeller, “Webs of conversion”, p. 16. 
1000 Rosé, “Reconstitution”, pp. 235-40. 
1001 Preiser-Kapeller, “Webs of conversion”, p. 13. 
1002 Rosé, “Reconstitution”, p. 235. 
1003 Volgens de Vita Popponis had Eilbert evenzeer een militaire carrière doorlopen alvorens in te treden. Vita 

Popponis, MGH SS 11, c. 7 p. 297. 
1004 Omtrent deze functie, zie Lawrence, Medieval monasticism, p. 118; Kerr, Monastic hospitality, pp. 53, 77-8. 
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bekend raakte met Poppo, een ontmoeting die Poppo’s toekomstig carrièreverloop 

fundamenteel zou beïnvloeden.1005  

2.3.2 Richard van St-Vanne … 

Hoewel Richards naam (en faam) al sporadisch aan bod kwam in deze verhandeling, lijkt 

het aangewezen toch even een korte inleiding op deze persoon te geven.1006 Richard van 

Saint-Vanne († 1046) werd geboren rond 970 en was de zoon van een lokale edelman uit 

Montfaucon. Als kind trad hij toe tot de kathedraalschool van Reims, toen de 

veelbesproken Adalbero er nog de scepter zwaaide.1007 Daar werd hij bevriend met 

Frederik van Verdun († 1022), een zoon van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun die 

later zijn broer Godfried zou opvolgen als graaf van Verdun.1008 Richards pro-imperiale 

profiel en zijn verbondenheid met de Verdun familie noodzaakten hem echter te 

vertrekken uit Reims rond het jaar 995, toen de Karolingische Arnulf er zijn macht 

probeerde te herstellen.1009 Samen met Frederik van Verdun trok hij daarop naar de 

abdij van Cluny, waar de abt hen echter vriendelijk de deur wees. Daarna traden ze 

beiden in rond 1004 in de St-Vanne abdij te Verdun. Slechts een luttele vier maanden 

later werd Richard dan tot abt van St-Vanne verkozen.1010 Zijn carrière kende daarna 

een steile klim, aangezien hij in de periode 1008-1029 niet minder dan elf andere abdijen 

kreeg toegewezen als abt. Deze instellingen situeerden zich zowel in Vlaanderen, West-

Francië als Lotharingen.1011 In de jaren 1020 was Richard daarenboven betrokken in 

enkele belangrijke politieke evenementen en trok hij op pelgrimage naar het Heilige 

Land. Vanaf medio de jaren 1030 trok hij zich dan terug als eremiet, om zijn laatste 

levensjaren door te brengen in St-Vanne.1012 

 

                                                      
1005 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 9 p. 298. Omtrent deze datering, zie voetnoot 930. 
1006  Voor een literatuuroverzicht van deze persoon verwijs ik graag door naar de bibliografie van 

Vanderputten, imagining. Zie ook p. 6 noot 18 van idem.  
1007 Over de invloed van Richards educatie in Reims, zie Vanderputten, Imagining, pp. 43-53. 
1008 Vanderputten, Imagining, pp. 6-7. Zie ook Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg 

families.  
1009 Vanderputten, Imagining, p. 80. Omtrent zijn pro-imperiaal profiel zie Idem, p. 108. 
1010 Vanderputten, Imagining, pp. 6-7. 
1011 Richard was abt van volgende instellingen (naast St-Vanne): St-Vaast (1008-1021), Florennes (1010?-1015?); 

St-Amand (1013-1018), Hautmont (1015-1018), Beaulieu (1015-1046), Homblières (1018-1021), Lobbes (1020-

1032), St-Laurent (Luik) (1021-1027), St-Pierre-aux-Monts (1027-1046), St-Urbain-en-Perthois (1027-1046), St-

Pieter (Gent) (1029-1032). Zie Vanderputten, Imagining, pp.198-9. Voor een kaart van deze instellingen, zie 

idem, p. 164. Voor een bespreking van zijn abbatiaat in deze abdijen, zie Idem, pp. 107-138. 
1012 Vanderputten, Imagining, p. 80. 
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Richards post-mortem beeldvorming kende een evolutie sterk vergelijkbaar met die 

van Poppo, al verwijs ik voor een uitgebreide bespreking graag door naar het recente 

werk van Vanderputten.1013 Wat ze beiden in elk geval gemeenschappelijk hadden, is dat 

ze in de moderne historiografie telkens bestudeerd werden doorheen de bril van het 

concept ‘hervormingen’.1014 Zoals we bespraken in Deel 1, was Poppo’s identificatie als 

monastiek hervormer in de oorsprong zelfs sterk afhankelijk van zijn hoedanigheid als 

‘leerling van Richard’.1015 Vanderputten toonde echter aan hoe dergelijke aanduiding 

van Richard als ‘hervormer’ evenzeer problematisch kan worden genoemd.1016 Zo stelde 

hij dat “many of [Richards] policies […] scarcely deserve the label of “reformist”, as there are 

many examples of “nonreformist” abbots in the tenth and eleventh centuries who […] did exactly 

the same thing.”1017 omtrent Richards activiteiten in St-Vanne meldde hij zelfs expliciet 

dat “Richard did not reform Saint-Vanne”.1018 Niettemin kunnen we onmogelijk ontkennen 

dat Poppo’s jaren als monnik onder de abt Richard niet enkel een fundamentele rol 

speelden voor zijn latere reputatie, maar evenzeer een bepalende impact hadden op het 

verdere verloop van zijn carrière. 

2.3.3 … en zijn interesse in Poppo 

Volgens de Vita Popponis ontmoette Richard Poppo voor de eerste keer tijdens een 

bezoek aan St-Thierry, een ontmoeting die vermoedelijk plaats vond in 1008.1019 

Everhelm en Onulf maken zich sterk dat Richard hierbij meteen onder de indruk was 

van Poppo’s vroomheid, waarna hij de abt van St-Thierry overtuigde om de monnik 

Poppo aan hem af te staan.1020 Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Richard iedere 

eerste-de-beste vrome monnik die hij ontmoette, meenam naar Verdun. We moeten dus 

een aantal andere verklaringen voor Richards interesse in Poppo formuleren. 

Vanderputten toonde al aan hoe Richard, bij het rekruteren van medewerkers, 

voornamelijk op zoek was naar monniken die al wereldlijke ervaring en connecties 

 

                                                      
1013 Zie voornamelijk Vanderputten, Imagining, pp. 14-41. 
1014 Vanderputten, Imagining, pp. 4-6. 
1015 Cf. supra, Deel 1, Hoofdstuk 4, Representaties van Poppo in de moderne historiografie. 
1016 Vanderputten, Imagining, pp. 78-9. 
1017 Vanderputten, Imagining, p. 117. 
1018 Vanderputten, Imagining, p. 102. Voor een uitgebreidere bespreking van Vanderputtens kritieken op het 

concept ‘hervormingen’ en van zijn werk over Richard, cf. supra, Deel1, 4.5, Recente ontwikkelingen (sinds 

2000): Poppo als… quid?; Deel 2, 1.1, Poppo en zijn ‘monastieke  hervormingen’ op het kruispunt van diverse 

vectoren; Deel 2, 1.2, Contextuele benadering als kind van haar tijd. 
1019 Omtrent deze datering, zie voetnoot 930. 
1020 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 9 p. 299. 
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hadden.1021 Een aantal van zijn ‘bekendere’ priors en opvolgers, zoals Frederik van 

Verdun en Leduinus van St-Vaast, hadden deze posities immers eerder te danken aan 

hun familiale achtergrond en lokale inbedding, dan aan hun religieus profiel.1022 Zij 

werden volgens Vanderputten dan ook voornamelijk gerekruteerd en ingezet wegens 

hun ervaring met wereldlijke politiek en wegens hun ‘consensusprofiel’ voor de diverse 

betrokken partijen. 1023  Aangezien deze personen allen als volwassenen waren 

ingetreden, hadden ze een groot deel van de monastieke opleiding moeten missen.1024 In 

het geval van Poppo, lijkt dit overigens bevestigd te worden door een passage uit de Vita 

Popponis. In hoofdstuk 13 wordt namelijk verteld hoe Poppo, als prior van St-Vaast, een 

visioen kreeg waarin een priesterlijk kleed licht uitstraalde bij het altaar van de abdij.1025 

Everhelm en Onulf verklaarden dit visioen dan door te stellen dat Poppo de priesterlijke 

hoedanigheid verdiende omwille van zijn daden, ook al had hij nooit een priesterwijding 

ontvangen. Dit bewijst bijgevolg dat Poppo nooit een opleiding tot priester had 

gekregen.1026 Bovendien beschikken we over geen enkele bron of bewijs van het feit dat 

Poppo zelfs maar kon schrijven.1027 Aangezien hij echter tot ongeveer zijn dertigste als 

miles had gediend en zelfs meerdere pelgrimstochten had ondernomen, ontbrak het 

Poppo evenwel niet aan wereldlijke ervaring. 

Een andere verklaring kan gezocht worden in Richards sociale contacten. Ik 

vermeldde al zijn pro-imperiaal profiel, zijn opleiding onder Adalbero van Reims en zijn 

vriendschap met Frederik van Verdun. Hoe nauw de banden tussen Richard en de 

Verdun familie echt waren, werd pas duidelijk nadat hij tot abt werd verkozen van St-

Vanne (Verdun) in 1004. Hoewel de Verdun familie zich al in de decennia daarvoor ging 

associëren met de abdij van St-Vanne, zorgde Richard ervoor dat de identiteit van deze 

instelling haast onlosmakelijk verbonden raakte met de macht van deze familie.1028 

 

                                                      
1021 Vanderputten, Imagining, pp. 121-4, 133-7; Vanderputten, “Communities”, pp. 293-5. Een uitzondering 

hierop was Diederik van St-Hubert, een kindoblaat die later door Richard werd gerecruteerd om 

schoolmeester te worden in Lobbes. Zie Vanderputten, “Communities”, pp. 294-5. 
1022 Vanderputten, Imagining, pp. 129-30. Over Leduinus, zie ook Vanderputten & Meijns, “Realities”. 
1023 Vanderputten, Imagining, pp. 133-7. 
1024 De Miramon, “Embrasser”, pp. 845-8.  
1025 Vita Popponis, MGH SS 11, p. 301. 
1026 Niettemin had het gebrek aan een officiële priesterwijding Poppo’s latere carrière geenszins gehinderd. 

Het ontvangen van een priesterwijding werd gedurende de elfde eeuw nochtans een voorwaarde om abt te 

kunnen worden. Zie Seibert, Abtserhebungen, pp. 260-1. 
1027 In de Vita Popponis werd wel vermeld hoe Poppo in St-Thierry door Eilbert getraind werd in “litteris […] 

omnibus quae monasticae institutionis sunt”. (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 7 p. 298). Daarnaast maakt de Vita ook 

vermelding van brieven die door Richard aan Poppo werden geschreven, en bij deze laatste in zijn graf werden 

gelegd, zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 30 p. 313. Niettemin vormt dit geen bewijs van het feit dat Poppo zelf 

kon schrijven, al kan dit uiteraard ook niet uitgesloten worden. 
1028 Vanderputten, Imagining, p. 79, 81-2, 88, 99-105. 



 

 245 

Vanderputten opperde zelfs dat Richards snelle benoeming in St-Vanne het gevolg kon 

zijn van een deal met deze familie (en met de bisschop van Verdun). Hierbij zou Richard 

hen in ruil de (wereldlijke) controle over deze abdij toevertrouwen en St-Vanne haast 

omvormen tot de ‘thuisinstelling’ van de Verdun familie. 1029  Poppo’s banden met 

(geassocieerde) leden van deze familie (zoals Eilbert), zijn banden met Lutgard van 

Luxemburg en zijn engagement voor het laatste Wigeric-bolwerk nabij Reims had ertoe 

geleid dat beide mannen nauwe contacten onderhielden met dezelfde familiale 

machtsgroep. Ze bezaten bijgevolg een deels overlappend sociaal netwerk, waardoor 

ook (een deel van) Richards sociale omgeving Poppo genegen kon zijn. 

Een derde verklaring ligt verscholen in het tijdstip van Richards ontmoeting met 

Poppo. Kort daarvoor was Richard van St-Vanne immers door bisschop Erluin van 

Kamerijk tot abt benoemd van de St-Vaastabdij in Arras.1030 Zoals we verder nog zullen 

zien, moet deze benoeming gekaderd worden in een politieke machtsstrijd tussen de 

imperiaal-gezinde bisschop Erluin van Kamerijk en de Vlaamse graaf Boudewijn IV. In 

deze context valt het dan ook niet te verwonderen dat Richards abbatiaat in Arras in de 

daaropvolgende jaren op heel wat weerstand stuitte, zo vermeldt de kroniek van Hugo 

van Flavigny zelfs een moordaanslag op deze abt.1031 Voor Richard was het bijgevolg 

geen slecht idee om zich te omringen met medewerkers die enigszins een Vlaams 

profiel bezaten en Vlaamse contacten hadden, maar die toch tot het imperiale kamp 

behoorden, zoals Poppo.1032 

Een vierde verklaring die geformuleerd kan worden, heeft tot slot te maken met 

enerzijds Poppo’s sociale identiteit en anderzijds de toenmalige regionale socio-

politieke context. Zoals aangegeven, zorgde Poppo’s voormalige nauwe band met 

Lutgard van Luxemburg er niet enkel voor dat Poppo onrechtstreeks toegang had 

verkregen tot de familiale machtsgroep van de Luxemburg familie, maar ook dat een 

deel van zijn sociale identiteit bepaald werd door deze band. De toenemende 

machtshonger van de Luxemburg familie na de millenniumwisseling had in 1008 echter 

geleid tot een openlijke gewapende opstand tegen de Duitse koning (en hun 

schoonbroer) Hendrik II.1033 Hoewel Poppo zelf uiteraard geen direct lid was van deze 

 

                                                      
1029 Vanderputten, Imagining, p. 81. 
1030 Vanderputten, Monastic reform, pp. 83-5. 
1031 Hugo van Flavigny, Chronicon, ed. MGH SS 8, pp. 377-9. Zie ook Vanderputten, Imagining, pp. 78-83. 
1032 Indien we de interne chronologie van de vita Popponis mogen geloven, raakte Poppo al vrij snel na Richards 

benoeming in Arras betrokken in het bestuur van de St-Vaastabdij. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 11 p. 300. 

Hoewel dit ook de mening was van Ladewig, valt dit maar moeilijk te bekrachtigen. De auteurs van de Vita 

hadden immers niet tot doel de gebeurtenissen zo chronologisch correct mogelijk voor te stellen. Zie Ladewig, 

Poppo, pp. 33-4. Zie ook voetnoot 1046. 
1033 Cf. supra, Deel 2, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. Zie ook Erkens, 

“Fürstliche Opposition”, pp. 349-51. 
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familiale machtsgroep, is het niet ondenkbaar dat zijn band met deze groep ervoor had 

gezorgd dat zijn positie in St-Thierry intern onder vuur kwam te liggen. 1034  Het 

behouden van een compromisloze imperiale identiteit was voor St-Thierry’s convent 

immers mogelijkerwijs té belangrijk om in het gedrang te worden gebracht door de 

eventuele loyaliteiten van één of meerdere van haar leden (in casu Poppo). Op dat 

ogenblik was de Verdun familie echter nog niet betrokken in dit conflict, en niks lijkt er 

op te wijzen dat de loyaliteit tussen deze familie en de Luxemburg familie toen al op de 

helling stond.1035 Door Poppo weg te halen uit St-Thierry en naar Verdun te brengen, 

kon Richard bijgevolg het imperiaal profiel van de Reimse abdij vrijwaren. 

2.3.4 Poppo in St-Vanne (Verdun): een leider in wording 

Nadat Richard Poppo had weten los te weken uit het gezag van de abt van St-Thierry, 

nam hij hem mee naar de St-Vanne abdij in Verdun.1036 Daar zou Poppo gedurende de 

volgende vier tot vijf jaar vertoeven onder de auspiciën van Richard.1037 Ondanks de vele 

reserves tegen het beschouwen van Poppo als een leerling van Richard, was deze 

periode ongetwijfeld essentieel in de monastieke vorming van Poppo. Richards 

hoedanigheid als ‘monastiek hervormer’ mag dan wel ter discussie staan, hij kan 

niettemin beschouwd worden als een bijzonder bekwame abt. Zo werd St-Vanne tijdens 

(en na) de jaren dat Poppo er verbleef, gekenmerkt door grootse bouwwerken, 

grotendeels gesponsord door de Verdun familie.1038 Poppo’s jaren als monnik in St-

Vanne boden hem dan ook een uitstekende kans om kennis te maken met het métier 

van een leider. Indien we de Vita Popponis mogen geloven, belastte Richard hem in St-

Vanne inderdaad al snel met het voeren van de onderhandelingen “omtrent enkele 

belangrijkste zaken” van het klooster.1039 Dit wijst erop dat Richard Poppo’s seculiere 

ervaring benutte door hem in te schakelen voor het onderhouden van contacten met de 

 

                                                      
1034 Hoewel we geen enkele bron hebben die vermeldt indien Lutgard van Luxemburg al dan niet betrokken 

was in de rebellie van haar broers, is het allerminst ongewoon voor kernfamilies om zich in dergelijke 

situaties éénsgezind te gaan ‘binden’. In sociale netwerkanalyse wordt dergelijk fenomeen, waarbij leden van 

eenzelfde (familiale) kliek een gesloten front formen tegen een gezamelijke vijand, ‘binding’ genoemd. Zie 

Marin & Wellman, “Social network analysis”, p. 18. 
1035 De eerste aanwijzingen dat de Verdun familie zich tegen haar neven en nichten van de Luxemburg familie 

had gekeerd, dateren uit 1012, al hebben we pas zekerheid dat dit het geval was vanaf 1015. Zie Wolter, Die 

Synoden, pp. 245-51.  
1036 Zie Figuur 24. 
1037 Zie voetnoot 1046. 
1038 Vanderputten, Imagining, pp. 83-94. 
1039 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 9 p. 299. 
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‘buitenwereld’, een taak waarvoor (voormalige) kindoblaten ongetwijfeld minder 

geschikt waren. 

Daarnaast kon Poppo van zijn carrière in St-Vanne gebruik maken om toegang te 

verkrijgen tot het uitgebreid sociaal kapitaal waarover zowel Richard van St-Vanne als 

(het convent van) de St-Vanne abdij beschikte. Volgens Vanderputten behoorde het 

zelfs tot een essentieel onderdeel van Richards ‘leiderschapstraining’ om Poppo in 

contact te brengen met andere leidersfiguren.1040 Zo benadrukte de Vita Popponis dat 

Poppo in die tijd een hechte vriendschap opbouwde met de vernoemde Frederik van 

Verdun, de voormalige graaf van Verdun (en een broer van graaf Godfried II van 

Verdun) die samen met Richard was ingetreden.1041 In het eerste deel besprak ik al hoe 

Everhelm en Onulf in hun namedropping nauwelijks hun voorkeur voor de Verdun 

familie konden verbergen. Niettemin lijdt het weinig twijfel dat Poppo’s dienstjaren in 

Verdun hem inderdaad in direct contact hadden gebracht met belangrijke leden van 

deze familie.1042 

Ter aanvulling wil ik nog vermelden dat Poppo zich tijdens deze jaren waarschijnlijk 

niet enkel ‘passief’ liet vormen, maar ongetwijfeld ook ‘actief’ stappen ondernam om 

zijn carrière vooruit te helpen. Een voorbeeld hiervan is – althans indien we de Vita 

Popponis mogen geloven – zijn ‘familiale investering’ in St-Vanne. Everhelm en Onulf 

vermeldden immers hoe Poppo zijn moeder overtuigde om hem te vergezellen naar St-

Vanne, om er als recluse in te treden.1043 Deze intrede wordt weliswaar door geen enkele 

andere bron bevestigd, waardoor de mogelijk bestaat dat dit slechts een topos is.1044 Beide 

auteurs wilden er waarschijnlijk mee aantonen hoe Poppo niet enkel ‘in bloedlijn’, maar 

ook spiritueel met zijn moeder verbonden bleef. Alleszins vormden dergelijke 

 

                                                      
1040 Vanderputten, “Communities”, pp. 293-4. 
1041 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 11 p. 300. 
1042 Zie Deel 1, 1.2 Analyse van Poppo’s beeldvorming in de Vita Popponis, Deel 3: c. 15-27, Poppo als abt. 
1043 Vita Popponis, MGh SS 11, c. 10 p. 299. Ik moet hierbij vermelden dat deze intrede er ook op kan wijzen dat 

Poppo’s moeder zelf banden had (bijvoorbeeld familiale) met de Verdun regio. Dit valt echter onmogelijk na te 

gaan. 
1044 Zo komt zijn moeder ook niet voor in de Necrologium Sancti Vitoni, al is dit niet persé uitzonderlijk. Lang niet 

alle leden van de gemeenschap werden immers in dergelijke kalenders opgenomen. Zie Necrologium Sancti 

Vitoni, ed. Sackur, pp. 126-32. Daarnaast bestaat er uiteraard ook de mogelijkheid dat de intrede van Poppo’s 

moeder samenviel met het herstel van het Vlaams gezag in en rond Gent. In deze context kon de lokale 

machtspositie van Adalwif, die mogelijks samenhing met het gezag van de graaf van Holland, in het gedrang 

zijn gekomen. Niettemin blijft dit slechts een hypothese, aangezien de exacte datum van het herstel van het 

Vlaams gezag in Gent betwist is. Zie hieromtrent voetnoot 902. 
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‘investeringen’ met familiaal kapitaal in monastieke carrières allerminst een 

uitzondering in de hoge middeleeuwen.1045  

2.3.5 Leiderschapstraining of strategische benoeming: Poppo als prior 

van St-Vaast (Arras) 

In (vermoedelijk) 1012/1013 kende Poppo’s monastieke carrière haar eerste echte 

hoogtepunt. Op de leeftijd van slechts 33 jaar promoveerde Richard van St-Vanne hem 

immers tot prior van de voorname Vlaamse instelling St-Vaast, gelegen in Arras 

(Vlaanderen).1046 Ook hier merken we hoe deze benoeming verklaard kan worden door 

Poppo’s sociaal kapitaal te confronteren met de toenmalige concrete socio-politieke 

situatie in en rond Arras. Voor een goed begrip hiervan dienen we evenwel enkele jaren 

terug te keren in de tijd, tot aan 1008, toen Richard in St-Vaast werd benoemd door 

bisschop Erluin van Kamerijk.  

Zoals aangegeven, moet deze benoeming van Richard gekaderd worden binnen een 

lokale machtsstrijd tussen enerzijds de Vlaamse graaf en anderzijds de keizerlijk-

gezinde bisschop van Kamerijk, die reeds enkele decennia woedde. Ik besprak al hoe 

Boudewijn IV van Vlaanderen sinds 995 zijn zinnen had gezet op een (onder andere) 

zuidoostwaartse expansie en op het versterken van zijn macht in het (Duitse) bisdom 

Kamerijk, dat gedeeltelijk overlapte met delen van zijn graafschap.1047 Een belangrijke 

inzet in deze machtsstrijd was de controle over de abdij van St-Vaast. Deze abdij 

controleerde immers grote delen van de (strategisch en economisch belangrijke) stad 

Arras, waardoor de Vlaamse graaf al meerdere inspanningen had ondernomen deze 

abdij te onttrekken aan bisschoppelijke controle. 1048  Deels ten gevolge van deze 

strubbelingen, bleef de abtspositie van St-Vaast vacant gedurende de periode 1005-

 

                                                      
1045 Zo liet bijvoorbeeld Bernard van Clairvaux al zijn broers en sommige van zijn zussen toetreden tot (zijn) 

monastieke gemeenschappen, wat in grote mate het succes van de beginnende Cisterciënzers verklaart. Zie 

Wollasch, “Parenté noble”, p. 112. 
1046 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 11 p. 300. Hoewel deze bron het exacte jaar van Poppo’s benoeming in St-Vaast 

niet vermeld, gaan de meeste auteurs er (sinds Hallingers publicatie) van uit dat dit gebeurde in 1012 (na de 

benoeming van Gerard tot nieuwe bisschop van Cambrai). Zijn aanstelling tot prior vond in elk geval plaats 

voor Richards benoeming als abt in St-Amand, in 1013. Niettemin meende Ladewig dat Poppo al vrij snel na 

1008 tot prior van St-Vaast werd gemaakt, alhoewel hij hier geen argumenten voor had. Zie Ladewig, Poppo, 

pp. 33-4; Hallinger, Gorze-Kluny, p. 285; Schäfer, Studien, p. 14; George, “Un réformateur”, p. 92. Zie ook 

Figuur 24. 
1047 Cf. supra, Deel 2, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. Zie ook Van 

Meter, “Count Baldwin IV”, pp. 132-4. 
1048 Van Meter, “Count Baldwin IV”, p. 133. 
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1008.1049 Toen de Vlaamse graaf zich echter in een verzwakte positie bevond na zijn 

nederlaag tegen de Duitse legermacht in 1007, profiteerde bisschop Erluin van Kamerijk 

(die dankzij deze nederlaag een Vlaamse aanval op Kamerijk had weten te vermijden) 

van de situatie om Richard van St-Vanne als abt van St-Vaast te benoemen.1050 

Eenmaal abt in Arras, zag Richard zich geconfronteerd met talloze problemen. De 

grootste hiervan was ongetwijfeld de voortdurende lokale machtsstrijd tussen de 

kastellaan (en vertegenwoordiger van de Vlaamse graaf) Walter enerzijds en de 

bisschop anderzijds.1051 Deze strijd werd in 1011-1012 op een (bloedige) spits gedreven, 

toen eerst Walter en vervolgens ook Erluin van Kamerijk stierven. Terwijl de nieuwe 

kastellaan het bisschoppelijk paleis bezette en Boudewijn IV zich haastte om zijn eigen 

kandidaat, Azelin, op de vacante bisschoppelijke zetel te krijgen, benoemde de Duitse 

koning Hendrik II Gerard van Florennes tot nieuwe bisschop van Kamerijk.1052 Deze 

Gerard kwam hierboven al aan bod als broer van Eilbert van Florennes en was dus een 

kleinzoon van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun.1053 Bovendien was Gerard van 

Kamerijk een nauwe vriend van Richard van St-Vanne, zo hadden ze beiden nog samen 

op de kathedraalschool van Reims gezeten.1054 De invloed van zowel de Verdun familie 

als van Richard in deze benoeming van Gerard was trouwens duidelijk. Zo escorteerden 

zowel Herman van Ename (de broer van graaf Godfried II van Verdun) als Richard 

Gerard bij zijn intrede in Kamerijk.1055 Uiteindelijk legde Boudewijn IV zich bij deze 

situatie neer. In de nasleep van deze evenementen verzoende hij zich zelfs met de 

Duitse koning, aangezien hij kort erna een vazal werd van Hendrik II.1056 

Omdat de situatie in Arras na 1012 sterk gekalmeerd was, kon Richard zijn 

prioriteiten naar elders verschuiven en het dagelijks bestuur van St-Vaast overlaten aan 

 

                                                      
1049 Vanderputten, Reform, p. 84. 
1050 Cf. supra, Deel 2, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. Omtrent de 

vraag waarom Erluin net voor Richard koos, zie Van Meter, “Count Baldwin IV”, pp. 134-9; Vanderputten, 

Reform, pp. 83-4.  
1051 Zo zou Richard zelfs gewapenderhand een vazal van Walter hebben verdreven uit één van de torens van St-

Vaast, zie Hugo van Flavigny, Chronicon, ed. Pertz, p. 377. Zie ook Vanderputten, Reform, pp. 85-6. 
1052 Voor een gedetailleerder overzicht van deze gebeurtenissen, zie Van Meter, “Baldwin IV”, pp. 139-41; 

Vanderputten, Reform, pp. 86-9. 
1053 Zie Figuur 20 Afstamming Eilbert van Florennes. 
1054 Vanderputten, Imagining, p. 44. 
1055 Gesta episcoporum Cameracensium, III, MGH SS 7, p. 465-6. Zie ook Van Meter, “Baldwin IV”, p. 141; 

Vanderputten, Reform, pp. 86. 
1056  Boudewijn IV van Vlaanderen verkreeg hierdoor Walcheren en Valenciennes van Hendrik II, zie 

Vanderkindere, La formation, vol. 1, p. 92; Van Meter, “Count Baldwin IV”, p. 141. Niettemin bestaat er discussie 

omtrent de vraag indien Boudewijn IV Valenciennes effectief al in 1012, dan wel pas in 1015 ontving, zoals 

geargumenteerd werd door Ganshof en Hofmans. Zie hiervoor Hofmans, “La date”, pp. 139-49; Ganshof, “Les 

origines”, pp. 117-8; Lays, “La mort”, pp. 57-75. 
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één van zijn medewerkers. 1057  Deze medewerker moest echter zorgvuldig worden 

gekozen, aangezien hij acceptabel moest zijn voor alle machtsgroepen die op dat 

moment belangen hadden in de St-Vaastabdij. Richard, van zijn kant, wilde er uiteraard 

zeker van zijn dat zijn prior de belangen van bisschop Gerard van Kamerijk en van de 

Verdun familie in Saint-Vaast (en bij uitbreiding in Arras) zou behartigen. Niettemin 

moest deze persoon ook acceptabel zijn voor de Vlaamse graaf en de Vlaamse elite in 

Arras, zodat de (waarschijnlijk nog broze) vrede niet opnieuw in het gedrang kwam.  

Poppo lijkt hierbij naar voren te zijn gekomen als de ideale compromiskandidaat.1058 

Enerzijds had hij namelijk uitstekende banden met leden van de Verdun familie en met 

de broer van Gerard van Kamerijk, terwijl hij anderzijds ook (gedeeltelijk) een Vlaams 

profiel en Vlaamse connecties bezat. Ook zijn band met de Luxemburg familie kan 

hierbij een rol hebben gespeeld. Boudewijn IV van Vlaanderen was immers getrouwd 

met Ogive van Luxemburg, de dochter van Frederik van Luxemburg (graaf in de 

Mozelgouw) en dus een nicht van Lutgard van Luxemburg.1059 Hoewel het exacte jaar 

van dit huwelijk niet gekend is, gaan vele auteurs ervan uit dat het plaats vond in de 

nasleep van de vredesonderhandelingen tussen Boudewijn IV van Vlaanderen en 

Hendrik II, in 1012.1060 Dit huwelijk zorgde er uiteraard voor dat de invloedssfeer van de 

Luxemburg familie zich uitstrekte tot in Vlaanderen, wat ook een gunstig effect kon 

hebben gehad op Poppo’s positie in Arras. 

Deze functie in Arras bood Poppo de mogelijkheid om zijn voordien opgebouwde 

ervaring om te zetten in een invloedrijke (en politiek gevoelige) leiderschapspositie. 

Daarnaast zorgde deze benoeming er ook voor dat hij zijn (vroeger opgebouwde) 

Vlaams sociaal kapitaal kon aanspreken en gaan valideren. Zo berichtten Everhelm en 

 

                                                      
1057 Vanderputten, Imagining, p. 109. 
1058 Het is mogelijk dat Poppo reeds voor 1012 door Richard werd betrokken in het bestuur van de St-

Vaastabdij, zie voetnoot 1032. 
1059 Zie Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
1060 Op het eerste zicht mag dit vreemd lijken, gezien de rebellie van de Luxemburg familie tegen Hendrik II op 

dat ogenblik. In 1012 belegerde Hendrik II immers de Luxemburg broers in Metz en werden niet minder dan 

drie synodes georganiseerd tegen enkele opstandige Luxemburgers. De laatste van deze synodes, in december 

1012, lijkt echter effect te hebben gehad. Kort daarna zou bisschop Diederik II van Metz (een Luxemburger) 

namelijk geprobeerd hebben om vrede te sluiten met Hendrik II. Het huwelijk tussen Ogive en Boudewijn IV 

kan, vanuit dit opzicht beschouwd, dan ook deel hebben uitgemaakt van deze vredesonderhandelingen. 

Omtrent de synoden in 1012, zie Wolter, Die Synoden, pp. 245-51. Niettemin zijn Ganshof en Renn van mening 

dat de verloving tussen Boudewijn IV en Ogive al plaatsvond voordat Boudewijn IV Valenciennes usurpeerde 

in 1006. Zie onder andere Le Glay, Histoire, p. 144; Brandenburg, Die Nachkommen, p. 96 nr. 51; Renn, Das erste 

Luxemburger, pp. 115-6; Ganshof, “Les origines”, p. 108. Aangezien de zoon (en de latere graaf van Vlaanderen) 

van Ogive en Boudewijn IV geboren werd in 1012/1013, is een huwelijk eind 1012/begin 1013 evenwel niet 

ondenkbaar. Voor een gedetailleerder overzicht van deze strijd, cf. infra: deel 2, 2.4.4 Lokale hervormingen in 

een regionale context: Poppo’s sociaal kapitaal en zijn benoeming als prior in Beaulieu. 
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Onulf dat Poppo succesvol de hulp van de Vlaamse graaf had ingeroepen om een lokale 

miles te overtuigen geüsurpeerde domeinen terug te geven aan het klooster. 1061 

Mogelijkerwijs speelde Poppo’s (vroegere) band met Frumold een belangrijke rol in deze 

steun. Naast het activeren van al opgebouwd sociaal kapitaal, kon Poppo in deze positie 

zijn sociale contacten (en potentieel sociaal kapitaal) ongetwijfeld ook sterk gaan 

uitbreiden.1062 Tot slot vervulde Poppo, dankzij zijn functie als prior en zijn banden met 

de diverse machtsgroepen betrokken in St-Vaast, hoogstwaarschijnlijk ook een broker-

positie tussen diverse vertegenwoordigers van deze groepen. Zoals aangehaald, 

genereert dergelijke netwerkpositie heel wat lokale invloed en prestige. 

Hoewel we verder zo goed als geen informatie hebben over Poppo’s activiteiten in St-

Vaast, vermeldt zijn biografie wel zijn aanwezigheid, als prior van St-Vaast, op een 

keizerlijke hofdag.1063 Volgens Poppo’s biografen aanschouwde hij op deze hofdag een 

opvoering waarbij een beer werd losgelaten op een man, volledig ingesmeerd met 

honing. Poppo zou hierbij verontwaardigd deze “belediging voor het christendom” 

hebben stopgezet en zijn ongezouten mening erover aan de Duitse koning hebben 

bekendgemaakt. Everhelm en Onulf maken zich dan ook sterk dat Poppo zich door deze 

performance liet opmerken bij Hendrik II, iets wat uiteindelijk een belangrijke rol zou 

spelen in Poppo’s benoeming tot abt van Stavelot-Malmedy, zo’n vijf jaar later.1064 Het 

spreekt voor zich dat het waarheidsgehalte van dit verhaal dubieus kan worden 

genoemd. Niettemin wilden de auteurs er ongetwijfeld mee aantonen dat Poppo toen al 

capabel genoeg werd geacht door Richard om St-Vanne te vertegenwoordigen in 

belangrijke regionale politieke aangelegenheden. Daarnaast vormde dergelijke 

bijeenkomst van regionale (kerkelijke en wereldlijke) magnaten uiteraard een 

uitgelezen kans voor Poppo om te netwerken. 

Wat Poppo’s aanwezigheid op deze hofdag echter vooral interessant maakt, is de 

locatie en het tijdstip ervan. De Vita Popponis zelf verzwijgt het jaartal en de exacte 

locatie van deze bijeenkomst, al wordt wel verteld hoe Poppo de Betuwe doorkruiste 

(waar hij familie had wonen) op weg naar dit gebeuren.1065 Een oorkonde van St-Vanne 

leert ons dat de keizer in 1015 een hofdag hield in Nijmegen, gelegen vlakbij de 

 

                                                      
1061 Boudewijn verleende aan Poppo namelijk een kleine troepenmacht om deze lokale edelman op de knieën te 

dwingen. Vita Popponis, MGH SS 11, c. 10 p. 300. 
1062 Zo vermeldt de Vita Popponis dat Poppo er een nauwe vriendschapsband had opgebouwd met Leduinus van 

St-Vaast, de latere abt van dit klooster. Vita Popponis, MGH SS 11, c. 11 p. 300. Omtrent Leduinus, zie 

Vanderputten & Meijns, “Realities”. 
1063 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 12 pp. 300-1. 
1064 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 12 p. 301. 
1065 Volgens de Vita Popponis maakte Poppo van de gelegenheid ook gebruik om bezittingen van St-Vaast, 

gelegen in de Betuwe regio, te inspecteren. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 12 p. 300. 
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Betuwe.1066 Volgens Hirsch was het op deze bijeenkomst in Nijmegen, die in februari of 

maart plaatsvond, dat leden van de Luxemburg familie voor een allereerste maal 

kwamen opdagen op een hofdag sinds de start van hun rebellie in 1008. De Luxemburger 

Adalbero van Trier zou op dat ogenblik zelfs toegevingen hebben gedaan om af te zien 

van zijn aanspraken op de bisschopszetel van Trier.1067 Het is dan misschien ook geen 

toeval dat Poppo’s aanwezigheid op die hofdag net samenviel met de (prille) 

vredesonderhandelingen van de Luxemburg familie. Gezien Poppo’s positie als broker 

tussen de keizerlijk-gezinde Verdun familie en de rebellerende Luxemburg familie lijkt 

het in elk geval niet ondenkbaar dat hij op deze hofdag onder meer optrad als 

bemiddelaar tussen beide partijen. 

2.3.6 Omnis infimarum rerum monasterii in St-Vanne: nederigheidstest of 

weggepromoveerd? 

Indien we de chronologie van de Vita Popponis volgen, besliste Richard van St-Vanne 

kort na deze hofdag om Poppo te ontdoen van zijn hoedanigheid als gedelegeerd 

bestuurder van St-Vaast. In plaats daarvan beval hij Poppo zelfs om terug te keren naar 

St-Vanne om er “alle laagste taken van het klooster” te gaan uitoefenen.1068 Everhelm en 

Onulf besteedden vervolgens een uitgebreide alinea aan het argumenteren dat dit bevel 

geïnterpreteerd moet worden als een test van Richard, die Poppo’s gehoorzaamheid en 

nederigheid op de proef wilde stellen.1069 Niettemin lijkt het erop dat Richards beslissing 

in de eerste plaats politiek geïnspireerd was. Kort na de hofdag in Nijmegen vonden 

immers enkele gebeurtenissen plaats in Lotharingen, waardoor de regionale socio-

politieke machtsverhoudingen wijzigden. Een confrontatie van deze wijzigende context 

met Poppo’s sociale omgeving wijst erop dat Poppo’s positie in Arras hierdoor in de loop 

van 1015 steeds moeilijker houdbaar werd. 

Een eerste belangrijke gebeurtenis was de slag van Florennes, die plaatsvond in 

september 1015.1070 Deze strijd vormde het sluitstuk van de decennialange machtsstrijd 

tussen enerzijds de Verdun familie en anderzijds de afstammelingen van Reginar III van 

Henegouwen.1071 We vermeldden al hoe Lambert van Leuven en zijn broer Reginar IV 

 

                                                      
1066 Die älteren Urkunden, ed. Bloch, pp. 419-24 nr 24. Het is niet ondenkbaar dat Poppo samen met een delegatie 

van monniken uit St-Vanne naar Nijmegen was gereisd. Zie ook Ladewig, Poppo, p. 34 noot 3. 
1067 Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, p. 15. 
1068 Vita Popponis, MGH SS 11 c. 13 p. 301. 
1069 Zie voor deze interpretatie ook Vanderputten, “Oboedientia”, pp. 260-6. 
1070 Zie Figuur 24. 
1071 Cf. supra, Deel 2, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. 
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van Henegouwen (de zonen van Reginar III) één van de voornaamste uitdagers waren 

van de macht van de Verdun familie. In 1012 had Hendrik II graaf Godfried II van 

Verdun (een zoon van Godfried ‘de gevangene’) benoemd tot hertog van 

Nederlotharingen, onder meer dankzij de steun van bisschop Gerard van Kamerijk.1072 

Graaf Lambert van Leuven kon dit slechts moeilijk verkroppen, aangezien hij door zijn 

huwelijk met de dochter van de vorige hertog (de vernoemde Karel van 

Nederlotharingen) meende zelf aanspraak te kunnen maken op deze titel. 1073 In 1013 

verklaarde Lambert van Leuven dan de oorlog aan bisschop Balderik van Luik, omdat 

deze laatste een burcht had gebouwd in Hoegaarden, nabij Leuven.1074 Herman van 

Ename, de broer van Godfried II van Verdun, streed in deze slag van Hoegaarden aan de 

zijde van de bisschop van Luik, maar werd verslagen en gevangen genomen.1075 Lambert 

zag zich hierdoor gesterkt in zijn strijd tegen de Verdun familie en keerde zich (volgens 

de Gesta Cameracensium) ook tegen de Florennes familie van bisschop Gerard van 

Kamerijk.1076 In september 1015 leidde dit tot een gewapend treffen in Florennes, 

waarbij graaf Godfried II van Verdun en zijn broer Herman van Ename erin slaagden om 

Lambert van Leuven (die steun had gekregen van de zoon van zijn inmiddels overleden 

broer, Reginar V) te doden.1077 

Op het eerst zicht heeft deze veldslag uiteraard niet direct iets te maken met Poppo. 

Niettemin had ze een grote impact op de verhouding tussen de Verdun en Luxemburg 

families. Wampach argumenteerde al dat geallieerde leden van de Luxemburg 

machtsgroep hadden meegevochten in Florennes aan de zijde van Lambert van Leuven 

en Reginar V, dus tegen de Verdun familie.1078 Dit is echter onzeker, aangezien geen 

 

                                                      
1072 Gesta episcoporum Cameracensium, MGH SS 7, lib. III c. 5 p. 467. 
1073 Volgens Ganshof verspeelde Lambert zijn kansen op deze titel echter toen hij zich in 1006 geallieerd had 

met de Vlaamse graaf om Valenciennes te veroveren. Zie Ganshof, “Les origines”, pp. 108-9. Zie ook Figuur 19

 Afstammelingen Reginar III van Henegouwen en de huwelijksverbintenis met de graaf van Roucy. 
1074 Gesta episcoporum Cameracensium, MGH SS 7, lib. III c. 5 pp. 467-8. 
1075 Voor een bespreking van de slag van Hoegaarden, zie Lays, Etude critique, pp. 100-11. 
1076 Gesta episcoporum Cameracensium, MGH SS 7, lib. III c. 9 p. 469. Zie ook Jongbloed, “Autour”, p. 31. 
1077 Deze overwinning was vrij opzienbarend en werd in vele bronnen vermeld. Zie onder andere Annales 

Laubienses, MGH SS IV, p. 18; Sigebert van Gembloux, Chronicon, MGH SS 6, p. 355 (anno 1015); Sigebert van 

Gembloux, Gesta abbatum Gemblacensium, MGH SS 8, c. 32 p. 537; Gesta episcoporum Cameracensium, MGH SS 7, lib. 

III c. 12 p. 469; Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N.S. 9, boek 7 c. 46 p. 454. Zie ook Hirsch, 

Pabst & Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, p. 26. In de kroniek van Sigebert 

van Gembloux kunnen we trouwens het verhaal lezen waarbij Lambert van Leuven een talisman vol heilige 

relieken droeg, wat hem onbevreesd maakte op het slagveld van Florennes. Op het ogenblik dat hij deze 

talisman echter af deed, stierf hij. Een miles nam deze talisman daarna af van Lambert en verborg hem in zijn 

laarzen, waarop zijn been begon te zwellen. Daarom gaf hij hem in de plaats aan Herman van Ename, die deze 

talisman vervolgens droeg. 
1078 Urkundenbuch, ed. Wampac, nr. 222 p. 313.  
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enkele bron dit lijkt te ondersteunen. Desondanks leidde de slag in Florennes er 

onrechtstreeks toe dat graaf Godfried II van Verdun voortaan rechtstreeks betrokken 

raakte (aan keizerlijke zijde) in de strijd tegen de Luxemburg familie. Enerzijds had het 

overlijden van Lambert van Leuven er immers voor gezorgd dat hij voortaan zijn 

handen vrij had om de keizer te steunen tegen deze opstand, anderzijds had hij een 

persoonlijk conflict uit te vechten met graaf Gerard van Metz, die zich had geallieerd 

met de Luxemburg familie.1079 Dit betekent dat leden van de Verdun familie zich vanaf 

toen openlijk hadden gekeerd tegen hun neven (en nichten) van de Luxemburg familie. 

Deze wijzigende context was uiteraard allerminst gunstig voor Poppo, die zich met 

beide families verbonden zag. 

Daarnaast is het goed mogelijk dat de graaf van Vlaanderen, Boudewijn IV, zich in de 

slag van Florennes ook had geallieerd met Lambert van Leuven tegen de Verdun familie 

en tegen Gerard van Kamerijk. De bronnen over deze veldslag maken dan wel geen 

vermelding van de Vlaamse graaf, niettemin had deze laatste mogen rekenen op de 

steun van Lambert van Leuven bij het veroveren van Valenciennes, in 1006. Aangezien 

Boudewijn IV daarenboven geen enkel belang had bij een gepacificeerd Lotharingen aan 

zijn Westgrens, steunde hij in het verleden al dikwijls maar al te graag de opstanden van 

Lambert van Leuven en zijn broer Reginar IV. Volgens Hofmans kon keizer Hendrik II de 

Vlaamse graaf zelfs pas eind 1015 overtuigen om zijn steun aan de opstand van 

Lambert’s neef Reginar V (die zich ontwikkelde in de nasleep van de slag van Florennes) 

te staken, in ruil voor de stad Valenciennes.1080 In de daaropvolgende jaren betoonde 

Boudewijn IV zich echter steeds opnieuw een ontrouwe en opstandige vazal van de 

Duitse keizer.1081 Als gevolg hiervan konden Poppo’s Vlaamse achtergrond en contacten 

mogelijkerwijs eveneens in toenemende mate een belemmering vormen voor zijn 

positie in Arras. 

Een tweede belangrijke gebeurtenis vond plaats in december 1015. In die maand 

stierf immers Megingaud, de ‘tegenbisschop’ van Trier die door keizer Hendrik II was 

benoemd in 1008 om de illegale verkiezing van de Luxemburger Adalbero van Trier te 

 

                                                      
1079 Ten gevolge van de slag van Florennes sloten de Verdun familie en de familie van de Reginars vrede met 

elkaar. Dit werd bezegeld door het huwelijk tussen Reginar V van Henegouwen (de neef van Lambert van 

Leuven die ook streed in Florennes) en de dochter van Herman van Ename. Zie Jongbloed, “Autour”, p. 31. De 

graaf van Verdun had een conflict met de graaf van Metz omtrent bezittingen die de graaf van Metz had in 

Nederlotharingen. Deze bezittingen had Gerard van Metz verkregen via zijn huwelijk met Eva van Luxemburg 

(een dochter van Siegfried van Luxemburg) en via zijn grootmoeder, Liutgard, die een dochter was van 

Wigeric en dus een zus van Siegfried van Luxemburg. In 1017 zou Godfried II van Verdun dan Gerard van Metz 

verslaan en deze bezittingen opeisen. Zie Vanderkindere, La formation, vol. 2, p. 29. 
1080 Zie Hofmans, “La date”, p. 149. 
1081 Zo viel keizer Hendrik II in 1020 zelfs de stad Gent aan. Zie Ganshof, “Les origines”, p. 108; Tanner, Families, 

p. 77. 
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counteren.1082 Dit zorgde uiteraard voor heel wat beroering in en rond Trier, waarbij 

zowel de Luxemburg familie als Hendrik II trachtten om hun eigen kandidaat op de 

vacante bisschopszetel te krijgen. In deze machtsstrijd won de keizer het pleit, al leidde 

dit (opnieuw) tot gewapend verzet van enkele Luxemburgers, voornamelijk dan van 

Diederik II van Metz.1083  

Het lijdt weinig twijfel dat Poppo’s positie in St-Vaast, die in de loop van 1015 al op de 

helling was komen te staan, door deze gebeurtenis helemaal onhoudbaar werd. In een 

context van oplaaiende vijandelijkheden tussen de keizerlijk gezinden enerzijds en de 

Luxemburg familie anderzijds wilden zowel Gerard van Kamerijk als de Verdun familie 

hun monastieke instellingen ongetwijfeld zuiveren van een al te grote Vlaamse of 

Luxemburgse invloed. Terwijl Poppo’s Vlaamse achtergrond en Luxemburg-contacten 

nog een belangrijke rol hadden gespeeld bij zijn benoeming in St-Vaast, vormden ze 

eind 1015 bijgevolg de oorzaak van het feit dat Richard Poppo wegstuurde uit St-

Vaast.1084 Deze situatie herinnert aan Poppo’s vertrek uit Reims, waarbij de socio-

politieke context eveneens vereiste dat St-Thierry’s identiteit als keizerlijk-gezinde 

abdij en Verdun-bolwerk onwrikbaar behouden bleef. De vaststelling dat Frederik van 

Verdun, de broer van Godfried II van Verdun, daaropvolgend benoemd werd als nieuwe 

prior werd van St-Vaast versterkt deze hypothese.1085 Op die manier bekrachtigden 

Gerard van Kamerijk en Richard van St-Vanne immers de imperiale en Verdun-gezinde 

identiteit van deze instelling. Dit verklaart tot slot ook waarom Poppo in St-Vanne geen 

enkele verantwoordelijkheid kreeg toegewezen, maar in plaats daarvan op de laagste 

trede van de monastieke hiërarchie belandde. Ook in Verdun zag men deze ex-prior met 

Vlaamse en Luxemburgse banden ongetwijfeld allerminst graag komen. Richard moest 

er bijgevolg voor zorgen dat Poppo (althans voor een tijdje) wat onder de radar bleef. 

Deze carrièrewissel leert ons met andere woorden opnieuw heel wat over Poppo’s 

toenmalige sociale identiteit. Ondanks het feit dat zijn monastieke carrière hem heel 

wat contacten met de Verdun familie had opgeleverd, blijken het toch in de eerste 

plaats Poppo’s vroege sociale contacten te zijn die definieerden hoe hij (en zijn 

loyaliteit) werden beschouwd door tijdsgenoten.1086 

 

                                                      
1082 Zie voetnoot 925.  
1083 Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N.S. 9, boek 7 c. 26 pp. 430-1. Zie ook Twellenkamp, 

“Das Haus”, p. 483. 
1084 Zie ook voetnoot 1034. 
1085 Evrard, “Les comtes”, pp. 158-9. 
1086 Rosé deed een gelijkaardige vaststelling met Odo van Cluny. Ze toonde immers aan hoe de sociale groepen 

uit Odo’s jeugd (en de groepen waarmee hij via familiale erfenis verbonden was) een sleutelrol bleven spelen 

gedurende de volledige carrière van Odo, ongeacht met welke andere sociale groepen Odo zich in de 

daaropvolgende jaren verbond. Naar het eind van Odo’s leven toe vormden deze groepen zelfs nog steeds de 

nauwste sociale banden van Odo. Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 227-52. 
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2.4 Het ‘zwarte gat’ van de Vita Rodingi: de casus Poppo als 

prior van Beaulieu1087 

Gelukkig voor Poppo duurde zijn verblijf in St-Vanne, met bijhorend inferieur 

takenpakket, niet al te lang. Kort na zijn ontslag als prior van St-Vaast stuurde Richard 

hem immers naar Beaulieu, een kleine en tamelijk afgelegen abdij in de Argonne 

streek.1088 Daar kreeg Poppo opnieuw de belangrijke functie van prior toegewezen, een 

functie die hij zou blijven uitoefenen tot zijn abtsbenoeming in Stavelot-Malmedy, 

enkele jaren later. 1089  Op enkele summiere vermeldingen in de Vita Popponis na, 

beschikken we echter over geen enkele bron die ons informeert omtrent Poppo’s 

dienstjaren in Beaulieu. Hierdoor is het verleidelijk om er van uit te gaan dat Richard de 

ambitieuze Poppo liever kwijt dan rijk was in de politiek gevoelige context van Verdun. 

In het afgelegen Beaulieu kon Poppo dan relatief weinig schade aanrichten, bovendien 

zou Richard via deze benoeming zijn handen opnieuw vrij hebben om zich te 

concentreren op zijn andere – en belangrijkere – instellingen. Ze kan met andere 

woorden geïnterpreteerd worden als een win-win situatie voor alle betrokken partijen. 

Diverse tekenen doen echter vermoeden dat er achter Poppo’s benoeming in 

Beaulieu een veel interessanter en complexer verhaal schuilgaat dan op het eerste zicht 

lijkt. Eerst en vooral is er bijvoorbeeld Poppo’s benoeming tot abt van de machtige 

rijksabdij Stavelot-Malmedy, door keizer Hendrik II, in 1020. Door deze benoeming werd 

Poppo namelijk in één klap gepromoveerd van een ‘eenvoudige’ prior in het kleine 

Beaulieu tot een rechtstreekse keizerlijke vazal en regionale magnaat in de Ardennen 

regio. Bovendien negeerde Hendrik II hiermee Stavelot’s recht om een eigen abt te 

verkiezen uit hun convent, een recht dat de keizer nochtans zo’n negen jaar daarvoor 

persoonlijk had bekrachtigd.1090 Poppo’s vier dienstjaren in Beaulieu moeten bijgevolg 

een voldoende indruk hebben gemaakt op de keizer, of althans op zijn entourage, om 

Poppo dergelijke belangrijke positie toe te vertrouwen.  

 

                                                      
1087 Een aangepaste versie van dit stuk verwerkte ik in een artikel dat in december 2016 zal verschijnen in de 

Journal of Medieval History. Zie Vanheule, “Reformist Hagiography”. 
1088 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 13 p. 301. Poppo’s benoeming in Beaulieu vond plaats in 1015/1016. In het 

voorjaar van 1015 verscheen hij immers nog als prior van St-Vaast op de hofdag in Nijmegen (zie ook voetnoot 

118). In 1016 was Poppo dan aanwezig op een hofdag in Straatsburg in de hoedanigheid van prior van 

Beaulieu. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 12-14 pp. 300-2. Voor de datering van de hofdag in Straatsburg, zie 

Ladewig, Poppo, p. 36 noot 3. 
1089 Zowel Schäfer als Krauss meenden verkeerdelijk dat Richard Poppo had benoemd tot abt van Beaulieu. 

Niettemin staat in de Vita Popponis duidelijk vermeld dat Richard als ‘tweede’ (secundum) in die plaats benoemd 

werd. Zie Schäfer, Studien, pp. 34-5; Krauss, “Christi iugum”, p. 291. 
1090 Zie HR nr. 95 pp. 204-5. 
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Daarnaast kan ook Richards benoeming als abt van Beaulieu vreemd genoemd 

worden. Richard kreeg deze instelling toegewezen door bisschop Haimo van Verdun 

(988-1024) ergens in de loop van 1015 of in het voorjaar van 1016, dus net voor Poppo’s 

benoeming als prior.1091 Op dat moment was Richard al vrij druk bezet met het bestuur 

van St-Vanne en St-Vaast, alsook van St-Amand (sinds 1013), Florennes (sinds 1010-

1015) en Hautmont (sinds c. 1015).1092 Het is dus wat vreemd dat de bisschop van Verdun 

Richard ook nog opzadelde met deze geïsoleerde abdij, vooral als je weet dat Richards 

andere benoemingen vaak gekenmerkt werden door politieke motivaties.1093 Wegens 

Richards moderne reputatie als ‘hervormer’ wordt zijn abbatiaat (en bij uitbreiding 

Poppo’s priorschap) in Beaulieu daarenboven meestal voorgesteld als een ‘monastieke 

hervorming’.1094 Niettemin beschikken we over geen enkele bron die ons ook maar 

enigszins informeert over Richards activiteiten in Beaulieu. Nochtans bleef Richard er 

onafgebroken abt tot aan zijn dood in 1046, waardoor dit de instelling was waarover hij 

(op St-Vanne na) het langst gezag uitoefende. Het enige wat bewaard bleef van zijn 31-

jaar-durend abbatiaat is de Vita Rodingi, een korte biografie die hij er schreef (of liet 

schrijven) over Rodingus, de zevende-eeuwse stichter van de abdij.1095 

 In dit stuk wil ik dan ook uitgebreid stilstaan bij deze casus van Beaulieu. Want 

hoewel Richards en Poppo’s interventie in deze abdij tot nog toe een blanco pagina 

vormde in onze geschiedenisboeken, blijkt ze, bij een grondige studie, toch wat van haar 

geheimen vrij te geven. De casus Beaulieu vormt daarom een prima illustratie van het 

‘zwarte gat’ waarover ik in de conclusie van het vorige hoofdstuk sprak. Hoewel we geen 

enkele bron hebben over Poppo’s dienstjaren in Beaulieu, of zelfs maar over de elfde-

eeuwse geschiedenis van deze instelling, laat een confrontatie van Richard en Poppo’s 

sociale identiteit met de toenmalige socio-politieke context rond Beaulieu toe om hun 

interventie in deze abdij te begrijpen. Op haar beurt biedt dit dan heel wat inzicht in de 

achterliggende dynamieken die vorm gaven aan de evolutie van Poppo’s monastieke 

carrière. Daarnaast kan deze casus beschouwd worden als een voorbeeld van hoe een 

creatieve omgang met bronnen diverse ‘verborgen geschiedenissen’ kan helpen 

onthullen. 

 

                                                      
1091 Vanderputten, Imagining, p. 113. 
1092 Vanderputten, Imagining, p. 10. 
1093 Zie bijvoorbeeld de casus van St-Vaast, hierboven besproken. Zie ook Vanderputten, Monastic reform, pp. 

83-4. 
1094 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, pp. 34-5. 
1095 De Vita Rodingi werd recentelijk uitgegeven en vertaald in Vanderputten, Imagining, pp. 262-83. Hoewel 

Richard zichzelf niet bekend maakt als de auteur van deze tekst, wordt zijn auteurschap geclaimd door 

Richards twaalfde-eeuwse biograaf en wordt ze door de meeste historici erkend. Zie Vita Richardi, MGH SS 11, 

c. 12 p. 286. Zie ook Vanderputten, Imagining, pp. 62, 262. 
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2.4.1 Beaulieu als betwist grensgebied 

Om Poppo’s benoeming in Beaulieu ten volle te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk te 

starten met een nauwgezette reconstructie van Beaulieu’s topografie en geschiedenis. 

Deze abdij was gelegen op de Westgrens van het Duitse hertogdom Opperlotharingen, 

slechts enkele kilometers verwijderd van West-Francië.1096 Daarnaast lag ze vlakbij de 

grens tussen de graafschappen Verdun en Bar (beide centra zo’n 30-35 km van de abdij 

gelegen) alsook nabij de grens tussen de bisdommen Verdun en Toul. 1097  Haar 

strategische ligging in dit grensgebied wordt echter pas echt duidelijk door haar lokale 

geografie. De abdij bevond zich immers op de top van een heuvel aan de rand van het 

bergachtig gebied Argonne. Vanuit deze instelling kon je kilometers ver kijken over de 

vlaktes die zich uitstrekten van Verdun (in het noordoosten) tot aan Eclaires (in het 

zuidwesten), waarbij Bar-le-Duc ongeveer in het midden van het landschap lag. De grens 

tussen Oost- en West-Francië bevond zich dan achter de heuvels van de Argonne, 

grotendeels onttrokken aan het zicht vanuit de abdij. Als gevolg hiervan was Beaulieu 

ideaal gelegen om uitzicht te hebben over de zuidelijke grens van het graafschap en het 

bisdom Verdun, alsook over het merendeel van het graafschap Bar, gelegen in het 

bisdom Toul.1098 

 

Figuur 21 Deel van het uitzicht vanuit Beaulieu’s ligging (Foto: Koen Vanheule) 

Tot aan de periode 1015-1020 stond Beaulieu gekend als de abdij van ‘Wasloge’, een 

naam die afstamt van de Germaanse naam ‘Wasulauh’.1099 Indien we de Vita Popponis 

 

                                                      
1096 Hierbij moet vermeld worden dat ‘grenzen’ sowieso al een problematisch begrip waren tijdens de hoge 

middeleeuwen. Omtrent de problematiek van de ‘grens’ tussen Oost- en West-Francië, zie Bur, “La frontière”, 

pp. 237-54. Zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1097 Cottineau, Répertoire, vol. 1, pp. 302-3. 
1098 Zie Figuur 21 
1099 Haubrichs, “Die Urkunde”, pp. 37-8. 
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mogen geloven, was het Poppo zelf die de naam van de abdij veranderde in ‘Bellus locus’ 

(wegens de mooie ligging), wat dan evolueerde naar ‘Beaulieu’. 1100  De vroege 

geschiedenis (pre-1100) van deze abdij is slechts moeilijk te achterhalen, al lijkt het erop 

dat haar ligging in grensland al snel een aanleiding vormde voor diverse conflicten. 

Voor zover we kunnen nagaan, stond de abdij tot zeker 870 onder het gezag en de 

bescherming van de West-Frankische kroon.1101 Niettemin claimt de Gesta episcoporum 

Virdunensium, geschreven in 912-925, dat Beaulieu ergens in de vroege achtste eeuw 

onder het gezag werd geplaatst van de bisschop van Verdun, om enkele decennia later 

opnieuw geüsurpeerd te worden door de West-Frankische Karel Martel.1102 Haar status 

in de negende en tiende eeuw is zeer onduidelijk, al argumenteerde Hirschmann dat 

bisschop Dado van Verdun (880-923) de abdij definitief onttrok aan het West-Frankische 

gezag in de periode 893-923.1103 Echter, indien dit effectief zo was, dan zouden we op zijn 

minst een vermelding hiervan mogen verwachten in de Gesta episcoporum Virdunensium. 

Deze bron werd immers geschreven in opdracht van bisschop Dado, waardoor deze 

laatste ongetwijfeld zijn claim over Beaulieu bevestigd zou willen zien in de Gesta.1104 

Niettemin blijkt dit niet het geval te zijn. Het is uiteraard mogelijk dat Dado pas kort na 

het schrijven van de Gesta in bezit was gekomen van Beaulieu, al lijkt het 

waarschijnlijker dat Hirschmann’s hypothese fout was. Dit betekent bijgevolg dat 

Beaulieu gedurende alleszins de eerste helft van de tiende eeuw in handen bleef van de 

West-Frankische koning. De bisschoppen van Verdun legden zich echter niet zomaar bij 

deze situatie neer. Het feit dat Haimo van Verdun het bevel gaf aan Richard om abt te 

worden in Beaulieu toont immers aan dat Beaulieu tegen ten laatste 1015/1016 alsnog 

 

                                                      
1100 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 13 p. 302. Deze naamsverandering staat ook vermeld in de Vita Rodingi, al wordt 

Poppo hierin niet benoemd. Zie Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 4 p. 266. 
1101 In het verdrag van Meerssen, uit 870, staat ‘Wasloi’ (of ‘Uuasloi’) vermeld als één van de koninklijke abdijen 

van Karel de Kale. Zie Annales de Saint-Bertin, ed. Grat et al., p. 174. Vroeger werd deze ‘Wasloi’ vaak 

geïdentificeerd als Wallers, gelegen bij Valenciennes. Aan de hand van linguistische argumenten kon 

Haubrichs echter aantonen dat deze naam effectief verwijst naar Beaulieu. Zie Haubrichs, Die Tholeyer 

Abtslisten, p. 111. 
1102 Gesta episcoporum Virdunensium, MGH SS 4, c. 9 p. 43, c. 13 p. 44. In de Gesta wordt de West-Frankische 

usurpatie van Beaulieu toegeschreven aan Karel de Grote, iets wat echter door Haubrichs wordt 

tegengesproken. Zie Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 109. 
1103 Hirschmann, “L’abbaye”, p. 17. Hirschmann baseerde zich hiervoor op bronnen over een jaarlijke processie 

in Jouy-en-Argonne (in het bisdom Verdun), waarin de Heilige Rodingus voorkwam in 923, maar niet in 893. 

Dit zou volgens hem betekenen dat Beaulieu in deze periode in bisschoppelijke handen terecht was gekomen. 

Indien we deze hypothese volgen, dan maakte Dado hoogstwaarschijnlijk gebruik van de machtsstrijd in West-

Francië tussen de Robertijnen en de Karolingische koningen in 922. Deze strijd veroorzaakte ongetwijfeld een 

machtsvacuum in perifere instellingen als Beaulieu. Omtrent deze machtsstrijd, zie Werner, “Les Robertiens, 

pp. 22-4. 
1104 Hirschmann, Verdun, p. 49. 
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een bisschoppelijk klooster was geworden. Aangezien een oorkonde uit 1172 vermeldt 

dat bisschop Adalbero van Verdun de abdij van Beaulieu schonk aan de graven van Bar, 

kan worden geargumenteerd dat Beaulieu tot aan het eind van de twaalfde eeuw in 

bisschoppelijke handen bleef.1105 

Nog moeilijker te reconstrueren dan bovenstaande kwestie, is de vraag in welk 

graafschap de abdij van Beaulieu was gelegen ten tijde van Richards nominatie. Gezien 

haar ligging in een grensregio, kon ze namelijk zowel tot het graafschap Verdun als tot 

het graafschap Bar behoren. Dit betekent bijgevolg dat de abdij sowieso tot het 

grondgebied van een Wigeric familie behoorde.1106 Een oorkonde uit 1065-1069, waarin 

graaf Godfried III van Verdun de rechten van abdijvoogden in het bisdom Verdun 

reguleerde, geeft alvast aan dat Beaulieu toen behoorde tot het graafschap Verdun.1107 

Zoals ik verder nog zal bespreken, betekent deze vermelding echter allerminst dat 

Beaulieu ook in de decennia daarvoor en daarna tot dit graafschap behoorde.  

Misschien kan een poging tot het reconstrueren van de grenzen tussen de 

graafschappen Bar en Verdun, alsook van de regio gecontroleerd door de Beaulieu abdij, 

wat meer verheldering brengen.1108 De bezittingen van de Bar familie strekten zich uit 

van het noordoosten van Verdun tot aan het zuiden van Bar-le-Duc.1109 Voor zover we 

kunnen nagaan, behoorden zowel Vaubécourt als Courcelles-sur-Aire, gelegen op 

respectievelijk 12 km en 18 km ten zuiden en zuid-oosten van Beaulieu, tot de 

bezittingen van de Bar familie.1110 Dit betekent dat hun grondgebied niet enkel grensde 

aan de regio die werd gecontroleerd door de Beaulieu abdij, maar er zelfs gedeeltelijk 

mee overlapte in Vaubécourt. Haubrichs kon immers reconstrueren hoe het 

patrimonium van deze abdij zich voornamelijk in zuidelijke en zuidoostelijke richting 

bevond, met inbegrip van Vaubécourt.1111 De zuidelijke grenzen van het graafschap 

Verdun (die samenvielen met de grenzen van het bisdom Verdun) blijken vervolgens 

 

                                                      
1105 Lemaire, Recherches, pp. 177-8. 
1106 Zie ook Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
1107 Die älteren Urkunden, schluss, ed. Bloch, nr. 54 pp. 77-80. Omtrent de datering van deze oorkonde, zie Despy, 

“les actes”, p. 68. Hierbij moet opgemerkt worden dat zijn vader, Godfried II van Verdun, de grafelijke rechten 

over de stad en de omlanden van Verdun had ontvangen van de bisschop van Verdun. 
1108 Volgens Bur was de hoogmiddeleeuwse begrenzing van pagi exact gekend door tijdsgenoten, al zijn 

dergelijke grenzen bijzonder moeilijk te reconstrueren wegens het gebrekkig bronnenmateriaal. Zie Bur, “La 

frontière”, pp. 238, 253-4. 
1109 Ruwweg kwamen ze overeen met de huidige Woëvre regio. Zie Poull, La maison, p. 7; Picard, Histoire, p. 98. 
1110 Vaubécourt wordt vermeld in een oorkonde uit 1006, zie Chronique et chartes, ed. Lesort, nr. 32 pp. 135-7. 

Courcelles-sur-Aire wordt dan vermeld in een oorkonde uit c. 984, zie Picard, Histoire, pp. 336-7. Hoewel deze 

laatste oorkonde vermeldt dat Courcelles-sur-Aire door de Bar familie werd afgestaan aan de bisschop van 

Toul, kwam dit dorp opnieuw terecht in handen van de graaf van Bar in het begin van de elfde eeuw. Zie Gesta 

episcoporum Tullensium, MGH SS 8, c. 36 p. 642. Zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1111 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 110. Zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
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eveneens moeilijk reconstrueerbaar. Niettemin wist Evrard, aan de hand van een tekst 

uit het midden van de elfde eeuw, een ruwe schets te reconstrueren van deze 

grenslijn.1112 Ook hier kunnen we vaststellen hoe Verdun’s zuidelijke grens in het 

midden van de elfde eeuw gedeeltelijk overlapte met de regio’s die enkele decennia 

daarvoor nog behoorden tot het patrimonium van de Bar familie.1113 Deze overlap tussen 

zowel het domein van Beaulieu als de grenzen van de graafschappen Verdun en Bar 

bevestigt niet enkel de moeilijkheid om Beaulieu in het ene dan wel het andere 

graafschap te situeren, maar wijst er ook op dat deze grensregio sterk gecontesteerd 

werd in de elfde eeuw. 

De geschiedenis van hoe de graven van Bar hun bezittingen hadden verworven, 

brengt daarentegen heel wat meer helderheid in deze kwestie. Ik vermeldde reeds hoe 

Frederik († 978), de eerste graaf van Bar, in 954 trouwde met Beatrix van Frankrijk, de 

zus van Hugo Capet en de oudste dochter van Hugo de Grote.1114 Dankzij dit huwelijk 

kwam Frederik van Bar in het bezit van alle West-Frankische koninklijke bezittingen die 

zich in de (huidige regio) Lorraine bevonden, inclusief de abdijen St-Mihiel, 

Moyenmoutier en St-Dié, alsook de regio rond Bar-le-Duc.1115 Hugo de Grote had deze 

talrijke bezittingen rond het jaar 930 verkregen van de abdij van St-Denis, nabij Parijs. 

Deze prestigieuze instelling beheerde namelijk al sinds vele decennia de koninklijke 

domeinen van de West-Frankische koning in de Lorraine regio.1116 In de daaropvolgende 

decennia breidde de Bar familie haar bezittingen in Opperlotharingen uit via 

gewelddadige usurpatie of via gebiedsruil.1117 Zo werden de abdij van Moyenmoutier en 

St-Dié afgestaan aan de bisschop van Toul in 984, in ruil voor diverse mansi en 

dorpen.1118 Dit betekent dat tegen het jaar 1015, graaf Diederik I van Bar de controle had 

over een vrij groot gebied in Opperlotharingen, waarbij de kern van dit gebied bestond 

uit voormalige West-Frankische koninklijke bezittingen. Aangezien de abdij van 

Beaulieu zeker in 870, en mogelijkerwijs ook nog in het begin van de tiende eeuw, deel 

 

                                                      
1112 Evrard, “Les comtes”, pp. 165-6. 
1113 Volgens Evrard’s reconstructie liep Verdun’s zuidelijke grens van Sampigny tot aan Rembercourt-aux-Pots 

en Sommaisne. Deze grenslijn volgde hierbij de rivier Marbotte in noordelijke richting en liep vervolgens in 

westelijke richting door de vallei van Longchamp-sur-Aire. Indien we deze grens op een kaart uittekenen, dan 

zien we dat zowel Courcelles-sur-Aire als Vaubécourt (die in respectievelijk c. 984 en 1006 van de Bar familie 

waren) in het midden van de elfde eeuw in het graafschap Verdun lagen. Zie ook Figuur 23 Kaart van 

Beaulieu en omgeving. 
1114 Zie Figuur 22 Verbondenheid Bar en Verdun families.  
1115 Poull, La maison, pp. 8-12. 
1116 Parisse, “Saint Denis”, pp. 234-9, 244-8. St-Denis had deze gronden rond 755 verkregen van de West-

Frankische koning Pepijn, dus gedurende die tijd dat de abdij van Beaulieu behoorde aan de West-Frankische 

koningen. 
1117 Omtrent de bouw van het kasteel van Bar, zie Margue, “Face à l’évêque”, p. 256 
1118 Grosdidier de Matons, Le comté, pp. 58-9, 520-1. 
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uitmaakte van de West-Frankische koninklijke bezittingen, is het zeer goed mogelijk dat 

ook deze abdij (via de schenking van Hugo de Grote aan Frederik van Bar) in handen van 

de Bar familie terecht was gekomen. Deze hypothese wordt ondersteund door het feit 

dat Beaulieu zich bevond temidden van Hugo de Grote’s bezittingen in Lorraine. Met 

andere woorden, indien bisschop Haimo van Verdun werkelijk de abdij van Beaulieu 

wist te usurperen in de jaren 920, dan gebeurde dit hoogstwaarschijnlijk ten nadele van 

Hugo de Grote. Het is dan ook niet ondenkbaar dat zijn dochter Beatrix en haar man 

Frederik van Bar de bisschoppelijke claim over Beaulieu in de tweede helft van de tiende 

eeuw sterk betwistten. 

Indien bovenstaand scenario klopt, dan werpt dit een volledig nieuw licht op 

Beaulieu’s positie ten tijde van Richards benoeming als abt van St-Vanne door Haimo. 

Het betekent immers dat de toenmalige graaf van Bar, Diederik, ongetwijfeld meende 

dat hij, via zijn moeder, een zekere mate van wereldlijke controle over de abdij van 

Beaulieu (en haar domeinen) had geërfd. Zelfs indien dit niet het geval was, dan vormde 

het verkrijgen van controle over deze instelling wellicht één van zijn voornaamste 

doelen in zijn noordwaartse expansie. De strategische ligging van Beaulieu (en haar 

uitzicht over de vlaktes bij Bar-le-Duc) zorgde er immers voor dat graaf Diederik van Bar 

zijn noordelijke en westelijke grenzen (met het graafschap Verdun) makkelijk zou 

kunnen overzien vanuit deze abdij. Het is dan ook niet meer dan logisch dat hij in deze 

abdij een abt van zijn eigen keuze wilde laten benoemen.1119 Het feit dat de bisschop van 

Verdun (die ook de opperste wereldlijke macht bezat in het graafschap Verdun) 

daarentegen het recht op de abtsbenoeming van Beaulieu claimde, vormde zonder enige 

twijfel een doorn in het oog van de graaf van Bar.1120  

Deze hypothese wordt bevestigd door latere bronnen. Ik vermeldde al de oorkonde 

uit 1065-1069, waaruit blijkt dat Beaulieu tot het graafschap van Godfried III van Verdun 

behoorde.1121 Echter, in die jaren was Godfried III van Verdun getrouwd met Beatrix van 

Bar, de kleindochter van Diederik van Bar, die trouwens ook in deze oorkonde staat 

vermeld.1122 Aangezien de Bar familie in mannelijke lijn was uitgestorven in 1033, 

hadden Beatrix van Bar en Sophie van Bar de grafelijke bezittingen geërfd, waarbij 

Beatrix de noordelijke delen had ontvangen.1123 Deze delen omvatten voornamelijk 

 

                                                      
1119 Omtrent de problematiek van adellijke controles over abtsbenoemingen, zie Seibert, Abtserhebungen, pp. 

378-82. 
1120 De graven van Verdun ontvingen hun wereldlijke macht in het graafschap Verdun van de bisschop van 

Verdun, wat betekent dat die laatste de opperste wereldlijke macht in dit graafschap bezat. Zie Evrard, “Les 

comtes”, pp. 169-70. 
1121 Zie voetnoot 1107. 
1122 Die älteren Urkunden, schluss, ed. Bloch, nr. 54 p. 79. Zie Figuur 22 Verbondenheid Bar en Verdun families.  
1123 Frederik III van Bar stierf in 1033. Hij en zijn zussen Sophie en Beatrix waren de drie kinderen van Frederik 

II van Bar, die stierf in 1026. Eén jaar later stierf ook de vader van Frederik II, namelijk graaf Diederik van Bar. 
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gronden ten noordwesten van het graafschap Verdun, al is het niet ondenkbaar dat ook 

de domeinen gelegen bij Verdun’s zuidelijke grenzen ertoe behoorden, waaronder dus 

Beaulieu. Toen Beatrix van Bar in 1054 huwde met Godfried III van Verdun, nam die het 

beheer van haar bezittingen in Lotharingen op zich.1124 Dit verklaart waarom Beaulieu 

vernoemd wordt als behorend tot Godfried III’s jurisdictie in de jaren 1060. Daarenboven 

maakt dit ook de overlap tussen de Verdun’s zuidelijke grenzen medio de elfde eeuw 

met Bar’s noordelijke grenzen begin de elfde eeuw begrijpelijk. 

Ook latere ontwikkelingen tonen aan dat de Bar familie een continue interesse 

vertoonde in de abdij van Beaulieu. Nadat Beatrix van Bar stierf in 1076, werden haar 

bezittingen in Lotharingen en Italië geërfd door haar enige kind, Mathilde van Canossa. 

Aangezien deze Mathilde getrouwd was met de zoon van graaf Godfried III van Verdun, 

namelijk Godfried IV ‘de gebochelde’, bleven de Lotharingse bezittingen van de Bar 

familie onder de controle van de Verdun familie.1125 Kort voordat Mathilde echter stierf 

in 1115, doneerde ze al haar bezittingen (alsook die van haar man) aan de bisschoppen 

van Verdun, Luik en Metz. Deze donaties werden later vurig aangevochten door 

Reginald, de kleinzoon van Sophie van Bar die zelf graaf van Bar was geworden in 1105. 

In zijn inspanningen om in bezit te komen van de domeinen van zijn achter-achternicht 

Mathilde, veroverde Reginald van Bar zelfs het ganse graafschap Verdun, totdat de 

bisschop van Verdun hem kon overtuigen zich terug te trekken in 1134. 1126 In ruil 

hiervoor verkreeg Reginald dan de versterkingen van Clermont-en-Argonne, Hans en 

Vienne.1127 De locatie van deze drie versterkingen is van bijzonder belang voor deze 

casus, aangezien ze allen gelegen waren op de westgrens van het bisdom Verdun slechts 

enkele kilomters ten noorden en noord-westen van Beaulieu.1128 Dit betekent dat, 

althans na 1134, Beaulieu zich bevond temidden van gebieden die onder controle 

stonden van de graaf van Bar. Het kan dan ook niet anders dan dat de bisschop van 

Verdun op dat ogenblik reeds een de facto controle van de graaf van Bar over de abdij 

 

                                                                                                                                                                      
Zie Poull, La maison, pp. 23-5. Heinzelmann argumenteerde in 2000 dat Sophie en Beatrix van Bar de kinderen, 

en niet de zussen, van Frederik III waren. Dit werd echter weerlegd door Hlawitschka in 2004. Zie Hlawitschka, 

“Zur Herkunft”, pp. 23-52. Sophie van Bar erfde dan de zuidelijke bezittingen van de Bar familie, waaronder de 

abdij St-Mihiel en Bar-le-Duc. Zie Poull, La maison, p. 32. 
1124 Beatrix verbleef daarentegen voornamelijk in Toscane, waar ze via haar eerste huwelijk met Boniface III 

van Toscane ook heel wat bezittingen had verworven. Zie Lampert van Hersfeld, Annales, MGH SS rer. Germ. 

38, p. 64. 
1125 Het huwelijk tussen Beatrix’ dochter en de zoon van haar tweede man Godfried III vormde volgens de 

canonieke wetten geen enkel probleem. Mathilde werd immers geboren uit Beatrix’ eerste huwelijk, terwijl 

ook Godfried IV geboren werd uit Godfried III’s eerste huwelijk. Zie ook Figuur 22 Verbondenheid Bar en 

Verdun families.  
1126 Poull, La maison, p. 92 
1127 Alberic van Trois-Fontaines, Chronica, MGH SS 23, p. 930 a. 1131. Zie ook Poull, La maison, p. 92.  
1128 Zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
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van Beaulieu had erkend.  Het duurde echter nog tot de jaren 1170 vooraleer de bisschop 

van Verdun ook officieel zijn rechten over Beaulieu doneerde aan de graaf van Bar, toen 

Hendrik I.1129 Deze daad betekende ongetwijfeld het einde van een meer dan 200-jaar-

durende machtsstrijd tussen enerzijds de Bar familie en anderzijds de bisschop van 

Verdun, met als inzet wereldlijke controle over de abdij van Beaulieu. 

 

                                                      
1129 Deze oorkonde staat uitgegeven in Lemaire, Recherches, pp. 177-8. Volgens Lemaire moet deze oorkonde 

gesitueerd worden in c. 1175, terwijl Grosdidier de Matons argumenteerde dat ze in elk geval niet ouder is dan 

1178. Zie Catalogue des actes, ed. Grosdidier de Matons, nr. 116 p. 52. 
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Figuur 22 Verbondenheid Bar en Verdun families.1130  

 

                                                      
1130 Zie voetnoot 838. 
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2.4.2 De verborgen geschiedenis van de Vita Rodingi 

Op basis van voorgaande uitleg lijkt het zeer waarschijnlijk dat Richards benoeming als 

abt in Beaulieu door de bisschop van Verdun, sterk betwist werd door de graaf van Bar. 

Niettemin weten we over Richards periode als abt in Beaulieu enkel met zekerheid dat 

hij er de Vita Rodingi schreef, of liet neerschrijven. Een nader onderzoek van deze tekst 

brengt echter heel wat eigenaardigheden naar boven.  

Op het eerste zicht vormt de Vita Rodingi niet veel meer dan een vrij triviaal 

voorbeeld van een hagiografisch stichtingsverhaal. Aangezien deze tekst slechts een 

zeer beperkte populariteit kende, zou men kunnen denken dat ze hoogstens diende om 

een lokale heiligencultus rond Rodingus op gang te trekken in Beaulieu.1131 Recentelijk 

toonde Wagner echter aan dat Richard de Vita Rodingi aanwendde om zijn ideeën rond 

hermetisme te legitimeren, terwijl Vanderputten argumenteerde dat de tekst Richards 

ideeën omtrent de ideale monastieke leider verwoordde.1132 Bovendien argumenteerde 

Haubrichs dat de diverse mirakels beschreven in deze tekst dienden om gebiedsclaims 

van Beaulieu te ondersteunen, iets wat niet vreemd is aan het hagiografisch genre.1133  

In dit stuk zal ik argumenteren dat de Vita Rodingi inderdaad heel wat meer is dan een 

ééndimensioneel heiligenleven.1134 Diverse elementen lijken er namelijk op te wijzen dat 

de lokale machtsstrijd tussen de graaf van Bar en de bisschop van Verdun Richards 

voornaamste inspiratiebron vormde bij het opstellen van de Vita Rodingi. Een close-

reading van deze tekst biedt ons dan ook dé sleutel tot het begrijpen van de logica achter 

Richards én Poppo’s interventie in Beaulieu. 

Inhoud en structuur van de Vita Rodingi 

Rodingus’ heiligenleven is een vrij eenvoudig en kort verhaal dat slechts 21 

hoofdstukken omvat. Ruwweg kan het verhaal opgedeeld worden in vier delen. Het 

eerste deel (c. 1 tot en met 5) behandelt Rodingus’ Ierse oorsprong, zijn carrière als 

monnik en abt in Tholey en zijn stichting van Beaulieu, met de goedkeuring van de 

 

                                                      
1131 Slechts één kopie van de Vita Rodingi is bewaard gebleven. Deze werd geschreven rond 1100 en wordt 

momenteel bewaard in Châlons-en-Champagne, BM 57, op folio’s 53v-59r. Zie Vanderputten, Imagining, pp. 

262-3. 
1132 Wagner, “La vie”, pp. 37-8; Vanderputten, Imagining, pp. 63-8. 
1133 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 100. Zie ook voetnoot 157.  
1134 Ook het feit dat Richards andere geschriften vaak diverse lagen aan politieke en spirituele betekenissen 

bevatten, doe vermoeden dat de Vita Rodingi diverse betekenissen bevatte. Zie bijvoorbeeld de omzendbrief die 

Richard schreef in 1011/1012. Zie Van Meter, “Count Baldwin IV”, pp. 142-3; Vanderputten, Monastic reform, 

pp. 86-90. Voor zover gekend, schreef Richard naast de Vita Rodingi nog slechts één andere hagiografische 

tekst, namelijk de Vita sancti Vitoni. Zie Vanderputten, Monastic reform, pp. 133-4; Vanderputten, Imagining, p. 

62. 
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bisschop van Verdun. Het tweede deel (c. 6 tot en met 12) is dan gewijd aan een conflict 

tussen Rodingus en een lokale edelman, genaamd Austresius. In dit deel verricht 

Rodingus heel wat mirakels in de nabije omgeving van de abdij, waarna hij vrede sluit 

met Austresius. In het derde deel (c. 13 tot en met 16) wordt dan verteld hoe Beaulieu’s 

prestige steeg, hoe Rodingus relieken van St. Mauritius stal en hoe hij een privilege 

verkreeg van de Frankische koning. In het laatste deel (c. 17 tot en met 22) vertelt 

Richard dan over Rodingus’ neiging tot hermetisme, zijn interesse in astrologie, zijn 

dood en begrafenis. 

Zoals aangetoond door Vanderputten, is het vooral in het eerste en laatste deel dat 

Richard zijn beschrijving van Rodingus aanwendde om zijn eigen ideeën over abbatiaal 

leiderschap uiteen te zetten.1135 Daarnaast verwijst ook Rodingus’ vroege carrière in 

Tholey naar Richards persoonlijke ervaringen, aangezien de abt Eberwin van Tholey († 

1035) behoorde tot Richards vriendenkring.1136 Zelfs Richards beschrijving van Rodingus’ 

Ierse achtergrond zou een verwijzing zijn naar zijn eigen sociale omgeving, aangezien 

de historische Rodingus hoogstwaarschijnlijk afkomstig was uit Austrasië.1137 

De Vita Rodingi als Beaulieu’s ‘proto-cartularium’? 

In deze casus zal ik voornamelijk inzoomen op de twee middelste delen van de Vita 

Rodingi, waarin de focus lag op het conflict met Austresius en op Beaulieu’s vroege 

prestige. Tot nog toe werden deze hoofdstukken beschouwd als een soort ‘proto-

cartularium’, waarin Richard voornamelijk een beschrijving wilde maken van Beaulieu’s 

vroegste bezittingen en privileges.1138 Dergelijke bewering lijkt echter ondermijnd te 

worden door de nogal vreemde keuze van eigendommen die in de Vita staan vermeld. Er 

worden namelijk vijf plaatsnamen expliciet vernoemd in de tekst: Austresii curtis (c. 6), 

Riessonis (c. 8), Argisivilla (c. 9), Bonna (c. 12) en Ermeriacam (c. 16). Volgens Haubrichs 

verwijzen deze namen naar respectievelijk Autrécourt-sur-aire, Resson, Auzéville, 

Bonne en Evres-en-Argonne, allen gelegen binnen een straal van 30 km van Beaulieu.1139 

 

                                                      
1135 Vanderputten, Imagining, pp. 69-73. Zie ook Wagner, “La vie”, pp. 25-7, 35-7; Vanderputten, “Death”, pp. 38-

42. 
1136 Volgens Haubrichs is het evenwel mogelijk dat ook de historische Rodingus effectief abt was geweest van 

Tholey, zie Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, pp. 166-72; Vanderputten, Imagining, pp. 69-71.  
1137 Zo was Richards voorganger in St-Vanne, Fingen, afkomstig uit Ierland. Zie Vanderputten, Imagining, p. 64. 

Haubrichs suggereerde dat Rodingus’ vermeende Ierse achtergrond voortkwam uit een orale traditie. Wagner 

argumenteerde echter dat Rodingus een Ierse oorsprong werd gegeven aangezien Ierse monniken vrij hoog in 

het vaandel werden gedragen in het elfde-eeuws Lotharings kloosterwezen. Zie Haubrichs, Die Tholeyer 

Abtslisten, pp. 112, 114-6; Wagner, “La vie”, pp. 27-8. 
1138 Haubrichs, Die Abtslisten, pp. 99-100; Hirschmann, “L’abbaye”, p. 13; Wagner, “La vie”, pp. 24 noot 11, 30-5. 
1139 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, pp. 100, 108-9. 
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Wagner argumenteerde dan dat Argisivilla waarschijnlijk eerder verwijst naar 

Hargeville.1140 

Indien we deze plaatsen vergelijken met historische reconstructies van Beaulieu’s 

vroege bezittingen, dan lijkt het slechts moeilijk verdedigbaar dat zij de kern vormden 

van Beaulieu’s antieke domein. Zich baserend op een oorkonde uit 702 toonde 

Haubrichs immers aan hoe Beaulieu een onafgebroken regio controleerde die zich 

uitstrekte naar het zuiden (met Foucaucourt, Evres, Pretz-Sommaisne, Triaucourt, 

Vaubécourt, Charmontois-l’Abbé, Senard, Eclaires, Gumont, Grigny, Aubercy, Le 

Chemin) en naar het zuidoosten (met Fleury-sur-Aire, Lavoye, Froidos).1141 Inderdaad, 

een blik op de kaart leert ons dat zowel Resson als Auzéville of Hargeville buiten deze 

regio vallen, terwijl Autrécourt op de oostelijke grens ervan lag.1142 Bovendien zou Bonna 

volgens Haubrichs verwijzen naar een beekje bij Autrécourt, wat onmogelijk beschouwd 

kan worden als één van Beaulieu’s voornaamste bezittingen.1143 Enkel de vermelding van 

Evres (Ermeriacam) in de Vita Popponis lijkt vanuit dit perspectief begrijpelijk, aangezien 

dit dorp het voornaamste centrum vormde van Beaulieu’s bezit.1144 We kunnen hieruit 

niet anders dan besluiten dat Richard, toen hij de Vita Rodingi schreef, allerminst voor 

ogen had een reconstructie te bieden van Beaulieu’s oorspronkelijke domeinen. Zijn 

vermelding van deze plaatsnamen moet dus andere bedoeling hebben gehad.1145  

 

 

                                                      
1140 Wagner, “La vie”, p. 31 noot 46. Zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1141 Haubrichs, “Die Urkunde”, pp. 4, 8-11, 37-9. Deze oorkonde is uitgegeven in Bloch, “Die älteren Urkunden”, 

pp. 377-8. 
1142 Zie Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1143 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 100 noot 443. 
1144 Zo gold Evres in de dertiende eeuw nog steeds als abtelijk gerechtshof en als marktplaats van Beaulieu. 

