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Pastor, geleerde, historicus, dichter en componist 

I. INLEIDING 

Het voornemen van het College van Bestuur van de Katholieke Uni
versiteit Nijmegen om de naam van de instelling aan te passen aan de 
moderne omstandigheden was medio 2002 aanleiding voor een nadere 
orientatie omtrent leven en werken van St. Radboud, de geleerde bis
schop van Utrecht, die reeds zijn naam had gegeven aan het Nijmeegse 
Sint-RadboudziekenhuisjUniversitair Medisch Centrum. De door mij 
op verzoek voor het College opgestelde notitie is in het onderhavige 
artikel nader uitgewerkt. Uit reacties op de door het College besloten 
naamsverandering (per I september 2004), te weten Radboud Univer
siteit Nijmegen, blijkt dat St. Radboud grotendeels onbekend is in 
Nijmegen, en daar niet aIleen. De hooggestemde levensbeschrijvingen 
van de heilige uit het eind van de negentiende eeuw zijn allang ver
geten. Ik noem de levensschetsen door P. Albers, 'De heilige Radboud, 
veertiende bisschop van Utrecht', en door J.A.F. Kranenburg, 'De 
H. Radboud'. Ze zijn voor een moderne lezer grotendeels onverteer
baar wegens het religieuze pathos dat er in doorklinkt. Het gaat de 
auteurs niet aIleen om geschiedschrijving maar bovenal am verheer
lijking van de heilige als voorbeeld tot navolging. R.R. Post heeft in zijn 
Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen objectief en tevens 
met sympathie over Radboud bericht. Maar die beschrijving heeft het 
grote publiek niet bereikt. In moderne onderzoekingen en beschrijvin
gen tenslotte overheerst de wetenschappelijke nauwgezetheid, die ge
paard gaat met een nieuwe waardering voor Radbouds pastorale, lite
raire, poetische en muzikale kwaliteiten. 

In het onderstaande wordt de stand van zaken in het wetenschappe
lijk onderzoek naar leven en werken van de U trechtse bisschop weerge
geven. Dat kan gemteresseerde lezers de grandslag bieden zich een 
gefundeerd oordeel te vormen over de keuze voor deze patraonheilige 
als naamgever van de Nijmeegse universiteit. 
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2. BRONNEN 

Het leven en de werken van St. Radboud kennen we uit verschillende 
bronnen. Voor zijn historische levensbeschrijving is de belangrijkste 
bron de Vita sanctiRadbodi, I geschreven door een onbekende Utrechtse 

kanunnik, niet lang na 919 (volgens Stracke? en Bruchs), of tussen 962 
en 975 (volgens Holder-Egger4 en Ahlersr), d.w.z. tussen de datum 
van de keizerkroning van Otto I en die van de dood van Radbouds 
opvolger, bisschop Balderik van Utrecht.6 De laatstgenoemde datering 
is ook aanvaard door R. Grosse.? K. van Vliet pleit voor een datering na 
964. In dat jaar liet bisschop Balderik relieken van St. Agnes vanuit' 
Frankrijk naar Utrecht overbrengen; in de Vita wordt vermeld dat Rad
boud een visioen had van o.a. deze heilige. Een verband met de transla
tie van de relieken lijkt hier voor de hand te liggen. 8 

Deze Vita Radbodi, die stoelt op de mondelinge traditie en op kennis 
van door Radboud zelfgeschreven teksten, is overgeleverd in drie ver
sies: de lange, de korte en de verkorte.? "Lange tijd bestond er strijd 
over de vraag of de lange versie in handschrift Den Haag 70 E 21, 
f. 312Q14v het dichtst bij de oorspronkelijke tekst stond, ofde kortere 
versie in hs. Den Haag 129 G 3, f.12IV-125r. Deze kwestie is door Ahlers 
ten gunste van de lange versie beslist", stelt M. Carasso-Kok.'? Eerder 
waren Bruch en Stracke ook al die mening toegedaan. Il Ahlers neemt 
aan dat tussen de oorspronkelijke tekst en de bewaarde lange versie 
nog een Vorstifi: bestaan heeft, die niet bewaard is gebleven. Ook de 
korte versie zou rechtstreeks op die Vorstute teruggaan. Zij wijst voorts 
op een directe samenhang van de Vita Radbodi met de Vita Wironis, 
geschreven in St-Odilienberg, en de Vita Odutphipresbyteri, welk laat
ste geschrift eveneens tijdens het episcopaat van Balderik (918-975) tot 
stand kwam, en dat thuishoort in de zogenaamde Utrechtse school.P 
De drie genoemde Vitae zijn aile onder andere overgeleverd in een Pas
sionate, ofwel atkomstig uit het St.-Catharinaklooster te Muiden (Vita 
Odu!fi, VitaRadbodt) ofwel uit het klooster St.-Maartensdal te Leuven 
c.q. het klooster der reguliere kanunniken te Keulen (VitaWironis). 

Hieronder wordt Radbouds levensverhaal weergegeven aan de hand 
van de 'langere versie' van zijn Vital> De overige bronnen komen ter
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loops ter sprake. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan zijn literai
re nalatenschap Het artikel bedoelt de historische gegevens aangaande 
St. Radboud bondig bijeen te plaatsen, en de lezer een handvat te bie
den voor verdere studie. 

3. LEVEN 

Radboud (RadbodusjRatbodusjRabodus) werd mogelijk geboren in de 
Lotharingse Lommegouw bij N amen (patriam rustice Lomochanum 
nuncupatum), in een adellijke, Frankische, christelijke familie.H Door 
bloedverwantschap was hij verbonden met de Hilduinen. (Zo wordt 
een zekere Hilduin vermeld als aartskanselier van keizer Lotharius I 

(817/840-855). Zijn moeder, de zuster van de Keulse aartsbisschop 
Gunthar, stamde - volgens de 'korte Vita' - af van de Friese hertog/ 
koning Radboud (t 719),15 die haar betovergrootvader was, indien 
althans met het woord atavus in het Middellatijn de voorvader in de 
vierde generatie wordt aangeduid. Zij gaf diens naam aan haar zoon. De 
betekenis van de naam Radboud wordt door de schrijver van de Vita 
ge'interpreteerd als 'boodschapper van raad' en volgens hem was die 
naam terecht gegeven, omdat de jongen door Christus als boodschap
per van goede raad naar de Friezen zou worden gezonden. Ahlers 
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150; Bremmer, 'Willibrord 
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beschouwt pogingen van Jaekel en Stracke tot een sluitende genealogi
sche reconstructie van de afstamming als speculatief.'? 

Radbouds ouders stuurden hem na zijn kindertijd naar de reeds 
genoemde oom Gunthar.'? In diens school, verbonden aan de kathe
draal van Keulen, legde hij zich toe op grammatica en retorica, onder
delen van de artes liberales. In oktober 863 werd Gunthar door paus 
Nicolaas I (820/858-867)afgezet, vanwege zijn steun aan koning Lot
harius die zich van zijn wettige vrouw Theutberga wilde scheiden ten 
gunste van Waldrada, zijn 'Friedelfrau', met wie hij v66r het huwelijk 
met Theutberga volgens Germaans recht verbonden was geweest. 18 , 

Radboud ging vervolgens op aanraden van de zijnen naar de 'hof
school' van de Frankische koning Karel de Kale'? in Compiegne, Karel 
had besloten aldaar een koninklijke kapel te bouwen, die kon wedijve
ren met Aken.'? De laatkarolingische hofcultuur" werd daar verder ont
wikkeld door geleerden (later veelal bisschop) als Hincmar van Reims 
(t 879),22 Prudentius van Troyes (t 86r),23 Aeneas van Parijs (823-856 
secretaris aan het hof t 870) en met name Johannes Scottus Eriugena 
(t 877),24 aan wie Karel de Kale in het begin de leiding van de 'hof
school' had toevertrouwd. Beroemd zijn voorts een twaalftal verluchte 
handschriften, waarvan de productie wordt gelokaliseerd in de 'Rezi
denzlandschaft' rond Aisne en Oise (Cornpiegne en Soissons).25 

Het begrip 'paleisschool'/schola palatina heeft aanleiding gegeven tot 
veel discussie. Pierre Riche6 heeft erop gewezen, dat Hincmaer van 
Reims het hele koninklijke 'huis' een scola noemt, dat wil volgens hem 
zeggen een disciplina, omdat niet aileen de scolastici er onderwezen en op 
hun fouten gewezen worden, maar ook de overigen worden er gecorri
geerd voor wat betreft hun gedrag, hun wijze van lopen, hun woorden 
en daden, en hun goede zelfbeheersing. "Pour Hincmaer la cour est une 
ecole, une discipline, car elle se compose d'hommes bien eleves, c'est 
une ecole OU on apprend abien vivre par la parole, I'action et la con
trainte. Brefc'est un centre d'education ... ". Heric van Auxerre zingt de 
lofvan Karel de Kale in de inleiding van zijn Vita Germani, geschreven 
tegen 870, waar hij zegt: het paleis wordt terecht scola palatinus 
genoemd, waar men dagelijks getraind wordt in de schoolvakken en in 
het militaire bedrijf. Maar die teksten geven niet het recht te zeggen 
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andRulingFamilies, p. 37 P·57- 80. al wat voIgt over de 'hof
54; Idem, 'The Intellectual 25 Kohler en Mtirherich, Die school'. 
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(zoals Emile Lesne doet, met instemming geciteerd door Riche): "er is 
geen school aan het paleis", hoezeer het ook juist is dat het paleis, dank
zij de geletterde mannen die er verblijven, op een school 'lijkt'. Er is 
meer dan een ge1ijkenis alleen. De schrijver van de Vita Radbodi geeft 
aan dat destijds in het paleis een belangrijke oefenschool (gymnasium) 
voor de 'zevenvormige' filosofie was gevestigd27 (trivium: grammatica, 
rhetorica, dialecticajlogica; quadrivium: arithmetica, geometria, musica, 
astronomia). De zeven vrije kunsten (artes liberales) werden beschouwd 
als een hulpmiddel voor de studie en de verklaring van de Bijbel en de 
kerkelijke literatuur, maar werden ook gewaardeerd om hun betekenis 
voor de studie van de klassieke poezie en literatuur. Radboud moet hier 
zijn kwaliteiten als dichter en redenaar hebben ontwikkeld; in zijn 
nagelaten werken komt zijn literaire vorming sprekend tot uiting. De 
'paleisschool' stond in Radbouds dagen onder leiding van de filosoof 

De zeven vrije kunsten. 