Hischman, “L’abbaye”, p. 13. 
1145 Zo stelde Wagner voor dat deze plaatsnamen verwezen naar dorpen die gecontesteerd werden ten tijde 

van de redactie van de Vita Rodingi. Zie Wagner, “La vie”, p. 32. 
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Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving.1146  

 

                                                      
1146 Met dank aan Hans Blomme voor het tekenen van deze kaart. Deze kaart werd ontworpen om gepubliceerd 

te worden in Vanheule, “Reformist hagiography”. 
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Het allegorisch conflict tussen Rodingus en ‘Austresius’ 

Een oplossing voor dit raadsel is te vinden in het conflict tussen Rodingus en de 

edelman Austresius. In de vier hoofdstukken die handelen over dit conflict, kunnen we 

lezen hoe Austresius, die woonde in “Austresii curtis”, Rodingus meermaals bedreigde en 

hem en zijn volgelingen verdreef uit de bossen rond Beaulieu.1147 Austresius meende 

immers dat deze gronden erfrechtelijk gezien hem toekwamen (c. 6). Rodingus besloot 

dan maar om naar Rome te reizen, om pauselijke permissie te verkrijgen een 

gemeenschap te stichten in Beaulieu. Ondertussen werd Austresius geplaagd door 

‘hemelse straffen’, aangezien hij geveld werd door een vreselijke ziekte en al zijn 

kinderen, zijn vee en vele dienaren verloor (c. 7). Nadat Rodingus een aantal mirakels 

had verricht, vroeg Austresius hem dan nederig om genezing (c. 11). Rodingus slaagde 

erin Austresius te genezen, waarop de edelman alle bosgronden rond Beaulieu schonk 

aan Rodingus (c. 12). 

Tot nog toe werd dit verhaal beschouwd als een topos, bedoeld om Beaulieu’s bezit 

over Autrécourt te bevestigen. Nergens in de Vita Rodingi wordt echter vermeld dat 

Austresius zijn eigen curtis schonk aan Rodingus, enkel de bossen rond Beaulieu werden 

aan de heilige man afgestaan. Met andere woorden, de Vita Rodingi claimt op geen enkel 

moment bezit over Austresii curtis. Indien we naar andere bronnen kijken, merken we 

inderdaad dat de kerk van Autrécourt nooit tot Beaulieu behoorde, maar in de plaats 

daarvan bezit was van de bisschoppen van Verdun. 1148  Daarenboven blijkt de 

orthografische oorsprong van de naam ‘Autrécourt’ maar zeer moeilijk te verenigen met 

‘Austresii curtis’.1149 Het lijkt bijgevolg geenszins Richards bedoeling te zijn geweest om 

via het verhaal over Austresius een bezitsclaim te uiten over Autrécourt, of zelfs maar 

om te verwijzen naar dit dorpje.  

 

                                                      
1147 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 6-7 pp. 267-8; c. 11-2 pp. 271-2. 
1148 Lognon & Carrière, Pouillées, p. 369. Haubrichs merkte dit laatste ook op, al suggereerde hij dat Rodingus al 

zijn bezittingen dan maar had overgedragen aan de bisschop van Verdun. Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 

110 noot 473. 
1149 De vroegste vermelding van Autrécourt is te vinden in een oorkonde uit 1069, waar het “Austraudicurtis” 

wordt genoemd. Deze naam is afkomstig van het Germaanse “Austr(o)aldus cortem”, of ‘plaats van Austroaldus’. 

‘Austresius’ is hierbij een zeer ongewone vervorming van ‘Austroaldus’. Haubrichs merkte dit probleem ook 

op, maar suggereerde dan dat ‘Austroald’ op een volkse wijze degenereerde in de naam ‘Austrasius’, wat dan 

overging in ‘Austresius’. Zie Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 100 noot 440. Zie ook Nègre, Toponymie, vol. 2, 

nr. 15549 p. 882. De oorkonde van 1069 staat uitgegeven in Chartes originales, ed. Giraud et al., nr. 1927 

(raadpleegbaar via http://www.cn-telma.fr/originaux/charte1927, geraadpleegd op 8 oktober 2014). Voor de 

volledigheid dien ik hier nog aan toe te voegen dat Nègre ook de naam ‘Authéricurtis’ in een oorkonde uit 904 

identificeerde als Autrécourt. Deze vermelding verwijst echter naar Audricourt, een stadje in Vitry-le-

François. Zie hiervoor Cartulaire du chapitre, ed. Warin, p. 58; Recueil des actes de Charles III, ed. Lauer, nr. 48 pp. 

105-6. 
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Hierdoor rijst uiteraard de vraag waarom Richard dan specifiek koos voor de naam 

‘Austresius’ om de opstandige edelman te benoemen. Om een antwoord hierop te 

vinden, moeten we ons trachten te verplaatsen in Richards geest, die wilde dat de elfde-

eeuwse lezers (of toehoorders) van de Vita Rodingi de achterliggende betekenis van 

Austresius snapten. Haubrichs’ suggestie dat ‘Austresius’ afkomstig was van ‘Austrasius’ 

is waarschijnlijk correct. Echter, eerder dan te verwijzen naar Autrécourt, lijkt deze 

naam verdacht veel op die van de vroegere regio Austrasius. De naam ‘Austresius’ mag 

bijgevolg beschouwd worden als een personificatie van de regio Austrasius. Gedurende 

de zevende eeuw, toen Rodingus leefde, omhelsde het gebied Austrasius de 

noordoostelijke delen van het Merovingische koninkrijk, waarbij Metz fungeerde als 

haar hoofdstad. Toen Richard leefde, kwam deze regio ruwweg overeen met het 

hertogdom Lotharingen, dat sinds 959 of 977 verdeeld was in Opper- en 

Nederlotharingen.1150 Op het ogenblik dat Richard van St-Vanne abt werd in Beaulieu, 

was graaf Godfried II van Verdun de hertog van Nederlotharingen, terwijl graaf Diederik 

I van Bar de hertogsfunctie van Opperlotharingen bezat.1151 Dit betekent dat, indien 

Richard ‘Austresius’ inderdaad gebruikte als een personificatie van ‘Austrasius’, hij in 

feite verwees naar één van beide hertogen van Lotharingen. Meer zelfs, hij wilde ermee 

impliciet verwijzen naar graaf Diederik I van Bar. 

Drie argumenten ondersteunen deze laatste hypothese. Eerst en vooral werden beide 

hertogelijke functies op dat moment benoemd als “dux Lothariensis”, al verwees een 

tekst altijd naar de hertog in wiens hertogdom de tekst werd geschreven, in dit geval 

dus Opperlotharingen.1152 Ten tweede was Godfried II van Verdun de eerste van zijn 

familie om de hertogelijke titel te verkrijgen, iets wat gebeurde in 1012. 1153  De 

hertogelijke titel van Opperlotharingen was daarentegen al sedert 959 in handen van de 

Bar familie, waardoor de graaf van Bar een meer gevestigde naam had als hertog dan de 

graaf van Verdun.1154 Tot slot gebruikte men in de eerste helft van de elfde eeuw 

‘Lotharingen’ haast als een synoniem voor Opperlotharingen.1155 

Veleer dan een zuiver fictief conflict tussen Rodingus en Austresius te verzinnen, 

wilde Richard bijgevolg refereren naar een conflict tussen de gemeenschap van Beaulieu 

(Rodingus) en de naburige graven van Bar (Austresius). Deze hypothese plaatst 

trouwens de volgende zin uit de Vita Rodingi in een ander daglicht:  

 

                                                      
1150 Werner, “Der Herzog”, pp. 375-6. 
1151 Laret-Kayser, “La fonction”, pp. 134-9; Poull, La maison, pp. 17-9. 
1152 Werner, “Der Herzog”, p. 377. 
1153 Laret-Kayser, “La fonction”, pp. 134-5. 
1154 Hlawitschka, “Die Sterbedaten”, p. 69. 
1155 Mohr, Geschichte, vol. 1, p. 51. 
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“Is [Austresius] denique cum audisset homines barbaricae gentis silvam quae iure 

hereditario a se possidebatur, introisse sibique in ea mansiunculas, precisis arboribus 

construere, mandavit eis dicens non esse equum aliena invadere.”1156 

 

(vertaling) “Toen hij [Austresius] hoorde dat mannen van een barbaarse groep het 

bos dat volgens het erfenisrecht tot hem behoorde, hadden betreden, en dat zij in 

dat bos huizen van omgehakte bomen hadden gebouwd, riep hij hen bij zich en zei 

dat het niet juist was om andermans eigendom te betreden.” 

Inderdaad, dit verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de vernoemde claim van Diederik I 

van Bar dat Beaulieu (en omliggende gebieden) behoorden tot zijn erfeigendom. 

De plaatsnamen uit de Vita Rodingi en hun betwisting door de graaf van Bar 

Ook al lijkt de allegorische verwijzing van ‘Austresius’ naar Diederik I van Bar op het 

eerste zicht misschien slechts een hypothese, toch wordt ze ondersteund door heel wat 

andere elementen uit de Vita Rodingi. Vooral Richards keuze van de vernoemde 

plaatsnamen lijken stuk voor stuk te refereren naar dit conflict tussen Beaulieu en de 

graaf van Bar.  

De eerste plaatsnaam die voorkomt in de tekst is Resson (Riessonnis, c. 8). Dit dorpje 

ligt op een afstand van slechts 5 km ten oosten van Bar-le-Duc, maar wel 30 km ten 

zuiden van Beaulieu.1157 Volgens de Vita Rodingi is het hier dat Beaulieu’s stichter zijn 

eerste mirakel verrichtte door er een waterbron te doen ontspringen. In die bron vond 

Rodingus dan een pot goud, waarmee hij de bron afkocht van “een zekere oude vrouw 

wiens rijkdom profiteerde van de verkoop van die bron”.1158 De opbouw van dit verhaal 

doet inderdaad vermoeden dat Richard vooral Beaulieu’s bezit van deze bron wilde 

bevestigen. 

Resson’s geschiedenis brengt echter enkele interessante zaken aan het licht. In de 

loop van de tweede helft van de tiende eeuw was dit dorp in handen van graaf Frederik 

van Bar terechtgekomen, toen die zijn abdijen Moyenmoutier en St-Dié afstond aan de 

bisschop van Toul.1159 Na Frederiks dood in 978, verkocht zijn weduwe Beatrix in c. 984 

Resson vervolgens terug aan de bisschop van Toul (samen met 58 andere dorpjes en 

mansi), in ruil voor levenslang vruchtgebruik van de abdijen Moyenmoutier en St-Dié 

voor zichzelf en haar zoon Diederik van Bar.1160 Na haar dood (in 1003) slaagde haar zoon 

 

                                                      
1156 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 6 pp. 267-8. 
1157 Zie Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1158 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 8-9 pp. 269-70. 
1159 Grosdidier de Matons, Le comté, p. 58. 
1160 Deze oorkonde is uitgegeven in Picard, Histoire, pp. 336-7. Hoewel de oorkonde zelf niet gedateerd is, is haar 

datering bebaseerd op een oorkonde uit 984, waarin de beslissing van de overleden Frederik van Bar om 
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Diederik van Bar er echter in om alle bezittingen die zijn moeder had verkocht aan Toul 

terug in eigen handen te krijgen.1161 Dit betekent bijgevolg dat Resson, op enkele jaren 

na, behoorde tot het patrimonium van de Bar familie. Richards verwijzing dat Rodingus 

een bron had gekocht van de eigenaar van Resson, betekende bijgevolg dat Beaulieu 

deze bron had afgekocht van de Bar familie. Aangezien de Vita Rodingi expliciet verwijst 

naar een ‘oude vrouw’ als de rechtmatige eigenares van Resson, kan geargumenteerd 

worden dat Richard refereerde naar Beatrix. Gedurende de periode tussen Frederik’s 

overlijden (978) en Beatrix’ verkoop van Resson aan de bisschop van Toul (c. 984) was 

haar zoon Diederik immers nog minderjarig (tot 985). Hierdoor trad Beatrix op als 

regentes van het patrimonium van de Bar familie.1162 Het feit dat Richard expliciet 

vermelding wilde maken van Rodingus’ aankoop van deze bron, geeft aan dat Diederik 

van Bar het eigenaarschap over deze bron (en dus de verkoop ervan door zijn moeder) 

in de eerste decennia van de elfde eeuw betwistte. 

Ook over de volgende plaats die voorkomt in de Vita Rodingi, namelijk Hargiville-sur-

Chée (Argisivilla), kan een gelijkaardige argumentatie worden ontwikkeld.1163 Dit dorpje 

was gelegen op zo’n 9 km ten noorden van Bar-le-Duc en op zo’n 25 km ten zuiden van 

Beaulieu.1164 In het tiende hoofdstuk van Rodingus’ levensverhaal staat beschreven hoe 

de heilige een “zekere oude weduwe” genas, waarna zij haar domein Argisivilla (met 

bijhorende erfelijke rechten) schonk aan Rodingus.1165 Alhoewel we in andere bronnen 

geen enkele spoor van de geschiedenis van dit dorpje voor 1015 kunnen terugvinden, 

lag het gesitueerd in de regio’s die onder controle stonden van de graaf van Bar.1166 Het 

is bijgevolg niet ondenkbaar dat ook dit dorpje voordien toebehoorde aan Beatrix, hetzij 

als deel van de huwelijksgift van haar vader, hetzij als één van de veroveringen van haar 

man Frederik van Bar. Door expliciet te verwijzen naar een weduwe, refereerde Richard 

dus waarschijnlijk opnieuw naar Beatrix, die in 978 haar man had verloren. 

 

                                                                                                                                                                      
Moyenmoutier en St-Dié aan Toul af te staan, werd bevestigd. Zie MGH DD OIII, nr. 2 pp. 395-6, Poull, La maison, 

pp. 12-3. Voor een overzicht van deze domeinen, zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1161 Gesta episcoporum Tullensium, MGH SS 8, c. 36 p. 642. 
1162  Poull, La maison, pp. 13-5 Op dat ogenblik was Beatrix al meer dan 40 jaar oud. Omtrent haar 

geboortedatum, zie Parisot, Les origines, pp. 296-8. 
1163 Haubrich’s eerdere identificatie van Argisivilla als Auzéville, op 9 km ten noorden van Beaulieu, is in elk 

geval niet langer houdbaar. Zowel de kerk van dit dorpje als haar patrimonium behoorden immers tot de 

aartsdiaken van de Argonne, en dit vanaf het eind van de negende eeuw tot 1339. Zie Lognon & Carrière, 

Pouillés, p. 368. Ook phonologisch komt Argisivilla onmogelijk overen met Auzéville, aangezien die laatste in de 

elfde eeuw ‘Algeivilla’ werd genoemd. Zie Liénard, Dictionnaire, p. 10. 
1164 Liénard, Dictionnaire topographique, p. 103. Zie ook Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1165 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 10 p. 271. 
1166 Zie Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
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In de hoofdstukken van de Vita Rodingi die handelen over het conflict met Austresius 

staat nog één laatste plaatsnaam vermeld, met name ‘Bonna’. Volgens Richard ontving 

Rodingus dit domein van Austresius’ zus Bava, nadat ook zij door hem werd genezen.1167 

In tegenstelling tot de twee vorige plaatsnamen, blijkt het hier een stuk moeilijker om 

‘Bonna’ of ‘Bava’ te identificeren. Niettemin doet ook dit verhaal vermoeden dat Richard 

expliciet verwees naar Beaulieu’s bezit van gronden die voordien in handen waren van 

Beatrix, niet in het minst omdat er ook in dit geval sprake is van een vrouwelijk 

personage (een zus van Austresius). Volgens Haubrichs verwees ‘Bonna’ naar een beek 

nabij Autrécourt, al maakt het verhaal geen enkele vermelding van een waterbron en 

vinden we bovendien in geen enkele andere historische bron een verwijzing terug naar 

deze beek.1168 Aangezien tal van plaatsjes in het graafschap Bar daarenboven een variant 

van het prefix ‘Bonne’ bevatten, is het schier onmogelijk om ‘Bonna’ exact te gaan 

lokaliseren.1169 De sleutel tot het vinden van de betekenis achter deze passage zit echter 

verborgen in de naam van Austresius’ zus, ‘Bava’. Aangezien Diederik I van Bar geen zus 

had, lijkt dit fragment mijn hypothese dat Austresius geïdentificeerd kan worden als 

Diederik I van Bar enigszins tegen te spreken.1170 Niettemin vinden we in de oorkonde 

uit c. 984, waarin Beatrix heel wat domeinen verkocht aan de bisschop van Toul, ook het 

plaatsje Longamvillam, of Longeville, terug.1171 Dit dorpje is gelegen op zo’n 6 km ten 

zuidoosten van Bar-le-Duc en op zo’n 4 km ten zuiden van Resson.1172 Een deel van dit 

dorp staat gekend als ‘Bavat’, wat betekent dat Richard mogelijkerwijs naar dit gebied 

refereerde door middel van een personificatie.1173 ‘Bonna’ verwees dan waarschijnlijk 

naar het betere deel van dit domein, waarbij de exacte betekenis ervan duidelijk was 

voor Richards lezerspubliek. 

We kunnen dus besluiten dat alle drie de plaatsnamen die in de hoofdstukken over 

het conflict met Austresius expliciet worden vermeld, verwijzen naar domeinen vlakbij 

 

                                                      
1167 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 12 p. 272. 
1168 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, p. 100 noot 443. Zie ook Liénard, Dictionnaire topographique, p. 29. 
1169 Zo bevond ‘Bonnet’ zich op 40 km ten zuidoosten van Bar-le-Duc, en Boncourt op 9 km ten zuiden van St-

Mihiel, het belangrijkste monastieke centrum van de graven van Bar. Omtrent Bonnet, zie Liénard, Dictionnaire 

topographique, p. 29. Dit dorpje is ook terug te vinden in een oorkonde van de bisschop van Toul uit 982, zie 

Calmet, Histoire, vol. 2, CCXXXVII-LV. Omtrent Boncourt, zie Liénard, Dictionnaire topographique, pp. 28-9. 

Omtrent het belang van St-Mihiel voor de Bar familie, zie Poull, La maison, p. 19. 
1170 Opperen dat Richard ermee misschien verwees naar Adela van Bar, Diederiks dochter, is evenzeer 

onmogelijk aangezien zij te jong was op het moment dat Beaulieu eventueel bezit nam van ‘Bonna’. Haar 

geboortedatum is dan wel niet gekend, maar haar ouders trouwden rond 985, waardoor ze alleszins na die 

datum werd geboren. Zie Poull, La maison, pp. 18-20. 
1171 Picard, Histoire, pp. 336-7. Zoals besproken, kwamen alle plaatsen uit deze oorkonde rond het jaar 1000 

opnieuw in het bezit van de graaf van Bar. 
1172 Zie Figuur 23 Kaart van Beaulieu en omgeving. 
1173 Zie Liénard, Dictionnaire topographique, p. 18. 
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Bar-le-Duc. In het geval van Resson en Longeville weten we zelfs dat deze dorpen zeker 

toebehoorden aan Beatrix van Frankrijk tot 984, en sinds het begin van de elfde eeuw 

aan haar zoon Diederik I van Bar. Bovendien is het opvallend dat elk mirakelverhaal 

expliciet verwijst naar een vrouwelijk personage (een oude vrouw, een weduwe, een 

zus) als schenkster van de domeinen aan Bar. Al deze gegevens versterken dan ook de 

hypothese dat Richard telkens verwees naar schenkingen door Beatrix, die 

mogelijkerwijs één van Beaulieu’s weldoeners was in de tiende eeuw. Het feit dat 

Richard Rodingus’ autoriteit gebruikte om Beaulieu’s eeuwige bezitsrechten over (delen 

van) deze domeinen te bekrachtigen, wijst erop dat hun eigendomsrechten sterk 

werden betwist voor of tijdens de redactie van de Vita Rodingi. Ook al hebben we 

hiervoor geen hard bewijs, de geografische ligging van deze domeinen en de 

allegorische referenties naar een conflict tussen de abdij en de graaf van Bar doen in elk 

geval sterk vermoeden dat het Diederik I van Bar (of een familielid) was die Beaulieu’s 

rechten in deze plaatsen betwiste.1174 

Tot slot moet vermeld worden dat de Vita Rodingi nog één laatste plaatsnaam 

vernoemt, met name “Ermeriacam”. Dit gebeurde in de hoofdstukken waarin Rodingus 

naar het hof van koning Childeric reisde om er een koninklijke bevestiging te krijgen 

van Beaulieu’s bezit.1175 Aan dit hof ontving de heilige dan Ermeriacam van een zekere 

heer, wat door de koning werd bekrachtigd. Vervolgens plaatste de koning Beaulieu 

onder zijn bescherming en schonk hij de abdij immuniteit.1176 Zoals vermeld, verwijst 

Ermeriacam inderdaad naar Evres, het centrum van Beaulieu’s domeinen.1177 Aangezien 

deze plaatsnaam echter enkele hoofdstukken na het conflict met Austresius voorkomt 

in de Vita, hebben we geen enkele reden om ervan uit te gaan dat ook Beaulieu’s bezit 

van dit dorp werd betwist door de graaf van Bar. 

2.4.3 Richards ‘hervorming’ van Beaulieu 

Na bovenstaande reconstructies kunnen we ons nu de vraag stellen wat dit ons leert 

omtrent bisschop Haimo’s initiatief om Richard te benoemen tot abt van Beaulieu. 

Eenmaal we de legitimiteit van Richards ‘hervorming’ van deze abdij kennen, staan we 

 

                                                      
1174 Zelfs indien de graaf van Bar op dat ogenblik meende de wereldlijke controle te hebben over Beaulieu, of 

voogd was van deze abdij, dan nog kan het heel goed zijn dat hij bepaalde eigendomsrechten van Beaulieu 

betwistte. 
1175 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 12-15 pp. 272-4. 
1176 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 16 p. 275. 
1177 Evres werd in 702 “Heberiaca” genoemd. Volgens Haubrichs evolueerde de ‘b’ in het Germaanse Heberiaca 

dan in een ‘uu’ na 702. Richard zou de plaats dan ook ‘Euueriaca’ hebben genoemd, wat waarschijnlijk door de 

elfde-eeuwse kopieïst verkeerdelijk werd overgenomen als ‘Ermeriaca’. Zie Haubrichs, Die Urkunde, pp. 8-11. 
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immers een stap dichter bij het begrijpen van Poppo’s interventie in Beaulieu. Eerst en 

vooral leerde Beaulieu’s geografie en geschiedenis ons dat zowel de bisschop van 

Verdun als de graaf van Bar een zekere mate van controle over deze instelling claimden. 

De graaf van Bar kon zich bij deze claim beroepen op zijn erfenisrechten, terwijl de 

bisschop deze rechten ongetwijfeld betwistte. Beaulieu kende immers een enorm 

strategische ligging, aangezien ze uitzicht bood over zowel de grenzen tussen de 

graafschappen Bar en Verdun als tussen de bisschoppen Toul en Verdun. Aangezien de 

precieze afbakening van deze grenzen vaak betwist werd, was het ongetwijfeld de de 

facto situatie die de doorslag gaf. Wie controle had over de abtsverkiezingen in Beaulieu 

kon bijgevolg gebruik maken van deze plaats om er een garnizoen te vestigen. Hierdoor 

kon de abdij dienst doen als versterkte uitzichtpost om een zekere mate van controle uit 

te oefenen over deze grenslanden. 

Deze gegevens werpen dan ook een volledig nieuw licht op Richards benoeming in 

Beaulieu. Ongeacht in welke staat deze abdij zich bevond toen Richard er arriveerde, 

ziet het er naar uit dat zijn abtsbenoeming vooral ingegeven was door geopolitieke 

motieven.1178 Volgens Hirschmann en Vanderputten werd Beaulieu al in het begin van 

de tiende eeuw door bisschop Dado van Verdun gebruikt als een versterkte buitenpost 

om de grenzen van het bisdom te beschermen.1179 Haimo van Verdun staat gekend als 

een bisschop die de oude glorie van zijn diocees wilde herstellen.1180 Om dit doel te 

bereiken, moest hij ongetwijfeld zijn grenzen versterken. Hierdoor was het noodzakelijk 

dat ook hij een zekere mate van controle verkreeg over de abdij van Beaulieu. Dit 

betekent dat deze instelling bestuurd moest worden door een abt van zijn keuze, 

waarbij Richard van St-Vanne naar voor kwam als de ideale kandidaat. Deze bekwame 

abt had immers eerder al goed samengewerkt met Haimo van Verdun.1181 Richards 

benoeming in 1015/1016 moet dan ook beschouwd worden als een tactische zet van 

bisschop Haimo om zijn invloedssfeer te behouden en te versterken in Verdun’s 

zuidelijke grensregio’s. 

Het feit dat diverse hoofdstukken uit de Vita Rodingi een allegorische verwijzing 

bevatten naar een conflict tussen de abdij van Beaulieu en de graaf van Bar, versterkt 

deze hypothese. Het is echter vooral het verhaal van hoe Austresius probeerde om 

Rodingus en zijn volgelingen te verdrijven uit Beaulieu dat geïnspireerd lijkt te zijn door 

 

                                                      
1178 Volgens de Vita Popponis bevond Beaulieu zich in een vervallen staat toen Richard er arriveerde. Zie Vita 

Popponis, MGH SS 11, c. 13 p. 301. 
1179 Hirschmann, “L’abbaye’, p. 15; Vanderputten, Imagining, p. 151. Deze auteurs gebruikten hierbij de term 

‘Aussenfort’ om een versterking als Beaulieu aan te duiden. Deze term is dan afkomstig van Fichtenau, 

“Stadtplannung”, pp. 232-49. 
1180 Hirschmann, Verdun, p. 315; Evrard, “Verdun”, pp. 276-7; Evrard, “Les comtes”, p. 167. 
1181 Vanderputten, Imagining, pp. 94-105. 
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het grensdispuut tussen de graaf van Bar en de bisschop van Verdun. Hierin lezen we 

immers een referentie naar de graaf van Bar, die Richards benoeming waarschijnlijk 

beschouwde als een inbreuk op zijn rechten over deze abdij. Daarnaast behelst ook 

hoofdstuk 19 een verborgen verdediging tegen claims van de graaf van Bar. Wanneer 

gesproken wordt over de immuniteit die koning Childeric toekende aan Beaulieu, staat 

immers geschreven: 

 “‘[…] et ipsam abbatiam sua regia defensione munitam, ab omni prorsus externo 

servitio liberam et immunem esse constituit, reservato Virdunensium pontifici, 

cuius diocesi continetur, respectu sacrorum ordinum et benedictionis.”1182 

Vooral de opmerking dat de bisschop van Verdun het recht behield op “sacrorum 

ordinum et benedictionis” valt hierbij sterk op.1183 Dit omvat immers de zegening (en dus 

goedkeuring) van de nieuwe abten, wat erop wijst dat deze passage voornamelijk diende 

om de bisschoppelijke de facto controle over Beaulieu’s strategische locatie te 

bevestigen. Niettemin erkent deze passage ook Beaulieu’s vroegere status als een West-

Frankische koninklijke abdij, wat aangeeft dat Richard niet blind was voor de erfelijke 

claims van de graaf van Bar. 

2.4.4 Lokale hervormingen in een regionale context: Poppo’s sociaal 

kapitaal en zijn benoeming als prior in Beaulieu 

Kort na zijn benoeming als abt van Beaulieu, besloot Richard echter om het dagelijks 

bestuur van deze abdij niet zelf in handen te nemen, maar over te laten aan Poppo.1184 

Gezien het strategisch belang van Beaulieu en de ontvlambaarheid van het conflict 

tussen de bisschop van Verdun en de graaf van Bar, kan onmogelijk langer worden 

geargumenteerd dat Poppo hiermee ‘weggepromoveerd’ werd uit Verdun. Er stond hem 

immers een moeilijke taak te wachten in de politiek gevoelige context van Beaulieu. 

Rest de vraag waarom Richard dan net voor Poppo koos om Beaulieu te besturen. 

Iemand als Frederik van Verdun lijkt op het eerste zicht immers een veel logischere 

keuze. Als voormalige graaf van Verdun, was deze medewerker van Richard 

ongetwijfeld zeer vertrouwd met de zuidelijke grensregio van Verdun, om nog maar te 

zwijgen van zijn toegang tot lokaal sociaal kapitaal. 

 

                                                      
1182 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 16 p. 275. 
1183 Vanderputten merkte op dat deze passage sterk doet denken aan de politiek van bisschop Haimo van 

Verdun (988-1024), zie Vanderputten, Imagining, p. 64. 
1184 Zie voetnoot 1088. 
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Opnieuw moet het antwoord gezocht worden in een confrontatie tussen Poppo’s 

sociale identiteit en de toenmalige socio-politieke context. In dit geval speelde 

voornamelijk de regionale opstand van de Luxemburg familie een beslissende rol in 

Richards beslissing. Wegens het belang van dit conflict voor het begrijpen van Poppo’s 

benoeming in Beaulieu, zal ik het verloop ervan hier kort bespreken. Ik vermeldde al 

hoe de cohesie tussen de Luxemburg en Bar families was ingestort nadat Diederik II van 

Metz in 1005-1006 de bisschopszetel van Metz had geüsurpeerd van zijn achterneef 

Adalbero van Bar. 1185  Dit conflict verkreeg echter regionale proporties toen graaf 

Diederik I van Bar, met de steun van de legers van de Duitse koning Hendrik II, in 1008 

tevergeefs de steden Trier en Metz belegerde.1186 De vier Luxemburg broers die actief in 

opstand waren gekomen (Frederik van Luxemburg, Adalbero van Trier, Diederik II van 

Metz en Hendrik V, die in 1009 door de keizer werd afgezet als hertog van Beieren), 

ontvingen ondertussen de steun van graaf Gerard van Metz (hun schoonbroer) en van 

de reeds vernoemde Ezzo, paltsgraaf van Lotharingen.1187 

Dit conflict bereikte haar hoogtepunt in 1011. Op de terugweg van een hofdag in 

Mainz liepen zowel graaf Diederik I van Bar als de bisschoppen Haimo van Verdun en 

Berthold van Toul in een hinderlaag, opgezet door de Luxemburg broers en Ezzo.1188 

Hierbij raakte de graaf van Bar ernstig gewond, al lieten zijn overvallers hem in leven 

omdat “hij vroeger hun vriend was geweest”, aldus Thietmar van Merseburg.1189 In het 

jaar daarna zocht de Luxemburger Diederik II van Metz steun bij de paus, terwijl keizer 

Hendrik II de regio rond Metz tweemaal plunderde en niet minder dan drie synoden 

organiseerde tegen de rebellen.1190 Op het ogenblik van Richards benoeming in Beaulieu 

 

                                                      
1185 Cf. Supra, deel 2, 2.1.3 Regionale socio-politieke context voor en tijdens Poppo’s jonge jaren. Zie ook Figuur 

18 Diederik van Luxemburg verdrijft (en doodt?) zijn achterneef Adalbero van Bar. 
1186 De voornaamste bron van dit conflict is de kroniek van Thietmar van Merseburg, boek 6, c. 52, 53 60, 74 en 

boek 7 c. 9, 26, 54, 62, 66, 67. Omtrent de belegering van Trier en Metz in 1008, zie Thietmar van Merseburg, 

Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 6, c. 53 p. 340; Hermann van Reichenau, Chronicon, MGH SS 5, p. 119 

a. 1008. Zie ook Erkens, “Fürstliche Opposition”, pp. 349-52; UQB, p. 312. 
1187 Omtrent Ezzo’s geschiedenis van conflict met Hendrik II, zie ook Jongbloed, “Wanburtich”, p. 6. 
1188 Deze hofdag in Mainz had tot doel de Luxemburg familie te veroordelen voor hun opstandig gedrag. 
1189 Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 6, c. 52 p. 340. Deze hinderlaag 

veroorzaakte nogal wat opschudding in het ganse rijk, aangezien ze vermeld werd door heel wat eigentijdse 

auteurs. Zie bijvoorbeeld Hermann van Reichenau, Chronicon, MGH SS 5, p. 119 a. 1011; Annales 

Quedlinburgenses, MGH SS rer. Germ. 72, p. 532. Al deze bronnen vermeldden enkel de Luxemburg broers als 

overvallers. De rol van Ezzo werd enkel vermeld door de Annales Brunwilarenses, die wat later werden 

geschreven. Zie Annales Brunwilarenses, MGH SS 16, p. 132. Zie tot slot ook Hirsch, Pabst & Bresslau, Jahrbücher 

der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 2, pp. 309-11. 
1190 Omtrent deze synodes, zie ook voetnoot 1060. Zie ook Wolter, Die Synoden, pp. 245-51; Thietmar van 

Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 6, c. 60 p. 348, c. 74 p. 364; Annales Altahenses maiores, 

MGH SS rer. Germ. 4, p. 17 A; 1012. Hierbij moet vermeld worden dat het waarschijnlijk op één van deze 

synodes was dat graaf Godfried II van Verdun werd benoemd tot hertog van Nederlotharingen. Waarschijnlijk 

 



 

 279 

was de opstand van de Luxemburg familie bijgevolg uitgegroeid tot een omvangrijke 

regionale kwestie. Aan keizerlijke zijde zag Hendrik II zich gesteund door de graaf van 

Bar (en spoedig de graaf van Verdun), alsook door de bisschoppen van Verdun, Toul, 

Kamerijk en Luik. Aan de andere kant bevonden zich dan de Luxemburg broers (die 

zowel de graaf van Luxemburg als de bisschoppen van Trier en Metz en de voormalige 

hertog van Beieren in haar rangen telde), gesteund door graaf Gerard van Metz en Ezzo, 

de paltsgraaf van Lotharingen.1191 

In 1015 begon het tij echter te keren voor de opstandelingen van de Luxemburg 

familie.1192 Ik vermeldde al de slag van Florennes (die ertoe leidde dat de Verdun familie 

voortaan betrokken raakte in het conflict), alsook het overlijden van de keizerlijke 

tegenbisschop Megingaud van Trier.1193 Dankzij de steun van bisschop Haimo van 

Verdun raakte Poppo van Babenberg begin 1016 verkozen tot de nieuwe bisschop Trier, 

waarna de Luxemburger Adalbero van Trier de handdoek in de ring gooide.1194 Het 

duurde echter nog tot 1017 vooraleer keizer Hendrik II vrede sloot met zijn 

schoonfamilie, waarna de troepen van graaf Godfried II van Verdun zowel de 

Luxemburg broers als de graaf van Metz een verpletterende nederlaag toedienden.1195 

Hoewel dit het einde betekende van het regionaal bloedvergieten, raakte de cohesie 

binnen de Wigeric clan nooit meer volledig hersteld.1196 Zoals we verder nog zullen zien, 

 

                                                                                                                                                                      
wilde Hendrik II zich hiermee vergewissen van een onvoorwaardelijke steun van de andere Wigeric families in 

zijn strijd tegen de Luxemburg broers.  
1191 Zie Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
1192 We beschikken helaas over geen enkele bron die ons informeert over het verloop van deze rebellie in de 

jaren 1013 en 1014. In die jaren was Hendrik II weliswaar afwezig in Lotharingen, aangezien hij op veldtocht 

trok door Italië, wat de relatieve rust in die periode kan verklaren. Zie UQB, p. 245. 
1193 Cf. supra, deel 2, 2.3.6 Omnis infimarum rerum monasterii in St-Vanne: nederigheidstest of weggepromoveerd? 
1194 In ruil voor zijn capitulatie ontving Adalbero van Trier een resem domeinen van Hendrik II. Zie Thietmar 

van Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 7, c. 26 pp. 430-1. Zie ook Twellenkamp, “Das Haus”, 

p. 483. 
1195 In 1018 werd Hendrik V van Luxemburg door de keizer ook hersteld als hertog van Beieren. Volgens 

Thietmar van Merseburg was deze restitutie een onderdeel van de deal tussen Hendrik II en Adalbero van 

Trier, die afzag van zijn claims op de bisschopszetel van Trier. Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH SS 

rer. Germ. N. S. 9, boek 7, c. 54 p. 466, c. 62 p. 475, c. 66 p. 480, boek 8 c. 17 p. 515. Zie ook Hirsch, Pabst & 

Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Heinrich II., vol. 3, p. 26; Vanderkindere, La formation, vol. 2, p. 

29. Interessant te vermelden hierbij is dat de toekomstige keizer Koenraad II aan deze veldslag participeerde 

aan de zijde van de Luxemburg familie. Na deze veldslag dwong Hendrik II dan de graaf van Verdun om vrede 

te sluiten met de graaf van Metz. 
1196 Ook de plooien tussen de keizer en de Luxemburg familie raakten nooit meer volledig gladgestreken. Zo 

vermeldde Thietmar van Merseburg op het eind van zijn kroniek dat er in de Nederrijn regio nog steeds werd 

gecomplotteerd tegen het keizerlijk gezag “door personen die pretendeerden loyaal te zijn” aan Hendrik II. 

Het lijdt weinig twijfel dat hij hiermee verwees naar de Luxemburg familie en/of Ezzo. Zie Thietmar van 

Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 8, c. 34 p. 532. 
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zou de Luxemburg familie in bijvoorbeeld 1024 opnieuw lijnrecht tegenover de Bar en 

de Verdun familie komen te staan.1197 

Nu kan de vraag worden gesteld wat deze regionale oorlogsvoering te maken had met 

Poppo’s benoeming als prior in Beaulieu. Gezien haar geïsoleerde ligging in de Argonne, 

ondervond deze instelling immers waarschijnlijk niet veel al te nadelen van de diverse 

veldslagen. Het antwoord op deze vraag ligt verborgen in Poppo’s sociale identiteit. 

Indien Haimo van Verdun’s benoeming van Richard van St-Vanne in Beaulieu inderdaad 

politiek-strategische motivaties kende, dan had deze abdij een leider nodig die de 

aanspraken van de Bar familie succesvol kon weerstaan. Op het ogenblik dat Richard 

echter arriveerde in Beaulieu, had de Verdun familie zich net geallieerd met de Bar 

familie tegen de graven van Metz en Luxemburg. Richards nauwe banden met de 

Verdun familie bemoeilijkten bijgevolg ongetwijfeld zijn positie in Beaulieu.1198 Indien 

deze abt zich immers te hevig zou verzetten tegen de graaf van Bar, kon dit de banden 

tussen de Bar en Verdun families in het gedrang brengen. Dit verklaart trouwens ook 

waarom Richards medewerker Frederik van Verdun nog minder geschikt zou zijn om 

het priorschap van Beaulieu op zich te nemen. 

Poppo bezat daarentegen het ideale profiel om, in Richards naam, de leidinggevende 

taken van Beaulieu op zich te nemen. Zijn voorgaande carrièreverloop liet namelijk 

alsmaar meer uitschijnen dat zijn sociale identiteit sterk verbonden was met de 

machtsgroep van de Luxemburg familie. Aangezien deze familie op dat ogenblik in een 

hevig conflict met de graaf van Bar zat verwikkeld, bezat Poppo het nodige sociaal 

kapitaal om daadkrachtig weerstand te bieden tegen de aanspraken van deze graaf. 

Daarnaast onderhield Poppo ook relatief nauwe banden met leden van de Verdun 

familie (zoals Frederik) en zorgden zijn dienstjaren in Verdun er ongetwijfeld voor dat 

hij ook voor bisschop Haimo een acceptabele compromiskandidaat was om Beaulieu te 

leiden. Het ziet er naar uit dat Richard van St-Vanne handig gebruik maakte van dit 

regionaal conflict om de bisschoppelijke belangen van Verdun op lokaal niveau (met 

name in Beaulieu) succesvol te verdedigen. 

Hoewel Poppo’s benoeming in Beaulieu bijgevolg geïnterpreteerd moet worden als 

een weldoordachte strategische keuze van Richard van St-Vanne, greep Poppo zelf deze 

kans met beide handen. Zo schreef de Vita Popponis dat de naamsverandering van 

‘Waslogium’ naar ‘Bellus Locus’ (Beaulieu) op zijn conto. Bovendien liet Poppo nieuwe 

kloostergebouwen oprichten. Beide daden kunnen ongetwijfeld geïnterpreteerd worden 

als symbolische vormen van toe-eigening, waarbij de instelling een nieuwe identiteit 

 

                                                      
1197 Poull, La maison, p. 22. Cf. infra, deel 2, 3.2.2. 
1198 De steun die Richard van Verdun ontving van de Verdun familie werd nogmaals duidelijk in 1015, toen St-

Vanne de tol- en muntrechten in Mouzon ontving van Herman van Ename, de broer van graaf Godfried II van 

Verdun. Zie MGH DD HII, nr. 340 pp. 431-5. Zie ook Vanderputten, Imagining, p. 99. 
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kreeg. Hierdoor werden de graven van Bar enigszins verwijderd uit het historisch 

geheugen van de abdij. Ook de inspanningen van Richard en Poppo om Beaulieu te 

associëren met de heiligencultus rond Mauritius kunnen in dit licht worden 

geplaatst.1199 Tot slot mag ook de toetreding van Robert, Poppo’s medereiziger naar 

Palestina, mogelijkerwijs aan zijn leidinggevende jaren in Beaulieu worden 

toegeschreven.1200 

Ook interessant te vermelden is Poppo’s aanwezigheid als prior van Beaulieu op een 

keizerlijke hofdag in Straatsburg, in 1016.1201 Hoewel we op geen enkele wijze zijn 

geïnformeerd omtrent het doel van Poppo’s bezoek aan deze vergadering, vond ze 

plaats enkele maanden nadat Adalbero van Luxemburg had afgezien van zijn 

aanspraken op de bisschopspositie van Trier. Het vredesproces tussen keizer Hendrik II 

en de Luxemburg familie draaide op dat ogenblik dus op volle toeren. Gezien Poppo’s 

besproken positie als broker tussen de diverse partijen in dit conflict, lijkt het dan ook 

niet onwaarschijnlijk dat hij (net als in Nijmegen het jaar voordien) op deze hofdag 

optrad als onderhandelaar of bemiddelaar. 

2.4.5 Enkele nabeschouwingen: redactie en verspreiding van de Vita 

Rodingi 

Bovenstaande analyse leert ons tot slot ook heel wat over de redactie en de beperkte 

populariteit van de Vita Rodingi. Ook al zijn deze gegevens niet direct relevant zijn voor 

de casus Poppo, toch helpen ze om de enige bron over Beaulieu in de elfde eeuw te 

kaderen. Laten we beginnen met de datum van redactie. Terwijl de meeste historici de 

Vita Rodingi dateerden in de periode 1015 (Richards benoeming in Beaulieu) tot 1046 

(Richards overlijden), argumenteerde Vanderputten onlangs om haar redactie te 

 

                                                      
1199 Diverse passages uit de Vita Rodingi wijzen er op dat Richard en Poppo zich inspanden om Beaulieu te 

linken met de heiligencultus rond St. Mauritius. Deze heilige was de patroonheilige van de Duitse keizers, 

waarbij zijn relieken de imperiale macht voorstelden. Volgens de Vita Rodingi stal Rodingus enkele van 

Mauritius’ relieken en bracht deze over naar Beaulieu. Een historisch onderzoek omtrent de identiteit van 

deze abdij toont echter aan dat Beaulieu op geen enkele wijze verbonden was met Mauritius’ cultus tot voor 

Richards benoeming in deze abdij. De inspanning van Poppo en Richard om Beaulieu te linken met de Oost-

Frankische patroonheilige moet dan ook gekaderd worden binnen hun inspanningen om de instelling los te 

koppelen van haar West-Frankische verleden. Op die manier konden ze immers de graaf van Bar uitsluiten uit 

de identiteit van Beaulieu, aangezien zijn claims zich voornamelijk baseerden op de West-Frankische 

voorgeschiedenis van deze abdij. Voor een uitgebreide bespreking hiervan verwijs ik graag door naar 

Vanheule, “Reformist hagiography”. 
1200 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 3 p. 296. Zie ook voetnoot 785. 
1201 Zie voetnoot 183. Hoewel bronnen over deze hofdag zeer schaars zijn, werd ze vermeld in Thietmar van 

Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 7, c. 29 pp. 431-2. 
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situeren in de periode c. 1024 tot c. de vroege jaren 1030. Zijn terminus post quem is 

gebaseerd op de Vita Magnerici, geschreven in c. 1024, waaruit Richard inspiratie putte 

bij het schrijven van de Vita Rodingi.1202 Deze tekst was geschreven door Eberwin van 

Tholey, een goede vriend van Richard met wie hij in de herfst van 1026 op bedevaart 

naar Palestina vertrok. 1203  Op deze tocht ontmoetten beide mannen Simeon van 

Syracuse, over wie Eberwin in 1036 ook een Vita schreef.1204 Aangezien deze Vita 

klaarblijkelijk niet door Richard werd aangewend bij het schrijven van de Vita Rodingi, 

kan 1036 als terminus ante quem worden gehanteerd.1205 

Volgens mij kan deze tijdsspanne nog verder worden verfijnd en mag de redactie van 

de Vita Rodingi geplaatst worden in 1026, kort voordat Richard vertrok naar Palestina. Op 

18 mei 1026 stierf immers Frederik II van Bar, de zoon en erfgenaam van graaf Diederik I 

van Bar.1206 Aangezien de Vita Rodingi vermeldt dat Austresius zijn kinderen verloor ten 

gevolge van een Goddelijke bestraffing, kan deze passage beschouwd worden als een 

verwijzing naar het overlijden van Frederik II.1207 Op dat ogenblik had graaf Diederik I al 

de leeftijd van 50 jaar bereikt, terwijl zijn kleinzoon en erfgenaam Frederik III nog maar 

10 jaar oud was.1208 Richard stond echter op het punt om te vertrekken naar het Heilige 

Land, een langdurige reis die niet zonder gevaren was. Tijdens zijn afwezigheid wilde hij 

dan ook de gemeenschap van Beaulieu ‘wapenen’ tegen de eigendomsclaims van 

Diederik I van Bar. De eenvoudige Vita Rodingi vormde hiertoe een ideaal middel. Mocht 

Richard niet terugkeren uit het Oosten en Diederik I zou overlijden, dan vormde dit 

heiligenleven een schriftelijk bewijs van Beaulieu’s bezit. Dit kon dan ingezet worden 

tegen Frederik III, mocht deze de claims van zijn vader willen verderzetten na zijn 

meerderjarigheid. 

Het verdere verloop van de geschiedenis zorgde er echter voor dat de Vita Rodingi  al 

kort na haar ontstaan een groot deel van haar relevantie verloor. Toen Richard 

terugkeerde uit Palestina (in 1027) was Diederik I van Bar inderdaad gestorven.1209 In 

1033 stierf vervolgens Frederik III van Bar, nauwelijks één jaar na zijn 

meerderjarigheid. 1210  De bezittingen van de Bar familie nabij Beaulieu werden 

vervolgens hoogstwaarschijnlijk geërfd door Beatrix, die echter nooit veel energie 

 

                                                      
1202 Vanderputten, Imagining, pp. 67-8.  
1203 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, pp. 164-7. 
1204 Haubrichs, Die Tholeyer Abtslisten, pp. 167-8. 
1205 Vanderputten, Imagining, p. 70. 
1206 Zijn enige andere zoon, Adalbero, stierf al voor 1015. Zie Parisot, Les origines, p. 371. Zie ook Figuur 22

 Verbondenheid Bar en Verdun families.  
1207 Richard van St-Vanne, Vita Rodingi, ed. Vanderputten, c. 7 p. 268. 
1208 Poull, La maison, pp. 20, 24. 
1209 Hij stierf op 11 april 1017. 
1210 Poull, La maison, p. 24. 
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investeerde in haar Lotharingse bezittingen.1211 Hierdoor verloor de Vita Rodingi dus na 

1027 haar nut om de bisschoppelijke de facto controle over Beaulieu te bestendigen en 

claims van de Bar familie te weerleggen.1212 Dit zorgde ervoor dat de tekst al snel niet 

meer werd dan een typisch stichtingsverhaal, zonder al te veel verdere relevantie.1213 Dit 

verklaart dan ook haar beperkte populariteit en verspreiding. 

2.4.6 Ondertussen in Holland: Vlaardingen 1018 

In de evolutie van Poppo’s leven zoals hierboven geschetst, kwam telkens opnieuw naar 

voor hoe sterk zijn band met de Luxemburg familie het verloop van zijn carrière 

beïnvloedde. Niettemin ontstond Poppo’s vroege band met Lutgard van Luxemburg in 

de eerste plaats via zijn vazalrelatie met kind-graaf Dirk III van Holland. Het lijkt dan 

ook logisch dat Poppo’s carrière evenzeer sterk werd beïnvloed door de evoluerende 

positie van deze graaf. Helaas kunnen we dergelijke stelling bevestigen noch ontkennen. 

Want hoewel Dirk III als graaf heerste over Holland en Friesland vanaf zijn 

meerderjarigheid tot aan zijn dood in 1039, weten we zo goed als niks over hem.1214 Zijn 

enige gekende wapenfeit staat echter geboekstaafd als één van de meest ophefmakende 

veldslagen in vroeg elfde-eeuws West-Duitsland. In 1018 vond immers de slag in 

Vlaardingen plaats, die uitdraaide op een bloedige en verpletterende nederlaag voor de 

keizerlijke geallieerde troepenmacht.1215 

Aanleiding voor dit gewapend treffen was een tolheffing van Dirk III op schepen die 

via Vlaardingen en het Merwedewoud naar Engeland vaarden. De getroffen handelaars 

en bisschop Adalbold van Utrecht († 1026), de eigenaar van dit woud (Dirk III had dit 

slechts in leen van de bisschop), deden hierover hun beklag bij de keizer (in 1018). Deze 

beval zijn aangetrouwde neef Dirk III van Holland om zijn burcht in Vlaardingen te 

 

                                                      
1211 Het merendeel van haar leven bracht ze immers door in Toscane, een situatie die niet veranderde na haar 

huwelijk met Godfried III van Verdun. Zie Poull, La maison, pp. 38-42. 
1212 Dit was zekerlijk het geval na 1170, toen Beaulieu officieel in handen terecht kwam van de Bar familie. 
1213 Het lijdt uiteraard weinig twijfel dat het opwekken van een lokale cultus rond Rodingus evenzeer één van 

Richards voornaamste motieven had gevormd om deze Vita te schrijven.  
1214 De Boer & Cordfunke, Graven, p. 29. Omtrent de link tussen Holland en Friesland in de tijd van Dirk III, zie 

Blok, “Holland”, pp. 347-57. Dirk III komt als getuige voor in een aantal oorkonden, al vinden we geen 

vermeldingen over hem terug tussen 1013 en 1024. Hierna opgesomd staan alle oorkonden waarin Dirk III 

werd vermeld (inclusief die van na zijn dood): Oorkondenboek, ed. Koch, nr. 62 p. 117 (a. 993?), nr. 65 pp. 120-1 

(a. 995-1012), nr. 71 pp. 131-3 (a. 1013), nr. 74 p. 140 (a. 1024), nr. 75 pp. 140-1 (a. 1024?), nr. 77 pp. 144-5 (a. 

1037), nr. 78 pp. 145-6 (a. 1037), nr. 84 pp. 156-61 (a. 1063), nr. 86 pp. 164-9 (a. 1064), nr. 88 pp. 169-85 (a. 1083). 
1215  Een overzicht van alle bronnen die vermelding maken van deze veldslag is terug te vinden in 

Nieuwenhuijsen & De Ridder, Ad Flaridingun, pp. 21-202. Zie ook Figuur 24. 
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slopen, maar de graaf van Holland weigerde. 1216  Hendrik II wilde deze 

ongehoorzaamheid straffen en trommelde een grootse troepenmacht op, met aan het 

hoofd ervan graaf Godfried II van Verdun, de hertog van Nederlotharingen. Dit leger 

was samengesteld door troepen van Godfried II van Verdun en van bisschoppen 

Adalbold van Utrecht, Gerard van Kamerijk, Balderik II van Luik en Heribert van 

Keulen.1217  

Wat echter een zekere zege moest worden voor de geallieerde keizerlijke legers, 

draaide al gauw uit op één van hun smadelijkste nederlagen. Dankzij de kronieken van 

Thietmar van Merseburg en Alpertus van Metz beschikken we over een vrij 

nauwkeurige beschrijving van deze veldslag.1218 Kort nadat Godfried II van Verdun was 

uitgescheept met zijn leger in de drassige velden rond Vlaardingen, zaaide een verrader 

paniek in de rangen met valse berichten.1219 Hierdoor vluchtten de keizerlijke troepen 

halsoverkop terug naar de boten, die door de overweldiging kapseisden, waardoor 

ontelbare soldaten verdronken. De troepen van Dirk III vielen ondertussen de 

voorhoede (met Godfried II van Verdun) van het leger aan, die volgens Alpertus van 

Metz te verbijsterd waren door de massale verliezen om weerstand te bieden. De balans 

van deze veldslag klokte af op enkele duizenden doden aan keizerlijke zijde, terwijl Dirk 

III nauwelijks verliezen zou hebben geleden. Godfried II van Verdun werd gevangen 

genomen, maar al gauw daagde bij Dirk III het besef dat dit enorme verlies aan 

keizerlijke zijde hem duur te staan zou komen. Hij liet Godfried II van Verdun 

onmiddellijk weer vrij en haastte zich om vrede te sluiten met Adalbold van Utrecht, om 

zo te ontsnappen aan de bloedwraak die hem boven het hoofd hing.1220 Zo ging de slag 

 

                                                      
1216 De moeder van Dirk III (Lutgard van Luxemburg) was de zus van de keizerin. Zie ook Figuur 16 De 

afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.  
1217 De Boer & Cordfunke, Graven, pp. 29-31; Nieuwenhuijsen & De Ridder, Ad Flaridingun, pp. 11-12. 
1218 Nieuwenhuijsen & De Ridder, Ad Flaridingun, pp. 21-5, 31-4. 
1219 Volens Alpertus van Metz was deze verrader “een verwant van de rovers [Dirk III]”, al geeft hij niet meer 

duiding. Zie Alpertus van Metz, De diversitate temporum, ed. Van Rij & Abulafia, c. 21 pp. 82-3. Hoewel dit slechts 

speculatie is, kan het zijn dat deze verrader behoorde tot de Luxemburg familie. Dirk III van Holland was 

immers hun schoonbroer, bovendien moet deze ‘verrader’ voldoende gezag hebben gehad om op een 

geloofwaardige manier geruchten te verspreiden. Mogelijks nam één van de Luxemburg broers dus deel aan 

het offensief tegen Dirk III van Holland, ook al stond hij de facto aan de zijde van zijn schoonbroer. Dergelijk 

verraad was niet vreemd aan middeleeuwse veldslagen. Ook in de slag van Hoegaarden had bijvoorbeeld graaf 

Robert van Namen zich aanvankelijk geallieerd met de bisschop van Luik tegen Lambert van Leuven. Eenmaal 

de strijd losbarstte en de Luikse troepen leken te winnen, koos de graaf van Namen plots de kant van Lambert 

van Leuven, wat het afloop van de strijd besliste in het voordeel van de Leuvense hertog. Zie Lays, Etude 

critique, pp. 100-1. 
1220 Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 8, c. 27-30 pp. 525-8; Alpertus van 

Metz, De diversitate temporum, ed. Van Rij & Abulafia, c. 19-21 pp. 79-87; Gesta episcoporum Cameracensium, MGH 

SS 7, lib. III c. 19 p. 471. 
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van Vlaardingen de geschiedenis in als een van de smadelijkste nederlagen van het 

keizerlijke leger, maar ook als een veldslag met enkel verliezers, zonder verdere 

gevolgen. Voor zover we kunnen nagaan, hield Dirk III zich daarna tijdens de rest van 

Hendrik II’s regering gedeisd. 

Het is onmogelijk na te gaan hoe Poppo, die op dat ogenblik nog steeds als prior van 

Beaulieu door het leven ging, zich verhield tot dit gebeuren.1221 Zelfs de Vita Popponis 

zwijgt vanaf Poppo’s intrede als monnik in alle talen over Dirk III van Holland, laat staan 

over deze veldslag. In elk geval berokkende deze nederlaag Poppo’s latere carrière geen 

schade, aangezien de keizer hem in 1020 benoemde tot abt van Stavelot-Malmedy. Dit 

betekent uiteraard niet perse dat Poppo zijn banden met Dirk III had doorbroken, of dat 

zijn sociale identiteit meer verbonden was met de Luxemburg familie dan met de 

machtsgroep rond Dirk III. Niettemin moeten we vaststellen dat de evoluerende positie 

van de Luxemburg familie tot dan toe een duidelijkere impact had op Poppo’s carrière 

dan de gebeurtenissen waarin Dirk III betrokken was. Op basis van deze vaststelling kan 

geargumenteerd worden dat Poppo’s indiensttreding bij Dirk III van Holland misschien 

zelfs eerder een gevolg was een al bestaande connectie tussen zijn biologische familie en 

Lutgard van Luxemburg. Dit zou dan betekenen dat ook Poppo’s vader eerder omwille 

van een band met de Luxemburg familie in dienst trad van Lutgard’s man Arnulf van 

Holland, dan vice-versa.1222 Hoewel dergelijke hypothese niet helemaal uitgesloten kan 

worden, kunnen we ze ook onmogelijk verifiëren. 

2.5 Eindpunt of beginpunt? Poppo’s abstbenoeming in 

Stavelot-Malmedy (1020) 

Het zou niet ondenkbaar zijn geweest dat Poppo, als prior van Beaulieu, aan het plafond 

van zijn monastieke carrière was gekomen. Tenzij Richard er opnieuw enig belang in 

zag om Poppo nogmaals over te plaatsen naar een andere instelling, bestond er een 

grote kans dat hij de rest van zijn leven in deze afgelegen instelling zou hebben 

gesleten. Niettemin duurde het niet lang vooraleer zijn carrière opnieuw een drastische 

 

                                                      
1221 Over Poppo’s mogelijke betrokkenheid in het vredesproces tussen Dirk III van Holland en Adalbold van 

Utrecht, zie infra, deel 2, 3.1.5. 
1222 Er zijn uiteraard ook heel wat argumenten contra deze hypothese te formuleren. Zo kent de naam 

‘Tyzekin’ een duidelijke Vlaams-Friese oorsprong, en zijn er de bezittingen van Poppo’s moeder rond Gent. 
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wending nam. In 1020 benoemde de Duitse keizer Hendrik II Poppo immers tot abt van 

de keizerlijke dubbelabdij Stavelot-Malmedy, gelegen in de Ardennen.1223  

Deze benoeming markeerde op meerdere vlakken een breekpunt in het leven van 

Poppo, die op dat ogenblik 41 of 42 jaar oud was. Eerst en vooral impliceerde ze een 

drastische wijziging van zijn identiteit. De prior van het kleine Beaulieu veranderde 

immers in een abt van een machtige keizerlijke instelling, waardoor hij eveneens een 

regionaal magnaat en rechtstreekse vazal van de Duitse keizers werd. 1224  Deze 

abtspositie betekende bovendien dat Poppo een zelfstandige hoedanigheid verkreeg. 

Voortaan diende hij immers niet langer verantwoording af te leggen aan een andere abt, 

maar enkel en alleen aan de keizer. Een ander belangrijk gevolg van deze benoeming 

heeft te maken met de ligging van Stavelot-Malmedy. Aangezien Poppo’s levensjaren 

zich voordien voornamelijk afspeelden in Vlaanderen (zijn jeugd en jaren in St-Vaast), 

West-Francië (St-Thierry) en de westelijke delen van Opperlotharingen (St-Vanne en 

Beaulieu), bevond een groot deel van zijn sociaal netwerk zich in deze regio’s. Zijn 

overplaatsing naar de noordelijke Ardennen, gelegen in het zuiden van 

Nederlotharingen, betekende dan ook dat Poppo gedeeltelijk werd afgesneden van zijn 

vroegere contacten en als nieuwkomer een positie moest zien te verwerven bij de lokale 

elites. Tot slot kan deze abtspositie beschouwd worden als het beginpunt van Poppo’s 

wijdverspreide invloed en van zijn post mortem reputatie.1225  

Traditioneel wordt Poppo’s benoeming door de keizer uitgelegd als een ‘monastieke 

hervorming’.1226 Als antwoord op de vraag waarom de keizer specifiek voor Poppo 

opteerde, verwezen de meeste auteurs naar Poppo’s hoedanigheid als leerling van de 

‘beroemde’ abt Richard en/of naar zijn aanwezigheid op de twee vermelde hofdagen.1227 

Beide argumenten lijken echter weinig overtuigend, niet in het minst omdat Poppo’s 

benoeming een inbreuk betekende op Stavelot-Malmedy’s privilege van vrije 

abtskeuze.1228 Het is bovendien bijzonder twijfelachtig dat Poppo’s bezoeken aan de 

hofdag in Nijmegen (1015) en Straatsburg (1016) hem tot een vertrouwenspersoon van 

 

                                                      
1223 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302. 
1224 Stavelot-Malmedy stond, als keizerlijk klooster, onder de onmiddellijke bescherming van de Duitse keizer. 

Dit betekent dat haar abt in een directe vazalrelatie kwam te staan met deze keizer. Zie Vogtherr, Die 

Reichsabteien, pp. 1-2, 19. 
1225 Zie deel 1. 
1226 Zie bijvoorbeeld Yernaux, Les premiers siècles, pp. 389-91; Baix, Etude, pp. 149-51; George, “Un réformateur”, 

pp. 94-5. 
1227 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, pp. 19-21; Krauss, “Christi iugum”, pp. 292-3. 
1228 Zie HR nr. 95 pp. 204-5. 
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Hendrik II hadden gemaakt.1229 Daarenboven geeft de Vita Popponis aan dat Richard van 

St-Vanne aanvankelijk meermaals had geweigerd om Poppo af te staan aan de keizer. 

Hendrik II diende zelfs de hulp in te roepen van aartsbisschop Heribert van Keulen om 

Richard te overtuigen.1230 Tot slot wijst niks erop dat Stavelot-Malmedy, dat in de tiende 

eeuw gekend stond als een welvarend monastiek centrum, op enige manier 

‘hervormingsbehoevend’ was voor Poppo’s aankomst.1231 Met andere woorden: waarom 

Hendrik II net voor deze persoon opteerde om zijn Ardense abdij te leiden lijkt op het 

eerste zicht een raadsel. 

Een grondige studie van deze casus toont echter aan dat de achterliggende 

dynamieken van Poppo’s benoeming in Stavelot-Malmedy in se niet wezenlijk veel 

verschillen van die van zijn vorige carrièrewissels. Uiteraard had deze abtsbenoeming 

een zeer grote impact op de sociale positie van Poppo (keizerlijk vazal versus prior 

onder Richard), alsook op de aard (abt versus prior) en de schaal (Stavelot-Malmedy 

versus Beaulieu) van zijn functie. Niettemin blijkt ook hier een lokale machtsstrijd aan 

de basis te liggen van de keizerlijke beslissing om Poppo over te plaatsen naar Stavelot-

Malmedy. Bovendien speelden invloedrijke leden van de Luxemburg familie eens te 

meer een determinerende rol in deze verandering van Poppo’s carrièreverloop. 

2.5.1 Stavelot-Malmedy als machtscentra in de noordelijke Ardennen 

en de Zülpichgouw (tiende eeuw) 

Om de achterliggende dynamiek van Poppo’s aanstelling in Stavelot-Malmedy goed te 

kunnen begrijpen, moet eerst iets worden gezegd over de speciale status en het lokaal 

belang van deze instelling.1232 Zoals haar naam al doet vermoeden, bestond Stavelot-

Malmedy in feite uit twee afzonderlijke instellingen. Hoewel beide gebouwen van dit 

dubbelklooster op slechts acht kilometer van elkaar verwijderd lagen, bevonden ze zich 

elk in een verschillend bisdom (Stavelot in Luik en Malmedy in Keulen) en in een 

verschillend graafschap (Stavelot in de noordelijke Ardennen en Malmedy in de 

Zülpichgouw).1233 De legende wil dat Remaclus, de zevende-eeuwse stichter van de abdij, 

 

                                                      
1229 Een dergelijke inbreuk van Hendrik II op privileges van abtsbenoeming is immers niet geheel uitzonderlijk, 

al gebeurde dit dus meestal omdat de keizer één van zijn vertrouwenspersonen op de abtszetel wilde krijgen. 

Zie Schäfer, Studien, p. 24. 
1230 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302. Volgens Mikoletzky weigerde Richard omdat hij liever zelf aan het 

hoofd had gestaan van Stavelot-Malmedy. Zie Mikoletzky, Kaiser Heinrich II., pp. 47-8. 
1231 Baix, Etude, pp. 149-51; Schroeder, Terra familiaque, pp. 73-89, 97-8; Krauss, “Christi iugum”, p. 292. 
1232 Omtrent de vroege geschiedenis van Stavelot tot aan de elfde eeuw, zie Baix, Etudes; Wehlt, Reichsabtei, pp. 

198-220; Schroeder, Terra familiaque, pp. 31-100. 
1233 Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 231-2. Zie ook Figuur 24. 
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eerst Malmedy had gesticht, maar dit per ongeluk in het verkeerde bisdom had gedaan. 

Zijn tweede stichting, Stavelot, was dan de ‘correcte’.1234 Hieruit volgde dan ook dat 

Stavelot het voorrecht genoot de primus inter pares te zijn, waarbij Malmedy de facto in 

een ondergeschikte positie stond. 

Deze vrij complexe geografische situatie had uiteraard meerdere gevolgen, niet in het 

minst voor wat betreft het voogdijschap over Stavelot-Malmedy.1235 De dubbelabdij 

kende immers slechts één oppervoogd, ook al waren beide instellingen in een ander 

graafschap gelegen. Deze prestigieuze functie werd traditiegetrouw door de Duitse 

keizer toegekend aan de heer wiens macht het stevigst verankerd was in de noordelijke 

Ardennen. 1236  Aangezien een groot deel van de noordelijke Ardennen bestond uit 

bezittingen van Stavelot-Malmedy, zou de heerser in de noordelijke Ardennen nooit 

toelaten dat een andere heer tussenkwam in het wereldlijk beheer van Stavelot’s 

bezit.1237 Dit gold uiteraard ook in omgekeerde richting: wie de titel van oppervoogd van 

Stavelot-Malmedy bezat, mocht zich de facto de wereldlijke heerser in de noordelijke 

Ardennen noemen.  

Aangezien de oppervoogd van Stavelot-Malmedy (en dus de graaf van noordelijke 

Ardennen) ook wereldlijke controle kon uitoefenen over Malmedy en haar bezittingen, 

kon hij ook in delen van de Zülpichgouw zijn macht laten gelden. Hoewel dit een 

voedingsbodem voor conflict lijkt, ziet het ernaar uit dat dit medio de tiende eeuw nog 

geen problemen opleverde. Tussen de jaren 943 en 959/965 werden zowel de noordelijke 

Ardennen als de Zülpichgouw immers gecontroleerd door dezelfde graaf. Tot 959 was 

dit graaf Ehrenfried van Zülpich, met daarna Garnier van Zülpich als zijn opvolger (tot 

959/965). Beiden droegen eveneens de titel droegen van oppervoogd van Stavelot-

Malmedy.1238 Aan deze situatie kwam echter een einde in de jaren 960. Na de dood van 

Garnier van Zülpich (in 959/965) erfde zijn zoon en opvolger Herman van Zülpich, die 

overigens de vader was van paltsgraaf Ezzo van Lotharingen, de gebieden van zijn 

 

                                                      
1234 Baix, Etude, pp. 141-2. Over de vroege geschiedenis van Stavelot-Malmedy, zie ook Müller-Kehlen, Die 

Ardennen, pp, 39-50. 
1235 Voor literatuur omtrent het voogdijschap over Stavelot-Malmedy, zie Wehlt, Reichsabtei, pp. 228-33; Linck, 

Sozialer Wandel, pp. 74-9; Petit, “L’avouerie”, pp. 137-40; Schroeder, Terra familiaque, pp. 186-8. 
1236 Vanderkindere, La formation, vol. 2, p. 236; Wehlt, Reichsabtei, p. 229; Petit, “L’avouerie”, pp. 131-5, 157. Over 

de problematiek van de graven van de noordelijke Ardennen, zie Margue, “Pouvoir”, pp. 509-15. 
1237  Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 229-30. Omtrent Stavelot’s domeinen, zie Schroeder, Terra 

familiaque, pp. 254-90. 
1238 Petit, “L’avouerie”, p. 137. Ehrenfried was ook graaf in Huy, Bonn, Eifel en in de Keldahgouw, zie 

Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 231, 248-9. Na zijn dood erfde Garnier dan de Zülpichgouw, Bonn en 

Eifel. Aangezien een oorkonde uit 959 aangeeft dat ook het kasteel van Bodeux, op 10 km ten westen van 

Stavelot, tot Garnier’s bezit behoorde, mag worden aangenomen dat de seculiere controle rond Stavelot 

eveneens in zijn handen was. Zie HR, nr. 74 pp. 169-71. Zie ook Margue, “Les biens”, p. 305; Joris, La ville, pp. 

96-7. 
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vader.1239 Herman komt echter in geen enkele oorkonde van Stavelot-Malmedy meer 

voor als opperadvocaat van de dubbelabdij. In plaats daarvan geven vier opeenvolgende 

oorkonden uit 965-991 aan dat voortaan een zekere ‘Gozelo’ deze functie vervulde.1240  

Dit betekent dat Herman van Zülpich zijn machtsbasis in de noordelijke Ardennen 

was kwijtgespeeld, en dat de graven van Zülpich sinds 959/965 niet langer de graven 

waren van de noordelijke Ardennen. Niettemin lag Malmedy nog steeds in hun 

grondgebied, waardoor zij voortaan een andere graaf moesten toelaten macht uit te 

oefenen in hun Zülpichgouw. 1241  Het lijdt weinig twijfel dat deze situatie in de 

daaropvolgende decennia leidde tot diverse spanningen. Hoogstwaarschijnlijk werden 

ook hier de kiem gelegd voor de separatistische neigingen van Malmedy, die hun 

hoogtepunt kenden in de elfde eeuw. De bronnen lijken dit alvast te bevestigen. De 

eerste tekenen van Malmedy’s separatistische neigingen duiken immers op tijdens het 

abbatiaat van Werinfrid (954-980), dus in de periode waarin de graaf van Zülpich zijn 

zeggenschap in de noordelijke Ardennen verloor.1242 

2.5.2 De machtsstrijd om de noordelijke Ardennen (tweede helft tiende 

-elfde eeuw) 

We kunnen ons nu de vraag stellen wie zich sinds 959/965 heer mocht noemen in de 

noordelijke Ardennen. Anders geformuleerd luidt de vraag: wie bezat de titel van 

Stavelot-Malmedy’s oppervoogd nadat de graven van Zülpich deze waren 

kwijtgespeeld? Indien we ons baseren op de vier vernoemde oorkonden uit de periode 

965-991, mag worden aangenomen dat een zekere ‘Gozelo’ voortaan de noordelijke 

Ardennen controleerde. Niettemin werd dit betwist door Vanderkindere, die begin de 

twintigste eeuw argumenteerde dat niemand minder dan Siegfried van Luxemburg, de 

vader van Lutgard en de stamvader van de Luxemburg familie, de noordelijke Ardennen 

controleerde vanaf de tweede helft van de tiende eeuw.1243 Dit zou dan betekenen dat de 

 

                                                      
1239 Herman had de Zülpichgouw, Eifel en Bonn geërfd van zijn vader. Deze Herman was op zijn beurt dan de 

vader van Ezzo van Lotharingen, die al meermaals aan bod kwam. Zie Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 

243-9. 
1240 Vier opeenvolgende oorkonden uit de periode 965-991 geven immers aan dat in plaats daarvan een zekere 

‘Gozelo’ voortaan deze functie vervulde, zie HR, nr. 80 pp. 180-1, nr. 82 pp. 183-5, nr. 83 pp. 185-7, nr. 88 pp. 

194-5. Zie ook Petit, “L’avouerie”, pp. 140-1.  
1241 Vanderkindere, La formation, vol. 2, p. 231. 
1242 Zie Baix, Etude, pp. 140-6; Schroeder, Terra familiaque, pp. 98-100. 
1243 Vanderkindere, la formation, vol. 2, p. 231. Zie ook Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en 

Luxemburg families.  
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regio’s rond Stavelot ten tijde van Poppo’s benoeming hoogstwaarschijnlijk behoorden 

tot het patrimonium van de Luxemburg familie. 

De stelling van Vanderkindere lijkt echter eerder twijfelachtig. Hij baseerde zich 

daarvoor volledig op een oorkonde uit 959, waarin vermeld staat dat Siegfried het 

kasteel van Bodeux probeerde te veroveren.1244 Aangezien dit kasteel zich op zo’n tien 

kilometer ten westen van Stavelot bevond, concludeerde Vanderkindere hieruit dat 

Siegfried van Luxemburg de heerser was in deze regio. Het feit dat de bronnen dit 

tegenspraken en ‘Gozelo’ vermeldden als oppervoogd van Stavelot-Malmedy, loste hij 

creatief op door voor te stellen dat deze abdij twee oppervoogden kende. Siegfried was 

dan Stavelot’s tweede oppervoogd, ook al stond hij nergens als dusdanig vermeld in de 

bronnen.1245 Deze argumentatie is weinig overtuigend, al brengt ze wel iets anders 

interessants aan het licht. De oorkonde uit 959 bewijst immers geenszins dat Siegfried 

de macht had in de noordelijke Ardennen, maar wel dat hij actief pogingen ondernam 

om er voet aan de grond te krijgen.1246 Aangezien geen enkele andere bron blijk geeft 

van enige activiteiten van Siegfried in deze regio, ziet het ernaar uit dat zijn poging tot 

machtsexpansie in de noordelijke Ardennen mislukte. Een reconstructie door Margue 

van de gebieden die onder de controle van Siegfried stonden, toonde zelfs aan dat zijn 

dichtstbijzijnde bezittingen bij Stavelot op meer dan 80 km ten zuiden van de abdij 

lagen.1247  

Hieruit mogen we bijgevolg concluderen dat, vanaf medio de tiende eeuw tot 

minstens 991, het inderdaad niet de Luxemburg familie was die de noordelijke Ardennen 

controleerde, maar wel die zogenaamde ‘Gozelo’. 1248  Deze persoon werd dan door 

diverse auteurs geïdentificeerd als Gozelo van Bastogne, de zoon van Reginar van 

Bastogne (die een broer was van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun).1249 Oplettende 

 

                                                      
1244 HR, nr. 74 pp. 169-171. 
1245 Vanderkindere, la formation, vol. 2, pp. 235-6. 
1246 Dit werd ook opgemerkt door Margue, “Face à l’évêque”, p. 257. Zie ook Renn, “Das erste Luxemburger”, p. 

71. Ook Paul Margue achtte het zeer onwaarschijnlijk dat Siegfried van Luxemburg bezittingen had gehad in 

de noordelijke Ardennen, zie Margue, “Les biens”, pp. 307-8. 
1247 Dit zijn Feulen, Mersch en Essingen. Zie ook Margue, “Les biens”, p. 307 noot 27. Voor andere misvattingen 

over Siegfried’s bezittigen, zie Margue, “les biens”, pp. 299-310. 
1248 Zie ook Margue, “Pouvoirs”, p. 513. 
1249 Deze identificatie baseerde zich op een oorkonde uit 1028, waarin Gozelo optrad als “de Bastonia comes”, zie 

MGH DD KII, nr. 116 pp. 161-2. Zie ook Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 234-6; Lefebvre, “Le comté”, p. 

181; Margue, “Les biens”, pp. 307-8. In 1979 bekritiseerden Laret-Kayser en Dupont weliswaar dat Gozelo van 

Bastogne dezelfde figuur is als de Gozelo die in de tweede helft van de tiende eeuw optrad als oppervoogd van 

Stavelot-Malmedy. Volgens hen was dit quasi onmogelijk, aangezien dit zou betekenen dat Gozelo zeer lang 

leefde. Niettemin moeten we vaststellen dat ook bisschop Adalbero van Laon, de broer van Gozelo van 

Bastogne, leefde van 945 tot 1030. Daarnaast argumenteerden Laret-Kayser en Dupont dat het voogdijschap 

over Stavelot-Malmedy altijd verbonden was met de titel van hertog van Nederlotharingen, klopt deze 
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lezers zullen opmerken dat deze man dus niet enkel deel uitmaakte van de Wigeric-clan, 

maar ook behoorde tot de groep medestanders van Godfried van Verdun die (samen met 

Siegfried van Luxemburg) door Lotharius werd gevangen genomen in 985. 1250  Dit 

betekent dus dat de Noordelijke Ardennen (en het voogdijschap over Stavelot-Malmedy) 

in de loop van de tweede helft van de tiende eeuw in de handen was gekomen van leden 

van de Wigeric-clan (meer bepaald van de Bastogne familie), die daarvoor ook al de 

zuidelijke Ardennen onder hun controle hadden.1251 Ongetwijfeld zorgde de toenmalige 

cohesie tussen de diverse Wigeric families (alsook het wapenbroederschap) ervoor dat 

Siegfried van Luxemburg deze situatie respecteerde. Dit verklaart dan ook waarom we 

hem na 959 geen pogingen meer zien ondernemen om de noordelijke Ardennen binnen 

zijn invloedssfeer te krijgen. 

Dit betekent echter allerminst dat Siegfried’s kinderen later de aspiraties van hun 

vader om de noordelijke Ardennen te veroveren, hadden opgeborgen. Een oorkonde uit 

1033 geeft namelijk aan dat Frederik II van Luxemburg, een kleinzoon van Siegfried, de 

titel van oppervoogd van Stavelot-Malmedy had verworven. 1252  Bijgevolg was de 

Luxemburg familie er ergens tussen 991 (de laatste vermelding van Gozelo van Bastogne 

als oppervoogd) en 1033 in geslaagd om alsnog bezit te nemen de noordelijke 

Ardennen. 1253  Helaas valt het exacte jaartal waarop dit gebeurde, onmogelijk te 

achterhalen. Op basis van een oorkonde uit 1004, waarin Frederik van Luxemburg, de 

zoon van Siegfried, vermeld staat als voogd van Stavelot-Malmedy, meenden sommige 

auteurs dat dit al voor 1004 plaatsvond.1254 Lejeune toonde echter aan dat deze oorkonde 

een vervalsing is uit twaalfde eeuw, waardoor ze onmogelijk als betrouwbare bron kan 

worden beschouwd.1255  

 

                                                                                                                                                                      
bewering geenszins. Zie Laret-Kayser & Dupont, “À propos des comtés”, pp. 308-9. Over de vooronderstelde 

(maar foutieve) link tussen het voogdijschap over Stavelot-Malmedy en de hertogstitel van Nederlotharingen, 

zie Petit, “L’avouerie”, pp. 341-3. Michel Margue argumenteerde dan in 2011 dat de Gozelo van Bastogne die in 

1028 werd vermeld een zoon van de Gozelo (van Bastogne) die in de tiende eeuw optrad als oppervoogd van 

Stavelot-Malmedy. Geen enkele bron bevestigt noch ontkent dit echter. Zie Margue, “Pouvoirs”, p. 513. Zie tot 

slot ook Figuur 16 De afstamming van de Verdun, Bar en Luxemburg families.   
1250 Zie Figuur 17 Wigericcers gevangen genomen door Lotharius in 985.  
1251 In 1952 argumenteerde Lefebvre zelfs dat het ‘graafschap Bastogne’ een synoniem was voor het ‘graafschap 

van de noordelijke Ardennen’. Dit klopt echter niet: beiden vormden twee afzonderlijke graafschappen. Zie 

Lefebvre, “Le comté”, pp. 171-83; Margue, “Pouvoirs”, p. 513. 
1252 UQB, nr. 245 pp. 341-3. Op dat ogenblik was Frederik II van Luxemburg ‘slechts’ de graaf van de Mozelgouw, 

al zou hij in 1046 hertog van Nederlotharingen worden. 
1253 Margue, “Pouvoirs”, pp. 519-21. 
1254 UQB, nr. 217 p. 307; HR, nr. 93 pp. 201-2. Zie bijvoorbeeld Renn, Das erste Luxemburger, p. 106; Vannérus, “La 

première dynastie”, pp. 807-19; Wehlt, Reichsabtei, p. 229; Kölzer, Studien, p. 269; Clauss, Die Untervogtei, p. 107. 
1255 Lejeune, “Etude”, pp. 76-9. Zie ook Renard, “Le domaine”, pp. 137-8. 
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Niettemin stelden we al vast dat de Luxemburg familie gedurende die periode (de 

eerste decennia van de elfde eeuw) volop bezig was haar invloedssfeer uit te breiden. 

Het is dan ook allerminst ondenkbaar dat deze familie, naast het accumuleren van 

prestigieuze functies, ook haar zinnen had gezet op het uitbreiden van haar lokale 

machtsbasis. De belangrijkste factor om controle te verkrijgen over de noordelijke 

Ardennen, was hierbij het bemachtigen van de titel van oppervoogd van Stavelot-

Malmedy. Om kans te maken op deze titel, moest de Luxemburg familie op goede voet 

zien te staan met de abt van deze abdij. Petit toonde immers aan dat de abt van Stavelot-

Malmedy een niet onbelangrijke rol speelde in het toekennen van het voogdijschap.1256 

Indien we te weten willen komen of de graaf van Luxemburg al voor Poppo’s benoeming 

(dus voor 1020) voogd was van deze dubbelabdij, kan het dus de moeite lonen om even 

een kijkje te nemen naar Poppo’s voorganger in de Ardennen, met name abt Bertrand 

(1007-1020). 

2.5.3 Abt Bertrand van Stavelot en de aspiraties van de Luxemburg 

familie (1007-1020) 

Hoewel Poppo’s voorganger in Stavelot slechts weinig sporen naliet, verbergt zijn 

abbatiaat een interessant verhaal. Bertrand, die voordien al prior was van Stavelot, werd 

in 1007 (na het overlijden van abt Ravenger) door beide conventen verkozen als nieuwe 

abt van Stavelot-Malmedy.1257 Omwille van de status van deze instelling als rijksabdij, 

had de Oost-Frankische koning/keizer weliswaar het recht om deze abt al dan niet goed 

te keuren. Aangezien Bertrand’s verkiezing zich op het eerste zicht conform de regels, 

zoals vastgelegd in 980, had voltrokken, leek niks zijn benoeming in de weg te staan.1258 

Een oorkonde uit 1011 leert ons echter dat de Duitse koning Hendrik II in 1007 toch 

formeel geweigerd had om Bertrand te erkennen als nieuwe abt. In plaats daarvan 

benoemde Hendrik II een andere (ons onbekende) abt aan het hoofd van deze abdij.1259 

De oorkonde vermeldt zelfs waarom Hendrik II had geweigerd Bertrand te erkennen als 

 

                                                      
1256 Petit, “L’avouerie”, pp. 142-3. 
1257 Bertrand staat vermeld als prior in volgende oorkonden: HR, nr. 88 pp. 194-5; nr. 93 p. 202. Zie ook Baix, 

Etude, p. 149. 
1258 In 980 werd bepaald door de keizer dat de nieuwe abt van Stavelot-Malmedy verkozen moest worden door 

middel van unanieme overeenkomst van beide conventen. De kandidaat moest hierbij bij voorkeur afkomstig 

zijn uit het convent van Stavelot. Indien deze instelling echter geen geschikte kandidaat huisvestte, mocht de 

kandidaat ook afkomstig zijn uit Malmedy. Zie HR, nr. 85 pp. 189-91. Zie ook Baix, Etude, p. 146. 
1259 HR, nr. 95 pp. 204-5. Villers meende dat Hendrik II Richard van St-Vanne aan het hoofd van deze abdij had 

geplaatst in 1007, ook al is zijn bewering ongegrond. Zie Villers, Histoire chronologique. 
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abt: er waren hem immers negatieve geruchten over Bertrand ter oren gekomen (“nostri 

culminis aures mala ipsorum opinio turbaverat”).1260 

Hoewel we slechts kunnen gissen naar de oorzaak of bron van deze ‘negatieve 

geruchten’, is het zeer waarschijnlijk dat de Luxemburg familie aan de oorsprong ervan 

lag. In 1007 bevonden zij zich immers nog steeds in een vertrouwenspositie bij hun 

schoonbroer Hendrik II, en vormden ze zelfs zijn belangrijkste raadgevers voor wat 

betreft de Westelijke delen van zijn rijk. Aangezien de keizer zelf niet al te veel 

persoonlijke betrokkenheid vertoonde in Stavelot-Malmedy, vertrouwde hij dan ook 

ongetwijfeld op het advies van zijn schoonfamilie voor het goedkeuren van de 

abtsbenoeming. De mogelijke motieven van de Luxemburgers om negatieve geruchten 

te verspreiden over Bertrand liggen voor de hand. Mogelijkerwijs vertegenwoordigde 

deze abt immers een groep die afkerig stond tegenover een al te grote invloed van de 

Luxemburg familie in Stavelot-Malmedy. Indien Bertrand Stavelot’s nieuwe abt werd, 

betekende dit voor de graaf van Luxemburg dat hij zijn ambities in de noordelijke 

Ardennen (en zijn hoop op het voogdijschap over Stavelot-Malmedy) voor lange tijd zou 

moeten opbergen. 

De loop der gebeurtenissen in de daaropvolgende jaren ondersteunt deze hypothese. 

We beschikken immers over een oorkonde uit 1007, kort na Bertrand’s verkiezing door 

beide conventen, waarin aartsbisschop Heribert van Keulen de bezittingen van 

Malmedy in het Ardennenwoud bevestigde.1261 Op zich niet zo vreemd, ware het niet dat 

de oorkonde expliciet gericht was aan “Bertranno Stabulensi abbati”. 1262  Aangezien 

aartsbisschop Heribert op dat ogenblik in een conflict met Hendrik II verwikkeld zat, 

mogen we deze oorkonde beschouwen als een politiek statement van Heribert dat hij 

Bertrand toch erkende als de legitieme abt, tegen de keizerlijke wil in.1263  

Vooral interessant is echter de oorkonde uit 1011, waarin Hendrik II Bertrand 

uiteindelijk toch formeel erkende als abt van Stavelot-Malmedy.1264 Deze erkenning lijkt 

op het eerste zicht misschien vreemd, maar kan verklaard worden door te kijken naar 

 

                                                      
1260 HR, nr. 95 p. 203. 
1261 HR, nr. 94 pp. 202-4. 
1262 HR, nr. 94 pp. 203. 
1263 Omtrent het conflict tussen Heribert van Keulen en Hendrik II, zie Müller, “Heribert”, pp. 12-5. Ook 

Schroeder merkte op dat deze oorkonde waarschijnlijk voornamelijk politieke bedoelingen had. Hij herkende 

erin steun van Heribert aan de separatistische groepen in Malmedy. Zie Schroeder, Terra familiaque, p. 89. 

Daarenboven geeft deze oorkonde aan dat Bertrand zich voornamelijk focuste op Malmedy, mogelijkerwijs 

omdat de keizerlijke abt Stavelot bezet hield. Dit werd ongetwijfeld toegejuicht door de separatisten van 

Malmedy en door Ehrenfried, de toenmalige graaf van Zülpich (en de broer van Ezzo), die hierin een kans zag 

om opnieuw oppervoogd te worden van Stavelot-Malmedy. Zie Kimpen, “Ezzonen”, pp. 191-1. 
1264 HR, nr. 95 pp. 204-5. In deze oorkonde herbevestigde Hendrik II ook de bepalingen uit 980 die vastlegden 

hoe de abtsverkiezing van Stavelot-Malmedy moest verlopen. 
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de toenmalige regionale socio-politieke context. Van 1008 tot 1017 zag Hendrik II zich 

immers geconfronteerd met de veelbesproken opstand van zijn schoonfamilie, die een 

hoogtepunt had bereikt in 1011.1265 De keizerlijke erkenning van Bertrand (die evenzeer 

plaatsvond in 1011) kan in deze context dan beschouwd worden als een symbolische 

daad tegen de opstandelingen van de Luxemburg familie. Hierdoor zag deze 

machtsgroep zijn ambities in de noordelijke Ardennen immers sterk gefnuikt. 

2.5.4 Middeleeuws gelobby in de praktijk: Poppo’s abtsbenoeming 

Na 13 jaar Stavelot-Malmedy te hebben geleid (waarvan negen met keizerlijke 

toestemming), stierf abt Bertrand. Op dat moment hadden de leden van de Luxemburg 

familie ongetwijfeld lang zitten wachten. Bertrand’s overlijden bood hen immers de 

kans om hun ambities in de noordelijke Ardennen vanonder het stof te halen. Die 

konden echter alleen maar slagen als de nieuwe abt de belangen van de Luxemburg 

familie zou behartigen. Een vrije abtsverkiezing door beide conventen moest dan ook 

kost wat kost vermeden worden, aangezien dit te veel risico’s inhield. De meeste 

monniken uit Stavelot-Malmedy waren immers niet geneigd om het bestaande 

machtsevenwicht rond hun abdij te verstoren, bovendien vertegenwoordigden velen 

onder hen waarschijnlijk rivaliserende machtsgroepen. De Luxemburg familie zag zich 

bijgevolg geconfronteerd met de moeilijke taak om enerzijds een geschikte 

abtskandidaat met hun stempel te vinden, en anderzijds om deze op een quasi-legitieme 

manier te laten verkiezen. 

Hoewel we het exacte verloop van de gebeurtenissen onmogelijk kunnen 

achterhalen, spreekt de uitkomst voor zich. Keizer Hendrik II negeerde het recht van 

beide conventen om hun eigen kandidaat naar voren te schuiven (hoewel hij dit recht 

persoonlijk had bekrachtigd in 1011) en beval Poppo om de nieuwe abt te worden van 

zijn rijksabdij. Het is niet moeilijk om zich in te beelden dat de Luxemburg familie 

achter deze benoeming zat. Hun opstand tegen Hendrik II was immers tot een formeel 

einde gekomen in 1017, waardoor ze zich opnieuw in een positie bevonden om vrijelijk 

te kunnen lobbyen bij hun schoonbroer. Het feit dat ze Poppo naar voor schoven als 

ideale kandidaat, bevestigt dan onze eerdere vaststellingen. Hoewel er ongetwijfeld tal 

van factoren meespeelden in hun uiteindelijke keuze voor Poppo, kende deze man 

immers een geschiedenis van contacten, samenwerking met en loyaliteit aan diverse 

leden van de Luxemburg familie. Met hem aan het hoofd van deze abdij, kon deze 

machtsgroep zich dan ook verzekeren van goede banden met deze instelling en 

 

                                                      
1265 Cf. supra, 2.4.4 Lokale hervormingen in een regionale context: Poppo’s sociaal kapitaal en zijn benoeming 

als prior in Beaulieu. 
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maakten ze bovendien kans om de nieuwe oppervoogd te worden. Mogelijkerwijs 

kunnen we in Poppo’s benoeming zelfs een ‘deal’ ontwaren tussen hem en leden van de 

Luxemburg familie.1266 Hierbij zouden zij hem helpen aan een invloedrijke positie in één 

van de machtigste monastieke instellingen van Lotharingen. In ruil zou Poppo hen dan 

toelaten een grotere mate aan invloed en controle te verwerven over deze rijksabdij en 

in de noordelijke Ardennen. 

Alhoewel pas in het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op Poppo’s eigenlijke 

abbatiaat in Stavelot-Malmedy, wil ik ter afsluiting van dit hoofdstuk en als cliffhanger 

voor het volgende alvast twee zaken vermelden die bovenstaande hypothese lijken te 

bevestigen. Enerzijds is er de vermelding uit 1033 dat Frederik II van Luxemburg op dat 

ogenblik de oppervoogd was van Stavelot-Malmedy.1267 Zoals Petit opmerkte, kan zijn 

voogdijschap haast enkel verklaard worden door te wijzen naar de invloed van de keizer 

en de abt (in casu Poppo).1268 Werner argumenteerde dan dat het vooral dankzij deze 

functie van oppervoogd was dat Frederik II van Luxemburg er in slaagde om zijn macht 

in de noordelijke Ardennen definitief te bestendigen.1269 Anderzijds vermeldt de Vita 

Popponis dat Poppo’s intrede in Stavelot-Malmedy gevolgd werd door een gewapende 

opstand van de lokale elite. Tijdens een oponthoud in Malmedy vernam Poppo namelijk 

hoe een gewapende bende Stavelot had aangevallen en velen “van de zijnen” (“plures 

suorum”) had gedood. Hierop zond Poppo direct twee militiae saecularis die hem 

escorteerden, genaamd Boso en Adalbert, naar Stavelot om een einde te maken aan dit 

bloedvergieten.1270 Diverse historici verklaarden deze gewelddadige opstand door te 

wijzen naar Poppo’s (vermeende) religieuze vernieuwingen, of door erop te wijzen dat 

de lokale elite bang was gebieden aan de abdij te moeten afstaan, of misnoegd was over 

de keizerlijke inmenging in de abtsverkiezing.1271 Als we echter aannemen dat Poppo’s 

abbatiaat samenging met een toegenomen invloed van de Luxemburg familie, dan is het 

logisch dat de voordien heersende elites het verlies van hun hegemonie niet zomaar 

duldden. Vanuit dit perspectief beschouwd, kan deze opstand dan ook geïnterpreteerd 

worden als een ultiem verzet tegen de wijzigende politieke machtsverhoudingen in de 

noordelijke Ardennen.  

 

                                                      
1266 Zie ter vergelijking Richards benoeming in St-Vanne, die volgens Vanderputten evenzeer het gevolg kon 

zijn van een deal met de Verdun familie (en met de bisschop van Verdun). Vanderputten, Imagining, p. 81. 
1267 UQB, nr. 245 pp. 341-3. 
1268 Petit, “L’avouerie”, pp. 142-3.  
1269 Werner, “Der Herzog”, p. 458. Niet onbelangrijk op te merken, is dat Frederik II van Luxemburg vanaf 1035 

ook graaf van Malmedy werd. 
1270 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 pp. 202-3. Deze Boso kan mogelijkerwijs geïdentificeerd worden als de latere 

ondervoogd van Stavelot-Malmedy. Zie Petit, “L’avouerie’, p. 107. 
1271 Zie bijvoorbeeld Ladewig, Studien, pp. 39-40; Schäfer, Poppo, pp. 27-8; George, “Un réformateur”, p. 94. 
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Figuur 24 Kaart met belangrijke plaatsen uit Poppo’s leven tot ca. 1020. Boven: kaart met 

voornaamste politieke grenzen. Onder: kaart met (aarts-) bisdomsgrenzen. 
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2.6 Conclusie: Poppo’s ‘verborgen jaren’ als sleutel tot het 

Poppo-enigma 

In dit hoofdstuk werd de jonge Poppo ontdaan van zijn bestaande post hoc identificaties 

als abt of als religieuze, en plaatste ik hem als sociaal figuur in een concrete socio-

politieke context. Het doel hiervan was om een beter inzicht te krijgen in de redenen 

waarom Poppo’s carrière op diverse ogenblikken een welbepaalde wending nam. Ook al 

gaven de schaarse bronnen niet bijster veel prijs over de jonge Poppo, toch stelde de 

Vita Popponis ons in staat om een ruwe schets te maken van zijn familiale achtergrond en 

vroege sociale omgeving. Deze summiere gegevens konden dan geconfronteerd worden 

met de omringende lokale en regionale socio-politieke context waarin Poppo zich 

telkens opnieuw bevond.  

Om dit mogelijk te maken, werd elke ‘sleutelgebeurtenis’ uit Poppo’s leven behandeld 

als een aparte casus. In sommige gevallen (zoals met de casus van Beaulieu) stuitten we 

hierbij op een ‘blinde vlek’ in onze kennis van hoogmiddeleeuwse kloosters, waardoor 

een uitgebreidere historische reconstructie en een creatieve aanpak van de beschikbare 

bronnen vereist bleek. Niettemin bood iedere casus ons voldoende sporen om gegronde 

hypothesen te formuleren over waarom Poppo’s carrière net op dat ogenblik die 

bepaalde wending nam. Ook al ontbrak het ons vaak aan een ‘smoking gun’ om de 

geformuleerde hypothesen 100% te verifiëren, toch moet vastgesteld worden dat een 

combinatie van al deze puzzelstukken resulteerde in een coherent verhaal, waarin 

bepaalde patronen waar te nemen waren in de achterliggende dynamieken die Poppo’s 

42 eerste levensjaren vorm gaven. 

Hieruit bleek dat Poppo’s vroege monastieke carrière een veel interessanter verhaal 

verbergt dan voordien werd aangenomen. Het mag alleszins duidelijk zijn dat Poppo’s 

uiteindelijke abtsbenoeming in Stavelot-Malmedy geenszins een ééndimensioneel 

verhaal vormde. Die benoeming was het resultaat van meer dan 40 jaar aan opgebouwde 

ervaring, zowel in de seculiere wereld als in een religieuze omgeving. Zijn dienstjaren in 

diverse instellingen als St-Thierry, St-Vanne, St-Vaast en Beaulieu, alsook zijn contact 

met leiders als Richard van St-Vanne, hadden Poppo de nodige vaardigheden verschaft 

om een monastieke leidersfunctie met succes te vervullen. Daarnaast mag ook zijn jonge 

ervaring als miles niet worden onderschat, aangezien hij hier waarschijnlijk de nodige 

tools had verworven om te kunnen functioneren in conflictueuze situaties en binnen 

politiek-gevoelige contexten. 

Niettemin blijkt uit dit hoofdstuk dat zijn opgedane ervaring en talenten niet de 

belangrijkste stuwende kracht vormden van zijn carrière. Wat doorheen zijn jonge jaren 

echter wel een constant determinerende rol bleek te spelen, was Poppo’s vroege sociale 

omgeving, en de wijze waarop deze omgeving zijn sociale identiteit blijkbaar 
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definieerde. Iedere afzonderlijke casus bracht immers telkens opnieuw aan het licht hoe 

groot de invloed bleef van zijn initiële sociale omgeving, ook al had hij in de loop der 

jaren ongetwijfeld de kans gehad zijn sociaal kapitaal aanzienlijk te vergroten en te 

diversifiëren.1272 

Het prille begin van Poppo’s carrière gaf aanvankelijk nog niet veel prijs over de 

impact van deze sociale omgeving. Zo liet Poppo’s militaire dienst bij de minderjarige 

graaf Dirk III van Holland op het eerste zicht nog niet vermoeden hoe belangrijk Poppo’s 

band met Lutgard van Luxemburg, de moeder van Dirk III, zou blijken.1273 Aangezien 

Poppo in die tijd ook connecties onderhield met diverse andere personen, bleek het op 

dat ogenblik maar moeilijk te voorspellen welke machtsgroepen een invloed zouden 

uitoefenen op zijn latere levensloop. De vreemde keuzes die werden gemaakt aan de 

start van zijn monastieke carrière lieten dan vermoeden dat zijn loyaliteit zich in 

toenemende mate was gaan enten op (of al verbonden was met) leden van de Wigeric-

clan. Zijn jaren in St-Thierry, zijn ontmoeting met Richard van St-Vanne en zijn 

dienstjaren in Verdun wezen daarbij aanvankelijk in de richting van de Verdun familie 

als machtsgroep waarmee Poppo’s zich voornamelijk verbonden zag. Daarnaast speelde 

ook zijn Vlaamse achtergrond nog steeds een niet onbelangrijke rol, voornamelijk dan 

bij zijn benoeming in St-Vaast.  

Het verdere verloop van Poppo’s carrière maakte echter steeds meer duidelijk dat 

Poppo’s identiteit in de eerste plaats verbonden bleek met de evoluerende positie van de 

Luxemburg familie. Deze link tussen Poppo en (leden van) deze familie werd echter in 

nog geen enkel ander historiografisch werk vastgesteld. Dit is weliswaar niet zo 

verwonderlijk, aangezien geen enkele middeleeuwse bron toelaat om zelfs maar een 

glimp op te vangen van enige rechtstreekse band tussen Poppo en deze familie. Zo 

zwijgt de Vita Popponis in alle talen over (enig lid van) deze machtsgroep, zelfs Lutgard 

van Luxemburg komt er nergens in voor.1274 Een herhaalde confrontatie tussen de 

vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘lokale en regionale 

socio-politieke context’ wees echter telkens opnieuw ontegensprekelijk in de richting 

van deze machtsgroep als terugkerend patroon in de evolutie van Poppo’s carrière. 

Terwijl hun invloed nog een vrij beperkte rol speelde zolang de Verdun en Luxemburg 

families goede relaties onderhielden, tekenden de breuklijnen zich duidelijker af nadat 

de kinderen van Siegfried van Luxemburg zich waren gaan concentreren op de belangen 

 

                                                      
1272 Zie ook voetnoot 1086. 
1273 Ik opperde al dat Poppo’s vazalrelatie met Dirk III van Holland mogelijkerwijs zelfs resulteerde uit een al 

bestaande connectie tussen enerzijds zijn biologische familie en anderzijds de Luxemburg familie. Niettemin 

valt dit onmogelijk te verifiëren.  
1274 Deze vaststelling vertelt ons uiteraard meer over de achtergrond en intenties van de auteurs van deze 

bron, dan over de feitelijke situatie waarin Poppo zich bevond. 
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van hun eigen kernfamilie, tegen die van de andere Wigeric families in. Poppo’s 

overplaatsingen naar St-Vanne (1015) en Beaulieu lijken dan ook sterk beïnvloed te zijn 

door deze evolutie, wat erop wijst hoezeer anderen Poppo’s identiteit beschouwden in 

functie van zijn verbondenheid met deze groep. De reconstructie van zijn benoeming in 

Stavelot nam dan de laatste twijfels weg: Poppo had zich als persoon én als monastiek 

leider verbonden met de belangen van de Luxemburg machtsgroep. 

Hoe we deze ‘verbondenheid’ dan exact moeten interpreteren, blijft een moeilijk te 

beantwoorden vraag. De casus van Poppo wijst er niettemin op dat de interactie tussen 

een individu en zijn initiële sociale omgeving in elk geval heel wat méér was dan een 

loutere ‘geef-en neemrelatie’. De wijze waarop een middeleeuws persoon al sinds 

jongsaf aan banden had met specifieke machtsgroepen bepaalde diens gelaagde sociale 

identiteit immers voor een zeer groot deel. De evoluerende positie van deze 

machtsgroepen kon dan ook een grote impact uitoefenen op iemands levensloop en 

carrièremogelijkheden. Enerzijds bracht deze verbondenheid heel wat kansen met zich 

mee (cf. Poppo’s benoeming in Stavelot-Malmedy), anderzijds kon ze ook vaak een 

restrain betekenen (cf. zijn ontslag als prior van St-Vaast).  

Deze banden mogen evenwel ook niet als té deterministisch worden beschouwd. 

Zoals familia-theorieën aantoonden, beschikte iedere persoon, binnen het kader van de 

bestaande cliëntrelaties, namelijk over heel wat eigen bewegingsvrijheid. Zo 

impliceerde Poppo’s verbondenheid met diverse groepen, en zijn positie als broker, 

evenzeer dat hij zelf een zekere mate van controle had in het onderhouden van zijn 

personal community. De positie die een persoon binnen bepaalde groepen en kliekjes 

bekleedde, bracht niettemin bepaalde (interne en externe) verwachtingen met zich 

mee, wat iemands gedrag in niet onbelangrijke mate bepaalde. Toch kan gesteld worden 

dat iedere carrièrewissel een zekere keuze van Poppo zelf behelsde, waardoor hij zelf 

enigszins controle had over het telkens opnieuw (her)vormen van zijn sociale identiteit. 

Poppo’s abtsbenoeming in Stavelot-Malmedy kan bijgevolg gedeeltelijk geïnterpreteerd 

worden als een ‘keuze’ van Poppo om zich nog explicieter te verbinden met de belangen 

van de Luxemburg groep. Dit werkte trouwens in beide richtingen: zo zou ook de 

identiteit van de graaf van Luxemburg zich na Poppo’s abtsbenoeming in toenemende 

mate gaan verbinden met de abdij van Stavelot-Malmedy (en haar abt). Poppo stond 

bijgevolg in een essentieel wederzijds beïnvloedende relatie met zijn sociale omgeving.  

Hoezeer Poppo’s vroege carrièreverloop ook beïnvloed werd door zijn sociale 

identeit, ze vormde in elk geval allerminst het logische gevolg ervan. Het zou dan ook 

fout zijn Poppo’s volledige carrière te gaan verklaren door enkel te wijzen naar de 

belangen van de Luxemburg familie. Tal van andere factoren speelden immers evenzeer 

een rol in de evolutie van zijn jonge leven. In heel veel gevallen bleek het dan ook te 

gaan om een (haast toevallig) samenspel van diverse omstandigheden. Poppo bleek 

hierbij dan telkens de juiste (of net de verkeerde) persoon, met de juiste connecties en 

ervaring, op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Met de actor-network theorie 
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van Bruno Latour in het acterhoofd, mogen we dus gerust stellen dat het ‘werkelijke’ 

verhaal achter de jonge carrière van Poppo ongetwijfeld veel complexer is dan we ooit 

zullen kunnen reconstrueren. 

Samenvattend kan ik besluiten dat Poppo’s ‘verborgen pre-abtelijke jaren’ de sleutel 

bevatten om zijn abtsbenoeming te verklaren, en mogelijks ook om zijn latere invloed te 

kaderen. Ze tonen immers aan hoe belangrijk het is om, bij het bestuderen van 

hoogmiddeleeuwse carrières, eerst en vooral te begrijpen hoe iemands identiteit 

doorheen de jaren verbonden bleef met zijn of haar vroege sociale omgeving. Dit 

betekent niet dat bepaalde subjectieve kenmerken, zoals charisma, religieuze 

virtuositeit of geïnspireerdheid, geen enkele rol speelden in iemands carrièreverloop. 

Toch bleek het in dit hoofdstuk mogelijk om een alternatieve verklaring te formuleren 

voor een niet onbelangrijk deel van Poppo’s levensloop, zonder dat daarbij gebruik werd 

gemaakt van dergelijke niet-verifieerbare verklaringsmodellen. Bovendien plaatste deze 

analyse bepaalde fenomenen die tot nog toe al te vlug werden benoemd als ‘monastieke 

hervormingen’ in een nieuw daglicht. Het ziet er immers naar uit dat, althans voor wat 

betreft de casus Poppo, concrete korte-termijn politieke strategieën vaak eerder aan de 

basis lagen van bepaalde monastieke ontwikkelingen dan enige religieus-spirituele 

overwegingen. 
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Hoofdstuk 3  

Het fenomeen voorbij: de abtsjaren van Poppo 

(1020-1048) 

“Cuius humilitas quia ceterarum virtutum eius indicio 
regi fuit, totius consilii viribus idem mox rex incubuit, 
quatinus ipse eas regni sui abbatias illum administrare 
iuberet, quas aliquando pastoribus destitui videret; quot 
et factum est. Nam quascumque rectoribus viduatas 
aperiri contigit, ut ei mox conferret dilatio nulla 
prohibuit, licet ipse ab eis pro humilitate aliquantulum 
delituerit, atque erga regiam iussionem impossibilitatis 
excusationibus usus fuerit”1275 
 
(vrije vertaling): “Omdat zijn [Poppo’s] nederigheid 
in de ogen van de koning [Koenraad II] een teken 
was van diens bijzonder karakter, vertrouwde 
diezelfde koning al gauw op hem als raadgever. Het 
ging zelfs zo ver dat de koning hem beval om alle 
abdijen die behoorden tot zijn koninklijke macht 
en die op een gegeven moment zonder abt vielen, 
te besturen, wat gebeurde. Zo gebeurde het dat 
welke abdij dan ook die zonder bestuurder viel 
weldra zonder aarzeling aan hem [Poppo] werd 
toevertrouwd. Hoewel hij zichzelf enigszins 
verborg voor deze abdijen uit nederigheid, kon hij 
onmogelijk excuses verzinnen ten aanzien van een 
koninklijk bevel.” 
 

Met dit fragment openden Everhelm en Onulf het negentiende hoofdstuk van de Vita 

Popponis. Hierin boden ze een opsomming van niet minder dan veertien abdijen die 

 

                                                      
1275 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
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tijdens de heerschappij van keizer Koenraad II (1024-1039) aan Poppo’s zorgen werden 

toevertrouwd.1276 Bij het lezen van dit citaat wordt ontegensprekelijk de indruk gewekt 

dat Poppo, eenmaal abt, haast aan de lopende band alle vacante abtsposities in het 

westen van het Duitse rijk mocht opvullen. Ook al verwezen de auteurs naar het gezag 

van de Duitse keizer om Poppo’s invloed te verklaren, toch impliceren ze vooral dat 

Poppo’s bijzondere uitstraling – om niet te zeggen charisma – aan de basis ervan lag. 

Deze regels uit de Vita Popponis vormen hierdoor niet enkel een ideale illustratie van 

Poppo’s opzienbarende abtscarrière, maar ook (en vooral) van hoe zijn daden en invloed 

als abt later werden gepercipieerd. 

Het zijn dan ook voornamelijk Poppo’s jaren als abt die hem zijn vroegere en huidige 

naam en faam hadden bezorgd. Zoals besproken in het eerste deel, bogen diverse 

historici in de negentiende, twintigste en zelfs eenentwintigste eeuw zich al over 

Poppo’s abtscarrière en over zijn wijdverspreide invloed. Hierbij werden de aard en 

impact van zijn betrokkenheid in de diverse kloosters verklaard vanuit één bepaalde 

visie, die voortvloeide uit Poppo’s identificatie als zijnde een ‘hervormer’ of 

‘rijkskerkpion’. Alle instellingen waarin deze historici Poppo’s invloed herkenden, 

werden daarbij op één spreekwoordelijke hoop gegooid. Iedere vorm van heterogeniteit 

werd daarbij volkomen genegeerd, waardoor zelden een onderscheid werd gemaakt 

tussen de aard van Poppo’s interventies, het type van klooster, de wereldlijke en 

geestelijke rang van de persoon die Poppo het bevel gaf te interveniëren, enzovoort.1277 

Vele werken, zoals die van Ladewig, Hallinger en Schäfer, beperkten zich dan ook 

voornamelijk tot een vrij droge chronologische bespreking van de mogelijke 

hervormingen die Poppo in de diverse instellingen doorvoerde.1278 Hoe interessant het 

verhaal van Poppo’s pre-abtelijke jaren uit vorig hoofdstuk dus ook mocht blijken, het 

zijn in feite vooral zijn 28 jaren als abt die hadden geleid tot het ontstaan en in stand 

houden van het fenomeen Poppo. Om het Poppo-enigma dat daaruit voortvloeide, te 

kunnen doorbreken, kunnen we bijgevolg niet anders dan uitgebreid stil te staan bij de 

periode van 1020 (Poppo’s abtsbenoeming) tot 1048 (Poppo’s overlijden). 

In dit hoofdstuk, het sluitstuk van deze verhandeling, staan Poppo’s jaren als abt 

centraal. Het is de bedoeling om de klassieke verklaringsmodellen die tot nog toe 

werden gebruikt om de abt Poppo te interpreteren, te gaan herevalueren.1279 Concreet 

zal ik dit doen door de visie die werd ontwikkeld in het eerste hoofdstuk van dit deel op 

 

                                                      
1276 Zie voetnoot 1510. 
1277 Het recente artikel van Krauss vormt hierop de enige uitzondering, zie Krauss, “Christi iugum”. Voor een 

bespreking van dit werk, zie Deel 1, 4.5. 
1278 Ladewig, Poppo, pp. 39-99; Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 288-308; Schäfer, Studien, pp. 34-112. 
1279 Voor een uitgebreide bespreking van deze verklaringsmodellen, zie Deel 1: Van een oude visie op Poppo…  

Over de post-mortem (re-)constructie van een heilige. 
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Poppo’s abtscarrière los te laten.1280 Centraal hierbij staat de vraag in hoeverre het 

verklaringsmodel dat resulteerde uit het onderzoek naar Poppo’s pre-abtelijke jaren ook 

in staat blijkt om zijn loopbaan als abt te kaderen. Op die manier wil ik komen tot een 

alternatief interpretatief model voor de abt Poppo, en voor hoogmiddeleeuwse 

monastieke carrières in het algemeen. Het resultaat hiervan zal bovendien in niet 

onbelangrijke mate bijdragen tot een verdergezette deconstructie (en grondige 

herziening) van het concept ‘monastieke hervormingen’. 

Dit betekent dat Poppo’s abtscarrière, en zijn wijdverspreide invloed, in de eerste 

plaats bestudeerd zal worden vanuit de evoluerende socio-politieke context. Het vorige 

hoofdstuk maakte immers duidelijk hoezeer het verloop van Poppo’s leven (althans tot 

1020) invloed had ondervonden van de vector ‘lokale en regionale socio-politieke 

context’. Meer bepaald zal dit hoofdstuk worden ingedeeld volgens de regeerperiodes 

van de diverse Duitse koningen/keizers die tussen 1020 en 1048 aan de macht waren. 

Omwille van zijn benoeming in het rijksklooster Stavelot-Malmedy had Poppo immers 

het statuut van keizerlijk vazal verkregen. 1281  Dit betekent niet alleen dat Poppo 

voortaan enkel verantwoording diende af te leggen aan de Oost-Frankische heerser, 

maar ook dat zijn rechtspersoonlijkheid als abt toebehoorde aan de keizer. De Duitse 

prelaat kon dus een direct gezag uitoefenen over Poppo en beïnvloedde hierdoor in zeer 

sterke mate het verloop van Poppo’s abtelijke loopbaan. Om zijn abtelijke carrière en 

invloed grondig te kunnen begrijpen, dient bijgevolg eerst en vooral een onderscheid te 

worden gemaakt per keizer.  

Aangezien Poppo drie opeenvolgende keizers diende, is dit hoofdstuk ingedeeld in 

drie delen. In het eerste deel worden de vier jaren besproken waarin Poppo als 

kersverse abt Hendrik II diende (1020-1024). Vervolgens zoom ik in op Poppo’s 

abtscarrière onder Koenraad II (1024-1039), waarin Poppo’s invloed een exponentiële 

stijging nam en onovertroffen hoogtes bereikte. Tot slot sta ik stil bij Poppo’s laatste 

levensjaren, waarin hij keizer Hendrik III diende (1039-1048). In elk deel zal ik eerst kort 

stilstaan bij de historiografische evaluatie van elke keizer (vooral dan op monastiek-

politiek vlak) en bij eventuele verschuivingen in de toenmalige politieke 

machtsverhoudingen. Vervolgens zal ik de evolutie van Poppo’s carrière trachten te 

verklaren aan de hand van de besproken vectoren. Om af te sluiten schets ik dan per 

keizer een ‘gemene deler’ van Poppo’s invloed, waarin het verklaringsmodel dat uit mijn 

 

                                                      
1280 Zie deel 2, Hoofdstuk 1 (Bouwen aan een alternatief beeld van Poppo: ) & Hoofdstuk 2 (Van mens tot 

fenomeen: de genese van een monastiek leider (978-1020)). 
1281 Zie voetnoot 1224. Daarnaast vermeldde de Vita Popponis hoe Richard Poppo haast letterlijk overdroeg ‘in 

de handen van de keizer’, wat betekent dat hij zijn rechtmatig gezag over Poppo in keizerlijke handen legde. 

Zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302: “et ut ei [de keizer] beatus Poppo in manus cederet [onderwerp = 

Richard]”. 
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onderzoek resulteerde, afgetoetst wordt aan de klassieke opvattingen omtrent Poppo’s 

interventies of omtrent de (monastiek-politieke) reputatie van elke keizer. 

3.1 Van imperiale abt tot rijkskerkpion: Poppo als abt onder 

Hendrik II (1020-1024) 

Op het ogenblik dat Poppo in 1020 benoemd werd tot abt van Stavelot-Malmedy, was 

Hendrik II zo’n 47 jaar oud. Niets op dat ogenblik deed echter vermoeden dat een 

infectie aan de urinewegen Hendrik II fataal zou worden in 1024, waardoor Poppo deze 

keizer slechts vier jaar als keizerlijke abt en vazal diende. Ook al lijkt dit een relatief 

korte periode te zijn, ze was in vele opzichten bepalend voor Poppo’s verdere carrière 

en post-mortem reputatie.  

Eerst en vooral kende Poppo’s abtsbenoeming door Hendrik II in Stavelot-Malmedy 

uiteraard enkele verstrekkende gevolgen voor Poppo zelf, waarvan ik er al een aantal 

vermeldde in het vorige hoofdstuk. 1282  Naast zijn wijziging van identiteit, 

rechtspersoonlijkheid en geografische focus impliceerde deze abtsbenoeming ook een 

grondige transformatie van zowel zijn egocentrisch netwerk als van zijn positie binnen 

de globalere maatschappelijk netwerkstructuur. Ook al valt onmogelijk na te gaan op 

welke wijze exact Poppo’s (positie binnen) sociale netwerkstructuren wijzigde(n) in 

1020, toch kan hiervan een idee worden gevormd door een parallel te maken met Rosé 

haar onderzoek naar Odo van Cluny.1283 Zoals besproken in het eerste hoofdstuk van dit 

deel, stelde zij vast hoe Odo door zijn abtsbenoeming in Cluny opschoof van een positie 

in de marge naar een veel centralere netwerkpositie. Het aantal directe contacten 

waarover Odo kon beschikken, steeg veelvuldig en werd een stuk diverser, waardoor hij 

voortaan minder nood had aan tussenpersonen. Dit zorgde er op zijn beurt voor dat Odo 

zelf een broker werd tussen diverse machtsgroepen, wat hem een vooraanstaande (en 

machtige) netwerkpositie opleverde.1284 Het spreekt voor zich dat deze vaststellingen 

grotendeels mutatis mutandis van toepassing zijn op de casus Poppo. 

Twee observaties van Rosé omtrent Odo’s abtsbenoeming lijken bovendien bijzonder 

interessant om hier te vermelden. De eerste betreft volgende uitspraak: “[…] en dépit de 

 

                                                      
1282 Zie deel 2, 2.5. 
1283 Voor een grondige bespreking van haar onderzoek, zie Deel 2, 1.3, Isabelle Rosé en Odo van Cluny als ideale 

testcase. 
1284 Rosé, “Reconstitution”, pp. 241-3. 
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quelques différences structurelles, le réseau “Odonien” conserve la plupart des attributs mis en 

place au cours de la période monastique.”1285 Dit betekent dat ook Poppo’s abtsbenoeming 

geenszins beschouwd mag worden als een breuk met zijn voordien verworven 

netwerkposities en sociaal kapitaal. Dit ligt in de lijn van onze eerdere observaties 

aangaande het belang van path dependency en de impact van bijvoorbeeld conversies op 

iemands egocentrisch netwerk. 1286  Dit bevestigt bijgevolg het belang om Poppo’s 

abtsbenoeming niet zozeer als een eind- of beginpunt te beschouwen, maar veeleer als 

een bepaalde gebeurtenis in het continuüm van zijn leven. Een tweede interessante 

vaststelling van Rosé is dat Odo gedurende zijn beginjaren als abt zeer intensieve 

contacten onderhield met bepaalde personen die niet perse centraal stonden binnen de 

globalere netwerkstructuur van de maatschappij. Niettemin hadden deze figuren hem 

in grote mate geholpen om zijn abtspositie te verwerven en om zijn legitimiteit op 

diverse niveaus te bestendigen. Het betreft hierbij personen als de koningin, 

vrouwelijke leden van bepaalde machtsfamilies en bevriende bisschoppen.1287 Dit doet 

bijzonder sterk denken aan Poppo’s voormalige band met personen als Lutgard van 

Luxemburg (die determinerend bleek voor het verloop van zijn vroege carrière) en 

insinueert een intensificatie van dergelijke banden na zijn abtsbenoeming. 

Stavelot-Malmedy was echter niet de enige keizerlijke instelling die tijdens de 

regeerperiode Hendrik II aan Poppo werd toevertrouwd. Amper drie jaar na zijn 

benoeming in de Ardense dubbelabdij ontving Poppo in 1023 het bevel van de keizer om 

het bestuur op te nemen van de Trierse rijksabdij St-Maximin. Dit betekent dat Poppo 

vanaf 1023 als abt aan het hoofd stond van twee van de acht rijksabdijen die 

Lotharingen telde. In beide instellingen zou hij trouwens tot het eind van zijn leven de 

abtsfunctie blijven vervullen, zij op een intermezzo in St-Maximin van 1035 tot 1038 na. 

Gezien het belang en de rijkdom van Stavelot-Malmedy (in Nederlotharingen) en 

voornamelijk van St-Maximin (in Opperlotharingen) gold Poppo hierdoor vanaf 1023 

ongetwijfeld als één van de machtigste abten in het westen van het Duitse rijk.  

Ondanks deze opmerkelijke accumulatie van abtsfuncties, bezat Poppo gedurende 

Hendrik II’s regering uiteraard nog niet de invloedrijke positie die hij later zou 

verwerven onder keizer Koenraad II. Niettemin hadden deze vier jaar minstens een even 

grote impact op zijn beeldvorming in de moderne historiografie als de 15 jaar waarin 

Poppo Koenraad II diende. In het eerste deel besprak ik uitgebreid hoe Poppo dikwijls 

werd voorgesteld als een ‘hervormer’ en als een vertegenwoordiger van de rijkskerk.1288 

Beide identificaties kwamen voor een niet onbelangrijk deel voort uit het feit dat 

 

                                                      
1285 Rosé, “Reconstitution”, p. 242. 
1286 Zie onder andere supra, deel 2, 2.3.1. 
1287 Rosé, “Reconstitution”, p. 243. 
1288 Cf. supra, deel 1, 4.3 & 4.4. 
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Poppo’s eerste abtsjaren zich situeerden tijdens de heerschappij van Hendrik II. Deze 

keizer werd immers vaak afgeschilderd als een ‘monnikskeizer’ (mönchskönig), wiens 

bestuur het hoogtepunt vormde van het zogenaamde rijkskerksysteem.1289 Poppo zou de 

start van zijn carrière als abt dan ook voornamelijk te danken hebben aan de religieuze 

geïnspireerdheid en het politiek vernuft van Hendrik II, terwijl Koenraad II ‘enkel’ een 

beroep deed op de Poppo die al een gevestigde reputatie en positie bezat. Poppo’s 

interventies onder Koenraad II werden soms zelfs voorgesteld als zijnde in se niet veel 

meer dan een verderzetting van zijn activiteiten onder Hendrik II. Sommige auteurs 

argumenteerden hierbij zelfs dat Poppo onder Koenraad II in feite geen enkele 

‘hervorming’ doorvoerde, ook al situeerde het gros van Poppo’s carrière en invloed zich 

tijdens de heerschappij van deze keizer.1290  

Het wordt bijgevolg stilaan tijd voor een herevaluatie van Poppo’s dienstjaren onder 

Hendrik II. Dit deel start daarom met een korte introductie op de reputatie van Hendrik 

II, evenals op het concept van het zogenaamde ‘rijkskerksysteem’. Vervolgens zal dieper 

worden ingegaan op wat we weten omtrent poppo’s activiteiten als prille abt in 

Stavelot-Malmedy, en zal ik de achterliggende dynamieken van Poppo’s opmerkelijke 

benoeming in St-Maximin trachten te achterhalen. Daarnaast wordt ook even ingegaan 

op de vraag van bisschop Durandus van Luik aan Poppo om in 1021 te helpen met de 

(her)stichting van de abdij van St-Laurent, een ‘mislukkingsverhaal’ uit Poppo’s oeuvre 

dat vaak werd genegeerd in de historiografie. Tot slot zal worden nagegaan in hoeverre 

deze bevindingen overeen komen met de ‘traditionele’ beeldvorming rond Hendrik II en 

rond Poppo’s carrière in 1020-1024. 

3.1.1 Hendrik II als Mönchskönig en het ‘rijkskerksysteem’ 

Voor wat betreft post-mortem reputaties, past Hendrik II perfect in het rijtje van 

personen die in deze verhandeling al aan bod kwamen. Ook de beeldvorming van deze 

keizer kende in de negentiende- en twintigste-eeuwse historiografie immers een 

 

                                                      
1289 De aanduiding van Hendrik II als een “Mönchskönig” is afkomstig van Hoffmann, Mönchskönig. 
1290  Zo argumenteerde bijvoorbeeld Vogtherr dat de meeste van Poppo’s daden onder Koenraad II 

waarschijnlijk niet als ‘hervormingen’ kunnen worden bestempeld; zie Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 95-7. 

Andere auteurs focusten zelfs haast exclusief op Hendrik II als keizerlijke invloed in Poppo’s carrière, zie 

bijvoorbeeld George, die Koenraad II wel vermeldt, maar toch voornamelijk focust op Hendrik II (en in 

mindere mate Hendrik III) om Poppo’s invloed te verklaren. Zie George, “Un réformateur”. Voor een 

uitgebreid overzicht van de verklaringsmodellen uit de historiografie om Poppo’s succes te kaderen, verwijs ik 

graag naar supra, deel 1, Hoofdstuk 4. 
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opmerkelijke evolutie.1291 Dit is voor een groot deel te wijten aan zijn enigszins moeilijk 

te interpreteren levensloop. Toen Hendrik II in de jaren 970 werd geboren, liet 

aanvankelijk niet veel vermoeden dat hij later Duitse koning (in 1002) en keizer (1014) 

zou worden. Aangezien hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht in de 

kapittelscholen van Hildesheim en Regensburg, opperden diverse historici zelfs dat 

Hendrik II aanvankelijk werd klaargestoomd voor een religieus (en eventueel 

monastiek) leven.1292 Het overlijden van zijn vader in 995 leidde er echter toe dat 

Hendrik II in 995 de titel van hertog van Beieren op zich nam. In 1002 stierf keizer Otto 

III dan kinderloos, waardoor de rijksgroten voor de eerste maal sinds lange tijd een 

nieuwe koning moesten verkiezen. Zo kwam het dat Hendrik II, de voormalige hertog 

met een geestelijke achtergrond, van 1002 tot 1024 heerste over Duitsland als de laatste 

der Ottoonse dynastie.1293  

Zijn jaren (en daden) als keizer vormden lange tijd het onderwerp van discussie in de 

historiografie. 1294 Hoewel de feiten vrij goed zijn gedocumenteerd (onder meer dankzij 

de kroniek van Thietmar van Merseburg), waren de meningen vaak verdeeld over hoe 

zijn daden en intenties geïnterpreteerd moeten worden. Zo gingen sommige historici 

hem afschilderen als de grootste (en zelfs als de eerste echte) Duitse staatsman ooit, 

terwijl anderen zijn jaren als heerser als niet veel bijzonders achtten.1295 Daarbij komt 

nog het feit dat Hendrik II in 1146 heilig werd verklaard, een eer die, op de beruchte 

Karel de Grote na, geen enkele andere Duitse keizer ooit te beurt viel.1296 Net als in het 

geval van Poppo, had ook deze canonisatie een sterke invloed op de latere 

voorstellingen van deze man. Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat de 

negentiende en twintigste-eeuwse historiografie gekenmerkt werd door een verregaand 

versnipperde beeldvorming van Hendrik II, waarbij niet zelden volledig tegengestelde 

representaties van hem opdoken.1297 Zo merkte Schneidmüller in 1997 het volgende op 

omtrent de historiografische representaties van Hendrik II: 

 

                                                      
1291 Tal van werken besteedden in de negentiende, twingtigste en eenentwintigste eeuw aandacht aan Hendrik 

II. Voor een bespreking, zie Schneidmüller, “Neues”, pp. 13-39. 
1292 Schneidmüller, “Neues”, p. 24. 
1293 Over de verkiezing van Hendrik II in 1002, zie onder andere Hlawitschka, “Die Thronkandidaturen”; wolf, 

“Zur Königswahl”.  
1294 Zie Weinfurter, Heinrich II., pp. 12-3. 
1295 Voor een overzicht van deze evolutie in de historiografie, zie Schneidmüller, “Neues”, pp. 18-21; Ubl, “Der 

kinderlose König”, pp. 338-40. 
1296 Schneidmüller, “Neues”, pp. 14-5. 
1297 Zo stelde Hoffmann Hendrik II in 1993 voor als een “Mönchskönig” die de ideale christelijke vorst van het 

zogenaamde ‘rijkskerksysteem’ belichaamde. Volgens Fried (1993) was Hendrik II echter een scrupulloze 

staatsman die het canoniek recht ging aanwenden voor politieke doeleinden. Zie Hoffmann, Mönchskönig, pp. 

99, 115; Fried, Der Weg, p. 623. 
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“So entstanden mehrere Heinriche, lebten nebeneinander her, ein erbaulich-heiliger, ein 

nüchtern-weltlicher, ein kaiserlicher Heiliger und ein liudolfingischer Kaiser. Met diesem 

Herrscher konnte man nach seiner Façon selig werden, als Gläubiger wie als Historiker.”1298 

Over één thema heerste er echter een grote consensus, namelijk dat deze vorst een 

bijzondere aandacht vertoonde voor alles wat te maken had met de religieuze instituties 

van zijn rijk (zowel bisdommen als kloosters). Al in negentiende eeuw hadden diverse 

historici dit opgemerkt. Van grote invloed hierbij was de Geschichte des deutschen 

Kaiserzeit van Von Giesebrecht. In het eerste deel van deze verhandeling merkte ik al op 

hoe dit werk Poppo ‘herontdekte’ en hem een Cluniacenzische identiteit toekende.1299 

Dit gebeurde echter in de context van Von Giesebrecht’s beschrijving van de relatie 

tussen Hendrik II en de kerk, waarbij hij opmerkte dat “Heinrichs Regiment war der engste 

Bund zwischen der Krone und der deutschen Kirche.”1300 Volgens deze auteurs had Hendrik II 

de kerkelijke instellingen van het rijk tot de hoeksteen van zijn bestuur gemaakt. Deze 

keizer steunde volgens hem voornamelijk op bisschoppen en abten als zijn raadgevers 

en bemoeide zich sterk met zowel de interne organisatie als met het extern beheer van 

episcopale en monastieke instellingen.1301 Hoewel de aandacht in zijn boek voornamelijk 

uitging naar Hendrik II’s stichting van het bisdom Bamberg en zijn deelname aan 

talrijke synodes, argumenteerde hij ook dat deze keizer in nauw contact stond met Odilo 

van Cluny en een bijzondere aandacht vertoonde voor ‘kloosterhervormingen’ in zijn 

rijkskloosters.1302 

In de jaren na Von Giesebrechts publicatie groeide bij diverse historici de aandacht 

voor het concept van ‘rijkskloosters’ (aangezien een goede definitie hiervan nog steeds 

ontbrak) en voor hun relatie tot de diverse keizers.1303 Vooral het werk van Matthäi, uit 

1877, is hierbij het vermelden waard.1304 Hij bestudeerde voor een eerste maal op 

systematische wijze de aard en het belang van deze zogenaamde ‘rijkskloosters’, waarbij 

hij voornamelijk inzoomde op de kloosterpolitiek van Hendrik II. Zijn oordeel was even 

duidelijk als onverbiddelijk: Hendrik II vertoonde inderdaad een bijzondere interesse 

voor monastieke hervormingen, al betekende dit voornamelijk dat hij de 

zelfstandigheid en immuniteit van de machtigste rijksabdijen wilde breken. Deze keizer 

 

                                                      
1298 Schneidmüller, “Neues”, p. 17. 
1299 Zie Deel 1, 4.1. 
1300 Von Giesebrecht, Geschicte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2, p. 75. 
1301 Von Giesebrecht, Geschicte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2, pp. 74-89. 
1302 Von Giesebrecht, Geschicte der deutschen Kaiserzeit, vol. 2, pp. 86-8. 
1303 Voor een overzicht hiervan, zie Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 7-9. 
1304 Matthäi, Die Klosterpolitik. Zie ook Deel 1, 4.1. 
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beoogde immers om deze instellingen opnieuw onder zijn invloed te brengen, zodat ze 

konden worden ingezet bij het uitoefenen van zijn politiek.1305  

Het werk van Matthäi had tot direct gevolg dat Hendrik II in de decennia daarna 

onlosmakelijk verbonden raakte met het concept ‘kloosterhervormingen’. Hierbij werd 

deze keizer uiterst consequent voorgesteld als een vrome ‘monnikskeizer’ die met harde 

hand en op systematische wijze hervormingen doorvoerde in zijn rijksabdijen.1306 In 

1951 verscheen dan het invloedrijke artikel van Schieffer, getiteld Heinrich II. und Konrad 

II. Die Umprägung des Geschichtbildes durch die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts.1307 In het 

eerste deel van deze verhandeling besprak ik al hoe dit artikel het begin inluidde van 

een decennialange discussie omtrent het concept ‘rijkskerksysteem’. 1308  Hoewel 

Schieffer deze term niet expliciet hanteerde, was hij de eerste onderzoeker om de 

kerkpolitiek van Hendrik II te gaan voorstellen als een zijnde een breuk met die van de 

vorige Ottonen. Veel meer nog dan zijn voorgangers, herkende Schieffer een visie en 

‘systeem’ in de omgang van Hendrik II met zijn bisdommen en rijkskloosters, waarbij 

deze keizer het hoogtepunt vormde van de keizerlijke kerkpolitiek.1309 De omgang van 

deze keizer met zijn kerkelijke instellingen stelde hij dan ook voor als “eine auf Staats- 

und Eigenkirchentum beruhende lückenlose Königsherrschaft über die Reichskirche.”1310 Zoals 

besproken, speelde Poppo geen onbelangrijke rol in deze visie. Diens Lotharingse en 

West-Duitse ‘hervormingen’ in de eerste helft van de elfde eeuw waren volgens 

Schieffer voornamelijk te danken aan Hendrik II, die hem had geïntroduceerd in twee 

van zijn belangrijkste rijkskloosters.1311 

Na de publicatie van Schieffer barstte de discussie over het al dan niet bestaan van 

een zogenaamd Ottoons-Salisch ‘rijkskerksysteem’ in alle hevigheid los. Zonder op de 

details van deze discussie te zullen ingaan, wil ik hier kort de hoofdlijnen ervan 

schetsen.1312 De eerste auteur om deze term expliciet in de mond te nemen, was 

 

                                                      
1305 Matthäi, Die Klosterpolitik, pp. 62-85. 
1306 In 1904 publiceerden Hauck en Boehmer bijvoorbeeld hun Kirchengeschichte Deutschlands, waarin Hendrik II 

werd voorgesteld als een Cluniacenzisch geïnspireerde kloosterhervormer. in 1910 publiceerde Ernst Tomek 

dan zijn Studien zur Reform der deutschen Klöster im XI. Jahrhundert, waarin voornamelijk Hendrik II centraal 

stond. In dit werk focuste Tomek ook voornamelijk op de Cluniacenzische geïnspireerdheid van Hendrik II. In 

1946 verscheen het werk Kaiser Heinrich II. und die Kirche van Hanns Mikoletzky, al bevestigde dit werk 

voornamelijk de eerdere vaststellingen van Matthäi. Zie Hauck & Boehmer, Kirchengeschichte, pp. 443-500; 

Tomek, Studien, vol. 1, pp. 34-58; Mikoletzky, Kaiser Heinirch II. 
1307 Schieffer, “Heinrich II.”.  
1308 Zie Deel 1, 4.4. 
1309 Schieffer, “Heinrich II.”, 393-403. 
1310 Schieffer, “Heinrich II.”, p. 399. 
1311 Schieffer, “Heinrich II.”, p. 402. 
1312 In de laatste twee decennia verscheen een groot aantal publicaties die zowel de hoofdlijnen als de details 

van deze discussie vrij goed samenvatten. Zie voornamelijk Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 7-15; Schieffer, 
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Santifaller in 1954.1313 Zijn kernthese luidde dat de rijkskloosters en bisdommen de 

hoeksteen vormden van de binnenlandse politiek van zowel de Ottoonse als Salische 

keizers, om op die manier tegenwicht te bieden aan de machtige regionale dynastieke 

adel.1314 In deze optiek beschouwd, vormden abten als Poppo dus niet enkel machtige 

leenmannen van de vorst, maar ook vorstelijke vertrouwenspersonen en sleutelfiguren 

in de integratie van bepaalde regio’s (zoals Lotharingen) in het rijk. Dit idee van het 

bestaan van een ‘rijkskerksysteem’ werd in de daaropvolgende jaren uitgediept en 

enigszins genuanceerd, al verloor ze allerminst aan populariteit.1315  

Deze populariteit leidde er echter toe dat de termen ‘rijkskerksysteem’ en ‘rijkskerk’ 

enigszins uitgehold raakten, aangezien een exacte definiëring van beide nog steeds 

ontbrak. Met dit probleem wilde Fleckenstein in 1974 komaf maken door een definiëring 

te bieden van de term ‘rijkskerk’, gebaseerd op diplomatisch onderzoek.1316 Volgens hem 

betekende dit in enge zin alle kerkelijke instellingen die juridisch gezien onder de 

directe bescherming van de keizer stonden, of in brede zin alle kerkelijke instellingen 

van het rijk.1317 Fleckensteins definiëringen hielden echter niet lang stand. In 1982 

gooide de Britse historicus Timothy Reuter (die een Duitse achtergrond had) immers 

een spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok van de Duitse historiografie door 

brandhout te maken van de concepten ‘rijkskerk’ en ‘rijkskerksysteem’.1318 Zijn mening 

kan worden samengevat met volgend citaat: 

“The concept of a Reichskirchensystem was first developed by an earlier generation of 

scholars, for whom such generalisations were not only possible but the main purpose of 

their work: the powerful attractiveness of verfassungsgeschichte lay precisely in the way in 

which it offered a means of ordering the mass of the discrete and the particular. The 

concept has survived even though the framework in which it was embedded has been 

discarded, and it is time it too was discarded.”1319 

 

                                                                                                                                                                      
“Der geschichtliche Ort”; Huschner, “Die Ottonisch-Salische Reichskirche”; Groth, Die ottonisch-frühsalische 

Reichskirche, pp. 7-34; Grosse, “L’église impériale”,  
1313 Santifaller, Zur Geschichte. 
1314 Santifaller, Zur Geschichte, pp. 27-49. 
1315 Zo namen Haendler en voornamelijk Köhler, in respectievelijk 1963 en 1968, dit concept onder de loep en 

onderzochten ze nauwgezet de aard, rijkwijdte en betekenis ervan. De publicatie van Wehlt uit 1970 droeg in 

niet onbelangrijke mate bij tot de populariteit van dit concept, al focuste hij voornamelijk op de rijksabdijen 

zelf. Wehlt’s voornaamste bijdrage aan dit debat was dat hij de rijksabdijen als een geheel ging bestuderen, en 

niet langer als individuele instellingen. Zie Haendler, Reichskirche; Köhler, “Die Ottonische Reichskirche”, pp. 

141-204; Wehlt, Reichsabtei, pp. 317-28. 
1316 Fleckenstein, “Zum Begriff”. 
1317 Fleckenstein, “Zum Begriff”, p. 70. 
1318 Reuter, “The ‘imperial church system’”. 
1319 Reuter, “The ‘imperial church system’”, p. 374. 
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Volgens Reuter viel er geen enkel ‘systeem’ te onderscheiden in de Ottoonse en Salische 

kerkpolitiek, en had de keizer allerminst het doel voor ogen om via kerkelijke 

instellingen de macht van de adel te counteren. Daarbij wees hij er fijntjes op dat vele 

abten en bisschoppen zelf behoorden tot deze adellijke groepen, waarbij ze zich 

bovendien helemaal niet gedroegen als sleutelfiguren in de keizerlijke politiek.1320 

Fleckenstein liet zich door deze kritieken niet uit zijn lood slaan en bood in 1985 een 

weerwoord op Reuter, waarin hij deze concepten verdedigde. 1321  Het grote aantal 

Duitstalige werken die in de laatste decennia van de twintigste eeuw nog steeds volop 

gebruik maakten van deze paradigma’s doet echter vermoeden dat deze discussie zich 

grotendeels in de marge afspeelde.1322 In 1998 sloot Rudolf Schieffer het debat dan af 

door vast te stellen dat het opzetten of hanteren van de ‘rijkskerksysteem’ nooit de 

intentie was van de Ottoonse en Salische keizers, een visie die daarna algemeen werd 

aangenomen. Als alternatief stelde Schieffer voor om te spreken van de 

‘rijkskerkpolitiek’ en het woord ‘systeem’ dus uit de historiografie te bannen.1323  

Schieffers publicatie betekende niettemin allerminst het einde van de 

historiografische interesse voor de houding van de Duitse keizers ten aanzien van de 

Duitse ‘rijkskerk’.1324 Een laatste auteur die ik in dit verband wil aanhalen, is Vogtherr. In 

2000 publiceerde deze historicus een synthese van de Duitse rijkskloosters en hun 

verhouding tot de Ottoonse en Salische keizers.1325 Hij besloot dat er wel degelijk 

‘structuren’ waar te nemen zijn in de houding van de Duitse vorsten ten aanzien van 

hun rijksabdijen, al verschilde dit sterk per keizer en per regio. De kern van zijn these 

luidde dat keizers deze kloosters voornamelijk gebruikten als verblijfplaats en als bron 

van allerlei vormen van kapitaal. Bovendien speelden ze een cruciale rol in de integratie 

van grensgebieden (zoals Lotharingen) in het rijk en vervulden ze een belangrijke 

memoria-functie.1326 Dit verklaart volgens Vogtherr dan ook de keizerlijke interesse in 

kloosterhervormingen, evenals hun invloed op de abtsverkiezingen: hun politiek had 

 

                                                      
1320 Reuter, “The ‘imperial church system’”, pp. 347-74. 
1321 Fleckenstein, “Problematik”, pp. 83-98. 
1322 Een exhaustieve opsomming van boeken die deze concepten nog hanteerden zou veel te uitgebreid zijn om 

hier weer te geven, waardoor ik mij beperk tot enkele voorbeelden. Zie bijvoorbeeld Zielinski, Die 

Reichsepiskopat; Finck von Finckenstein, Bischof; Schieffer, “Der ottonische Reichsepiskopat”; Hoffmann, 

Mönchskönig; Haendler, Von der Reichskirche; Seibert, “Herrscher”. Ook Engelstalige historiografie maakte soms 

dankbaar gebruik van deze concepten, zie bijvoorbeeld Bernhardt, Itinerant kingship, pp. 70-5. 
1323 Schieffer, Der Geschichtliche Ort, pp. 5-33. 
1324 Hoewel de term ‘rijkskerksysteem’ grotendeels verdween uit de historiografie, bleef het concept van 

‘rijkskerk’ uiteraard nog springlevend. Zie hiervoor de literatuur in voetnot 1312. 
1325 Vogtherr, Die Reichsabteien. 
1326 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 273-97. 
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immers baat bij een zo efficiënt (en controleerbaar) mogelijk beheer van de 

rijksabdijen.1327 

Ondanks (of net doordat) het feit dat bovenstaande discussie zich grotendeels 

onafhankelijk van Hendrik II had ontwikkeld, hield diens identiteit als vrome 

‘monnikskeizer’ gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw stevig stand.1328 Een 

goed voorbeeld hiervan is het boek van Hoffmann uit 1993, waarin hij de vermeende 

(dis)continuïteit in de kerkpolitiek van Hendrik II en Koenraad II bestudeerde.1329 In deze 

publicatie, waarin Hendrik II aangeduid werd als een Mönchskönig, argumenteerde 

Hoffmann nog steeds dat Hendrik II gold als de ideale koning van het vernoemde 

‘rijkskerksysteem’.1330 Zijn analyse bevestigde de vaststellingen van historici als Matthäi 

en Schieffer dat Hendrik II een bijzonder sterke interesse vertoonde in het 

kloosterwezen en in ‘monastieke hervormingen’. 1331  Niettemin moest Hoffmann 

toegeven over geen bewijzen te beschikken dat er tijdens de heerschappij van Hendrik II 

consuetudines van rijkskloosters werden gewijzigd.1332 Wat hij wel kon waarnemen, is dat 

deze zogenaamde hervormingen allen een impact hadden op het beheer van monastieke 

domeinen.1333 Hoffmann stelde weliswaar geen uitspraak te willen doen over Hendriks 

persoonlijke vroomheid, aangezien we dit onmogelijk kunnen achterhalen.1334 Met dit 

voornemen van Hoffmann maakte Schneidmüller komaf in 1997, door omtrent de 

christelijke opvattingen van Hendrik II te stellen: “Im Koordinatensystem des späten 20. 

Jahrhunderts mochte man in ihm [Hendrik II] bisweilen einen Fundamentalisten erkennen.”1335 

Volgens hem heeft het dan ook weinig zin de schijnbare ijver van de middeleeuwse 

Hendrik II om de Goddelijke wetten te doen naleven in zijn rijk te beoordelen volgens 

onze hedendaagse “Repertoire politischer Taktik oder säkularer Zweckorientierung”.1336  

De huidige beeldvorming omtrent Hendrik II wordt echter het sterkst beïnvloed door 

Weinfurter’s biografie van deze keizer uit 1999.1337 Weinfurter deinsde er niet voor terug 

 

                                                      
1327 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 73-153. 
1328 Zie bijvoorbeeld Holtzmann, Geschichte, vol. 2, pp. 405-17. Niettemin werd de identificatie van Hendrik II als 

zijnde een cluniacenzisch geïnspireerde hervormer wel sterk bekritiseerd, zie hiervoor voornamelijk 

Wollasch, “Kaiser Heinrich II.”, pp. 327-42; Benz, “Heinrich II.”, pp. 313-37. 
1329 Hoffmann, Mönchskönig. 
1330 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 134–47. Dit werk van Hoffmann geldt dan ook als een goed voorbeeld van hoe 

Duitse historici in het laatste decennium van de twintigste eeuw nog steeds het concept ‘rijkskerksysteem’ 

hanteerden, ondanks de eerdere kritieken van Reuter (cf. supra). 
1331 Deze vaststelling werd zo’n vier jaar later herhaald door Seibert in Seibert, “Herrscher”, pp. 205-66. 
1332 Zie ook supra, deel 1, 4.4. 
1333 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 27-50. 
1334 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 146-7. 
1335 Schneidmüller, “Neues”, p. 35. 
1336 Schneidmüller, “Neues”, p. 38. 
1337 Weinfurter, Henrich II. 
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om Hendrik II af te schilderen als iemand die doordrongen zat van het christelijk 

gedachtegoed. De kloosterhervormingen die deze keizer doorvoerde, waren volgens 

hem dan ook vooral het gevolg van een religieus geïnspireerde ijver.1338 Weinfurter ging 

zelfs zover dat hij Hendrik II benoemde als een “Moseskönig”, die het als zijn taak zag om 

Gods geboden om te vormen tot de grondslag van zijn heerschappij en van de 

levensgewoonten van zijn volk.1339 Volgend citaat van hem vat deze visie goed samen: 

“Dieser König, darüber muss man sich im Klaren sein, verkörperte eigentlich nicht das 

Reich, sondern den Willen Gottes. Wie einst Moses, so sah auch er sich beauftragt und 

verpflichtet, stets dafür Sorge zu tragen, dass die Gebote Gottes zur Grundlage und zum 

inhalt des Lebens aller Menschen seines Volkes würden.”1340 

 Hoewel diverse historici na het jaar 2000 pogingen bleven ondernemen om de 

religieus-institutionele politiek van Hendrik II onder de loep te nemen, bleef deze 

beeldvorming van Weinfurter grotendeels onaangetast.1341 Een goed voorbeeld hiervan 

is het reeds vermelde werk van Vogtherr over de Duitse rijkskloosters. Ook hij 

bevestigde immers Hendrik II’s reputatie als zijnde het ‘hoogtepunt’ van het 

‘rijkskerksysteem’ en als de keizer die de rijkskerk maximaal benutte ten voordele van 

het rijk. De bemoeienis van deze keizer in zijn kloosters had volgens Vogtherr 

betrekking op zowel het beheer van monastieke domeinen, op het opvullen van vacante 

abtsposities, als op de innerlijke abdijstructuren en op de religieuze levensvormen van 

de monniken.1342 Met andere woorden, zo’n 1000 jaar na zijn benoeming tot Duitse 

koning was Hendrik II heiliger dan ooit geworden. Het spreekt voor zich dat deze 

consequente representatie van Hendrik II als ‘monnikskeizer’ een sterke invloed heeft 

uitgeoefend op de wijze waarop Poppo’s interventies als abt in Stavelot-Malmedy en St-

Maximin werden geïnterpreteerd.1343 

3.1.2 Over keizers… en keizerinnen? 

Deze vrome – haast heilige – reputatie van Hendrik II leidde ertoe dat de meeste 

historici voornamelijk focusten op de koninklijke invloed om Poppo’s abtsbenoemingen 

in Stavelot-Malmedy en St-Maximin te verklaren. Wie hierdoor telkens volledig buiten 

beeld bleef, is koningin/keizerin Cunégunde († 1033). Niettemin toonde het vorige 

 

                                                      
1338 Weinfurter, Henrich II, pp. 168-85. 
1339 Weinfurter, Henrich II, pp. 269-73. 
1340 Weinfurter, “Kaiser Heinrich II.”, p. 20. 
1341 Zie Ubl, “Der kinderlose König”, pp. 339-40; Wolfgang, Kaiser Heinrich II., pp. 210-33, 250-1. 
1342 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 283-9. 
1343 Cf. supra, deel 1, Hoofdstuk 4. 
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hoofdstuk duidelijk aan dat het verloop van Poppo’s pre-abbatiale carrière in sterke 

mate beïnvloed was door de machtsgroep van de Luxemburg familie. Aangezien 

koningin Cunégunde een van de belangrijkste leden van deze machtsgroep vormde, 

kunnen we haar niet langer negeren bij de studie van Poppo. Als echtgenote van 

Hendrik II vormde zij immers niet alleen de voornaamste ‘toegang’ tot de 

koning/keizer, maar als koningin/keizerin gold ze bovendien als medeheerser van het 

Duitse rijk.1344 Indien we in Poppo’s benoeming in Stavelot-Malmedy het gelobby van de 

Luxemburg familie mogen herkennen, dan lijdt het weinig twijfel dat Cunégunde hierin 

een belangrijke rol had gespeeld.1345 Meer nog, mogelijkerwijs speelde de koningin een 

fundamentelere rol in Poppo’s beide abtsbenoemingen (in 1020 en 1023) dan Hendrik II 

zelf, ook al laat de Vita Popponis dit niet meteen vermoeden.1346 Het loont bijgevolg de 

moeite om even stil te staan bij deze vrouwelijke figuur, en bij haar mogelijke invloed op 

Poppo’s machtige positie na 1020. 

Het feit dat Cunégunde’s invloed op Poppo’s carrière nooit eerder werd bestudeerd, is 

op zich niet verwonderlijk. Enerzijds werd Poppo immers nooit eerder gelinkt aan de 

machtsgroep van de Luxemburg familie, anderzijds bleef Cunégunde gedurende lange 

tijd een algemene afwezige uit de moderne historiografie. Nochtans is ze één van de 

weinige Duitse koninginnen die, net als haar man, de eer ontvingen om heilig te worden 

verklaard (in 1200).1347  Op het doctoraat van Anna Gebser uit 1897 na, bleef het 

niettemin wachten tot de jaren 1980 en 1990 vooraleer historici aandacht ontwikkelden 

voor deze koningin.1348 Deze aandacht bleef dan nog voornamelijk beperkt tot korte 

lemma’s in overzichtswerken en enkele algemenere levensbeschrijving.1349 Vanaf de 

millenniumwissel kwam hier echter verandering in. Naar aanleiding van het 1000-jarige 

jubileum van haar kroning (in 2002) merken we haast een explosie aan diverse 

publicaties waarin Cunégunde de volle aandacht ontving. Deze aandacht beperkte zich 

niet enkel tot de gebruikelijke historiografische studies, maar vertaalde zich ook in 

 

                                                      
1344 Weinfurter, Heinrich II., pp. 99-101. 
1345 Cf. supra, deel 2, 2.5.4. 
1346 Everhelm en Onulf vermeldden in hun levensbeschrijving van Poppo enkel de keizerlijke invloed op zijn 

benoeming: “Unde et Heinrico imperatori beatum Popponem subrogare animo insedit” (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 

p. 302; over Poppo’s benoeming in Stavelot); “Hierichonique abbati apud Sanctum Maximinum praefato iubente 

imperatore successit [Poppo]” (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 303; over Poppo’s benoeming in St-Maximin). 
1347 Over haar heiligverklaring en cultus, zie Klauser, Der Heinrichs-und Kunigundenkult; Wenz-Haubfleisch, “Der 

Kult”; Meyer, “Die konstruierte Heilige”; Schneidmüller, “Henrich II. und Kunigunde”. 
1348 Gebser, Die Bedeutung. Voor enkele andere werken die in de twintigste eeuw ook al aandacht hadden voor 

Cunégunde, zie de literatuurverwijzingen in Münch, “Kunigunde”. 
1349 Zie bijvoorbeeld Appelt, “Kunigunde”; Glocker, Die Verwandten, pp. 225-43; ”; Münch, “Kunigunde”. 
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verschillende (hoofdzakelijk Duitstalige) publicaties gericht op een breder (niet-

wetenschappelijk) publiek.1350 Poppo zelf komt uiteraard nergens voor in deze werken. 

Laten we kort even een beeld schetsen van deze keizerin. Hoewel Cunégunde, als één 

van de vele kinderen van Siegfried van Luxemburg, behoorde tot de kerngroep van de 

Luxemburg familie, deed haar geboorte aanvankelijk niet vermoeden dat ze weldra het 

machtigste lid van haar familie zou worden.1351 Zo stond haar (vermoedelijk oudste) 

broer Hendrik in nauw contact met keizer Otto III, wat hem aanvankelijk tot de 

machtigste van zijn broers en zussen maakte. 1352  Niettemin bekleedde Cunégunde 

allerminst een ondergeschikte positie in haar familie, aangezien ze rond het jaar 1000 

huwde met Hendrik II, die op dat ogenblik de machtige hertog van Beieren was.1353 Dit 

huwelijk hield niet enkel voordelen in voor Cunégunde en de Luxemburg familie, maar 

ook voor Hendrik II. Als kleindochter van Cunégunde (de vrouw van Wigeric) stamde 

Cunégunde immers rechtstreeks af van Karel de Grote, wat ook een positieve invloed 

had op het prestige van Hendrik II.1354 Toen keizer Otto III onverwacht stierf in 1002, had 

Hendrik II zijn verkiezing tot nieuwe Duitse koning trouwens hoogstwaarschijnlijk in 

niet onbelangrijke mate te danken aan de steun van Cunégunde en haar familie.1355 

De koningskroning van Hendrik II had uiteraard verstrekkende gevolgen voor (de 

macht en het prestige van) Cunégunde. Voortaan kon ze optreden als medeheerser 

(consors regni) van het Duitse rijk, waardoor ze zonder twijfel gold als de machtigste 

vrouw in deze gebieden. Haar quasi-zelfstandige legitimiteit werd trouwens bevestigd 

door een officiële wijding en kroning tot koningin in 1004, een eer die geen enkele 

andere koningin te beurt was gevallen sinds het uiteenvallen van het Karolingische 

rijk.1356 In 1014 volgde dan haar zalving tot keizerin door de paus.1357 Cunigunde’s 

politiek engagement en betrokkenheid bij diverse rijksaangelegenheden komt dan ook 

 

                                                      
1350 Voor wat betreft historiografische werken, zie bijvoorbeeld Hlawitschka, “Kaiserin Kunigunde”; alle 

bijdrages in Baumgärtner (ed.), Kunigunde; Weinfurter, Heinrich II., pp. 93-109; alle bijdrages in Dick e. a. (eds.), 

Kunigunde; Schüz, “Kunigunde”. Voor wat betreft publicaties met een toegankelijker karakter: zie bijvoorbeeld 

Dengler-Schreiber, Kunigunde + Heinrich; Hirschmann & Maréchal, Die Heilige Kaiserin; Jung & Kempens (eds.), 

Gekrönt auf Erden. 
1351 Zie Figuur 16. 
1352 Hlawitschka, “Kaiserin Kunigunde”, p. 77;  Schütz, “Kunigunde”, pp. 89-90. 
1353 Dit huwelijk kon ook hebben plaatsgevonden voor 997, al gaan de meeste auteurs ervan uit dat ze 

gedateerd moet worden in 1000. Zie Weinfurter, Heinrich II., p. 94; Schütz, “Kunigunde”, p. 80. 
1354 Baumgärtner, “Kunigunde”, pp. 14-20. 
1355 Schütz, “Kunigunde”, pp. 81-2. Zo zou Cunégunde’s broer Hendrik een belangrijke rol hebben gespeeld in 

het bemiddelen met opstandige adellijke groepen. 
1356 Weinfurter, “Kunigunde”, pp. 16-7; Schütz, “Kunigunde”, p. 82. Over de rol van een koningin in het 

Ottoons-Salische rijk, zie Erkens, “Consortium regni”, pp. 71-82. 
1357 Schütz, “Kunigunde”, p. 84. 
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vrij duidelijk naar voren in de bronnen.1358 Zo treedt ze in niet minder dan één derde van 

de keizerlijke oorkonden (in 158 van 508 oorkonden) op als interveniens, terwijl ze in tal 

van andere oorkonden bij naam wordt vermeld.1359 Net als haar man reisde ze actief het 

rijk rond en tijdens veldtochten van Hendrik II resideerde ze als zijn plaatsvervanger in 

Saksen, terwijl ze onder meer de verdediging van de Oostelijke grens tegen Hendrik II’s 

rivaal Boleslaw organiseerde.1360  

Haar familie profiteerde aanvankelijk van deze machtige positie van Cunégunde. Zo 

valt de benoeming van haar broer Hendrik van Luxemburg tot hertog van Beieren, een 

functie voordien vervuld werd door Hendrik II, hoofdzakelijk op haar conto te 

schrijven.1361 Toen haar broers echter in openlijke oppositie gingen tegen Hendrik II 

(van 1008 tot 1017), kon Cunégunde waarschijnlijk weinig anders dan te handelen in de 

belangen van het rijk.1362 Hoewel ze in 1008 en 1009 nog optrad ten voordele van haar 

familie, zwijgen de bronnen verder in alle talen over haar eventuele betrokkenheid in 

de Luxemburg opstand.1363 Wat we echter wel weten, is dat zij de hertogelijke functies in 

Beieren de facto op zich nam nadat Hendrik II haar broer deze functie had ontnomen in 

1009.1364 Eenmaal Hendrik van Luxemburg terug in gunst was gekomen van de koning in 

1018, was het ook zij die haar broer persoonlijk terug in zijn functie als hertog van 

Beieren herstelde.1365 Dit betekent dat de Luxemburg familie zelfs op het hoogtepunt van 

haar opstand nog steeds een rechtstreekse invloed kon uitoefenen op belangrijke 

gebieden van het rijk. 

Naast Beieren, zijn er nog twee andere gebieden waar Cunégunde haar invloed sterk 

had laten gelden, met name Bamberg en de regio rond Kaufungen. Bamberg behoorde 

oorspronkelijk tot de erfgebieden van Hendrik II, maar kwam ten tijde van zijn huwelijk 

 

                                                      
1358 Voor een gedetailleerde bespreking van Cunégunde’s betrokkenheid in politieke aangelegenheden (evenals 

over haar andere daden als koningin), zie voornamelijk Baumgärtner, “Kunigunde”, pp. 20-35; Baumgärtner, 

“Fürsprache”, pp. 49-69. 
1359 Weinfurter, Heinrich II., p. 101; Baumgärtner, “Fürsprache”, pp. 49-56, 61-8; Weinfurter, “Kunigunde”, p. 23; 

Schütz, “Kunigunde”, pp. 86-8. 
1360 Göbel, “Reisewege”, pp. 47-68; Baumgärtner, “Fürsprache”, pp. 58-61; Schütz, “Kunigunde”, p. 87. Hierbij 

moet ik weliswaar vermelden dat ze volgens sommige auteurs minder actief optrad in de politiek dan haar 

voorgangers, zoals Adelheid, de vrouw van Otto de Grote. Zie bijvoorbeeld Weinfurter, “Kunigunde”, p. 26. 
1361 Schütz, “Kunigunde”, p. 88. 
1362 Baumgärtner, “Fürsprache”, p. 56. 
1363 Zo vermeldde Thietmar van Merseburg hoe Cunégunde 1008 haar man had gesmeekt om haar broer 

Adalbero te erkennen als nieuwe bisschop van Trier, zie Thietmar van Merseburg, Chronicon, MGH SS rer. 

Germ. N. S. 9, boek 6, c. 35 p. 317. Zie ook Hlawitschka, “Kaiserin Kunigunde”, pp. 80-6; Schütz, “Kunigunde”, 

pp. 91-3. 
1364 Over de invloed van Cunégunde in Beieren, zie bijvoorbeeld Weinfurter, “Kunigunde”, p. 22; Baumgärtner, 

“Fürsprache”, pp. 57-8. 
1365 Weinfurter, Heinrich II., p. 103; Baumgärtner, “Fürsprache”, p. 57. 
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met Cunégunde in haar handen terecht als morgengave. 1366  Toen na een klein 

decennium van vruchteloze pogingen duidelijk werd dat het koninklijk koppel 

kinderloos zou blijven, besloot Hendrik II om de regio Bamberg om te vormen tot een 

(nieuw te stichten) bisdom. Hiermee ontkende hij uiteraard Cunégunde’s rechten in 

deze regio, haar naam komt dan ook – weinig verrassend – niet voor in de 

stichtingsoorkonden van dit bisdom.1367 Ter compensatie voor dit verlies schonk de 

koning zijn vrouw dan de koningsgoederen nabij Kassel, waar Cunégunde in Kaufungen 

een vrouwenklooster stichtte (in 1017).1368 Tussen 1008 en 1011 ondernam Hendrik II 

diverse stappen om Cunégunde’s macht in Kaufungen te verankeren en om het prestige 

van deze streek te verhogen, bijvoorbeeld door het keizerlijk paleis er te herbergen.1369 

Na het overlijden van Hendrik II (in 1024) nam Cunégunde dan gedurende zes weken het 

regentschap van het rijk op zich (samen met enkele van haar broers), waarna zij en haar 

familie een cruciale rol speelden in de verkiezing van Koenraad II tot nieuwe koning.1370 

Daarna trok ze zich terug in haar klooster te Kaufungen, waar ze in 1033 overleed.1371 

Op het eerste zicht laat dit kort overzicht van Cunégunde’s leven en invloed niet 

meteen vermoeden dat ze een grote rol had gespeeld in het verloop van Poppo’s 

carrière. Geen enkele historicus stelde immers Poppo’s betrokkenheid vast in het 

hertogdom Beieren noch in het bisdom Bamberg, ook al was Cunégunde’s invloed vooral 

in deze gebieden sterk voelbaar. Ook Kaufungen ontbreekt aan Poppo’s cv, al is dit niet 

verwonderlijk, aangezien dit een vrouwenklooster was. Haar kernpositie binnen de 

Luxemburg familie en Poppo’s hoedanigheid als keizerlijk (en dus evenzeer als 

‘keizerinnerlijk’) vazal laat niettemin vermoeden dat zij een grote impact heeft 

uitgeoefend op het (vroege) verloop van Poppo’s abtelijke carrière. Bovendien is het 

niet ondenkbaar dat ze, omwille van haar invloedrijke contacten, een blijvende rol heeft 

gespeeld in latere levensfasen van Poppo.1372 

 

                                                      
1366 Schütz, “Kunigunde”, pp. 89-90. 
1367 Weinfurter argumenteerde dat dit echter niet noodzakelijk betekent dat Cunégunde protesteerde tegen 

deze stichting, zie Weinfurter, “Kunigunde”, pp. 20-1. Zo kwam Cunégunde na de stichting van Bamberg in 

niet minder dan 19 koninklijke oorkonden aan dit bisdom voor, wat aantoont dat ze nog steeds een sterke 

invloed had in deze streek. Zie Baumgärtner, “Fürsprache”, p. 52, 63-4.  
1368 Baumgärtner, “Fürsprache”, pp. 63-8. Over het klooster Kaufungen en haar stichting, zie voornamelijk 

Brödner, “Kloste rund Damenstift”, pp. 77-112. 
1369 Schütz, “Kunigunde”, pp. 91-3. Weinfurter meende zelfs dat Siegfried, een broer van Cunégunde, graaf was 

in de regio’s rond Kassel en Kaufungen, al kunnen we dit onmogelijk verifiëren. Zie Weinfurter, Heinrich II., p. 

95. 
1370 Cf. infra, deel 2, 3.2.2. Zie ook Weinfurter, “Kunigunde”, p. 9. 
1371 Schütz, “Kunigunde”, p. 94. 
1372 Zie bijvoorbeeld infra, deel 2, 3.2.6 (bij St-Truiden). 
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3.1.3 Poppo’s prille abtsjaren in Stavelot 

Aangezien Poppo’s allereerste benoeming als abt plaats vond in Stavelot-Malmedy, gold 

deze dubbelabdij voortaan als zijn ‘moederklooster’. Hoeveel invloed en posities Poppo 

in de daaropvolgende jaren ook zou verwerven, hij werd vanaf deze abtsbenoeming 

steevast geïdentificeerd als ‘de abt van Stavelot’. Zijn post-mortem identiteit als 

hervormer leidde er dan ook toe dat Stavelot-Malmedy in de historiografie bekend 

kwam te staan als Poppo’s ‘hervormingscentrum’. 1373  Dergelijke visie impliceert 

uiteraard dat het geheel van Poppo’s vermeende ideeën en ‘hervormingen’ ten volle tot 

uiting kwamen in zowel het interne leven als in de externe organisatie en oriëntering 

van deze abdij. Niettemin moesten vele historici tegelijkertijd toegeven over zo goed als 

geen bronnen te beschikken die berichten over Poppo’s daden in Stavelot-Malmedy.1374 

Hallinger, voor wie Poppo’s activiteiten nochtans één van zijn belangrijkste argumenten 

vormden voor het bestaan van een ‘Lothringische Mischobservanz’, opperde zelfs dat 

Poppo al bij al geen grote veranderingen doorvoerde in deze abdij.1375 Om Poppo’s jaren 

als abt onder Hendrik II te kunnen herevalueren, loont het bijgevolg de moeite om zijn 

eerste vier jaar in Stavelot-Malmedy even van naderbij te bekijken.  

Een eerste belangrijke vaststelling is dat we inderdaad over geen enkele bron 

beschikken die ook maar enigszins blijk geeft van interne (religieus-spirituele) 

veranderingen in Stavelot-Malmedy tijdens Poppo’s abbatiaat. 1376  Indien Poppo al 

wijzingen doorvoerde in de consuetudines, in de kledingstijl of leefgewoontes van het 

convent, dan geven de bronnen dit alleszins niet prijs. Ook valt onmogelijk na te gaan of 

Poppo’s abtsjaren gepaard gingen met een opleving van het intellectueel leven in 

Stavelot.1377 Ook al bezat de abdij een goed gevulde bibliotheek, het ziet er in elk geval 

niet naar uit dat ze tijdens Poppo’s jaren over een georganiseerd scriptorium 

beschikte.1378 Niks wijst er bijgevolg op dat Poppo enige interne ‘hervormingen’ had 

doorgevoerd. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat Poppo in die periode op geen 

enkele manier zijn stempel had gedrukt op (het bestuur van) Stavelot-Malmedy. Zijn 

meest ingrijpende daad in deze abdij had namelijk niet zozeer betrekking het religieus 

 

                                                      
1373 Zie bijvoorbeeld Krauss, “Christi iugum”, p. 294. 
1374 Zie bijvoorbeeld Ladewig, Poppo, p. 40; Schäfer, Studien, p. 28. 
1375 Hallinger, Gorze-Kluny, p. 66. Zie ook supra, deel 1, 4.2. 
1376 De Vita Popponis vermeldt enkel dat Poppo enkele monniken, “wiens gewoontes hij niet kon goedkeuren”, 

“bekend maakte met de goede handelingen”. Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302. 
1377 Omtrent het intellectueel leven in Stavelot tijdens de hoge middeleeuwen, zie vooral Michiels, “La vie”. Zie 

ook Baix, “L’hagiographie”; George & Kupper, “Hagiographie”. 
1378 Lapière, La lettre, p. 246-7. 
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leven van de monniken, als wel op de mate waarin de keizer controle kon uitoefenen 

over Stavelot’s bezittingen. 

Hierboven haalde ik aan hoe Hendrik II een grote interesse zou hebben vertoond in 

monastieke hervormingen.1379 Vele van deze ‘hervormingen’ hadden voornamelijk tot 

doel de kapitalen waarover een rijksklooster kon beschikken, toegankelijker te maken 

voor de keizer en het rijk.1380 Ieder rijksklooster was immers onderworpen aan de 

servitium regis: de verplichting om diensten te leveren aan het rijk. In de praktijk 

betekende dit dat ze op regelmatige basis geldbedragen en/of goederen moesten 

leveren aan de keizer, troepen moesten voorzien wanneer nodig en de keizer en zijn 

gevolg onderdak moesten verlenen.1381 Om dit mogelijk te maken, werd in vele kloosters 

een onderscheid gemaakt tussen de mensa conventualis en de mensa abbatialis. Terwijl de 

ene soort goederen ten dienste stonden van het convent, behoorde de tweede categorie 

toe aan de abt en de keizer. Hoewel in vele rijkskloosters dergelijk onderscheid 

gedurende lange tijd niet formeel werd gemaakt, veranderde dit op diverse plaatsen in 

de loop van de elfde eeuw.1382 Ook in Stavelot-Malmedy vond toen een verandering 

plaats in de verdeling van de mensa, is Stavelot-Malmedy. In een oorkonde uit 1130-1131 

kunnen we immers het volgende lezen:  

“Abbas a prima institutione monasterii numquam habuit aliquas proprias curtes suo vel 

regni servitio deputatas, sed tenebat ecclesias abbatie suis et regni necessitatibus 

servientes, exceptis quibusdam que ad usum fratrum pertinent. Et sicut abbas Poppo 

renovator cenobii nostri […], ipse tenuit et successoribus suis tenendas reliquit, ita ecclesias 

et possessiones ad abbatis et regni servitium pertinentes annotabimus”1383 

Poppo had dus gezorgd voor een reorganisatie (of fixatie) van de wijze waarop de 

verdeling van de mensa in Stavelot-Malmedy gebeurde.1384 Indien we deze oorkonde 

mogen geloven, waren de mensa abbatialis, zoals Poppo ze liet vastleggen, trouwens niet 

min. Zo moesten 29 domeinen 133 pond geld leveren; 11 plaatsen moesten 17 voeder 

wijn leveren en 6 plaatsen moesten 174 rammen leveren.1385 Ook al vermeldt deze 

twaalfde-eeuwse oorkonde niet wanneer Poppo deze goederenindeling vastlegde, lijdt 

 

                                                      
1379 Cf. supra, deel 2, 3.1.1. 
1380 Bernhardt, Itinerant kingship, pp. 121-3.  
1381 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 155-66. 
1382 In vele kloosters doken in het eerste kwart van de elfde eeuw voor het eerst registers op en beschrijvingen 

van bezittingen. Volgens Bernhardt dienden deze voornamelijk om een onderscheid te kunnen maken tussen 

beide soorten mensa. Zie Bernhardt, Itinerant kingship, pp. 121-31. 
1383 HR nr. 153 pp. 307-8. 
1384 Zie ook Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 161. In Stavelot-Malmedy bestond een formele scheiding tussen de 

mensa abbatialis en mensa conventualis wel al sinds de negende eeuw, zie Schroeder, “Terra familiaque”, pp. 55-63. 
1385 HR nr. 153 pp. 308; vogtherr, Die Reichsabteien, p. 161. Eén voeder is ongeveer 8-900 liter. 
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het weinig twijfel dat dit gebeurde onder Hendrik II. Alle kritieken op Poppo’s identiteit 

als monastiek ‘hervormer’ ten spijt, mag deze daad ongetwijfeld als bijzonder ingrijpend 

worden beschouwd voor zowel de economische organisatie van de abdij als voor haar 

lokale en regionale betekenis.1386 

Ook de overige gegevens over Poppo’s eerste vier abtsjaren in de Ardennen hebben 

allen betrekking op het economisch beheer van de abdij. Zo merken we hoe keizer 

Hendrik II in de periode 1020-1024 een niet nader genoemd domein in Haspengouw 

teruggaf aan de abdij.1387 Daarnaast getuigt een oorkonde uit 1040 hoe graaf Herman van 

Ename, een zoon van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun, in die periode de 

geüsurpeerde gronden te Schaltin en Paliseul had terug geschonken aan Stavelot-

Malmedy tijdens Poppo’s abbatiaat.1388 Deze tweede restitutie is de interessantste van de 

twee, aangezien ze aantoont dat Poppo als abt van Stavelot nog steeds in sterke 

verbinding stond met zijn eerder opgebouwd sociaal kapitaal. Dit wijst er bijgevolg op 

dat Poppo, eenmaal abt, nog steeds goede banden onderhield met de Verdun familie en 

deze bovendien wist te valoriseren.1389 

Het laatste wat we weten over Poppo’s eerste vier jaren in Stavelot-Malmedy, is dat 

hij kort na zijn aanstelling zijn schouders zette onder enkele grootse, haast 

megalomane, bouwwerken. In 1021 gaf hij immers bevel om Stavelot van een volledig 

nieuwe abdijkerk te voorzien.1390 Deze kerk, die pas in 1040 werd ingewijd, gold als één 

van de betere voorbeelden van een ‘bedevaartkerk’ in de Romaans bouwstijl.1391 Ze 

bestond uit een middenbeuk met twee zijbeuken en was in totaal zo’n 100 meter lang.1392 

Wat voornamelijk opviel, was dat er achter haar cirkelvormig koor een zogenaamde 

‘buitencrypte’ (Aussenkrypta) bevond, iets typisch voor de Duitse ‘Mosaanse’ 

 

                                                      
1386 Mogelijkerwijs valt de opstand van de lokale adel kort na Poppo’s benoeming ook ten dele aan deze 

ingrijpende wijzigingen te danken. Cf. supra, deel 2, 2.5.4. 
1387 MGH DD HIII, nr. 51 p. 65. 
1388 MGH DD HIII, nr. 51 pp. 64-6. Deze (terug)schenking gebeurde tussen 1020 en Herman’s dood in 1029, 

waardoor het weliswaar niet zeker is indien deze restitutie effectie plaatsvond tijdens Poppo’s eerste vier 

abtsjaren. Aangezien Herman van Ename echter in 1024 intrad in St-Vanne, is het zeer waarschijnlijk dat hij 

deze donatie nog voor zijn intrede deed. Over Stavelot’s bezit in deze gebieden, zie Schroeder, Terra familiaque, 

pp. 92-4. Zie ook Despy, “Les domaines”, p. 229; Dupont, “Les domaines”, pp. 220, 229. 
1389 Schroeder verklaarde deze schenking van een lid van de Verdun familie aan Stavelot door te wijzen naar 

Poppo’s hoedanigheid als leerling van Richard van St-Vanne. Herman van Ename trad op het eind van zijn 

leven immers toe tot de abdij van St-Vanne, terwijl Richard er abt was. Zie Schroeder, Terra familiaque, p. 93. 
1390 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 22 p. 306.  
1391  Voor een gedetailleerde beschrijving van deze kerk (inclusief plattegronden en foto’s) en haar 

stijlelementen verwijs ik graag door naar Yernaux, “L’église”; Legrand, L’église; Génicot, “Un cas”; Bosmann, 

“Architektur”. 
1392 Hoewel Poppo’s kerk (die in de jaren vele wijzigingen onderging maar in essentie ongewijzigd bleef) in 

1801 volledig werd verwoest, kan men tot op heden de grondstructuur ervan bezichtigen. 
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architectuur.1393 De vorm van deze crypte kende echter West-Frankische invloeden, die 

volgens Génicot sterk geïnspireerd waren door de abdijkerk van St-Remy in Reims.1394 

Aangezien deze Reimse kerk voltooid werd ten tijde van Poppo’s verblijf in St-Thierry 

(rond 1005), opperden diverse auteurs dat Poppo bijgevolg een nieuwe vorm van 

architectuur (bestaande uit een mengeling van ‘Franse’ en ‘Duitse’ invloeden) had 

geïntroduceerd in Lotharingen.1395 Ook Malmedy ontsnapte niet aan Poppo’s bouwijver, 

aangezien hij de bestaande abdijkerk er van een crypte voorzag.1396 Zijn motieven voor 

deze bouwactiviteiten waren ongetwijfeld divers (en gedragen/geïnitieerd door een 

bredere groep personen dan Poppo alleen). Niettemin kan deze ijver ongetwijfeld 

geïnterpreteerd worden als pogingen om het regionale prestige van de abdij op te 

krikken en om grote stromen pelgrims aan te trekken en (beter) te kunnen ontvangen. 