Illustratie in de 'Hortus 
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van Landsberg, I2e eeuw. 
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Manno (Nanno), proost van het klooster St. Claude/Eugendi in de 
Jura (t 880), die eerder de leiding gehad had van de kathedraalschool 
van Laon. Twee van Radbouds medeleerlingen zijn bekend: Stepha
nus, later bisschop van Luik (na 9 jan. 901, t 920) (Etienne de Liege )28 

en Mancio/Mansion, bisschop van Chalons (893-908). Het hofvan 
Karel de Kale was een kweekplaats voor toekomstige bisschoppen. Het 
trok geletterde mannen aan en tevens jonge clerici die bij die 'meesters' 
hun vorming kregen. Een officiele schoolorganisatie zal er niet ofnau
welijks geweest zijn. Het ging veeleer om prive onderwijs, volgens de 
mogelijkheden van het ogenblik. 

Radboud legde zich volgens de schrijver van de Vita aldus vooral toe 
op de trifOrmis philosophia. Deze term doet denken aan Alcuins indeling 
van de wijsbegeerte in physica, ethica en logica. De pbilosopbia physica om
vat het quadrivium, waaronder ook de muziekleer; de philosophia ethica is 
verdeeld overeenkomstig de vier kardinale deugden, en de logica behan
delt de dialectiek en de retorica.t? Maar tevens - voegt de schrijver toe 

- oefende hij zich in deugd. Radboud werd na zijn opleiding kapelaan 
van koning Karel, hetgeen een functie binnen de kanselarij irnpliceert. 

Toen Karel gestorven was, ging Radboud, na veertien jaar verblijf 
aan het koninklijk hof, naar zijn 'vaderland' Namen terug om de zijnen 

te bezoeken. Vervolgens sloot hij zich aan bij proost Hugo van de 
gemeenschap van kanunniken St. Martinus te Tours.J? Hugo (t 887) 
was een broer van de bovengenoemde keizerin Judith (n. 19). In Tours 
bekwaamde Radboud zich gedurende tien jaar" verder in de filosofie, 
met name in de dialectiek en de retorica. 

We moeten weI aannemen dat Radboud zich in zijn studiejaren ook 
met theologie (studie van de Bijbel, van de werken van kerkvaders als 
St. Augustinus en Gregorius de Grote) heeft bezig gehouden, maar 
daarvan maakt de schrijver van de Vita geen melding. 

De klassieke vorming die Radboud achtereenvolgens in Keulen, aan 

Karels hofschool en in Tours heeft opgedaan, is de grondslag geweest 
van zijn latere literaire arbeid, ondernomen in de tijd dat hij reeds bis
schop van Utrecht was.Volgens Wattenbach is Radboud "een persoon
lijkheid, die nog de volheid van de Karolingische vorming vertegen
woordigt." Maar de treurige omstandigheden in zijn bisdom, veroor
zaakt door de N oormanneninvallen, hebben hem niet de mogelijkheid 
gegeven zelfin Utrecht een school te stichten. Dat zal veeleer het werk 
zijn van zijn opvolgers: bisschop Balderik, en met name bisschop Adel
bold II (1010-1026),32 

Op 25 september 899 stierf bisschop Odilbold/Adelbold 1 van 
Utrecht. De geestelijkheid van de kerk aldaar kwam bijeen voor de 
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keuze van een nieuwe bisschop. In unanierne overeenstemming van 
geestelijkheid en yolk (de belangrijkste adellijke lieden) werd Radboud 
gekozen. Koning Arnulf(ca. 850 - 8 december 899; koning sinds 887) 
en de rijksvorsten stemden met die keuze in. Radboud plaatst zijn 
opname onder de Utrechtse geestelijkheid in een eigenhandige noti
tie33 over de gebeurtenissen in het jaar 900 in de context van kwade 
voortekenen: sterrenregen, strenge koude, windstoten, overstrornin
gen, en - wat het ergste was - opstand van de mensen tegen God; kort 
na zijn wijding volgden de dood van Fulco, de metropoliet van Reims 
(t 17juni 900), en van koning Zwentibold (t 13 aug. 900).34 Aan die 
notitie wordt de date ring van zijn wijding ontleend: voor 17 juni 900. 
Radboud voegde o.a. twee zesregelige epitapba (grafschriften) toe, die 
hemzelfbetroffen: De oiatico Christi, en Deposcendapeccatorum remissio
ne. Ook een Oratio adsanctum Martinum.» Uit alle drie deze teksten 
spreekt een sterk verlangen om aan de zwerftocht van dit leven te ont
komen, en bij Christus verlossing te vinden. "Imminet umbra necis": de 
schaduw van de dood is dreigend nabij, herhaalt hij rwee keer in het 
gebed tot Martinus. Hij moet erg tegen het aanvaarden van het bis
schopsambt hebben opgezien. De omstandigheden in het Utrechtse 
gebied waren verre van gunstig. 