Voor diverse auteurs was het vooral deze bouwijver die het bewijs vormde van 

Poppo’s hoedanigheid als hervormer in Stavelot.1397 Zo moesten de zijbeuken van de 

kerk de pelgrims weg houden uit de middenbeuk, waar de monniken dan ongestoord 

hun spirituele taken konden vervullen. 1398  Niettemin moet opgemerkt worden dat 

dergelijke grootse bouwwerkzaamheden (en alle socio-economische bedrijvigheid die 

dit met zich meebracht) allerminst een contemplatieve sfeer kunnen hebben gecreëerd 

in Stavelot. Wat ze daarentegen wel aantonen, is dat Poppo blijk gaf van een efficiënt 

materieel beheer van Stavelot’s bezit (gezien de grote financiële kost van dergelijk 

project) en van het valoriseren van zijn opgedane ervaring in Reims (waar Poppo 

getuige was geweest van het voltooien van de abdijkerk van St-Remy), St-Vanne (waar 

Richard gebouwen had laten optrekken) en Beaulieu (waar Poppo bouwwerkzaamheden 

had laten uitvoeren). Mogelijkerwijs speelde zelfs zijn vroegere relatie met Lausus, de 

bouwheer van de St-Johanneskerk in Gent, een rol in de realisatie van dit project.1399  

Voor zover te achterhalen, zijn dit de enige sporen die Poppo ons naliet van zijn 

eerste vier jaren als abt in Stavelot-Malmedy. Zoals Schroeder terecht opmerkte, hebben 

 

                                                      
1393 Génicot, “Entre France”, pp. 50-2. Voor een alternatieve interpretatie van dergelijke ‘buitencryptes’, en 

haar belang voor de ‘Lotharingse hervormingsbeweging’, zie Sanderson, “Monastic reform”, pp. 16-25. Over de 

archeologische opgravingen in Stavelot en voor beschrijvingen van de crypte verwijs ik graag door naar de 

diverse publicaties van Lambotte en Neuray, bijvoorbeeld Lambotte e.a., “La crypte”; Lambotte & Neuray, “Les 

abbatiales”; alsook naar Dengis, “Les fouilles”. Zie ook Figuur 25. 
1394 Génicot, “Entre France”, p. 52-5. 
1395 Zie voornamelijk Génicot, “Entre France”, p. 55. 
1396 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 22 p. 306. Zie ook Génicot, “Entre France”, p. 51. Voor een verslag van de 

archeologische opgravingen in Malmedy, waarbij sporen van deze crypte werden gevonden, zie Lambotte & 

Neuray, “Monastère”. 
1397 Zie bijvoorbeeld Sanderson, “Monastic architecture”. 
1398 Zie bijvoorbeeld Génicot, “Entre France” pp. 53-5; George, “Un réformateur”, p. 101 
1399 Cf. supra, deel 2, 2.1.2. 
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ze allen betrekking op de zogenaamde temporele aspecten van het klooster. Terwijl niks 

er op wijst dat er voor Poppo enige neergang was in Stavelot-Malmedy, insinueren zijn 

activiteiten dat deze abt zich in de eerste plaats inspande om het materieel niveau van 

de abdij tot een hoger niveau te verheffen.1400 Poppo’s duidelijke begrenzing van de 

mensa abbatialis zorgde er dan ongetwijfeld voor de meerwaarde die hierdoor werd 

gecreëerd vooral ten goede kwam van de keizer (en hemzelf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 25 Boven: reconstructie van Poppo’s abdijkerk in Stavelot door Génicot.1401 Onder: 

huidige archeologische overblijfselen van de ‘buitencrypte’ in Stavelot (foto: 
Koen Vanheule) 

 

                                                      
1400 Schroeder, Terra familiaque, p. 97. Voor een korte samenvatting van Stavelot-Malmedy in de 100 jaar voor 

Poppo’s benoeming, zie Arnold, Environment, pp. 63-73. Over Stavelot’s ‘hervormingen’ in de tiende eeuw, zie 

onder andere Margue, “Aspects politiques”, pp. 42-6. 
1401 Génicot, “Entre France”, p. 62. 
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3.1.4 Over huwelijken en politieke intriges: Poppo’s benoeming in St-

Maximin (1023/1024) en de Hammerstein-kwestie  

Hoewel Poppo door zijn abtsbenoeming in Stavelot-Malmedy een vrij invloedrijke 

positie had verworven in het westen van het Duitse rijk, zou zijn macht en aanzien 

enkele jaren later aanzienlijk toenemen. In eind 1023 (of begin 1024), amper drie jaar na 

Poppo’s aanstelling in de Ardennen, besliste keizer Hendrik II immers om Poppo aan het 

hoofd te plaatsen van de machtige en prestigieuze rijksabdij St-Maximin, gelegen in de 

stad Trier. 1402  De impact van deze benoeming op Poppo’s sociale identiteit mag 

geenszins onderschat worden. Ook al stond Stavelot-Malmedy bekend als een vrij 

welvarende en strategisch belangrijke abdij, haar belang en uitstraling viel in het niks in 

vergelijking met die van de Trierse rijksabdij.  

St-Maximin als hoogtepunt van Poppo’s jonge abtscarrière 

St-Maximin gold als één van de oudste abdijen van West-Europa, met een geschiedenis 

die terugging tot kort na het uiteenvallen van het West-Romeinse rijk.1403 Ze had haar 

statuut als koninklijke abdij verkregen onder Karel de Grote, en onderscheidde zich 

begin de tiende eeuw van vele andere kloosters door haar stabiliteit, religieuze vitaliteit 

en rijkdom.1404 Wat St-Maximin echter vooral interessant maakt, is haar reputatie als 

‘monastiek hervormingscentrum’ in de tiende eeuw. Samen met Gorze vormde deze 

abdij immers hét centrum van de zogenaamde ‘Lothringische Frühreform’.1405 In 934 had de 

lekenabt (hertog Giselbert van Lotharingen) plaats geruimd voor een reguliere abt, en in 

940 ontving St-Maximin dan een belangrijke oorkonde van Otto I, waarin haar 

immuniteit en koninklijke protectie werd bestendigd. 1406  De exacte inhoud en 

 

                                                      
1402 Hoewel Everhelm en Onulf berichtten dat Hendrik II Poppo “na het verstrijken van twee jaren” benoemde 

in St-Maximin, blijkt uit een oorkonde uit november 1023 duidelijk dat Poppo’s voorganger in St-Maximin, 

Haricho, toen nog abt was. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 303; DD HII, nr. 500 pp. 636-9. Aangezien Poppo 

in elk geval voor 13 juli 1024 (Hendriks overlijden) abt werd in St-Maximin, gaan de meeste auteurs ervan uit 

dat dit eind 1023 gebeurde. 
1403 Voor de vroege geschiedenis van deze abij, zie voornamelijk Wisplinghoff, Untersuchungen, pp. 5-21. 
1404 Margue, “Aspect politiques”, pp. 34-5. 
1405 Er bestaat in de literatuur nogal wat discussie omtrent de verhouding en banden tussen Gorze en St-

Maximin in die periode. Momenteel luidt de consensus dat ze beide een andere vorm van ‘hervorming’ 

vertegenwoordigden, ook al rekenden tijdsgenoten hen als behorend tot dezelfde beweging. Zie voornamelijk 

Margue, Autorité publique, pp. 34-51; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, pp. 49-55. Over de hervormingen 

van St-Maximin in Trier, zie ook Wisplinghoff, “Die Lothringische Klosterreform”, pp. 145-53. 
1406 Margue, “Aspects politiques”, pp. 39-40; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, pp. 49-50. Omwille van 

deze oorkonde gold St-Maximin lange tijd als het enige rijksklooster gelegen in een belangrijke bisschopsstad 

die toch volledig vrij bleef van diensten aan de bisschop, zie Heyen e. a., “Trier, St. Maximin”, p. 1020. 
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modaliteiten van St-Maximin’s ‘hervormingen’ staan weliswaar ter discussie, maar 

vaststaand is dat ze in de tiende eeuw een haast ongeëvenaarde uitstraling kende in het 

Duitse rijk.1407 Diverse bisschoppen, heren en koningen deden dan ook een beroep op 

monniken uit St-Maximin (en Gorze) om in hun kloosters abt te worden, om stichtingen 

in de goede banen te leiden of zelfs om bisschop te worden.1408 Ondertussen kende St-

Maximin in de tiende eeuw ook een periode van materiële bloei, zo vonden er heel wat 

bouwactiviteiten plaats, telde het convent een kleine 100-tal monniken en had ze een 

indrukwekkende lijst domeinen in haar bezit.1409 Deze uitstraling en rijkdom, evenals 

haar status als rijksklooster, had ertoe geleid dat St-Maximin onder de keizers Otto I, 

Otto II en Otto III was uitgegroeid tot één van de belangrijke steunpilaren voor de 

keizerlijke politiek in het Westen van het Rijk.1410 

Het feit dat Poppo zich vanaf 1023 de leider van deze prestigieuze en machtige 

rijksinstelling mocht noemen, mag bijgevolg beschouwd worden als een absoluut 

hoogtepunt van zijn monastieke carrière. De voordelen die deze benoeming met zich 

meebracht, zijn dan ook enorm. Zo kende St-Maximin al sinds het eind van de negende 

eeuw een scheiding tussen de mensa abbatialis en de mensa conventualis.1411 Dit betekent 

dat Poppo, als abt van deze instelling, quasi-zelfstandig over aanzienlijke inkomsten kon 

beschikken. Daarnaast zorgde de inbedding van dit klooster in diverse machtsstructuren 

van het rijk (evenals de banden tussen deze instelling en talloze andere instellingen) 

ervoor dat Poppo toegang verkreeg tot een gigantische ‘poel’ aan potentieel sociaal 

kapitaal, verspreid over het ganse Duitse rijk. Als abt van St-Maximin én Stavelot-

Malmedy kon Poppo bovendien (via systemen van delegatie en representatie) het geheel 

van het sociaal kapitaal van deze instellingen vertegenwoordigen naar de buitenwereld 

toe, wat hem tot rechtstreekse tussenpersoon (broker) van heel wat machtsgroepen 

 

                                                      
1407 Margue, Autorité publique, pp. 34-51. 
1408 Margue & Schroeder, “Aspects”, pp. 82-94,109-29; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, pp. 54, 64-6; 

Heyen e. a., “Trier, St. Maximin”, p. 1018. 
1409 Zo zou St-Maximin rond het midden van de tiende eeuw zo’n 1300 domeinen in bezit hebben gehad. Tegen 

het midden van de elfde eeuw was dit aantal vermeerderd tot zo’n 1700. Zie Heyen e. a., “Trier, St. Maximin”, 

pp. 1018-20, 1027. Voor een uitgebreide studie van St-Maximin’s bezittingen, zie Giessmann, Besitzungen. In 

935-952 kende de abdij heel wat bouwwerken, zo werd er ook een ‘buitencrypte’ gebouwd (te vergelijken met 

die die Poppo in 1021-1048 in Stavelot liet oprichten). Zie Sanderson, “Monastic architecture”, pp. 22-5. In de 

tweede helft van de tiende eeuw ontving St-Maximin een vrij groot aantal restituties van leden van de 

Wigeric-clan, voornamelijk dan van Siegfried van Luxemburg. Zie Margue, “Aspects politiques”, pp. 41-2. Voor 

het intellectuele leven in St-Maximin voor het jaar 1000, zie Margue & Schroeder, “Aspects”, pp. 71-82. 
1410 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 220-30; Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, pp. 54-5. Zo had St-

Maximin in 1000 zelfs markt- en muntrechten verkregen van Otto III, zie Heyen e.a., “Trier, St. Maximin”, p. 

1019. 
1411 Wisplinghoff, Untersuchtingen, pp. 27-9. 
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maakte.1412 Als we de sociale structuur van de toplagen van de toenmalige samenleving 

visueel zouden voorstellen aan de hand van zogenaamde ‘spinnenwebstructuren’, dan 

zouden we ongetwijfeld kunnen waarnemen hoe Poppo in de jaren 1020 (kort voor zijn 

abtsbenoeming in Stavelot-Malmedy) tot 1023 (na zijn benoeming in St-Maximin) 

opgeschoven was van een eerder perifere positie naar een bijzonder centrale positie.1413 

Het is dus zeker niet overdreven om te stellen dat Poppo door zijn cumulatie van beide 

abtsfuncties voortaan gold als één van de machtigere abten in Lotharingen.  

Poppo’s benoeming in Trier (1): een makkelijk te verklaren succesverhaal… 

Op het eerste zicht lijkt het enigszins vreemd dat keizer Hendrik II deze abdij in 1023 

aan uitgerekend Poppo toevertrouwde, aangezien die laatste nog maar gedurende drie 

jaar ervaring had opgebouwd als abt. Niettemin suggereert een snelle blik op de recente 

geschiedenis van St-Maximin dat een verklaring hiervoor formuleren, niet bijzonder 

moeilijk is. Zo is er het feit dat de tiende-eeuwse reputatie van deze instelling als 

hervormingscentrum en als steunpilaar voor de Duitse keizers enigszins op haar 

terugweg leek onder Hendrik II. We weten immers zo goed als niks over deze abdij in de 

periode 1000-1023.1414 Gezien de reputatie van Hendrik II als een fervent supporter van 

alles wat enigszins met kloosterhervormingen te maken had, is het bijgevolg goed 

mogelijk dat deze keizer in 1023 de oude glorie van de Trierse abdij wilde herstellen en 

opnieuw volop gebruik wilde maken van haar middelen.1415 Mogelijkerwijs kwam Poppo 

hierbij naar voren als een geschikte abtskandidaat, gezien zijn samenwerking met de 

keizer in Stavelot-Malmedy. Dergelijke verklaring spreekt uiteraard in het voordeel van 

Poppo’s reputatie als een ‘kloosterhervormer’. 

Een andere – voornamelijk voor deze verhandeling interessante – verklaring kan 

worden gezocht in de nauwe band die de Luxemburg familie onderhield met de abdij 

van St-Maximin.1416 Vanaf 996 duikt Siegfried van Luxemburg immers op in de bronnen 

als oppervoogd van St-Maximin, al is het goed mogelijk dat hij deze functie al langer 

vervulde.1417 Sindsdien zou het oppervoogdijschap over St-Maximin gedurende meer 

dan 150 jaar lang in handen van deze familie blijven. Hierdoor gold deze abdij als één 

van hun belangrijkste machtscentra in de regio rond Trier, een gebied dat tot hun 

 

                                                      
1412 Bourdieu, “Le capital social”, pp. 2-3. 
1413 Over deze ‘spinnenwebstructuren’, zie supra, deel 2, 1.3. 
1414 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 67. 
1415 Zo merkte bijvoorbeeld Vogtherr op dat St-Maximin onder keizer Hendrik II wat van haar belang voor het 

rijk verloor, althans tot aan Poppo’s benoeming. Zie Voghterr, Die Reichsabteien, pp. 125-6. 
1416 Zie Wisplinghoff, Untersuchungen, pp. 45-7. 
1417 Twellenkamp, “Das Haus”, p. 477. Over het voogdijschap van St-Maximin, zie onder andere Klein, 

“Untersuchungen”. 
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kernland behoorde.1418 Bovendien fungeerde St-Maximin in de tiende en elfde eeuw als 

vaste begraafplaats voor diverse leden van deze familie, wat aangeeft dat de 

Luxemburgers hun identiteit in sterke mate hadden verbonden met de Trierse abdij.1419  

In het vorige hoofdstuk kwam dan duidelijk naar voren hoezeer Poppo’s carrière tot 

nog toe bepaald werd door de evoluerende positie van deze machtsgroep. Bijgevolg kan 

geargumenteerd worden dat ook in het geval van St-Maximin, Poppo’s benoeming 

voornamelijk resulteerde uit lobbywerk van de Luxemburg familie, met een niet 

onbelangrijke rol voor keizerin Cunégunde (en haar broer Hendrik V van Beieren, die 

tot aan zijn dood in 1026 de oppervoogd was van St-Maximin). Zo kon deze familie 

immers zeker zijn dat de Trierse abdij ook na 1023 werd geleid door een abt wiens 

identiteit sterk verbonden was met hun machtsgroep, en die dus hun belangen zou 

behartigen. Belangrijk te vermelden in dit verband is het feit dat St-Maximin sinds 973 

het privilege van vrije voogdijkeuze genoot.1420 Dit betekent dat de abt zelf kon beslissen 

wie de nieuwe oppervoogd van de abdij zou worden na het overlijden van Hendrik V 

van Beieren, die in 1023 al meer dan 60 jaar oud was. Bovendien had Adalbero van 

Luxemburg in 1016 zijn machtige positie als bisschop van Trier moeten afstaan aan de 

keizerlijke kandidaat Poppo van Trier, wat de machtspositie van de Luxemburgers in 

Trier enigszins had aangetast.1421 Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat de kinderen van 

Siegfried van Luxemburg alles in het werk stelden om iemand naar hun wens op de 

abtsstoel van St-Maximin te krijgen. Ook hierin zou men dan een deal tussen Poppo en 

de Luxemburg familie kunnen herkennen: in ruil voor één van de machtigste 

abtsposities in Lotharingen, zou Poppo gedurende zijn abbatiaat de hegemonie van deze 

familie in en rond St-Maximin vrijwaren. 

Poppo’s benoeming in Trier (2): … of toch eerder een moeilijk te begrijpen 

promotie? 

Enkele vreemde elementen in het verhaal van Poppo’s benoeming in St-Maximin 

beletten echter om vrede te nemen met bovenstaande verklaringen. Eerst en vooral is er 

de opvallende gelijkenis met Stavelot-Malmedy, waarbij Hendrik II het recht van St-

Maximin om zelf een abt uit eigen convent te verkiezen, volledig negeerde.1422 Het feit 

dat St-Maximin in de tiende eeuw als het ware gold als een ‘opleidingscentrum’ voor 

abten, waarbij haar eigen abten (sinds de invoering van het reguliere abbatiaat) altijd al 
 

                                                      
1418 Zie bijvoorbeeld Bönnen, “Trier”, pp. 210-1. 
1419 Heyen e.a., “Trier, St. Maximin”, p. 1024. 
1420 Heyen e.a., “Trier, St. Maximin”, p. 1023. 
1421 Cf. supra, deel2, 2.4.4. Over de ambtstermijn van Poppo van Trier als bisschop van Trier en de betekenis 

daarvan voor de machtspositie van de Luxemburg familie, zie onder andere Bönnen, “Trier”, pp. 222-9. 
1422 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 303 
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uit hun eigen convent afkomstig waren, maakt dit des te merkwaardiger.1423 Wijzen naar 

de invloed (en het gelobby) van de Luxemburg familie om deze bruuske daad van 

Hendrik II te verklaren, lijkt niet veel zoden aan de dijk te brengen. Het is bijzonder 

onwaarschijnlijk dat deze machtsgroep een beroep moest doen op een abt van buiten St-

Maximin om hun belangen in deze abdij te kunnen vrijwaren. Aangezien St-Maximin al 

sinds meerdere decennia onder hun voogdij stond en diverse familieleden er hun laatste 

rustplaats hadden gevonden, mag men immers gerust aannemen dat het convent een 

groot aantal leden telde die de Luxemburg familie genegen was.  

Een andere opvallende vaststelling is het feit dat Poppo’s aanstelling in St-Maximin 

hoogstwaarschijnlijk niet volgde op het overlijden van de vorige abt, zoals gebruikelijk 

was. Hoewel we hieromtrent geen zekerheid hebben, gaan de meeste auteurs ervan uit 

dat Poppo’s voorganger in Trier, Haricho, eind 1023 werd verwijderd uit het bestuur van 

St-Maximin, of er zelf afstand van deed.1424 Deze vooronderstelling is voornamelijk 

gebaseerd op een keizerlijke oorkonde gedateerd in november 1023 (MGH DD HII 500), 

waar expliciet wordt gesteld dat Haricho “iam senio confectus commode nobis domi 

militieque servire non poterat”.1425 Doordat Haricho te oud was geworden om nog aan de 

servitium regis te voldoen, zag de keizer zich in deze oorkonde genoodzaakt om niet 

minder dan 6656 domeinen van St-Maximin in beslag te nemen en aan drie van zijn 

vazallen te schenken. De meeste auteurs gaan er dan ook van uit dat Haricho kort na 

deze oorkonde werd afgezet en vervangen door Poppo.1426 Het is echter bijzonder 

onwaarschijnlijk dat Haricho eind 1023 inderdaad ‘te oud’ was om zijn verplichtingen 

aan de keizer na te komen. In augustus van datzelfde jaar zien we hem immers nog 

aanwezig op een concilie in Seligenstadt, gelegen op meer dan 200 kilometer van 

Trier.1427 Het feit dat iemand die in de zomer van 1023 nog in staat was om een reisweg 

van 400 kilometer af te leggen, drie maanden afgedaan werd als zijnde ‘te oud’, kan 

enigszins vreemd worden genoemd. Dit suggereert bijgevolg dat de motieven van 

 

                                                      
1423 Wisplinghoff, “Die Lothringische Klosterreform”, p. 155; Wisplinghoff, Untersuchungen, pp. 53-4. 
1424 Dit wordt echter betwist, evenals de exacte overlijdensdatum van Haricho. Zie hieromtrent voornamelijk 

Wisplinghoff, “Untersuchungen”, p. 53 noot 170, p. 154 noot 81. Over de praktijk van abtsafzettingen, of 

vrijwillige aftredes, zie Seibert, Abtserhebungen, pp. 222-33. 
1425 MGH DD HII, nr. 500 p. 638. Deze zin vinden we ook terug in MGH DD HII nr. 502, p. 642 (deze oorkonde is 

gedateerd in december 1023, maar herhaalt bijna woordelijk de inhoud van nr. 500). Hoewel beide oorkondes 

in feite een vervalsing zijn uit de twaalfde eeuw, heerst er een consensus in de historiografie dat haar inhoud 

grotendeels werd overgenomen uit (een) originele oorkonde(s) uit het begin van de elfde eeuw. Zie 

Wisplinghoff, Untersuchungen, p. 82; Kölzer, Studien, pp. 172-9. 
1426 Zie bijvoorbeeld Schmidtmann, “Poppo”, p. 73; Krauss, “Christi iugum”, p. 294. 
1427  Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, vol. 1, ed. Weiland (MGH), nr. 437 (Concilium 

Seligenstadense), pp. 633-9. Zie ook Bresslau, Jahrbücher Heinrichs II., voL 3, p. 267. 
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Hendrik II om Haricho te ontslaan uit St-Maximin (of althans om zijn zwakheid te 

benadrukken in MGH DD HII 500) elders moeten worden gezocht. 

Dan zijn er nog de omvangrijke koninklijke confiscaties die in boven genoemde 

oorkonde staan vermeld. Ook al had Hendrik II de reputatie veelvuldig gebruik te maken 

van de middelen van zijn rijkskloosters, toch is zelfs naar zijn maatstaven 6656 

domeinen een buitensporige hoeveelheid.1428 Aangezien deze oorkonde in feite een 

vervalsing is uit 1116, kan worden geargumenteerd dergelijke enorme secularisatie van 

St-Maximins goederen een verzinsel is van de twaalfde-eeuwse scribent. Niettemin 

toonde Kölzer overtuigend aan dat de twaalfde-eeuwse vervalsing hoogstwaarschijnlijk 

gebaseerd is op een echte oorkonde uit het begin van de elfde eeuw, waardoor de 

inhoud van MGH DD HII 500 grotendeels mag worden vertrouwd.1429 Het feit dat deze 

enorme ontvreemding van kloostergoederen plaats vond net voor Poppo’s 

abtsbenoeming, kan evenzeer enigszins verdacht worden genoemd.1430 

Een laatste aanwijzing dat Poppo’s benoeming in St-Maximin een interessanter 

verhaal verbergt dan tot nog toe werd aangenomen, zit vervat in wat we weten over 

Poppo’s activiteiten in deze abdij, of beter gezegd: niet weten. We beschikken immers 

over geen enkele aanwijzing dat de aanstelling van Poppo ook maar enige wijziging in 

St-Maximins interne kloosterleven met zich meebracht.1431 De vermelding in de Vita 

Popponis dat sommige monniken uit St-Maximin die “afgeweken waren van de weg van 

de reguliere monastieke observanties” een moordaanslag pleegden op Poppo, volstond 

voor vele auteurs dan ook als bewijs dat Poppo er zijn ‘hervormingen’ (wat die ook 

mochten inhouden) had doorgevoerd.1432 Als we echter aannemen dat Poppo inderdaad 

geen fundamentele veranderingen had aanbracht in de interne aangelegenheden van 

St-Maximin, dan valt uiteraard ook de verklaring dat Poppo’s benoeming 

geïnterpreteerd moet worden als een ‘kloosterhervorming’ volledig in het water. 

Hierdoor rest er uiteraard de vraag: waarom wilde Hendrik II dan persé Poppo in de 

abtspositie van St-Maximin, ook al betekende dit een inbreuk op de eeuwenoude traditie 

van het convent om door één van hun eigen leden bestuurd te worden? 

 

                                                      
1428 Voghterr, Die Reichsabteien, p. 130. 
1429 Kölzer, Studien, pp. 172-9. Dit werd ook al geargumenteerd door bijvoorbeeld Wisplinghoff, Untersuchungen, 

p. 82. 
1430 Sommige auteurs verklaarden Poppo’s benoeming dan ook voornamelijk als een poging van de keizer om 

nog meer gebruik te kunnen maken van St-Maximin’s goederen dan voordien. Zie bijvoorbeeld Heyen e.a., 

“Trier, St. Maximin”, p. 1020. 
1431 Wisplinghoff, Untersuchungen, p. 52. 
1432 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 P; 303. Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, pp. 48-54; Schmidtmann, “Poppo”, 

pp. 74-5; Krauss, “Christi iugum”, p. 294. Ongeacht de vraag indien we enig geloof moeten hechten aan het 

verhaal van deze moordaanslag, is ze in elk geval sterk geïnspireerd door het leven van Benedictus van Nursia, 

zie Wisplinghoff, Untersuchungen, p. 54. 
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Abt Haricho van St-Maximin (c. 1019-1023) en Otto van Hammerstein 

Om Poppo’s benoeming in St-Maximin te kunnen begrijpen, moeten we opnieuw de 

beproefde methode uit het vorige hoofdstuk aanwenden. Dit betekent dat Poppo’s 

abtsbenoeming in Trier enkel begrepen kan worden vanuit een confrontatie tussen de 

vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘lokale en regionale 

socio-politieke context’. Concreet moeten dus voornamelijk twee zaken van naderbij 

worden bestudeerd, met name Poppo’s voorganger Haricho (en St-Maximin’s toestand 

onder deze abt) en de lokale en regionale socio-politieke context kort voor Poppo’s 

benoeming.  

Een blik op de daden en verwezenlijkingen van abt Haricho van St-Maximin blijkt 

alvast een aantal interessante gegevens op te leveren. Over de herkomst en achtergrond 

van deze abt weten we zo goed als niks, behalve dan dat hij afkomstig was uit het 

convent van de abdij en dat zijn abbatiaat niet bijster lang duurde, aangezien hij ten 

vroegste in 1019 werd benoemd tot abt.1433 Bovendien liet Haricho’s maximaal vier-jaar-

durend bestuur van St-Maximin slechts weinig sporen na in de ons overgeleverde 

bronnen. De enige gegevens die we in feite over hem kunnen terugvinden, betreffen zijn 

vermelde aanwezigheid op de synode in Seligenstadt (in augustus 1023) en de 

vernoemde (vervalste) oorkonde uit november 1023 (MGH DD HII 500).1434 Enkele jaren 

geleden ontdekte Roberg dan ook nog een vrij opvallende vermelding in één van St-

Maximin’s (lange tijd onuitgegeven) dodenboeken, waarin het volgende staat te lezen: 

“Haricho abbas nostre congregationis qui VII milia mansus sancto Maximino tulit.”1435 

Hoewel deze drie bronvermeldingen op het eerste zicht weinig met elkaar te maken 

hebben, toont een nauwkeurige lezing aan dat ze allen een gemeenschappelijke factor 

hebben, met name graaf Otto van Hammerstein. De synode in Seligenstadt werd 

namelijk georganiseerd in de nasleep van de zogenaamde ‘Hammerstein-kwestie’.  Deze 

kwestie, die hieronder nader toegelicht zal worden, betrof de ontbinding van het 

huwelijk tussen graaf Otto van Hammerstein en Irmingarde van Verdun, een dochter 

van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun.1436 In de oorkonde uit 1023 (MGH DD HII 500) 

staat dan vermeld hoe Hendrik II de 6656 domeinen die hij had ontvreemd van St-

Maximin schonk aan drie van zijn “getrouwen”, genaamd “Heinrico duci et Ezzoni palatino 

comiti nec non Ottoni comiti.”1437 De eerste twee personen kunnen geïdentificeerd worden 

 

                                                      
1433 Haricho’s benoeming vond plaats na het overlijden van zijn voorganger, Winrich van St-Maximin, die ten 

vroegste stierf in 1019. Zie Wisplinghoff, Untersuchungen, p. 53. 
1434  Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, vol. 1, ed. Weiland (MGH), nr. 437 (Concilium 

Seligenstadense), pp. 633-9; MGH DD H II, nr. 500 pp. 636-9. 
1435 Die älteste “Necrolog” des Klosters St. Maximin vor Trier, ed. Roberg, p. 85.  
1436 Wolter, Die Synoden, pp. 297-306. 
1437 MGH DD H II, nr. 500 p. 638. 
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als (de al meermaals aan bod gekomen) Hendrik V van Beieren (een Luxemburger en de 

toenmalige oppervoogd van St-Maximin) en Ezzo, de paltsgraaf van Lotharingen.1438 De 

identificatie van Ottoni comiti staat echter enigszins ter discussie. Volgens sommige 

auteurs verwijst deze vermelding naar Otto, de zoon van paltsgraaf Ezzo.1439 Dit is echter 

eerder twijfelachtig, aangezien men in dergelijk geval mag verwachten dat de oorkonde 

Otto expliciet zou benoemen als “de zoon van Ezzo”, wat niet het geval is. 

Geloofwaardiger is de identificatie door (onder andere) Corsten, die opperde dat Ottoni 

verwees naar graaf Otto van Hammerstein.1440 De confiscaties door Hendrik II in MGH DD 

H II 500 hadden volgens Corsten dan ook voornamelijk tot doel Otto van Hammerstein 

te vergoeden voor het debacle van de ‘Hammerstein-kwestie’.1441 Tot slot is er nog de 

notitie in St-Maximins necroloog, waarin te lezen staat dat abt Haricho niet minder dan 

7000 domeinen had bezorgd aan de abdij. Zoals Roberg opmerkte, vertoont deze 

hoeveelheid goederen verdacht veel gelijkenissen met de confiscatie van Hendrik II in 

1023. Dit doet vermoeden dat de domeinen die Hendrik in beslag had genomen van St-

Maximin en aan (onder andere) Otto van Hammerstein had geschonken, voordien 

dankzij abt Haricho in de handen van de abdij terecht waren gekomen.1442  

Dit betekent dat de zogenaamde ‘Hammerstein-affaire’ geïdentificeerd kan worden 

als de rode draad die loopt doorheen alle drie de bronvermeldingen over Haricho. 

Aangezien twee van deze sporen dateren van kort voor zijn afzetting, zou het best 

kunnen zijn dat deze Hammerstein-affaire de sleutel bevat tot het begrijpen van 

Haricho’s ontslag, en misschien zelfs van de daaropvolgende benoeming van Poppo. Het 

loont dan ook de moeite om even stil te staan bij deze kwestie. 

De ‘Hammerstein-kwestie’ als sleutel tot het begrijpen van Haricho’s afzetting?  

Het ‘Hammerstein-huwelijk’ was een affaire die voor nogal wat beroering had gezorgd 

in het rijk, en die qua middeleeuwse celebrity-uitstraling de hedendaagse Kardashian-

gekte in het niets zou doen verdwijnen. Aangezien deze affaire al heel wat inkt deed 

vloeien in de moderne historiografie, zal ik me hier beperken tot het samenvatten van 

de kern ervan.1443 

 

                                                      
1438 Omtrent deze personen, zie supra, deel 2, 2.1.3, 2.4.4. 
1439 Zie bijvoorbeeld Lewald, “Die Ezzonen”, p. 133; Jongbloed, “Wanburtich”, p. 57. 
1440 Corsten, “Fernbesitz”, p. 43. 
1441 Corsten, “Fernbesitz”, pp. 43-4. 
1442 Roberg, Gefälschte Memoria, pp. 114-6. Aangezien Roberg dit pas recentelijk onder de aandacht bracht in zijn 

publicatie uit 2008, werd ze tot nog toe door geen enkele historici die zich al boog over MGH DD HII 500, 

opgemerkt. 
1443 Voor uitgebreidere analyse verwijs ik graag door naar de talrijke historiografische werken die het 

Hammerstein-huwelijk bespreken, waaronder von Kessler, Der Eheprozess; Reicke, “Der Hammersteinsche 
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Otto van Hammerstein, recentelijk ook geïdentificeerd als graaf Otto van Zutphen, 

was getrouwd met Irmingarde van Verdun, die als dochter van Godfried ‘de gevangene’ 

van Verdun deel uitmaakte van de machtige Verdun familie.1444 Hoewel het jaartal van 

hun huwelijk niet gekend is, claimde Thietmar van Merseburg dat dit plaatsvond “lange 

tijd” voor 1018. 1445  Gedurende vele jaren bracht deze huwelijksverbintenis geen 

problemen met zich mee; het koppel had zelfs twee kinderen, genaamd Udo en 

Mathilde.1446 In 1017/1018 veranderde deze situatie echter vrij plots, aangezien Otto en 

Irmingarde vanaf toen in het oog van de storm betreffende het canoniek huwelijksrecht 

kwamen te staan.1447 Het koppel bleek immers in de zevende graad verwant te zijn met 

elkaar, waardoor hun huwelijk volgens het kerkelijk recht officieel als incest, en dus als 

 

                                                                                                                                                                      
Ehehandel”; Wolter, Die Synoden, pp. 271-6; Fried, “Prolepsis”; Koch, “Irmgard”; Corbet, Les interdits, pp. 123-8; 

Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 4-22; Ubl, Inzestverbot, pp. 402-40; Hlawitschka, “Kaiser Heinrich II.”. 
1444  Zie ook Figuur 26. Over Irmingarde, zie Koch, “Irmgard”. Omtrent de identificatie van Otto van 

Hammerstein als zijnde Otto van Zutphen, zie Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 10-3. Deze gelijkstelling werd 

echter recentelijk bekritiseerd door Hlawitschka, die een volledig artikel weidde aan het ontkrachten van 

Jongbloed’s these die hij een “geistreiche und mit stupender Kombinationskraft entwickelte These” noemde 

(Hlawitschka, “Kaiser Heinrich II.”, p. 84). Hoewel Hlawtischka’s artikel geldige argumenten bevat, moet 

niettemin vastgesteld worden dat hij er (omwille van de gebrekkige bronnensituatie) niet in slaagde 

Jongbloed’s gelijkstelling tussen beide Otto’s helemaal overtuigend te ondergraven. Zie Hlawitschka, “Kaiser 

Heinrich II.”. Aangezien de bronnen niet toelaten een sluitend antwoord te bieden, blijft het enigszins een 

kwestie van meningen indien Otto van Hammerstein geïdentificeerd kan worden als Otto van Zutphen, een 

identificatie die geen onbelangrijke gevolgen heeft voor de “Hammerstein-kwestie”. Zoals het verdere verloop 

van mijn casus over Haricho van St-Maximin zal aantonen, lijkt MGH DD HII 500 in elk geval in het voordeel te 

spreken van Jongbloed’s identificatie, dus tegen Hlawitschka’s argumentatie in. Voor verdere argumenten die 

in het voordeel van Jongbloed spreken, zie voetnoot 1446. 
1445 In zijn kroniek benoemde hij hen in het jaar 1018 immers als “diu conuncti”. Zie Thietmar van Merseburg, 

Chronicon, MGH SS rer. Germ. N. S. 9, boek 8, c. 7 p. 500. Corbet suggereerde dat hun huwelijk plaats vond in 

1013, zie Corbert, Les interdits, p. 124 noot 29. 
1446 Hierbij moet opgemerkt worden dat de identificatie van deze kinderen een gevolg is van de gelijkstelling 

van Otto van Hammerstein met Otto van Zutphen (Zie voetnoot 1444). De bronnen vermelden immers bij 

“Otto van Hammerstein” dat hij samen met Irmingarde (minstens) één zoon had, Udo, terwijl Mathilde in de 

bronnen vernoemd wordt als een dochter van Otto van Zutphen. Om de zaken nog wat ingewikkelder te 

maken, moet hierbij worden opgemerkt dat Jongbloed niet de eerste was om Mathilde te beschouwen als een 

dochter van Otto van Hammerstein; ook Fried deed dit al in 1995, al lijkt Jongbloed geen gebruik te hebben 

gemaakt van deze publicatie. Zie Fried, “Prolepsis”, pp. 118-9. In zijn artikel, waarin hij de verwantschap 

tussen Otto van Hammerstein en Irmingarde onderzoekt, haalt Fried bovendien heel wat genealogische 

argumenten aan die Hlawitschka’s betoog tégen Jongbloed’s gelijkstelling van beide Otto’s onderuit. (Zie  

bijvoorbeeld Fried, “Prolepsis”, pp 102-5 vs. Hlawitscka, “Kaiser Heinrich II.”, pp. 63-6). Hlawtischka was dan 

wel bekend met dit artikel van Fried (ze staat in sommige voetnoten vermeld), maar negeerde deze 

argumenten in zijn betoog tegen Jongbloed. Ook dit spreekt bijgevolg in het voordeel van Jongbloed’s 

reconstructie, en bijgevolg van het feit dat Mathilde wel degelijk geïdentificeerd kan worden als een dochter 

van Otto van Hammerstein. 
1447 Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 13-4. 
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illegitiem, beschouwd kon worden.1448 Wie het initiatief nam tot het aanvechten van hun 

huwelijk wordt enigszins bediscussieerd, maar het ziet ernaar uit dat keizer Hendrik II 

hier hoogstpersoonlijk achter zat.1449 

Het spreekt voor zich dat Otto van Hammerstein en Irmingarde weigerden in te gaan 

op het bevel van aartsbisschop Erkenbald van Mainz om hun huwelijk te ontbinden. 

Hierdoor liet Hendrik II het koppel excommuniceren op een hofdag in Nijmegen, in 

maart 1018. In mei 1018 beloofde Otto van Hammerstein alsnog te zullen scheiden van 

Irmingarde, al bleken dit loze beloftes te zijn. Hendrik II trok daarom in december 1020 

naar de burcht van Hammerstein en belegerde deze drie maanden lang, waarop Otto 

van Hammerstein aartsbisschop Erkenbald gevangen nam. Uiteindelijk zegevierde het 

keizerlijke leger en werd de burcht van Hammerstein met de grond gelijk gemaakt, 

waarop Hendrik II alle bezittingen van Otto confisqueerde. Otto van Hammerstein kwam 

bijgevolg als grote verliezer uit de bus, en kon niet veel anders dan in te stemmen met 

de ontbinding van zijn huwelijk. Dit gebeurde op de vernoemde synode in Seligenstadt 

in 1023, waar Otto van Hammerstein plechtig beloofde zijn huwelijk te zullen ontbinden 

in ruil voor een volledige teruggave van zijn bezittingen.1450 Zijn vrouw Irmingarde 

bleek echter een stuk strijdvaardiger, en reisde prompt naar de paus om haar zaak aan 

te vechten.1451 In een poging dit te beletten, liet de aartsbisschop van Mainz op de 

synode van Seligenstadt eveneens beslissen dat voortaan niemand nog zonder zijn 

toestemming naar Rome mocht reizen. 1452  Hoewel Otto van Hammerstein zijn 

bezittingen terugkreeg, belette het overlijden van Hendrik II in 1024 dat de ontbinding 

van zijn huwelijk effectief plaats vond.1453 

In de historiografie werd de ijver van Hendrik II om het Hammerstein-huwelijk te 

ontbinden meestal verklaard aan de hand van de ‘heilige’ reputatie van deze keizer. 

Men herkende erin een poging van Hendrik II om het canoniek recht in zijn rijk te doen 

zegevieren. 1454  In 2006 stelde Jongbloed echter een interessante alternatieve 

 

                                                      
1448 Voor een gedetaileerde reconstructie van hun verwantschap, zie voornamelijk Fried, “Prolepsis”, pp. 72-

112. 
1449 Voor twee tegengestelde meningen, zie Jongboed, “Wanburtich”, p. 51; Hlawitschka, “Prolepsis”, pp. 66-70. 
1450 Omtrent deze synode in Seligenstadt 1023, zie voornamelijk Wolter, “Die Synoden”, pp. 297-306; Corbet, 

“Les interdits”, pp. 123-128. 
1451 Dit beknopt overzicht van de gebeurtenissen is overgenomen uit Jongbloed, “Wanburtich”, p. 14. Voor een 

uitgebreider overzicht, zie von Kessler, Der Eheprozess, pp. 44-60 
1452 Niet minder dan vijf van de twintig decreten van deze synode werden daaraan gewijd, zie Constitutiones et 

acta publica imperatorum et regum, vol. 1, ed. Weiland (MGH), nr. 437 (Concilium Seligenstadense), pp. 636-8. 
1453 Jongbloed, “Wanburtich”, p. 14. 
1454 Zie bijvoorbeeld von Kessler, Der Eheprozess; Reicke, “Der Hammersteinsche Ehehandel”; Wolter, Die 

Synoden, pp. 271-6; Koch, “Irmgard”; Corbet, Les interdits, pp. 123-8; Ubl, Inzestverbot, pp. 402-40; Hlawitschka, 

“Kaiser Heinrich II.”. 
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interpretatie voor.1455 Volgens hem besefte de keizer in 1016/1017 dat wanneer hij 

(kinderloos) kwam te overlijden, het rijk een nieuwe koning zou moeten kiezen. De 

kandidaat met de beste erfrechtelijke kaarten in handen om hem op te volgen, was nog 

steeds de oudste zoon van Ezzo van Lotharingen, genaamd Liudolf.1456 Hoewel Hendrik II 

uiteraard niet in staat was zijn eigen opvolging te regelen, wilde hij wel kost wat kost 

voorkomen dat kinderen van Ezzo en zijn vrouw Mathilde zijn kroon zouden 

overnemen. Via zijn moeder Mathilde was Liudolf immers een neef van de overleden 

keizer Otto III en een kleinzoon van keizer Otto II.1457 Beide Ottonen waren vurige 

tegenstanders geweest van de vader van Hendrik II, waarbij Otto II de vader van 

Hendrik II zelfs gedurende tien jaar in gevangenschap had gehouden.1458 Daarnaast zag 

Hendrik II zich gedurende zijn volledige regeerperiode ook tegengewerkt door Ezzo, die 

meermaals in opstand was gekomen tegen de keizer.1459  

Om te beletten dat hij opgevolgd zou worden door Ezzo’s zoon Liudolf, broedde 

Hendrik II dan ook een creatief plan uit. In 1010-1015 was Liudolf gehuwd met Mathilde, 

de dochter van graaf Otto van Hammerstein en Irmingarde van Verdun. 1460  Dit 

betekende dat als Liudolf de volgende Duitse koning/keizer zou worden, Mathilde 

gekroond zou worden tot nieuwe koningin. Dit vereiste uiteraard een onbevlekte 

reputatie van Mathilde. Als Hendrik II er daarentegen in kon slagen om het huwelijk van 

Mathildes ouders (Otto van Hammerstein en Irmingarde van Verdun) te laten erkennen 

als incest, dan zou Mathilde als een illegitiem kind worden aanzien. Dit zou haar kansen 

om koningin te worden hypothekeren, wat Liudolfs kansen om ooit koning te worden 

volledig teniet zou doen (aangezien hij met een illegitieme vrouw was getrouwd).1461 Dit 

verklaart bijgevolg zowel de verbeten ijver van Hendrik II om het huwelijk van Otto van 

Hammerstein met Irmingarde te ontbinden, evenals de weigering van die twee laatsten 

om hierop in te gaan. Indien ze zouden toegeven, ontzegden ze hun dochter immers de 

heerschappij over Duitsland.1462 Jammer genoeg voor hen slaagde Hendrik II blijkbaar in 

 

                                                      
1455 Jongbloed, “Wanburtich”. 
1456 Cf. supra, deel 2, 2.1.3. 
1457 Zie ook Figuur 26. 
1458 Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 51-63. 
1459 Zie bijvoorbeeld supra, deel 2, 2.4.4. 
1460 Zie ook Figuur 26. Jongbloed, “Wanburtich”, p. 12. Over de identificatie van Mathilde als zijnde een dochter 

van Otto van Hammerstein, zie voetnoten 1444 en 1446. 
1461 Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 13-63. Een gelijkaardige hypothese werd geformuleerd door Fried, al opperde 

hij dat het voornamelijk de bedoeling was van Hendrik II om beslag te kunnen leggen op de vele bezittingen 

van Otto van Hammerstein. Zie Fried, “Prolepsis”, pp. 103-5. 
1462 Zoals aangegeven, werd deze interpretatie van het Hammerstein-huwelijk betwist door Hlawitschka. Zie 

voetnoot 1444. 
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zijn opzet, aangezien Liudolf in 1024 te Kamba (waar over Hendrik II’s opvolging werd 

beslist) niet langer het koningschap opeiste.1463 

 

Figuur 26 Stamboom van het Hammerstein-huwelijk1464 

Abt Haricho van St-Maximin “qui VII milia mansus sancto Maximino tulit” 1465 en 

Poppo’s benoeming in Trier 

Nu rest er uiteraard de vraag hoe deze ‘Hammerstein-affaire’ ons kan helpen om de 

afzetting van abt Haricho van St-Maximin, en Poppo’s daaropvolgende benoeming, te 

begrijpen. Laat ons beginnen met de aanwezigheid van Haricho op de synode in 

Seligenstadt in 1023, waarop Otto van Hammerstein beloofde zijn huwelijk te ontbinden 

in ruil voor zijn bezittingen. Wanneer we kijken naar de deelnemerslijst van deze 

synode, dan valt iets bijzonders op. Alle aanwezige abten waren namelijk afkomstig uit 

het bisdom Mainz, op twee uitzonderingen na: abt Eberwin van Tholey en, inderdaad, 

 

                                                      
1463 Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 1-4. Volgens Jongbloed was de ‘Ottoni’ uit MGH DD HII 500 dan de andere zoon 

van Ezzo. Om te beletten dat die het koningsschap zou opeisen (in plaats van zijn oudere broer), ‘kocht’ 

Hendrik II diens kandidatuur af. Zie idem, pp. 51-60. 
1464 Zie voetnoot 838. 
1465 Die älteste “Necrolog” des Klosters St. Maximin vor Trier, ed. Roberg, p. 85. 
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abt Haricho van St-Maximin.1466 We kunnen ons uiteraard terecht de vraag stellen wat 

Haricho te zoeken had op een synode ver verwijderd van Trier die blijkbaar enkel was 

bestemd voor abten uit Mainz?1467 Het antwoord op deze vraag ligt enigszins voor de 

hand: omdat hij rechtstreeks betrokken moet zijn geweest in de Hammerstein-kwestie.  

Een combinatie van het beschikbare bronnenmateriaal, evenals hun timing, laat toe 

een hypothese te formuleren over op welke manier Haricho nu juist betrokken zat in 

deze zaak. Ik vermeldde al St-Maximin’s necroloog, die claimt dat abt Haricho niet 

minder dan 7000 domeinen had bezorgd aan St-Maximin. 1468  Dit is echter een 

uitzonderlijk grote hoeveelheid goederen, zekerlijk als je weet dat St-Maximin’s bezit 

medio de elfde eeuw ‘slechts’ uit zo’n 1700 domeinen bestond.1469 Het lijkt dan ook 

bijzonder onwaarschijnlijk dat Haricho in zijn eentje zoveel goederen aan de abdij had 

geschonken. Het was echter tijdens Haricho’s abbatiaat dat Hendrik II (in 1020) alle 

domeinen van Otto van Hammerstein had geconfisqueerd. Gezien de rijkdom van deze 

graaf, betrof dit ongetwijfeld een gigantische hoeveelheid goederen. Wat kon Hendrik II 

dan ook beter doen dan deze domeinen, in afwachting van een verzoening met Otto van 

Hammerstein, in bewaring te geven bij een nabij gelegen rijksabdij, met name St-

Maximin? Deze hypothese verklaart bijgevolg in één klap zowel de vermelding dat St-

Maximin onder Haricho’s bestuur 7000 domeinen verwierf, evenals Haricho’s 

aanwezigheid in Seligenstadt, aangezien hij belangen had in deze affaire. 

Toen Hendrik II op de synode in Seligenstadt, in augustus 1023, beloofde aan Otto van 

Hammerstein om diens bezittingen terug te geven, betekende dit uiteraard dat Haricho 

de circa 7000 geconfisqueerde domeinen opnieuw moest afstaan. Het is hier dat de 

oorkonde uit november 1023 (MGH DD HII 500) bijzonder interessant wordt. Het feit dat 

Hendrik II zo’n drie maanden na de synode niet minder dan 6656 domeinen ontnam van 

St-Maximin en aan (onder andere) Otto van Hammerstein schonk, lijkt te bevestigen dat 

de keizer hiermee inderdaad de (voordien geconfisqueerde) goederen aan deze graaf 

terug gaf. Daarnaast ontvingen volgens de oorkonde ook Ezzo van Lotharingen en 

Hendrik V van Beieren een deel van deze bezittingen. Aangezien paltsgraaf Ezzo als 

vader van Liudolf er alle belang bij had dat het huwelijk van Otto en Irmingarde niet 

 

                                                      
1466  Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, vol. 1, ed. Weiland (MGH), nr. 437 (Concilium 

Seligenstadense), pp. 635. 
1467 Vogtherr opperde dat dit te verklaren valt doordat de synode eigenlijk georganiseerd werd voor abten die 

te linken zijn met de zogenaamde ‘Gorze-hervormingen’. Hoewel dit bijzonder onwaarschijnlijk is (zo was de 

abt van Gorze er niet aanwezig), spreekt dit bovendien volledig tegen dat Poppo ook een ‘Gorzisch-

geïnspireerde’ kloosterhervormer zou zijn. Indien de suggestei van Vogtherr immers zou kloppen, en indien 

we het discours volgen om Poppo als een hervormer te zien, dan zou hij (of Richard van St-Vanne) immers ook 

aanwezig moeten zijn geweest in Seligenstadt. Zie Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 192. 
1468 Die älteste “Necrolog” des Klosters St. Maximin vor Trier, ed. Roberg, p. 85; Roberg, Gefälschte Memoria, pp. 113-6. 
1469 Heyen e. a., “Trier, St-Maximin”, p. 1018. 
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werd ontbonden, had hij zich in de ‘Hammerstein-strijd’ ongetwijfeld geallieerd met 

Otto van Hammerstein. Hoewel de bronnen geen vermelding maken van Luxemburgers 

in deze strijd, kan een gelijkaardig argument worden ontwikkeld voor hertog Hendrik V 

van Beieren, een lid van de Luxemburg familie die op dat ogenblik bovendien de 

oppervoogd was van St-Maximin. Enerzijds had Hendrik V van Beieren zich in de 

Luxemburg-opstand van 1008-1017 geallieerd met Ezzo van Lotharingen, anderzijds was 

zijn (kort voordien overleden) broer, Frederik van Luxemburg (graaf van de 

Mozelgouw), gehuwd met de zus van Otto van Hammerstein.1470 Hoogstwaarschijnlijk 

had Hendrik II na de nederlaag van de Hammerstein-alliantie diverse domeinen van 

zowel Otto, Ezzo als Hendrik V geconfisqueerd, waardoor deze drie personen als 

ontvangers van St-Maximin’s domeinen werden vermeld in MGH DD HII 500.1471  

Het feit dat Haricho in de oorkonde dan aangeduid werd als zijnde ‘te oud’ om nog 

aan de servitium regis te voldoen (waardoor Hendrik II deze domeinen bijgevolg moest 

confisqueren van de abdij) suggereert dat Haricho aanvankelijk had geweigerd om al 

deze bezittingen terug af te staan aan de keizer en aan de benadeelde optimates.1472 Zijn 

reis naar Seligenstadt enkele maanden voordien geeft immers aan dat de abt in 

november nog vrij vitaal moet zijn geweest. ‘Te oud’ mag daardoor hoogstwaarschijnlijk 

geïnterpreteerd worden als een eufemisme voor ‘ongehoorzaam’ en ‘subversief’. Dit 

verklaart ook meteen waarom Hendrik II abt Haricho kort na deze oorkonde aan de kant 

schoof en verving door een andere abt. 

Deze ‘andere abt’ die Haricho verving, was uiteraard Poppo. Hoewel diens aanstelling 

in St-Maximin aanvankelijk slechts moeilijk te interpreteren leek, werpt bovenstaande 

analyse van de Hammerstein-kwestie een volledig nieuw licht op de zaak. De keizer 

wilde uiteraard een abt aan het hoofd van St-Maximin die de confiscaties van 1023 niet 

zou aanvechten, maar die integendeel open zou staan voor een grotere keizerlijke 

controle over de bezittingen van deze abdij. Poppo’s abbatiaat in Stavelot-Malmedy 

toonde alvast aan dat hij hiertoe zekerlijk bereid zou zijn.1473 Bovendien bleek Poppo een 

meer dan acceptabele kandidaat te zijn voor de andere partijen betrokken in deze 

evenementen. Zijn nauwe band met de Luxemburg familie hoeven we niet te herhalen. 

Zoals aangehaald, had deze familie bovendien alle belang bij een abt die hun belangen in 

 

                                                      
1470 Over deze Luxemburg-opstand, zie boven, deel 2, 2.4.4. 
1471 Zie ook Figuur 26. Ter ondersteuning van deze hypothese kan ik vermelden dat St-Maximin vanaf de 

tweede helft van de elfde eeuw herhaaldelijk bezittingen claimde in Rheinhessen, hoewel dit gebied eigenlijk 

in bezit was geweest van paltsgraaf Ezzo van Lotharingen. Mogelijkerwijs baseerde St-Maximin haar claims in 

dit gebied op het feit dat de abdij tussen 1020 (de confiscatie van Ezzo’s goederen door Hendrik II) en 1023 (de 

teruggave van deze goederen aan Ezzo) in bezit was van deze domeinen. Zie Kölzer, Studien, p. 177. 
1472 MGH DD HII, nr. 500 p. 642. 
1473 Cf. supra, deel 2, 3.1.3. 



 

 337 

en rond Trier zou blijven behartigen, iets waarvoor Poppo het ideale profiel had. Ook 

met Irmingarde van Verdun had Poppo blijkbaar een sterke relatie. Zij is namelijk de 

enige leek die in de Vita Popponis expliciet wordt benoemd, zonder dat ze een rol speelde 

in het verloop van Poppo’s abtelijke carrière.1474 Everhelm en Onulf beweren namelijk in 

hoofdstuk 19 dat keizer Koenraad II uit haar mond had vernomen wie Poppo’s ouders 

waren, waarmee de auteurs duidelijk wilden aangeven dat Irmingarde zowel Poppo als 

zijn naaste familie goed kende. 1475 Poppo kwam bijgevolg duidelijk naar voor als een 

ideale compromiskandidaat voor alle belanghebbenden om St-Maximin te leiden. 

Hierbij speelden zowel zijn initieel sociaal kapitaal (zijn band met de Luxemburg 

familie), zijn opgebouwd sociaal kapitaal (zijn band met de Verdun familie), zijn 

opgedane ervaring als monastiek leider als zijn recente contacten met de keizerlijke 

omgeving een belangrijke rol. 

Na bovenstaande reconstructie moet ik weliswaar erkennen dat het onduidelijk blijft 

welke rol Poppo exact heeft gespeeld in deze hele kwestie. Bovendien blijft het enigszins 

koffiedik kijken waarom zowel de keizer als de Luxemburg familie geen geschikte 

abtskandidaat vonden in het convent van St-Maximin, waardoor (althans de schijn) van 

een eigen abtskeuze behouden zou blijven. Niettemin maakte deze casus duidelijk dat 

vele wijzigingen in Poppo’s carrière (en de verspreiding van zijn invloed) veeleer het 

gevolg waren van politieke intriges en dynastiek-familiale strategieën, dan van enige 

nood aan zogenaamde ‘kloosterhervormingen’. 

Poppo als abt in St-Maximin 

Aangezien keizer Hendrik II enkele maanden na Poppo’s aanstelling in St-Maximin stierf 

(13 juli 1024), heeft het niet veel zin om Poppo’s abbatiaat in Trier onder deze keizer te 

analyseren. Zonder echter al te veel op de feiten vooruit te willen lopen, kan niettemin 

vastgesteld worden dat Poppo in de daaropvolgende jaren de mogelijkheden die zijn 

positie in St-Maximin met zich mee bracht, ten volle heeft benut. Zoals al aangegeven, 

zou Poppo de abtspositie in Trier blijven bekleden tot aan zijn dood, zij het op de 

periode 1035-1038 na, waarin hij het bestuur overliet aan zijn neef Johannes en diens 

opvolger Bernhard.1476 Gedurende de 22 jaar dat Poppo de Trierse abdij leidde, hield hij 

de reputatie van deze instelling als ‘leverancier’ van abten voor andere abdijen in elk 

geval hoog. We kunnen immers vaststellen hoe, tijdens deze periode, in (minstens) zes 

 

                                                      
1474 Cf. supra, deel 1, 1.2. 
1475 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305 
1476 Cf. infra. 
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abdijen een monnik uit St-Maximin werd aangesteld tot abt.1477 Sommige van deze 

‘ontvangstabdijen’ waren nieuwe stichtingen of kenden al een langere geschiedenis van 

geleid te worden door abten uit de Trierse abdij, terwijl anderen eerder een traditie van 

eigen abtskeuze kenden.1478 Deze gegevens tonen bijgevolg nogmaals aan dat de impact 

van Poppo’s benoeming in Trier (zowel op hemzelf als op zijn reputatie) niet genoeg 

benadrukt kan worden. Zijn latere identificatie als hervormer, evenals Hallingers 

reconstructie van de Lothringische Mischobservanz, waren dan ook voor een niet 

onbelangrijk deel een rechtstreeks gevolg van het feit dat Poppo aan de leiding van deze 

prestigieuze ‘uitzend-abdij’ was gekomen. 

3.1.5 Een mislukkingsverhaal-in-wording: Poppo in St-Laurent (1021-

1025) 

Vooraleer we Poppo’s abtsjaren onder keizer Hendrik II achter ons laten, moet nog iets 

worden verteld over Poppo’s betrokkenheid in de stichting van St-Laurent, in Luik. 

Hoewel Everhelm en Onulf in de Vita Popponis met geen woord reppen over deze 

instelling, staat in vier verhalende bronnen uit het eind van de twaalfde en het begin 

van de dertiende eeuw vermeld dat Poppo een rol had gespeeld in de vroege jaren van 

deze instelling.1479 Ondanks de laattijdigheid van deze bronnen en ondanks het feit dat 

dit de enige sporen zijn van Poppo’s rol in deze instelling, hechten de meeste historici 

enigszins geloof aan hun inhoud.1480  

 

                                                      
1477 Dit zijn: Limburg (1025, 1035), Echternach (1028), Brauweiler (1030), Hersfeld (1031; de nieuwe abt in deze 

abdij was eigenlijk voordien prior in Stavelot, al was hij daarvoor uit St-Maximin afkomstig); Weissenburg 

(1032) en Waulsort-Hastière (1035). Daarnaast zijn er een aantal abdijen waar Poppo één van ‘zijn’ monniken 

aanstelde als abt, al hebben we geen informatie uit welke abdij zij kwamen. Cf. infra. 
1478 Nieuwe stichtingen: Limburg, Brauweiler. Abdijen die voordien al abten uit St-Maximin ontvingen: 

Weissenburg, Echternach. Abdijen die normaal een eigen abt verkiezen: Waulsort-Hastière. 
1479 Al deze bronnen bevatten in grote lijnen dezelfde informatie en herhalen elkaar (hier en daar) zelfs 

woordelijk. De eerste twee bronnen, met name de Vita Wolbodonis episcopi Leodiensis en de Vita Reginardi episcopi 

Leodiensis, werden allebei rond 1182 geschreven door Reinier van St-Laurent. Deze auteur baseerde zich hierbij 

hoogstwaarschijnlijk op notities van Rupert van Deutz, uit omstreeks 1100. Zie Reinier van St-Laurent, Vita 

Wolbodonis episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 16 p. 569; Reinier van St-Laurent, Vita Reginardi episcopi Leodiensis, 

MGH SS 20, c. 4 p. 572. De derde bron, de Gesta episcoporum Leodiensium, werd geschreven door Aegidius van 

Orval en dateert uit 1247-1251. Zie Aegidius van Orval, Gesta episcoporum Leodiensium, MGH SS 25, c. 70 p. 67, c. 

73 p. 70. Tot slot is er de Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, geschreven rond dezelfde tijd als de Gesta. Zie 

Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 24 p. 270. Ook de auteurs van deze bronnen zouden zich 

hebben gebaseerd op de notities van Rupert van Deutz (cf. supra, deel 1, Hoofdstuk 2). Zie ook Van Engen, 

“Rupert”, pp. 76-7. 
1480 Foote, “Taming monastic advocates”, pp. 35-6. Zie bijvoorbeeld ook Schäfer, Studien, pp. 45-7. 
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De vroege geschiedenis van St-Laurent is grotendeels in mist gehuld, al kan toch een 

ruwe schets worden geboden van haar stichting. Het initiatief om in Luik een kerk en 

klooster te bouwen ter ere van de heilige Laurentius kwam hoogstwaarschijnlijk van 

bisschop Eraclus van Luik (959-971).1481 Hoewel na zijn dood diens opvolgers dit project 

even in de spreekwoordelijke koelkast plaatsten, besloot bisschop Wolbodo van Luik 

(1018-1021) op zijn sterfbed om deze stichting nieuw leven in te blazen.1482 Volgens de 

drie vermeldde bronnen uit de twaalfde en dertiende eeuw was het aan niemand minder 

dan Poppo dat Wolbodo de ‘voorzienigheid’ van St-Laurent toevertrouwde.1483 Enkele 

dagen later stierf bisschop Wolbodo, waarna hij werd bijgezet in de (buiten)crypte van 

St-Laurent, wat erop wijst dat de bouwwerken al voor (of tijdens) zijn episcopaat waren 

aangevat.1484 De nieuwe bisschop van Luik, Durandus (1021-1025), maakte het Poppo 

aanvankelijk niet gemakkelijk. Zo vermeldt de Chronicon sancti Laurentii dat Poppo ‘op 

eender welke manier en via bepaalde personen’ werd tegengewerkt.1485 Durandus, die 

slechts weinig interesse vertoonde in St-Laurent, zou volgens Reinier van Luik 

bovendien heel wat goederen hebben ontvreemd van deze abdij-in-stichting. 1486 

Uiteindelijk draaide deze bisschop toch bij, schonk de abdij een aantal goederen en zette 

ook zijn schouders onder dit project. Zijn overlijden in 1025, (waarna ook Durandus’ 

lichaam in St-Laurent werd bijgezet) belette echter de voltooiing ervan.1487  Nadat 

Reginard (1025-1037) door Koenraad II was aangesteld tot nieuwe bisschop van Luik, 

trok  Poppo, “die al begonnen was de hoop in de abdij op te geven”, zich terug uit het 

project en gaf de zorg over St-Laurent terug aan de bisschop.1488 Op aandringen van 

graaf Gozelo van Verdun en/of diens broer Herman van Ename, vertrouwde Reginard 

St-Laurent dan toe aan Stefaan, een monnik uit het convent van St-Vanne, die er met 

zes monniken uit Verdun een abdij inrichtte.1489 

 

                                                      
1481 Niettemin stelde Vercauteren vast dat het onmogelijk is dit met 100% te verifiëren. Zie Vercauteren, 

“Note”, pp. 18-22. Zie hierover ook Wellmer, “L’évêque”, pp. 41-4. 
1482 Foote, “Taming monastic advocates”, p. 34. 
1483 Reinier van St-Laurent, Vita Wolbodonis episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 16 p. 569; Reinier van St-Laurent, 

Vita Reginardi episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 4 p. 572. 
1484 Vercauteren, “Note”, p. 19. Over deze buitencrypte, zie Ulrix, “Fouilles”, pp. 26-8.  
1485 Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 24 p. 270.   
1486 Reinier van St-Laurent, Vita Wolbodonis episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 20 p. 570. 
1487 Reinier van St-Laurent, Vita Wolbodonis episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 20 p. 570; zie ook Foote, “Taming 

monastic advocates”, p. 34. 
1488 Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 28 p. 271. 
1489 Volgens Reinier van St-Laurent was het Herman die de bisschop hiertoe overtuigde, terwijl de Chronicon 

sancti Laurentii beweert dat Gozelo hier achter zat. Zie Reinier van St-Laurent, Vita Reginardi episcopi Leodiensis, 

MGH SS 20, c. 5 p. 572; Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 28 p. 271. Terwijl de meeste historici 

geneigd zijn deze laatste bron te geloven, argumenteerde Kupper dat het niet onmogelijk is dat Herman van 

Ename inderdaad achter de aanstelling van monniken uit St-Vanne in St-Laurent zat. Zie Kupper, “La maison”, 
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Uit deze informatie blijkt dat St-Laurent mag worden beschouwd als een 

‘mislukkingsverhaal’ van Poppo, wat de afwezigheid van deze instelling uit de Vita 

Popponis kan verklaren. Het gebrek aan meer bronnen die ons verder over deze 

gebeurtenissen informeren, zorgt er bovendien voor dat Poppo’s exacte betrokkenheid 

in St-Laurent slechts moeilijk te interpreteren valt. Zo is er eerst en vooral de vraag 

waarom Wolbodo de (her)stichting van St-Laurent had toevertrouwd aan Poppo, terwijl 

die laatste nog maar sinds één jaar abt was in Stavelot-Malmedy. Ook Durandus’ 

tegenwerking van Poppo lijkt enigszins vreemd, evenals het feit dat Poppo onder 

bisschop Reginard de hoop al helemaal opgaf (in 1025), waarna een monnik van Richard 

van St-Vanne het werk mocht afmaken. 

Poppo was alleszins geen onbekende voor bisschop Wolbodo van Luik, aangezien 

deze laatste Poppo het jaar voordien persoonlijk had gewijd tot abt van Stavelot-

Malmedy.1490 Tenzij we aannemen dat Poppo inderdaad een bijzonder charismatisch 

figuur was, kan deze gebeurtenis uiteraard amper verklaren waarom de bisschop net 

voor Poppo koos om de stichting van St-Laurent in goede banen te leiden. Het belang 

van de vector ‘sociale netwerken rond de hervormer’ in acht nemend, kan een blik op de 

achtergrond van Wolbodo misschien voor wat meer verheldering zorgen. Volgens de 

Vita Wolbodonis, geschreven door Reinier van Luik eind de twaalfde eeuw, was Wolbodo 

afkomstig van Vlaamse adel.1491 Hij startte zijn carrière in Utrecht, waar hij onder 

bisschop Adalbold van Utrecht (1010-1026) zowel leraar als proost van het 

 

                                                                                                                                                                      
p. 210 noot 40. Tot slot moet nog worden gezegd dat Kupper (hierin gevolgd door Vanderputten) in 1981 

opperde dat Wolbodo in 1021 de abdij niet aan Poppo, maar aan Richard van St-Vanne had toevertrouwd. Dit 

is echter gebaseerd op een episode uit de Vita Richardi, waarin wordt gezegd dat St-Laurent door bisschop 

Wolbodo onder de invloed was gekomen van Richard van St-Vanne. In deze Vita worden Poppo’s daden echter 

altijd geïdentificeerd als ‘behorend tot Richards invloed’, waardoor Kupper ze ongetwijfeld verkeerd 

interpreteerde. Zie Vita Richardi. Ed. Wattenbach, MGH SS 11, c. 12 pp. 286-7; Kupper, Liège, p. 360; 

Vanderputten, Imagining, p. 113. Vanderputten baseerde zich dan op de kroniek van Hugo van Flavigny om te 

opperen dat Richard abt was in St-Laurent, en Stefaan er als prior had benoemd. In 1026 zou Reginar dan 

Stefaan tot abt hebben benoemd, na (valse) geruchten dat Richard van St-Vanne was gestorven op bedevaart. 

Hugo van Flavigny vermeldt weliswaar foutief dat niet bisschop Reginar, maar bisschop Durandus diegene was 

die Stefaan in 1026 tot abt benoemde, hoewel Durandus al in 1025 was gestorven. Ondanks de fouten in deze 

bron, is het dus mogelijk dat Reginar, na Poppo’s ontslag, eerst Richard had benoemd en dan pas Stefaan. Zie 

Hugo van Flavigny, Chronicon, MGH SS 8 ,p. 378; Vanderputten, Imagining, pp. 130-1. Over deze kwestie, zie ook 

Ladewig, Poppo, pp. 55-6. 
1490 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302. 
1491 Reinier van St-Laurent, Vita Wolbodonis episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 1 p. 565. Volgens deze zelfde bron 

schonk Wolbodo ook bezittingen in Vlaanderen aan St-Laurent, zie idem, c. 17 p. 569. Omdat geen enkele 

andere bron deze herkomst van Wolbodo bevestigt, is Kupper er weliswaar kritisch over, zie Kupper, Liège, pp. 

141-3. 
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kathedraalkapittel werd. Na een korte tussenstop in het keizerlijk kapittel werd 

Wolbodo dan in 1018 door keizer Hendrik II benoemd tot bisschop van Luik.1492  

Deze beknopte informatie stelt ons in staat om enkele alternatieve ideeën te 

formuleren over Wolbodo’s interesse in Poppo. Hoewel ik mij hier weliswaar moet 

beperken tot speculatie, is het bijvoorbeeld niet onmogelijk dat Poppo’s Vlaamse 

achtergrond en ervaring (in St-Vaast) hadden geleid tot een gedeeltelijk overlappend 

sociaal netwerk van zowel Poppo als Wolbodo. Daarnaast kan ook de band tussen 

Wolbodo en Adalbold in Utrecht een rol hebben gespeeld in Poppo’s aanstelling in St-

Laurent. Aangezien Adalbold in 1026 zijn abdij Hohorst aan Poppo zou toevertrouwen, 

vertoonde deze bisschop (of althans zijn sociale omgeving) dus enige interesse en deze 

abt.1493 

De meest plausibele verklaring ligt echter verscholen in Poppo’s hoedanigheid als ex-

monnik van Richard van St-Vanne. We kunnen namelijk vaststellen dat bisschop 

Wolbodo goed bekend was met Richard van St-Vanne. Zo had hij Richard in 1020 abt 

gemaakt van Lobbes en had hij in 1021 een groep monniken uit St-Vanne in de Luikse 

abdij St-Jacques geïnstalleerd.1494 Dit laatste kan er bovendien op wijzen dat Wolbodo 

enige invloed van de Verdun familie in Luik wel genegen was. Het is dan ook goed 

mogelijk dat Poppo’s voorgeschiedenis als naaste medewerker van Richard van St-

Vanne (de jaren voordien), evenals zijn contacten met leden van de Verdun 

machtsgroep, een grote rol hadden gespeeld in Wolbodo’s beslissing. Mogelijkerwijs 

deed Richard hierbij zelfs ‘een goed woordje’ ten voordele van zijn vroegere monnik. 

Het feit dat Poppo kort voordien de hoedanigheid van een imperiale abt had verworven, 

was daarbij niet enkel een pluspunt voor de keizerlijk-gezinde wolbodo, maar speelde 

bovendien alleen maar in het voordeel van zowel het prestige als het profiel van St-

Laurent. 

Aangezien Wolbodo al enkele dagen na Poppo’s aanstelling in St-Laurent stierf, was 

Poppo voornamelijk tijdens het episcopaat van Durandus van Luik (1021-1025) actief in 

de stad Luik. Over de achtergrond en daden van deze bisschop weten we bitter weinig, 

behalve dan dat hij een onvrije herkomst kende, in Bamberg werd opgeleid en zijn 

benoeming aan keizer Hendrik II te danken had.1495 Op het eerste zicht hebben we er dan 

ook het gissen naar indien (of waarom) deze bisschop Poppo tegenwerkte, zoals de 

Chronicon sancti Laurentii beweert.1496 Niettemin woedde er op dat ogenblik in Luik een 

hevig conflict tussen de proost Johannes en de kanunnik Wazo. Op een gegeven moment 

 

                                                      
1492 zie Kupper, Liège, pp. 141-3. 
1493 Cf. infra, deel 2, 3.2.3.3 (Hohorst). 
1494 Vanderputten, Imagining, pp. 113, 124. 
1495 Kupper, Liège, pp. 143-5. 
1496 Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 24 p. 270.  
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liep dit dispuut zelfs zodanig uit de hand dat bisschop Durandus Wazo voor enige tijd 

moest verbannen uit de stad Luik.1497  

Hoewel deze situatie op het eerste zicht niks met Poppo te maken heeft, moet worden 

opgemerkt dat deze Wazo later (in 1042) tot bisschop van Luik benoemd zou worden. 

Volgens de Vita Popponis speelde Poppo geen onbelangrijke rol in deze benoeming, 

terwijl ook de Gesta episcoporum Leodiensium aangeven dat Wazo en Poppo een nauwe 

vriendschap met elkaar deelden.1498 Vooral interessant is echter een passage in de Vita 

Popponis die aangeeft dat Wazo, tijdens zijn ballingschap uit Luik, enige tijd opvang had 

gevonden bij Poppo.1499 Dit geeft bijgevolg aan dat Poppo hoogstwaarschijnlijk aan de 

kant van Wazo had gestaan in diens conflict met de Luikse proost Johannes. Toen 

Durandus Wazo verdreef uit Luik, was bijgevolg ook Poppo hoogstwaarschijnlijk (even) 

niet langer welkom in deze stad. Deze situatie bleef echter niet lang duren. Een passage 

uit de chronicon sancti Laurentii suggereert immers dat Poppo al tijdens Durandus’ 

episcopaat ook in St-Laurent blijk gaf van een gedegen bouwijver. Er wordt immers 

vermeld dat Durandus, na zijn overlijden in 1025, niet in de kerk kon worden begraven 

wegens de vele bouwwerken.1500 

Poppo’s beslissing om, na het overlijden van bisschop Durandus (in 1025), de 

verantwoordelijkheid over St-Laurent terug te geven aan bisschop Reginar, situeerde 

zich tijdens het koningschap van Koenraad II. Zolang keizer Hendrik II nog leefde, 

behoorde St-Laurent bijgevolg nog steeds tot Poppo’s takenpakket, waardoor we ze hier 

nog niet echt als een ‘mislukking’ kunnen bestempelen. Niettemin waren de kiemen om 

Poppo’s opdracht kort daarna te doen falen, al in deze periode gelegd. In het 

hiernavolgende stuk zal dan ook dieper worden ingegaan op hoe de veranderende socio-

politieke context na 1024 (en de invloed daarvan op de structuur van Poppo’s 

egocentrisch netwerk) ertoe had geleid dat Poppo in 1025 niet veel anders kon dan St-

Laurent uit handen te moeten geven. 

3.1.6 Poppo onder Hendrik II : een gemene deler 

Terugblikkend op de inhoud van dit stuk, kunnen we vaststellen dat Poppo’s abtsjaren 

onder keizer Hendrik II (1020-1024) de traditionele beeldvorming over zowel Poppo als 

Hendrik II enerzijds gedeeltelijk bevestigen en anderzijds tegenspreken. Zo kunnen we, 

 

                                                      
1497 Jaeger, The envy, pp. 205-8. 
1498 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26 p. 310, c. 30 p. 313; Anselm van Luik, Gesta episcoporum 

Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium, MGH SS 7, p. 218. Zie ook infra, deel 2, 3.3.3. 
1499 Everhelm, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26 p. 310. Zie ook Ladewig, Poppo, p. 49. 
1500 Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 25 p. 270. 
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voor wat betreft Poppo, vaststellen dat zijn vier abtsjaren onder Hendrik II inderdaad 

cruciaal waren voor zijn latere carrière en invloed. Het is namelijk in die relatief korte 

tijdsspanne dat Poppo uitgroeide tot één van de machtigste abten in Lotharingen. Zijn 

benoeming in St-Maximin had er bovendien voor gezorgd dat hij aan het hoofd kwam te 

staan van een instelling die een rijke voorgeschiedenis kende als ‘uitzendkantoor voor 

abten’. Hierdoor viel haast te voorspellen dat Poppo, vanuit deze positie, in de toekomst 

een zekere mate aan invloed zou kunnen uitoefenen in andere instellingen. Daarnaast 

lijken deze vier jaren ook de traditionele visie op Poppo als zijnde een bijzonder 

bekwame abt, te bevestigen. Dit wordt voornamelijk bewezen door zijn bouwactiviteiten 

in Stavelot-Malmedy en St-Laurent. Dergelijke ondernemingen kostten immers enorme 

kapitalen en vereisten dan ook een succesvol aantrekken van investeerders en een goed 

beheer van de monastieke domeinen. Daarenboven moet opgemerkt worden dat ook 

Poppo’s reputatie als ‘rijkskerkpion’, zoals ontwikkeld door politiek-institutionele 

historici, gedeeltelijk ondersteund wordt door bovenstaande vaststellingen.1501 Zowel in 

Stavelot-Malmedy als in St-Maximin toonde Poppo zich immers bereid om de imperiale 

belangen te behartigen.1502 Tot slot lijkt Poppo’s carrière in de periode 1020-1024 de 

bevindingen van Vanderputten te bevestigen dat leiderschapsposities vaak werden 

toegewezen aan personen met een ‘consensusprofiel’.1503  

Ook enkele ‘typische’ opvattingen over keizer Hendrik II werden in dit stuk 

ondersteund. De belangrijkste hiervan betreft ongetwijfeld de bemoeienis van Hendrik 

II met ‘zijn’ monastieke instellingen. Zowel in het geval van Stavelot-Malmedy als van 

St-Maximin negeerde de keizer immers de verworven privileges om zelf een abt uit 

eigen convent te mogen kiezen. De introductie van Poppo als ‘vreemde’ abt werd door 

de monniken uit beide instellingen dan ook ongetwijfeld als een vrij brutale inbreuk op 

hun tradities beschouwd. Daarnaast bevestigde dit stuk ook de vaststelling dat Hendrik 

II optimaal gebruik wenste te maken van de mogelijkheden die de rijksabdijen hem als 

heerser boden. Zo was er Poppo’s reorganisatie van Stavelot’s mensa abbatialis, evenals 

Hendrik II’s aanwenden van St-Maximin om de geconfisqueerde domeinen van Otto van 

Hammerstein (en geallieerden) in de periode 1020-1023 te beheren. 

Niettemin lijken de bevindingen uit dit stuk ook enkele traditionele opvattingen over 

Poppo nagenoeg volledig te ontkrachten. Zo valt er in de bronnen geen enkel spoor 

 

                                                      
1501 Over dit beeld, zie supra, deel 1, 4.4. 
1502 In Stavelot-Malmedy gebeurde dit voornamelijk via een herorganisatie van de mensa abbatialis en de mensa 

conventualis, terwijl zijn benoeming in St-Maximin gebeurde in een context dat de keizer meer directe controle 

wilde over de domeinen die de abdij in beheer hield. 
1503 Zo bezat Poppo, ten tijde van zijn benoeming in St-Maximin, een aanvaardbaar profiel voor de meeste 

partijen die betrokken zaten in de Hammerstein-kwestie. Voor de verwijzing naar Vanderputten, zie 

Vanderputten, Imagining, pp. 133-7. Zie ook supra, deel 2, 2.3.3. 
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waar te nemen van enige ‘hervorming’ die Poppo zou hebben doorgevoerd op vlak van 

intern-religieuze aangelegenheden. Van enig herstel van de monastieke discipline of 

van enige wijziging in de leefgewoontes, monastieke voorschriften of opgebouwde 

tradities van de monniken in Stavelot-Malmedy en St-Maximin lijkt dan ook geen 

enkele sprake te zijn. 1504  Ware het niet van Poppo’s post mortem reputatie als 

‘hervormer’, dan zou niks uit de periode 1020-1024 enigszins laten vermoeden dat hij als 

dusdanig kan worden aangeduid. Een goed beheer van domeinen, het in gang zetten van 

bouwwerken en het behartigen van keizerlijke belangen vormen immers geen 

voldoende voorwaarden om iemand als een ‘hervormer’ aan te duiden.1505 Hieruit volgt 

dan ook dat het verklaren (en interpreteren) van Poppo’s benoeming en daden in beide 

rijksabdijen (Stavelot-Malmedy en St-Maximin) aan de hand van zijn reputatie als 

‘monastiek hervormer’, niet langer als valide kan worden beschouwd.  

Op de vraag welke factoren dan wel een fundamentele rol speelden in Poppo’s 

betrokkenheid in deze instellingen, kan een eenvoudig antwoord worden geformuleerd. 

Poppo’s abtelijke carrière werd namelijk gestuwd door dezelfde dynamieken als die uit 

zijn pre-abtelijke jaren. Wat voornamelijk een rol speelde, was dus een combinatie 

tussen Poppo’s sociale identiteit (als deel uitmakend van de Luxemburg machtsgroep, 

die oppervoogd werden/waren in zowel Stavelot-Malmedy als St-Maximin), zijn 

opgebouwd sociaal kapitaal (bijvoorbeeld de steun van de Verdun familie of zijn band 

met Wazo), zijn voormalige band met Richard van St-Vanne, zijn opgedane ervaring in 

diverse instellingen en last but not least, een gunstige lokale en regionale socio-politieke 

context. 

Ook enkele gangbare ideeën over Hendrik II vonden in dit stuk niet meteen 

weerklank. Zo wijst niks van Poppo’s abtscarrière in de periode 1020-1024 er op dat 

Hendrik II, als zogenaamde ‘vrome monnikskeizer’, zichzelf enigszins beschouwde als 

een ‘apostel’ voor zijn rijk. Poppo’s benoemingen in Stavelot-Malmedy en St-Maximin 

lijken dan ook voornamelijk ingegeven te zijn door vrij concrete politieke doeleinden, 

waarbij politiek-dynastieke intriges deze keizer allerminst vreemd waren (cf. de 

Hammerstein affaire).1506 Van enig ingrijpen in de innerlijke levensvormen van zijn 

 

                                                      
1504 Op uitzondering van vermeldingen uit de Vita Popponis na, waarin Everhelm en Onulf claimen dat Poppo de 

monniken “bekend maakte met goede handelingen” en gehaat werd door personen “die afgeweken waren van 

de weg van de reguliere monastieke observanties”. (Vita Popponis, MGH SS 11, c. 15 p. 302, c. 16 p. 303). Het was 

echter de bedoeling van de auteurs om Poppo te gaan afschilderen als een semi-Benedictus, zie ook supra, deel 

1, 1.2. 
1505 Tenzij we accepteren dat die term danig uitgehold is geraakt en enorm veel ladingen dekt, zodat ze voor 

haast iedere bekwame abt aangewend kan worden. Zie hierover ook Barrow, “Ideas”. 
1506 Hierbij moet opgemerkt worden dat de Hammerstein-kwestie door diverse auteurs werd aangehaald als 

bewijs van Hendrik II’s ‘apostolische missie’, zie voetnoot 1454. Niettemin wees de reconstructie in deze 

verhandeling eerder in de richting van vrij concrete politieke motieven van Hendrik II. 
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rijkskloosters lijkt dan ook geen sprake te zijn geweest.1507 Ook Vogtherrs vaststelling 

dat Hendrik II voornamelijk personen uit zijn eigen stamgebied installeerde als abt in 

perifere gebieden (als middel tot integratie) is niet van toepassing op Poppo.1508  

De belangrijkste vooronderstelling over Hendrik II die in dit stuk ontkracht werd, is 

echter de idee dat de keizer optrad als een deus ex machina in Poppo’s carrière. Tot nog 

toe werden Poppo’s abtsbenoemingen in Stavelot-Malmedy en St-Maximin immers 

altijd verklaard vanuit de invloed van de keizer, die een persoonlijke interesse zou 

hebben gehad in Poppo. Bovenstaande reconstructies maakten daarentegen duidelijk 

dat er zich tussen Poppo en de keizer diverse machtsgroepen bevonden, die allen een 

fundamentele rol speelden in Poppo’s uiteindelijke benoemingen. Tal van partijen 

hadden immers diverse belangen in de verschillende instellingen. Poppo’s diverse 

abtsbenoemingen, evenals zijn daden als abt, kunnen dan ook zomaar niet worden 

gereduceerd tot een – al te simplistische – voorstelling van een wisselwerking tussen de 

abt en de keizer. Zo kan de keizerlijke interesse in Poppo bijvoorbeeld onmogelijk 

worden begrepen zonder te kijken naar de invloed van de Luxemburg familie, met een 

bijzondere rol voor koningin Cunégunde. Het ‘werkelijke’ verhaal achter Poppo’s 

benoemingen is bovendien ongetwijfeld veel complexer dan we mogelijks kunnen 

reconstrueren. 

We kunnen in elk geval vaststellen dat tegen het eind van de periode 1020-1024, de 

kaarten zeer gunstig op tafel lagen voor Poppo. Hij stond niet enkel aan het hoofd van 

twee van Lotharingens voornaamste rijksabdijen, maar zag zich bovendien ondersteund 

door de machtsgroep van de Luxemburg familie, terwijl hij goede contacten onderhield 

met de Verdun familie. Dit betekent dat hij (onder andere) zowel de (bijna voormalige) 

keizerin, de hertog van Nederlotharingen, de hertog van Beieren, de bisschop van Metz 

als diverse machtige graven (allen behorend tot die twee machtsgroepen) tot zijn 

personal community mocht rekenen, of dat Poppo althans de mogelijkheid bezat om in 

direct contact te treden met deze optimates. Reken daarbij dan nog de uitgebreide sociale 

netwerken die bij zijn abtsposities hoorden, zijn hoedanigheid als voormalige monnik 

van de invloedrijke Richard van St-Vanne en zijn uitgebreide wereldlijke en monastieke 

ervaring, en je bekomt een succescocktail. Het stond bijgevolg haast in de sterren 

geschreven dat Poppo’s carrière en invloed in de daaropvolgende jaren ongekende 

hoogtes zouden bereiken.  

Helaas volstaat een basiskennis van astrologie niet om Poppo’s invloed onder 

Koenraad II te verklaren. In deze verhandeling toonde ik al uitgebreid het belang aan 

 

                                                      
1507  Zie bijvoorbeeld Vogtherr, Die Reichsabteien”, p. 283. Niettemin moeten we hierbij waarschijnlijk 

Schneidmüller gelijk geven dat het slechts weinig zin heeft de intenties en daden van deze keizer af te wegen 

met onze hedendaagse maatstaven, zie Schneidmüller, “Neues”, p. 38. 
1508 Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 286. 
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van de vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘lokale en 

regionale socio-politieke context’. Aangezien ik Poppo’s carrière tot nog toe altijd 

uitgelegde als staande op het kruispunt van deze vectoren, betekent dit dat zijn 

toekomstmogelijkheden sterk afhankelijk waren van deze contexten. Belangrijke 

wijzigingen in (de structuur van) zijn sociale omgeving en/of van de socio-politieke 

context zouden dan ook een determinerende invloed uitoefenen op de verdere evolutie 

van Poppo’s carrière.1509 In het volgend stuk wil ik bijgevolg onderzoeken in welke mate 

de verkiezing van Koenraad II tot nieuwe koning (en dus de overgang van de Ottoonse 

naar de Salische dynastie) de machtsverhoudingen in het westen van het rijk 

beïnvloedde, welke impact dit had op de sociale omgeving van Poppo en wat de 

concrete gevolgen hiervan waren voor Poppo en zijn carrière.  

3.2 De doorbraak van een ware Grossabt: Poppo als abt onder 

Koenraad II (1024-1039) 

Enkele weken na het overlijden van de kinderloze keizer Hendrik II (juli 1024) kwamen 

de rijksgroten van Duitsland bijeen te Kamba om een nieuwe koning te kiezen. Hierbij 

kwam de Saliër Koenraad de oudere als overwinnaar uit de bus, waardoor het rijk in de 

daaropvolgende jaren onder het koningschap van Koenraad II kwam te staan. Op zich 

mag men verwachten dat dergelijke dynastiewissel geen problemen met zich mee zou 

brengen voor Poppo. Zoals aangegeven, bezat hij op dat ogenblik immers al een 

gevestigde positie als machtige imperiale abt in het westen van het rijk.  

Poppo’s identiteit als imperiale abt betekende echter dat Poppo, voor wat betreft zijn 

handelingsvrijheid, rechtstreeks afhankelijk was van de keizer. Dit betekent dan ook dat 

de keizer een grote invloed kon uitoefenen op het verdere verloop van Poppo’s carrière. 

Aangezien Poppo zijn benoemingen onder Hendrik II voor een niet onbelangrijk deel te 

danken had aan de invloed van de Luxemburg familie, was hij bijgevolg sterk afhankelijk 

van de positie van de Luxemburg familie onder Koenraad II voor wat betreft zijn 

toekomstige carrièrekansen. Nu Cunégunde van Luxemburg niet langer koningin was, 

bezat Poppo namelijk niet langer een rechtstreekse toegang tot de keizerlijke omgeving. 

Dit kon dan ook kunnen betekenen dat Poppo vanaf 1024 een minder belangrijke rol zou 

gaan spelen in de keizerlijke kloosterpolitiek in Lotharingen. 

 

                                                      
1509  Zo toonde Rosé al aan hoezeer Odo’s carrière werd beïnvloed door het overlijden van enkele 

‘sleutelfiguren’ uit zijn naaste omgeving. Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 247-52. 
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Gelukkig genoeg voor Poppo bleek dit laatste niet het geval te zijn, integendeel zelfs. 

Het is net tijdens de regering van Koenraad II (1024-1039) dat Poppo’s carrière 

ongeziene hoogtes bereikte. Terwijl de Vita Popponis claimt dat gedurende die periode 

niet minder dan veertien abdijen werden toevertrouwd aan Poppo’s zorgen, dikte 

Hallinger dit aantal nog aan tot zowaar zeventien instellingen.1510 Aangezien deze 

kloosters zich niet enkel in Lotharingen, maar ook in Franken, Saksen, Friesland en 

Zwaben bevonden, kan worden geargumenteerd dat Poppo’s invloed zich (geografisch) 

had verspreid tot in alle hertogdommen van West-Duitsland.1511 Onder deze instellingen 

bevonden zich zowel keizerlijke instellingen, bisschoppelijke kloosters, als abdijen die in 

handen waren van aristocratische groepen. Terwijl sommige van deze kloosters een 

zeker aanzien genoten en een prestigieuze geschiedenis kenden, waren anderen eerder 

kleine instellingen. In enkele gevallen kreeg Poppo zelfs (net als bij St-Laurent) de 

verantwoordelijkheid toegewezen om een nieuwe stichting in goede banen te leiden. 

Dergelijke wijdverspreide invloed, die gerust ongezien genoemd mag worden, ontlokte 

bij Hoffmann dan ook de uitspraak dat Poppo onder Koenraad II “die Rolle eines Grossabts” 

vervulde, terwijl Kupper in Poppo “l’incarnation même du grand abbé impérial” 

herkende.1512 In kwantitatief opzicht maakt ze van Poppo in elk geval de invloedrijkste 

abt die het voormalige Duitse rijk ooit gekend heeft. 

Niettemin is het enigszins vreemd dat Poppo’s carrière net onder Koenraad II 

dergelijke hoge vlucht nam. In de historiografie wordt deze keizer immers vaak 

afgeschilderd als een ‘rex idiota’: een ongeletterde leek en doorwinterde krijgsman die 

slechts weinig interesse vertoonde voor alles wat met religieus-institutionele zaken te 

maken had.1513 Historici die dit beeld tegenspreken en in Koenraad II wel een kerkelijk-

geëngageerde keizer herkennen, baseerden zich hierbij voornamelijk op de 

(vooronderstelde) keizerlijke steun aan Poppo om hun argumentatie te staven.1514 

 

                                                      
1510 In hoofdstuk 19 van de Vita Popponis staan volgende instellingen vernoemd (in volgorde van vermelding): 

Limburg, Hersfeld, St-Gallen, Weissenburg, Echternach, St-Ghislain, Brauweiler, Hautmont, Busendorf, 

Hohorst (St-Paulus), Willario (St-Truiden?), St-Vincent (Metz), St-Eucharius. Daarnaast wordt ook Hautmont 

benoemd, al gebeurde dit waarschijnlijk tijdens de heerschappij van Hendrik III. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, 

c. 19 p. 305; zie ook supra, deel 1, 1.2. Hallinger identificeerde Poppo’s invloed daarnaast ook in Bergen, 

Mouzon en Nienburg, al is dit sterk bediscussieerbaar. Zie Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 302, 305. Daarnaast kan 

ook worden geargumenteerd dat hij in die periode zijn invloed had laten gelden in St-Agerich (Verdun) en St-

Maarten (Trier), cf. infra. 
1511 In Lotharingen (in alfabetische volgorde): Brauweiler, Busendorf (Bouzonville), Echternach, Mouzon, St-

Agerich, St-Ghislain, St-Truiden, St-Eucharius, St-Maarten (Trier), St-Vincent (Metz), Waulsort-Hastière. In 

Francië: Fulda, Hersfeld, Limburg, Weissenburg. In Saksen: Bergen, Nienburg. In Zwaben: St-Gallen. In 

Friesland: Hohorst. Zie ook voetnoot 1510. 
1512 Hoffmann, Mönchskönig, p. 38; Kupper, Liège, p. 405. 
1513 De aanduiding rex idiota is afkomstig van Hoffmann, Mönchskönig. 
1514 Cf. infra. 



 

348 

Interessant te vermelden hierbij is dat diverse auteurs toegaven dat Poppo’s daden 

onder Koenraad II hoogstwaarschijnlijk niet als ‘hervormingen’ bestempeld kunnen 

worden.1515 Deze vaststellingen versterken bijgevolg allemaal de vraag: waarom kon 

Poppo onder Koenraad II zoveel invloed verwerven en zo’n machtige positie verkrijgen? 

Het wordt bijgevolg tijd om Poppo’s carrière in de periode 1024-1039 onder de loep te 

nemen. Gezien het grote aantal kloosters dat hier aan bod zal komen, zal ik het geweer 

in dit deel echter van schouder veranderen. Tot nog toe bestudeerde ik iedere 

carrièrewijziging immers als een aparte casus, waarbij telkens werd vertrokken van de 

(sociale en politieke) context die zich rond de betrokken personen en instellingen 

bevonden. Hoewel ik nog steeds dezelfde visie (zoals ontwikkeld in het eerste hoofdstuk 

van dit deel) zal hanteren, zal ik vanaf hier ‘omgekeerd’ te werk gaan.1516 Uit de 

detailstudies van het vorige hoofdstuk en van Poppo’s benoemingen en daden onder 

Hendrik II bleek namelijk dat telkens opnieuw dezelfde dynamieken Poppo’s carrière 

vorm gaven. In dit stuk zal ik trachten dit verklaringsmodel telkens opnieuw toe te 

passen op de diverse abdijen die Poppo beïnvloedde, om zo na te gaan of dit 

verklaringsmodel in staat blijkt om Poppo’s carrière, en de enorme verspreiding van 

zijn invloed, in de periode 1024-1039 te verklaren. 1517 Om het geheel overzichtelijk te 

houden, zal ik groepjes kloosters ‘bundelen’ op basis van gemeenschappelijke 

dynamieken en van de timing dat ze aan Poppo werden toevertrouwd.  

Net als in het stuk over Poppo onder Hendrik II, zal ik starten met een korte 

introductie op de reputatie van de betrokken keizer. Vervolgens zal de socio-politieke 

context in het Duitse rijk tijdens en na de verkiezing van Koenraad II worden belicht en 

zal ik nagaan op welke manier dit leidde tot gewijzigde machtsverhoudingen in het 

westen van het rijk. Daarna zal aangetoond worden hoe deze verschuivingen een 

rechtstreekse impact hadden op Poppo’s carrière in de jaren na de verkiezing te Kamba. 

Na de op- en neergang van Poppo’s invloed in de jaren 1030 te hebben belicht, zal ik nog 

even stil staan bij Poppo’s abbatiaat in zijn twee voornaamste instellingen, Stavelot-

Malmedy en St-Maximin. Ook dit stuk wordt dan afgesloten met het schetsen van een 

‘gemene deler’ van Poppo’s (en zijn invloed) onder keizer Koenraad II. 

 

                                                      
1515 Zie bijvoorbeeld Hoffmann, Mönchskönig, pp. 35-9; Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 95-7; Hochholzer, “Die 

Lothringische Reform”, pp. 77-8. 
1516 Dit betekent dat Poppo’s betrokkenheid in deze abdijen nog steeds geconfronteerd zal worden met de 

vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer en de abdij’ en ‘lokale en regionale socio-politieke context’. 
1517 Uiteraard zullen de eigenheden van de diverse instellingen hierbij zoveel mogelijk in acht worden 

genomen, en zullen enige ‘bijzonderheden’ van diverse casussen nog steeds worden belicht. 
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3.2.1 Koenraad II als een rex idiota? 

De idee dat er een breuk bestond tussen Hendrik II en Koenraad II, althans op religieus 

en kerkpolitiek gebied, kent haar oorsprong in de middeleeuwen. 1518  De moderne 

historiografie pikte dit idee over Koenraad II als zijnde niet bijster geïnteresseerd in 

religieuze zaken al snel op. In zijn Jahrbücher der Deutschen Geschichte schilderde Bresslau 

deze keizer namelijk af als iemand met weinig religieuze ijver die zich uitsluitend liet 

leiden door politiek-strategische doeleinden.1519 Dit stond uiteraard in sterk contrast 

met de lovende woorden die de tijdsgenoten van Bresslau over hadden voor Hendrik II 

en diens relatie met de kerk.1520 Dit beeld van Hendrik II als zijnde een ‘monnikskeizer’ 

en van Koenraad II als zijnde een ‘lekenkeizer’ bleef gedurende meerdere decennia vrij 

hardnekkig doorleven. 1521  Hierbij werd de interesse van Hendrik II in Poppo 

voornamelijk verklaard vanuit diens religieuze geïnspireerdheid, terwijl Poppo zijn 

positie onder Koenraad II net te danken zou hebben gehad aan het feit dat deze koning 

uitsluitend op Poppo steunde voor wat betreft zijn kloosterpolitiek in het westen van 

het rijk.1522 

In 1951 maakte Schieffer echter komaf met deze traditionele beeldvorming over 

beide keizers. In zijn (hierboven al aan bod gekomen) artikel Heinrich II. und Konrad II. 

deconstrueerde hij de idee dat de kerkpolitiek van Koenraad II een breuk betekende met 

die van zijn voorganger en onderstreepte hij de continuïteit tussen beide keizers.1523 Ook 

al erkende Schieffer dat Hendrik II het ‘hoogtepunt’ vormde van het zogenaamde 

‘rijkskerksysteem’ (weliswaar zonder deze term te hanteren), toch meende hij dat 

Koenraad II de voornaamste krijtlijnen van Hendrik II had verder gezet.1524 Vooral 

Schieffers argumentatie dat Koenraad II ijverig bezig was met kloosterhervormingen is 

hier interessant te vermelden, aangezien hij zich hiervoor haast exclusief baseerde op 

Poppo’s invloed in de periode 1024-1039.1525 Volgens Schieffer had Koenraad II een 

 

                                                      
1518 Zie Hoffmann, Mönchskönig, pp. 19-26. Zo vinden we ze – opvallend genoeg – al terug in de Vita Popponis. 

Everhelm en Onulf benoemden Hendrik II namelijk als “sanctitas humilitatem mansuetudinemque”, terwijl ze 

Koenraad II omschreven als “tam nobilitate quam armis egregie commendabilem”. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, 

c.12 p. 301, c. 18 p. 304. 
1519 Bresslau, Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 2 p. 388. 
1520 Cf. supra, deel 2, 3.1.1.  
1521 Zie ook Hoffmann, Mönchskönig, pp. 15-7. 
1522 Zie bijvoorbeeld Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, vol. 3, pp. 457-60, 478-504. Ook onder andere 

Bresslau argumenteerde dat Poppo zijn positie verkregen had als bedanking voor zijn steun in politieke 

aangelegenheden, zie Hoffmann, Mönchskönig, p. 431. 
1523 Schieffer, “Heinrich II.”. zie ook supra, deel 2, 3.1.1. 
1524 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 387-93, 404-11. 
1525 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 408-10. 
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bijzondere interesse in de “besondere gewohnheiten” van ‘Poppo’s school’, waardoor hij de 

kloosterhervormingen van zijn voorganger wilde verderzetten.1526 

Deze beeldvorming van Koenraad II vond vrij snel ingang in de historiografie, totdat 

Hoffmann Schieffers these onderuit haalde in 1993.1527 In zijn boek Mönchskönig und rex 

idiota onderzocht Hoffmann nogmaals de (al dan niet vooronderstelde) beeldvorming 

van een tegenstelling tussen beide keizers, waarbij hij via comparatief onderzoek al het 

beschikbare bronnenmateriaal over Hendrik II en Koenraad II naast elkaar legde. Zijn 

conclusie luidde dat er op het eerste zicht misschien geen grote verandering merkbaar 

was in de overgang van de Ottoonse naar de Salische dynastie, maar dat een 

nauwgezette analyse toch aan het licht bracht dat Hendrik II veel meer interesse had in 

de rijkskerk dan Koenraad II. Volgens hem was Hendrik II dan ook een ware 

Mönchskönig, terwijl Koenraad II een loutere leek, een rex idiota (in de zin van 

ongeletterd) was.1528 Schieffers argument dat Koenraad II een grote interesse vertoonde 

in kloosterhervormingen, bekritiseerde Hoffmann door te stellen dat deze interesse zich 

voornamelijk baseerde op politieke gronden. 1529  Aangezien Poppo’s daden onder 

Koenraad II niet echt benoemd kunnen worden als ‘hervormingen’, kan je volgens 

Hoffmann bijgevolg ook niet beweren dat Koenraad II ‘kloosterhervormingen’ 

doorvoerde.1530 Hoffmann argumenteerde dan ook dat de eerste Salische keizer blijk gaf 

van een algemene desinteresse in zijn monastieke instellingen, waarbij zijn ‘religieuze 

daden’ voornamelijk het gevolg waren van de invloed van zijn vrouw, keizerin Gisela.1531 

Zowel de standpunten van Schieffer als van Hoffmann vonden bijval gedurende de 

voorbije twee decennia, al bewandelden de meeste historici een middenweg. In zijn 

biografie over Koenraad II schilderde Erkens in 1998 deze keizer af als iemand die dan 

wel minder religieuze ijver vertoonde dan zijn voorganger (Hendrik II) en opvolger 

(Hendrik III), maar die niettemin “die Funktionstüchtigkeit des Episkopats in einer Epoche des 

weltlich-geistlichen Synergismus wahrte und wichtige Vertreter kirchlich Reformgedanken […] 

unterstütze.”1532 Poppo’s activiteiten onder Koenraad II getuigden volgens hem daarbij 

van een gedegen interesse van de keizer in het kloosterwezen.1533 Vogtherr volgde twee 

jaar later echter opnieuw de mening van Hoffmann dat de interesse van Koenraad II in 

het kloosterwezen voornamelijk gestoeld was op politieke motieven. Hij herkende 

 

                                                      
1526 Schieffer, “Heinrich II.”, pp. 409. 
1527 Hoffmann, Mönchskönig. Voor de invloed van Schieffers beeldvorming, zie bijvoorbeeld Seibert, “Libertas”, 

pp. 516-24. 
1528 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 133-47. 
1529 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 27-49. 
1530 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 38-40. 
1531 Hoffmann, Mönchskönig, pp. 139-40. 
1532 Erkens, Konrad II., p. 202. 
1533 Erkens, Konrad II., pp. 203-4. 
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hierbij geen enkele ‘doelgerichtheid’ van de keizer in zijn monastieke politiek, die 

volgens Vogtherr eerder resulteerde uit toevalligheden en vriendjespolitiek.1534 Dezelfde 

mening vinden we terug in een tweede biografie van Koenraad II, die Wolfram 

publiceerde in 2000.1535 Ook hij onderscheidde geen visie in de kerkpolitiek van deze 

keizer. Volgens Wolfram liet Koenraad II zich leiden door korte-termijn politieke 

doeleinden, waarbij hij meer op zijn ‘persoonlijk gevoel’ afging dan op andere 

overwegingen. Deze keizer liet de beslissingen voor wat betreft religieuze 

aangelegenheden dan ook over aan zijn vrouw Gisela, wiens bevoegdheden op dat 

gebied Wolfram vergeleek met die van een hedendaagse “kabinet minister voor religie 

en educatie”. Poppo, “Koenraads persoonlijk favoriete hervormer”, vergeleek hij dan 

met een “staatssecretaris voor religie”.1536 Hoewel het interpreteren van de monastieke 

politiek van Koenraad II bijgevolg enigszins voer voor discussie blijft, kent de hierboven 

besproken literatuur één constante. Ze herkennen allen in Poppo één van de 

voornaamste keizerlijke raadgevers voor wat betreft religieus-institutionele 

aangelegenheden in het westen van het Rijk, wat dan ook de enorme invloed van deze 

abt moet verklaren. 

3.2.2 Poppo’s als pacis filius1537: de verkiezing te Kamba en de gewijzigde 

machtsverhoudingen in Lotharingen (1024) 

Om Poppo’s carrière onder Koenraad II goed te kunnen bestuderen, is het noodzakelijk 

om eerst en vooral te begrijpen hoe de kroning van Koenraad II had geleid tot diverse 

machtsverschuivingen in het westen van het rijk. Het overlijden van de kinderloze 

Hendrik II op 13 juli 1024 betekende het einde van de zogenaamde Ottoonse (of 

Saksische) dynastie in Duitsland. Aangezien Hendrik II zelf geen opvolger had 

aangeduid, was het de taak van de rijksgroten om een nieuwe koning te verkiezen. 

Omwille van de hoogdringendheid van de kwestie, vonden deze verkiezingen al zo’n zes 

weken na het overlijden van de vorige keizer plaats. De locatie van dit gebeuren was de 

vlakte te ‘Kamba’.1538 

 

                                                      
1534 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 248-52. 
1535 Wolfram, Konrad II. 
1536 Wolfram, Konrad II, pp. 314-6. 
1537 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 18 p. 304. 
1538 Gelegen aan een oever van de Rijn, al bestaat er onder historici onzekerheid over de precieze ligging van 

deze plaats. Zie Neitzert, “Wahl”, p. 155 noot 12. De voornaamste bron voor de gebeurtenissen in dit stuk is 

Wipo, Gesta Chuonradi II. imperatoris, MGH SS rer. Germ. 61, pp. 1-62. In dit stuk maak ik echter voornamelijk 

gebruik van reconstructies uit de moderne historiografie. 
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Gedurende de zes weken dat het rijk zonder koning zat, had koningin Cunégunde het 

regentschap op zich genomen. Ze werd in deze taak bijgestaan door haar broers Hendrik 

V van Beieren en bisschop Diederik van Metz, waardoor leden van de Luxemburg familie 

de facto gedurende zes weken golden als de heersers van het rijk.1539 Begin september 

1024 stroomden de optimates uit alle uithoeken van het rijk dan samen in Kamba en 

maakten zich op om één van de zwaarwichtigste beslissingen uit hun leven te nemen. 

Aangezien Ezzo’s zoon Liudolf, die nochtans de beste kaarten om koning te worden in 

handen had, zich als kandidaat had teruggetrokken, draaide deze verkiezing 

voornamelijk rond twee topfavorieten.1540 Dit waren de Saliërs Koenraad de Oudere en 

Koenraad de Jongere, twee neven, die beiden Otto de grote als over-overgrootvader 

hadden.1541 Beide kandidaten hadden elk hun eigen aanhang rond zich verzameld, maar 

om definitief te zijn, diende de verkiezing eensgezind te gebeuren. Indien geen akkoord 

bereikt werd, bestond geen andere oplossing dan de wapens te laten spreken.1542 

Wanneer we kijken naar welke machtsgroepen welke kandidaat steunden, dan 

merken we een duidelijke kristallisatie van de breuklijnen die zich sinds het jaar 1000 in 

toenemende mate hadden afgetekend binnen de Wigeric-clan. Koenraad de Jongere 

vond immers steun bij zowel hertog Diederik I van Opperlotharingen en diens zoon 

Frederik II van Bar, evenals bij hertog Gozelo van Nederlotharingen, de broer van de 

(kort voordien overleden) Godfried II van Verdun.1543 Koenraad de Oudere mocht zich 

daarentegen verzekeren van de steun van de machtige leden van de Luxemburg familie, 

en droeg hoogstwaarschijnlijk ook de voorkeur van Cunégunde weg.1544 Ook Dirk III van 

Holland, de vroegere leenheer van Poppo, had zich achter Koenraad de Oudere 

geschaard.1545 We merken bijgevolg hoe de Luxemburg familie zich opnieuw lijnrecht 

tegenover de Verdun en Bar familie bevond, net zoals tijdens de Luxemburg-opstand 

van enkele jaren voordien.1546 Interessant te vermelden hierbij, is dat Koenraad de 

 

                                                      
1539 Ook aartsbisschop Aribo van Mainz had Cunégunde bijgestaan in haar regentschap. Zie Twellenkamp, “Das 

Haus”, p. 483; Hlawitschka, “Kaiserin”, p. 89; Baumgärtner, “Kunigunde”, p. 36. 
1540 Over de terugtrekking van Liudolf als kandidaat, zie Jongbloed, “Wanburtich”, pp. 51-8. Zie ook supra, deel 

2, 3.1.4. Over het aantal troonpretendenten in 1024, zie Hlawitschka, “Die Thronkandidaturen”, pp. 61-4. 
1541 Neitzert, “Wahl”, p. 155. Voor een stamboom, zie ook Weinfurter, Das Jahrhudert, pp. 190-1. Voor een korte 

beschrijving van beide kandidaten, zie Erkens, Konrad II., pp. 28-31. 
1542 Neitzert, “Wahl”, pp. 155-6. 
1543 Erkens, Konrad II., pp. 37-8. Zie ook de stamboom in Figuur 16. Daarnaast had Koenraad de Jongere ook de 

steun van aartsbisschop Pilgrim van Keulen. 
1544 Neitzert, “Wahl”, pp. 155. Het feit dat Diederik II van Metz (een Luxemburger), Koenraad II had gesteund, 

wordt bewezen door een oorkonde van Koenraad II aan een vazal van Diederik II (die als interveniens optreedt 

in de oorkonde). Zie UQB nr. 231 pp. 324-5. Daarnaast had Koenraad de Oudere ook de steun van aartsbisschop 

Aribo van Mainz. 
1545 De Boer & Cordfunke, Graven, p. 31. 
1546 Cf. supra, deel 2, 2.4.4. 
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Oudere zich enkele jaren voordien al eens had geallieerd met de Luxemburg broers (en 

met graaf Gerard van Metz) in hun laatste veldslag tegen hertog Godfried II van Verdun 

(de hertog van Nederlotharingen), in 1018.1547 

Uiteindelijk won Koenraad II de Oudere, na een geheim overleg tussen beide 

kandidaten. De Bar en Verdun families, die zowel de hertogstitels van Opper- als 

Nederlotharingen vertegenwoordigden, weigerden zich echter bij deze beslissing neer 

te leggen en verlieten uit protest de verkiezingen.1548 De Luxemburg familie zegevierde 

en de nieuwe koning ontving de regalia (rijksinsigniën) rechtstreeks uit de handen van 

Cunégunde.1549 Aangezien niemand goed wist wat de Verdun en Bar familie in hun schild 

voerden, werd er spoed gezet achter de officiële kroningsplechtigheid, die al op 8 

september plaats vond in Mainz. Daarna vertrok Koenraad II op rondreis doorheen het 

rijk om zich in alle hertogdommen als nieuwe vorst te laten erkennen.1550 

Graaf Gozelo van Verdun, de hertog van Nederlotharingen, gaf zich echter nog niet 

gewonnen en sloot onmiddellijk na Kamba een pact met graven Frederik II en Diederik I 

van Bar (de hertog van Opperlotharingen), met graaf Reginar V van Henegouwen, met 

aartsbisschop Pilgrim van Keulen en met de bisschoppen van Kamerijk (Gerard), Verdun 

(Haimo), Utrecht (Adalbold) en Luik (Durandus). 1551  Hierbij zwoeren ze allen om 

Koenraad II niet te erkennen als soeverein zonder de toestemming van Gozelo.1552 

Hoewel heel wat machtigen uit Lotharingen dus in het verzet gingen tegen Koenraad II, 

duurde het niet lang vooraleer de samenzweerders één voor één hun steun aan Gozelo 

opzegden. Al op 21 september legde Pilgrim van Keulen zich neer bij Koenraad II’s 

verkiezing, door zijn vrouw Gisela te wijden als koningin.1553 Kort daarna schikten ook 

bisschop Durandus van Luik en bisschop Adalbold van Utrecht zich onder de nieuwe 

koning.1554 Gozelo van Verdun en de vader en zoon van de Bar familie beseften dat ze 

hun steun elders zouden moeten zoeken, en zochten contact met de West-Frankische 

koning Robert ‘de Vrome’, met hertog Willem V van Aquitaine en met enkele machtige 

 

                                                      
1547 Zie voetnoot 1195. 
1548 Jongbloed, “Wanburtich”, p. 58. 
1549 Neitzert, “Wahl”, pp. 157-8. 
1550 Neitzert, “Wahl”, pp. 160-77. 
1551 De enige Lotharingse bisschoppen die zich niet aansloten bij de opstandelingen waren Poppo van Trier, 

Diederik II van Metz en Herman van Toul. Deze bevonden zich bijgevolg aan de kant van Koenraad II. Zie 

Margue, “De la Lotharingie”, p. 485. Over de steun van Poppo van Trier aan Koenraad II, zie Lesser, Erzbischof, 

pp. 69-71. 
1552 Jongbloed, “Wanburtich”, p. 58. 
1553 Erkens, Konrad II., pp. 54-5. Deze wijding vond plaats nadat aartsbisschop Aribo van Mainz had geweigerd 

Gisela te kronen, aangezien er bloedverwantschap bestond tussen Koenraad II en zijn vrouw. Zie Körntgen, 

“Gisela”, pp. 103-8. 
1554 Jongbloed, “Wanburtich”, p. 58. Volgens Margue is het dit verlies van bisschoppelijke steun dat de 

opstandelingen uiteindelijk de das omdeed, zie Margue, “De la Lotharingie”, p. 486. 
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Italiaanse edellieden. Zo ontstond een vrij omvangrijke coalitie tegen Koenraad II, 

waarna Koenraad de Jongere zich gesteund zag om rond Pasen 1025 Koenraad II te 

belegeren. Ondertussen viel Robert ‘de Vrome’ Metz aan, waar de Luxemburger Diederik 

II als bisschop Koenraad II steunde. Koenraad II slaagde er echter in beide aanvallen te 

weerstaan, waarna de opstandige coalitie uiteenviel.1555 

Nu Gozelo van Verdun, Diederik II van Bar en Frederik van Opperlotharingen hun 

externe steun kwijt waren, hadden ze weinig andere opties meer dan hun verzet op te 

geven. Aangezien ze nog steeds niet geneigd bleken dit te doen, kwam paltsgraaf Ezzo 

van Lotharingen, die zich achter Koenraad II had geschaard, in november 1025 met hen 

bijeen in Aken.1556 Het doel van deze vergadering was de opstandige Verdun en Bar 

familieleden te overtuigen Koenraad II, die met kerstmis in Aken zou zijn, alsnog te 

aanvaarden als hun koning. Dit opzet slaagde, aangezien zowel Diederik van Bar als 

Gozelo van Verdun Koenraad II huldigden als hun koning op kerstmis 1025. Frederik II 

van Bar weigerde echter zijn verzet op te geven, maar zijn (onverwacht) overlijden in 

1026 belette de uitvoering van zijn plannen.1557 

Wat deze bijeenkomst in Aken echter voornamelijk interessant maakt voor ons, is 

een passage uit de Vita Popponis die claimt dat Poppo een grote rol had gespeeld in dit 

overleg. In hoofdstuk 18 valt namelijk te lezen hoe, na de verkiezing van Koenraad II, de 

“groten van het rijk niet overeen kwamen”, waarna “Poppo zich de grootste van allen 

toonde” door de betrokken partijen te verzoenen met elkaar en “allen naar de plaats 

van de vrede” te leiden.1558 Hoewel dit niet bevestigd wordt door andere bronnen (wat 

evenwel niet verwonderlijk is gezien het bijzonder schaarse bronnenmateriaal over 

deze evenementen), lijkt het verdere verloop van de gebeurtenissen dit te bevestigen. 

De eerste daad van Koenraad II na zijn definitieve erkenning op kerstmis 1025, was 

immers doorreizen naar Poppo’s klooster St-Maximin in Trier, waar hij op 11 januari 

1026 alle bezittingen van deze abdij bevestigde.1559 Vele historici herkenden hierin dan 

ook een bedanking van Koenraad II aan Poppo voor bewezen diensten.1560 Bovendien 

staat Diederik van Bar als enige leek bij naam vernoemd in deze oorkonde (als 

interveniens naast Gisela, de aartsbisschoppen van Mainz en Trier en de bisschop van 

 

                                                      
1555  Voor een overzicht van deze gebeurtenissen, zie Parisot, Les origines, pp. 146-55, Margue, “De la 

Lotharingie”, pp. 484-7. 
1556 In de Fundatio monasterii Brunwilarensis staat immers te lezen dat “in Aquisgrani palacio […], ibi tunc comes 

palatinus erat occupatus cum totius Lotharingiae maiorum colloquio.” (Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, 

c. 16 pp. 134-5. Zie ook Lewald, “Die Ezzonen”, p. 139; Werner, “Der Herzog”, p. 434 noot 366. 
1557 Parisot, Les origines, pp. 153-5. Parisot meende hier (verkeerdelijk) dat Frederik II pas na 1032 stierf. 
1558 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 18 p. 304. 
1559 MGH DD KII, nr. 48 pp. 54-6. 
1560 Zie bijvoorbeeld Hoffmann, Mönchskönig, p. 38. 
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Verdun), wat duidelijk aangeeft dat de hertog van Opperlotharingen zich op dat 

moment had verzoend met Koenraad II. 

Indien we aannemen dat Poppo inderdaad als bemiddelaar had opgetreden in 

november 1025, hoe kunnen we zijn rol in het aanvaarden van Koenraad II door de 

Lotharingse opstandelingen dan interpreteren? Eerst en vooral moet worden opgemerkt 

dat Everhelm en Onulf beweren dat Poppo al na het overlijden van Hendrik II zijn 

zinnen had gezet op Koenraad II als voorkeurskandidaat.1561 Hoewel we uiteraard niet 

kunnen voortgaan op deze claim, is dit alleszins niet ondenkbaar, aangezien ook 

Poppo’s onmiddellijke sociale omgeving Koenraad II favoriseerde. Hierbij denken we 

uiteraard voornamelijk aan de machtsgroep van de Luxemburg familie, al steunde ook 

Dirk III van Holland, Poppo’s vroegere leenheer, deze koning. Bovendien was Poppo, als 

imperiale abt, gehoorzaamheid en trouw verschuldigd aan de Duitse koning. Dit 

betekent dat hij sinds september 1024 onder het gezag van Koenraad II was komen te 

staan.  

Op het ogenblik dat de Verdun en Bar machtsgroepen dan in september 1024 in 

openlijk verzet waren gegaan tegen Koenraad II, had dit ongetwijfeld geleid tot heel wat 

(gewapende) spanningen tussen deze families enerzijds en hun aanverwanten van de 

Luxemburg familie (en geallieerden) anderzijds. Aangezien Poppo nauwe banden bezat 

met zowel de Luxemburg als de Verdun familie, moeten deze gebeurtenissen hebben 

geleid een grondige wijziging van de structuur van zijn egocentrisch netwerk. Poppo 

bevond zich in die periode immers hoogstwaarschijnlijk in een ‘broker’-positie tussen 

beide groepen. Aangezien zijn identiteit onlosmakelijk verbonden was met de belangen 

van de Luxemburg familie, kon hij optreden als vertegenwoordiger van het pro-

Koenraad II-kamp. Zijn nauwe banden met de Verdun familie (die hij had opgebouwd in 

Reims en tijdens zijn dienstjaren onder Richard van St-Vanne) zorgden er echter voor 

dat hij nog steeds toegang bezat tot de Verdun machtsgroep. Hierdoor bevond Poppo, 

op dat ogenblik 46 jaar, zich in een ideale positie om als bemiddelaar tussen beide 

partijen op te treden.1562  

Daarnaast bezat Poppo, door zijn recente benoemingen van 1020 en 1023, ook een 

identiteit als abt van de rijksabdijen Stavelot-Malmedy en St-Maximin. Deze identiteit 

verschafte hem enige morele autoriteit en het nodige politieke ‘gewicht’ om zich in 

dergelijke belangrijke staatszaken te mengen. Ook al werd zijn identiteit door 

tijdsgenoten beschouwd als behorend tot de Luxemburg machtsgroep, zijn positie als 

machtige rijksabt bezorgde hem niettemin enige ‘neutraliteit’ (in de zin dat hij niet 

 

                                                      
1561 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 18 p. 304. 
1562 Deze tussenpositie van Poppo tussen zowel de Verdun als de Luxemburg familie (hoewel zijn identiteit 

voornamelijk tot de Luxemburg groep behoorde) had in het verleden al meermaals zijn nut bewezen, 

voornamelijk dan bij zijn benoeming als prior in Beaulieu. Cf. supra, deel 2, 2.4.4. 
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actief deelnam aan de onderlinge schermutselingen). Het is zonder twijfel deze 

combinatie van Poppo’s steun aan Koenraad II, zijn nauwe verbondenheid met beide 

strijdende partijen van de Lotharings-Duitse opvolgingskwestie en zijn persoonlijke 

machtspositie in het westen van het Rijk, die ervoor had gezorgd dat Poppo gold als de 

ideale persoon om alle betrokkenen rond eenzelfde tafel te krijgen.  

Welke rol Poppo dan exact in deze onderhandelingen kon hebben gespeeld, is helaas 

onmogelijk te achterhalen. Wat we wel met enige zekerheid kunnen stellen, is dat zijn 

steun aan Koenraad II beschouwd kan worden als een behendige strategische zet. Om 

zijn heerschappij in het volledige rijk te kunnen bestendigen, had Koenraad II immers 

de steun van alle optimates uit iedere regio nodig. Een opstand van beide hertogen van 

Lotharingen kon deze heerser, wiens positie nog niet volledig geconsolideerd was, dan 

ook missen als kiespijn. Of Poppo met zijn rol in deze onderhandelingen ook effectief 

een persoonlijke strategie van toekomstige machtsuitbreiding voor ogen had, zoals 

Hoffmann opperde, valt te bevestigen noch te ontkennen.1563 Zoals het verloop van zijn 

carrière na Kamba echter zou aantonen, legde zijn rol in deze gebeurtenissen hem in elk 

geval geen windeieren. 

3.2.3 Poppo’s positionering binnen machtsnetwerken als verklarende 

factor voor zijn invloed na Kamba (1024-1030) 

Poppo’s exacte rol in de evenementen rond Kamba mag dan wel bediscussieerbaar zijn, 

het staat in elk geval vast dat zijn carrière kort daarna een hoge vlucht kende. Binnen de 

eerste vijf jaar na de Duitse opvolgingskwestie werden immers niet minder dan zes 

abdijen aan Poppo’s zorgen toevertrouwd. Twee van deze instellingen kwamen zelfs nog 

voor de definitieve erkenning van Koenraad II door de Lotharingse adel (kerstmis 1025) 

onder Poppo’s verantwoordelijkheid te staan, terwijl ook zijn ‘falen’ in St-Laurent in die 

periode te situeren valt 

Al in 1024 vroeg paltsgraaf Ezzo van Lotharingen immers aan Poppo om een klooster 

te stichten in Brauweiler, terwijl bisschop Poppo van Trier het jaar erop aan Poppo 

vroeg om een nieuwe abt te voorzien voor zijn klooster St-Eucharius, in Trier. Het jaar 

daarop, in 1026, besloot de kersverse koning Koenraad II dan om een klooster te stichten 

in Limburg, op de plaats van één van zijn voormalige burchten. Aangezien de koning 

Poppo uitnodigde om abt te worden in deze (nieuw te stichten) abdij, is dit Poppo’s 

eerste benoeming die effectief aan de invloed van Koenraad II kan worden 

toegeschreven. In datzelfde jaar (of vroeger) benoemde bisschop Adalbold van Utrecht 

 

                                                      
1563 Zie Hoffmann, Mönchskönig, pp. 38-9. 
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Poppo als abt van Hohorst (St-Paulus, bij Utrecht). In 1028 verwijderde koning Koenraad 

II dan abt Urold van Echternach uit zijn positie en gaf aan Poppo de taak om een nieuwe 

abt aan te duiden in deze rijksabdij. In (of voor) 1029 ten slotte zond Poppo, op vraag 

van bisschop Gerard van Kamerijk, zijn monnik Heribrand naar de rijksabdij St-Ghislain 

om daar de abtsstaf op te nemen, een daad die door Koenraad II werd bevestigd. Wat 

opvalt aan deze instellingen, is dat Poppo’s invloed er op de één of andere manier te 

linken valt met de wijzigende machtsverhoudingen in Lotharingen na het overlijden 

van Hendrik II. Aangezien de Poppo’s betrokkenheid in Echternach hierop enigszins een 

uitzondering vormt, zal ik haar in een volgend stuk apart bespreken.  

3.2.3.1 Poppo’s invloed tijdens Duits-Lotharingse opvolgingskwestie (september 

1024-december 1025): Brauweiler (1024), St-Eucharius (1025) en zijn 

falen in St-Laurent (1025) 

Brauweiler (1024) 

Laat ons beginnen met het bespreken van Poppo’s betrokkenheid Brauweiler. Zowel qua 

timing als qua omvang van Poppo’s opdracht, valt deze instelling namelijk het meest op. 

Deze abdij was de familiestichting van paltsgraaf Ezzo van Lotharingen en situeerde zich 

in de gebieden die Ezzo in 991 als morgengift had geschonken aan zijn vrouw Mathilde, 

de zus van (voormalige) keizer Otto III.1564 Deze graaf kwam hierboven al meermaals aan 

bod als een verbeten tegenstander van keizer Hendrik II (bijvoorbeeld tijdens de 

Luxemburg opstand en de Hammerstein-kwestie) en speelde een voorname rol in de 

definitieve aanvaarding van Koenraad II als koning door de Lotharingse adel.1565  

Op het ogenblik dat Ezzo Brauweiler aan Poppo toevertrouwde, bevond er zich op die 

plaats enkel een kleine (stenen) kapel, gelegen naast een hofplaats van de 

paltsgraven.1566 Ezzo had echter besloten om op deze plaats een abdij te stichten, en koos 

niemand minder dan Poppo uit om dit proces in goede banen te leiden. Deze stichting 

staat vrij nauwkeurig beschreven in de Fundatio monasterii Brunwilarensis, een bron die 

dateert uit het jaar 1080.1567 Hierin kunnen we lezen hoe Ezzo in 1024, na het overlijden 

 

                                                      
1564 Beuckers, Die Ezzonen, p. 57. Sommige auteurs, zoals Tomaszek, argumenteerden dat niet Ezzo maar 

Mathilde het initiatief nam tot de stichting, zie Tomaszek, “Auf der Suche”, p. 203. Zie ook de stamboom in 

Figuur 26. 
1565 Cf. supra, deel 2, 2.4.4, 3.1.4, 3.2.2. 
1566 Schreiner, Die Geschichte¸ pp. 7-8. Over het geografisch machtsgebied van Ezzo en zijn familie, zie Kimpen, 

“Ezzonen”; Steinbach, “Die Ezzonen”. 
1567 Over deze bron (die in feite meer weg had van een familiekroniek van de Ezzonen dan van een echt 

stichtingsverhaal), haar auteurschap, motivatie tot redactie en inhoud, zie onder andere Tomaszek, “Auf der 
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van Hendrik II, de hulp inriep van aartsbisschop Pilgrim van Keulen om Poppo met de 

stichting van zijn abdij te belasten.1568 Poppo stemde in en op 14 april 1025, “op het 

derde uur van de dag”, arriveerde deze abt met een groep van zeven monniken (uit 

Stavelot-Malmedy of uit St-Maximin) in de nederzetting Brauweiler.1569 Daar sprak 

Poppo de samengestroomde menigte toe, hen aansporend om dadelijk te beginnen met 

de constructiewerkzaamheden. 1570  Als we de Fundatio mogen geloven, waren de 

bouwwerken dan ook al volop aan de gang toen Mathilde, de vrouw van Ezzo, stierf in 

november 1025.1571 Op dat ogenblik bevonden Ezzo en Poppo zich in Aken, waar ze volop 

aan het onderhandelen waren met de Lotharingse edellieden.1572 

Dit stichtingsverhaal van Brauweiler kent enkele interessante elementen. Zo is het 

bijzonder opvallend dat Ezzo van Lotharingen bijna onmiddellijk na het overlijden van 

Hendrik II aan Poppo vroeg om zijn abdij te stichten. Aangezien Ezzo gedurende de 

ganse regeerperiode van Hendrik II in de clinch lag met deze keizer, wijst deze timing 

erop dat Hendrik II deze stichting lange tijd had tegengehouden, waardoor Ezzo het 

goede moment (in casu Hendrik’s overlijden) moest afwachtten om zijn plannen uit te 

voeren.1573 Het feit dan dat hij de hulp inriep van aartsbisschop Pilgrim van Keulen om 

Poppo te overtuigen, geeft dan aan dat dit gebeurde na 24 september 1024. Enkele 

weken voordien bevond Pilgrim zich immers nog in het kamp van de Lotharingse 

rebellen, terwijl Ezzo zich achter Koenraad II had geschaard.1574 Na zijn aanstelling 

talmde Poppo niet lang met deze opdracht en startte hij de bouwwerken al in april 1025 

op, dus in volle context van de Lotharingse opstand tegen Koenraad II. Enkele weken 

voordien hadden de Lotharingse edellieden Koenraad II immers nog aangevallen.1575 

 

                                                                                                                                                                      
Suche”, pp. 185-229; Stiene, “Zwischen Gorie”, pp. 25-40. Over de stichting van Brauweiler, zie ook 

Wisplinghoff, Die Benediktinerabtei, pp. 37-9; Schreiner, Die Geschichte, pp. 11-28. 
1568 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, p. 133. 
1569 “venerunt ad predictum locum 18. Kalendas Maii, feria simul et hora diei tertia” (Fundatio monasterii Brunwilarensis, 

MGH SS 14, c. 14 p. 134. Hoewel de Annales Brunwilarenses aangeven dat de eerste monniken in Brauweiler 

aankwamen in 1024, vermeldt de Fundatio dat dit gebeurde in april na het overlijden van Hendrik II (juli 1024), 

dus in 1025. Zie Annales Brunwilarenses, MGH SS 16, p. 725. Terwijl vele auteurs lange tijd meenden dat de eerste 

monniken in Brauweiler afkomstig waren uit St-Maximin, argumenteerde Stiene, op basis van een 

middeleeuws gedicht, dat ze uit Stavelot-Malmedy afkomstig waren. Zie Stiene, “Zur Herkunft”, pp. 83-5. 
1570 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, c. 15 p. 134. Het feit dat de aankomst van Poppo in Brauweiler 

vrij visueel wordt beschreven in de Fundatio, wijst erop dat het convent de herinnering aan hun recente 

stichting nog steeds levendig hield in 1080. 
1571 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, c. 15-16 pp. 134-5. 
1572 Zie voetnoot 1556. 
1573 Over de relatie tussen Ezzo en Hendrik II, zie bijvoorbeeld Lewald, “Die Ezzonen”, pp. 130-3. 
1574 Zie voetnoot 1553. 
1575 Cf. supra, deel 2, 3.2.2. 
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De vraag is nu wat deze gegevens ons vertellen over de reden dat Ezzo Poppo uitkoos 

om de verantwoordelijkheid van zijn familiestichting op zich te nemen. Uiteraard kende 

Poppo omwille van zijn carrière de nodige ervaring en contacten om dergelijk project 

tot een goed einde te brengen, al was dit waarschijnlijk niet de enige reden. Zoals 

hierboven aangehaald, wijzen diverse elementen er op dat Poppo zich al tijdens Kamba 

achter Koenraad II had geschaard, terwijl hij sinds september 1024 ook formeel een 

rechtstreekse vazal van deze koning was geworden. Daarnaast was Poppo’s sociale 

identiteit sterk verbonden met de Luxemburg machtsgroep, die eveneens voorstanders 

waren van Koenraad II. Door deze abt in te schakelen voor de stichting van zijn 

familieabdij (en dus van de abdij waarmee Ezzo zijn familiale identiteit zou verbinden), 

kon Ezzo in volle context van de Duits-Lotharingse opvolgingsstrijd een sterk signaal 

uitzenden naar Koenraad II. Hiermee bevestigde de paltsgraaf van Lotharingen immers 

aan Koenraad II dat ook hij tot trouwe volgeling van de nieuwe koning mocht worden 

gerekend, en bijgevolg waarschijnlijk zijn wrok over het gefaalde kandidatuurschap van 

zijn zoon Liudolf had opgeborgen. Bovendien versterkte Ezzo op die manier op 

symbolische wijze zijn bondgenootschap met de machtige Luxemburg familie, een 

alliantie die al in het verleden zijn nut had bewezen.1576 Laten we daarenboven niet 

vergeten dat Poppo enkele maanden voordien nog een belangrijke rol had gespeeld in 

de bemiddeling van de Hammerstein-kwestie, waarin Ezzo als één van de 

hoofdrolspelers betrokken zat.1577 Het feit dat Poppo al kort na zijn aanstelling in St-

Maximin dergelijke verantwoordelijkheid kreeg toegewezen van Ezzo, bevestigt ons 

eerdere vermoeden dat Poppo’s rol in deze zaak waarschijnlijk als positief werd ervaren 

door de betrokken partijen.1578 

Ezzo’s keuze voor Poppo kan bijgevolg geïnterpreteerd als een bewuste (symbolische) 

keuze om de identiteit van zijn familie-abdij zowel te verbinden met zowel de imperiale 

macht van Koenraad II als met de regionale macht van de Luxemburg familie. Een blik 

op de verdere carrière van Ezzo wijst er in elk geval op dat de paltsgraaf in de jaren 

daarna de vruchten kon plukken van zijn steun aan het regime van Koenraad II. Toen 

 

                                                      
1576 Zie bijvoorbeeld tijdens de Luxemburg opstand (cf. deel 2, 2.4.4) en de Hammerstein kwestie (cf. deel 2, 

3.1.4). 
1577 cf. supra, deel 2, 3.1.4. 
1578 Ook een (vervalste) pauselijke oorkonde van paus Johannes XIX lijkt erop te wijzen dat de stichting van 

Brauweiler gelinkt was met de Hammerstein-affaire. In deze oorkonde bevestigde de paus immers dat Ezzo en 

Mathilde het klooster te mogen stichten, dat het klooster onafhankelijk is en er vrije abtsverkiezingen zijn. Zie 

Rheinisches Urkundenbuch, vol. 1 p. 99. Hoewel men lange tijd weinig geloof hechtte aan deze bron (er zijn 

immers weinig pauselijke oorkonden voor abdijstichtingen), argumenteerde Jongbloed onlangs dat deze 

pauselijke oorkonde verkregen werd door Irmingarde van Verdun (de schoonmoeder van Ezzo’s zoon Liudolf). 

Zij reisde in 1023 immers naar de paus om de gedwongen ontbinding van haar huwelijk door Hendrik II aan te 

vechten. Zie Jongbloed, “Wanburtich”, p. 51. 
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aartsbisschop Aribo van Mainz bijvoorbeeld op een hofdag in 1027 immers besliste om 

het huwelijk tussen Irmingarde van Verdun en Otto van Hammerstein opnieuw in vraag 

te stellen, werd zijn poging de kop ingedrukt door Koenraad II.1579 Ongetwijfeld wilde 

Koenraad II hiermee zijn bondgenoot Ezzo een hand boven het hoofd houden.1580  

Ook al had Poppo de verantwoordelijkheid gekregen om Brauweiler te stichten, de 

functie van abt zou hij er nooit uitoefenen. In 1030 waren dan (een deel van) de 

bouwwerken afgerond en wijdde Pilgrim van Keulen het klooster in. In de Fundatio 

monasterii Brunwilarensis wordt beschreven hoe Poppo op dat ogenblik “te bezet [was] 

met de zorg voor andere abdijen”, waardoor hij een monnik uit St-Maximin, Ello, 

aanwees als eerste abt van het klooster. 1581  In de daaropvolgende decennia zou 

Brauweiler trouwens zijn band met St-Maximin blijven onderhouden.1582 Toen Ello in 

1056 moest aftreden door ziekte werd hij eerst opgevolgd door Tegeno, een monnik van 

onbekende herkomst.1583 Diens opvolger, Wolfhelm, was echter met zekerheid ook uit de 

Trierse rijksabdij afkomstig.1584  

 

                                                      
1579 Jongbloed, “Wanburtich”, p. 14. 
1580 Ook Ezzo’s kinderen profiteerden van de steun van hun vader aan Koenraad II. Zo werd bijvoorbeeld Ezzo’s 

zoon Liudolf de vaandeldrager van het leger van aartsbisschop Pilgrim van Keulen, terwijl een andere zoon 

van hem, Hermann II, in 1036 Pilgrim mocht opvolgen als aartsbisschop. Over de kinderen van Ezzo, zie onder 

andere Lewald, “Die Ezzonen”, pp. 134-45. Zes van de zeven dochters van Ezzo traden in in een klooster, 

terwijl zijn dochter Richeza getrouwd was met de (latere) koning van Polen (en de voormalige aartsvijand van 

Hendrik II). Zie Schreiner, “Königin”. 
1581 Fundatio monasterii Brunwilarensis, MGH SS 14, c. 17 p. 135. Zie ook Annales Brunwilarenses, MGH SS 16, p. 725. 

Over Ello’s herkomst, zie Wisplinghoff, “Die Benediktinerabtei”, pp. 184-5. 
1582 Er werd ook een band gecreëerd met Stavelot-Malmedy, getuige hiervan de altaarinscripties in de kerk van 

Stavelot, uit 1030. Zie infra, deel 2, 3.2.8. 
1583 Seibert, Abtserhebungen, pp. 234-5; Wisplinghoff, “Die Benediktinerabtei”, pp 184-5. Ello liet trouwens in 

1048 een volledig nieuwe kerk bouwen in Brauweiler, in opdracht van Ezzo’s dochter Richeza, de koningin van 

Polen. Zie Bosmann, “Architektur”, pp. 9-12. 
1584  Over de abt Wolfhelm, zie ook Wolter, “Abt Wolfhelm”; Stiene, “Leben”; Wisplinghoff, “Die 

Benediktinerabtei”, pp. 185-7; Siebert-Gasper, “In Ribuarensi”. Aan deze abt werd ook een hagiografische tekst 

gewijd, zie Koenraad van Brauweiler, Vita Wolfelmi Brunwilarensis abbatis, ed. Stiene. 
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Figuur 27 Grafmonument voor Ezzo en Mathilde in de huidige abdijkerk van Brauweiler 
(Foto: Koen Vanheule) 

 St-Eucharius (Trier) (1025) 

Net als in het geval van Brauweiler, valt ook Poppo’s betrokkenheid in St-Eucharius te 

situeren in de tijdsspanne tussen de verkiezing van Kamba (september 1024) en de 

definitieve aanvaarding van Koenraad II in Lotharingen (kerstmis 1025). Deze abdij, 

gelegen in de stad Trier, was gedurende de hoge middeleeuwen in handen van de 

aartsbisschop van deze stad. De bisschop van Trier bezat hierdoor niet enkel het recht 

om abten goed te keuren en te benoemen, maar fungeerde daarenboven als oppervoogd 

van deze instelling.1585 Toen de vorige abt van St-Eucharius, genaamd Richard, stierf in 

1023, bleef de abtspositie in deze abdij gedurende enige tijd vacant.1586 In het najaar van 

1024, na de verkiezing van Kamba, vroeg bisschop Poppo van Trier dan aan Poppo van 

Stavelot om één van zijn monniken uit de Trierse abdij St-Maximin aan te duiden als 

 

                                                      
1585 Becker, “Trier, St. Eucharius”, p. 904. 
1586 Annales sancti Eucharii Trevirensis. MGH SS 5, p. 10. Zie ook Becker, “Die Abtsreihe”, pp. 29-30. 
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nieuwe abt van St-Eucharius.1587 Zo gebeurde het dat Bertulf, afkomstig uit St-Maximin, 

eind 1024 door bisschop Poppo van Trier gewijd werd als nieuwe abt van St-Eucharius. 

Op zich is het geen vreemd gegeven dat de nieuwe abt van St-Eucharius uit Triers 

machtige rijksabdij afkomstig was. Eén van Bertulfs voorgangers in deze abdij, abt 

Sigehard van St-Eucharius, was immers ook uit St-Maximin afkomstig.1588 Indien we de 

argumentatie van de Duitse historicus Becker mogen volgen, had St-Maximin in de 

tweede helft van de tiende eeuw daarenboven de eerste reguliere abt van St-Eucharius 

‘geleverd’.1589 Ook na Bertulf zouden trouwens nog verschillende abten van St-Eucharius 

uit St-Maximin afkomstig zijn.1590  

Niettemin kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de motivatie van bisschop Poppo 

van Trier om aan Poppo van Stavelot te vragen een monnik uit St-Maximin naar St-

Eucharius te sturen. Poppo van Trier kwam hierboven immers al aan bod als de 

vertrouweling van Hendrik II die ervoor had gezorgd dat Adalbero van Luxemburg, die 

de bisschopszetel van Trier onrechtmatig had opgeëist in 1008, in 1016 moest 

capituleren.1591 De Luxemburg familie had hierdoor hun hegemonie in de regio in en 

rond Trier gedeeltelijk moeten opgeven in het voordeel van deze bisschop, waardoor 

het niet ondenkbaar is dat Poppo van Trier en de leden van de Luxemburg familie in de 

daaropvolgende jaren op enigszins gespannen voet met elkaar leefden.1592 Aangezien 

zowel Poppo van Stavelot als de abdij St-Maximin in Trier een duidelijke Luxemburg-

stempel droegen, kan het dus vreemd lijken dat Poppo van Trier net deze persoon (en 

instelling) inschakelde om de vacante abtspositie in St-Eucharius op te vullen. Hiermee 

versterkte de bisschop van Trier immers de invloed van de Luxemburg familie in één 

van ‘zijn’ instellingen.  

 

                                                      
1587 Hoewel de Annales sancti Eucharii Trevirensis bij het jaar 1023 vermeldden dat Richard stierf en opgevolgd 

werd door Bertulf (Poppo’s monnik), staat St-Eucharius in de Vita Popponis opgelijst bij de abdijen die tijdens 

het bewind van Koenraad II onder Poppo’s invloed kwamen te staan. Zie Annales sancti Eucharii Trevirensis. MGH 

SS 5, p. 10; Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. Voor een argumentatie dat Bertulf wel degelijk pas in 1024 in 

St-Eucharius werd aangesteld, zie Schäfer, Studien, pp. 55-6. 
1588 Becker, “Die Abtsreihe”, p. 28. 
1589 Becker, “Die Abtsreihe”, pp. 30-2. 
1590 Becker, “Trier, St. Eucharius”, p. 904. 
1591 Cf. supra, deel 2, 2.4.4. In ruil voor deze capitulatie ontving Adalbero van Trier heel wat domeinen, 

waardoor hij in Trier een zekere machtspositie bleef behouden. Zie Lesser, Erzbischof, pp. 24-5. Over de 

familiale herkomst van Poppo van Trier, zie Lechner, Die Babenberger, pp. 55-6. 
1592 De relatie tussen Poppo van Trier en leden van de Luxemburg familie in de periode 1016-1024 laat zich niet 

weerspiegelen in de bronnen. Niettemin zien we Poppo van Trier in 1018 een kapel wijden in St-Maximin (die 

toen al onder voogdij stond van Hendrik V van Beieren, een Luxemburger). Zie Lesser, Ersbischof, p. 39. 

Aangezien deze wijding plaats vond kort na de vrede tussen Hendrik II en zijn schoonfamilie, is het mogelijk 

dat ook deze daad van Poppo van Trier in deze context geïnterpreteerd moet worden. 
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De context van de verkiezingen te Kamba had echter de noodzakelijke voorwaarden 

gecreëerd om deze samenwerking tussen de bisschop van Trier en de Luxemburg 

familie mogelijk te maken. Toen beide hertogen van Lotharingen (van de Verdun en Bar 

familie) in september 1024 Kamba hadden verlaten uit protest tegen de verkiezing van 

Koenraad II, had dit ongetwijfeld een gespannen en onzekere sfeer gecreëerd in Trier en 

omstreken. Beide machthebbers in Trier, met name bisschop Poppo en de Luxemburg 

familie, hadden immers de kant gekozen van Koenraad II.1593 Toen de Verdun en Bar 

families een grootschalig gewapend verzet planden tegen Koenraad II, zou Trier, als 

Lotharings machtsbolwerk van de nieuwe koning, hoogstwaarschijnlijk één van hun 

eerste doelwitten vormen.1594 Dergelijke context vereiste dat bisschop Poppo van Trier 

en de leden van de Luxemburg familie hun onderlinge geschillen aan de kant zouden 

zetten om één gesloten front te vormen tegen de opstandelingen. Door zijn abdij St-

Eucharius kort na de gebeurtenissen te Kamba toe te vertrouwen aan personen gelieerd 

met de Luxemburg familie, kon Poppo van Trier bijgevolg op symbolische wijze zijn 

bondgenootschap met deze familie versterken. Bovendien creëerde de bisschop op die 

manier een vrij stabiele situatie in St-Eucharius (die al sinds een jaar zonder abt zat) en 

verschafte hij het convent toegang tot het sociaal kapitaal verbonden met de 

Luxemburg groep. Op die manier kon hij zijn abdij ‘wapenen’ tegen een eventuele 

aanval van de opstandelingen. 

Bertulf zou tot aan zijn dood in 1048 abt blijven in St-Eucharius. Indien hij na zijn 

benoeming nog contacten onderhield met Poppo en/of St-Maximin, weten we niet. Wat 

we wel kunnen waarnemen, is dat St-Eucharius gedurende zijn abbatiaat de vruchten 

plukte van de band die Poppo van Trier creëerde (of versterkte) tussen deze instelling 

en de Luxemburg familie. Bertulf ontving in latere jaren immers omvangrijke 

schenkingen van zowel Adalbero van Luxemburg (de voormalige bisschop van Trier) als 

van Adalbert II van Metz, de schoonbroer van Eva van Luxemburg, en zijn vrouw 

Judith.1595 

 St- Laurent (Luik) (-1025) 

Een laatste ‘daad’ van Poppo die te situeren valt in de context van de Lotharings-Duits 

opvolgingsstrijd, is zijn ‘falen’ in St-Laurent. Zoals hierboven aangehaald, besliste Poppo 

in het jaar 1025 immers om de verantwoordelijkheid over St-Laurent terug te geven aan 

 

                                                      
1593 Cf. supra, deel 2, 3.2.2. Zie ook voetnoot 1551. Poppo van Trier had daarenboven Koenraad II vergezeld op 

diens reis naar Rome, waar Koenraad op 26 maart 1027 tot keizer werd gekroond. Zie Lesser, Erzbischof, pp. 57-

8. 
1594 Cf. supra, deel 2, 3.2.2. 
1595 UQB nr. 249 pp. 354-62. Zie ook Becker, “Die Abtsreihe”, pp. 33-4. 
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bisschop Reginar van Luik, die er daarna een monnik uit St-Vanne tot abt benoemde.1596 

Aangezien de Lotharingse opstandelingen hun verzet tegen Koenraad II pas staakten op 

kerstmis 1025, moet Poppo’s ‘ontslag’ in St-Laurent bijgevolg tijdens hun opstand 

hebben plaatsgevonden. Ook in het geval van deze Luikse abdij, kan Poppo’s 

betrokkenheid (of niet niet-betrokkenheid) verklaard worden door de gewijzigde 

politieke machtsverhoudingen in Lotharingen na Kamba. 

Onder bisschop Wolbodo had de Verdun familie namelijk een zekere machtspositie 

verkregen in en rond de stad Luik. Deze bisschop had immers zowel Lobbes als de Luikse 

abdij St-Jacques toevertrouwd aan Richard van St-Vanne, die monniken uit Verdun in 

deze instellingen had geïntroduceerd.1597 Het feit dat de nieuwe abdijstichting van Luik, 

St-Laurent, onder de invloed van Poppo was gekomen, vormde voor de Verdun familie 

op dat ogenblik waarschijnlijk geen enkel probleem. Zoals Poppo’s eerste abtsjaren in 

Stavelot-Malmedy aantoonden, bezat deze abt toen immers nog nauwe banden met deze 

familie.1598  

Het overlijden van Hendrik II bracht echter bruusk verandering in deze situatie. 

Aangezien de breuklijnen tussen de Verdun en de Luxemburg familie zich hadden 

gekristalliseerd tijdens de verkiezing van Kamba, was ook Poppo voor de leden van de 

Verdun familie ongetwijfeld een persona non grata geworden. Ook Poppo’s pre-abtelijke 

carrière had immers al aangetoond hoe zijn verbondenheid met leden van de 

Luxemburg familie zijn positie in zowel St-Thierry, St-Vaast, St-Vanne tijdens de jaren 

1008-1017 sterk had bemoeilijkt.1599 Dit had ertoe geleid dat Richard van St-Vanne Poppo 

wat ‘onder de radar’ had moeten houden in Verdun en hem uiteindelijk had 

‘weggepromoveerd’ naar Beaulieu, waar Poppo’s verbondenheid met de Luxemburg 

familie alsnog zijn nut kon bewijzen.1600 In 1025 bevond Poppo zich echter niet langer 

onder de vleugels van Richard, maar bezat hij de identiteit van een machtige en 

invloedrijke rijksabt, wiens identiteit en loyaliteiten duidelijk bij de Luxemburg familie 

te vinden waren. Poppo kon zich bijgevolg onmogelijk ‘low profile’ houden in St-Laurent, 

aangezien hij in de ogen van velen de belangen van de Luxemburg familie in Luik 

vertegenwoordigde.  

Ook al kende de persoon Poppo een geschiedenis van goede relaties met de Verdun 

familie, de abt Poppo ondervond op dat ogenblik ongetwijfeld de nadelen die een 

 

                                                      
1596 Cf. supra, deel 2, 3.1.5. 
1597 Kupper, Liège, p. 360; Vanderputten, Imagining, pp. 130-1. Zoals hierboven aangehaald, kan mogelijkerwijs 

ook Poppo’s verantwoordelijkheid over St-Laurent (gedeeltelijk) verklaard worden vanuit Poppo’s voormalige 

band met Richard. 
1598 Cf. supra, deel 2, 3.1.5. 
1599 Cf. supra, deel 2, 2.3. 
1600 Cf. supra, deel 2, 2.4.4. 
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duidelijke positionering binnen machtsnetwerken met zich meebracht. Indien Poppo de 

stichting van St-Laurent tot een goed einde zou brengen, zou hij zonder enige twijfel 

monniken uit Stavelot-Malmedy of St-Maximin installeren in deze abdij. Aangezien 

beide instellingen onder de invloed van de Luxemburg familie stonden, zou dit 

betekenen dat St-Laurent beschouwd mocht worden als een bolwerk van deze familie in 

Luik. Het spreekt voor zich dat de Verdun familie dit niet met lede ogen wilde aanzien, 

maar in deze context van conflict tussen beide families hun positie in Luik net wilden 

versterken (en hierbij enige Luxemburg invloed in deze stad wilde elimineren). Dit 

verklaart dan ook de uitspraken in de Chronicon sancti Laurentii dat Poppo in zijn taak in 

Luik “op gelijk welke manier en via bepaalde personen” werd tegengewerkt en hierdoor 

“was begonnen de hoop in de abdij op te geven.”1601 Uiteindelijk zwichtte Poppo in 1025 

onder deze druk en trok hij zich terug uit Luik. 

Het feit dat Gozelo van Verdun en zijn broer Herman van Ename na Poppo’s ‘ontslag’ 

in St-Laurent lobbyden bij Reginar van Luik om St-Laurent toe te vertrouwen aan één 

van ‘hun’ monniken uit Verdun, spreekt in het voordeel van deze hypothese.1602 De 

reden dat Reginar daarbij toegaf aan hun wensen, is niet ver te zoeken. Indien we de 

Chronicon sancti Laurentii mogen geloven, zou Reginar in 1024 normaalgezien de nieuwe 

bisschop zijn geworden van Verdun, nadat de ons gekende Haimo er in 1024 was 

overleden. Van zodra Reginar echter vernam dat bisschop Durandus van Luik (1021-

1025) was overleden, repte hij zich naar koning Koenraad II en bood hem een grote som 

geld aan in ruil voor de gegeerde bisschopszetel van Luik.1603 Als kersverse bisschop van 

Luik wilde Reginar uiteraard de adellijke groepen die macht hadden in Luik niet al te 

veel tegen het hoofd stoten, zodat hij zijn jonge positie enigszins kon consolideren. 

Mogelijkerwijs bood de Verdun familie Reginar (met wie ze al bekend waren van zijn 

korte periode in Verdun) steun aan bij zijn positie in Luik, in ruil voor een grotere 

invloed van deze machtsgroep in deze stad. Stefaans aankomst in Luik, samen met zes 

andere monniken uit Verdun, kan dan ook worden geïnterpreteerd als de introductie 

van invloed van de Verdun-familie in St-Laurent, en als de versteviging van hun 

machtspositie in Luik.1604 

In bovenstaand verband wil ik nog een bijzonder interessante vaststelling vermelden. 

Na de verkiezing van Kamba hield Poppo’s ‘officiële’ monastieke samenwerking met de 

Verdun familie namelijk schijnbaar volledig op te bestaan. In de bronnen vinden we 

 

                                                      
1601 Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 23 p. 270, c. 28 p. 271 
1602 Zie voetnoot 1489. 
1603 Chronicon sancti Laurentii Leodiensis, MGH SS 8, c. 28 p. 271. Foote acht het echter eerder twijfelachtig indien 

Reginar effectief via simonie aan de macht was gekomen in Luik. Zie Foote, “Taming monastic advocates”, pp. 37-

9. 
1604 Reinier van St-Laurent, Vita Reginardi episcopi Leodiensis, MGH SS 20, c. 5 p. 572. 
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immers geen enkel spoor meer terug van enige samenwerking tussen Poppo en leden 

van de Verdun familie tijdens de regering van keizer Koenraad II (1024-1039).1605 

Nochtans had Poppo tot 1024 bijzonder goede relaties gehad met de Verdun familie en 

speelden ze dikwijls een niet onbelangrijke rol in zijn carrière en daden.1606 Zelfs van 

enige band met Richard van St-Vanne lijkt na 1024 geen sprake meer te zijn, althans 

voor wat betreft ‘officiële’ samenwerkingen.1607 Ook geografisch gezien valt Poppo (of 

zijn invloed) na 1024 niet meer waar te nemen in de regio rond Verdun of in enig ander 

gebied waar de Verdun familie hun macht had verankerd. Aangezien ook de banden 

tussen de Luxemburg familie en de Verdun familie in die periode verzuurd bleven, wijst 

dit erop dat Poppo’s invloed onlosmakelijk verbonden was met (en ‘gebonden’ was aan) 

de belangen van de Luxemburg machtsgroep, ongeacht welke ‘persoonlijke’ relaties 

Poppo tijdens zijn leven had opgebouwd. 

3.2.3.2 Return on investments: Poppo’s betrokkenheid in Limburg, de 

kloosterstichting van Koenraad II (c. 1026) 

Bovenstaande reconstructies lieten er weinig twijfel over bestaan. Poppo’s invloed in de 

periode september 1024 tot december 1025 valt voor een groot deel te verklaren vanuit 

de gewijzigde machtsverhoudingen in Lotharingen na Kamba (cf. de vector ‘lokale en 

regionale socio-politieke context’), evenals vanuit Poppo’s betrokkenheid in bepaalde 

machtsgroepen, en de invloed daarvan op zijn sociale identiteit (cf. de vector ‘sociale 

netwerken rond de hervormer en de abdij’). De invloed die deze politieke context en 

positionering van Poppo had op de verspreiding van zijn invloed, komt echter het 

duidelijkst tot uiting in Poppo’s betrokkenheid bij de stichting van Limburg. 

Het initiatief om een klooster te stichten in Limburg (nabij het huidige Bad 

Durkheim) kwam van niemand minder dan de kersverse koning Koenraad II. Om de 

spirituele krachten te bedanken die hem hadden geholpen bij zijn verkiezing, liet deze 

Salische koning immers een abdij oprichten op zijn familiale erfgronden, waar één van 

 

                                                      
1605 Wel zien we Poppo tot twee maal toe opduiken op een bijeenkomst waar ook hertog Gozelo van 

Nederlotharingen (Verdun) aanwezig was: dit is op de bijeenkomst tussen keizer Koenraad II en koning 

Hendrik I van Frankrijk, in 1033, en op een hofdag in Regensburg, in 1034. Gezien het belang en de regionale 

uitstraling van dergelijke bijeenkomsten, is het echter niet verwondelijk dat beiden er aanwezig waren. Cf. 

infra, deel 2, 3.2.5.2. 
1606 Zie bijvoorbeeld de schenking van Herman van Ename aan Stavelot-Malmedy, in 1020-124. Cf. supra, deel 2, 

3.1.3. 
1607 Het is uiteraard goed mogelijk dat Poppo op persoonlijke basis nog (informele) contacten onderhield met 

Richard, zo vermeldt de Vita Popponis dat Poppo begraven werd met brieven van Richard. Zie Vita Popponis 

MGH SS 11, c. 30 p. 313. Er valt echter geen enkele band meer waar te nemen tussen instellingen waar Poppo 

invloed had en instellingen waar Richard invloed had. 
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zijn burchten (de Lintburg) zich bevond.1608 De verantwoordelijkheid om dit klooster in 

te richten, vertrouwde hij hierbij toe aan – wie anders – Poppo van Stavelot. Gezien het 

gebrekkige bronnenmateriaal, staat de exacte datum waarop dit gebeurde enigszins ter 

discussie. De Chronicon universale van Frutolf van Michelsberg, geschreven in 1050-1103, 

vermeldt bij het jaar 1025 dat Koenraad II “In proprio quippe castello Lintburg dicto, ad alios 

usus quondam sibi grato, monasterium construxit, prediorumque copia illud ditans, monachorum 

congregationem sub abbatis provisione illuc introduxit.”1609 Aangezien de eerste officiële 

steenlegging door Koenraad II plaatsvond in 1030, opperden diverse auteurs in de 

negentiende eeuw dat de stichting pas in 1030 valt te situeren. 1610  Dit werd 

tegengesproken door Ladewig, die argumenteerde dat Poppo al sinds 1025 betrokken 

moet zijn geweest in Limburg.1611 Hoewel Ladewig hiervoor geen harde bewijzen kon 

voorleggen, lijkt het jaar 1026 mij een meer logische datering te zijn. Het was immers 

pas na kerstmis 1025 dat het koningschap van Koenraad II in het westen van het rijk 

geconsolideerd was, waardoor het aannemelijk lijkt dat de koning pas na die datum zijn 

gedachten kon richten op het stichten van een familieklooster.  

Het feit dat Koenraad II aan Poppo aanbood om de inrichting van het klooster 

Limburg op zich te nemen, wijst er op dat zijn dankbaarheid voor Poppo’s steun (in 

november 1025) zich niet had beperkt tot de oorkonde aan St-Maximin.1612 Aangezien 

Limburg een familiale stichting (en dus Eigenkloster) was, en geen rijksklooster werd, kan 

Poppo’s betrokkenheid in deze stichting niet worden gereduceerd tot zijn hoedanigheid 

als rijksabt. Evenmin ziet het er naar uit dat Koenraad II er op uit was om via Poppo een 

symbolische verbintenis aan te gaan met de Luxemburg familie, ook al had hij kunnen 

rekenen op de steun van deze laatsten. Niks wijst er immers op dat leden van de 

Luxemburg familie in de daaropvolgende jaren enige betrokkenheid kenden in 

Limburg.1613 Als we dan vaststellen dat Poppo in 1035 zijn eigen neef Johannes er 

aanduidde als eerste abt (in plaats van iemand met een uitgesproken Luxemburg 

 

                                                      
1608 Manchot, Geschichte, pp. 3-4; Seibert, “Libertas”, pp. 517-8; Fröhlich, “Burg”, pp. 95-7; Fell, “Limburg”, p. 

360. 
1609 Frutolf van Michelsberg, Chronicon universale, MGH SS 6, p. 195. 
1610 Voor een bespreking van de vooruitgang van de bouwwerken, zie Manchot, Geschichte, pp. 5-7. In de 

negentiende eeuw opperden diverse auteurs bovendien dat Poppo de bouwheer zou zijn geweest van Limburg. 

Aangezien de kathedraal van Speyer, eveneens opgericht door Koenraad II in 1030, volgens dezelfde stijl als 

Limburg zou zijn gebouwd, opperden sommigen zelfs dat Poppo de bouwheer was van Speyer. In 1991 

argumenteerde Schäfer zelfs dat Poppo advies had gegeven bij de bouwtekeningen van Speyer. Zie Schäfer, 

Studien, pp. 85-6. In 1892 had Manchot deze hypothese echter al onderuitgehaald. Zie Manchot, Geschichte, pp. 

38-42. 
1611 Ladewig, Poppo, pp. 79-84. 
1612 Cf. supra, deel 2, 3.2.2. 
1613 Dergelijk scenario konden we wel identificeren in het geval van Brauweiler en St-Eucharius. 
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profiel), dan kunnen we concluderen dat Poppo enige persoonlijke betrokkenheid kende 

in Limburg.1614 Dit wijst er bijgevolg op dat Koenraad II niet voor Poppo had gekozen 

omwille van diens verbondenheid met de Luxemburg familie of diens identiteit als 

imperiale abt, maar wel ter appreciatie van Poppo’s steun aan zijn verkiezing. 

In de eerste helft van de jaren 1030 zien we Koenraad II diverse keren zijn 

opwachting maken in Limburg, en in 1034 installeerde Poppo er een groep van twaalf 

monniken.1615 Vrij snel nadat Poppo in 1035 zijn neef tot abt had benoemd, stierf 

Johannes echter. Het lijkt erop dat na het overlijden van Johannes (in 1036) Poppo’s 

invloed over deze instelling volledig verdween.1616 Johannes werd er opgevolgd door 

(eerst) Gumbertus, (vervolgens) Haganus en (vervolgens) Godestinus, die allen binnen 

de twee jaar stierven.1617 Indien we Everhelm en Onulf mogen geloven, had Poppo geen 

enkele betrokkenheid gehad in hun benoeming. Over Gumbertus beweerden ze zelfs dat 

hij “blindelings handelde en niet in overeenstemming met de zalige Poppo of de 

zijnen.”1618 Het feit dat Poppo na 1035 zijn invloed in Limburg verloor, komt overeen 

met de algemene vaststelling dat Poppo zich in de periode 1035-1039 enige tijd moest 

terugtrekken in Stavelot-Malmedy. Hierop kom ik later nog terug.1619 

 

 

                                                      
1614 De Vita Popponis noemt Johannes een nepotem (neef) van Poppo, zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
1615 De herkomst van deze monniken is echter onduidelijk. Zie Manchot, Geschichte, p. 6. 
1616 In 1035 werd ook de crypte van Limburg ingewijd door de bisschoppen van Keulen, Worms en Speyer. Zie 

Fell, “Limburg”, p. 361. Deze wijding ging gepaard met een omvangrijke schenking van goederen door 

Koenraad II en Gisela, zie MGH DD KII nr 216 pp. 294-6. Zie ook Voghterr, Die Reichsabteien, pp. 65-7. 
1617 Manchot, Geschichte, p. 8. Geen van deze abten was afkomstig uit Stavelot-Malmedy of St-Maximin. 
1618 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 23 p. 309. Ladewig schreef deze negatieve uitlaten in de Vita Popponis toe aan 

het feit dat Limburg in 1065 een bisschoppelijk klooster van Speyer was geworden. Zie Ladewig, Poppo, p. 155. 

Aangezien de Vita Popponis echter hoogstwaarschijnlijk voor die datum werd geschreven, is deze argumentatie 

niet langer houdbaar. Zie supra, deel 1, 1.1. 
1619 Cf. infra, deel 2, 3.2.7. 
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Figuur 28 Klooster Limburg. Boven: huidige ruïnes van de elfde-eeuwse kloostergebouwen. 

Linksonder: reconstructie van de elfde-eeuwse kerk van Limburg door Manchot. 
Rechtsonder: elfde-eeuwse Dom van Speyer, gebouwd in dezelfde stijl als 
Limburg.1620 

 

                                                      
1620 De bouw van de dom van Speyer, een constructie in opdracht van Koenraad II, verliep gelijktijdig met die 

van Limburg (de bouwwerken startten er ook in 1030). Foto’s: Koen Vanheule. Afbeelding: Manchot, Geschichte. 
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3.2.3.3 Poppo’s invloed in de eerste jaren na de Duits-Lotharingse 

opvolgingskwestie: Hohorst (c. 1026) en St-Ghislain (c. 1029) 

Hohorst (nabij Utrecht) 

Hoewel ik Poppo’s invloed in Hohorst hier chronologisch plaats na kerstmis 1025, weten 

we in feite enkel dat Poppo ‘ergens’ voor het overlijden van bisschop Adalbold van 

Utrecht († 1026) in het bestuur van deze abdij betrokken raakte.1621 Aangezien Hohorst 

in de Vita Popponis opgelijst staat bij de abdijen die tijdens het bewind van Koenraad II 

onder Poppo’s invloed kwamen, dateren we haar hier voor het gemak in het jaar 

1026.1622  

Op de Vita Popponis na, beschikken we evenwel over geen enkele bron die ons 

informeert over Poppo’s betrokkenheid in deze abdij. Hohorst werd gesticht door 

bisschop Ansfried van Utrecht, kort na het jaar 1000.1623 Tijdens het bestuur van 

bisschop Ansfried (995-1010) was ze echter eerder een religieuze gemeenschap van 

kanunniken, aangezien er bijvoorbeeld nog geen abt bestond. De invoer van de 

Benedictijnse regel in Hohorst moet gesitueerd worden onder bisschop Adalbold van 

Utrecht, en is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan Poppo, die de eerste abt van 

deze abdij ‘leverde’.1624 In de Vita Popponis kunnen we immers lezen hoe Poppo, op vraag 

van Adalbold, zijn monnik Heriger beval Hohorst te leiden. Deze werd echter al snel 

“door een menselijke fout” verwijderd uit het bestuur, waarna twee “mannen” (viros) op 

bevel van Poppo het bestuur van Hohorst op zich namen. Dan volgt er in de Vita Popponis 

een enigszins vreemde beschrijving. Er wordt immers verteld hoe Adalbold van Utrecht 

op aansporen van Poppo dan zelf aan het hoofd van Hohorst kwam te staan, waarbij 

Poppo even “de bestuurlijke taken van zijn bisdom” op zich nam. Op vraag van Poppo 

nam Adalbold meteen daarna zijn bisschoppelijke taken terug op zich, al bleef hij 

“onder de monastieke tuniek” leven.1625 Over Poppo’s eventuele verdere betrokkenheid 

in Hohorst wordt verder niks verteld. Dit wijst er bijgevolg op dat Adalbold, naar het 

eind van zijn leven toe, was ingetreden in Hohorst en misschien zelfs abt werd van die 

abdij, waarbij Poppo even als plaatsvervangende bisschop van Utrecht fungeerde. Kort 

 

                                                      
1621 Zo stelde Broer voor dat Poppo al in 1020 betrokken was in Hohorst, al had ze hiervoor geen argumentatie. 

Zie Broer, Uniek, p. 100. 
1622 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
1623 Grosse, Das Bistum, pp. 197-202. Over bisschop Ansfried, die voordien een machtige graaf was in de regio 

Brabant, zie Vanderkindere, La formation, vol. 2, pp. 293-311; Grosse, Das Bistum, pp. 115-210. 
1624 Broer, Uniek, pp. 86-100. Een oorkonde van Koenraad II aan Hohorst, gedateerd in 1028, bevestigt alleszins 

dat de abdij tegen 1028 een reguliere abt kende. Zie MGH DD KII, nr. 114 pp. 159-60. 
1625 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
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daarna zou Adalbold dan opnieuw zijn bisschoppelijke taken hebben opgenomen, 

hoewel hij monnik (abt?) bleef te Hohorst.  

Bovenstaand verhaal uit de Vita Popponis roept meer vragen op dan antwoorden. Zo is 

Adalbolds vraag aan Poppo om enige tijd over het bestuur van Hohorst (en later zelfs 

Utrecht) te waken, zonder meer vreemd te noemen. Deze abdij bevond zich immers in 

Friesland, ver verwijderd van de gebieden waar Poppo tot dan toe invloed had gehad 

(centraal Lotharingen). Bovendien was het deze Adalbold van Utrecht die in 1018, nabij 

Vlaardingen, een smadelijke nederlaag had moeten lijden tegen Dirk III van Holland.1626 

Het toevertrouwen van zijn abdij én van zijn bisdom aan een voormalige vazal van deze 

Dirk III lijkt dan ook maar een vreemde zet te zijn. 

Niettemin is het net Poppo’s band met zijn voormalige leenheer Dirk III van Holland 

die ons in staat stelt om Poppo’s betrokkenheid nabij Utrecht te verklaren.1627 Hoewel 

Dirk III van Holland in 1018 vrede had gesloten met Adalbold van Utrecht, kende deze 

graaf immers een verleden van gebiedsbetwisting met deze bisschop.1628 Het is niet 

ondenkbaar dat toen Adalbold zijn einde voelde naderen in 1026, Dirk III van plan was 

zijn vroegere aanspraken op heel wat Utrechtse domeinen van onder het stof te halen. 

Aangezien de graaf van Holland bovendien Koenraad II al sinds Kamba had gesteund 

(terwijl Adalbold zich aanvankelijk bij de opstandelingen had aangesloten) lijkt het 

aannemelijk te zijn dat Koenraad II deze graaf geen strobreed in de weg zou leggen bij 

diens gebiedsexpansie.1629 

Adalbold van Utrecht wilde uiteraard beletten dat Dirk III zijn vroegere aanspraken 

op gebieden van het bisdom Utrecht zou hervatten. Zijn beslissing om zowel de abdij 

Hohorst (gelegen nabij de gebieden van Dirk III) als het (tijdelijk) bestuur van het 

bisdom toe te vertrouwen aan Poppo van Stavelot moet dan ook als een strategische zet 

van deze bisschop worden beschouwd. Op die manier kon hij beletten dat Dirk III in de 

overgangsperiode tussen zijn sterven (en overlijden) en de aanstelling van een nieuwe 

bisschop zou profiteren van het machtsvacuüm in Utrecht om beslag te leggen op heel 

wat domeinen. Een machtige rijksabt en een vertrouweling van Koenraad II aan het 

(tijdelijke) hoofd van zijn bisdom en abdij kon dit echter beletten. Bovendien lijkt het 

zeer onwaarschijnlijk dat Dirk III het in zijn hoofd zou halen om een conflict te 

beginnen met zijn voormalige vazal (en misschien zelfs vriend) Poppo.1630 Zoals we 

 

                                                      
1626 Cf. supra, deel 2, 2.4.6. 
1627 Cf. supra, deel 2, 3.1.5. 
1628 Cf. supra, deel 2, 2.4.6. 
1629 Koenraad II hield gedurende zijn volledige regeerperiode immers de Lotharingers die hem sinds Kamba 

hadden gesteund, een stevige hand boven het hoofd. Zie Twellenkamp, “Das Haus”, p. 485. 
1630 Een keizerlijke oorkonde uit 1028 aan Hohorst bevestigt in elk geval dat Dirk III (onrechtstreekse) 

betrokkenheid kende in Hohorst. Er staat immers in te lezen dat Adalbold van Utrecht diverse goederen aan 
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verder nog zullen zien, lijkt het er immers op dat Poppo ook tijdens zijn abtsjaren nog 

zeer nauwe banden onderhield met het grafelijk huis van Holland.1631 Op deze manier 

had de bisschop van Utrecht de belangen van zijn abdij en bisdom veilig kunnen stellen 

door handig gebruik te maken van de sociale identiteit en het sociaal kapitaal dat Poppo 

vertegenwoordigde. 

Tot slot moeten we hier toegeven dat Poppo’s betrokkenheid in Hohorst de enige 

casus uit deze verhandeling vormt die effectief als een ‘monastieke hervorming’ kan 

worden aangeduid. Vele historici definiëren dergelijke ‘hervorming’ immers als het 

omvormen van een religieuze gemeenschap van kanunniken tot een Benedictijnse 

instelling. Dit is wat Poppo in Hohorst ook effectief zou hebben gedaan.  

 St-Ghislain 

In 1029 (of vroeger) raakte Poppo dan betrokken in de benoemingskwestie van de 

(relatief arme) rijksabdij St-Ghislain, gelegen in het bisdom Kamerijk. In 1029 vroeg 

bisschop Gerard van Cambrai immers om hulp aan Koenraad II bij het benoemen van 

een abt in St-Ghislain.1632 Volgens de Gesta episcoporum Cameracensium is de reden achter 

Gerards verzoek te vinden in een conflict met graaf Reginar V van Henegouwen.1633 In 

1026 was immers de abt van deze abdij, die Gerard van Kamerijk rond 1015 had 

aangesteld, gestorven. Graaf Reginar V van Henegouwen oordeelde echter dat het recht 

om een abt te benoemen in St-Ghislain hemzelf toekwam, waardoor deze graaf na 1026 

twee (opeenvolgende) eigen abten had opgedrongen aan het convent van St-Ghislain. 

Hiermee zag de bisschop van Kamerijk zijn rechten in St-Ghislain uiteraard ontzegd. Om 

aan deze situatie een eind te maken, stuurde keizer Koenraad II dan de abt Heribrand 

naar St-Ghislain, die er met de goedkeuring van de bisschop de nieuwe abt werd in (ten 

laatste) 1029.1634 Dankzij de Vita Popponis weten we dat Heribrand in feite door Poppo 

 

                                                                                                                                                                      
de abdij had geschonken die hij zelf nog “ter voldoening” had verworven van Dirk III van Holland. Zie MGH DD 

KII, nr. 114 p. 160. 
1631 Cf. infra, deel 2, 3.3.6. 
1632 Hoewel deze instelling sinds de tweede helft van de elfde eeuw het statuut van een rijksabdij kende, 

vertrouwde de keizer toen immers de facto op de bisschop van Kamerijk voor de investituur van deze 

instelling. Zie Seibert, Abtserhebungen, p. 343. 
1633 Helvétius, Abbayes, pp. 232-3. 
1634 Gesta episcoporum Cameracensium, MGH SS 7, lib. III c. 21 p. 472. Er moet opgemerkt worden dat dit jaar 

(1029) enigszins ter discussie staat. Zo vermeldden de annalen van St-Ghislain dat Wenrich (de vorige abt) was 

gestorven in 1026, waarna er twee abten van Reginar V in St-Ghislain werden benoemd. Aangezien Heribrand 

(een monnik van Poppo) zekerlijk in 1030 abt was, argumenteerde Ladewig dat Poppo’s betrokkenheid in St-

Ghislain te situeren valt in 1029. Zie Ladewig, Poppo, pp. 68-9. 
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werd gestuurd, wat betekent dat Koenraad II en/of Gerard van Kamerijk aan Poppo 

hadden gevraagd om één van zijn monniken uit Stavelot of St-Maximin te sturen. 1635 

Helvétius, die deze casus eerder al bestudeerde, moest toegeven in het duister te 

tasten waarom Gerard van Kamerijk een beroep deed op Poppo’s invloed.1636 Aangezien 

Gerard van Kamerijk daarenboven nauw verwant was met de Verdun familie en goede 

banden had met Richard van St-Vanne, lijkt het inderdaad vreemd dat hij Poppo (en niet 

Richard) inschakelde in St-Ghislain. Niettemin kunnen we vaststellen dat Poppo’s 

betrokkenheid in St-Ghislain haast als een schoolvoorbeeld kan dienen voor wat betreft 

het belang van Poppo’s positionering binnen machtsgroepen om zijn invloed te 

verklaren. De reconstructie van deze casus vertoont immers sterke gelijkenissen met 

Poppo’s benoeming als prior in Beaulieu, zo’n dertien jaar eerder.  