Na het ontvangen van de bisschopswijding werd hij (Benedictijner) 
monnik; voordien was hij kanunnik (canonicus) geweest.36 Volgens de 
schrijver van de Vita groeide hij in de deugden die bij die monachale 
status hoorden. Zo dronk hij uitsluitend water, maar dat mocht nie
mand weten. Een van zijn dienaren, Gummar, vroeg hem ofhij mocht 
drinken uit zijn beker; Radboud stemde onwillig toe. De man proefde 
heerlijke wijn! Voorts beoefende Radboud de werken van barmhartig
heid, waste eigenhandig de voeten van de armen en gaf hun te eten, 
etc.37 We moeten bedenken, dat de schrijver niet in de eerste plaats 
bedoelde Radbouds daden weer te geven, maar dat hij op de wijze van 
de hagiografen zijn deugden in het licht wilde stellen, daarom ook 
enige wonderen wilde vermelden en zijn profetische gaven naar voren 
halen.38 Ook over Radbouds missioneringactiviteiten worden geen 
historisch controleerbare bijzonderheden gegeven. Desondanks staan 
in de Vitaenige feiten, die wat houvast bieden wat betreft zijn leven en 
werken als bisschop van Utrecht/Deventer. 

Door de invallen van de N oormannen (Denen en Noren) was Utrecht al 
sinds 857 meestentijds verlaten. De St-Maartenskerk was verwoest, de 
kanunniken deels verspreid, deels vermoord.39Bisschop Hungervlucht
te ca. 857 naar een klooster gelegen in het Maasgebied aan de Roer bij 
Roermond. Het Berg- ofSt.-Pieterklooster aldaar (later Sr.-Odilienberg 

33Annotatioadannum900. 

Poetae Latini, IV, I, p. 161
162;Carasso-Kok, Reperto
rium, nr. 352;Nederlandse 
vertaling in Van Vliet, 'Van 
rnissiebasis', p. 17. 

34Janssen, 'Zwentibold, feit 
en fictie', p. 163-180. 

35Poetae Latini, IV, I, p. 162. 
36 Zie Schieffer, Die Entste

hungvon Domkapiteln in 
Deutschland; Semmler, 
'Monche und Kanoniker im 
Frankenreiche Pippins III', 

p. 78-III. Een overzicht van 
de ontwikkeling van clerica
Ie gemeenschappen tot het 
midden van de achtste 
eeuw, en de ideeen over het 
onderscheid tussen monni
ken en andere clerici geeft 
Van Vliet, 'Van missiebasis', 
p. 12-13: klooster en kapir
tel; Idem, In kringen van 
kanunniken, p. 156,zegt, in 
navolging van de these van 
Van Egmond (zie n. 46), 
dat slechts bedoeld is dat hij 
na zijn bisschopswijding 
een strenge, monastiek 
gemspireerde levenswijze 
zou hebben aangenomen. 
Ik zie daarvoor geen reden, 
maar heb de scriptie van 
Van Egmond niet gezien. 

37VitaRadbodi, p. 568; zie 

n·9 8. 
38 VitaRadbodi, p. 568. 
39 Van Campen, 'De Noor

mannentijd, p. 25-45;her
drukt in Rutgers (red.), De 
Utrecbtse bisscbop, p. 62-75. 
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De 'Utrechtse doopbelof

tc' gevolgd door een lijst 

van heidense gebruiken in 

een handschrift vervaar

digd te MainzJFulda? In 
de 8eeeuw. [Ontleend aan: 

C. Dekker, 'De stichting 

van parochies', in: C. Dek

ker, (red.), Degeschiedenis 
van deprovincieUtrecht tot 

Ip8 (Utrecht, 1997), 

P·144]. 

40 Dip/ornata Belgica, nr. 186; 
Nederlandse vertaling van 
de oorkondetekst bij Van 
Campen, 'De Noorman
nentijd', in de herdruk: Rut
gers (red.), De Utrecbtse bis
scbop, p. 69-70. Bisschop 
Hunger stierf daar op 22 

december 866; Series episco

porum, p.178-179. 
41 Van Campen, 'De Noor

mannentijd', in de herdruk: 
Rutgers (red.),De Utrechtse 
bisscbop, p. 73

geheten), werd Op 2 januari 858 door koning Lotharius II vanwege de 
dreiging van de Noormanneninvasies aan de Utrechtse zetel als toe
vluchtsoord voor bisschop en kanunniken toegewezen. Hunger stierf 
daar in 866. Aangenomen kan worden dat hij de originele oorkonden 
die in het bezit van de Utrechtse kerk waren, met zich mee heeft geno
men.r? Zijn opvolger bisschop Odilbold (867/869-13 december 898) 
bracht op 6 mei 895 de zetel over naar Deventer. Ook dat gebeurde 
waarschijnlijk onder druk van de N oormannen, die hevig huis hie1den 
in Nijmegen (bezet in 88o), de omgeving van Roermond, en in Asselt 
(Ascloa) hun winterkwartieren hadden.r' De Utrechtse archivalia ver
huisden mee. Zij vormden de kern en grondslag van het latere cartula
rium.i? 

Aan het kerkje in Deventer, gebouwd door Lebuinus (t ca. 774) en 
herbouwd door Liudger (t 809), was een gemeenschap van kanunni
ken verbonden. Zo was dat immers in Utrecht sinds de herbouw van de 
St.-Maartenskerk door Willibrord en de stichting van de St.-Salvator
kerk aldaar ook het geval:hij had daar een munster (monasterium) inge
richt.43 Deventer was in de tweede he1ft van de negende eeuw een 
be1angrijkehande1snederzetting, die aanleunde tegen de daar gevestig
de burcht.44 Ook Radboud koos Deventer als verblijfplaats, en van
daaruit bezocht hij van tijd tot tijd Utrecht als er tijdelijk vrede was en 
bad er bij de graven van zijn voorgangers. Utrecht bleef tenslotte de 
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officiele residentieplaats. Pas in 925, onder zijn opvolger bisschop Bal
derik (917/918-975) werd de bisschopszetel in Utrecht hersteld.45 