Eerst en vooral moet iets verteld worden over de geschiedenis van St-Ghislain.1637 In 

de eerste helft van de tiende eeuw werd deze abdij gesticht door hertog Giselbert als 

Eigenkloster. Na zijn dood kwam ze in handen terecht van Reginar III van Henegouwen, 

die hierboven al werd vermeld als tegenstander van de Wigeric clan.1638 Nadat Reginar 

III in 958 werd verbannen uit Lotharingen, kwam deze abdij (na een tijd) onder de 

bescherming van de Duitse koning terecht. Reginar IV van Henegouwen legde zich 

echter niet bij deze situatie neer, evenmin als zijn zoon en erfgenaam Reginar V van 

Henegouwen. Zij bleven deze abdij immers opeisen als deel van hun rechtmatig erfbezit, 

wat verklaart waarom Reginar V, tegen de wil van Gerard van Kamerijk in, zijn eigen 

abten in deze abdij benoemde.1639 De achterliggende reden dat Gerard van Kamerijk en 

Reginar V van Henegouwen kibbelden om de controle over St-Ghislain dient hierbij niet 

al te ver worden gezocht: deze abdij werd immers al langer aangewend als lokaal 

machtscentrum.1640 

Toen Gerard van Kamerijk besefte dat hij de situatie niet langer het hoofd kon bieden, 

werd het tijd om de hulp in te roepen van machtige bondgenoten. Gezien zijn nauwe 

vriendschap met Richard van St-Vanne, zou het logisch zijn dat Gerard aan deze abt om 

hulp zou vragen.1641 Daarnaast zorgde zijn verbondenheid met de Verdun familie (hij 

 

                                                      
1635 Hoewel Hallinger meende dat Heribrand uit Stavelot afkomstig was, wordt dit door geen enkele bron 

bevestigd of ontkend. Zoals ook Seibert opperde, kon Heribrand dus ook uit St-Maximin afkomstig zijn. Zie 

Hallinger, Gorze-Kluny, p. 299; Seibert, Abtserhebungen, p. 456. 
1636 Helvétius, Abbayes, p. 233. Volgens Vanderputten was Poppo’s betrokkenheid in St-Ghislain dan “just a 

pretext to seek out privileged associations with prominent monastic institutions from the region”. Vanderputten, 

Reform, p. 144. 
1637 Zie ook Nazet, “Crises”, pp. 468-70; Helvétius, Abbayes, pp. 213-34; Margue, Autorité, pp. 51-67. 
1638 Cf. supra, deel 2, 2.1.3. 
1639 Helvétius, Abbayes, p. 235. 
1640 Margue, Autorité, pp. 51-2. 
1641 Cf. supra, deel 2, 2.3.5. 
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was zelf een kleinzoon van Godfried ‘de gevangene’ van Verdun) er ook voor dat Gerard 

normaal gezien kon rekenen op de hulp van deze machtsgroep om de claims van 

Reginar V in St-Ghislain te weerstaan.1642 De toenmalige regionale politieke context 

speelde echter in het nadeel van de bisschop. Rond 1015 had Reginar V van Henegouwen 

immers vrede gesloten met de Verdun familie, wat bovendien bezegeld werd door een 

huwelijk tussen hem en de dochter van Herman van Ename.1643 Daarenboven had 

Reginar V van Mons zich in 1024 en 1025 aan de kant geschaard van de Verdun en Bar 

families in hun opstand tegen de verkiezing van Koenraad II.1644 Dit betekent dat Gerard 

van Kamerijk geen hulp van hun kant mocht verwachten in zijn lokale machtsconflict 

tegen de graaf van Henegouwen. Ook Richard van St-Vanne kon het, wegens zijn 

verbondenheid met de Verdun familie, waarschijnlijk niet riskeren zijn handen te 

verbranden aan deze situatie.1645 

Wie echter wel het geschikte sociaal kapitaal bezat om Reginar V van Mons een 

toontje later te doen zingen in St-Ghislain, was Poppo. In de bespreking van zijn vroege 

monastieke carrière, toonde ik al aan hoe ook Poppo (althans vroeger) een persoonlijke 

band had met Gerard van Kamerijk.1646 Wat hem echter voornamelijk interessant maakte 

voor Gerard in 1029, is enerzijds zijn verbondenheid met de Luxemburg familie en 

anderzijds zijn hoedanigheid als abt van Stavelot-Malmedy en St-Maximin. Deze familie 

behoorde in 1029 niet enkel tot de machtigste bondgenoten van Koenraad II in het 

westen van zijn rijk, bovendien kenden ze een geschiedenis van conflict met de graaf 

van Henegouwen. Het lijdt dan ook weinig twijfel dat Heribrand, de abt-in-wording die 

Poppo naar St-Ghislain stuurde, eveneens een sterk Luxemburg profiel bezat en/of 

alleszins goede contacten met deze machtsgroep onderhield. Op die manier verzekerde 

Gerard van Cambrai zich niet enkel van zijn positie in en rond St-Ghislain, bovendien 

kon hij zo op symbolische wijze een alliantie met deze machtsgroep aangaan en/of 

versterken. 

Hoewel Poppo’s betrokkenheid in St-Ghislain al bij al dus vrij beperkt blijkt te zijn, 

beschikken we over enkele bijzonder interessant sporen voor wat betreft Poppo’s 

blijvende betrokkenheid in deze abdij. In 1034 vaardigde keizer Koenraad II op een 

hofdag in Regensburg immers een oorkonde uit voor deze abdij, waarin hij diverse 

bezittingen (en de keizerlijke bescherming) van het klooster bevestigde.1647 Wat opvalt 

aan deze oorkonde is dat abt Heribrand er nergens in wordt vernoemd, maar Poppo wel. 

 

                                                      
1642 Zie de stamboom in Figuur 20. 
1643 Zie voetnoot 1079. 
1644 Cf. supra, deel 2, 3.2.2. 
1645 Over Richards activiteiten in deze periode, zie voornamelijk Vanderputten, Imagining, p. 8. 
1646 Cf. supra, deel 2, 2.3. 
1647 MGH DD KII, nr. 209 pp. 285-6. Over deze oorkonde, zie ook infra, deel 2, 3.2.5.2. 
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In de lijst van intervenientes kunnen we immers lezen “abbatis Popponis Stabulensis” (na 

keizerin Gisela, haar zoon Hendrik III, aartsbisschop Pilgrim van Keulen, bisschop 

Gerard van Kamerijk en hertog Gozelo van Lotharingen). Over de exacte interpretatie 

van deze tussenkomst van Poppo kan uiteraard worden gediscussieerd. Zo is het 

mogelijk dat Heribrand nog persoonlijke contacten onderhield met Poppo en zijn 

voormalige abt om voorspraak bij de keizer had gevraagd, of dat Poppo’s aanwezigheid 

in Regensburg ertoe had geleid dat Gerard van Cambrai nog eens de hulp van Poppo had 

ingeroepen.  

Een oorkonde uit 1040 van de opvolger van Koenraad II, Hendrik III, maakt dit echter 

des te opvallender. In deze oorkonde, die werd uitgevaardigd in Luik, verkreeg St-

Ghislain graafschapsrechten in de regio rond Basècles.1648 Ook in deze oorkonde zien we 

“Popponis abbatis” opduiken als interveniens.1649 Poppo’s voorspraak in deze oorkonde kan 

niet langer beschouwd worden als een toevallige samenloop van omstandigheden, des te 

meer omdat dit de enige twee oorkonden zijn waarin Poppo überhaupt vermeld wordt 

als interveniens. Dit toont bijgevolg aan dat Poppo ook na het benoemen van Heribrand 

toch nog betrokken bleef in het bestuur van deze instelling. Mogelijkerwijs speelde zijn 

voormalige persoonlijke band met Gerard van Kamerijk (en vooral met diens broer 

Eilbert van Florennes) een belangrijke rol hierin.1650 Het is immers niet ondenkbaar dat 

hun vroegere vriendschap ertoe had geleid dat Gerard van Kamerijk Poppo tot driemaal 

toe om hulp had gevraagd bij deze instelling. Niettemin opent dergelijke vaststelling 

uiteraard de weg tot heel wat hypothesen over Poppo’s (al dan niet) blijvende invloed in 

de diverse instellingen waar hij ooit een monnik naar toe had gestuurd.  

3.2.4 Over erfeniskwesties en intra familiale twisten: Poppo in 

Echternach (1028) 

Hoewel Poppo’s betrokkenheid in de rijksabdij Echternach te situeren valt in 1028, en 

dus in het stuk hierboven thuishoort, wens ik haar hier apart te bespreken. Het ziet er 

immers naar uit dat enigszins andere dynamieken dan diegene hierboven beschreven 

een rol speelden in Poppo’s betrokkenheid in deze instelling. Tot nog toe werd het 

verloop van Poppo’s carrière na Kamba sterk bepaald door de machtsverhoudingen 

tussen de diverse machtsgroepen in Lotharingen. In het geval van Echternach was het 

echter niet de relatie tussen families die leidden tot Poppo’s betrokkenheid, als wel 

relaties binnen eenzelfde familie. Hoewel deze intra familiale dynastieke ontwikkelingen 

 

                                                      
1648 MGH DD HIII, nr. 48, pp. 60-1. Zie ook Seibert, “Libertas”, pp. 526-7. 
1649 MGH DD HIII, nr. 48, pp. 61. 
1650 Zie bijvoorbeeld supra, deel 2, 2.2. 
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al directe gevolgen hadden voor Poppo’s invloed in 1028, zou hun invloed op Poppo’s 

carrière vooral na 1035 duidelijk worden. 

Net als bij voorgaande casussen, komt het belang van Poppo’s band met de 

Luxemburg familie duidelijk naar voren in zijn betrokkenheid in Echternach. Samen 

met St-Maximin vormde deze instelling, die één van de ‘favoriete’ rijksabdijen van de 

Ottoonse keizers was, immers de voornaamste monastieke machtscentra van de 

Luxemburg familie in centraal Lotharingen.1651 De graaf van Luxemburg mocht zich 

immers de oppervoogd noemen van zowel St-Maximin als van Echternach, twee van de 

belangrijkste rijksabdijen in Lotharingen. Daarnaast staat deze abdij momenteel bekend 

als een schoolvoorbeeld van de tiende-eeuwse monastieke hervormingen in 

Lotharingen. In 973 besliste Siegfried van Luxemburg, de stamvader van de Luxemburg 

familie, immers om af te zien van zijn seculiere abtspositie in deze abdij (die hij sinds 

969 bezat) door er een reguliere abt uit St-Maximin te installeren. In ruil hiervoor 

behield hij wel de functie van oppervoogd, een positie die dus nog lange tijd binnen zijn 

familie zou blijven.1652  

De betrokkenheid van Poppo in Echternach beperkte zich (schijnbaar) tot het 

aanduiden van een nieuwe abt. In de Vita Popponis staat vermeld dat Poppo er, op vraag 

van Koenraad II, de abt Humbert installeerde.1653 De Catalogus abbatum Epternacensium 

leert ons dan dat de vorige abt, Urold (1007-1028), door “incontinentie van zijn lichaam” 

werd afgezet in 1028 en opgevolgd werd door Humbert, afkomstig uit St-Maximin.1654 Uit 

de necroloog van St-Maximin vernemen we dat Humbert voordien prior was van de 

Trierse abdij.1655  

Het ziet er echter naar uit dat Urold’s afzetting door Koenraad II niet zozeer volgde 

uit gezondheidsoverwegingen, maar eerder een politieke motivatie kende. Na zijn 

ontslag werd Urold immers uit St-Maximin verdreven en naar de abdij Weissenburg 

gestuurd, waar hij nog zes jaar zou blijven leven.1656 Bovendien had Echternach in het 

jaar 1005 van keizer Hendrik II het privilege van vrije abtsverkiezing (mits toestemming 

van de koning) verkregen.1657 Net als bij Poppo’s eerdere benoemingen in Stavelot-

 

                                                      
1651 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 220-30. Voor een algemene geschiedenis en introductie op Echternach, zie 

voornamelijk Wampach, Geschichte. 
1652 Over deze tiende-eeuwse hervormingen van Echternach en de rol die Siegfried hierin speelde, is al heel wat 

literatuur verschenen, voornamelijk van de hand van Michel Margue: Margue, “Aspects politiques”, pp. 47-59; 

Margue, Autorité, pp. 67-77; Margue, “Libertas” (1), pp. 238-41; Margue, “Libertas” (2), pp. 116-22. Zie daarnaast 

bijvoorbeeld ook Schroeder, “Le comte”. 
1653 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
1654 Catalogus abbatum Epternacensium a. 739-1110, MGH SS 13, pp. 739-40. 
1655 Necrologium s. Maximini, ed. Kraus, p. 115. 
1656 Catalogus abbatum Epternacensium a. 739-1110, MGH SS 13, p. 739. 
1657 UQB, nr. 220 p. 309-10. 
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Malmedy en St-Maximin, negeerde bijgevolg ook hier de Duitse heerser dus de 

verworven privileges van het convent. Schäfer verklaarde deze daad van Koenraad II 

door te stellen dat Urold de abdij in de ruïnering aan het helpen was, al wordt dit 

tegengesproken door de bronnen.1658 In de vernoemde abtslijst van Echternach wordt 

immers lovend beschreven hoe Urold in 1016, na een verwoestende brand, de abdijkerk 

volledig heropbouwde en met gouden voorwerpen decoreerde, een werk dat hij tijdens 

zijn abtsjaren bijna voltooide.1659 Het traditionele hervormingsdiscours van auteurs als 

Schäfer voldoet bijgevolg niet om Poppo’s interventie te verklaren. 

De sleutel tot het begrijpen van Poppo’s benoeming van Humbert ligt eerder 

verborgen in de dynastieke situatie van de Luxemburg familie, evenals in het 

voogdijvraagstuk van Echternach. In 1026 was hertog Hendrik V van Beieren, het 

machtigste lid van de Luxemburg familie, immers overleden. 1660  Als graaf van 

Luxemburg had Hendrik V sinds het overlijden van zijn vader (Siegfried van 

Luxemburg) de functie vervuld van oppervoogd van Echternach. 1661  Nu hij was 

gestorven, was het aan de koning om een nieuwe voogd aan te stellen, een beslissing 

waarin de abt geen onbelangrijke rol speelde.1662 Gezien de Luxemburg familie op dat 

ogenblik zowel controle had over de gebieden rond Echternach als op goede voet stond 

met de keizer, hoefden ze niet te vrezen dat Koenraad II het voogdijschap van 

Echternach aan iemand anders zou geven. Na het (kinderloos) overlijden van Hendrik V 

van Beieren was de functie van graaf van Luxemburg overgegaan op zijn neef Hendrik II 

van Luxemburg (sinds 1042 hertog Hendrik VII van Beieren), de zoon van zijn overleden 

broer Frederik van Luxemburg († 1019). Aangezien het voogdijschap over zowel St-

Maximin als Echternach enigszins verbonden was met de titel van graaf van Luxemburg, 

viel het te verwachten dat de keizer deze Hendrik II van Luxemburg vervolgens ook zou 

benoemen tot oppervoogd van Echternach.1663 Aangezien we Hendrik II van Luxemburg 

in 1031 voor een eerste keer zien opduiken als oppervoogd van Echternach, ziet het er 

inderdaad naar uit dat deze overdracht van oppervoogdij schijnbaar zonder problemen 

verliep.1664 

 

                                                      
1658 Schäfer, Studien, pp. 73-4. 
1659 Catalogus abbatum Epternacensium a. 739-1110, MGH SS 13, p. 739. De inwijding van de nieuwe abdijkerk vond 

plaats op 19 oktober 1031 (onder abt Humbert) en gebeurde door bisschop Poppo van Trier, zie UQB, nr. 240 

pp. 335-6. 
1660 Zie de stamboom in Figuur 16. De hertogsfunctie van Beieren ging over op de zoon van Koenraad II, de 

latere koning Hendrik III. 
1661 Zie bijvoorbeeld een oorkonde uit 1023, waarin Hendrik V van Beieren aan keizer Hendrik II vroeg om 

Echternachs muntprivilege te bevestigen. Zie MGH DD HII, nr. 450 pp. 624-5. 
1662 Zie Margue, “Remarques”, pp. 203-4; Schroeder, “Avoués”, p. 194. 
1663 Renn, Das erste Luxemburger, p. 116. 
1664 UQB nr. 240, pp. 335-6. 
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Figuur 29 De zonen en dochters van Frederik van Luxemburg1665 

Niettemin valt onmogelijk te ontkennen dat de timing van de gebeurtenissen 

enigszins verdacht lijkt. De afzetting van abt Urold door Koenraad II (en de 

daaropvolgende benoeming van Humbert door Poppo) vond immers plaats tussen het 

overlijden van voormalige oppervoogd Hendrik V van Beieren (1026) en de eerste 

vermelding van Hendrik II van Luxemburg als nieuwe oppervoogd (1031). Dit kan 

uiteraard toeval zijn, maar hoe valt dan te verklaren dat Koenraad II de vrije abtskeuze 

van het convent negeerde en de voormalige prior van St-Maximin tot abt maakte? Het is 

niet enkel onwaarschijnlijk dat Echternach geen geschikte abtskandidaten telde, 

bovendien stonden zowel St-Maximin als Echternach al lange tijd onder de voogdij van 

de Luxemburg familie. Er kan hierdoor onmogelijk geargumenteerd worden dat 

Humberts benoeming tot doel had de macht van de Luxemburg familie in Echternach te 

versterken. Bovendien mag men verwachten dat ook Urold goede banden onderhield 

met leden van de Luxemburg familie.  

De oplossing voor dit raadsel is enerzijds te vinden in het gegeven dat Hendrik V van 

Beieren ten tijde van zijn overlijden kinderloos was gebleven, en anderzijds in een brief 

 

                                                      
1665 Zie voetnoot 838. 
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van abt Humbert van Echternach aan keizerin Gisela, gedateerd in 1031-1032. Het 

overlijden van Hendrik V van Beieren had een vrij omvangrijke erfenis vrijgemaakt, die 

verdeeld diende te worden over zijn neven (de kinderen van zijn overleden broer 

Frederik van Luxemburg).1666 Aangezien elk van deze kinderen ongetwijfeld een zo groot 

mogelijk deel van de Luxemburgse (machts)koek wilde, creëerde dit de ideale situatie 

voor een typische erfenistwist. Gezien het belang van de primogenituur in de 

middeleeuwse samenleving, waren het vooral Hendrik II van Luxemburg (die de nieuwe 

graaf van Luxemburg werd) en – in mindere mate – zijn jongere broer Frederik II van 

Luxemburg (die voogd was in Stavelot-Malmedy) die profiteerden van de vrijgekomen 

macht na het overlijden van hun oom Hendrik V van Beieren.1667 Hendrik II en Frederik 

II hadden echter nog (jongere) broers, waaronder Giselbert van Longwy (Salm).1668 

Hoewel we geen bronnen hebben over deze persoon ten tijde van het overlijden van zijn 

oom, lijkt de brief van abt Humbert van Echternach aan keizerin Gisela (1031-1032) erop 

te wijzen dat de voormalige abt Urold op goede voet stond met deze Giselbert van 

Longwy. Er staat immers in te lezen dat Giselbert tijdens Urolds abbatiaat in het bezit 

was gekomen van 15 domeinen van Echternach, iets wat Humbold wilde aanvechten.1669  

Het is allerminst ondenkbaar dat Giselbert van Longwy zich misnoegd toonde met de 

wijze waarop de erfenis van zijn oom werd verdeeld. Aangezien hij daarenboven al 

betrokkenheid kende in de abdij van Echternach, was het goed mogelijk dat hij de 

oppervoogdij over deze instelling graag in eigen handen zag. Indien abt Urold inderdaad 

op goede voet stond met Giselbert van Longwy, kan het zijn dat deze abt eerder geneigd 

was om de oppervoogdij over Echternach aan Giselbert van Longwy over te dragen. Het 

feit dat keizer Koenraad II het nodig achtte om abt Urold in 1028 uit zijn functie te 

verwijderen, wijst er dan op dat de koning de oppervoogdij over Echternach liever in 

handen zag van Giselberts broer Hendrik II van Luxemburg, iets waartegen Urold zich 

waarschijnlijk had verzet.1670 Frumold, die als prior van St-Maximin ongetwijfeld goede 

 

                                                      
1666 Zowel Adalbero van Luxemburg als Diederik II van Metz (broers van Hendrik V van Beieren) bleven nog 

geruime tijd leven, al vervulden zij een kerkelijke functie. De grafelijke seculiere macht van de Luxemburg 

familie was bijgevolg in handen terecht gekomen van de kinderen van hun andere broer Frederik van 

Luxemburg. 
1667 Renn, Das erste Luxemburger, pp. 116-125 
1668 Over Giselbert van Longwy, zie Renn, Das erste Luxemburger, pp. 125-9. 
1669 UQB, nr. 241 p. 336. 
1670 Naar de eventuele redenen dat Koenraad II een voorkeur had voor Hendrik II van Luxemburg, kunnen we 

slechts gissen. Misschien herkende hij in deze zoon van Frederik van Luxemburg een betere bondgenoot in 

Lotharingen dan Giselbert. Een andere mogelijkheid is dat Hendrik II zich in een betere positie (en netwerk) 

bevond om te lobbyen bij de keizer, of dat de voogdij van Echternach een onderwerp was tijdens de 

onderhandelingen die hoorden bij de overdracht van het graafschap Luxemburg van Hendrik V van Beieren 

naar Hendrik II van Luxemburg. 



 

380 

banden had met Hendrik II van Luxemburg, toonde zich daarentegen waarschijnlijk 

inschikkelijker tegenover de ambities van Hendrik II van Luxemburg.1671 Uiteraard had 

de keizer hiervoor de hulp van Poppo nodig, aangezien Frumold onder diens gezag 

stond. Eenmaal Frumold tot abt van Echternach was benoemd, stond vervolgens niks 

nog de erkenning van Hendrik II van Luxemburg als nieuwe oppervoogd van Echternach 

in de weg. 

Het gebrek aan bronnen om deze hypothese hard te maken, leidde tot de vele ‘indien’ 

en ‘als’ in de uitleg hierboven. Niettemin spreekt een blik op de latere ontwikkelingen in 

het voordeel van deze hypothese. Zo zien we hoe Hendrik II van Luxemburg de keizer in 

1030 militair ondersteunde tijdens een grootschalige campagne tegen de Hongaren, wat 

aantoont dat Koenraad II kon rekenen op de steun van deze graaf.1672 Wat echter vooral 

interessant is, is de vaststelling dat Giselbert van Longwy zich nog lange tijd een 

opstandig lid van de Luxemburger familie zou tonen. Zo plunderde hij met zijn zoon 

Koenraad in de jaren 1030 delen van Trier (nochtans een machtsbolwerk van de 

Luxemburg familie), mogelijkerwijs omdat hij meende er een erfrechtelijke aanspraak 

op te hebben.1673 Dit bevestigt ons vermoeden dat Giselberts machtshonger slechts 

moeilijk te stillen was en dat hij meende een benadeelde positie in zijn familie te 

vervullen. Daarenboven zou Giselberts zoon Koenraad in het jaar 1065 een hoofdrol 

spelen in de (tijdelijke) splitsing tussen Stavelot en Malmedy, waardoor Koenraad (als 

nieuwe voogd van Malmedy) lijnrecht tegenover zijn oom Frederik II van Luxemburg 

(de voogd van Stavelot) kwam te staan.1674 Ook de brief van abt Humbert van Echternach 

aan Gisela, uit 1031-1032, lijkt tot slot te bevestigen dat er conflicten bestonden tussen 

de zoons van Frederik van Luxemburg. Aangezien Hendrik II van Luxemburg op dat 

ogenblik de voogd was van Echternach, zou Humbert zijn vraag normaalgezien tot 

Hendrik II moeten richten. Humberts smeekbede aan de koningin wijst er echter op dat 

Hendrik II van Luxemburg op dat ogenblik slechts weinig vat had op het doen en laten 

van zijn jongere broer.1675 Zoals we verder nog zullen zien, zou deze intra familiale twist 

 

                                                      
1671 Mogelijkerwijs kunnen we hier een deal herkennen tussen Frumold en Hendrik II van Luxemburg, die net 

oppervoogd van St-Maximin was geworden. Indien Frumold inschikkelijk zou zijn om Hendrik II oppervoogd 

te maken van Echternach, dan zou Hendrik II hem helpen om abt te worden in deze instelling. 
1672 UQB, nrs. 238 & 239, pp. 332-4. 
1673 Renn, Das erste Luxemburger, pp. 126-7. Zie ook infra, deel 2, 3.2.7. 
1674 Schroeder, Terra familiaque, pp. 98-100. 
1675 Volgens andere auteurs wees dit er eerder op dat Hendrik II van Luxemburg zijn broer een hand boven het 

hoofd hield. Hoewel dit niet onlogisch zou zijn, lijkt bovenstaande reconstructie eerder te wijzen op een 

conflict dan op een harmonieuze relatie tussen beide broers. Zie bijvoorbeeld Renn, Das erste Luxemburger, pp. 

126-7. 
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binnen de Luxemburg familie in de tweede helft van de jaren 1030 nog een grote invloed 

uitoefenen op Poppo’s positie in Trier.1676 

Humbert, onder wiens abbatiaat Echternach een bloeitijd kende, onderhield ook na 

zijn benoeming in Echternach nog steeds contacten met St-Maximin.1677 Zo staat zijn 

overlijden bijvoorbeeld opgenomen in de dodenboeken van de Trierse abdij.1678 Hoewel 

we weliswaar geen enkele bron hebben die aantoont of Poppo na de benoeming van 

Humbert nog betrokkenheid had in Echternach, wil ik hier nog even twee afbeeldingen 

uit het Perikopenboek van Echternach onder de aandacht brengen. 1679  Beide 

afbeeldingen dateren uit circa 1040 en verbeelden koning Hendrik III (de eerste 

afbeelding) en zijn moeder Gisela, de weduwe van de net overleden keizer Koenraad II 

(de tweede afbeelding).1680 Allebei worden ze afgebeeld met twee abten aan hun zijde. 

Volgens de Duitse historicus Wagner verbeeldden deze afbeeldingen het bezoek dat 

Gisela en haar zoon Hendrik III brachten aan Echternach, in juni 1040.1681 Terwijl de ene 

abt dus ongetwijfeld abt Humbert van Echternach moet voorstellen, kunnen we ons 

afvragen waarom er twee abten werden afgebeeld, en wie de tweede abt dan moet 

voorstellen. De koning en zijn moeder kwamen toen net van de kerkwijding in Stavelot, 

een groots gebeuren georkestreerd door Poppo, waar heel wat wereldlijke en geestelijke 

machtsdragers uit Lotharingen aanwezig waren. 1682  Ongetwijfeld tekende ook abt 

Humbert van Echternach aanwezig op dit belangrijke evenement van zijn vroegere 

abt.1683 Het is goed mogelijk dat Poppo, na afloop van dit gebeuren, Hendrik III en zijn 

moeder vergezelde toen zij daarna doorreisden naar Echternach, gelegen op ‘slechts’ 

zo’n 75 kilometer van Stavelot. Zoals we vaststelden bij St-Ghislain, bleef Poppo immers 

ook nog na de aanstelling van een abt betrokken in sommige van de instellingen die 

onder zijn invloed waren gekomen. Bovendien was Poppo op dat ogenblik zowat de 

machtigste abt in Lotharingen en stond hij in een bijzonder gunstige positie bij Hendrik 

III.1684 Geen enkele andere Lotharingse abt dan Poppo bezat op dat ogenblik dan ook 

voldoende prestige (of kende voldoende betrokkenheid in Echternach) om Gisela en 

Hendrik III mede te begeleiden bij hun intrede in deze abdij. Bijgevolg kunnen we 

argumenteren dat de tweede abt in deze afbeelding (hoogstwaarschijnlijk) Poppo 

 

                                                      
1676 Cf. infra, deel 2, 3.2.7. 
1677 Schäfer, Studien, pp. 74-5. Ook met Stavelot-Malmedy scheen Echternach alleszins (tot) in de twaalfde eeuw 

nauwe contacten te onderhouden, zie George, “Les confraternités”, pp. 130-1. 
1678 Necrologium s. Maximini, ed. Kraus, p. 115. 
1679 Over dit manuscript, zie onder andere Knoll, “Wanderungen“, pp. 169-89. 
1680 Voor de tweede afbeelding, zie Figuur 30. Voor de eerste afbeelding, zie Figuur 33. 
1681 Wagner, Die liturgische Gegenwart, pp. 297-300.  
1682 Cf. infra, deel 2, 3.3.2. 
1683 Ladewig, Studien, p. 44 noot 3. 
1684 Voor een bespreking van Poppo’s positie onder Hendrik III, zie infra, deel 2, 3.3. 
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voorstelt.1685 Dit zou betekenen dat we, in tegenstelling tot wat men tot nog toe dacht, 

wel degelijk over (twee) eigentijdse afbeeldingen van Poppo beschikken.1686 Als dit klopt, 

dan vormen deze twee afbeeldingen bovendien een sterke symbolische (iconografische) 

bestendiging van Poppo’s blijvende betrokkenheid in de rijksabdij Echternach, zo’n 

twaalf jaar nadat hij Humbert er tot abt had laten benoemen. 

 

                                                      
1685 Bovendien kunnen we argumenteren dat Poppo de rechts afgebeelde abt is, terwijl de linkse abt Humbert 

van Echternach voorstelt. De linkse abt wordt immers omringd door een grote menigte, die ongetwijfeld de 

familia van Echternach voorstelt. Het is dan ook logisch dat de Echternachse abt bij ‘zijn’ familia staat 

afgebeeld. Bovendien kijken zowel koning Hendrik III als Gisela in de richting van de rechtse abt, wat betekent 

dat deze persoon het meest prestige bezit. Dit stemt overeen met onze vaststelling dat Poppo onder Hendrik 

III de meest invloedrijke abt in centraal Lotharingen was. 
1686 Zie bijvoorbeeld Dhanens, “Sint Poppo”, pp. 147-68. 
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Figuur 30 Keizerin Gisela met abten Humbert van Echternach en Poppo van Stavelot (?), 
Perikopenboek Hendrik III, Echternach, c. 1040.1687 

 

                                                      
1687 Universiteitsbibliotheek Bremen, MS b. 21, fol. 2r. 
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3.2.5 Op het hoogtepunt van zijn macht: De oostwaartse expansie van 

Poppo’s invloed en zijn betrokkenheid in politieke 

aangelegenheden (1031-1034) 

Zoals we konden waarnemen, speelde de keizer zelf tot nog toe eerder een bijrol in 

Poppo’s groeiende invloed na de verkiezing van Koenraad II.1688 Dit veranderde echter 

na het jaar 1030. Ook in de jaren 1030 bleef Poppo’s invloed in het westen van het Duitse 

rijk enkel maar toenemen. Als we Everhelm en Onulf mogen geloven, speelde het 

aanbod van de keizer aan Poppo om in 1029 de nieuwe bisschop van Straatsburg te 

worden een grote rol hierin. Poppo zag deze functie immers niet zitten, maar omdat hij 

geen keizerlijk bevel wilde negeren, verzon hij het excuus de zoon te zijn van een 

clericus, wat hem ongeschikt zou maken voor het bisschoppelijk ambt. Kort daarna 

vernam de keizer echter van Irmingarde van Verdun (de vrouw van Otto van 

Hammerstein) de ware herkomst van Poppo, waarna die laatste zich nederig moest 

excuseren bij de keizer. Koenraad II was zodanig onder de indruk van Poppo’s afwijzing 

van dergelijke lucratieve functie, dat hij hem in de jaren daarna diverse instellingen 

toevertrouwde.1689 

Ook al is het mogelijk dat Koenraad II de bisschopspositie van Straatsburg had 

aangeboden aan Poppo, dan nog lijkt de uitleg in de Vita Popponis over Poppo’s invloed 

in de eerste helft van de jaren 1030 eerder twijfelachtig.1690 Niettemin moet worden 

vastgesteld hoe Poppo in deze periode inderdaad niet minder dan drie belangrijke 

rijksabdijen kreeg toevertrouwd, allen gelegen buiten de grenzen van Lotharingen. In 

1031 stuurde Poppo immers zijn prior van Stavelot naar Hersfeld om er abt te worden, 

terwijl hij een jaar later een monnik uit St-Maximin de abtsstaf in Weissenburg liet 

opnemen. In 1034 werd dan een monnik uit Stavelot abt in St-Gallen. Bovendien raakte 

Poppo in de eerste helft van de jaren 1030 ook betrokken in enkele belangrijke politieke 

evenementen, zoals de ontmoeting tussen Koenraad II en de Franse koning Hendrik I. 

Het ziet er bijgevolg naar uit dat Poppo zich in de periode 1030-1034 inderdaad had 

opgewerkt (of gebombardeerd werd) tot een naaste medewerker en vertrouweling van 

keizer Koenraad II. Dit betekent echter niet dat we Wolframs benoeming van Poppo’s rol 

bij deze keizer als zijnde een “staatssecretaris voor religie” zomaar dienen over te 

 

                                                      
1688 Poppo’s verantwoordelijkheid over de stichting van Limburg vormt hierop uiteraard een uitzondering. 
1689 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 pp. 304-5. 
1690 Het was ongetwijfeld de bedoeling van Everhelm en Onulf om, via dit verhaal, Poppo’s nederigheid in de 

verf te zetten. Deze deugd werd immers hoog ingeschat in toenmalige monastieke milieus. Zie hieromtrent 

bijvoorbeeld Wagner, “De l’humilité”. Over (rijks)abten die tot bisschop werden benoemd, zie Schieffer, 

“Mönchsbischöfe”. Ook Richard van St-Vanne zou trouwens een bisschopspositie hebben afgewezen, zie 

Vanderputten, Imagining, p. 100. 
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nemen.1691 In dit stuk wil ik dan ook onderzoeken hoe we Poppo’s rol in deze jaren 

kunnen interpreteren. 

3.2.5.1 Buiten de grenzen van Lotharingen: Poppo’s betrokkenheid in de 

rijkskloosters Herfeld (1031), Weissenburg (1032) en St-Gallen (1034) 

Het meest opvallende aan Poppo’s carrière in de periode 1030-1035 is ongetwijfeld zijn 

betrokkenheid in Hersfeld, Weissenburg en St-Gallen. Zowel de aard als de ligging van 

deze abdijen doet immers vermoeden dat het verklaringsmodel die ik tot nog toe 

hanteerde, niet van toepassing zal zijn op deze abdijen. Deze abdijen bevonden zich 

immers niet enkel ver buiten Poppo’s ‘perimeter van invloed’, bovendien situeerden ze 

zich in hertogdommen en bisdommen waar Poppo (of zelfs leden van de Luxemburg 

familie) tot nog toe (schijnbaar) geen enkele invloed had(den) gehad.1692 Daarenboven 

namen deze rijksabdijen traditioneel gezien een speciale plaats in bij de Duitse keizers. 

Hoewel elke rijksabdij per definitie (gedeeltelijk) ten dienste stond van de keizer, waren 

er slechts een handvol rijksinstellingen die effectief een lange traditie van 

dienstbaarheid voor, en samenwerking met, de Duitse keizers kenden. 1693  Zowel 

Hersfeld, Weissenburg als St-Gallen behoorden tot dit select groepje abdijen. In de 

tweede helft van de tiende eeuw zien we deze drie instellingen geregeld troepen leveren 

voor de Italiëtochten van de keizers, waarbij de abt in eigen persoon meereisde.1694 

Daarnaast vervulden deze instellingen ook een belangrijke memoria-functie voor de 

Duitse keizers.1695  

Laten we eerst even van naderbij bekijken wat Poppo’s betrokkenheid in deze 

instellingen juist inhield. In de Annales Hildesheimenses kunnen we bij het jaar 1031 lezen 

hoe de abt in Hersfeld, Bardo (een vertrouweling van keizerin Gisela), tot de nieuwe 

 

                                                      
1691 Wolfram, Konrad II, pp. 314-6. Zie ook supra, deel 2, 3.2.1. 
1692 Hersfeld bevond zich in het bisdom Mainz en in het hertogdom Franken, op meer dan 300 km van Stavelot-

Malmedy en St-Maximin. Weissenburg bevond zich in het bisdom Speyer en (eveneens) in het hertogdom 

Franken, op zo’n 250 km van St-Maximin en bijna 300 km van Stavelot-Malmedy. St-Gallen was het meest 

veraf gelegen. Deze abdij bevond zich in het bisdom Konstanz en in het hertogdom Alemannië, op meer dan 

500 km van Stavelot-Malmedy en St-Maximin. Er moet hier weliswaar worden opgemerkt dat ook Limburg 

zich in het hertogdom Franken en in het bisdom Speyer bevond, waardoor Poppo al in deze gebieden invloed 

had gehad. 
1693 Voor een uitgebreide analyse van het belang van de Duitse rijkskloosters, zie voornamelijk Vogtherr, Die 

Reichsabteien. Over Hersfeld in de elfde eeuw en haar belang voor de Duitse keizers, zie ook Wehlt, Reichsabtei, 

pp. 149-98; Vogtherr, “Die Reichskloster”; Patzold, “Monastische Konflikte”, pp. 287-9. Over Weissenburg, zie 

ook Lehmann, “Urkundliche Geschichte”. Over St-Gallen in de hoge middeleeuwen, zie ook Ehrenzeller, 

Kloster, pp. 11-20; Duft, “Geschichte”; Duft, Die Abtei, vol. 2. 
1694 Vogtherr, Die Reichsabteien., pp. 177-88. 
1695 Vogtherr, Die Reichsabteien., pp. 220-9. 
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aartsbisschop van Mainz werd benoemd. In Hersfeld werd Bardo dan opgevolgd door 

Rudolf, “Bopponis monachus, coenobii Stabulon prepositus; a quo imperatoris decreto inibi 

mutata est monachica consuetudo”.1696 Hoe summier deze vermelding ook is, ze bevat heel 

wat interessante elementen. Zo is er de vaststelling dat Rudolf voordien prior was 

geweest in Stavelot, wat betekent dat hij niet ‘de eerste de beste’ van Poppo’s 

medewerkers was. 1697  Het meest opvallend is echter de vermelding dat Rudolf 

wijzigingen aanbracht in de “gewoonten” van de monniken. Hoewel we niet kunnen 

achterhalen wat deze veranderingen inhielden, is het duidelijk dat Rudolfs abbatiaat 

toch enkele zaken in Hersfeld had ‘hervormd’. Tot slot is ook Rudolfs verdere levensloop 

frappant. Hij bleef immers slechts abt van Hersfeld tot 1034, waarna Koenraad II hem tot 

bisschop van Paderborn benoemde. In deze functie ontpopte hij zich tot een ware 

vertrouweling van de Saksische keizers, zo zien we hem bijvoorbeeld in 1037/1038 

Koenraad II vergezellen op zijn veldtocht door Italië.1698 Wat Rudolf ook mocht hebben 

veranderd in Hersfeld, zijn daden hadden dus in elk geval indruk gemaakt op de keizer. 

Een mogelijke verklaring voor Poppo’s betrokkenheid in Hersfeld zou gezocht 

kunnen worden in de rol die Cunégunde in deze regio speelde. Deze ex-keizerin (en 

dochter van Siegfried van Luxemburg) was na het overlijden van haar man Hendrik II 

immers ingetreden in haar stichting te Kaufungen.1699 Deze abdij lag niet enkel slechts 

enkele tientallen kilometer van Hersfeld verwijderd, bovendien had Hendrik II er voor 

gezorgd dat Cunégunde enige machtspositie had verworven in de streek rond 

Hersfeld. 1700  Hoewel haar betrokkenheid nergens wordt vermeld, is het bijgevolg 

mogelijk dat haar invloed een rol had gespeeld bij de beslissing van Koenraad II een 

monnik van Poppo te benoemen in Hersfeld. Dit verklaart echter niet waarom Poppo’s 

voormalige prior later zo’n invloed verwierf bij de keizers. Evenmin kan de invloed van 

de Luxemburg familie aangewend worden om Poppo’s betrokkenheid in Weissenburg, 

één jaar later (1032), te verklaren. 

Op 30 oktober 1032 was Liuthard, de abt van Weissenburg, immers gestorven. Ook 

hier vroeg de keizer aan Poppo om een nieuwe abt te voorzien, waarop Poppo een 

 

                                                      
1696 Annales Hildesheimenses, MGH SS rer. Germ. 8, pp. 36-7. Zie ook voetnoot 194. Ook c. 19 van de Vita Popponis 

vermeldt dat Poppo Rudolf tot abt had gemaakt in Hersfeld, zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
1697 Voordat Rudolf prior werd van Stavelot, was hij een monnik te St-Maximin. Zie Hallinger, Gorze-Kluny, p. 

302. 
1698 Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 251. Daarnaast stuurde Rudolf, als abt van Hersfeld, ook één van zijn 

monniken naar de abdijen Fulda (1048), Bergen (1034) en Nienburg (1035) om er de abtsfunctie op te nemen. 

Op basis hiervan argumenteerde Hallinger dat ook deze drie abdijen behoorden tot de instellingen die nog 

door Poppo werden beïnvloed. Zie Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 305, 307. 
1699 Cf. supra, deel 2, 3.1.2. 
1700 Zie voetnoot 1369. 
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zekere Folmar, een monnik uit St-Maximin, naar Weissenburg zond.1701 Over Folmars 

activiteiten in Weissenburg weten we niet veel, behalve dan dat hij in 1033 een nieuw 

oratorium liet inwijden en in 1040 een bevestigingsoorkonde verkreeg van Hendrik 

III.1702 Voor wat betreft de motieven van Koenraad II om Poppo in te schakelen, tasten 

we dus voorlopig nog in het duister.1703 Het ziet er in elk geval niet naar uit dat 

Weissenburg voor Poppo’s komst enige neergang kende, bovendien resideerde Urold in 

deze abdij, de verbannen abt uit Echternach.1704 Wat we wel weten, is dat Folmars 

opvolger in Weissenburg, Arnold, ook abt was in de abdij Limburg én later bisschop 

werd van Speyer.1705 Dit betekent dat Arnold sterk verbonden was met de Salische 

dynastie, wat erop kan wijzen dat Koenraad II ook al ten tijde van Poppo’s interventie 

een bijzondere interesse moet hebben gehad in Weissenburg.1706 De vaststelling dat 

Koenraad II tijdens zijn tochten door het rijk in 1036 even halt hield in Weissenburg, 

wijst er dan op dat Liuthard’s abbatiaat inderdaad als positief werd beoordeeld door de 

keizer.1707 

De sleutel tot het begrijpen van Poppo’s invloed in zowel Weissenburg als Hersfeld, 

ligt verborgen in zijn betrokkenheid in St-Gallen (gelegen in het huidige Zwitserland). 

In 1034 was de abt van deze abdij gestorven, waarna Koenraad II opnieuw Poppo 

inschakelde om een nieuwe abt aan te wijzen.1708 Poppo’s keuze viel op Norbert, één van 

zijn monniken uit (hoogstwaarschijnlijk) Stavelot.1709 Ook hier kunnen we vaststellen 

hoe Norberts daden in St-Gallen een goede indruk moeten hebben gemaakt op de keizer 

en zijn zoon. In 1046 was hij immers de abt die Hendrik III hoogstpersoonlijk vergezelde 

naar Rome, toen die laatste zich tot keizer liet wijden.1710 

Hoewel Poppo’s interventie hier op het eerste zicht even onverklaarbaar lijkt als in 

de vorige twee gevallen, hebben we het geluk dat Ekkehard IV van St-Gallen, die op dat 

 

                                                      
1701 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. Over deze datering en de herkomst van Frumold, zie Ladewig, Poppo, 

p. 93. 
1702 Schäfer, Poppo, p. 95. Een ander spoor dat we hebben van zijn abbatiaat is een bibliotheekcatalogus van 

Weissenburg die dateert van voor 1043, zie Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, nr. 48 pp. 133-4. Folmar 

bleef tot aan zijn dood in 1046 abt in Weissenburg. 
1703 Reeds voor Frumold waren enkele van Weissenburgs abten uit St-Maximin afkomstig geweest, al kan dit 

niet de enige reden zijn. Zie Margue & Schroeder, “Aspects”, pp. 116-8. 
1704 Cf. supra, deel 2, 3.2.4. 
1705 Over deze Arnold, zie Gensicke, “Arnold”. 
1706 Hochholzer, “Die Lothringische Reform”, p. 64. 
1707 Bresslau, Jahrbucher Konrad II, vol. 2, p. 160. 
1708 Hiermee negeerde Koenraad II – nogmaals – het privilege van de abdij om vrij hun eigen abt te verkiezen. 

Zie Vogtherr, Die Reichsabteien ,p. 85. Er moet opgemerkt worden dat St-Gallen onder het bestuur van Norberts 

voorganger een sterke band had opgebouwd met de Salische dynastie, zie Vogtherr, Die Reichsabteien ,p. 97. 
1709 Norbert bleef abt in St-Gallen tot 1072, en stierf in 1076. 
1710 Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 178. 
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ogenblik monnik was in St-Gallen, besloot om enkele ganzenveerstreken aan Poppo’s 

interventie te wijden. Zoals besproken in het eerste deel van deze verhandeling, was 

Ekkehard IV immers sterk gekant tegen Poppo’s en Norberts invloed in St-Gallen, 

waardoor hij in diverse manuscripten zijn gal over hen uitspuwde. 1711  In deze 

bronfragmenten benoemde Ekkehard IV Poppo en zijn kliek “vernieuwingsgezinde 

monniken” “die pretenderen de heilige Benedictus te zijn” en “de regel willen 

veranderen”.1712 Daarnaast had hij het ook over wijzigingen in de kledingstijl van de 

monniken.1713 Bijzonder interessant is ook de bewering van Ekkehard IV dat onder abt 

Norbert “graven en andere machtigen, evenals milites van die plaats, […] jongeren en 

ouderen die een baard tot op hun riem hadden” op feestdagen voortaan deelnamen aan 

processies binnen de kloostermuren, waarbij deze leken “gekleed waren met onze 

monniksrokken”. 1714  Op Pasen zaten deze leken zelfs tijdens de maaltijd “die 

normaalgezien voor de monnik is” naast de abt en de proost aan de eettafel.1715 Indien 

we Ekkehard IV mogen geloven, ontaarde deze maaltijd al snel in een drinkgelag, 

waarbij men ongemanierd de wijn bestemd voor de monniken opdronk. 

Ook al geven deze fragmenten al bij al niet veel informatie vrij, ze bieden toch enig 

inzicht in de wijzigingen die Norbert (die Ekkehard IV duidelijk zal als iemand 

verbonden met Poppo van Stavelot) in St-Gallen doorvoerde. Vele historici legden nogal 

sterk de nadruk op de vermelding dat de kledingstijl werd veranderd, waarbij werd 

geargumenteerd dat dit bewijst dat Poppo Cluniacenzische hervormingen 

doorvoerde.1716 De tirade van Ekkehard IV lijkt echter voornamelijk gericht te zijn tegen 

het feit dat Norbert niet enkel een grotere betrokkenheid van (machtige) leken in het 

klooster toeliet, maar hen bovendien een ereplaats in het refectorium toekende. Dit wijst 

er dan ook op dat de betrokkenheid van Poppo in St-Gallen vooral had geleid tot een 

gewijzigde relatie tussen het klooster en de aristocratische omgeving rond St-Gallen. 

Ook de historicus Patzold boog zich over de vraag waarom Ekkehard IV zich zo 

negatief uitliet over Poppo en Norbert.1717 Door het conflict tussen Norbert en Ekkehard 

IV te vergelijken met een conflict tussen de abt en het convent van St-Gallen in de 

tiende eeuw, bood hij ons (onbewust) de sleutel tot het begrijpen van Poppo’s 

 

                                                      
1711  Voor een bespreking van deze fragmenten verwijs ik graag naar deel 1, Hoofdstuk 2, Eigentijdse 

representaties van Poppo. 
1712 Ekkehard IV, Casus sancti Galli, c. 87 p. 179; Notker der Deutsche, Der Psalter, I, p. 67. Zie ook voetnoten 189 & 

191. 
1713 Ekkehard IV, Casus sancti Galli, c. 10 p. 121. 
1714 Ekkehard IV, Casus sancti Galli, c. 16 p. 152. 
1715 Ekkehard IV, Casus sancti Galli, c. 16 p. 152. 
1716 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, pp. 98-9; Patzold, Konflikte, pp. 84-6. 
1717 Patzold, Konflikte, pp. 63-109. Zie ook Wiech, Das amt, pp. 221-3. 
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betrokkenheid in de drie vernoemde rijksabdijen.1718 Hij stelde immers vast dat St-Gallen 

op het eind van de tiende eeuw nog geen formele deling kende tussen de mensa 

conventualis (de goederen ten dienste van het convent) en de mensa abbatialis (de 

goederen ten dienste van de abt en de keizer). Toen abt Gerhard in 990-1001 goederen 

van de abdij aan de keizer gaf voor de servitium regis, had dit hem dan ook in conflict 

gebracht met de monniken.1719 Sinds de elfde eeuw kende St-Gallen echter wel een 

formele deling tussen de domeinen voor de monniken en de domeinen voor de abt en de 

keizer.1720 Patzold argumenteerde dan ook dat deze deling in de mensa van de abdij 

doorgevoerd werd door Poppo’s ‘leerling’ Norbert. In zijn casus sancti Galli stelde 

Ekkehard IV een eengemaakte mensa van het klooster immers voor als ideaalbeeld, 

terwijl een latere monnik van St-Gallen liet optekenen dat Norbert veranderingen had 

aangebracht in het beheer van de kloostergoederen.1721 

Deze vaststelling werpt uiteraard een volledig nieuw beeld op de drievoudige vraag 

van Koenraad II aan Poppo om een abt te voorzien in enkele van zijn voornaamste 

rijksabdijen. Het was immers net in de eerste helft van de jaren 1030 dat Koenraad II 

enkele grootse militaire campagnes ondernam naar zowel Polen, Hongarije, de 

Bohemen als de Liutizen. 1722  Bovendien vond ook de (militaire) verovering van 

Bourgondië door Koenraad II plaats in 1033. 1723  Al deze ondernemingen kostten 

uiteraard handenvol geld en zetten waarschijnlijk een grote druk op de koninklijke 

schatkist. Om ze te kunnen financieren (en logistiek te ondersteunen), wilde Koenraad II 

net als zijn voorgangers ongetwijfeld gebruik maken van de middelen die zijn 

voornaamste rijksabdijen hem boden. Opdat deze vordering van monastieke goederen 

zo vlot mogelijk zou verlopen, wilde hij een abt aan het hoofd van deze abdijen die een 

goederendeling tussen de mensa abbatialis en de mensa conventualis zou doorvoeren.1724 

Wie was hiervoor beter geschikt dan Poppo en/of één van zijn medewerkers? Deze abt 

had zich niet enkel een trouwe vazal van Koenraad II vertoond, bovendien (of vooral) 

had hij al onder koning Hendrik II bewezen dergelijke monastieke goederendeling te 

rationaliseren in Stavelot-Malmedy.1725 Dit verklaart dan ook waarom de abten die 

 

                                                      
1718 Patzold, Konflikte, pp. 63-109. 
1719 Patzold, Konflikte, pp. 90-110. 
1720 Bernhardt, Itinerant, p. 117. 
1721 Patzold, Konflikte, p. 102 noot 277. 
1722 Erkens, Konrad II., pp. 150-7. 
1723 Erkens, Konrad II., pp. 158-71. 
1724 Ook Bernhardt merkte op dat de goederendeling in de meeste kloosters plaats vond tijdens de elfde eeuw, 

zie Bernhardt, Itinerant, pp. 127-35. Ook in Hersfeld blijkt dergelijke goederendeling nog niet te hebben 

bestaan tijdens het bewind van Hendrik II, aangezien deze koning kloostergoederen ontvreemdde van de 

abdij. Zie Hoffmann, Mönchskönig, p. 37. 
1725 Cf. supra, deel 2, 3.1.3. 
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Poppo had benoemd in Hersfeld en St-Gallen (en in mindere mate Weissenburg) later 

dergelijke machtspositie en aanzien verworven bij de Salische keizers. Hun abbatiaat 

had de keizer immers (gemakkelijker) toegang verschaft tot een groot aantal inkomsten, 

wat hen een vertrouwenspositie bij de Duitse heerser had opgeleverd.  

Indien Poppo na de benoeming van zijn drie medewerkers in deze rijkskloosters nog 

betrokken bleef in deze instellingen, is niet gekend. Niettemin is het opvallend dat 

Norbert tijdens zijn abbatiaat in St-Gallen een band creëerde tussen Stavelot-Malmedy 

en St-Gallen. In de necroloog van St-Gallen staat immers te lezen: “Iste Nortpertus 

canonizavit s. Wiboradam et instituit festum s. Remacli, paravit etiam fontem in claustro et fuit 

primus, qui inter Abbates anniversarium suum instituit“.1726 Bovendien liet hij in St-Gallen 

een kopie schrijven van de Vita Secunda s. Remacli. 1727  Aangezien H. Remaclus de 

patroonheilige is van Stavelot, toont dit bijgevolg aan dat Norbert alleszins een 

spirituele band creërde tussen zijn voormalige abdij en St-Gallen. Mogelijkerwijs ging 

deze band gepaard met effectieve contacten (en uitwisselingen) tussen beide abdijen. 

Ook in het geval van Hersfeld, waar de voormalige prior van Stavelot abt was geworden, 

merken we hoe er blijvende contacten bleven bestaan met Stavelot-Malmedy. De Gesta 

abbatum Trudonensium berichtten immers dat Guntram zich, net voor zijn benoeming tot 

abt in St-Truiden, in 1034 in Hersfeld bevond. Voordien had Guntram enige tijd als 

monnik in Stavelot verbleven onder abt Poppo.1728 Dit geeft bijgevolg aan dat Poppo 

handig gebruik wist te maken van de mogelijkheden die zijn persoonlijk netwerk aan 

uitgestuurde ex-monniken hem bood. Zijn betrokkenheid in diverse instellingen zorgde 

er immers voor dat een circulatie aan (menselijk) kapitaal tussen de verschillende 

abdijen mogelijk werd, of makkelijker werd gemaakt. Poppo’s positie doet dan ook sterk 

denken aan de functie van een interlock, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk van dit 

deel.1729  

3.2.5.2 Poppo als politiek diplomaat in de Duits-Bourgondische kwestie (1033-

1034) 

Poppo’s semipolitieke dienstverlening aan de keizer beperkte zich in de eerste helft van 

de jaren 1030 echter niet enkel tot zijn betrokkenheid in de vernoemde rijkskloosters. 

Ook in enkele belangrijke (seculiere) politieke aangelegenheden van het rijk toonde 

Poppo zich immers actief. Zo toont een oorkonde uit het jaar 1033 aan dat Poppo zich in 

 

                                                      
1726 Continuatio Casuum sancti Galli, ed. Meyer von Knonau, p. 42 nr. 114. 
1727 Snijders, “Obtulisti”, pp. 28-9 nr. 4. 
1728 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5-6 p. 231-2. 
1729 Een interlock zorgde ervoor dat, dankzij zijn positie, de contacten, invloed en prestige van elke individuele 

instelling verhoogd kon worden. Zie deel 2, 1.3. 
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mei-juni van dat jaar in Deville bevond, in het bijzijn van keizer Koenraad II.1730 Op zich 

lijkt dit misschien niet zo verwonderlijk, ware het niet dat er op dat ogenblik in Deville 

een officiële ontmoeting plaatsvond tussen de Duitse keizer Koenraad II en de (kort 

voordien benoemde) West-Franksiche koning Hendrik I. Het ‘officiële’ doel van deze 

ontmoeting was een gezamenlijke vrede tussen beide koninkrijken onderhandelen.1731 

Het feitelijke doel dat Koenraad II voor ogen had, was een bondgenootschap sluiten met 

Hendrik van Frankrijk tegen graaf Odo (Eudes) van Champagne, die de annexatie van 

Bourgondië door Koenraad II nog steeds hevig aanvocht.1732 

Indien we de Vita Popponis mogen geloven, speelde Poppo een fundamentele rol in het 

regelen van deze bijeenkomst en in het bemiddelen van een vrede tussen beide 

koningen.1733 Dergelijke claim is op zich niet ongeloofwaardig, aangezien Richard van St-

Vanne ook al in 1023 een voortrekkersrol had gespeeld in de ontmoeting tussen Hendrik 

II en Robert van Frankrijk, in Compiègne.1734 Hoewel Everhelm en Onulf claimen dat 

Poppo’s betrokkenheid in deze evenementen aantoont dat hij “een zoon [was] van de 

ware evangelische vrede”, doet het feitelijke doel van deze ontmoeting vermoeden dat 

Poppo eerder een rol speelde als diplomaat van Koenraad II bij de Duitse annexatie van 

Bourgondië.1735  

Dit vermoeden wordt enigszins bevestigd door een keizerlijke oorkonde voor St-

Ghislain, uit 1034.1736 Ik vermeldde al hoe Poppo in deze oorkonde opdook als interveniens 

voor St-Ghislain, hoewel hij op dat ogenblik geen ‘officiële’ betrokkenheid meer had in 

deze abdij.1737 Aangezien deze oorkonde werd uitgereikt op een hofdag in Regensburg, 

op 3 mei, betekent dit dat Poppo op dat ogenblik daar present tekende. Op zich is de 

aanwezigheid van een imperiale abt op een hofdag geen uitzonderlijk gegeven, ware het 

niet dat Regensburg op meer dan 500 kilometer afstand oostwaarts van Stavelot-

Malmedy lag. Abten waren nochtans normaal gezien enkel aanwezig op hofdagen in hun 

nabije (geografische) omgeving en legden dan ook geen verre afstanden af om de 

 

                                                      
1730 In deze oorkonde bevestigde Koenraad II een ruil tussen Poppo van Stavelot en Nanther, abt van St-Martin 

in Metz. Hierbij ruilde Poppo Medernach voor Waldorf. Zie UQB, nr. 245 pp. 341-3. Zie ook MGH DD KII, nr. 189 

pp. 252-3. Hoewel deze oorkonde enkel de namen van de oppervoogden van beide abdijen vermeldt (Frederik 

II van Luxemburg voor Stavelot-Malmedy en Gozelo van Verdun voor St-Martin in Metz), wordt algemeen 

aangenomen dat Poppo er effectief aanwezig was. Zie bijvoorbeeld Ladewig, Poppo, pp. 104-7. 
1731 Zie Ladewig, Poppo, pp. 104-7; Voss, Herrschertreffen, pp. 68-9. 
1732 Erkens, Konrad II., pp. 162-4. Op deze bijeenkomst werd ook een verloving geregeld tussen de Franse koning 

en de (achtjarige) dochter van Koenraad II. zie ook Wolfram, Conrad II., pp. 240-6. 
1733 Vita Popponis, c. 18 p. 304. Ook bisschop Bruno van Toul zou hier een belangrijke rol in hebben gespeeld, zie 

Ladewig, Poppo, p. 103. 
1734 Zie Vanderputten, Imagining, p. 156 (en noot 62). 
1735 Vita Popponis, c. 18 p. 304. 
1736 MGH DD KII, nr. 209 pp. 285-6.  
1737 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.3. 
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belangen van hun klooster te verdedigen bij de keizer.1738 Het mag dan ook duidelijk zijn 

dat de oorkonde voor St-Ghislain niet de reden was Poppo’s aanwezigheid in 

Regensburg, maar eerder een gevolg ervan. Wanneer we echter naar het doel van deze 

hofdag kijken, dan zien we dat Koenraad II er de Duitse en Italiaanse optimates om steun 

vroeg voor een grootschalige militaire operatie tegen Odo van Bourgondië.1739 Hij wilde 

deze tegenstander immers definitief op de knieën te krijgen, zodat zijn annexatie van 

Bourgondië definitief zou worden.1740  

Poppo’s aanwezigheid (en rol) in zowel Deville (1033) als Regensburg (1034) geeft 

bijgevolg aan dat hij een niet onbelangrijke rol had gespeeld in de Duits-Bourgondische 

kwestie. Ook al bezat Poppo op dat ogenblik een vrij machtige positie in het Westen van 

het Duitse rijk, evenals een groot moreel gezag als abt, toch mag zijn betrokkenheid in 

dergelijke politieke aangelegenheden misschien vreemd lijken.1741 Een verklaring van 

zijn rol mag echter ongetwijfeld worden gezocht in zijn verbondenheid met de 

Luxemburg familie. Zowel Frederik II van Luxemburg (de voogd van Stavelot-Malmedy) 

als bisschop Diederik II van Metz (een zoon van Siegfried van Luxemburg en de oom van 

Frederik II) speelden immers een hoofdrol in Koenraads verovering van Bourgondië en 

de daarbij horende onderhandelingen.1742 Niettemin speelde ook Gozelo van Verdun een 

belangrijke rol in deze evenementen. Hoewel deze hertog van Nederlotharingen in 

1024-1025 nog het verzet tegen de koning had georganiseerd, had Koenraad II zich tegen 

1033 blijkbaar met hem verzoend.1743 In 1033 had de keizer Gozelo immers benoemd tot 

hertog van beide Lotharingse hertogdommen, wat ongetwijfeld geïnterpreteerd mag 

worden als een strategische zet om Gozelo tot een sterke bondgenoot te maken in het 

westen van het rijk.1744 Aangezien daarenboven ook Gerard van Kamerijk, met wie Poppo 

nog in 1029 had samengewerkt, op beide bijeenkomsten aanwezig was, mogen we 

Poppo’s rol op deze bijeenkomsten hoogstwaarschijnlijk interpreteren als die van een 

bemiddelaar tussen de diverse machtsgroepen van Lotharingen. Mogelijkerwijs toonde 

de Luxemburg familie zich enigszins misnoegd dat de hertogstitel van Opperlotharingen 

aan Gozelo was toegekend, hoewel zij zich de voorbije jaren meermaals hadden bewezen 

 

                                                      
1738 Zo stelde Vogtherr een sterke regionalisering van hofdagen vast onder Koenraad II, wat betekent dat 

rijksabten enkel aanwezig waren op hofdagen in hun nabije (geografische) omgeving. Zie Vogtherr, Die 

Reichsabteien, p. 200. 
1739 Bresslau, Jahrbucher Konrad II, vol. 2, pp. 103-5. 
1740 Dit plan van Koenraad II zou uiteindelijk ook slagen, zie Erkens, Konrad II., pp. 163-4. 
1741 Ook Vogtherr argumenteerde al dat abten onder Hendrik II en zijn opvolgers in toenemende mate een 

politieke rol kregen toegewezen. Zie Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 194-204. 
1742 Beide personen waren ook aanwezig in zowel Deville als Regensburg, aangezien ze expliciet vermeld 

worden in zowel UQB, nr. 245 als MGH DD KII, nr. 209. 
1743 Cf. supra, deel 2, 3.2.2 
1744 Parisse, Généalogie, p. 30 nr. 38; Margue, “De la Lotharingie”, p. 490. 
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als trouwe bondgenoten van Koenraad II. Omdat de keizer echter de steun van beide 

families goed kon gebruiken bij zijn inlijving van Bourgondië, had hij nood aan een 

bekwame bemiddelaar die beide partijen met elkaar zou kunnen verzoenen. Voor deze 

taak waren weinig mensen waarschijnlijk beter geschikt dan Poppo, zoals hij al in het 

najaar van 1025 had bewezen.1745 De keizer wist hier bijgevolg handig gebruik maken 

van Poppo’s (voormalige) positie als broker tussen de (rivaliserende) Luxemburg en 

Verdun families.1746  

Na 1034 zien we Poppo trouwens nog één keer aanwezig op een regionale hofdag in 

Ingelheim (niet bijzonder ver van Trier), in 1036.1747  Daar onderhandelde hij een 

omvangrijke gebiedsruil tussen Stavelot-Malmedy en St-Maximin (waar zijn neef 

Johannes op dat ogenblik abt was).1748 Het feit dat deze ruil gebeurde op een hofdag kan 

verklaard worden door de vaststelling dat heel wat regionale edellieden en prelaten 

belangen hadden bij deze ruil.1749 Tot slot opperden diverse auteurs ook dat Poppo in 

1027 aanwezig was op een belangrijk concilie in Tribur, al wordt dit echter door geen 

enkele bron bevestigd.1750 

De conclusie van dit stukje mag duidelijk zijn: Poppo bezat in de eerste helft van de 

jaren 1030 een bijzonder invloedrijke positie bij de Duitse keizer. Zijn betrokkenheid in 

de drie vernoemde rijksabdijen had hem toegang verschaft tot een enorme bron aan 

sociaal kapitaal, waardoor zijn wereldlijk en religieus prestige ongetwijfeld sterk 

toenam. Hoewel Poppo ‘slechts’ in enkele abdijen zelf de abtspositie vervulde, bezorgde 

zijn rol als interlock tussen diverse instellingen binnen en buiten Lotharingen (waar 

monniken van hem abt waren geworden) hem een positie die toeliet heel wat macht en 

kapitaal in het Westen van het rijk te accumuleren. Zijn rol in Deville en Regensburg 

toont daarenboven aan hoe hij zowel in het Duitse rijk als in het West-Frankische 

koninkrijk op dat ogenblik een voldoende positie van (moreel) aanzien bezat om een 

 

                                                      
1745 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.1. 
1746 Ook het overlijden van Hendrik V van Beieren († 1026), de graaf van Luxemburg die zich in 1024 lijnrecht 

tegenover Gozelo van Verdun bevond, kan een rol hebben gespeeld in het feit dat een toenadering tussen 

beide families opnieuw mogelijk werd. 
1747 Over het feit dat deze hofdag voornamelijk een regionale bijeenkomst was, zie Vogtherr, Die Reichsbateien, 

p. 200. 
1748 UQB, nr. 248a pp. 347-53. Zie ook Bresslau, Jahrbucher Konrad II, vol. 2, p. 161 noot 1. Over deze ruil, zie ook 

Schroeder, Terra familiaque, pp. 95-6. 
1749 Zo waren bijvoorbeeld diverse van de betrokken gronden oorspronkelijk afkomstig van de bisschop van 

Bamberg of van graaf Giselbert van Haspengouw. Hun aanwezigheid tijdens deze ruil was daarom 

waarschijnlijk gewenst, om latere betwistingen te vermijden. Zie UQB, nr. 248a pp. 347-53. 
1750 Zie bijvoorbeeld Bresslau, Jahrbucher Konrad II, vol. 2, p. 161; Wolter, Die Synoden, p. 354. Deze auteurs 

baseerden deze aanname op het feit dat Koenraad II na Ingelheim rechtstreeks doorreisde naar Tribur, en 

zowel bisschop Gerard van Kamerijk als Poppo van Trier op beide bijeenkomsten aanwezig waren. Daarom 

nam men aan dat ook Poppo meereisde naar Tribur, hoewel dit slechts een louter gissen is. 



 

394 

belangrijke rol te spelen in gevoelige politieke aangelegenheden. Voeg daarbij nog de 

positie en invloed die Poppo voordien al had opgebouwd in Lotharingen, en dan kan je 

niet anders dan concluderen dat hij tegen 1035 gold als dé machtigste abt van het 

toenmalige Duitse rijk. 

3.2.6 Ondertussen in Lotharingen: Poppo’s invloed in (het graafschap en 

bisdom) Metz (1030-1035): business as usual? 

In de jaren dat Poppo abten mocht uitsturen naar de bovengenoemde rijkskloosters en 

zich liet gelden in de politieke onderhandelingen rond Deville, bleef zijn invloed ook in 

Lotharingen nog steeds toenemen. Zowel de koosters St-Vincent (Metz), Busendorf 

(Bouzonville), St-Truiden als de dubbelabdij Waulsort-Hastière ontvingen in de periode 

1030-1035 immers een abt uit één van Poppo’s kloosters. Wat opvalt aan deze vier 

abdijen, is dat ze allen behoorden tot het graafschap en/of bisdom Metz. Wat evenzeer 

opvalt – maar niet heel erg verwondert –, is dat Poppo’s invloed in deze vier instellingen 

een rechtstreeks gevolg vormde van zijn verbondenheid met de Luxemburg familie. 

Niettemin bevatten ook deze casussen (vooral dan Waulsort-Hastière) enkele 

interessante (nieuwe) elementen die ons wat inzicht bieden in hoe Poppo zichzelf in die 

periode percipieerde. 

 St-Vincent (Metz) (c. 1030) 

Over Poppo’s betrokkenheid in de jaren 1030 in St-Vincent, gelegen in de stad Metz, kan 

ik vrij kort zijn. Het enige spoor van Poppo’s invloed in deze abdij is de vermelding uit 

de Vita Popponis dat hij in St-Vincent zijn monnik Heribert tot abt maakte, en dit op 

vraag van bisschop Diederik II van Metz.1751 Hoewel het exacte jaar waarop dit gebeurde, 

niet gekend is, vermeldt de Vita Deoderici dat Heribert al abt was op 14 mei 1030 (toen de 

abdijkerk werd ingewijd).1752 Het is bijgevolg mogelijk dat Heribert’s aanduiding door 

Poppo dateert van voor 1030, al situeren we Poppo’s betrokkenheid in deze abdij hier 

voor het gemak in dit jaar.1753  

Op dat ogenblik was St-Vincent nog een relatief jonge instelling, aangezien haar 

stichting dateerde uit de periode 967-970.1754 Het initiatief tot stichten kwam van de 

toenmalige bisschop van Metz, waardoor deze abdij een bisschoppelijk Eigenkloster 

 

                                                      
1751 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
1752 Vita Deoderici, MGH SS 4, c. 23 p. 483. 
1753 Aangezien op 24 december 1030 een altaar in Stavelot gewijd werd aan (onder andere) de H. Vincentius, 

mogen we er vanuit gaan dat Poppo’s betrokkenheid in de abdij voor die datum plaatsvond. 
1754 Minn, Kathedralstadti, pp. 43-4. 
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werd.1755 Op het ogenblik dat de voorganger van abt Heribert, genaamd Vitalis, stierf, 

was het bijgevolg aan bisschop Diederik II van Metz, een lid van de Luxemburg familie, 

om een nieuwe abt in zijn abdij aan te wijzen.1756 Hoewel we niet weten wanneer Vitalis 

tot abt werd benoemd, is het niet onmogelijk dat zijn benoeming nog dateerde van 

tijdens het episcopaat van Adalbero II van Metz (984-1005), de broer van de al 

vernoemde graaf Diederik I van Bar.1757 Dit zou betekenen dat zowel de abt als (een deel 

van) het convent van St-Vincent enigszins een Bar-familie-profiel had, of deze 

machtsgroep alleszins genegen was.  

Diederik II van Metz had zijn bisschopszetel in 1006 echter verworven door ze 

onrechtmatig te usurperen van Adalbero van Bar, de zoon van Diederik I van Bar, wat 

tot een langdurige oorlogvoering tussen de Luxemburg en Bar families had geleid.1758 

Mogelijkerwijs vormde de St-Vincent abdij in Metz tijdens Vitalis’ abbatiaat nog steeds 

een bolwerk van de Bar familie in deze stad, hoewel de Luxemburger Diederik II er ‘op 

papier’ de controle over had.1759 Toen Vitalis in (of ergens voor) 1030 stierf, wilde 

Diederik II van Metz dan ook zijn invloed over deze abdij herstellen/bestendigen.1760 Een 

monnik kiezen uit het Bar-gezinde convent was uiteraard geen optie. Poppo bevond 

zich, als abt van twee rijksabdijen die onder invloed van de Luxemburg familie stonden, 

daarentegen in een ideale positie om een abt voor St-Vincent te voorzien. Het leidt dan 

ook weinig twijfel dat de nieuwe abt Heribert een uitgesproken Luxemburg-profiel 

bezat, en de abdij tijdens zijn abbatiaat wist te heroriënteren onder de controle van 

Diederik II van Metz.  

Busendorf (Bouzonville) (1033) 

Ook Poppo’s betrokkenheid in Busendorf kan, in het licht van wat we in deze 

verhandeling al bespraken, vrij eenvoudig verklaard worden. Adalbert II van Metz, die 

rond 1030 met zijn vrouw Judith het initiatief nam om een klooster te stichten in 

Busendorf, onderhield namelijk nauwe banden met de machtsgroep van de Luxemburg 

familie. Deze banden waren in grote mate een familiale erfenis. Adalbert II had zijn 

 

                                                      
1755 Zie Minn, Kathedralstadti, pp. 37-54. 
1756 Zie de stamboom in Figuur 29. 
1757 Cf. supra, deel 2, 2.1.3 (De afbrokkelende cohesie van de Wigeric-clan na 1000). Zie ook de stamboom in 

Figuur 16. 
1758 Cf. supra, deel 2, 2.1.3 (De afbrokkelende cohesie van de Wigeric-clan na 1000); deel 2, 2.4.4. 
1759 Voor een vergelijkbare casus, zie de rol die St-Thierry in het eerste decennium na 1000 speelde in de regio 

rond Reims. Zie supra deel 2, 2.2.  
1760 Hoewel zowel graaf Diederik I van Bar als zijn zoon Frederik II van Bar in respectievelijk 1027 en 1026 

waren gestorven, leefde op dat ogenblik Frederik III van Bar (de zoon van Frederik II van Bar) nog, hoewel hij 

pas in 1032 meerderjarig werd. Zie de stamboom in Figuur 16. Zie ook supra, deel 2, 2.4.5. 
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graafschap enkele jaren voordien immers geërfd van zijn broer Gerard van Metz († 

1022/1033), die gehuwd was met een dochter van Siegfried van Luxemburg, Eva.1761 

Terwijl de Luxemburg familie Gerard van Metz meermaals had gesteund in zijn 

regionale machtsbehoud (en vice-versa), mocht ook Adalbert II van Metz tijdens zijn 

jaren als graaf rekenen op de steun van deze machtsgroep.1762 Bovendien staat Adalbert 

II van Metz als één van de enige getuigen bij naam vernoemd in een oorkonde van 

Adalbero van Luxemburg (de voormalige bisschop van Trier) uit 1036, ook wel gekend 

als Adalbero’s ‘testament’.1763 Dit toont bijgevolg aan dat de graaf van Metz een nauwe 

band had met dit lid van de Luxemburg familie. Indien we deze oorkonde mogen 

geloven, was Adalbert II van Metz zelfs een “avunculi” (een oom van moeder’s zijde) van 

Adalbero van Luxemburg, al lijkt dit slechts moeilijk te staven.1764 Daarnaast vermeldden 

we ook al hoe Adalbert II van Metz en zijn vrouw Judith nog omvangrijke gebieden 

hadden geschonken aan St-Eucharius in Trier, een abdij die sinds (alleszins) 1024 nauwe 

banden had met de Luxemburg familie.1765 

Toen Adalbert II van Metz in 1033 terugkeerde van een pelgrimstocht naar Palestina, 

zag hij dat de constructiewerkzaamheden van de eerste kloostergebouwen voltooid 

waren. Hij nodigde dan ook bisschop Diederik II van Metz (eveneens een Luxemburger) 

uit om de abdijkerk in te wijden.1766 Het enige wat hem uiteraard nog mankeerde, was 

een groep monniken en een abt om zijn familieabdij te leiden. In het licht van het 

voorgaande, spreekt het voor zich dat Poppo - niet in het minst wegens zijn 

verbondenheid met de Luxemburg familie - de ideale persoon vormde om een abt te 

voorzien. In de Vita Popponis kunnen we dan ook lezen hoe Poppo Kuno (Cono) “daar als 

bestuurder verkoos en er een kudde van monniken verzamelde.”1767 Op deze manier 

deelde Busendorf niet enkel in het prestige dat toen van Poppo afstraalde, bovendien 

kon Adalbert II zodoende op symbolische wijze zijn alliantie met de Luxemburg familie 

versterken. 

 

                                                      
1761 Zie de stamboom in Figuur 29. 
1762 Zo stond Gerard van Metz aan de zijde van de Luxemburg familie tijdens de Luxemburg opstand van 1008-

1017; zie supra, deel 2, 2.4.4. 
1763 UQB, nr. 252, pp. 367-8. 
1764 UQB, nr. 252, p. 368. Over deze claim, zie ook Dicop, Bouzonville, pp. 26-7. 
1765 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.1. Zie ook Becker, “Die Abtsreihe”, p. 33. 
1766 Notitiae fundationis monasterii Bosonis-villae, MGH SS 15/2, pp. 977-8. 
1767 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. De exacte datum van Kuno’s aanstelling als abt is enigszins 

onduidelijk, zie Notitiae fundationis monasterii Bosonis-villae, MGH SS 15/2, p. 978 noot 4. Het is evenmin geweten 

indien Kuno uit St-Maximin dan wel Stavelot afkomstig was, maar aangezien de Vita Popponis zijn benoeming 

“similiter” benoemt met Poppo’s betrokkenheid in Brauweiler, wordt aangenomen dat hij uit St-Maximin 

afkomstig was. Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, pp. 68-71. 
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 St-Truiden (voor 1034) 

De casus St-Truiden is al wat complexer dan de twee voorgaande, althans voor wat 

betreft de rol die Poppo er had gespeeld. In de Vita Popponis staat St-Truiden immers 

nergens vermeld.1768 Niettemin laat de Gesta van Sint-Truiden (geschreven kort voor 

1108) er geen twijfel over bestaan: Poppo was wel degelijk betrokken geweest in deze 

Haspengouwse abdij.1769  

In deze bron kunnen we lezen hoe abt Adelardus van St-Truiden (999-1034) enige tijd 

in ballingschap werd gehouden door bisschop Diederik II van Metz. Gedurende die 

periode “kwam Poppo, de abt van Stavelot, orde op zaken stellen” in het klooster en “de 

verbannen abt vervangen”.1770 Tijdens zijn interventie in St-Truiden merkte Poppo 

daarbij de monnik Guntram op, die hij vervolgens meenam naar Stavelot-Malmedy.1771 

Het ziet er naar uit dat Guntram vervolgens naar de abdij Hersfeld trok, 

hoogstwaarschijnlijk in het kielzog van Rudolf, die in 1031 door Poppo naar deze abdij 

werd gestuurd om er abt te worden.1772 Toen Adelardus van St-Truiden in 1034 stierf, 

bevond Guntram zich volgens de Gesta immers in Hersfeld.1773 Daar vernam men al vrij 

snel van het overlijden van Adelardus, waarbij dit nieuws ook “de keizerin zelf” 

bereikte, die in deze bron de zus van bisschop Diederik II van Metz wordt genoemd.1774 

Vervolgens beschrijft de Gesta vrij gedetailleerd hoe de keizerin en de abt van Hersfeld 

(Rudolf) beraadslaagden om Guntram op de abtsstoel van “zijn geboortestreek” te 

krijgen. Ze stuurden hem overladen met geschenken en met een escorte naar bisschop 

Diederik II van Metz, waar op dat ogenblik ook gezanten van St-Truiden met hun 

abtskandidaat aankwamen. Diederik II van Metz gaf echter de voorkeur aan Guntram, 

waarna die tot abt werd benoemd.1775 

Uit deze bron komt duidelijk naar voren dat niet Poppo, maar wel zijn voormalige 

prior uit Stavelot Rudolf een belangrijke rol had gespeeld in de benoeming van Guntram 

in St-Truiden. Dit verklaart hoogstwaarschijnlijk waarom deze abdij niet in de Vita 

Popponis vermeld staat. Wat echter opvalt, is dat de auteur van de Gesta duidelijk 

aangeeft dat ook Cunégunde een rol zou hebben gespeeld in Guntrams benoeming. 

Aangezien Cunégunde in 1033 stierf, betekent dit dat ofwel Koepke zich in zijn editie 

van de Gesta abbatum Trudonensium vergiste en Adelardus’ overlijden niet in 1034, maar 

 

                                                      
1768 Zie ook voetnoot 458. 
1769 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5 p. 231. 
1770 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5 p. 231. 
1771 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 5 p. 231. 
1772 Cf. supra, deel 2, 3.2.5.1. 
1773 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 6 p. 232. 
1774 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 6 p. 232. 
1775 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 6 pp. 232-3. 
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in 1033 plaatsvond, toen Cunégunde nog leefde. Ofwel vergiste de auteur van de Gesta 

zich, en verwarde hij de toenmalige keizerin Gisela met de ex-keizerin Cunégunde.1776 

Aangezien het convent van St-Truiden goed bekend was met de bisschoppen van Metz, 

lijkt het echter eerder onwaarschijnlijk dat de auteur slechts zo’n 50 jaar na het 

overlijden van Diederik II van Metz al dergelijke grote fout maakte in zijn kroniek. Een 

omrekenfout van Koepke, die deze bron in 1852 uitgaf, lijkt me dan ook waarschijnlijker 

te zijn. Zoals we zo meteen zullen bespreken, speelde de Luxemburg familie immers een 

belangrijke rol in St-Truiden, wat een interesse van Cunégunde in deze abdij 

waarschijnlijk maakt. Bovendien bevond Cunégunde zich toen in Kaufungen, op relatief 

nabije afstand van Hersfeld, waar Guntram op dat ogenblik was.1777 Niettemin is het niet 

uitgesloten dat niet Cunégunde, maar toch Gisela een rol had gespeeld in Guntrams 

benoeming. 

Waar de Gesta abbatum Trudonensium echter geen twijfel over laat bestaan, is dat 

Poppo’s betrokkenheid in St-Truiden dateert van enige tijd voor 1033 of 1034, op een 

ogenblik dat Guntram nog monnik was in Haspengouw (en hoogstwaarschijnlijk voordat 

Poppo Rudolf in 1031 benoemde in Hersfeld). De gesta zelf stelde alleszins dat abt 

Adelardus van St-Truiden ten tijde van zijn overlijden “reeds een tijdlang in ere was 

hersteld” na zijn ballingschap. 1778  Daarenboven gaf deze bron aan dat Poppo’s 

tussenkomst in St-Truiden gebeurde in een context van conflict tussen de abt van het 

klooster en de bisschop van Metz.  

Om de reden van dit conflict te kunnen achterhalen, moeten we even kijken naar de 

bijzondere status van St-Truiden. Dit klooster bevond zich immers in het bisdom Luik, 

maar was in feite sinds de zevende eeuw een Eigenkloster van de bisschop van Metz.1779 

Dit leidde doorheen de eeuwen tot diverse conflicten, waarbij de bisschop van Luik 

trachtte zijn gezag over dit klooster te bestendigen.1780 Het is waarschijnlijk deze situatie 

die de ballingschap van abt Adelardus door de bisschop van Metz (en de daaropvolgende 

‘interim-periode’ van Poppo) kan verklaren. 1781  Adelardus toonde zich hierbij 

mogelijkerwijs ontvankelijk voor de verlangens van de bisschop van Luik, terwijl 

Diederik II van Metz zijn gezag in dit klooster wilde behouden. Dit zou in elk geval 

Poppo’s interventie verklaren: als lid van de Luxemburg familie wilde Diederik II van 

Metz uiteraard een abt met een uitgesproken Luxemburg profiel in St-Truiden, zodat de 

 

                                                      
1776 Dit wordt bijvoorbeeld geargumenteerd door Schäfer, Studien, p. 82. 
1777 Cf. supra, deel 2, 3.1.2 
1778 Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, MGH SS 10, c. 6 p. 232. 
1779 Patzold, Konflikte, p. 134. Over de voorgeschiedenis van deze abdij, zie ook Charles, La ville, pp. 75-84; Boes, 

L’abbaye, pp. 19-87. 
1780 Patzold, Konflikte, p. 135. 
1781 Dit wordt ook geargumenteerd door Boes, L’abbaye, pp. 84-5. 
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invloed van zijn familie in dit klooster behouden zou blijven. Mogelijkerwijs mogen we 

Poppo’s tijdelijk bestuur van St-Truiden hierbij zelfs dateren in de periode 1021-1025, 

toen Poppo zelf enige tijd in de clinch lag met bisschop Durandus van Luik.1782 Aangezien 

diverse historici echter argumenteerden dat ook Durandus’ opvolger Reginard van Luik 

Poppo liever kwijt dan rijk was, kan Poppo’s interventie in St-Truiden ook tijdens 

Reginards episcopaat worden gedateerd (dus tussen 1025 en 1034).1783  

Deze context verklaart in elk geval de wijze waarop zowel de abt van Hersfeld als de 

‘keizerin’ (Cunégunde of Gisela) als Diederik II van Metz handelden om Guntram in 1034 

benoemd te krijgen tot nieuwe abt. Na zijn ballingschap was Adelardus immers in zijn 

abtspositie hersteld geweest door niemand minder dan de bisschop van Luik.1784 De 

monniken uit St-Truiden die verbonden waren met de machtsgroep van de Luxemburg 

familie hadden hierdoor het klooster waarschijnlijk verlaten, en waren, zoals Guntram, 

uitgeweken naar abdijen die wel onder de invloed van Luxemburgers stonden.1785 Toen 

Adelardus in 1033 (1034?) stierf, wilde de bisschop van Luik uiteraard opnieuw een abt 

naar eigen keuze in St-Truiden. De leden van de Luxemburg familie, met Diederik II van 

Metz op kop, wilden dit uiteraard beletten. Vandaar dat zowel de abt van Hersfeld 

(Ruodo) als (eventueel) Cunégunde zich inspanden om Guntram (die, gezien zijn 

carrière in Stavelot en Hersfeld, net als Poppo waarschijnlijk een Luxemburg profiel 

bezat) tot abt te benoemen. Op deze manier werd de invloed van de Luxemburg familie 

in St-Truiden hersteld.1786  

Ook hier kunnen we deze hypothese staven met latere bronnen. Een oorkonde uit 

1065 geeft immers aan dat de oppervoogdij over St-Truiden tijdens het episcopaat van 

 

                                                      
1782 Cf. supra, deel 2, 3.1.5 
1783 Zo vormt het jaar 1033 ook een mogelijkheid voor Poppo’s interventie in St-Truiden. In dat jaar ‘verdreef’ 

Reginard van Luik Richard van St-Vanne immers uit Lobbes. Diederik van Leernes, de scholier van Lobbes, 

verliet op dat ogenblik ook de abdij en wendde zich gedurende drie dagen tot Stavelot-Malmedy, waar hij door 

Poppo werd ontvangen. Zie George, “Thierry”, pp. 83-7; Vanderputten, Imagining, pp. 130-2. Zie ook Bresslau, 

Jahrbücher der Deutschen Geschichte unter Konrad II., vol. 2, pp. 279-81; Wolfram, Conrad II., pp. 315-6. Het feit dat 

deze Diederik in 1031 even een leerkracht was in Mouzon, vormde voor Hallinger trouwens een voldoende 

voorwaarde om Mouzon te beschouwen als één van de abdijen die ooit onder Poppo’s invloed was gekomen. 

Het feit dan dat deze zelfde Diederik na 1055 één van zijn monniken naar St-Vincent in Laon zond om er abt te 

worden, gebruikte Hallinger dan als argument om ook deze West-Frankische abdij tot ‘Poppo’s kring’ te 

rekenen. Zie Hallinger, Gorze-Kluny, pp. 302, 308; Schäfer, Studien, p. 97. 
1784 Schäfer, Studien, p. 81. 
1785 De Gesta abbatum Trudonensium vertelt immers hoe vele monniken het klooster hadden verlaten en waren 

uitgeweken naar andere abdijen toen Adelardus werd verbannen. Eenmaal Adelardus in ere werd hersteld, 

keerden zij allen terug naar het klooster. Hoogstwaarschijnlijk leidde de terugkeer van Adelardus hierbij ook 

tot de uittocht van een ander deel van het convent. Zie Rudolf van St-Truiden, Gesta abbatum Trudonensium, 

MGH SS 10, c. 5 p. 231. 
1786 Voor een bespreking van Guntrams abbatiaat in St-Truiden, zie Boes, L’abbaye, pp. 84-95. 
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Adalbero III van Metz (een zoon van Frederik van Luxemburg) in handen terecht was 

gekomen van Frederik II van Luxemburg, de oppervoogd van Stavelot-Malmedy.1787 

Mogelijkerwijs vond deze aanduiding van een Luxemburger als oppervoogd nog plaats 

tijdens het abbatiaat van Guntram.1788 Op deze manier had de Luxemburg familie haar 

invloed over St-Truiden kunnen bestendigen, iets waar ze later meermaals de vruchten 

van zou plukken.1789 Samenvattend kunnen we dus stellen dat de interventie van Poppo 

in de Haspengouwse abdij geïnterpreteerd kan worden als een onderdeel van een 

decennialange (en uiteindelijk succesvolle) poging van de Luxemburg familie om deze 

instelling onder hun invloed te brengen. 

 Waulsort-Hastière (1035): hoogmoed komt voor de val 

Het laatste verhaal dat ik mag vertellen over Poppo’s invloed in de regio Metz, is 

misschien wel het interessantste. Terwijl de vita Popponis enkel vermeldt dat Poppo daar 

op vraag van (opnieuw) bisschop Diederik II van Metz zijn monnik Lambertus tot abt 

maakte, vinden we in de Historia monasterii Walciodorensis  (geschreven in 1152-1174) een 

gedetailleerder verslag terug. Hoewel ik de inhoud van deze bron al besprak in het 

eerste deel van deze verhandeling, wil ik ze hier kort even herhalen.1790 We lezen er hoe 

er na het overlijden van abt Rudolf van Waulsort († 1035) ruzie ontstond over het 

verkiezen van een nieuwe abt. Door middel van een “regali decreto” nam Poppo van 

Stavelot, samen “met zekere personen”, daarom “ad nutum Mettensis episcopi” het 

bestuur van de abdij op zich.1791 Na enige tijd benoemde Poppo dan Lambertus, zijn prior 

van St-Maximin, tot abt in deze instelling. 