Willibrord en Bonifatius waren Radbouds voorbeelden bij de 
verspreiding van het geloo£ Bijzonderheden over zijn prediking en 
kersteningsactiviteiten geeft de schrijver van de Vita niet, maar er zijn 
aanwijzingen dat hij werkzaam is geweest in Twente, Drenthe en de 
Vechtstreek. Hij stichtte een kapeIletje in Ootmarsum, en de kerken 
van Heemse, Nijenstede en Hardenberg worden met hem in verband 
gebracht.r'' Hij zou de weerspannige Denen in Friesland met de ban 
hebben getroffen, waarop de pest onder hen uitbrak. Ook in Utrecht 
kwamen zij er niet straffeloos af47 

Van de Oostfrankische koning Koenraad I, verkreeg Radboud op 9 
juli 914 bevestiging van aIle voorrechten, die de Utrechtse kerk ooit 
had ontvangen. Hij verscheen niet persoonlijk bij de koning, maar 
stuurde als gezanten een zekere Udo, die als een bloedverwant van 
Koenraad wordt aangeduid, en Waldger, die graafwas in de gouwen 
Nifterlake, Lake, Isla (Lek en IJssel) en Teisterbant. Utrecht lag in zijn 
district. 4 8 Zij presenteerden als bewijsstuk een door Radboud met dit 
doel gecomponeerd cartularium, een boek met afschriften van eerder 
door de Utrechtse kerk sinds 723 ontvangen koninklijke privileges 
en schenkingen.4 9 (Henderikx meent dat al tijdens het episcopaat van 
bisschop Odilbold, uiterlijk in 896, begonnen is met het aanleggen 
van een cartularium. Hij geeft daarvoor echter geen doorslaggevende 
redenj.i? 

42 Series episcoporum, p.179 45 Van den Hoven van Gen Domini nostrilesu Christi 
180; Henderikx, 'Het cartu deren, De Herenvande jidelibuseidemecclesie tradite 
larium van Radboud', hier Kerk,p. 32, 35. sum. Uitg. door S. Muller 

p. 245, meent dat de verhui 46 Van Vliet, 'Van missieba Fzn. in: Het oudste cartula
zing naar Deventer in sis', p. 16en n. 32;Van riumvan hetstichtUtrecht 
881/882 kan hebben plaats Egmond, Bisschop Radbod (Werken Historisch 
gehad; Van Vliet, 'Van mis vallDeventer(900-917). Genootschap I I I, 3) 
siebasis',p. 15.Over her car 47 VitaRadbodi, p. 571; Van Cs-Gravenhage, 189 2 ) , 

tulariumzie n. 49. Campen, 'De Noor p.3-51; Diplomata Belgica, 
43 Weiler, Willibrords missie, mannentijd', in de herdruk: p. 302-304. Omdat de oor

p. I09-11I;zie Van Winter, Rutgers (red.), De Utrechtse konden in de abdij Egmond 
'De komst van het Chris bisscbop, p. 74-75. werden afgeschreven, 

tendom', p. 82-84 over het 48 Grosse, DasBistum spreekt Muller van een 

monasterium aan de Rijn; Utrecht, p. 20-22; Post, Egmondse codex (laatste 
Van Vliet, 'De plaats van Kerkgeschiedenis van Neder kwart ne eeuw); Grosse, 

het kapittel in de stad landilldeMiddeleeuwen, I, DasBistum Utrecht, p. 13-14
[Deventer]', p. III-Il2; p.6o. De relatie van dit afschrift 
Idem, In kringen van kanun 49 Afschrift bewaard in de met het oorspronkelijke 

niken, p. 154-158. codex British Museum, Cartularium Radbodiis niet 

44Van Vliet, 'Van missieba Cotton-Tiberius C. x I. duidelijk. De oudste kern 

sis', p. 14-16; Van Kesteren, Commemoratio derebus sane ervan dareert van tussen 

De olltwikkelillgvan het teTrajectensis ecclesie, que 854 en 896. Het cartulari
koninklijk en kerkelijk bezit. olima regibus letabaliis] um bevat o.a. in chronologi

sche volgorde afschriften 
van elfoorkonden, te 

beginnen met de schenking 
van Karel Martel aan het 
klooster in de burcht 

Trecht van de burcht 
Trecht en de villa Vechten 
aan bisschop Willibrord 

(I jan. 722/723),en vervol
gens van de latere schenkin

gen door de koningen Pip
pijn, Karel de Grote, Lode
wijk de Vrome, Lodewijk 
de Duitser, Lotharius I en 

I I, Zwentibold, en tenslotte 
de bevestiging van de im
muniteit door Koenraad I. 

Overige stukken zijn na 
Radboudsdoodingevoegd 
door de Egmondse monni

ken. Het oorspronkelijke 
Cartularium bevatte op het 
een na laatste blad tens lotte 
de mogelijk eigenhandige 
aantekeningen van Rad

boud over 900, zijn twee 

epitaphia en een gebed tot 
St. Maarten. Deze notities 
zullen later zijn toege

voegd, na de presentatie 
van het cartularium aan 

Koenraad I. Vanwege die 

aantekeningen van Rad
boud kreeg dit register de 
naam CartulariumRadbodi. 
Zie ook n. 32-35,en. Hen
derikx, 'Het cartularium 
van Radboud'. 

50 Henderikx, 'Het cartulari

urn', p. 248 (in atWijking 
van Blok), p. 262-263. 
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51 Oorkondenboek Sticht 
Utrecht, nr. 94. 

52 Carasso-Kok, 'Le diocese 

d'Utrecht, 900-1200', 
p. 388-390; Van Egmond, 
'Eloge ou legitimation poli

tique?', p. 43-52. 
5'3 Oorkondenboek Sticht 

Utrecht, nr. 93; Carasso
Kok, 'Lediocese d'Utrecht, 

900-1200', p.388. 
54 Zie boven, n. 8. 
55 Grosse, DosBistum 

Utrecbt., p. 25; Oorkonden
boek Sticht Utrecht, nr. 104, 
o.a, verrneldend de restaura

tie van de Utrechtse kerken 
St.-Maarten en St.-Salvator 

door Balderik, alsmede het 
herbouwen van de burcht 

met poorten, muren en bol
werken, en een brug over de 
gracht. De kanunniken wer

den naar Utrecht terugge

roepen. 
56 Van Winter, 'Bisschop 

Balderic', p. I12; Van Vliet, 

'Van missiebasis', p. 19, 
n. 57, vgl. p. 17;Idem,In
 
kringen vonkonunniken,
 
p. 158 n. 654, en p. 441. 

57 Van den Hoven van Gen
deren, De Herenvonde 
Kerk,p. 159 n. 56, onder 
verwijzing naar L'ordinaire 
deS. Martin d'Utrecbt, p. 37. 

58 Series episcoporum, p. 183
185. Van Winter, 'Bisschop 
Balderic'. 

Koenraad bevestigde inderdaad de St.-Maartenskerk in het oude 
Trecht in het bezit van de immuniteitY Die erkenning van Koenraad 
als de vorst die hierin kon beslissen is opmerkelijk, omdat de Westfran
kische koning Karel de Eenvoudige alin 911 Lotharingen had verwor
Yen, waartoe ook Utrecht behoorde. GraafDirk 1 van Holland, wiens 
gebied tot het Utrechtse diocees behoorde, was reeds tot de Westfran
kische partij overgegaan, Men mag aannemen dat Radboud later, samen 
met de wereldlijke groten van zijn landstreek, ook is overgegaan naar 
de Westfrankische Karel. 

In dit verband is interessant dat de zoveellater geschreven VitaRad
bodi afsluit met de vermelding van Radbouds profetische gave: hij zou 
voorspeld hebben dat het bestuur van het rijk zou overgaan van de 
Franken op de Duitsers, hetgeen inderdaad na 923 plaatsvond, bij de 
erkenning van Hendrik J als Duits koningY 

In 914/915 reisde Radboud naar Rome, waar hij zich wendde tot 
paus Johannes x (april 914-juni 928) vanwege zijn twist met graaf 
Meginhard/Megunthard in Hamaland. De paus hoorde zijn klachten 
aan en had medelijden met hem. In aanwezigheid van de gezanten van 
graafMeginhard werd de ruzie bijgelegd,53 

Radboud werd ziek op een missiereis in Drenthe, en stierf op 29 
november 917 te Ootmarsum. Zijn dood was hem door Maria, Agnes54 

en Tecla in een visioen voorspeld. Zijn lichaam werd naar Deventer 
overgebracht, waar hij ook werd begraven. Hij had zelf eerder enige 
malen Balderik, de zoon van graaf Ricfried/Dodo van de Betuwe, aan
gewezen als degene die de Utrechtse zetel zou herstellen.» Voor zijn 
heiligverklaring was het destijds voldoende dat zijn beenderen tijdens 
Balderiks bewind verheven werden (elevatio) uit het grafnaar het altaar 
in de St.-Lebuinuskerk. Zijn elevatiefeest valt op 25 juni.56 St. Rad
boud heeft overigens alleen een eigen Mis in Deventer en in de kerk 
van Oudmunster in Urrecht.i/ Feestdag 29 november. 

Met Balderik58 (t 27 dec. 975) begint een nieuwe periode in de ge
schiedenis van de U trechtse kerk, die vanaf918 ingeschakeld werd in het 
Ottoonse rijkskerkensysteem. De bisschoppen werden tevens wereld
lijk vorst, en als zodanig steunpilaren van het rijk. Radboud zou zich 
volgens de schrijvervan de Vita van die betrokkenheid van bisschoppen 
in het wereldlijk bestuur afkerig hebben betoond, Hij laat hem zeggen: 
"een bisschop heeft niet het recht zich met were1dsezaken in te laten (2 
Tim. 2,4); strijders van Christus moeten met geestelijke wapenen 
bekleed voor het heil van koning en yolk en stabiele vrede bij God tus
senbeide komen, gewin voor zielen zoeken, geen aards gewin najagen." 
Zo ondersteunde het heilig voorbee1d van zijn voorganger de afkeer in 
kringen rond Balderik van de politisering van het bisschopsambt. 
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Romaanse doopvont uir de 

kerk van Heemse. Benthei

mer zandsteen (tweede 

helft rz" eeuw?). De kerk 

van Heemse mag waar

schijnlijk gerekend worden 

tot de kerkjes die bisschop 

Radboud in Noord-Twente 

en in de Overijsse1se 

Vechtstreek heeft gesticht. 