Om Poppo’s betrokkenheid in de dubbelabdij Waulsort-Hastière te verklaren, volstaat 

het te verwijzen naar bovenstaande casus van St-Truiden. Ook Waulsort-Hastière was 

immers een bisschoppelijk Eigenkloster van de Luxemburger Diederik II van Metz, hoewel 

ze geografisch in het bisdom Luik was gelegen.1792 De Luxemburg familie wilde uiteraard 

graag haar invloed in deze abdij behouden, vooral aangezien Hastière, dat in 969 bij 

Waulsort werd gevoegd, nog een oude familiestichting was van hun stamvader 

 

                                                      
1787 Clauss, Die Untervogtei, p. 80. Zie ook de stamboom in Figuur 29. 
1788 Guntram was abt in St-Truiden tot aan zijn dood in 1055, terwijl Adalbero III van Metz sinds 1047 bisschop 

was geworden. 
1789 Zie bijvoorbeeld Werner, “Der Herzog”, p. 458. In de tweede helft van de elfde eeuw vormde St-Truiden dan 

meermaals het slachtoffer van de machtsstrijd tussen de Luxemburg familie en andere aristocratische 

groepen. Zie Boes, L’abbaye, pp. 95-116. 
1790 Cf. supra, deel 1, Hoofdstuk 2. 
1791 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 49 p. 526. 
1792 Devroey & Dierkens, “L’avouerie”, p. 55. Over de ligging en de vroege geschiedenis van deze dubbelabdij, 

zie ook Lahaye, L’abbaye, pp. 7-88. 
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Wigeric.1793 Niettemin aasde de bisschop van Luik ook op deze instelling, al zou hij er pas 

in 1103 in slagen eindelijk Waulsort-Hastière te onttrekken aan de controle van de 

bisschop van Metz.1794 De strijd om de abtsopvolging in 1035 en het bevel van Diederik II 

van Metz aan Poppo om het bestuur enige tijd op zich te nemen, moet ongetwijfeld 

binnen deze lokale machtsstrijd om controle over de abdij worden begrepen. Ook de 

benoeming van Poppo’s prior uit Trier diende hierbij voornamelijk om de invloed van 

de Luxemburg familie lokaal te bestendigen in Waulsort-Hastière. 

Wat deze casus echter voornamelijk interessant maakt, is ten eerste de wijze waarop 

Poppo Lambertus benoemde. De Historia monasterii Walciodorensis vertelt immers dat 

Poppo de abtsstaf van deze abdij hoogstpersoonlijk aan Lambertus had overhandigd, 

waardoor hij zich dus de investituur over deze abdij had toegeëigend. Nochtans was het 

privilege van de abtsbenoeming eigenlijk in handen was van de bisschop van Metz.1795 

Zowel de koning als Diederik II van Metz waren dan ook bijzonder verontwaardigd over 

deze daad van Poppo.1796 Die laatste diende zich in eigen persoon (fysiek) te wenden tot 

zowel de bisschop als de koning om zich uitgebreid te excuseren. Daarnaast moest 

Poppo beloven dat Lambertus zich op ieder moment uit zijn ambt zou terugtrekken 

indien de bisschop dit wenste.1797 Dit verhaal, indien ze enig waarheidsgehalte bevat, 

maakt ons duidelijk dat Poppo tegen 1035 niet enkel in de ogen van anderen de 

machtigste abt van het rijk was geworden, maar ook (en vooral) in zijn eigen ogen. Ze 

toont immers aan dat Poppo zichzelf als machtig en moreel superieur genoeg 

beschouwde om zich onbeschaamd het recht van de abtsbenoeming toe te eigenen.1798 

Enerzijds maakte de reactie van Diederik II van Metz en Koenraad II (met wie Poppo 

nochtans een trouwe geschiedenis van samenwerking kende) duidelijk dat Poppo 

hiermee zijn boekje ver te buiten was gegaan. Anderzijds is het veelzeggend dat Poppo 

uiteindelijk wel met zijn daad weg kwam, aangezien Lambertus tot na Poppo’s dood abt 

zou blijven. 

Een tweede interessant gegeven van deze casus betreft de inhoud van Poppo’s daden 

in Waulsort-Hastière. De Historia monasterii Waliodorensis legt immers vooral de nadruk 

op het feit dat Poppo “aan elke kerk [zowel Waulsort als Hastière] op zekere en 

 

                                                      
1793 Wigeric werd trouwens in Hastière begraven, zie Van Droogenbroeck, “Paltsgraaf”, pp. 130-5. Zie ook 

Nonn, “Die Gefälschte Urkunde”. 
1794 Devroey & Dierkens, “L’avouerie”, p. 55. 
1795 Zie Seibert, Abtserhebungen, p. 343. 
1796 De betrokkenheid van Koenraad II kan verklaard worden doordat Waulsort sinds de tiende eeuw onder 

koninklijke bescherming was geplaatst. Zie Devroey & Dierkens, “L’avouerie”, p. 54. 
1797 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 49 p. 526. 
1798 Dit gaat uiteraard in tegen het gangbare discours omtrent de elfde-eeuwse ‘hervormers’, die nederigheid 

hoog in het vaandel zouden hebben gedragen. Zie bijvoorbeeld de bespreking van de Vita Popponis in deel 1, 

1.2. 



 

402 

toegewezen tijden de toegewezen eigendommen verdeelde”, en dat hij “voor de 

uitvoering van dit werk een ervaren en bedreven procurator bij zich had, die hij in elk 

huis [Waulsort en Hastière] aanduidde.”1799 Wat verder in deze bron lezen we dan hoe er 

tijdens het abbatiaat van Lambertus een hevige twist ontstond tussen het convent van 

Waulsort en het convent van Hastière omtrent de betalingen die Hastière drie maal per 

jaar aan Waulsort moest leveren. Dit conflict ontspoorde al snel, waarbij leiders van 

Hastière weigerden om nog naar Waulsort af te zakken en te onderhandelen over deze 

zaak. Lambertus zat hierdoor met zijn handen in het haar, en uiteindelijk ging hij zelfs 

“de heer Poppo inlichten over deze voorbije gebeurtenis, en [Lambertus en de zijnen] 

tonen aan hoe de kerk [van Waulsort] in deze gebeurtenis van zijn waardigheid is 

beroofd, en in tranen jammeren ze bij hem over de start van deze rebellie en kilheid.”1800 

Deze fragmenten wijzen erop dat Poppo’s daden in Waulsort-Hastière voornamelijk 

gelinkt waren met de wijze waarop de domeinen van het dubbelklooster werden 

beheerd en onderling verdeeld. Deze vaststelling ligt in de lijn met wat we al vaststelden 

over de wijzigingen die Poppo (hoogstwaarschijnlijk) doorvoerde in abdijen als Stavelot-

Malmedy, Hersfeld, Weissenburg en St-Gallen. Het ziet er bijgevolg naar uit dat Poppo’s 

veranderingen in de interne aangelegenheden van de abdijen zich voornamelijk 

situeerden in het economisch beheer van de instellingen.  

Het derde (en meest) opvallende aan deze casus is tot slot de vermelding dat 

Lambertus de hulp van Poppo inriep tijdens dit conflict. Aangezien Waulsort-Hastière 

eigendom was van de bisschop van Metz, diende Lambertus als abt in feite immers enkel 

aan deze bisschop verantwoording af te leggen. In de Historia monasterii Walciodorensis 

staat bovendien te lezen dat Poppo de klachten van Lambertus “aanhoort, en […] enorm 

verontwaardigd is. Hij [Poppo] legt daarom aan Lambertus een dag vast in Luik, en hij 

bepaalt dat [beide conventen] wegens deze enormiteit en mislukte onderhandelingen 

op die dag moeten komen [naar Luik] om er een antwoord te bieden.”1801 Het mag 

bijgevolg duidelijk zijn: ook na zijn aanstelling van Lambertus bleef Poppo zich moeien 

in de aangelegenheden van het klooster, hoewel hij eigenlijk geen enkele (officiële) 

betrokkenheid meer kende in Waulsort-Hastière. Het feit dat Lambertus zich tot Poppo 

wendde als eerste aanspreekpunt, geeft bovendien aan dat deze abt een soort formele 

hiërarchie erkende tussen hem en Poppo. 

Het wordt echter nog interessanter. Nog voor de samenkomst in Luik plaats vond, 

stierf Poppo immers (wat aangeeft dat deze gebeurtenissen kort voor 1048 te situeren 

zijn). De Historia monasterii Walciodorensis informeert ons hierbij dat “wanneer de heer 

 

                                                      
1799 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 49 p. 526. 
1800 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 51 pp. 256-7. 
1801 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 51 p. 257. 
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Lambertus te horen krijgt omtrent diens [Poppo’s] einde, wordt er verteld dat hij dit zei: 

“eindelijk ben ik vrij van de verplichting om verantwoording af te leggen van dit besluit, 

en omdat ik abt ben geplaatst, zal ik abt zijn via Gods kracht””.1802 Deze (vermeende) 

uitspraak van Lambertus laat er geen twijfel over bestaan: hoewel Lambertus zichzelf 

maar al te graag de volle verantwoordelijkheid van het abt-zijn wilde toe-eigenen, bleef 

hij (zolang als Poppo leefde) gebonden aan de plicht om verantwoording af te leggen 

aan Poppo.  

Hoe we dit verhaal moeten interpreteren, is een moeilijke kwestie. Het is immers 

mogelijk dat Poppo’s toe-eigening van de investituur van Waulsort-Hastière een 

uitzonderingssituatie had gecreëerd in deze abdij, waarbij Lambertus verantwoording 

diende af te leggen aan diegene die hem de macht van het abt-zijn had toegekend (in 

casu Poppo en niet de bisschop van Metz). Niettemin wezen ook bij de casussen 

Echternach en (vooral) St-Ghislain bepaalde tekenen erop dat Poppo na de benoeming 

van een abt op de één of andere manier betrokken bleef in deze instellingen. Hoewel we 

geen voorbarige conclusies mogen trekken op basis van deze handvol aanwijzingen, lijkt 

het niet onmogelijk dat Poppo zichzelf een zekere autoriteit toekende over de 

instellingen waar één van ‘zijn’ monniken abt was geworden. Van alle besproken 

abdijen tot nog toe biedt de casus Waulsort-Hastière ons dus het meeste inzicht in hoe 

Poppo zichzelf en zijn machtspositie (na enige tijd) was gaan beschouwen. 

 

                                                      
1802 Historia Walciodorensis monasterii, MGH SS 14, c. 51 p. 257. Zie ook Les chartes, ed. Despy, pp. 20-1; 

Vanderputten, Reform, p. 100. 
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Figuur 31 Elfde-eeuwse abdijkerk van Hastière, voltooid in 1035 (net voor Poppo’s komst) 
(Foto: Koen Vanheule)1803 

3.2.7 Monastic overstretch of ongunstige politieke context? Poppo’s 

tijdelijk verdwijnen van het politiek en monastiek toneel (1035-

1039) 

Het jaar 1035 markeerde een grote omslag voor Poppo’s carrière en invloed. Nog voor 

het eind van dat jaar zou immers een eind komen aan zijn voormalige positie als 

machtigste en invloedrijkste abt van het Duitse rijk. In 1035 besliste Poppo immers om 

zijn abtspositie in St-Maximin over te dragen aan zijn neef Johannes, waarna hij zich 

voor (bijna) de rest van de regeerperiode van Koenraad II († 1035) terugtrok in Stavelot-

 

                                                      
1803 Verschillende stijlelementen dateren uiteraard uit latere tijden, zo werd het koor in de dertiende eeuw 

bijgebouwd. In de twintigste eeuw onderging de kerk een grootschalige renovatie, nadat grote delen ervan 

verwoest waren. 
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Malmedy.1804 Terwijl Poppo dus in de elf jaren van 1024 tot 1035 zijn invloed had laten 

gelden in niet minder dan 13 instellingen (exclusief Stavelot-Malmedy, St-Maximin en 

St-Laurent), zien we hem in de periode 1035-1038 haast volledig verdwijnen van het 

Duitse politiek en monastiek toneel, op zijn abbatiaat in Stavelot-Malmedy na.1805 Dit zou 

duren tot het jaar 1038, aangezien Poppo in dat jaar opnieuw de functie van abt opnam, 

een positie die daarna nog tot aan het eind van zijn leven zou vervullen. Het contrast 

met Poppo’s positie in de jaren voor 1035 met die van zijn positie in de jaren na 1035 kon 

bijgevolg haast niet groter zijn. Hieronder wil ik dan ook onderzoeken welke 

achterliggende redenen kunnen geleid hebben tot Poppo’s (schijnbare) drie-jaar-

durende terugtrekking in Stavelot-Malmedy. 

Monastic overstretch…? 

Een relatief eenvoudige verklaring voor Poppo’s terugtrekking kan gevonden worden in 

zijn ouderdom. In 1035 had Poppo immers de leeftijd van 57 jaar bereikt, wat betekent 

dat hij – naar middeleeuwse maatstaven – al vrij oud was geworden. Het is bijgevolg niet 

ondenkbaar dat Poppo besefte dat het tijd werd om de zaken wat kalmer aan te pakken 

en zich voortaan enkel maar op het klooster van zijn eerste abtsbenoeming wilde 

concentreren. Dergelijke terugtrekking is niet persé een uitzonderlijk gegeven, 

aangezien bijvoorbeeld ook Richard van St-Vanne zich in de jaren 1030, op een leeftijd 

van iets meer dan 60 jaar, voor langere tijd had teruggetrokken in een 

kluizenaarswoning.1806 

Niettemin is het evengoed mogelijk dat we hier te maken hadden met een geval van 

‘monastic overstretch’. Tussen de jaren 1024 en 1035 kreeg Poppo immers gemiddeld 1,18 

nieuwe instellingen per jaar toegewezen. Daarnaast moeten ook zijn diplomatieke 

activiteiten in de periode 1033-1034 hem bijzonder veel energie en tijd hebben gekost. 

In al die tijd had Poppo zich hoogstwaarschijnlijk slechts oppervlakkig kunnen bezig 

houden met zowel Stavelot-Malmedy als St-Maximin, hoewel hij als abt nog steeds de 

verantwoordelijkheid over deze instellingen droeg. Aanvankelijk viel dit waarschijnlijk 

nog vrij eenvoudig op te lossen door het de facto bestuur over deze instellingen over te 

dragen aan zijn naaste medewerkers (die er dan tot prior werden benoemd). De 

veelvuldige vraag van de koning, bisschoppen en graven aan Poppo om in hun 

 

                                                      
1804 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 20 pp. 305-6. Over de datering van Poppo’s aanstelling van Johannes in St-

Maximin, zie Ladewig, Poppo, pp. 133-8. Johannes wordt in de Vita Popponis aangeduid als een ‘nepotem’ (neef) 

van Poppo, zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
1805 In dit deel toonde ik immers aan hoe Poppo in de periode 1024-1035 invloed verkreeg over (in volgorde 

waarin ik ze besprak): Brauweiler, St-Eucharius, Limburg, Hohorst, St-Ghislain, Echternach, Hersfeld, 

Weissenburg, St-Gallen, St-Vincent, Busendorf, St-Truiden en Waulsort-Hastière. 
1806 Vanderputten, Imagining, p. 8. 
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instellingen te interveniëren had er echter toe geleid dat hij de beste van zijn monniken 

had moeten uitsturen naar andere abdijen.1807 Hierdoor had Poppo’s invloed in 1035 

waarschijnlijk een omvang bereikt die hij zelf eigenlijk (praktisch gezien) slechts 

moeilijk nog kon overzien. Aangezien zijn langdurige afwezigheid uit Stavelot-Malmedy 

zijn machtspositie en gezag in deze instelling ongetwijfeld al enige tijd aantastte, diende 

Poppo een keuze te maken. Ofwel kon hij zijn (moeilijk te beheren) machtspositie 

behouden, ofwel moest hij ‘back to the roots’, door zich gedurende enkele jaren volledig te 

concentreren op zijn oorspronkelijke functie als abt. Aangezien zijn machtspositie in 

het rijk in sterke mate afhankelijk was van zijn lokale positie als abt, koos Poppo dan 

voor die laatste optie. Deze verklaring vinden we trouwens ook terug in de Vita Popponis. 

Everhelm en Onulf laten ons immers weten dat Poppo, “nadat Johannes door de zalige 

man aan het hoofd van St-Maximin was gepromoveerd [in 1035], […] nu een beetje van 

zijn last verlost was [en] richting Stavelot ging, waar hij zich voordien bekwaam had 

gevormd in het beheer van monastieke instituties.”1808 

… Of een ongunstige politieke context?  

Hoe aannemelijk bovenstaande verklaring ook mag lijken, ze strookt toch niet volledig 

met het ‘gangbare’ beeld van Poppo uit deze verhandeling. Keer op keer moesten we 

immers vaststellen hoe het verloop van zijn carrière en/of de verspreiding van zijn 

invloed (gedeeltelijk) resulteerde uit bepaalde dynamieken van de dynastiek-politieke 

context. Deze vaststelling doet dan ook vermoeden dat ook Poppo’s terugtrekking in 

Stavelot-Malmedy voor een niet onbelangrijk deel ingegeven werd door wijzigingen in 

(de interactie tussen) de vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer’ en ‘lokale en 

regionale socio-politieke context’.  

Een blik op de toenmalige politieke situatie in en rond Trier en op de intra familiale 

verhoudingen binnen de Luxemburg familie, bevestigt inderdaad dit vermoeden. Na 

1035 was de positie van de Luxemburg familie in Trier, omwille van de aangehaalde 

erfeniskwestie, immers wat op de helling komen te staan.1809 Ik besprak al hoe bisschop 

Poppo van Trier tijdens de Lotharings-Duitse opvolgingskwestie zijn geschillen met de 

Luxemburg familie aan de kant had gezet, wat onder andere resulteerde in de invloed 

van Poppo van Stavelot in St-Eucharius.1810 Hoe hun verhouding de daaropvolgende 

jaren evolueerde, weten we niet, al zien we zowel graaf Hendrik II van Luxemburg (de 

 

                                                      
1807 Zo moest Poppo in 1028 zijn prior van St-Maximin uitsturen naar Echternach, terwijl zijn prior van 

Stavelot in 1031 abt werd in Hersfeld. Ook in 1035 zagen we zijn (nieuwe) prior uit St-Maximin abt worden in 

Waulsort. 
1808 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 20 p. 305. 
1809 Cf. supra, deel 2, 3.2.4. 
1810 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.1 (St-Eucharius). 
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oppervoogd van St-Maximin en Echternach) als zijn broer Giselbert van Longwy (die in 

de bespreking van Echternach aan bod kwam als opstandig familielid van de 

Luxemburgers) aanwezig op een synode van Poppo van Trier, in 1030.1811 Het onderwerp 

van deze synode is ons niet bekend, al is het niet onwaarschijnlijk dat Giselbert’s 

misnoegdheid over de verdeling van de erfenis van zijn oom, Hendrik V van Beieren († 

1026), op de agenda stond. Wat er ook van zij, het feit dat bisschop Poppo van Trier in 

1031 in het bijzijn van graaf Hendrik II van Luxemburg (en abt Humbert) de abdijkerk 

van Echternach inwijdde, geeft in elk geval aan dat de bisschop en de Luxemburg familie 

op dat ogenblik nog een vrij goede relatie onderhielden.1812 In de daaropvolgende jaren 

verdwijnt bisschop Poppo van Trier even van de radar, hoogstwaarschijnlijk ten gevolg 

van een pelgrimstocht die hij toen ondernam naar Palestina.1813  

De eerstvolgende bronvermelding van bisschop Poppo van Trier dateert dan uit het 

jaar 1035 en is bijzonder interessant voor onze casus. In juni van dat jaar schreef 

bisschop Poppo van Trier immers een brief aan de paus, waarin hij klaagt dat een 

“slechte man” tijdens zijn afwezigheid in Palestina grote delen van zijn bisdom heeft 

verwoest en geplunderd.1814 Dankzij de Gesta Treverorum weten we dan dat deze ‘slechte 

man’ niemand minder was dan Giselbert van Longwy (de broer van Hendrik II van 

Luxemburg) en zijn zoon Koenraad. 1815  In de brief van Poppo van Trier staat 

daarenboven te lezen dat hij zowel keizer Koenraad II als paus Johannes XIX († 1033) al 

om hulp vroeg, maar dat zijn oproep tot nog toe onbeantwoord was gebleven.1816 

Wat kunnen we uit deze brief afleiden? Het ziet ernaar uit dat Giselbert van Longwy 

van de afwezigheid van de bisschop had geprofiteerd om de familiale twist met zijn 

broer Hendrik II verder te zetten. Hierbij plunderde hij grote delen van Trier, 

waarschijnlijk ter compensatie van de (volgens hem) onrechtvaardige verdeling van de 

 

                                                      
1811 UQB, nr. 237, p. 331. Zie ook Wolter, Die Synoden, pp. 347-9. Zie ook supra, deel 2, 3.2.4. 
1812 UQB, nr. 240 p. 335. 
1813 Het feit Poppo van Trier een pelgrimstocht naar Palestina ondernam is zeker, al is het onzeker of deze 

plaatsvond in de periode 1027-1030 of in de periode 1030-1035. Zie Lesser, Erzbischof, pp. 79-80. Hoewel het 

onmogelijk te achterhalen valt in welke periode de reis te situeren valt, lijkt de loop der gebeurtenissen te 

suggereren dat deze plaatsvond tussen 1031-1035, zoals ook Wampach meende. Zie UQB, nr. 242 pp. 346-8. 

Niettemin moet vermeld worden dat bijvoorbeeld Lesser en Vanderputten de voorkeur gaven aan de periode 

1027-1030, zie Lesser, Erzbischof, p. 80; Vanderputten, Imagining, p. 64. 
1814  UQB, nr. 247 pp. 343-7. Zie ook een gelijkaardige vermelding in Urkundenbuch zur Geschichte der 

mittelrheinischen Territorien nr. 301 pp. 365-6. 
1815 Voor het desbetreffende fragment, zie Lesser, Erzbischof, p. 40 noot 1. Zie ook de stamboom in Figuur 29. 
1816 UQB, nr. 247 pp. 343-7. Ook zijn oproep aan paus Benedictus IX zou trouwens zonder directe gevolgen 

blijven, aangezien de paus pas in september 1039 – niet toevallig na het overlijden van Koenraad II - een 

antwoord (en hulp) stuurde, zie UQB, nr. 254 pp. 369-72. Waarschijnlijk wilde de paus geen hulp sturen zolang 

als Koenraad II nog leefde, aangezien deze koning de Luxemburgers een stevige hand boven het hoofd hield. 

Zie voetnoot 1818. 
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erfenis van hun oom Hendrik V van Beieren. 1817  Hendrik II van Luxemburg zat 

ongetwijfeld verveeld met de situatie, maar was waarschijnlijk niet geneigd zijn eigen 

broer gewapenderhand tegen te houden. Ook de keizer wilde zijn handen niet 

verbranden aan dit conflict, bovendien hield hij de leden van de Luxemburg familie 

gedurende zijn volledige regeertermijn een hand boven het hoofd.1818 Niettemin zorgde 

deze situatie er zonder enige twijfel voor dat de positie van de Luxemburg familie in 

Trier enigszins aangetast was geraakt. De noodkreet van bisschop Poppo van Trier aan 

de paus maakt daarenboven duidelijk dat de situatie in juni 1035 niet langer houdbaar 

was, en er iets zou moeten veranderen. 

Het kan geen toeval zijn dat de timing van deze evenementen exact overeenstemt met 

de periode dat Poppo zijn abbatiaat in Trier neerlegde en zich terugtrok in Stavelot-

Malmedy. Volgende hypothese lijkt me dan ook realistisch te zijn: hoewel graaf Hendrik 

II van Luxemburg niet bij machte (of onwillig) was om zijn broer Giselbert op het matje 

te roepen, moest hij de bisschop van Trier op de één of andere manier zien te paaien. Nu 

Giselbert van Longwy talrijke domeinen van de bisschop had geüsurpeerd, was de enige 

mogelijkheid om de bisschop tevreden te stellen hem vergoeden (wat Hendrik II 

waarschijnlijk niet zag zitten), of de Luxemburg-invloed in Trier voor een tijdje 

verminderen. Ook de keizer trok liever niet ten strijde tegen Giselbert van Longwy, al 

zat hij ongetwijfeld wat verveeld met deze zaak. Hij plande immers om in 1036 te 

vertrekken op een tweede veldtocht doorheen Italië, waarvoor hij de steun van 

aartsbisschop Poppo van Trier goed kon gebruiken.1819 Koenraad II wilde bijgevolg wel 

een geste doen naar de Trierse bisschop toe door de Luxemburg familie op symbolische 

wijze te treffen. Aangezien de Luxemburg invloed in Trier op dat ogenblik het 

duidelijkst zichtbaar was in hun controle over St-Maximin, leek het een gepast idee om 

de huidige abt van deze abdij (in casu Poppo van Stavelot), die een uitgesproken 

Luxemburg-profiel bezat, voor enige tijd op non-actief te zetten en te vervangen door 

een abt die een aanvaardbaarder profiel bezat voor de bisschop. Poppo van Stavelot, die 

de bui voelde hangen, hield hierbij de eer aan zichzelf en trok zich terug uit Trier. Met 

andere woorden, Poppo van Stavelot was de zondebok die moest boeten om de schade 

die een lid van de Luxemburg familie had veroorzaakt, en het offer dat gebracht moest 

 

                                                      
1817 Voor een bespreking van zijn erfenisclaim, zie supra, deel 2, 3.2.4. 
1818 Zie Twellenkamp, “Das Haus”, pp. 484-7. Daarenboven onderhield Poppo van Trier geen nauwe contacten 

met deze keizer, zie Lesser, Erzbischof, p. 67. 
1819 Zie voetnoot 1820. 
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worden om de vrede tussen de keizer en Hendrik II van Luxemburg enerzijds met Poppo 

van Trier anderzijds enigszins te bewaren.1820 

Het ‘interpoppum’ in St-Maximin (1035-1038) en Poppo’s re-introductie in Trier 

De abt die Poppo in St-Maximin verving, was zijn neef Johannes (die sinds 1035 ook de 

abt van Limburg was geworden). Hoewel deze persoon ongetwijfeld goede contacten 

onderhield met Poppo van Stavelot (waardoor Poppo een de facto invloed in Trier kon 

behouden), bezat hij niet de machtige (en voor de bisschop van Trier gevaarlijke) positie 

die Poppo van Stavelot bezat. Johannes stierf echter al na een jaar en werd in 1036 

opgevolgd door een zekere Bernhard.1821 Hoewel we zo goed als niks over deze Bernhard 

weten, is het tijdens zijn bestuur dat bisschop Rambert van Verdun (1025-1039) 

monniken ‘bestelde’ uit St-Maximin om zijn net gestichte abdij St-Agerich in Verdun in 

te richten.1822 Toen ook Bernhard al na twee jaar zijn einde voelde naderen, liet hij – 

althans volgens de Vita Popponis – weten aan het convent enkel opgevolgd te willen 

worden door niemand minder dan Poppo van Stavelot.1823 Everhelm en Onulf beweren 

dan ook dat Poppo in 1038 “op geen enkele manier nog kon ontsnappen aan de 

Goddelijke oproep […] [om] terug te keren naar het majestueuze imperiale klooster St-

Maximin.”1824 

Ook Poppo’s terugkeer naar St-Maximin (in 1038), wat het einde van het drie-jaar 

durende ‘interpoppum’ in Trier betekende, kan verklaard worden door te kijken naar de 

wijzigende socio-politieke context in deze stad. In 1037 voelde (de al dikwijls vermeldde) 

Adalbero van Luxemburg, de voormalige bisschop van Trier (1008-1016) en een zoon van 

Siegfried van Luxemburg, zijn einde naderen.1825 Op dat ogenblik bekleedde hij, als 

proost van St-Paulin in Trier, nog een bijzonder machtige positie in deze stad.1826 

Bovendien had hij talloze domeinen in en rond Trier in zijn bezit. Kort voor zijn 

overlijden in 1037 schonk Adalbero, in een oorkonde die beschouwd wordt als zijn 

‘testament’, echter heel wat van deze bezittingen aan (onder andere) St-Matthias in 

Trier, een abdij in handen van bisschop Poppo van Trier.1827 In 1038 zien we bisschop 

 

                                                      
1820 Het feit dat Poppo van Trier Koenraad II inderdaad vergezelde op diens tweede veldtocht door Italië, in 

1036-1038, geeft aan dat de keizer erin was geslaagd een conflict met deze bisschop te vermijden. Zie Lesser, 

Erzbischof, p. 58. 
1821 Over de sterfdatum van Johannes, zie Ladewig, Poppo, pp. 133-8. 
1822 Sandmann, “Oppido”, pp. 671-2. Op basis hiervan argumenteerde Hallinger dat ook St-Agerich behoorde tot 

de abdijen die nog door Poppo werden beïnvloed. Zie Hallinger, Gorze-Kluny, p. 306. 
1823 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 23 p. 309. 
1824 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 23 p. 309. 
1825 Zie de stamboom in Figuur 29. 
1826 Heyen, Das Stift, p. 579. 
1827 UQB, nr. 252, pp. 3678-8. Zie ook Heyen, Das Stift, p. 579. 
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Poppo van Trier dan een oorkonde uitvaardigen voor diezelfde St-Matthias-abdij, 

waarin hij expliciet stelde dat “alle zaken die de vijand door zijn eerdere invasie van het 

klooster had afgenomen, terug zijn gegeven”.1828 De gevolgtrekking ligt voor de hand: in 

zijn testament had Adalbero van Luxemburg bisschop Poppo van Trier vergoed voor de 

schade die (de abdijen van) deze laatste had(den) geleden tijdens de plunderingen van 

Adalbero’s neef Giselbert van Longwy. Deze daad had de vrede tussen bisschop Poppo 

van Trier en de Luxemburg familie hoogstwaarschijnlijk (eindelijk) hersteld, of er 

tenminste voor gezorgd dat de verhoudingen wat genormaliseerd raakten. Het 

overlijden van Adalbero van Luxemburg had er echter ook toe geleid dat de Luxemburg 

familie aan het eind van 1037 haar machtspositie in Trier enigszins op de helling zag 

staan. Adalbero had gedurende zijn leven immers hun fysieke aanwezigheid in Trier 

belichaamd. 

Het overlijden van abt Bernhard van St-Maximin, in 1038, kwam de Luxemburg 

familie dan ook goed uit. Door middel van een strategische abtsbenoeming konden ze 

hun wat wankelende machtspositie in Trier namelijk nieuw leven in blazen. 

Daarenboven aasden de bisschoppen van Trier al enige tijd op de abdij van St-

Maximin.1829 De wereldlijke macht en symbolische uitstraling van deze instelling zorgde 

er immers voor dat wie de (wereldlijke) controle over de abdij bezat, ook werd 

aanschouwd als dé machtigste persoon (of groep) in centraal-Lotharingen.1830 Daarbij 

komt dan nog dat bisschop Poppo van Trier in 1038 nauwe banden was aangegaan met 

diverse leden van de machtige Verdun familie, die maar al te graag hun machtspositie in 

deze streken wilde uitbreiden (ten koste van de Luxemburg familie).1831 Hoewel het 

convent van St-Maximin ongetwijfeld voldoende leden telde met een Luxemburg 

profiel, bezat niemand van hen de machtige connecties en invloedrijke positie van 

Poppo van Stavelot. De Luxemburg familie wilde in 1038 dan ook geen risico’s nemen en 

zag hun abdij liever (opnieuw) onder het bestuur van Poppo, de abt wiens carrière ons al 

vaak duidelijk maakte dat hij de belangen van de Luxemburg familie belichaamde. Zo 

kwam het dat Poppo in 1038, één jaar voor het overlijden van keizer Koenraad II, 

opnieuw zijn voormalige machtspositie in Trier kon innemen. 

 

                                                      
1828 Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, nr. 310 pp. 365-6.  
1829 Dit kwam het sterkst tot uiting in de periode 1048-1066, toen de bisschop van Trier (Everhard) in een 

langdurige strijd met de Luxemburg familie verwikkeld raakte om de hand te kunnen leggen op St-Maximin. 

Zie Kölzer, “Trier, St. Maximin”, p. 1021. 
1830 Linssen, “Lotharingen”, p. 318. 
1831 Zie Lesser, Erzbischof, p. 38. Zie ook de getuigenlijst in Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen 

Territorien, nr. 310 pp. 365-6. Over de relaties tussen de Verdun familie en de Luxemburg familie sinds 1024, zie 

onder andere supra, deel 2, 3.2.2; 3.2.5.2. 
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3.2.8 Een blik op Poppo’s abbatiaat in Stavelot-Malmedy en St-Maximin 

onder Koenraad II 

Tot nog toe concentreerden we vooral op Poppo’s invloed in andere abdijen dan 

Stavelot-Malmedy. Niettemin vormde deze abdij gedurende de volledige regeerperiode 

van Koenraad II Poppo’s voornaamste instelling. Het is dan ook aangewezen om, 

vooraleer we overgaan tot een bespreking van Poppo’s positie onder keizer Hendrik III, 

Poppo’s abbatiaat in de Ardense abdij tijdens de periode 1024-1039 nog even van 

naderbij te bekijken. Een blik op de schaarse bronnen leert ons al snel dat we over geen 

enkel spoor beschikken aangaande Poppo’s activiteiten in Stavelot in de periode 1024-

1030. Via (verloren gegane) altaar inscripties in de kerk van Stavelot weten we wel dat 

er in december 1030 alvast twee kapellen van de in opbouw zijnde kerk werden 

gewijd. 1832  Daarnaast hebben we ook weet van (slechts) één schenking en twee 

gebiedsruilen die gebeurden tijdens de periode 1030-1039. 

Hoewel het bespreken van de kapelwijdingen op het eerste zicht niet bijster relevant 

lijkt, blijkt de lijst van heiligen in wiens naam deze kapellen werden gewijd, zeer 

interessant te zijn. Ze toont immers aan dat Poppo, via patroonheiligen, in 1030 

symbolische banden wist te creëren tussen Stavelot-Malmedy en diverse instellingen 

die kort voordien onder zijn invloed waren gekomen. De ene kapel werd immers gewijd 

aan H. Laurent, niet toevallig de patroonheilige van de Luikse abdij die Poppo in de 

periode 1021-1025 had helpen stichten.1833 In het altaar van deze kapel werden dan 

relieken van diverse heiligen opgeborgen, waaronder die van H. Mauritius en H. 

Vincentius. Zoals besproken, werd Beaulieu (waar Poppo in 1015/6-1020 prior was) 

tijdens Richards abbatiaat onder de bescherming van de heilige Mauritius geplaatst, 

terwijl de Vincentius de patroonheilige was van de St-Vincent abdij te Metz (waar 

Poppo kort voordien Heribert tot abt had benoemd).1834 De andere kapel werd dan 

gewijd aan H. Nikolaas, evenmin toevallig de patroonheilige van de abdij Brauweiler, die 

Poppo in de periode 1025-1030 had helpen stichten.1835 In het altaar van deze kapel zaten 

 

                                                      
1832 HR, nrs. 96 & 97 pp. 206-7. 
1833 HR, nr. 96 p. 206. Cf. supra, deel 2, 3.1.5. 
1834 Voor Beaulieu, zie voetnoot 1199. Voor St-vincent, zie supra, deel 2, 3.2.6 (St-Vincent). De andere heiligen 

wiens relieken in het altaar werden opgeborgen zijn Stefaan, Sigismund, Crispin, Crispianus, Alexander, 

Hermetus, Eustachius, Dyonisus, Rusticus, Eleuter, Sebastiaan, Nichasius, Eutropius, Jocundus, Marcellus en 

Petrus. Zie HR, nr. 96 p. 206. Hierbij wil ik ook opmerken dat in de elfde of twaalfde eeuw een passio van de H. 

Vincentius werd geschreven in Stavelot, zie George, “les confraternités”, p. 144. 
1835 HR, nr. 97 pp. 206-7. Cf. supra, deel 2, 3.2.3.1 (Brauweiler). Volgens Haubrichs wilde Poppo hiermee een 

band creëren tussen Tholey (waar Richards vriend Eberwin abt was) en Stavelot, aangezien St-Nikolaas ook de 

patroonheilige was van Tholey. Aangezien Poppo echter geen betrokkenheid had in Tholey, is dit niet zeer 

waarschijnlijk. Zie Haubrichs, Die Abtslisten, p. 172. 
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relieken opgenomen van (onder andere) H. Nikolaas (de patroonheilige van Brauweiler), 

H. Medardus (de tweede patroonheilige van Brauweiler), H. Vaast (waar Poppo in 

1012/1013-1015 prior was) en H. Maximin (de patroonheilige van St-Maximin).1836 Wat 

hieraan opvalt, is dat Poppo vooral een band wilde creëeren met die instellingen die hij 

ofwel had helpen stichten (St-Laurent, Brauweiler), of die tot zijn meest prestigieuze 

functies behoorden (St-Maximin), of waar hij voor zijn abtsbenoeming de functie van 

prior had uitgeoefend (St-Vaast en Beaulieu). Wat evenzeer opvalt, is dat de heilige 

Vanne er niet tussen staat (de patroonheilige van Richards abdij St-Vanne in Verdun). 

Hoewel het uiteraard mogelijk is dat diens relieken vervat werden in een ander altaar 

van Stavelot, lijkt dit onze vaststelling te bevestigen dat enige ‘officiële’ samenwerking 

tussen Poppo en personen/instellingen uit Verdun ophield te bestaan na zijn 

verdrijving uit St-Laurent (in 1025).1837 

Laten we vervolgens even kort kijken naar Poppo’s domaniaal beheer van Stavelot-

Malmedy in deze periode.1838 In 1030 schonk een vazal van Hendrik II van Luxemburg, de 

oppervoogd van Stavelot, een domein aan Stavelot vooraleer hij met Koenraad II 

vertrok op veldtocht tegen de Hongaren.1839 In 1033 maakte Poppo dan gebruik van zijn 

aanwezigheid in Deville om Stavelot’s domein Medernach te ruilen met abt Nanther van 

St-Martin (Metz) voor het domein Waldorf.1840  In 1036 zien we Poppo vervolgens 

aanwezig op de hofdag in Ingelheim, waar hij een vrij complexe gebiedsruil 

onderhandelde met St-Maximin (waar Poppo op dat ogenblik even geen abt was).1841 Wat 

deze laatste ruil voornamelijk interessant maakt, is Schroeders vaststelling dat ze 

geïnterpreteerd mag worden binnen een politiek van de keizer die makkelijker gebruik 

wenste te maken van de domeinen van beide abdijen.1842 Dit bevestigt onze eerdere 

vaststelling dat Poppo’s interventies in rijksabdijen voornamelijk te maken hadden met 

de mate waarin de keizer beslag kon leggen op de inkomsten van zijn rijksabdijen.1843 

 

                                                      
1836 Voor Brauweiler: cf. supra, deel 2, 3.2.3.1 (Brauweiler). Voor St-Vaast, cf. supra, deel 2, 2.3.5. Voor St-

Maximin, cf. supra, deel 2, 3.1.4. De andere heiligen wiens relieken in het altaar werden opgeborgen zijn 

Maarten, Amandus, Apri, Columbanus en Remigius. 
1837 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.1 (St-Laurent). 
1838 Voor een uitgebreidere bespreking van deze oorkondes, zie Schroeder, Terra familiaque, pp. 95-6. 
1839 UQB, nr. 239 pp. 333-4. 
1840 UQB, nr. 245 pp. 341-3. Zie ook MGH DD KII, nr. 189 pp. 252-3. 
1841 UQB 248a & 248b, pp. 347-52. Zie ook supra, deel 2, 3.2.5.2. Hoewel Halkin-Roland deze oorkondes in 

1034/1035 dateerde, argumenteerde Wampach dat de ruil plaats vond in 1036. Dit komt overeen met 

Bresslau’s stelling dat deze transactie plaats vond in Ingelheim. Zie Bresslau, Jahrbucher Konrad II, vol. 2, p. 161 

noot 1; HR nrs. 100, 105, 123, 124 & 125; Schroeder, Terra familiaque, pp. 95-6. Zie tot slot ook Schäfer, Studien, p. 

40. 
1842 Schroeder, Terra familiaque, pp. 95-6. Daarnaast betekende deze ruil ook een ‘rationalisering’ van het 

domaniaal beheer van kloosters. Zie Schroeder & Wilkin, “Documents”, p. 38. 
1843 Cf. supra, deel 2, 3.2.5.1. 
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Om af te sluiten moet ook iets gezegd worden over Poppo’s abbatiaat in St-Maximin, 

aangezien hij ook in deze abdij abt bleef gedurende (bijna) de volledige regeerperiode 

van Koenraad II (op het ‘interpoppum’) na. De bronnensituatie is hier evenwel even 

lamentabel als bij Stavelot-Malmedy. Ik vermeldde al de bevestigingsoorkonde van 

Koenraad II uit 1026, evenals de ruil die abt Johannes van St-Maximin onderhandelde 

met Stavelot in 1036.1844 Daarnaast merken we ook dat St-Maximin in 1037 ook deelde in 

de erfenis van Adalbero van Trier, al dateert dit eveneens uit het interpoppum.1845  

De interessantste getuigenis van Poppo’s beheer van St-Maximin is echter een 

(origineel bewaarde) oorkonde, waarin de verplichtingen van de familia van St-Maximin 

in Wasserbillig opgelijst staan.1846 Hoewel deze oorkonde niet gedateerd is, staan zowel 

Poppo als oppervoogd en “hertog” Hendrik van Luxemburg erin vermeld. Dit betekent 

dat de oorkonde ofwel dateert uit de periode 1023 (Poppo’s benoeming in St-Maximin) 

tot 1026 (het overlijden van hertog Hendrik V van Beieren), ofwel uit de periode 1042 

(het jaar waarin Hendrik II van Luxemburg hertog van Beieren werd) tot 1047 (het jaar 

waarin Hendrik II van Luxemburg overleed).1847 In deze oorkonde staat te lezen hoe de 

personen die tot de familia van St-Maximin behoorden en in Wasserbillig (in het 

graafschap Luxemburg) woonden, al enige tijd moeilijk deden over de rente en diensten 

die ze moesten leveren aan het klooster. Poppo en oppervoogd Hendrik V van 

Beieren/Hendrik II van Luxemburg beslisten dan ook om lege vel pacto zwart op wit vast 

te leggen welke betalingen de personen van Wasserbillig jaarlijks verschuldigd waren 

aan de abdij.1848 Nogmaals moeten we bijgevolg vaststellen dat Poppo’s daden in St-

Maximin (en andere instellingen) zich voornamelijk concentreerden rond het 

economisch en domaniaal beheer van zijn instellingen. 

Ook al beschikken we dus over niet bijster veel sporen van Poppo’s abbatiaat in beide 

rijksabdijen, over één iets mag in elk geval geen twijfel bestaan. Poppo’s interlock positie 

opende de mogelijkheid tot heel wat circulatie van personen, goederen en kennis tussen 

Stavelot-Malmedy en St-Maximin. Zo vermeldde ik al bij de casus Hersfeld dat Rudolf, de 

voormalige prior van Stavelot, voordien monnik was geweest in St-Maximin.1849 Hoewel 

de bronnen niet toelaten de cv’s van alle abten die Poppo uitstuurde, te achterhalen, 

leidt het weinig twijfel dat velen onder hen minstens enige tijd in beide instellingen 

 

                                                      
1844 MGH DD KII, nr. 48 pp. 54-6 (1026); UQB 248a & 248b, pp. 347-52 (1036). 
1845 UQB, nr. 251 pp. 364-7. 
1846 Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, nr. 330 pp. 385-6. Omtrent de authenticiteit van 

deze oorkonde, zie Dahlhaus e.a., “Die Rebellen”. 
1847 Zie Dahlhaus e.a., “Die Rebellen”, p. 109. Uit deze datering volgt uiteraard dat de oorkonde evengoed kan 

dateren uit de regeerperiode van keizer Hendrik II (-1024), of die van Hendrik III (1039-). Niettemin bespreek 

ik haar voor het gemak op deze plaats. 
1848 Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, nr. 330 pp. 385-6. 
1849 Zie voetnoot 1697. 
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hadden doorgebracht. 1850  Ook andere bronnen bevestigen trouwens dat er tijdens 

Poppo’s abbatiaat een nauwe band tussen beide instellingen bestond. Zo zien we hoe er 

in de elfde eeuw een Vita over Remaclus, Stavelot’s patroonheilige, werd opgesteld in St-

Maximin. Daarenboven stelde Lapière een circulatie van manuscripten tussen beide 

instellingen vast.1851 Ook de hierboven vermelde opname van relieken van H. Maximin in 

een altaar van Stavelot, in 1030, ondersteunt deze vaststelling.1852 

De laatste bron over Poppo’s jaren in St-Maximin die ik hier wil vermelden, is de 

oudste necroloog van St-Maximin.1853 Hoewel deze bron dateert uit 1107-1125, werd ze 

waarschijnlijk gebaseerd op een oudere versie.1854 In deze kalender zien we heel wat 

namen opgenomen van personen die stierven tijdens Poppo’s abbatiaat. Hoewel de 

meeste vermeldingen verwijzen naar personen uit het convent, staan er ook een 

handvol leken en bisschoppen in opgenomen. Naast keizers Hendrik II en Koenraad II en 

keizerin Gisela, staan bijvoorbeeld de vier Luxemburgse oppervoogden erin vermeld 

(onder andere Hendrik V van Beieren en Hendrik II van Luxemburg).1855 Wat echter 

vooral opvalt, is dat een aantal van deze namen verwijst naar personen die hierboven 

aan bod kwamen bij de bespreking van Poppo’s invloed. Zo staat bijvoorbeeld bisschop 

Diederik II van Metz erin vermeld, evenals Judith, de vrouw van graaf Adalbero II van 

Metz, en graaf Frederik II van Luxemburg (de oppervoogd van Stavelot-Malmedy).1856 

Daarnaast staan er ook een aantal abten in vernoemd die Poppo naar andere abdijen 

uitstuurde, zoals Folmar van Weissenburg en Humbertus van Echternach.1857 Tot slot 

vinden we ook Wazo erin terug, de (latere) bisschop van Luik en een nauwe vriend van 

Poppo.1858 Opvallende afwezigen zijn dan bijvoorbeeld Richard van St-Vanne of Poppo’s 

vroegere contacten uit de Verdun familie.1859  

 

                                                      
1850 Zo vermeldt de necroloog van St-Maximin bijvoorbeeld een monnik uit Stavelot die in St-Maximin werd 

begraven. Zie Necrologium s. Maximini, ed. Kraus, p. 113. 
1851 Snijders, “Obtulisti”, p. 28 nr. 3, Lapière, La lettre, pp. 247-57. 
1852 HR, nr. 97 pp. 206-7. Zie ook George, “Les confraternités”, p. 150. 
1853 Necrologium s. Maximini, ed. Kraus. 
1854 Zie Margue, Autorité, p. 43. Over deze bron, zie ook Roberg, Gefälschte Memoria. 
1855 Zie ook Wisplinghoff, Untersuchungen, pp. 46-7. 
1856 Necrologium s. Maximini, ed. Kraus, pp. 112-3. Over het belang van de eeste twee personen in Poppo’s 

carrière, zie supra, deel 2, 3.2.6. 
1857 Necrologium s. Maximini, ed. Kraus, pp. 112-3. 
1858 Necrologium s. Maximini, ed. Kraus, p. 114. Over deze persoon, zie supra, deel 2, 3.1.5. 
1859 Zie ook Roberg, Gefälschte Memoria, p. 57. 
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3.2.9 Poppo onder Koenraad II: een gemene deler 

Welke gemene deler kunnen we nu schetsen van Poppo’s carrière en invloed onder 

keizer Koenraad II (1024-1039)? Opnieuw kan worden vastgesteld dat de inhoud van dit 

stuk enkele ‘traditionele’ visies op zowel Poppo als deze keizer bevestigt, terwijl andere 

opvattingen volledig worden tegengesproken. Zo leek bovenstaande analyse 

bijvoorbeeld te bevestigen dat de interesse van Koenraad II in zijn rijkskloosters 

voornamelijk gebaseerd was op politieke motieven. 1860  Poppo’s interventies in de 

rijkskloosters Hersfeld, Weissenburg en St-Gallen vonden immers allen plaats op een 

ogenblik dat de keizer dringend middelen wilde vrijmaken om zijn diverse expedities te 

bekostigen. Ook Poppo’s aanwezigheden in Deville (1033) en op de hofdag in Regensburg 

(1034) moeten begrepen te worden binnen de context van de Duitse pogingen om 

Bourgondië te annexeren. 

Een andere opvatting die in dit stuk weerklank vond, is dat Poppo onder Koenraad II 

de positie en status had bereikt van een ware Grossabt. Tegen het jaar 1035 had Poppo 

immers een vrij ongeziene machtspositie bereikt in het westen van het rijk, waarbij hij 

zijn invloed had laten gelden in heel wat monastieke instellingen. In gevoelige en 

cruciale politieke kwesties (zoals in Kamba of Deville) had Poppo zich bovendien 

bewezen als een gerespecteerde bemiddelaar, wat aantoont dat zijn toenmalig moreel 

gezag niet te onderschatten valt. Er kan zelfs gesteld worden dat zijn macht en invloed 

in bepaalde opzichten die van een graaf of bisschop evenaarde (of ze zelfs overtrof), al is 

dit uiteraard enigszins appelen met peren vergelijken. 

Wat echter geen ondersteuning vond in dit stuk, is de idee dat Poppo zijn 

machtspositie en wijdverspreide invloed in de periode 1024-1039 haast exclusief te 

danken had aan Koenraad II. Wolframs benoeming van Poppo als een middeleeuwse 

“staatssecretaris voor religie”, die van de keizer haast alle rijkskloosters in het westen 

van het Duitse rijk kreeg toegewezen, kan bijgevolg van tafel worden geveegd. We 

stelden daarentegen vast hoe Poppo’s carrière onder Koenraad II ingedeeld kan worden 

in diverse fasen. Per fase konden dan enkele algemene dynamieken geïdentificeerd 

worden die de verspreiding van Poppo’s invloed in de hand werkten. 

De eerste fase werd ingeluid door de verkiezingsstrijd te Kamba (september 1024), en 

duurde tot ongeveer het jaar 1030. In deze fase werd de uitbreiding van Poppo’s invloed 

voornamelijk beïnvloed door de wijzigende regionale machtsverhoudingen in 

Lotharingen die werden veroorzaakt door de Duitse opvolgingskwestie. Zowel Poppo’s 

betrokkenheid in Brauweiler (op vraag van paltsgraaf Ezzo), zijn betrokkenheid in St-

Eucharius (op vraag van bisschop Poppo van Trier) als zijn betrokkenheid in St-Ghislain 

 

                                                      
1860 Deze mening vonden we terug bij auteurs als Hoffmann, Vogtherr en Wolfram. Zie supra, deel 2, 3.2.1. 
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(op vraag van bisschop Gerard van Kamerijk) kunnen namelijk begrepen worden vanuit 

Poppo’s verbondenheid met de machtsgroep van de Luxemburg familie. Terwijl Ezzo 

zijn regionale machtspositie sterk gewijzigd zag na het overlijden van Hendrik II en 

hierbij zijn alliantie met de Luxemburg familie wilde versterken, zochten de 

bisschoppen van Trier en Kamerijk voornamelijk toenadering tot Poppo om de lokale 

machtspositie van hun instellingen te vrijwaren in een context van regionaal en lokaal 

conflict. Al bij al speelde in deze jaren de invloed van keizer Koenraad II dus nog geen 

grote rol in het verloop van Poppo’s carrière, al vormde zijn verantwoordelijkheid over 

de stichting Limburg hierop een grote uitzondering.1861 Hierin mogen we voornamelijk 

een bedanking van Koenraad II herkennen voor Poppo’s cruciale steun in de Duits-

Lotharingse opvolgingskwestie. 

Dit veranderde enigszins in de tweede fase, die duurde van 1030-1035. In deze periode 

zien we de invloed van Poppo immers de grenzen van Lotharingen overschrijden, iets 

wat vooral te wijten viel aan de invloed van keizer Koenraad II (of koningin Gisela). 

Zoals gezegd, had de keizer zeer concrete doelen voor ogen toen hij Poppo’s invloed 

introduceerde in de rijksabdijen Hersfeld, Weissenburg en St-Gallen, niet toevallige drie 

van zijn belangrijkste instellingen. De reden dat Koenraad II opteerde voor Poppo om 

een abt in deze instituties te voorzien, kan voornamelijk verklaard worden doordat 

Poppo zich in het verleden (in Stavelot-Malmedy en St-Maximin) al inschikkelijk had 

getoond ten aanzien van de keizerlijke belangen. Bovendien lijken de schaarse bronnen 

erop te wijzen dat een gedegen economisch beheer één van Poppo’s handelsmerken 

vormde. Ook het feit dat Poppo de ‘juiste’ connecties en het ‘juiste’ profiel bezat, speelde 

hier ongetwijfeld een rol. Tot dan toe hadden diverse leden van de Luxemburg familie 

zich immers bewezen als trouwe medestanders van de keizerlijke belangen in 

Lotharingen. Niettemin valt het op dat in het geval van deze drie rijksabdijen Poppo’s 

band met de Luxemburg familie evenwel niet de doorslaggevende factor vormde voor 

zijn invloed.  

We merkten ook hoe Poppo in deze periode (minstens) twee keer door de keizer werd 

ingezet als politiek diplomaat in de Duits-Bourgondische kwestie. Hierbij speelde 

Poppo’s verbondenheid met de Luxemburg familie dan wel weer een doorslaggevende 

rol, evenals zijn (voormalige) band met de Verdun familie. Net als in de Duits-

Lotharingse opvolgingskwestie moest Poppo er immers (hoogstwaarschijnlijk) opnieuw 

de rol opnemen van bemiddelaar tussen de optimates van beide families, wiens steun 

Koenraad II op dat ogenblik hard nodig had. Het is bijgevolg vooral (maar ook enkel) 

 

                                                      
1861 Als de keizer al betrokken was in deze casussen, dan was dit eerder het gevolg van Poppo’s hoedanigheid 

als imperiaal vazal, of omdat het een rijksklooster betrof (zoals St-Ghislain). Niettemin vormde de keizer (of 

zijn nabije omgeving) in geen van deze gevallen de drijvende kracht achter de verspreiding van Poppo’s 

invloed. 
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gedurende deze periode dat we Poppo kunnen benoemen als een ‘medewerker’ van de 

keizer. 

Hoewel Poppo’s invloed buiten de grenzen van Lotharingen in deze fase voornamelijk 

aan de keizer te wijten viel, was het in Lotharingen zelf echter nog steeds Poppo’s 

verbondenheid met de Luxemburg familie die de verspreiding van zijn invloed bepaalde. 

Zo kunnen we achter zijn invloed in St-Vincent, Bouzonville, St-Truiden en Waulsort-

Hastière telkens opnieuw de hand van (een lid van) de Luxemburg familie herkennen. 

Ook hier werden zijn interventies vooral ingegeven door de concrete nood tot het 

vrijwaren van een lokale machtspositie.1862 Wat echter opviel, is dat het verloop van 

Poppo’s carrière vanaf 1028 niet langer enkel ‘meedeinde’ op de evoluerende 

verhoudingen tussen de Luxemburg familie en andere machtsgroepen. Zijn positie bleek 

namelijk ook sterk afhankelijk te zijn van de veranderende dynastieke situatie van de 

Luxemburg familie zelf. Dit werd vooral duidelijk in het geval van in Echternach, waar 

Poppo’s interventie een direct gevolg was van een erfeniskwestie binnen deze familie.  

De derde fase van Poppo’s carrière onder Koenraad II liep vervolgens van 1035-1039, 

en vormt in de historiografie de meest ‘genegeerde’ fase. In deze periode werd duidelijk 

dat Poppo’s verbondenheid met de Luxemburg familie hem dan wel tot een invloedrijke 

abt had gemaakt, maar dat deze band evengoed in zijn nadeel kon spelen. Poppo’s 

‘mislukkingsverhaal’ van St-Laurent (1025) had al aangetoond in hoeverre zijn sociale 

identiteit een restrain kon betekenen, al zou dit vooral in de periode 1035-1038 grote 

gevolgen hebben voor zijn positie in Trier. De dynastieke ontwikkelingen binnen de 

Luxemburg familie, evenals de nasleep van de vermelde erfeniskwestie, had zijn positie 

in Trier immers sterk bemoeilijkt. Het feit dat Poppo het offer was dat gebracht werd op 

het altaar van een regionale vrede met bisschop Poppo van Trier, toont aan hoezeer 

Poppo in de ogen van zijn tijdsgenoten de macht en invloed van de Luxemburg familie 

representeerde. Van zodra de wijzigende politiek-dynastieke context in Trier Poppo’s 

aanwezigheid in deze stad opnieuw wenselijk maakte voor de Luxemburg familie, zien 

we Poppo’s invloed in Trier terugkeren. 

We moeten bijgevolg vaststellen dat de verspreiding van Poppo’s invloed onder 

Koenraad II grotendeels gedreven werd door dezelfde dynamieken als diegene die we 

vaststelden tijdens Poppo’s pre-abtelijke carrière, of tijdens zijn jaren als abt onder 

Hendrik II. Van fundamenteel belang hierbij waren Poppo’s positionering binnen 

diverse machtsgroepen (vooral dan zijn nauwe verbondenheid met de Luxemburg 

familie) en de wijzigingen in de politieke machtsverhoudingen tussen (of binnen) 

diverse aristocratische groepen. We mogen de studie van Poppo’s invloed in een 

 

                                                      
1862 Bouzonville vormde hierop een uitzondering, aangezien de stichter via Poppo voornamelijk voor ogen had 

zijn alliantie met de Luxemburg machtsgroep te versterken. 
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bepaalde abdij dan ook niet louter beperken tot de relatie tussen Poppo enerzijds en 

(het convent van) deze instelling anderzijds. Poppo vertegenwoordigde immers veel 

meer dan zijn hoedanigheid als (imperiale) abt. Hij bezat een ganse ‘rugzak’ aan sociaal 

kapitaal en invloed, die (samen met hem) werden geïntroduceerd in de betreffende 

instellingen. Poppo’s betrokkenheid kan in vele gevallen dan ook beschouwd worden als 

een ‘glijmiddel’ om de invloed van bepaalde machtsgroepen (in casu de Luxemburg 

familie) te introduceren in een instelling, of om de lokale machtsverhoudingen in en 

rond een abdij te gaan herdefiniëren of bestendigen.1863 

Er is echter nog traditionele opvatting die in dit stuk geen weerklank vond. Niks wijst 

er namelijk op dat Poppo zijn invloedrijke positie had aangewend om zijn (of Richards) 

vermeende ‘hervormingen’ te gaan verspreiden over de diverse instellingen. De enige 

bronnen die ons enigszins informeren over veranderingen die Poppo (of zijn abten) 

zou(den) hebben doorgevoerd, zijn afkomstig uit Stavelot-Malmedy, St-Maximin, 

Hersfeld, St-Gallen en Waulsort-Hastière. Al deze veranderingen betreffen echter de 

wijze waarop het domaniaal beheer van deze instellingen werd georganiseerd. In het 

geval van de rijksabdijen kunnen we zelfs met enige zekerheid stellen dat deze ingrepen 

voornamelijk dienden om tegemoet te komen aan de wensen van de keizer. Daarnaast 

beschikken we uiteraard ook over de (enigszins moeilijk te interpreteren) getuigenis 

van Ekkehard IV van St-Gallen, waarin wordt aangegeven dat Poppo’s introductie 

gepaard ging met wijzigingen in de kledingdracht. Het is bijgevolg goed mogelijk dat 

Poppo inderdaad enige interne ‘moderniseringen’ doorvoerde in St-Gallen. Niettemin 

vormt dit geen voldoende reden om zijn interventies te gaan bestempelen als 

‘hervormingen’, of om Poppo te gaan beschouwen als een Cluniacenzische 

vertegenwoordiger.1864 Daarnaast lijkt de bron van Ekkehard IV erop te wijzen dat Poppo 

wijzigingen doorvoerde in de verhoudingen tussen het convent en de lokale/regionale 

edellieden. Dit strookt met onze vaststelling dat Poppo’s introductie gepaard ging met 

wijzigende machtsverhoudingen in en rond het klooster, wat uiteraard een vrij grote 

lokale impact had. 

Daarnaast leverde dit hoofdstuk twee interessante vaststellingen op. De eerste 

vaststelling betreft Poppo’s blijvende invloed in de instellingen waar hij een abt had 

aangewezen, evenals de wijze waarop hij zijn eigen macht percipieerde. Bronnen uit 

Echternach, St-Ghislain en Waulsort-Hastière lijken immers te suggereren dat Poppo 

zichzelf in deze instellingen enige autoriteit (of betrokkenheid) bleef toekennen, ook al 

 

                                                      
1863 Interessant te vermelden hierbij, is dat in diverse instellingen ook na Poppo’s interventie blijvende 

contacten met (of invloed van) St-Maximin en/of leden van de Luxemburg machtsgroep werden 

waargenomen, ook al waren deze niet a priori aanwezig. Dit is bijvoorbeeld het geval met Brauweiler, St-

Eucharius, St-Gallen en Hersfeld. 
1864 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, p. 99; Patzold, Konflikte, pp. 84-6. 
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had hij er geen enkele (officiële) bevoegdheden (meer).1865 Daarenboven lijkt de Historia 

Walciodorensis aan te geven dat Poppo bijzonder ver kon gaan in het zichzelf toekennen 

van deze autoriteit, ook al is het uiteraard gevaarlijk om conclusies te trekken op basis 

van deze ene bron. De tweede vaststelling betreft dan de impact die zijn positionering 

binnen machtsnetwerken had op zijn relaties met zijn voordien opgebouwd sociaal 

kapitaal. Tot aan de verkiezing van Koenraad II hadden zowel Richard van St-Vanne als 

diverse leden van de Verdun familie immers een niet onbelangrijke rol gespeeld in het 

verloop van Poppo’s carrière. Het ziet er echter naar uit dat de wijzigende 

machtsverhoudingen in Lotharingen ervoor hadden gezorgd dat Poppo alle (officiële) 

banden met deze vroegere sociale omgeving (evenals met Richard van St-Vanne) had 

moeten doorknippen.1866 We kunnen bijgevolg stellen dat Poppo in deze periode niet 

enkel uit Verdun verdween, maar ‘Verdun ook uit Poppo’. 

3.3 The story of an old man: Poppo als abt onder Hendrik III 

(1039-1048). 

In 1039 stierf de Duitse keizer Koenraad II in Nijmegen, kort nadat hij ziek was 

geworden. Op dat ogenblik had Poppo de leeftijd van 61 jaar bereikt, waardoor hij – naar 

middeleeuwse maatstaven – gerust ‘oud’ kan worden genoemd. Ondanks (of net omwille 

van) zijn leeftijd genoot hij echter nog steeds een zeer invloedrijke machtspositie in 

Lotharingen. Voor Hendrik III, die in 1039 zijn overleden vader Koenraad II opvolgde als 

Duitse heerser, vormde Poppo op dat ogenblik dan ook één van zijn machtigere vazallen 

in het westen van zijn overgeërfd koninkrijk.1867  

Deze erfopvolging betekende uiteraard heel wat nieuwe kansen Poppo, die in de 

voorbije jaren wat aan macht had moeten inboeten. Dat hij die kansen wist benutten, 

wordt bewezen door het feit dat Poppo’s invloed gedurende de laatste negen jaar van 

zijn leven nog steeds hoge toppen scheerde. Hoewel hij niet langer de abt vormde die tal 

van instellingen kreeg toegewezen, valt zijn morele en symbolische macht in deze 

periode niet te onderschatten. Tussen zijn 61 en 70 jaar zien we zijn invloed immers 
 

                                                      
1865 Zie bijvoorbeeld zijn (eventuele) latere betrokkenheid in Echternach en St-Ghislain, of zijn toe-eigening 

van de investituur en latere conflictbemiddeling in Waulsort-Hastière. 
1866 Dit verklaart ook de vaststelling van Vanderputten dat leden van de Luxemburg familie opvallende 

afwezigen waren uit de lijst van weldoeners aan de St-Vanne abdij van Verdun, waartoe nochtans de meeste 

regionale magnaten toe behoorden. Zie Vanderputten, Imagining, pp. 82-3. 
1867 De zalving van Hendrik III tot keizer vond plaats in 1046. 
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opduiken in enkele belangrijke evenementen en beslissingen. Het meest opvallende aan 

deze periode is echter zijn laatste levensjaar, waarin de bejaarde Poppo na een 

afwezigheid van niet minder dan 33 jaar terugkeerde naar Vlaanderen.1868 In dit deel zal 

ik bespreken hoe Poppo’s carrière en invloedrijke positie in de laatste negen jaar van 

zijn leven evolueerde, en welke dynamieken zijn uiteindelijke terugkeer naar 

Vlaanderen veroorzaakten. 

3.3.1 Hendrik III en zijn politiek in Lotharingen 

De opvolging van Koenraad II ging de geschiedenis in als één van de enige rimpelloze 

koningswissels van het Duitse rijk. Al in 1028 had Koenraad II zijn (enige) zoon Hendrik 

III immers op op 12-jarige leeftijd tot medekoning laten kronen.1869 Hierdoor kwam het 

Duitse rijk niet zonder koning te staan bij het overlijden van Koenraad II in 1039. 

Bovendien bekleedde Hendrik III op dat ogenblik als 22-jarige al een vrij machtige 

positie in het rijk. Zijn vader had hem immers in 1027 de hertogstitel van Beieren 

toegekend, waarna Hendrik III in 1038 ook de hertogstitel van Zwaben had verkregen en 

tot koning van Bourgondië was benoemd.1870  

In de moderne historiografie veroorzaakte de regeerperiode van Hendrik III in elk 

geval minder controverse dan die van zijn twee voorgangers. Voor vele historici 

vertegenwoordigde Hendrik III hét hoogtepunt van het middeleeuwse keizerrijk, 

waarbij zijn regering werd aanzien als “die letzte Erfüllung des Einklangs von Imperium und 

Sacerdotium im hohen Mittelalter”.1871 Meer nog dan zijn vader zou hij de mogelijkheden 

van zijn rijkskloosters hebben benut, waarbij “de laatste bloeitijd” van de 

rijksbenedictijnen tijdens zijn koningschap viel.1872  

Wat voor ons echter vooral interessant is, is dat Hendrik III in Lotharingen de politiek 

van zijn vader verderzette. Dit betekent dat hij de bestaande machtsverhoudingen in 

beide hertogdommen respecteerde en bleef steunen op zowel de Luxemburg als de 

 

                                                      
1868 Poppo’s laatste (gekende) aanwezigheid in Vlaanderen dateert uit 1015, het jaar waarin hij zijn priorschap 

in St-Vaast (Arras) moest neerleggen en door Richard van St-Vanne werd terug gezonden naar Verdun. Zie 

supra, deel 2, 2.3.5, 2.3.6. 
1869 Wolfram, Conrad II., pp. 85, 141. 
1870 Appelt, “Heinrich III.”, pp. 313-5. Omtrent deze keizer, zie onder meer ook Schmidt, “Heinrich III.”; 

Schieffer, “Heinrich III.”; Laudage, “Heinrich III.”; Ziemann, “Heinrich III.”. 
1871 Vogtherr, Die Reichsabteien, p. 290. Zie ook Vogtherr, “Die Reichsklöster”, pp. 436-42; Ziemann, “Heinrich 

III.”, pp. 13-46.  
1872 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 290-292. Zie ook Seibert, “Libertas”, pp. 524-35. Vooral Hersfeld kreeg een 

zeer belangrijke rol toebedeeld onder Hendrik III, zie Vogtherr, “Die Reichsklöster”, pp. 441-2. 
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Verdun familie om zijn regionale machtsbasis te behouden.1873 Vooral graaf Hendrik II 

van Luxemburg (de oppervoogd van St-Maximin) en Gozelo van Verdun (die sinds 1033 

beide hertogstitels van Lotharingen bezat) speelden een voorname rol in zijn politiek in 

het westen van het rijk.1874 In 1039/1040 verkreeg Gozelo immers de toestemming om de 

hertogstitels van Lotharingen erfelijk te maken en om zijn zoon Godfried ‘met de baard’ 

van Verdun medehertog te maken.1875 Hendrik II van Luxemburg verwierf dan in 1042 de 

hertogstitel van Beieren, een functie die lange tijd in handen was geweest van diens 

oom Hendrik V van Luxemburg.1876 In 1047 zag ook Frederik II van Luxemburg (de 

oppervoogd van Stavelot-Malmedy) zijn machtspositie toenemen dankzij Hendrik III, 

aangezien hij de hertogstitel van Nederlotharingen werd toegekend (nadat Godfried 

‘met de baard’ van Verdun een opstand had ontketend).1877  

Deze continuïteit van de keizerlijke politiek in Lotharingen doet vermoeden dat ook 

Poppo een voorname rol zou krijgen toebedeeld in het beleid van Hendrik III. Poppo 

mocht dan wel niet dé vertrouwenspersoon van Koenraad II zijn geweest zoals vele 

historici hem afschilderden, niettemin bezat hij een gevestigde machtspositie in 

Lotharingen op het ogenblik dat Hendrik III koning werd. Aangezien deze laatste voor 

zijn politiek in Lotharingen voornamelijk vertrouwde op personen die al een 

invloedrijke positie bekleedden, lijkt het logisch dat de jonge koning ook gebruik zou 

maken van Poppo’s regionale uitstraling. De evenementen van 5 juni 1040 lijken dit 

vermoeden alleszins te bevestigen. 

 

                                                      
1873 Twellenkamp, “Das Haus”, p. 485. 
1874 Ook de zonen van Ezzo zagen hun machtspositie in Lotharingen versterkt, aangezien Otto II in 1045 tot 

hertog van Zwaben werd benoemd. Zie Kimpen, Ezzonen, p. 11. 
1875 Werner, “Der Herzog”, pp. 399-400. 
1876 Twellenkamp, “Das Haus”, p. 485. 
1877 Twellenkamp, “Das Haus”, pp. 485-6. Zie ook de stamboom in Figuur 29. 
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Figuur 32 Grafsteen van Koenraad II in de crypte van de dom te Speyer (Foto: Koen 
Vanheule) 

3.3.2 5 juni 1040: Poppo’s gloriemoment 

In 1040 waren de constructiewerkzaamheden van Stavelot’s nieuwe abdijkerk 

grotendeels voltooid, al moest de kerk nog officieel ingewijd worden. Voor Poppo moet 

deze inwijding van ‘zijn’ kerk een enorme symbolische betekenis hebben gehad. Ze 

vormde in diverse opzichten immers de bekroning van zijn voorbije 20-jaar-durende 

carrière als abt. Ongetwijfeld wilde hij dit evenement dan ook niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Dankzij zijn machtige positie in Lotharingen en zijn omvangrijk sociaal 

kapitaal, bezat hij de mogelijkheid om er een groots spektakel van te maken. Op die 

manier kon de 62-jarige Poppo nog één keer via een indrukwekkende performance zijn 

invloedrijke status als Grossabt bezegelen.1878 

Om de kerkwijding van Stavelot tot een groots regionaal gebeuren te maken, was 

Poppo erin geslaagd om niemand minder dan de jonge koning Hendrik III himself uit te 

nodigen. Na een oponthoud in Luik (eind mei 1040), begaf de koning zich immers met 

 

                                                      
1878 Vier bronnen laten ons toe om een vrij nauwkeurig beeld te krijgen van de evenementen rond de 

kerkwijding van Stavelot in 1040. De voornaamste bron is ongetwijfeld de zogenaamde Dedicatio et inventio 

Stabulensis, een ooggetuigenverslag neergeschreven door één van Stavelot’s monniken ergens na 1048. HR, nr. 

103 pp. 215-20. Deze bron werd volledig vertaald in George, “Les reliques”, pp. 348-52, 358-61. Over de datering 

van deze bron, zie George, “Les reliques”, noot 12. Daarnaast besteedden ook Everhelm en Onulf flink wat 

regels aan dit evenement, terwijl er toen ook twee oorkonden werden uitgevaardigd. Zie Vita Popponis, MGH SS 

11, c. 22 p. 307; MGH DD HIII, nrs. 51 pp. 64-6, 52 pp. 66-8. Zie ook UQB, nr. 255, pp. 372-3. 
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zijn hofhouding naar Stavelot, waar op 5 juni 1040 de inwijding van de kerk van Stavelot 

plaats vond. Naast Hendrik III tekende ook een indrukwekkende lijst machtige prelaten 

present voor deze gebeurtenis, waaronder de aartsbisschoppen Herman van Keulen en 

Adalbrand van Bremen, evenals de bisschoppen Nithard van Luik, Herman van Münster, 

Raoul van Schleswig, Richard van Verdun (niet te verwarren met Richard van St-

Vanne), Bernold van Utrecht, Gerard van Kamerijk en Diederik II van Metz.1879 Hoewel 

ook heel wat wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren, vermeldden de 

bronnen enkel de aanwezigheid van Hendrik II van Luxemburg, Gozelo van Verdun en 

diens zoon Godfried ‘met de baard’. Ook Richenza, de abdis van Nijvel, was er 

aanwezig.1880 

De evenementen gingen van start met een performance van Poppo, die twee villae 

schonk aan de kerk van Stavelot om in haar onderhoud te voorzien.1881 Vervolgens werd 

de muur rond het kerkhof ingewijd, waarna de relieken van (onder andere) H. Remaclus 

in een grootse processie werden rondgedragen. Nadat de aanwezige massa volk liederen 

had gezongen, kwamen de relieken aan bij het portaal van de kerk, die plechtig werd 

ingewijd. Daarop verzamelden de koning, enkele leden van zijn hofhouding en de 

vernoemde bisschoppen zich rond de relieken en traden ze de kerk binnen, waar de 

koning een schenking deed aan de abdij.1882 Daarop ging men weer naar buiten, waar 

Hendrik III samen met graaf Hendrik II van Luxemburg een jaarmarkt inwijdde. Tot slot 

droeg de koning de relieken van H. Remaclus, Stavelot’s patroonheilige, persoonlijk 

terug naar zijn oorspronkelijke plaats. De dag werd dan afgesloten met een misviering, 

waarna koning Hendrik III alle vroegere privileges en diverse bezittingen van de abdij 

bevestigde en ze liet bezegelen met een oorkonde.1883 

Het verloop van deze gebeurtenissen maakt duidelijk dat dit evenement naar 

middeleeuwse maatsteven vrij indrukwekkend moet zijn geweest. Wat echter vooral 

interessant is, is de lijst van aanwezigen. Zo is eerst en vooral de aanwezigheid van de 

koning zonder meer opmerkelijk. Laat er immers geen twijfel over bestaan, zijn 

presentie op dit gebeuren was zekerlijk geen fait divers of een beleefdheidsbezoek. Zoals 

Vogtherr aantoonde, was het immers vrij uitzonderlijk dat een koning aanwezig was op 

 

                                                      
1879 Zie George, “Les reliques”, pp. 352-3. George verwarde bisschop Richard van Verdun met Richard van St-

Vanne, hoewel de bronnen zelf duidelijk naar de bisschop van Verdun verwijzen.  
1880 MGH DD HIII, nr. 52 pp. 67-8. 
1881 Over deze schenking, zie Schroeder, Terra familiaque, p. 96. 
1882 Over deze schenking, zie Schroeder, Terra familiaque, p. 96. 
1883 George, “Les reliques”, pp. 348-51. Zie ook MGH DD HIII, nr. 51 pp. 64-6. In deze oorkonde staat een vrij 

opvallende clausule met betrekking tot de regeling van de rechten van voogden opgenomen. Zie hiervoor 

Kölzer, Studien, p. 271; Schroeder, Terrafamiliaqua, p. 97. Volgens de Vita Popponis maakte Poppo ook van deze 

gelegenheid gebruik om de suprematie van Stavelot over Malmedy te bestendigen. Zie George, “Les reliques”, 

p. 355. 
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de wijding van een abdijkerk.1884 Zijn aanwezigheid valt dan ook enkel te verklaren 

doordat hij een persoonlijk belang had bij dit evenement.1885  

Naast de koning en de schare (aarts)bisschoppen zien we daarenboven de (op dat 

ogenblik) twee machtigste leden van de Luxemburg familie aanwezig, met name 

bisschop Diederik II van Metz en graaf Hendrik II van Luxemburg (de voogd van St-

Maximin).1886 Deze laatste kreeg zelfs een bijzondere rol toebedeeld, aangezien hij samen 

met de koning de jaarmarkt mocht openen. Hoewel Frederik II van Luxemburg, de 

voogd van Stavelot-Malmedy, niet voorkomt in de bronnen lijdt het weinig twijfel dat 

ook hij present tekende. Daarnaast zien we ook Gerard van Kamerijk opduiken, een oude 

kennis van Poppo (met wie hij onder meer had samengewerkt in St-Ghislain).1887 De 

aanwezigheid van Gozelo van Verdun (de hertog van Opper- en Nederlotharingen) en 

zijn zoon Godfried ‘met de baard’ is echter zeer frappant.1888 We stelden immers vast hoe 

Poppo onder Koenraad II zijn banden met de Verdun familie (schijnbaar) had 

verbroken.1889 Dit wijst er bijgevolg op dat met het aantreden van Hendrik III de plooien 

tussen de Luxemburg en Verdun familie enigszins waren gladgestreken, waardoor 

Poppo opnieuw zijn (voormalige) contacten met de Verdun familie kon valoriseren. Ook 

de aanwezigheid van Richenza, de abdis van Nijvel, kende een speciale betekenis. Zij was 

immers niemand minder dan de zus van de al vaak vernoemde paltsgraaf Ezzo van 

Lotharingen.1890 Opvallende afwezigen zijn dan bisschop Poppo van Trier en Richard van 

St-Vanne.1891  

We kunnen bijgevolg vaststellen hoe vele van de voornaamste geestelijke en 

wereldlijke machthebbers van Lotharingen zich op die dag in Stavelot hadden 

verzameld. Poppo zag zich er dan ook omringd met enkele van de machtigste 

vertegenwoordigers van de families die tot dan toe een grote rol hadden gespeeld in zijn 

 

                                                      
1884 Vogtherr, Die Reichsabteien, pp. 211-3, 292-3. 
1885 Waarschijnlijk greep de koning deze gelegenheid aan om op symbolische wijze zijn banden te bestendigen 

met de machtsgroepen die zijn machtsbasis zouden vormen in Lotharingen; met name de regionale 

bisschoppen, de graaf van Luxemburg, de graaf van Verdun en de abt Poppo. 
1886 Zie de stamboom in Figuur 29. 
1887 Zie bijvoorbeeld supra, deel 2, 3.2.3.3 (St-Ghislain). 
1888 Hoewel zij niet in de dedicatio worden vermeld (dit in tegenstelling tot Hendrik II van Luxemburg en 

Diederik II van Metz), staan ze als intervenientes opgenomen in een oorkonde voor Nijvel die werd uitgereikt op 

deze festiviteiten. Zie MGH DD HIII, nr. 52 p. 67. 
1889 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.3 (St-Laurent). 
1890 Nijvel kende een speciale betekenis voor de familie van Ezzo. Zo was ook Ezzo’s dochter Adelheid rond het 

jaar 1040/1041 in deze instelling ingetreden. Zie Beuckers, Die Ezzonen, pp. 40-3, 135-40; Steinbach, “Die 

Ezzonen”, p. 75. Over Ezzo, zie bijvoorbeeld supra¸ deel 2, 3.2.3.3 (Brauweiler). 
1891 Voor een verklaring voor de afwezigheid van Poppo van Trier, zie supra, deel 2, 3.2.7. 
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carrière.1892 Met andere woorden, Poppo was erin geslaagd om op deze dag in volle 

aanblik van een enorme menigte optimates niet enkel zijn invloed en machtspositie, 

maar ook zijn voornaamste allianties op symbolische wijze te bestendigen. 5 Juni 1040 

mag daarom niet enkel als een hoogdag voor de abdij Stavelot-Malmedy worden 

beschouwd, maar vooral als hét gloriemoment van Poppo. 

 

                                                      
1892 Naast de Luxemburg familie, waren het immers vooral de Verdun familie en Ezzo van Lotharingen die 

doorheen de volledige levensloop van Poppo constant bleven opduiken. Cf. supra. 
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Figuur 33  Koning Hendrik III met abten Humbert van Echternach en Poppo van Stavelot 
(?), Perikopenboek Hendrik III, Echternach, c. 10401893 

 

                                                      
1893 Universiteitsbibliotheek Bremen, MS b. 21, fol. 2v. Deze afbeelding stelt Hendrik III voor die enkele dagen 

na de kerkwijding van Stavelot Echternach bezocht, in juni 1040. Voor een bespreking van deze afbeelding en 

de identificatie van Poppo als tweede afgebeelde abt, zie supra, deel 2, 3.2.4; evenals voetnoot 1685. 
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3.3.3 Uitgeteld, maar niet uitgespeeld: Poppo’s invloed in Lotharingse 

abdijen en bisschopsbenoemingen (1040-1046) 

Ook al bezat Poppo in 1040 een positie van hoog aanzien in Lotharingen en in het rijk, 

omwille van zijn gevorderde leeftijd zou hij in de komende jaren uiteraard niet meer het 

hoge aantal instellingen uit zijn voorgaande carrière toevertrouwd krijgen. Niettemin 

moeten we vaststellen hoe hij ook in de jaren 1040 nog zijn invloed nog kon laten gelden 

in enkele Lotharingse abdijen. In c. 1040 liet hij immers zijn neef Everhelm, de latere 

opdrachtgever (en mede-auteur) van de Vita Popponis, benoemen in Hautmont. In 1041 

of 1046 lijkt Poppo dan voor een tweede keer te hebben geïntervenieerd in St-Vincent in 

Metz, aangezien Folquinus, de schoolleider van Stavelot, er abt werd. Ergens in de jaren 

1040 werd dan ook Ernestus, een monnik uit St-Maximin, en, indien we de Vita Popponis 

mogen geloven, een vertrouweling van Poppo, abt in de abdij van St-Maarten in 

Trier.1894 Laten we daarenboven niet vergeten dat ook Poppo’s voorspraak in een 

oorkonde voor St-Ghislain, zijn betrokkenheid in het dispuut tussen Waulsort en 

Hastière en zijn (vermoedelijke) aanwezigheid bij het bezoek van Hendrik III en Gisela 

aan Echternach allen in deze periode te situeren zijn.1895 Daarnaast zou Poppo ook een 

rol hebben gespeeld in de benoeming van Wazo tot nieuwe bisschop van Luik. 

Een vriendendienst? (1): Hautmont (c. 1040), St-Vincent (c. 1041/1046) en St-

Maarten 

Beide verhalen achter Poppo’s betrokkenheid in Hautmont en St-Vincent bevatten op 

zich geen grote verrassingen, maar liggen in de lijn van wat we al bespraken over 

Poppo’s vroege carrière. Wat uiteraard wel opvalt aan Poppo’s invloed in Hautmont, is 

dat hij er een familielid liet benoemen als abt, namelijk de ons al goed bekende 

Everhelm.1896 Het exacte tijdstip van Poppo’s betrokkenheid in Hautmont is enigszins 

betwist, al gaan de meeste auteurs uit van het jaar 1040.1897 Hoewel Everhelm in zijn Vita 

Popponis over zijn benoeming enkel liet vallen dat “Everhelmus quoque in Altomonte rector 

coepit haberi”, mogen we ervan uit gaan dat bisschop Gerard van Kamerijk achter 

Poppo’s betrokkenheid zat.1898 Hautmont was namelijk niet enkel in handen van zijn 

 

                                                      
1894 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 17 pp. 303-4. 
1895 Voor zijn rol als interveniens in een oorkonde van St-Ghislain uit 1040, zie supra, deel 2, 3.2.3.3 (St-Ghislain). 

Voor zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen het convent van Waulsort en dat van Hastière (in de jaren 

1040), zie supra, deel 2, 3.2.6 (Waulsort-Hastière). Voor zijn aanwezigheid in Echternach in 1040, zie supra, deel 

2, 3.2.4. 
1896 Over Everhelm en zijn auteurschap van de Vita Popponis, zie supra, deel 1, 1.1. 
1897 Zie Ladewig, Studien, p. 71; Schäfer, Poppo, p. 101. 
1898 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 19 p. 305. 
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familie, bovendien had Gerard al in 1015 Richard van St-Vanne uitgenodigd om een 

groep Benedictijnse monniken te installeren in Hautmont, waar op dat ogenblik 

kanunniken leefden.1899  

Over de motieven van Gerards vraag aan Poppo om te interveniëren in Hautmont, 

kan een gelijkaardig verhaal verteld worden als voor wat betreft zijn eerdere 

betrokkenheid in St-Ghislain.1900 Hautmont was in handen terecht gekomen van Gerard’s 

vader, Arnaud van Florennes, nadat Herman van Ename (de schoonbroer van Arnaud) 

deze aan hem had geschonken.1901 Herman zelf had deze abdij dan verkregen van zijn 

vader (Godfried ‘de gevangene’ van Verdun), die haar op zijn beurt had verkregen nadat 

de Duitse keizer de domeinen van Reginar III van Henegouwen in beslag had 

genomen.1902 Net als in het geval van St-Ghislain, eiste Reginar V van Henegouwen (de 

verre erfgenaam van Reginar III van Henegouwen) tijdens het episcopaat van Gerard 

van Kamerijk dus hoogstwaarschijnlijk de controle op over Hautmont, een instelling die 

hij als zijn erfrechtelijk bezit beschouwde.1903  

Dit verklaart waarom Gerard van Kamerijk in 1015 aan Richard van St-Vanne had 

gevraagd om de aanwezige kanunniken te verdrijven uit Hautmont en te vervangen 

door monniken uit Verdun. Op dat ogenblik moest de slag van Florennes immers nog 

plaats vinden, waarin Godfried II van Verdun de strijd aanging met zijn aartsvijanden 

Reginar V van Henegouwen en Lambert van Leuven. 1904  Dankzij zijn nauwe 

verbondenheid met de Verdun familie, kon Richard de kanunniken (die ongetwijfeld de 

machtsgroep van Reginar V van Henegouwen genegen waren) verdrijven uit deze abdij, 

om zo Hautmont te heroriënteren onder de bisschoppelijke controle van Gerard van 

Kamerijk. 1905  In 1040 waren de politieke kaarten in Lotharingen echter volledig 

herschud, en had de Verdun familie zich geallieerd met Reginar V van Henegouwen.1906 

Gerard van Kamerijk kon bijgevolg moeilijk Richard van St-Vanne inschakelen, 

waardoor hij Poppo (die wel over het ‘juiste’ sociaal kapitaal beschikte) om hulp vroeg. 

 

                                                      
1899 Helvétius, Abbayes, pp. 255-9; Vanderputten, Imagining, p. 112. 
1900 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.3 (St-Ghislain). 
1901 Zie de stamboom in Figuur 20. 
1902 Helvétius, Abbayes, pp. 257-8. 
1903 Cf. de bespreking in supra, deel 2, 2.1.3. 
1904 Cf. supra, deel 2, 2.3.6. 
1905 Ook Steven Vanderputten merkte al op dat Richards betrokkenheid in deze abdij hoogstwaarschijnlijk te 

verklaren valt via politieke allianties. Zie Vanderputten, Imagining, p. 112. 
1906 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.3 (St-Ghislain). Zie ook voetnoot 1079. 
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Niet alleen was Poppo een oude kennis van Gerard, bovendien kenden ze een 

geschiedenis van vruchtbare samenwerking.1907 

Hoewel het misschien enigszins vreemd mag lijken dat Poppo een familielid 

benoemde in Hautmont, biedt de Vita Popponis enig inzicht hierin. Ik vermeldde in het 

eerste deel van deze verhandeling al hoe Everhelm nauwe contacten had met een zekere 

Odulf, de kapelaan van graaf Lambert II van Leuven.1908 Deze Lambert II van Leuven was 

niet enkel de neef van Reginar V van Henegouwen, bovendien was hij getrouwd met 

Uda, de dochter van graaf Gozelo van Verdun. We weten uiteraard niet als Everhelm al 

contacten had met de omgeving van Lambert II van Leuven voor zijn abtsbenoeming in 

Hautmont, of als deze banden eerder een gevolg van zijn benoeming vormden. 

Niettemin kan dit betekenen dat Everhelm een aanvaardbaar profiel bezat voor zowel 

graaf Reginar V van Henegouwen als voor graaf Gozelo van Verdun.1909 Everhelm 

vormde hier bijgevolg een ideale consensus figuur voor alle partijen die belang hadden 

in en rond Hautmont. 

In c. 1041 of 1046 zorgde Poppo er dan voor dat zijn schoolmeester van Stavelot, 

Folquinus, abt werd in St-Vincent in Metz.1910 Hier kunnen we zonder enige twijfel 

opnieuw de hand in herkennen van bisschop Diederik II van Metz († 1047), de laatste 

nog levende zoon van Siegfried van Luxemburg.1911 Over de reden waarom Poppo (of 

Diederik II) voor Folquinus koos als nieuwe abt weten we niet, al moeten we vaststellen 

dat diens oom Olbert op dat ogenblik de abt was van Gembloux. Folquinus’ broer 

Mysach verbleef toen daarenboven als monnik in St-Vanne en zou binnenkort hun oom 

opvolgen in Gembloux. 1912  Folquinus bezat bijgevolg nauwe banden met diverse 

belangrijke monastieke leiders, wat hem, samen met zijn intellectuele uitstraling, tot 

een uitstekende abtskandidaat maakte. Mogelijkerwijs mogen we hierin een 

‘vriendendienst’ van Poppo herkennen, die instemde met het verzoek van de bejaarde 

Diederik II van Metz om één van zijn meest beloftevolle monniken af te staan aan de 

 

                                                      
1907 Zie bijvoorbeeld Poppo’s betrokkenheid in St-Ghislain, of zijn voorspraak in de latere oorkonden voor St-

Ghislain. Daarnaast was Gerard van Kamerijk ook één van de aanwezige bisschoppen op 5 juni 1040 in Stavelot. 