[Ontleend aan: J. Magde

lijns (red.), HetKapitteioan 
Lebuinus illDeoenter: Nala

tenscbap van eenimmuniteit 

in bodem,bebouwingen 
beschrijving (Deventer, 

1996), p. 16] 

4. WERKEN 

Tenslotte zij gewezen op Radbouds literaire productie,59 voornamelijk 
preken, gedichten over en biografieen van heiligen die in Utrecht ver
eerd werden, en een liturgisch officie ter ere van St. Maarten (in transla
tione sancti Martini episcopi qfficium) , gecomponeerd tussen 903 en 
917.60 De tekst is bedoeld voor de vespers, de eerste, tweede en derde 
nocturn, de lauden en de tweede vespers. De lof van Martinus slaat 
terug op de stad die zijn relieken bevat. De derde nocturn verhaalt hoe 
de Galliers zeer tot zonde geneigd waren en Gods toorn verdienden, 
daarom vielen de Denen met gewapende troepen de stad Tours aan. De 
inwoners riepen bij zijn grafhun verdediger St. Martinus aan, en deze 
verbrijzelde de Denen en hun gezellen. De verzen van de metten en de 
tweede vespers herhalen tekstgedeelten van de derde nocturn, zodat de 
gebeurtenissen nog sterker worden opgeroepen. De antifoon bij het 
Magnificat verwijst naar het wonder van Martinus die drie doden ten 
leven wekte, en eindigt met het gebed "dat wij door zijn tussenkomst 
verdienen van de dood van de ziel te worden opgewekt." Deze herhaal
de referentie aan de gebeurtenissen te Tours moet de clerici en kanun
niken in Deventer, die wisten hoe hun Utrecht door de Noormannen 
werd bedreigd, eveneens zeer hebben aangesproken. Actualiteit en 
gebed zijn op bijzondere wijze met elkaar vervlochten in dit officie van 
St. Maarten. 

59 Bruch, Supplement. Hdstk I. 
De Utrechtse school, p, 1-4, 
met een volledig overzicht 
van de werken en de uit
gaven daarvan; zie her 
cornmentaar van Schmale, 
Nachtriige, in zijn nieuwe 
editie van Wattenbach, 
Holzmann, Deutscblands 
Gescbicbtsquellen im Mittel
alter, III, p. 39*; Brunholzl, 
Gescbicbte derlateiniscben 
Literatur, II, p. 93-102, 570
571 (literatuur- en brannen
opgave). 

60 Lochner, 'Un eveque 
musicien', p. 3-35; Brunhiilzl, 
Gescbicbte derlateiniscben 
Literatur, I I, p. 98-99. 



61 Quoddam miraculum, in., 

MGH SS, 15, 2, (1888), 

p. 124°-1244; Carasso-Kok, 

Repertorium, nr. 62; 

Brunholzl, Gescbicbte der 
lateinischen Literatur,[I, 

P·99- lOo .. 

62 "Verum ne diutius audito

res simplices, quos magis 

ptopria quam figurata 

delectant, a promissae rela

tionis intelligentia suspen

damus, nudam evidentem

que hystoriam deinceps 

profitentes." Ed. cit., 
p. [241. 

63 "Profiteer autem me con

tra veritatem pugnaciter 

non egisse, cum in his quae 

michi incerta erant aliorum 

potius opinionem quam 

meam posuerim assertio

nem, ut sunt illa de primo 

adventu piratarum in Gallia 

iternque de insania Dano

rum et de numero occis

orum, quae omnia nee affir

mo nec abnego, sed scruta

toribus importunis inqui

renda relinquo." Ed.cit., 

P·124 3-124 4 · 
64PoetaeLatini, IV, t, p. 165

165b; BHL 5657; Brunholzl, 
Gescbicbte derlateinischen 
Literatur, p.99-100. 

65 Analyse bij Lochner, 'Un 
eveque musicien', p. 9-14. 

66 VitaRadbodi, p. 57['; 
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In de persoon van Radboud waren St. Maarten, Tours en Utrecht 
verenigd. Radboud had gehoord ifilma id disseminante dtdiceram) wat er 
in 903 in Tours was gebeurd, en hij had er een bericht over geschreven: 
Libellus de quodam miraculo S. Martini,61 Het werkje was duidelijk 
bedoeld vaor voorlezing aan de medebroeders, zijn kanunniken en cle
rici, bij wijze van prediking. Het verraadt kennis van de klassieke 
auteurs Cicero en Plautus, van Ovidius en Vergilius, van Terentius en 
Sulpicius Severns (Vita Sti. Martint), en van de geschiedenis van de 
klassieke oudheid (Orosius). Maar zijn toehoorders konden naar zijn 
mening meer nut hebben van het verhaal over Martinus van Tours dan, 
van de lectuur van Cicero of Plautus. Radboud hield daarbij wel reke
ning met zijn toehoorders, die immers liever feiten hoarden dan stijl
figuren.62 Hij was zich er oak van bewust dat Tours en Utrecht, de kerk 
die hij diende iecclesia Traiectensis, cui ego Deo auctore deservio) , ver van 
elkaar vandaan lagen, en dat het praktisch onmogelijk was een oogge
tuige te vinden van de verhaalde gebeurtenissen. In wat onzeker was, 
bijvoorbeeld over de eerste aankomst en het aantal Noormannen dat 
gedood werd, gafhij liever de mening van anderen weer dan zelfiets te 
beweren of te ontkennen.v' Hij toont zich hier een goed historicus. 
Maar aan het wonder van St. Maarten, op wiens voorspraak de stad 
Tours de woedende aanval van de Noormannen doarstond, twijfelde 
hij niet. Het 'wonder' van Martinus is de dood van bijna 900 Noar
mannen als in 903 de belegerde inwoners van Tours aan de vijanden de 
relieken van Martinus tonen en met succes uit de stad uitbreken. Over 
dat wonder schreef Radboud oak een gedicht: Metrum anapaesticum 
ypercatalectum de eodem miraculo.64 Het volk van Tours wordt er kla
gend en biddend tot Martinus in opgevoerd, 