Zie supra, deel 2, 3.2.3.3 (St-Ghislain), 3.3.2. 
1908 Cf. supra, deel 1, 1.1. 
1909 Dit in tegenstelling tot een andere monnik uit bijvoorbeeld St-Maximin, die een al te sterk Luxemburg-

profiel kon hebben.. 
1910 Hoewel de Vita Popponis enkel vermeldt dat Poppo er Heribert had benoemd, staat in de Gesta abbatum 

Gemblacensium vermeld dat Folquinus “via Poppo’s interventie” abt werd in Metz. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, 

c. 19 p. 305; Sigebert van Gembloux, Gesta abbatum Gemblacensium, MGH SS 8, p. 542. Het exacte jaar van 

Folquinus’ benoeming is evenwel betwist. Terwijl Seibert meende dat dit in 1041 plaats vond, plaatste Minn 

zijn abtsbenoeming in 1046. Zie Seibert, Abtserhebungen, p. 246; Minn,  Kathedralstadt, p. 68 noot 122. 
1911 Cf. supra, deel 2, 3.2.6 (St-Vincent). 
1912 Zie Vanderputten, Imagining, p. 124. 
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abdij waar deze Luxemburger zich na zijn overlijden zou laten begraven.1913 Wat dit 

verhaal echter vooral interessant maakt, is dat ze een indirecte indicatie bevat van niet-

officiële de facto banden tussen Stavelot en St-Vanne tijdens Poppo’s abbatiaat, 

aangezien de broer van Poppo’s schoolleider monnik was in St-Vanne. Dit wijst er 

bijgevolg op dat Poppo en Richard dan wel iedere ‘officiële’ vorm van samenwerking 

hadden moeten verbreken onder Koenraad II, maar dat er toch op de één of andere 

manier (‘onofficiële’) banden tussen beide instellingen bleven bestaan.1914 

Tot slot dien ik ook de abdij van St-Maarten in Trier te vermelden. Hoewel geen 

enkele bron Poppo’s invloed in deze abdij expliciet aangeeft, viel een bepaald hoofdstuk 

uit de Vita Popponis mij in de voorbije jaren op.1915 In hoofdstuk 17 vertelden Everhelm en 

Onulf immers hoe Poppo in 1028 hevig ziek werd tijdens een verblijf in St-Maximin. Een 

zekere monnik “Ernostus”, die zich als volwassene had bekeerd, bekommerde zich 

meerdere dagen om de zieke abt totdat Poppo was gewezen. Als bedanking kon Ernestus 

zich daarna verzekeren van de steun van Poppo.1916 Wat echter vooral opvalt aan dit 

verhaal, is dat Ernestus er expliciet vergeleken wordt met H. Maarten.1917 Het toeval wil 

nu net dat er ergens tussen het jaar 1040 en 1060 een monnik uit Mettlach abt werd in 

St-Maarten in Trier. Deze abt noemde Ernestus, was oorspronkelijk uit het convent van 

St-Maximin afkomstig en had zich als volwassene bekeerd.1918 Het lijdt weinig twijfel dat 

deze abt van St-Maarten dezelfde persoon is als degene die Everhelm en Onulf 

vermeldden in hun Vita. 1919  Als Poppo werkelijk een invloed had gehad in zijn 

benoeming is echter voor discussie vatbaar, temeer omdat we de datum van Ernestus’ 

abtsbenoeming in feite niet kennen. Het is bijgevolg goed mogelijk dat Everhelm en/of 

Onulf in c. 17 vooral één van de abten uit hun eigen nabije kring in de verf wilden 

zetten. Niettemin is het mogelijk dat Poppo effectief zijn machtspositie in Trier had 

aangewend om zijn voormalige monnik (en vriend?) te helpen bij diens benoeming in 

St-Maarten. 

 

                                                      
1913 Minn,  Kathedralstadt, pp. 68-69. 
1914 Cf. supra, deel 2, 3.2.3.1 (St-Laurent). 
1915 Ook ‘typische’ Poppo-historici als Ladewig, Schäfer, George en Krauss maakten geen vermelding van 

Poppo’s invloed in St-Maarten. 
1916 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 17 pp. 303-4. 
1917 “Sed quia cum Martino nec mori timuit nec vivere recusavit”, Vita Popponis, MGH SS 11, c. 17 p. 304. 
1918 Heit, “Trier”, p. 983. 
1919 Voor zover we kunnen nagaan, is Flesch de enige historicus die deze gelijkenis ook opmerkte. Zie Flesch, 

Die Schriftkultur, p. 21. 
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Een vriendendienst? (2) Wazo’s benoeming tot bisschop van luik (1042) 

Zoals ik in het eerste deel van deze verhandeling opmerkte, was bisschop Wazo van Luik 

één van de personen die – op Poppo na – het meest in de verf werd gezet in de Vita 

Popponis.1920 Dit was vooral zo in de hoofdstukken over Poppo’s overlijden, waarin 

bijvoorbeeld werd beweerd dat Wazo, “toen een boodschapper hem vertelde over 

Poppo’s dood, ontroostbaar begon te huilen en te jammeren en zich in een diepe rouw 

stortte, omdat één van zijn meest dierbaren hem was ontnomen.”1921 Daarenboven 

vermeldde ik ook al dat Wazo in de jaren 1020 enige tijd bij Poppo onderdak had 

gevonden na zijn verbanning uit Luik.1922  

Vooral interessant is echter de vermelding in Vita Popponis dat Poppo “door zijn raad 

en steun” Wazo had geholpen om tot bisschop van Luik te worden verkozen, in 1042.1923 

Hoewel we uiteraard niet kunnen vertrouwen op deze ene vermelding, is ze in elk geval 

niet onmogelijk. Wazo was in 1042 immers door de clerus en het volk van Luik tot 

nieuwe bisschop verkozen, maar had aan het koninklijk hof heel wat weerstand 

ondervonden om zijn benoeming erkend te zien.1924 Het kostte de aartsbisschoppen 

Herman I van Keulen en Bruno van Würzburg heel wat moeite om koning Hendrik III te 

overtuigen Wazo toch te erkennen als bisschop.1925 Gezien zijn invloedrijke positie bij de 

koning en zijn voormalige band met Wazo, is het niet ondenkbaar dat ook Poppo een rol 

had gespeeld in het overtuigen van Hendrik III om zijn ‘vriend’ Wazo te erkennen als 

bisschop.1926 

Ondertussen in Stavelot-Malmedy en St-Maximin 

Tot slot moet ik ook iets zeggen over Poppo’s laatste jaren in zijn voornaamste 

instellingen Stavelot-Malmedy en St-Maximin. De kerkwijding van Stavelot vormde 

immers niet zijn laatste daad in Stavelot. In 1042, amper twee jaar na de wijding van 

Stavelot’s kerk, ‘ontdekten’ de monniken van Stavelot tijdens bouwwerkzaamheden in 

de crypte namelijk het verloren gewaande graf van H. Remaclus, de patroonheilige van 

 

                                                      
1920 Cf. supra, deel 1, 1.2. 
1921 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 30 p. 313. 
1922 Cf. supra, deel 2, 3.1.5. 
1923 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 16 p. 310. 
1924 Jaeger, The envy, pp. 208-9. 
1925 Omtrent Wazo, zijn verkiezing en de controverse rond hem, zie zijn beschrijving in Kupper, L’église”, pp. 

109-210.  
1926 Aangezien ook Richard van St-Vanne een rol had gespeeld in de het overtuigen van Hendrik III om zijn 

naamgenoot Richard van Verdun tot bisschop van Verdun te laten benoemen, kan het goed zijn dat deze 

keizer wel vaker op het oordeel van abten vertrouwde in dergelijke kwesties. Zie Vanderputten, Imagining, p. 

100. 
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Stavelot. Poppo was op dat ogenblik niet aanwezig in de abdij, al was het wel hij die, bij 

zijn terugkomst in de abdij, de relieken achter het altaar van zijn nieuwe kerk 

plaatste.1927 Deze inventio had ongetwijfeld een grote invloed op de aantrekkingskracht 

van Stavelot op pelgrims, wat de rijkdom en het prestige van de abdij (en haar abt) enkel 

ten goede kwam. 

In 1046 werd vervolgens de crypte van de nieuwe abdijkerk van Stavelot afgewerkt 

en ingewijd.1928 Opvallende aanwezigen hierbij waren bisschoppen Richard van Verdun 

en Poppo’s vriend Wazo van Luik.1929 Op deze gelegenheid werden vier altaren ingewijd, 

waarin opnieuw diverse relieken opgenomen werden opgenomen. Tussen de lijst van 

vermeldde heiligen merken we onder meer H. Mauritius (de patroonheilige van 

Beaulieu), H. Trudo (de patroonheilige van St-Truiden), H. Nikolaas (de patroonheilige 

van Brauweiler), H. Maximin (de patroonheilige van St-Maximin) en H. Vedastus (de 

patroonheilige van St-Vaast).1930 Opnieuw merken we dus hoe er symbolische banden 

werden gecreëerd/versterkt tussen Stavelot-Malmedy en instellingen die op een 

gegeven moment onder Poppo’s invloed hadden gestaan.1931 

Daarnaast beschikken we ook over een handvol gegevens betreffende het domaniaal 

beheer van Stavelot in de periode 1039-1048. Naast de schenking van een adellijke 

vrouw (in c. 1043) zien we hoe Hendrik III in 1042 of 1046 een gebiedsruil tussen Poppo 

als abt van Stavelot en de proost van Bamberg bevestigde.1932 Een oorkonde uit c. 1089 

informeert ons daarenboven dat Poppo ook een gebiedsruil had onderhandeld met St-

Martin in Metz, al weten we niet uit welke periode van zijn abbatiaat dit dateert.1933 Deze 

gegevens bevestigen bijgevolg nogmaals dat een goed economisch (domaniaal) beheer 

van abdijen één van Poppo’s handelsmerken vormde. 

Over Poppo’s laatste negen levensjaren in St-Maximin kan ik zeer kort zijn, aangezien 

we over geen bronnen beschikken.1934 Een koninklijke oorkonde gedateerd in 1044 

 

                                                      
1927 HR, nr. 103 pp. 215-20. Deze bron werd volledig vertaald in George, “Les reliques”, pp. 359-61. Voor een 

bespreking ervan, zie idem, pp. 361-6. 
1928 Van deze gebeurtenis beschikken we nog over de inscripties van vier altaren die op dat ogenblik (of kort 

erna) werden ingewijd, zie HR nrs. 106-109 pp. 224-7. Over deze crypte, zie ook supra, deel 2, 3.1.3. De crypte 

van Malmedy werd afgewerkt rond 1041, zie Génicot, “Entre France”, p. 51. 
1929 HR nrs. 106-108 pp. 224-6.  
1930 HR, nrs. 108-109 pp. 226-7. 
1931 Zie ook supra, deel 2, 3.2.8. 
1932 HR, nr. 104 pp. 220-1; UQB, nr. 268 pp. 385-7; DD H III, nr. 208b pp. 276-7. Voor een interpretatie van deze 

ruil, zie Schroeder, Terra familiaque, p. 96. 
1933 UQB, nr. 269 pp. 387-9. Voor een interpretatie van deze ruil, zie Schroeder, Terra familiaque, p. 96. Ik moet 

hier ook erkennen dat het mogelijk is dat Poppo’s regeling met de familia van Wasserbillig in de periode 1042-

1048 plaatsvond. Zie supra, deel 2, 3.2.8. 
1934 We weten wel dat Poppo twee kroonluchters had geschonken aan de abdij van St-Maximin, al weten we 

niet wanneer deze schenking plaats vond. Zie Wisplinghoff, Untersuchungen¸ p. 55. 
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bevestigde weliswaar de koninklijke bescherming over deze abdij, waarbij de abt 

eervolle rechten aan het koninklijke hof werd toegekend.1935 Hoe interessant deze bron 

ook mag lijken, ze werd echter ontmaskerd als een vervalsing en kan bijgevolg niet 

worden vertrouwd.1936 

3.3.4 Poppo’s morele autoriteit: het huwelijk van Hendrik III met Agnès 

van Poitou (1043)  

In 1043 zien we Poppo voor een laatste maal betrokken in een gevoelige politieke 

kwestie. Konig Hendrik III, die al sinds 1038 weduwnaar was geworden, wilde in 1043 

immers trouwen met Agnès van Poitou, de dochter van de graaf van Aquitanië. 

Aangezien er evenwel her en der geruchten opdoken dat hij enige verwantschap deelde 

met Agnès, gaf Hendrik III aan Poppo de taak om dit te onderzoeken.1937 Hoewel deze 

verantwoordelijkheid over dergelijke belangrijke kwestie duidelijk maakt hoe groot de 

morele autoriteit van Poppo toen wel niet was, is het vooral het verdere verloop van de 

gebeurtenissen dat interessant blijkt.  

In 1043 schreef abt Siegfried van Gorze immers twee brieven, één gericht aan Poppo 

en één aan bisschop Bruno van Toul.1938 Via deze brief vernemen we dat Poppo en 

Siegfried elkaar kort daarvoor hadden ontmoet in Thionville, waar beide mannen over 

deze kwestie hadden overlegd. Na zijn terugkeer in Gorze had Siegfried dan heel wat 

opzoekwerk verricht en zijn conclusie was duidelijk: er bestond wel degelijk een graad 

van verwantschap tussen Hendrik III en Agnès, waardoor dit huwelijk zo snel mogelijk 

geannuleerd diende te worden. In zijn brief spoorde hij Poppo dan ook met heel wat 

aandrang aan om zijn invloed bij de koning aan te wenden om dit verbond tegen te 

houden.1939 

Dit verhaal, dat één van de laatste levensfeiten van Poppo betreft, vertelt ons heel 

wat over onze abt. Zo is er de vaststelling dat Hendrik III Poppo had uitgekozen om deze 

kwestie uit te zoeken, hoewel hij eigenlijk sowieso niet van plan was om zijn recente 

huwelijk te annuleren. Dit wordt bewezen door het feit dat de koning de vaststellingen 

van Siegfried van Gorze verticaal moet hebben geklasseerd, aangezien hij tot aan zijn 

dood met Agnès getrouwd bleef. Een tweede interessante vaststelling is dan dat 

 

                                                      
1935 MGH DD HIII, nr. 391 pp. 541-2.  
1936 Wisplinghoff, Untersuchugen, pp. 51-2; Kölzer, Untersuchungen, pp. 166-71. 
1937 Hoewel dit nergens in de Vita Popponis voorkomt, zijn we hierover geïnformeerd via twee brieven van abt 

Siegfried van Gorze. Zie Parisse, “Sigefroid”, pp. 544-66. 
1938 Deze brieven werden integraal uitgegeven en vertaald in Parisse, “Sigefroid”, pp. 554-66. 
1939 Parisse, “Sigefroid”, pp. 554-66. 
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Siegfried dit enigszins zag aankomen, aangezien hij een kopie van de brief aan Poppo 

naar de bisschop van Toul opstuurde, met de vraag om “Poppo te helpen” in het 

overtuigen van de keizer.1940 Dit wijst er dan ook op dat de abt van Gorze er in feite niet 

op vertrouwde dat Poppo er effectief in zou slagen om dit huwelijk tegen te houden. 

Terwijl Parisse argumenteerde dat deze brief Poppo’s hoedanigheid als een Gorzisch-

geïnspireerde hervormer aantoont, lijkt een andere hypothese me bijgevolg 

aannemelijker.1941  

Hendrik III wilde zijn huwelijk met Agnès allerminst annuleren. Niettemin besefte hij 

dat hun verre verwantschap heel wat kerkgeleerden op hun achterpoten zou doen 

staan. Om zich enigszins in te dekken en critici de mond te snoeren, liet hij dan ook een 

‘officieel’ onderzoek instellen naar hun verwantschap. Dit onderzoek kon hij uiteraard 

niet toevertrouwen aan een fervent verdediger van de canonieke wetten (zoals Siegfried 

van Gorze), aangezien die zekerlijk een negatief advies zou uitbrengen. Niettemin moest 

deze persoon wel voldoende aanzien en morele autoriteit in het rijk bezitten om de 

uiteindelijke uitkomst van het onderzoek voldoende gewicht te geven. Poppo kwam 

hierbij als de ideale kandidaat uit de bus: enerzijds bezat deze abt zoveel autoriteit als 

een abt maar kon bezitten, anderzijds had hij al blijk gegeven van een soepele 

interpretatie van de canonieke wetten bij zijn rol in de Hammerstein affaire. 1942 

Siegfried van Gorze voelde de bui echter hangen en schreef een uitgebreide brief aan 

Poppo, om zwart op wit de illegitimiteit van dit huwelijk te bewijzen. Niettemin besefte 

hij dat zijn pleidooi bij Poppo niet veel zou uithalen, aangezien deze abt veeleer de 

keizerlijke dan de canonieke belangen wilde behartigen. Vandaar zijn brief aan Bruno, 

in de ijdele hoop dat dit Poppo enigszins onder druk zou zetten.  

Als deze hypothese klopt, dan bevestigt ze een beeld van Poppo dat in deze 

verhandeling al dikwijls naar voren kwam. Het ziet er namelijk naar uit dat Poppo zich 

als abt veel meer liet leiden door de politieke belangen van zijn bondgenoten, dan door 

enige religieuze ‘vernieuwingen’, of door de drang om terug te keren naar een striktere 

observantie. 

3.3.5 Poppo’s terugkeer naar Vlaanderen (1047-1048)  

Hoewel Poppo in 1047 de leeftijd van 69 jaar had bereikt, bleef hij niet stilzitten. Zijn 

laatste levensjaar vormt immers zo mogelijk één van zijn meest opmerkelijke. In 1047 

zien we hem immers volledig verdwijnen uit het Duitse rijk en terugkeren naar zijn 

 

                                                      
1940 Parisse, “Sigefroid”, p. 566. 
1941 Parisse, “Sigefroid”, pp. 548-52. 
1942 Cf. supra, deel 2, 3.1.4. 
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geboortestreek Vlaanderen, waar hij op vraag van graaf Boudewijn V van Vlaanderen 

abt werd in St-Vaast (1047) en een abt benoemde in Machiennes (1048).1943 Het feit dat 

zijn vorige aanwezigheid in Vlaanderen dateerde uit 1015/1016, toen hij nog prior was 

in St-Vaast, maakt dit uiteraard des te opmerkelijker. Hoewel deze terugkeer naar 

Vlaanderen tot nog toe vooral werd uitgelegd vanuit een vermeende interesse van graaf 

Boudewijn V van Vlaanderen in Poppo’s ‘hervormingen’, wil ik hier een andere 

interpretatie voorstellen.1944 Voor een laatste keer in deze verhandeling zal ik immers 

aantonen hoe ook deze laatste levensdaden van Poppo enkel ten volle begrepen kunnen 

worden door hen te plaatsen op het kruispunt van de vectoren ‘sociale netwerken rond 

de hervormer’ en ‘regionale socio-politieke context’. 

De impact van het jaar 1047 op de dynastieke situatie van de Luxemburg familie 

Wat in een doorslaggevende rol speelde in Poppo’s carrièreswitch, was de wijzigende 

dynastieke situatie van de Luxemburg familie. Een blik op de stamboom van de 

Luxemburg familie is in feite al bijna voldoende om Poppo’s relocatie naar Vlaanderen 

te begrijpen. In 1047 waren immers zowel Diederik II van Metz (een zoon van Siegfried 

van Luxemburg) als diens neef Hendrik II van Luxemburg gestorven.1945 Hoewel we in 

het verloop van Poppo’s pre-abtelijke carrière konden waarnemen dat de zonen en 

dochters van Siegfried van Luxemburg een bijzonder grote rol speelden in Poppo’s 

levensloop, waren de meesten onder hen al enige tijd gestorven. Als langstlevende van 

zijn broers en zussen, gold Diederik II van Metz hierdoor lange tijd als dé machtigste 

vertegenwoordiger van de Luxemburg familie die een enorme impact uitoefende op het 

verloop van Poppo’s carrière.1946 Ook graaf Hendrik II van Luxemburg (de oppervoogd 

van St-Maximin in Trier) had zich echter na het overlijden van zijn oom Hendrik V van 

Beieren († 1026) ontpopt tot één van de belangrijkste invloeden op het verloop van 

Poppo’s abtelijke carrière (en waarschijnlijk vice-versa).1947 Met diens broer Frederik II 

van Luxemburg (de oppervoogd van Stavelot-Malmedy) had Poppo hoogstwaarschijnlijk 

ook een goede band, al had hij slechts weinig voeling met hun andere broer Giselbert 

van Longwy. Deze telg van de Luxemburg familie had zich immers al meermaals tegen 

zijn familieleden gekeerd en lag bovendien aan de basis van Poppo’s tijdelijk 

(gedwongen) vertrek uit Trier in de periode 1035-1038.1948 

 

                                                      
1943 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26-27 pp. 310-1. 
1944 Zie bijvoorbeeld Schäfer, Studien, pp. 106-14. 
1945 Zie de stamboom in Figuur 29. 
1946 De voorbeelden in deze verhandeling zijn legio, maar zie bijvoorbeeld supra, deel 2, 3.2.6. 
1947 Opnieuw zijn de voorbeelden legio, maar zie bijvoorbeeld supra, deel 2, 3.2.4. 
1948 Cf. supra, deel 2, 3.2.7. 
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Aangezien Hendrik II van Luxemburg in 1047 kinderloos stierf, diende zijn 

omvangrijke erfenis over zijn broers (en zussen) te worden verdeeld. Aangezien deze 

erfenis (onder meer) het prestigieuze voogdijschap over St-Maximin omvatte, zou 

Poppo hier rechtstreeks de invloed van ondervinden. Het lijdt dan ook weinig twijfel dat 

hij een hevig voorstander was om het graafschap Luxemburg te laten overerven door 

Frederik II van Luxemburg, die ooit nog dankzij Poppo’s invloed oppervoogd van 

Stavelot-Malmedy was geworden.1949 Hoewel we de oorzaak ervan niet kennen, draaiden 

de feiten echter anders uit en ging het merendeel van de erfenis van Hendrik II over op 

zijn (wat jongere) broer Giselbert van Longwy.1950 In 1047 zag Poppo bijgevolg niet enkel 

zijn trouwste wereldlijke bondgenoten van de aarde verdwijnen, bovendien bevond hij 

zich als abt van Stavelot-Malmedy en St-Maximin plotseling temidden van het 

machtsgebied (en dus onder de directe invloed) van iemand die hem in het verleden al 

eerder meermaals had tegengewerkt. De impact die dit moet hebben uitgeoefend op 

Poppo (en op zijn positie in Lotharingen), kan moeilijk onderschat worden. 

Poppo, een abt in opstand 

Ondertussen waaide er door Lotharingen en Vlaanderen een opstandige wind. Godfried 

‘met de baard’ van Verdun, de zoon van de inmiddels overleden Gozelo van Verdun, was 

sinds 1044 immers gaan rebelleren tegen Hendrik III. Tegen 1047 had deze opstand zich 

uitgebreid tot een heuse regionale kwestie, waarbij onder andere Dirk IV van Holland 

(de zoon van Poppo’s vroegere leenheer Dirk III van Holland) en Boudewijn V van 

Vlaanderen (de zoon van Boudewijn IV van Vlaanderen) zich tegen koning/keizer 

Hendrik III hadden gekeerd.1951  

Het is niet toevallig in deze context van regionale opstand en dynastieke wijzigingen 

binnen de Luxemburg familie dat Poppo zich naar Vlaanderen wendde. Deze abt toonde 

zich immers ongetwijfeld bijzonder misnoegd over de keizerlijke steun aan Giselbert 

van Longwy bij de overdracht de erfenis van Hendrik II van Luxemburg. Boudewijn V 

van Vlaanderen zag zijn kans schoon om van deze ontevredenheid gebruik te maken om 

Poppo in het kamp van de opstandelingen te krijgen. Door de steun van deze 

prestigieuze abt zou het keizerlijk gezag en aanzien immers een flinke knauw krijgen in 

Lotharingen. Het feit dat Poppo, die zich zijn ganse abtscarrière een trouwe en machtige 

 

                                                      
1949 Cf. supra, deel 2, 2.5.4. 
1950 Renn, Das erste Grafenhaus, pp. 128-9; Twellenkamp, “Das Haus”, p. 486. Mogelijkerwijs wilden zowel 

Hendrik III als de andere leden van de Luxemburg familie hiermee tegemoet komen aan de ambities van de 

opstandige Giselbert van Longwy, die hen al sinds het overlijden van Hendrik V van Beieren te parten speelde. 

Zie supra, deel 2, 3.2.4. 
1951 Linssen, “Lotharingen”, pp. 340-2. Voor een overzicht (en vertaling) van alle bronnen die over deze 

evenementen berichtten, zie Nieuwenhuijsen & De Ridder, Ad Flaridingun, pp. 21-202. 
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vazal had vertoond voor de Duitse keizers, Hendrik III nu de rug toekeerde, zou immers 

een enorme symbolische impact hebben. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in de 

Vita Popponis te lezen staat hoe Poppo’s vertrek naar Vlaanderen op enorm veel 

weerstand van keizer Hendrik III stuitte.1952 

 Ongetwijfeld moest Boudewijn V niet veel moeite doen om Poppo te overtuigen. 

Hoewel Poppo’s carrière immers lange tijd werd bepaald door de Luxemburg familie, zag 

Poppo deze banden bruusk door elkaar worden geschud in 1047. Niettemin bezat hij nog 

steeds diverse sociale contacten uit zijn jonge jaren, die voornamelijk bestonden uit 

leden van de Vlaamse, Hollandse en Verdunse elites, niet toevallig de drie rebellerende 

machtsgroepen. Nu centraal Lotharingen niks meer te bieden had voor Poppo, werd het 

tijd voor deze oude man om terug te keren naar zijn Heimat, waar zijn steun en invloed 

meer dan ooit werden geapprecieerd. Hierdoor kwam voor Poppo in 1047 een eind aan 

zijn bloeiende en machtige monastieke carrière in Duitsland. 

Poppo in Vlaanderen 

Volgens de Vita Popponis passeerde Poppo in zijn uittocht uit Duitsland nog even langs 

Namen, waar bisschop Wazo van Luik op dat ogenblik verbleef.1953 Mogelijkerwijs mogen 

we hier een sentimentele Poppo in herkennen die nog even afscheid nam van een 

vriend, al is het waarschijnlijker dat beide mannen beraadslaagden over hun verdere 

betrokkenheid in dit conflict. In 1046 werd bisschop Wazo van Luik immers door 

Hendrik III beschuldigd van steun te bieden aan de opstandelingen.1954  

Daarna reisde Poppo door naar St-Vaast, de abdij waar hij vroeger (onder Richard van 

St-Vanne) nog een tijdlang de functie van prior had vervuld (en van wiens 

patroonheilige hij relieken had laten opnemen in diverse altaren van Stavelot).1955 Daar 

nam hij de abtsfunctie op zich, al kan dit niet bijzonder lang hebben geduurd. Al snel 

besloot Poppo immers om de abtsstaf door te geven aan Emmelinus, die door Everhelm 

en Onulf niet enkel “zijn rechterhand” wordt genoemd, maar bovendien een broer was 

van bisschop Wazo van Luik.1956 Kort daarna vroeg graaf Boudewijn V ook aan Poppo om 

zich tot Marchiennes te wenden, waar hij een zekere Boudewijn tot abt benoemde.1957 

 

                                                      
1952 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26 p. 310. 
1953 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26 p. 310. 
1954 Zie de beschrijving van Wazo in Kupper, Liège, pp. 109-210.  
1955 Cf. supra, deel 2, 2.3.5, 3.2.8, 3.3.3. 
1956 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 26 p. 310. 
1957 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 27 p. 310 
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Het is in deze abdij dat Poppo, een maand na zijn aankomst, kwam te overlijden op 70-

jarige leeftijd.1958 

3.3.6 De cirkel is rond: Poppo’s opvolging in Stavelot-Malmedy en St-

Maximin (1048-…) 

Ook na zijn dood liet Poppo zijn invloed nog één laatste keer gelden, en hoe. In de Vita 

Popponis kunnen we immers lezen hoe hij, kort voor zijn overlijden, zijn opvolging in St-

Maximin had geregeld. Een zekere monnik Diederik had Poppo vergezeld op zijn tocht 

naar en doorheen Vlaanderen. Toen Poppo zijn einde voelde naderen, beval hij deze 

Diederik naderbij te komen en droeg aan hem de “pastorale zorg” over St-Maximin 

over. Ondertussen beval hij anderen zich te haasten naar keizer Hendrik III om zijn 

laatste wens aan de keizer, die de investituur van dit rijksklooster in handen had, 

kenbaar te maken.1959 Voor wat betreft Stavelot-Malmedy, duidde hij evenwel geen 

opvolger aan.1960 

Hoe men erin slaagde de keizer te overtuigen om Poppo’s laatste wens in te willigen, 

weten we niet. Niettemin moeten we vaststellen dat Diederik inderdaad in de bronnen 

opduikt als de nieuwe abt van St-Maximin. Deze functie zou hij blijven uitoefenen tot in 

1075, toen hij na een conflict met het convent uit de abdij werd verdreven.1961 Wat 

echter vooral interessant is, is dat deze zelfde Diederik Poppo ook opvolgde in Stavelot-

Malmedy. Daar zou hij de abtsfunctie blijven behouden tot aan zijn dood in 1080.1962 Ook 

onder Poppo’s opvolger bleef de persoonlijke band (en interlock-functie) tussen Stavelot-

Malmedy en St-Maximin bijgevolg bestaan. 

Alhoewel het evalueren van Poppo’s opvolgers niet tot het doel van deze 

verhandeling behoort, wil ik om af te sluiten nog meegeven wie deze Diederik die Poppo 

opvolgde, was. In de Vita Popponis, geschreven ten tijde van Diederiks abbatiaat, wordt 

hij immers ontegensprekelijk geïdentificeerd als niemand minder dan de zoon van Dirk 

III van Holland, Poppo’s vroegere leenheer. In het vierde hoofdstuk van deze tekst 

vermeldden Everhelm en Onulf immers dat Dirk III van Holland ooit had beloofd een 

zoon te schenken aan het convent van St-Thierry in Reims. De graaf van Holland had 

 

                                                      
1958 Obiit Albricus abbas, cui succedit Poppo, Sancti Remacli Sanctique Vedasti similiter abbas, pariterque huius ecclesiae 

uno mense, quartus.” Annales Marchianenses, MGH SS 16, p. 614. 
1959 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 28 p. 311. 
1960 Vita Popponis, MGH SS 11 c. 28 p. 312. 
1961 Voor een samenvatting van Diederik’s abbatiaat in St-Maximin, zie Wisplinghoff, Untersuchugen, pp. 55-6. 
1962 Voor een samenvatting van Diederik’s abbatiaat in Stavelot-Malmedy, zie Schroeder, Terra familiaque, pp. 

98-100. 
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zich aan deze belofte gehouden en had later één van zijn zoons als oblaat geschonken 

aan St-Thierry. Toen Poppo daarna abt was geworden in Stavelot-Malmedy, “plaatste hij 

uit liefde voor [graaf] Dirk [III van Holland] de genoemde zoon bij hem en leidde hij hem 

op in alle doctrines en wijsheid […] waarna hij hem vroeg om zijn opvolger te worden in 

het besturen van St-Maximin in Trier.”1963 Op deze manier had Poppo niet enkel de 

broer van de rebel Diederik IV van Holland een machtige abtspositie in het Duitse rijk 

toegekend, bovendien was hij er met deze daad in geslaagd de cirkel van zijn leven rond 

te maken.1964 

3.3.7 Poppo onder Hendrik III: een gemene deler 

Ter afsluiting wil ik nog een gemene deler schetsen van Poppo (en zijn carrière) onder 

Hendrik III. Het mag duidelijk zijn dat deze abt gedurende zijn laatste negen levensjaren 

niet aan prestige en invloed had moeten inboeten, integendeel zelfs. Poppo was de 

regeerperiode van Hendrik III ingegaan als één van de machtigste abten van het Duitse 

rijk, en het was in diezelfde hoedanigheid dat hij enkele jaren later ‘het aardse voor het 

hemelse’ inruilde. 

Onze abt bezat in deze periode niet alleen nauwe banden met enkele van de 

voornaamste machtsgroepen die het politiek toneel in Lotharingen beheersten, 

bovendien bekleedde Poppo binnen deze groepen een gerespecteerde en invloedrijke 

positie. Daarnaast bezat hij, als abt van twee van de belangrijkste rijkskloosters in 

Lotharingen, een stevig verankerde lokale en regionale machtsbasis. Daarbij komt dan 

nog dat hij zijn invloed had laten gelden in tal van andere (lokaal en regionaal) 

belangrijke instellingen, waardoor hij in contact stond met een enorm uitgebreid 

netwerk aan lokale en regionale (wereldlijke en religieuze) machthebbers. Poppo 

vertegenwoordigde bijgevolg een enorme ‘poel’ aan sociaal kapitaal en bekleedde een 

zeer centrale plaats binnen de sociale netwerkstructuur van de toenmalige 

samenleving. Voor een jonge koning al Hendrik III vormde Poppo bijgevolg één van dé 

personen om rekening mee te houden in het westen van zijn rijk. 

Deze invloedrijke positie van Poppo kwam het duidelijkst tot uiting tijdens de 

kerkwijding van Stavelot, een indrukwekkende performance die als het ware de 

bekroning van zijn carrière vormde. Deze gelegenheid, waarop Poppo zijn invloed en 

prestige in de verf kon zetten, vormde een tamelijk representatieve momentopname 

 

                                                      
1963 Vita Popponis, MGH SS 11, c. 4 p. 296. 
1964 Deze vaststelling komt overeen met die van Rosé, die vaststelde dat de laatste levensjaren van Odo van 

Cluny gekenmerkt werden door banden met personen en/of groepen waarmee Odo reeds voor zijn 

abtsbenoeming (of al van sinds zijn jeugd) sterk verbonden mee was. Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 247-52. 
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van Poppo’s positionering binnen de toenmalige machtsgroepen. Vele van de aanwezige 

hoogwaardigheidsbekleders representeerden immers de diverse familiale 

machtsgroepen waarmee Poppo zich doorheen zijn voorbije leven verbonden zag. Voor 

koning Hendrik III als voor de optimates van de Luxemburg en de Verdun families zelf 

bood dit evenement dan een gelegenheid om hun regionale suprematie in Lotharingen 

symbolisch te bezegelen. Ook voor Stavelot-Malmedy had deze wijding uiteraard een 

grote betekenis, aangezien ze haar regionale uitstraling als imperiaal en religieus 

machtscentrum symboliseerde. 

Ook Poppo’s rol in het huwelijk tussen Hendrik III en Agnès van Poitou maakt 

duidelijk hoe groot zijn morele autoriteit toen was, evenals welke bevoorrechte positie 

hij bekleedde aan het koninklijk hof. Wat zijn betrokkenheid in deze evenementen 

echter vooral duidelijk maakte, is dat Poppo meer oog had voor de politieke belangen 

van de keizer dan voor een samenleving gestoeld op kerkelijk-religieuze wetten. Dit 

strookt met onze eerdere bevindingen dat Poppo zijn wijdverspreide invloed veel meer 

te danken had aan zijn verbondenheid met bepaalde machtsgroepen en aan zijn 

ontvankelijkheid voor imperiale noden, dan aan enige ijver tot het doorvoeren van 

religieus-monastieke ‘hervormingen’. 

Ondanks deze invloedrijke positie die Poppo in Lotharingen bekleedde, moet 

niettemin worden vastgesteld dat hij door zijn leeftijd enigszins over het hoogtepunt 

van zijn monastieke carrière heen was. Hendrik III mag dan wel de reputatie hebben van 

de keizer die het meest gebruik maakte van de mogelijkheden van zijn rijkskloosters, 

toch is er in de negen jaar tussen 1039 en 1048 zo goed als geen sprake van enige 

concrete monastieke samenwerkingen tussen de keizer en Poppo. Hoogstwaarschijnlijk 

wilde de jonge keizer dan wel gebruik maken van de morele machtspositie van Poppo, 

voor concrete ingrepen in zijn rijksabdijen vertrouwde Hendrik III evenwel liever op 

abten die (omwille van hun jongere leeftijd) perspectief boden op een stabielere lange-

termijn samenwerking.1965 Ook voor wat betreft zijn regionale invloed in Lotharingen 

zelf, merken we hoe Poppo in zijn laatste levensjaren vooral steunde op (of profiteerde 

van) sociale relaties die al lang gevestigd waren. Hierdoor bevatte Poppo’s late carrière 

(tot aan het jaar 1047) al bij al geen grote verrassingen, en werd de verdere verspreiding 

van zijn invloed hoofdzakelijk gestuwd door dezelfde dynamieken (en protagonisten) 

als diegene die we vaststelden bij de vorige keizers. 

Poppo’s laatste levensjaar vormde evenwel ontegensprekelijk zijn interessantste. Zijn 

geografische relocatie naar Vlaanderen maakte immers duidelijk dat Poppo’s loyaliteit 

en sociale identiteit niet primair verbonden was met de keizer of met zijn abdijen, als 

wel met de machtsgroep van de Luxemburg familie. Toen de dynastiek-politieke 

 

                                                      
1965 Over de bemoeinis van Hendrik III met diverse rijksabdijen, zie Vogtherr, Die Rechsabteien, pp. 97-100. 
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ontwikkelingen binnen deze machtsgroep in het nadeel van Poppo uitdraaiden, 

twijfelde hij namelijk niet lang om zijn regionale (monastieke) machtsbasis en imperiale 

loyaliteit in te ruilen voor zijn geografische en sociale heimat. Deze vaststelling toont 

bijgevolg aan dat Poppo’s (voormalige) verbondenheid met de ‘Luxemburg familie’ niet 

als een abstract gegeven mag worden beschouwd, maar geïnterpreteerd moet worden 

als een dynamiek die verliep via concrete banden met concrete personen. Eenmaal de 

personen die Poppo’s strong ties met de Luxemburg familie concretiseerden, verdwenen 

uit zijn sociaal netwerk, richtte Poppo zich veeleer tot zijn strong ties met zijn primaire 

sociale omgeving, dan dat hij zich liet leiden door de weak ties die hij had met andere 

leden van de Luxemburg familie. Het belang van het bestuderen van Poppo als zijnde 

een sociaal figuur (en niet vanuit zijn hoedanigheid als abt), werd misschien wel het 

duidelijkst door zijn benoeming van een opvolger in Trier. Deze eer viel namelijk te 

beurt aan niemand minder dan Diederik, de zoon van Poppo’s voormalige leenheer Dirk 

III van Holland, en bovendien de achterkleinzoon van Dirk II van Holland, de leenheer 

van Poppo’s vader.1966 We kunnen dus vaststellen hoe Poppo zijn leven had afgesloten op 

dezelfde manier als dat hij zijn eerste stappen in de wereld had gezet, namelijk in 

verbondenheid met de grafelijke familie van Holland. 

 

 

                                                      
1966 Dit bewijst dat Poppo gedurende zijn volledige abtscarrière nog banden had onderhouden met de 

machtsgroep van de graaf van Holland, ook al lieten de bronnen dit op geen enkele manier merken. 
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Figuur 34 Kaart met alle abdijen die in de periode 1020-1048 onder Poppo’s invloed waren 
gekomen. Boven: kaart met politieke grenzen. Onder: kaart met (aarts-) 
bisdomsgrenzen 
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3.4 Conclusie: Monnik, abt of fenomeen, the song remains the 

same… 

In dit hoofdstuk trachtte ik voorbij het fenomeen Poppo te kijken. In plaats van de abt 

Poppo te interpreteren als een ‘hervormer’ of als een ‘rijkskerkpion’, wilde ik op zoek 

gaan naar de Poppo die achter zijn post mortem reputaties verborgen zat, om zo tot een 

alternatieve interpretatie van zijn abtscarrière te komen. De centrale vraag die in dit 

hoofdstuk werd gesteld, was dan ook in hoeverre de visie die ik ontwikkelde in het 

eerste hoofdstuk van dit deel, evenals het verklaringsmodel dat resulteerde uit Poppo’s 

pre-abtelijke jaren, in staat bleek om de abt Poppo, zijn carrière en zijn invloed te 

begrijpen. Om dit mogelijk te maken, deelde ik Poppo’s abtscarrière in drie delen in, 

waarbij iedere imperiale machtswissel een nieuw deel inluidde. Per keizer werd Poppo’s 

carrière dan volledig ontleed, waarbij bij elke abdij of gebeurtenis telkens opnieuw de 

vraag werd gesteld of het verklaringsmodel uit Poppo’s pre-abtelijke jaren een 

verklaring voor Poppo’s betrokkenheid kon bieden. 

Terugblikkend op de inhoud van dit hoofdstuk, meen ik dat deze centrale vraag 

positief beantwoord kan worden. Door Poppo te bestuderen vanuit de bril van zijn 

betrokkenheid in een sociale omgeving en van zijn inbedding in een concrete socio-

politieke context, stelde ik immers een continuüm vast tussen dit hoofdstuk en het 

voorgaande. De dynamieken die Poppo’s abtelijke carrière stuwden, bleken namelijk 

grotendeels dezelfde te zijn als diegene die zijn pre-abtelijke levensjaren hadden 

beïnvloed. Dé rode draad die hierbij doorheen Poppo’s abtscarrière liep, was zijn sociale 

identiteit. Poppo zag (of had) zich als abt immers meer dan ooit verbonden met de 

belangen en de evoluerende positie van de machtsgroep van de Luxemburg familie. 

Net als in het vorige hoofdstuk, kan ook hier de vraag worden gesteld hoe Poppo’s 

‘verbondenheid’ met de Luxemburg familie nu juist geïnterpreteerd kan worden. 

Opnieuw moet ik toegeven dat deze vraag bijzonder moeilijk te antwoorden valt. Vanuit 

een exclusief sociale-netwerken-perspectief zouden we kunnen stellen dat Poppo dan 

wel zeer nauwe banden onderhield met leden van de Luxemburg clan, maar dat hij 

niettemin (als invloedrijke imperiale abt) ook enorm veel weak ties bezat met allerlei 

andere machtsgroepen en optimates. Hierdoor bezat hij een zeer centrale broker-positie 

in de sociale netwerkstructuur van de toenmalige samenleving, wat de schijn zou 

kunnen wekken dat hij een enigszins ‘neutrale’ tussenpositie bezat in de 

machtsstructuren van het Duitse rijk. 1967  Bovenstaand onderzoek maakte echter 

 

                                                      
1967 Dergelijk beeld vinden we bijvoorbeeld terug in de visie van Rosé op de netwerkpositie van de abt Odo van 

Cluny. Zie Rosé, “Reconstitution”, pp. 235-52. 
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duidelijk dat Poppo’s identiteit allerminst te reduceren valt tot een mathematisch 

gemiddelde van zijn sociale banden. In de ogen van zijn tijdsgenoten bezat de abt Poppo 

immers ontegensprekelijk een uitgesproken ‘Luxemburg-profiel’. 

De wijze waarop Poppo’s abtscarrière doorheen die 28 jaar evolueerde, hing dan ook 

sterk samen met de wijze waarop deze machtsgroep voortdurend haar lokale en 

regionale hegemonie afbakende, hierbij in alliantie of conflict tredend met andere 

machtsgroepen. Terwijl Poppo onder Hendrik II nog een consensusprofiel bezat in 

Lotharingen, veranderde dit al snel na het aantreden van Koenraad II. De wijzigende 

machtsverhoudingen na Kamba hadden een duidelijkere positionering van Poppo 

binnen de Luxemburg machtsgroep veroorzaakt, wat zijn consensuspositie voortaan 

onmogelijk maakte. Paradoxaal genoeg had dit net een zeer gunstig effect op zijn 

carrière. Poppo’s verbondenheid met de Luxemburg familie, samen met zijn voorgaande 

carrière en zijn verworven sociaal kapitaal, maakten hem in de ogen van heel wat 

tijdsgenoten (waaronder de keizer) immers dé geschikte persoon om hun lokale en 

regionale belangen veilig te stellen. Deze sociale identiteit kon echter ook in zijn nadeel 

spelen, zoals in het geval van St-Laurent (1025) of van zijn positie in Trier (1035-1038). 

Het aantreden van de jonge Hendrik III bracht dan opnieuw een wijziging in de socio-

politieke dynamiek van Lotharingen met zich mee, waardoor Poppo in zijn laatste 

levensjaren kon genieten van een bijzonder invloedrijke positie bij zowel diverse 

machtsgroepen van Lotharingen als aan het keizerlijk hof. De plotse wijzigingen in de 

structuur van zijn egocentrisch netwerk leidden er evenwel toe dat hij in 1047 zijn 

loyaliteit met de Luxemburg familie en de keizer verbrak, en zijn prestige en invloed ten 

dienste ging stellen van de rebellerende graaf van Vlaanderen. 

Daarnaast kende ook Poppo’s interne positionering binnen de machtsgroep van de 

Luxemburg familie een duidelijke evolutie doorheen zijn abtsjaren. Hoewel de 

verbondenheid tussen Poppo en de Luxemburg familie al zeer duidelijk bleek uit zijn 

pre-abtelijke jaren, bekleedde hij op het ogenblik van zijn abtsbenoeming waarschijnlijk 

nog een eerder perifere positie binnen hun machtsgroep. Zijn abtsbenoeming in St-

Maximin had zijn prestige en regionale invloed echter sterk doen toenemen, waardoor 

hij een centralere positie in het Luxemburg netwerk was gaan innemen. In de 

daaropvolgende jaren vond dan een interessante wisselwerking plaats tussen de 

identiteit en invloed van zowel Poppo als die van de Luxemburg familie. Enerzijds bleek 

Poppo sterk afhankelijk te zijn van banden met deze familie om zijn machtspositie te 

behouden en om zijn invloed uit te breiden. Anderzijds was de Luxemburg familie sterk 

afhankelijk van Poppo om haar lokale en regionale invloed te verstevigen en uit te 

breiden, alsook om toegang te verkrijgen tot het uitgebreide sociaal kapitaal van Poppo. 

Naarmate Poppo’s invloed toenam en hij zijn egocentrisch netwerk kon uitbreiden, 

bewoog hij dus naar een steeds centralere positie binnen de Luxemburg machtsgroep. 

Zowel de sociale identiteit van Poppo als die van (diverse leden van) de Luxemburg 

familie raakten hierdoor onlosmakelijk met elkaar verstrengeld.  
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Dit verklaart dan ook waarom Poppo onder Koenraad II onmogelijk zijn 

consensuspositie tussen de Luxemburg familie en de Verdun familie kon behouden, ook 

al bezat hij in netwerktermen nog steeds een broker-positie. Poppo werd immers 

hoogstwaarschijnlijk beschouwd als één van de invloedrijkste vertegenwoordigers van 

de Luxemburg familie (die zich op dat ogenblik lijnrecht tegenover de Verdun familie 

bevond). Dit verklaart op zijn beurt waarom enige officiële samenwerking tussen Poppo 

en Richard van Verdun (of leden van de Verdun familie) nagenoeg volledig had 

opgehouden te bestaan. Dit betekent echter niet dat de toenmalige identiteit van Poppo 

volledig gereduceerd mag worden tot zijn verbondenheid met de Luxemburg familie. De 

persoon ‘Poppo’ omvatte immers nog tal van andere deelidentiteiten, de één al 

prominenter aanwezig dan de ander. Zo had de ‘imperiale-vazal-en-vertegenwoordiger-

van-de-Luxemburg-machtsgroep Poppo’ dan wel geen contacten meer met leden van de 

Verdun familie, maar de ‘voormalige-monnik-en-medewerker-van-Richard Poppo’ was 

daarentegen wél nog in staat was om (informele) relaties met deze kringen aan te gaan 

of te onderhouden. Het is dan ook deze laatste deelidentiteit die zowel zijn rol als 

bemiddelaar in 1025 en 1033/1034 als zijn indirecte (informele) relaties met monniken 

uit de kring van Richard van St-Vanne (bijvoorbeeld via zijn schoolleider Folquinus, de 

broer van Mysach uit St-Vanne) kan verklaren.1968 Het feit dat Poppo daarenboven 

allerminst zijn familiale identiteit en de sociale contacten uit zijn jeugd had opgegeven, 

werd tijdens zijn terugkeer naar Vlaanderen (en in zijn benoeming van Diederik als 

opvolger) maar al te duidelijk.1969  

Een andere identiteit die Poppo in zijn abtsjaren bezat, was die van een Grossabt, van 

een invloedrijke monastieke leider die als interlock fungeerde tussen tal van instellingen 

in Duitsland. Hoewel zijn aantal effectieve abtsposities al bij al beperkt bleef, had hij 

immers in heel wat instellingen een abt naar eigen voorkeur kunnen aanduiden.1970 De 

feitelijke impact van zijn functie als interlock mag dan wel eerder moeilijk te vatten zijn 

 

                                                      
1968 Dit verklaart dan ook waarom Everhelm en Onulf beweren dat Poppo werd begraven met brieven van 

Richard van St-Vanne op zijn borst, terwijl we sinds 1020 geen enkele samenwerking of zelfs maar contact 

tussen beide mannen meer konden waarnemen. Hoogstwaarschijnlijk bestonden er nog informele contacten 

tussen beiden, al moesten ze die contacten allebei ‘onder de radar houden’ wegens hun verbondenheid met 

conflicterende machtsgroepen. Zie Vita Popponis, MGH SS 11, c. 30 p. 313. 
1969 Niettemin lieten de bronnen op geen enkele manier vermoeden dat Poppo tijdens zijn abtsjaren nog 

contacten had onderhouden (actief of passief) met zijn primaire sociale omgeving. Het is enkel dankzij zijn 

laatste levensjaar en dankzij zijn opvolging dat we het belang en de kracht van deze banden enigszins kunnen 

waarnemen. 
1970 Enkel Stavelot-Malmedy (1020-1048) en St-Maximin (1023-1035 & 1038-1048) kunnen aangeduid worden als 

de instellingen waar Poppo echt de abtsfunctie had beoefend. Daarnaast had hij waarschijnlijk ook zeer kort 

functie van abt beoefend in Limburg, (eventueel) St-Truiden, Waulsort-Hastière en St-Vaast, al was dit telkens 

slechts voor een zeer korte (overgangs)periode. 
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(zo is het onduidelijk in hoeverre Poppo effectief blijvende relaties onderhield met de 

abten die hij had aangesteld), toch mag ze in elk geval niet onderschat worden. 

Inzichten uit sociale netwerktheorieën leerden ons immers dat interlocking directors heel 

wat kapitaal (en macht) van het economisch (of hier: monastiek-institutioneel) systeem 

naar zich toe kunnen trekken en gaan controleren. Daarnaast zorgt hun positie ervoor 

dat iedere instelling onder hun invloed haar contacten, invloed en prestige kan 

verhogen. Een ander belangrijk gevolg van dergelijk interlocking directorship, is dat de 

belangen en de identiteit van de individuele instellingen en de interlock gedeeltelijk gaan 

overlappen. Dit betekent niet alleen dat Poppo zijn eigen identiteit was gaan verbinden 

met deze instellingen, maar bovendien dat ook deze instellingen hun identiteit gingen 

verbinden met alles wat Poppo vertegenwoordigde (zoals de belangen van de 

Luxemburg familie of de imperiale uitstraling). Vooral interessant is echter de 

vaststelling dat zelfs na het verdwijnen van een interlock, er nog gedurende lange tijd 

een blijvende uitwisseling van contacten en kapitaal blijft bestaan tussen de individuele 

instellingen.1971 Hieruit mogen we afleiden dat de individuele kloosters ook na Poppo’s 

interventie hoogstwaarschijnlijk nog geruime tijd de voordelen konden blijven plukken 

van de (formele en informele) banden die Poppo’s (soms zeer kortstondige) interventies 

hadden veroorzaakt.1972 Van enige semi-institutionele netwerken die werden gecreëerd, 

was evenwel geen enkele sprake. 

Het schetsen van een ‘gemene deler’ van Poppo als abt is een gevaarlijke en schier 

onmogelijke opdracht. De opeenvolgende casussen toonden immers aan dat Poppo’s 

invloed sterk kon verschillen per abdij en dat zijn evoluerende carrière door allerlei 

complexe dynamieken werd gedreven. Bovendien vormen de gegevens uit het schaarse 

bronnenmateriaal slechts ‘snippers’ van wat er werkelijk gaande was. Toch wil ik om af 

te sluiten de 28 jaren van Poppo’s abtscarrière even ‘op flessen trekken’ door ze in één 

‘gemene deler’ te vatten. Het beeld van de ‘abt Poppo’ dat uit dit hoofdstuk resulteerde, 

was immers allerminst die van een religieus hervormer, of dat van een ‘rijkskerkpion’. 

De abt Poppo die in dit hoofdstuk naar voren kwam, was veeleer een handige netwerker 

en bekwame (economische) bestuurder, die via een strategische positionering in 

machtsnetwerken (en dankzij een flinke dosis geluk) telkens opnieuw de geschikte 

persoon op de juiste plaats op het juiste moment bleek te zijn. Hierbij had (of zag) hij 

zich - in een haast symbiotische relatie - verbonden met de belangen van specifieke 

machtsgroepen en van de keizer, waardoor zijn carrièreverloop meedeinde op de golven 

van de evoluerende machtsverhoudingen in Lotharingen en in het Duitse rijk. Zelfs als 

 

                                                      
1971 Carroll & Sapinski, “Corporate elites”, pp. 181-92. Zie ook supra, deel 2, 1.3. 
1972 Zie bijvoorbeeld de aanwezigheid van Guntram van St-Truiden in Hersfeld, de opname van St-Remaclus in 

de heiligencultus van St-Gallen, de blijvende uitwisseling van abten tussen St-Maximin en Brauweiler, de 

opname van relieken van diverse patroonheiligen in de altaren van Stavelot, enzovoort. 
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abt was Poppo bijgevolg eerst en vooral een sociaal figuur die gebonden zat aan de 

structuren van bepaalde sociale netwerken. Dit betekent dan ook dat als de structuur 

van zijn egocentrisch netwerk wijzigde, dit zich onmiddellijk vertaalde in wijzigingen in 

zijn invloed en carrière.1973 Het is deze dynamiek die ertoe leidde dat hij kon opklimmen 

tot één van de machtigste en invloedrijkste abten die Lotharingen en het Duitse rijk ooit 

hadden gekend. Pas na zijn overlijden werd deze machtspositie (wegens diverse 

redenen) dan geherdefinieerd en geïnterpreteerd als een verspreiding van monastieke 

hervormingen. 

 

 

                                                      
1973 Dit werd vooral duidelijk in het jaar 1047, cf. supra, deel 2, 3.3.5. 
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Algemeen besluit 

“He had a face like a mask. Somebody said from the bible 
he’d quote. There was dust on the man in the long black 
coat.” 
 
Bob Dylan - The man in the long black coat  

Die drie regels weerklonken gedurende de voorbije vijf jaar regelmatig door mijn 

hoofdtelefoon, zij het in de ingetogen – maar minstens even magistrale – versie van 

Mark Lanegan. Of Bob Dylan Poppo van Stavelot in gedachten had toen hij die regels in 

1989 neerpende, lijkt me eerder twijfelachtig. Niettemin vormt die quote een perfecte 

omschrijving van de Poppo die ik eind 2011 leerde kennen. De protagonist van mijn 

doctoraatsonderzoek, een Benedictijnse abt gehuld in een long black coat, bleek immers 

niet enkel enigszins bestoft te zijn, maar zat bovendien achter meerdere maskers 

verborgen. ‘Poppo’ vertoonde zich als een slechts moeilijk te vatten fenomeen, 

gekenmerkt door een levensloop vol vraagtekens en gevormd door reputaties die meer 

verhulden dan dat ze inzicht boden. Hierdoor beloofde de uitdaging om een nieuw 

interpretatiekader te ontwikkelen voor die figuur - en voor alles wat hij representeerde 

- aanvankelijk een schier onmogelijke opdracht te worden. Mark Lanegan leek zich dan 

ook rechtstreeks tot mij te richten toen hij twee strofes later zong: “Somebody is out there 

beating on a dead horse.”1974 

Niettemin ging ik de uitdaging aan; het resultaat hiervan viel in de voorgaande 450-

en-wat pagina’s te lezen. Een eerste vraag die ik mij in dit onderzoek stelde, was: wie is 

Poppo? Daarmee refereerde ik niet zozeer naar de ‘historische’ of de ‘ware’ persoon 

Poppo, als wel naar het beeld van Poppo dat gedurende de voorbije de duizend jaar 

telkens opnieuw werd gevormd en ‘her-vormd’, totdat het zijn huidige (versnipperde) 

versie had bereikt. Ik onderzocht daarbij hoe Poppo’s identiteit zich gaandeweg had 

verbonden met bepaalde opvattingen rond ‘heiligen’, ‘religieuze leiders’, ‘monastieke 

 

                                                      
1974 Bob Dylan – The man in the long black coat.  
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hervormingen’ of ‘rijkskerksysteem’ en hoe die concepten zijn identiteit zelfs 

gedeeltelijk waren gaan overnemen. Dat zorgvuldig ontleden van de evolutie die zijn 

identiteit doorheen al die eeuwen doormaakte en van de dynamieken die zijn 

identiteits(her)vorming in de hand hadden gewerkt, leidde uiteindelijk tot een enigszins 

ontnuchterende conclusie. Na zo’n 1000 jaar memorie en na zo’n 200 jaar historiografisch 

onderzoek naar de abt, bleek het ‘failliet’ van de traditionele beeldvorming op Poppo te 

zijn bereikt. Alle studies en verklaringsmodellen ten spijt, bleek ‘Poppo’ meer dan ooit 

een enigma te zijn geworden. 

Als ik een glimp wilde opvangen van de man in the long black coat die achter zijn 

maskers verborgen zat, dan moest ik het dus over een andere boeg gooien. Laat het 

duidelijk wezen: de ‘ware’ Poppo achterhalen, is en blijft een utopie. Toch moest het 

mogelijk zijn om een alternatieve visie op die abt te ontwikkelen. Een visie die ons niet 

enkel in staat zou stellen om zijn levensloop en invloed te interpreteren, maar die 

bovendien een brug zou kunnen slaan tussen de diverse al bestaande beelden van de 

abt. Dat is dan ook wat ik in het tweede deel van deze verhandeling deed. Verder 

bouwend op diverse evoluties uit de recente historiografie, putte ik daarbij inspiratie uit 

de inzichten (en methodologie) van onder andere historische sociale netwerkanalyse, 

familia- en amicitia-theorieën. De uiteindelijke oplossing om Poppo te benaderen leek 

even voor de hand liggend als contradictorisch te zijn. Als ik enig inzicht wilde 

verkrijgen in de ‘abt Poppo’, in de ‘hervormer Poppo’, in de ‘rijkskerkpion Poppo’, in de 

‘imperiale vazal Poppo’, enzovoort, dan moest ik hem eerst en vooral zien te bevrijden 

uit het keurslijf van die identificaties. Vervolgens moest op zoek worden gegaan naar de 

concrete persoon Poppo die achter die beelden verborgen zat. Daarmee bedoel ik de 

Poppo die als een sociaal figuur ingebed zat in - en in interactie stond met - een 

concrete sociale omgeving en wiens levensloop zich afspeelde in – en beïnvloed werd 

door – diverse specifieke socio-politieke contexten. 

Gewapend met die visie ging ik aan de slag. Gezien het belang van enerzijds familiale 

herkomst in de middeleeuwen en anderzijds van de identiteitsvormende impact van 

iemands jeugdjaren (evenals omwille van de inzichten van path-dependency), werd 

Poppo’s volledige levensloop daarbij in oogschouw genomen. Dat betekent dat ik al 

vanaf zijn geboorte een zo volledig mogelijk beeld trachtte te reconstrueren van 

Poppo’s (familiale) achtergrond, van de (sociale, geografische en politieke) omgeving 

waarin hij opgroeide, van de diverse banden (en hun aard) die Poppo aanging (of 

overerfde) met specifieke personen en milieus en van de ontwikkeling die hij als 

jongeling doormaakte. Door iedere ‘wijziging’ in zijn jonge carrière te gaan beschouwen 

als een aparte casus, poogde ik de dynamieken die het verloop van zijn carrière 

(gedeeltelijk) stuwden, te achterhalen. De centrale vraag die hierbij telkens opnieuw 

werd gesteld, luidde: hoe kan de interactie tussen Poppo, zijn sociale omgeving en de 

omringende socio-politieke context verklaren waarom Poppo’s levensloop op bepaalde 

ogenblikken een bepaalde wending nam? Ook al vormde iedere casus aanvankelijk 
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slechts een puzzelstuk, naast elkaar gelegd bleken ze te resulteren in een beeld dat ons 

in staat stelde om Poppo’s levensloop tot aan zijn abtsbenoeming voor een groot deel te 

‘begrijpen’. 

Het verklaringsmodel dat resulteerde uit mijn onderzoek naar Poppo’s pre-abtelijke 

carrière, werd vervolgens losgelaten op Poppo’s 28 levensjaren als abt. Daarbij stelde ik 

mij de vraag in hoeverre Poppo’s evoluerende machtspositie, zijn daden en de 

verspreiding van zijn invloed verklaard kunnen worden aan de hand van dezelfde 

dynamieken als diegene die zijn eerste 42 levensjaren vorm hadden gegeven. Al snel 

werd duidelijk dat de ‘abt Poppo’ zich inderdaad enkel liet verklaren dankzij een 

grondige studie van de ‘niet-abt (of pre-abt) Poppo’. De ‘abt Poppo’ die uit het laatste 

hoofdstuk resulteerde, was nog steeds een bijzonder interessante en intrigerende 

figuur, al bleek hij een totaal andere abt te zijn dan diegene die ik zo’n vijf jaar geleden 

leerde kennen. De ‘feiten’ uit zijn abtscarrière bleven dan wel grotendeels onveranderd, 

de interpretatie ervan stond echter meermaals haaks op de al bestaande beelden van 

Poppo. Niettemin moesten we vaststellen dat niet enkel de ‘abt Poppo’, maar ook de 

‘hervormer Poppo’ en de ‘rijkskerkpion Poppo’ zich allen lieten interpreteren volgens 

de visie en het verklaringsmodel die in dit onderzoek werden gehanteerd. De missie om 

een alternatief interpretatief model te ontwikkelen voor Poppo en zijn ‘hervormingen’ 

kan bijgevolg als accomplished worden bestempeld. 

Welk beeld van Poppo leverde dit onderzoek nu op, en wat kunnen we concluderen 

uit dat beeld? De Poppo die doorheen de verhandeling telkens naar voren kwam, was 

eerst en vooral een sociaal figuur die zich reeds vanaf zijn geboorte en adolescentie via 

diverse (soorten) banden verbonden had (of zag) met bepaalde familiale 

machtsgroepen. Die banden vormden meer dan enkel zijn sociale omgeving of zijn 

‘sociaal kapitaal’, ze bepaalden immers de wijze waarop Poppo geïntegreerd zat in – en 

gebonden zat aan – de sociale structuur van de toenmalige samenleving. Meer nog, die 

banden definieerden voor een niet onbelangrijk deel Poppo’s sociale identiteit, wat op 

haar beurt Poppo’s positie in de maatschappij sterk determineerde. De evolutie van 

Poppo’s carrière kon dan haast volledig worden verklaard door te onderzoeken hoe 

Poppo omwille van zijn sociale identiteit en omwille van zijn positionering binnen (en 

identiteitscreëerende banden met) bepaalde machtsgroepen telkens opnieuw de 

geschikte persoon op de juiste plaats en op het gepaste ogenblik bleek te zijn. Poppo 

deinde hierbij dus als het ware mee op de golven van de hem omringende politiek-

dynastieke context, die grotendeels bepaald werd door de territoriale ambities van 

wisselende machtsverhoudingen tussen en dynastieke ontwikkelingen binnen 

specifieke machtsgroepen. Poppo zelf bleef uiteraard geen passieve figurant binnen dat 

gebeuren, maar beschikte over een zekere beweegruimte en een eigen ‘agency’, zij het 

dan binnen de perken van zijn ‘gebondenheid’ aan het sociale weefsel van de 

samenleving. Bovendien vormde Poppo’s verbondenheid met de hem omringende 

(sociale en politieke) context geen eenrichtingsverkeer, als wel een complexe interactie. 
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Hoe meer macht en invloed Poppo verwierf en hoe centraler zijn positie binnen diverse 

machtsnetwerken, hoe meer hij die contexten bovendien mede kon gaan her-vormen. 

Ook al kwam Poppo’s naam meer dan 3000 keer voor in deze verhandeling, in feite 

vormde deze abt slechts een gevalstudie voor een veel bredere problematiek. 

Bovenstaande benaderingswijze is bijgevolg van toepassing op een veel omvangrijkere 

groep personen (en op de fenomenen die zij vertegenwoordigen) dan enkel op Poppo en 

zijn ‘hervormingen’. Iedere hoogmiddeleeuwse persoon, zij het een monastiek figuur 

dan wel een wereldlijk personage, dient beschouwd te worden als zijnde ingebed in 

diverse (sociale, socio-politieke, intellectuele, geografische,…) contexten (of werelden). 

Eender welke hoedanigheid (bijvoorbeeld ‘abt’) of positie iemand bezat, hij of zij kan 

nooit volledig begrepen worden los van zijn of haar sociale omgeving, familiale 

herkomst, betrokkenheid in bepaalde subgroepen enzovoort. Deze visie bevestigt 

nogmaals dat er onmogelijk een onderscheid kan worden gemaakt tussen de 

‘monastieke wereld’ en de ‘seculiere wereld’ in de hoge middeleeuwen. Iedere abt of 

monnik bezat immers een sociale identiteit die hem linkte aan diverse specifieke sociale 

en familiale groepen, terwijl iedere machtsgroep via complexe systemen van amicitia 

vertegenwoordigd zat in alle lagen en ‘onderverdelingen’ van de maatschappij. Die 

onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid en de bijzonder complexe interactie tussen 

individueel gedrag, sociale identiteit, loyaliteit en (individuele en gedeelde) belangen 

bepaalde dan in grote mate hoe en waarom iemands leven in een bepaalde richting 

evolueerde. 

Een vraag waar ik al impliciet naar refereerde, maar waar ik nog niet expliciet op 

antwoordde, is hoe bovenstaande visie nu bijdraagt tot ons begrip van zogenaamde 

‘monastieke hervormingen’. Een klooster bestond in feite uit een concrete verzameling 

van sociale figuren, die samen het convent vormden. De complexe identiteit van ieder 

lid van dat convent bestond gedeeltelijk uit zijn hoedanigheid als ‘monnik’, maar werd 

daarnaast ook gedefinieerd door diens familiale herkomst, (wereldlijke) sociale 

omgeving en verbondenheid met diverse machtsgroepen. Iedere wijziging in de 

samenstelling van  en in de dynamiek binnen of tussen machtsgroepen liet zich dan ook 

direct voelen op alle niveau’s waarin die groepen vertegenwoordigd zaten; bijgevolg ook 

in de monastieke instellingen. Daaruit volgt dat interne wijzigingen in de organisatie en 

levenswijzen van abdijen onmogelijk begrepen kunnen worden zonder die in relatie te 

brengen met de constant evoluerende socio-politieke omgeving en – niet onbelangrijk – 

vice-versa. De introductie van een ‘hervormingsabt’ in een bepaald klooster mag dus 

niet exclusief beschouwd worden als de introductie van een vertegenwoordiger van een 

bepaalde religieus-institutionele opvatting (als ze al als dusdanig beschouwd kan 

worden). Ze kan immers evenzeer worden geïnterpreteerd als de introductie van de 

sociale identiteit - met al haar bijhorende ‘bagage’ (zoals sociaal kapitaal) - die deze abt 

vertegenwoordigde. In het geval van de monniken die Poppo uitstuurde, mocht dat 

bijvoorbeeld haast altijd geïnterpreteerd worden in het perspectief van de Luxemburg 
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familie die haar lokale en regionale invloed onderhandelde, bestendigde en/of 

verstevigde.1975 Monastieke instellingen vormden voor familiale machtsgroepen immers 

een cruciaal medium om hun macht en controle op lokaal vlak te kunnen vrijwaren. Dat 

perspectief verklaart daarenboven waarom zogenaamde ‘monastieke hervormingen’ 

heel vaak gepaard gingen met de afzetting van een ‘slechte’ abt, met het verdrijven van 

groepen monniken of zelfs met de vervanging van het volledige convent. Niet zozeer 

relgieus-spirituele motieven of het herstel van enige interne observantie en discipline 

speelden hierin een doorslaggevende rol, als wel het voortdurend onderhandelen van 

lokale en regionale machtsverhoudingen. 

Bij dat alles moet ik evenwel een belangrijke kanttekening maken. Het is namelijk 

niet zo dat een ‘machtsgroep’ zich makkelijk laat omlijnen of dat de ‘sociale identiteit’ 

van een persoon eenvoudig te vatten is, laat staan dat iemands ‘verbondenheid’ met een 

‘groep’ in enkele zinnen te omschrijven valt. Zo bestonden de vernoemde 

‘machtsgroepen’ in feite ook uit een verzameling van concrete sociale figuren die elk 

hun eigen gelaagde identiteit, hun eigen individuele belangen en een eigen sociale 

omgeving vertegenwoordigden. De wijze waarop iedere persoon zich verbonden had (of 

zag) met een dergelijke ‘groep’ kon zeer sterk diversifiëren, evenals de positie die 

iemand binnen zijn netwerkstructuur bekleedde, een positie die bovendien aan 

voortdurende evoluties onderhevig was. Ook de ‘verbondenheid’ of ‘loyaliteit’ van een 

persoon valt niet zomaar te reduceren, iets wat bijvoorbeeld duidelijk naar voren kwam 

in Poppo’s laatste levensjaar. Een enigszins voldoende genuanceerd beeld bieden van de 

hierboven beschreven dynamieken is dan ook een onmogelijke opdracht. Dat betekent 

echter niet dat een onderzoeker zich door die oneindige complexiteit moet laten 

afschrikken. De casus Poppo toonde immers aan hoe een confrontatie tussen zijn 

carrièreverloop en de vectoren ‘sociale netwerken rond de hervormer’ en ‘lokale en 

regionale socio-politieke context’ ons in staat stelde om een glimp op te vangen van 

Poppo’s sociale identiteit. Die glimp, hoe beperkt en ongenuanceerd ook, maakte het 

dan mogelijk om een alternatief en coherent verhaal over zijn levensloop en invloed te 

formuleren. 

Vooraleer dit besluit af te ronden, wil ik nog iets nageven. Mijn onderzoek is namelijk 

even onderhevig aan de kritieken op de vroegere benaderingen van Poppo, die ik in het 

eerste deel formuleerde. Net zoals het logisch is dat kijken naar Poppo doorheen de bril 

van het ‘hervormingsparadigma’ zal resulteren in een verklaringsmodel dat focust op 

zijn ‘hervormingen’, zo is het evident dat Poppo bestuderen vanuit zijn inbedding in een 

sociale en politieke omgeving resulteerde in een verklaring die focust op het belang van 

 

                                                      
1975 Sommige casussen vormden hierop enigszins een uitzondering, zoals Hohorst, Limburg en de rijksabdijen 

Hersfeld, Weissenburg en St-Gallen. 
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die contexten. Niettemin was het niet zozeer mijn bedoeling om de ‘ware’ Poppo te 

achterhalen (wegens onmogelijk), als wel om een visie op de abt te ontwikkelen. Een 

visie die in staat zou zijn om een alternatief perspectief op die persoon en op wat hij 

representeerde, te bieden, evenals om op die manier het reeds eeuwenlang 

voortlevende Poppo-enigma te doorbreken. Hieruit volgt logischerwijs dat mijn 

verklaringsmodel allerminst een alomvattend antwoord biedt op het fenomeen Poppo. 

Zoals aangegeven, hield ik bijvoorbeeld geen rekening met enige subjectieve 

kwalificaties zoals emotionaliteit, virtuositeit, religiositeit, geïnspireerdheid, ‘charisma’ 

enzovoort. Dat betekent echter geenszins dat dergelijke elementen geen enkele rol 

speelden in het ‘ware’ verhaal achter Poppo. Het was dan ook niet mijn bedoeling om de 

complexiteit van ‘Poppo’ in één beeld te vatten, als wel om met een alternatieve visie bij 

te dragen tot de complexiteit die ‘Poppo’ vertegenwoordigt.  

Het uiteindelijke resultaat van mijn voorbije vijf jaar onderzoek kan misschien nog 

het best worden samengevat als de ‘demystificatie van het fenomeen Poppo’. Na zo’n 

1000 jaren ophemeling als abt, na zo’n 500 jaren verering als heilige en na zo’n 200 jaren 

representatie als bijzondere hervormer, blijken de dynamieken die Poppo’s carrière 

stuwden in se niet wezenlijk te verschillen van diegene die de levensloop van andere 

hoogmiddeleeuwse optimates (of personen in het algemeen) bepaalden. Hiermee wil ik 

uiteraard geen afbreuk doen aan de talenten waarvan Poppo blijk had gegeven in het 

beheer van monastieke instituties, of aan zijn behendigheid in het netwerken en 

opbouwen (en onderhouden) van sociaal kapitaal, of in zijn bekwaamheid in de kunst 

van het onderhandelen en compromissen sluiten. Evenmin wil ik ontkennen dat zijn 

persoonlijkheid of zijn eventuele religieuze ijver en opvattingen een inspirerende 

uitwerking kunnen hebben gehad op anderen. Niettemin toonde deze verhandeling aan 

dat hij zijn uitzonderlijke machtspositie en de verspreiding van zijn invloed 

waarschijnlijk niet primair aan die eigenschappen te danken had. Wat daarentegen wel 

een doorslaggevende rol speelde, was een gunstig samenspel van (zijn positionering 

binnen) zijn sociale omgeving enerzijds en de hem omringende socio-politieke context 

anderzijds, evenals een soms gelukkige samenloop van omstandigheden, waarin Poppo 

zich ondersteund zag door a little help from his friends.  

Zo’n 1000 jaar na het overlijden van de persoon Poppo droeg deze verhandeling dus 

bij tot de wedergeboorte van een ‘nieuwe Poppo’; een Poppo die niet enkel in staat blijkt 

om het ‘Poppo-enigma’ te doorbreken, maar die bovenal, samen met de ‘oude Poppo’, 

een verrijking vormt van zijn fenomeen. Hoewel we Poppo hiermee wat konden 

afstoffen en een glimp wisten op te vangen van de wereld die lange tijd achter zijn 

maskers verborgen zat, zullen we zijn werkelijke gelaat helaas nooit te zien krijgen. Het 

‘ware’ verhaal achter Poppo’s leven is immers, zoals Mark Lanegan me daarnet nog wist 

te vertellen, “gone with the man in the long black coat.” 

 



 

 

Nederlandstalige samenvatting 

In het jaar 978 werd nabij Deinze de jonge Poppo geboren, de zoon van een militair en 

een lokale edelvrouw. Toen deze Poppo 70 jaar later stierf, kon hij terugblikken op een 

indrukwekkende carrière als één van de machtigste en invloedrijkste abten die het 

Duitse rijk ooit had gekend. Nochtans had Poppo zijn jonge leven aanvankelijk gestart 

als militair in dienst van de graaf van Holland. Zijn intrede als monnik, in het klooster 

St-Thierry nabij Reims, vond pas plaats toen hij al bijna de leeftijd van 30 jaar had 

bereikt. In Reims ontmoette hij dan kort daarna de abt Richard van St-Vanne, waarna hij 

zich al snel ontpopte tot diens voornaamste medewerker in de abdijen van St-Vanne, St-

Vaast en Beaulieu. Zijn eerste abtspositie zou hij verwerven in 1020, toen de Duitse 

keizer Hendrik II hem aanbood om abt te worden van de rijksabdij Stavelot-Malmedy. In 

1023 benoemde deze keizer Poppo dan ook tot abt in de Trierse rijksabdij St-Maximin. 

Het was echter voornamelijk onder keizer Koenraad II (1024-1039) dat Poppo’s carrière 

en invloed ongeziene hoogtes bereikte. Tal van monastieke instellingen werden aan zijn 

zorgen toevertrouwd, waarbij Poppo er dan één van zijn monniken benoemde tot abt. 

Daarnaast speelde hij ook een rol in enkele belangrijke politieke kwesties van het Duitse 

rijk. In totaal had Poppo zijn invloed laten gelden in zo’n 27 Benedictijnse instellingen, 

verspreid over gans Lotharingen en daarbuiten. In zes van deze instellingen had hij zelf 

de abtsfunctie beoefend. 

Nog opmerkelijker dan zijn levensloop, is echter de evolutie van Poppo’s post-mortem 

reputatie. Na zijn overlijden hielden diverse middeleeuwse auteurs de herinnering aan 

deze abt immers nog lange tijd levendig en in 1624 vond dan zijn heiligenverklaring 

plaats. In de negentiende eeuw werd deze abt ‘herontdekt’ door diverse historici, die 

hem herkenden als een vertegenwoordiger van de Cluniacenzische hervormingen in 

Lotharingen. Hierbij werd Poppo voorgesteld als iemand met een bijzondere 

persoonlijkheid en buitengewone eigenschappen. In de daaropvolgende eeuw onderging 

Poppo’s identiteit als vertegenwoordiger van bepaalde monastieke 

hervormingsbewegingen enigszins een evolutie, al bleef zijn reputatie als ‘monastiek 

hervormer’ onaangetast. Daarnaast had Poppo ook de aandacht getrokken van politiek-

institutionele historici, die hem voorstelden als een voorname vertegenwoordiger van 

het zogenaamde Duitse ‘rijkskerksysteem’. 
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Deze traditionele beelden om Poppo’s levensloop en invloed te verklaren, kwamen in 

de recente decennia echter onder druk te staan. Zo vond in de historiografie een 

toenemende deconstructie plaats van de concepten 'hervormingen’ en 

‘rijkskerksysteem’, waardoor Poppo zich niet langer makkelijk via deze paradigma’s laat 

interpreteren. Bovendien bleken de beschikbare bronnen de vooronderstellingen en 

conclusies die voortvloeien uit Poppo’s identificatie als ‘hervormer’ niet te 

ondersteunen, integendeel zelfs. Na zo’n 1000 jaar memorie en na zo’n 200 jaar 

historiografisch onderzoek naar deze abt, blijkt momenteel het ‘failliet’ van de 

traditionele beeldvorming op hem te zijn bereikt. ‘Poppo’ is hierdoor meer dan ooit een 

enigma geworden. 

Deze verhandeling neemt als doel deze impasse te doorbreken, door een nieuw 

interpretatiekader te ontwikkelen dat in staat is een antwoord te formuleren op het 

fenomeen Poppo. Aangezien Poppo daarenboven een ideale testcase vormt voor de 

studie naar monastieke hervormingen, en aangezien de diverse abdijen die hij 

beïnvloedde een representatieve dwarsdoorsnede vormen van het hoogmiddeleeuws 

monastiek landschap in Lotharingen, draagt deze studie in feite bij tot het verwerven 

van inzicht in een veel bredere problematiek. 

In het eerste deel van deze verhandeling wordt de ‘oude Poppo’ nauwgezet onder de 

loep genomen en gedeconstrueerd. De eigenlijke speurtocht naar een ‘nieuwe Poppo’ 

vindt dan plaats in het tweede deel. In het eerste hoofdstuk van dit deel ontwikkel ik 

een alternatieve visie op Poppo, waarbij inspiratie wordt geput uit recente evoluties van 

de historiografie en uit diverse sociologische theorieën. In de volgende twee 

hoofdstukken wordt deze visie dan toegepast op de levensloop van Poppo, waarbij eerst 

zijn pre-abtelijke carrière aan de beurt komt en vervolgens zijn invloed en loopbaan als 

abt. Centraal in deze twee hoofdstukken staat een voortdurende confrontatie tussen 

enerzijds het verloop van Poppo’s carrière en anderzijds de ‘vectoren’ ‘sociale 

netwerken rond de hervormer’ en ‘lokale en regionale socio-politieke context’. 

Uit deze studie blijkt duidelijk dat de ‘onverklaarbaarheid’ van het fenomeen Poppo 

grotendeels voortkomt uit zijn post-mortem reputaties. In plaats van Poppo te benaderen 

als een ‘abt’, een ‘hervormer’ of een ‘rijkskerkpion’, moet hij daarentegen bestudeerd 

worden als een sociaal figuur die zich reeds vanaf zijn geboorte en adolescentie 

verbonden had (of zag) met bepaalde familiale machtsgroepen. Het zijn deze sociale 

banden die de wijze waarop Poppo geïntegreerd zat in – en gebonden zat aan – de 

sociale structuur van de samenleving bepaalden en die zijn sociale identiteit vorm 

gaven. De evolutie van Poppo’s carrière valt haast volledig te verklaren door te 

onderzoeken hoe deze persoon, omwille van zijn sociale identiteit en omwille van zijn 

positionering binnen bepaalde machtsgroepen, telkens opnieuw de juiste persoon op de 

juiste plaats op het gepaste moment bleek te zijn. Hierbij stond hij in een complexe en 

wederzijds-beïnvloedende interactie met de hem omringende (sociale en politieke) 

omgeving. Het is deze verwevenheid van Poppo met zijn sociale omgeving en de 
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bijzonder complexe interactie tussen individueel gedrag, sociale identiteit, loyaliteit en 

(individuele en gedeelde) belangen die bepaalden hoe en waarom zijn leven in een 

bepaalde richting evolueerde.  

Hieruit volgt dat ook fenomenen die vaak werden geïdentificeerd als ‘monastieke 

hervormingen’ onmogelijk begrepen kunnen worden zonder ze in relatie te brengen 

met de constant evoluerende socio-politieke omgeving. De introductie van een 

‘hervormende’ abt in een bepaalde instelling kan immers worden geïnterpreteerd als de 

introductie van de sociale identiteit – met al haar bijhorende ‘bagage’ – die deze abt 

vertegenwoordigde. In het geval van Poppo’s vermeende ‘hervormingen’ speelden zelfs 

niet zozeer religieus-spirituele motieven of het herstel van enige interne observantie en 

discipline een doorslaggevende rol, als wel het voortdurend onderhandelen van lokale 

en regionale machtsverhoudingen tussen diverse complex intergerelateerde familiale 

machtsgroepen. 

Het verklaringsmodel dat uit dit onderzoek resulteert, vormt geenszins een 

alomvattend paradigma om het ‘fenomeen Poppo’ te verklaren. Het is daarentegen 

eerder een visie die een alternatief perspectief biedt op deze persoon, en op alles wat hij 

representeerde. Deze verhandeling dient bijgevolg niet om de complexiteit van ‘Poppo’ 

in één beeld te vatten, als wel om een extra dimensie toe te voegen aan de complexiteit 

die ‘Poppo’ vertegenwoordigt.  

 





 

 

English abstract 

Title: The demystification of a reform phenomenon. A quest for the world behind the masks of 

Poppo of Stavelot (978-1048) and his influence in monastic institutions in Lotharingia, Flanders 

and beyond 

The year 978 witnessed the birth of Poppo, the son of a military and a local noble 

woman, near Deinze (Flanders). On his deathbed, 70 years later, Poppo could look back 

upon an impressive career which had turned him into one of the most powerful and 

influential abbots ever of the German empire. He started his career as an ordinary 

military in the service of the count of Holland. He only embarked on the monastic life 

near the age of 30, when entering the monastery of St-Thierry (near Reims). Shortly 

after, he met abbot Richard of St-Vanne, traditionally regarded as one of the principal 

proponents of monastic reform in early-eleventh-century Lotharingia, and gradually 

Poppo became Richards main collaborator in the monasteries of St-Vanne, St-Vaast and 

Beaulieu. He gained his first abbatial position in 1020, when the German Emperor Henry 

II offered Poppo the post of abbot of Stavelot-Malmedy. In 1023, Henry II also bestowed 

the abbatial position of Trier’s imperial monastery St-Maximin upon Poppo. However, it 

was mainly during the reign of Emperor Conrad II (1024-1039) that Poppo’s influence 

reached an unprecedented level as many vacant abbatial positions in the western parts 

of the empire  were entrusted either to Poppo, or to a monk of one of his institutions. 

During that time, Poppo also left his mark on secular politics. In total, he exerted 

influence on approximately 27 male Benedictine institutions, covering a fairly broad 

geographic area in Western Germany. 

Poppo’s post-mortem reputation is marked by an evolution even more intriguing 

than his actual life. Already shortly after his death, several medieval authors kept the 

memory of this abbot alive, for example by the production of a fairly elaborate Vita 

about him. In 1624, he was canonised. After a few centuries of neglect, Poppo was 

‘resurrected’ at the end of the 19th century by historians recognising him as a supporter 

of the Cluniac reforms in Lotharingia. In these works, explanations on Poppo’s accession 

to power and influence were implicitly, and often explicitly, inspired by rethorics on his 

‘special’ personality and ‘extraordinary’ qualities. From the mid-20th century onwards, 
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scholars abandoned the idea that Poppo had been inspired by Cluny, even though his 

reputation as a monastic reformer remained firmly established. In the meantime, Popo’s 

career attracted the interest of several institutional historians, who viewed him as a 

representative of the so-called imperial church system. 

In recent decades, the abovementioned accounts framing Poppo’s career and 

influence have increasingly become the target of criticism. Historiography witnessed a 

deconstruction of the concepts ‘monastic reform’ and ‘imperial church system’, due to 

which Poppo proved no longer interpretable through these paradigms. Furthermore, 

the available sources proved not to support the presumptions and conclusions that stem 

from Poppo’s identification as a ‘reformer’. In other words, after 1000 years of memory 

and after almost 200 years of historiographical research, the failure of Poppo’s 

traditional representations has to be recognized. More than ever, ‘Poppo’ has turned 

into an enigma. 

This thesis aims to deal with this deadlock by developing a new interpretative frame 

that enables us to understand the phenomenon Poppo. Furthermore, as Poppo 

constitutes an ideal test case for the study of monastic reforms, and as the different 

monasteries he influenced constitute a representative cross section of the high 

medieval monastic landscape in Lotharingia, this study contributes to a much broader 

research interest. 

In the first part of this thesis, the ‘old Poppo’ is being scrutinised and deconstructed. 

The second part then constitutes the quest of a ‘new Poppo’. In the first chapter of this 

second part, I develop an alternative view of Poppo, taking inspiration from recent 

evolutions of the historiography and from diverse sociological theories. In the chapters 

two and three, this vision is being confronted with Poppo’s actual lifecycle: first with his 

pre-abbatial career, then with his influence and career as abbot. Central to these two 

chapters is a continuous confrontation between the evolution of his career on the one 

hand, and the dimensions ‘social networks of the reformer’ and ‘local and regional 

socio-political context’ on the other. 

As a result, this study clearly demonstrates how the inexplicability of Poppo’s career 

largely stems from his post-mortem reputations. Rather than studying Poppo as an 

‘abbot’, as a ‘reformer’ or as a representative of the ‘imperial church system’, Poppo 

should be considered as a social person who saw himself connected (or actively 

connected himself) with certain familial power groups. These social bonds defined the 

way in which Poppo was integrated in (and bound to) the social structure of the society, 

and determined how his social identity was perceived by others. Due to this social 

identity, and due to his position within power groups, Poppo found himself at crucial 

moments in the position of the right person at the right place at the right time. At the 

same time, he was involved in a complex and dialectic interaction with the surrounding 

(social and political) context. It is this interconnectivity of Poppo with his social 

environment and the complex interaction between individual behaviour, social identity, 
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loyalty, and (individual and common) interests which defined why and how his life and 

career evolved in a certain direction. 

Another result of this study is that certain phenomena that too often have been 

identified as being ‘monastic reforms’ become only fully comprehensible after being 

confronted with the continuously evolving socio-political context. After all, the 

introduction of a ‘reforming’ abbot in certain institutions can be interpreted as the 

introduction of the social identity (and all of its ‘luggage’) this abbot represented. In the 

case of Poppo’s so-called ‘reforms’, it were not so much any religious-spiritual motives 

or the restoration of internal observance and discipline that necessitated his 

interventions, but rather the constant negotiating of local and regional balances of 

power between complex interrelated familial power groups. 

It should be noted that the explanatory model that results from this study does not 

constitute a comprehensive paradigm to fully explain the ‘phenomenon Poppo’. Rather, 

it provides an alternative perspective on this person and on everything he represented. 

In so doing, this thesis serves not so much as to capture the complexity of Poppo in one 

image, but to add an extra dimension to the complexity behind ‘Poppo’. 
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