Dit verhaal verwerkte hij vervolgens in zijn Martinus-officie, in de 
meeste van de responsoria bij de nocturnen en aan aantal antifonen.v> 

Oak de muziek van dit officie is door Radboud gecomponeerd. Nag bij 
zijn begrafenis herinnerden de omstanders zich hoe hij de eerste anti
foon bij het Magnificat "Ecce laeti laude" placht te zingen. 6 6 De 
muziek van dit officie heeft Lochner teruggevonden in een zeer oud 
Utrechts handschrift (Universiteitsbibliotheek ms. 406, ca. 1I50), en in 
een moderne transcriptie toegankelijk gemaakt.6 7 Oak componeerde 

Lochner, 'Un evequemusi in Middelnederlandse ver 53v; Ibidem, p. 29-35· 
cien', p. 5. taling, zoals overgeleverd in Moderne transcriptie van 

67 Lochner, 'Un eveque een Brevier, hs. Brussel K B tekst en noten van het offi

musicien'. p. IO-II; Ibidem, 4249-50 (cat. 588), v66r cie, naar hs. Brussel K B I I 

p. 26-28. Annexe. Tekst 1556, atkomstigvan het 923 (cat. 555) en vooral hs 
van het officie van de Jerusalemklooster (Augus Utrecht U B 406. Antipho

Translatie van St. Maarten tinessen) te Utrecht, f. 51V- narium, 
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Radboud een sequentia in translatione sancti Martini, op de melodie van 
Beatus vir quitimet.68 

In Radbouds preken treedt het biografische element niet sterk op de 

voorgrond. Maar zijn klassieke, humanistische vorming schijnt we1 

steeds door, overigens zonder ijde1 vertoon van ge1eerdheid, oordee1t 
Brunholzl.69 Als preken kunnen genoemd worden: TomeI/us seu Sermo de 
vitaet meritis paradoxe virginis Amelberge.7° Kennelijk werd de feestdag 

van dit ascetische meisje, dat de trouwplannen van Karel Martel (c. 688/ 
689-741) weerstond, in Utrecht/Deventer gevierd.7 I Vervolgens de 

Sermo desancto SeroatioP waarvoor Radboud gegevens ontleend heeft 

aan de Vita antiquissima (gedateerd eind r - eind 8e eeuw), de Sermo 
(Laudatio) de sancto Switberto,73 en Sermo de sancto Lebuino presbytero 
(Homilia).74 De preek over Switbert (t 713) berust volgens zijn eigen 
zeggen op Beda's Historia ecclesiastica gentis Anglorum, en roept de tijd 

van de prediking van St. Willibrord in herinnering. De door Switbert 

gestichte kerk te Kaiserswerth (inlitore) was nog steeds bij zijn erfgena

men in gebruik, zegt Radboud.o De preek over St. Lebuinus (t c. 780), 
de stichter van de kerk te Deventer, schetst de christelijk-ascetisch-aris

tocratische leefstijl van de heilige temidden van wilde en halfbarbaarse 

gewoonten van mensen (interftros etsemibarbaros hominum mores consti
tutus). Zijn voorbee1den in deze pbilosopbia waren de bisschoppen Wil

librord (c. 657/658-739) en Bonifatius (c. 672/675-754).76 De levens
schets van de heilige is, ondanks de nadruk op diens ascese, doorspekt 

van retorische sjablonen en hoogstandjes. Radboud zegt dat iemand 

die zich zou verstouten aIle goeds dat over Lebuinus gezegd kan wor
den uiteen te zetten, de bloemen van de we1sprekendheid van Cicero 

en Plautus nodig zou hebben.77 Zo schijnt Radbouds eigen literaire 
vorming door in zijn preken. 

Van Radbouds gedichten/gezangen78 kan als eerste worden ge
noemd zijn Carmen al/egoricum de sancto Switberto.79 Dit werk, voor

68 Poetae Latini. I V. 1, p. 165, Kok, GoudenLegenden; schrijving berust op 

metverwijzing naar U. Che daarin Van Loenen, 'Johan opschriften die mogelijk op 

valier, Repertorium bymnolo nes Gielemans (1427 de drie in Namen bewaarde 

gicum,I, nr. 2142. 1487)', p. 142, 144, 149, handschriften te vinden 

69 Brunholzl, Geschichte der afb.97 en IV. zijn. Carasso-Kok geeft aan 

lateiniscben Literatur,1I, 71"In quo paradoxae virginis geen opgave orntrent die 

P·9 6. Amelbergae memorabilem hss. te hebben ontvangen. 

70 t 772? Carasso-Kok, Reper vitam annua festivitate Voor het onderhavige arti

torium,nr. 8; BHL 322. Toe recolimus", Migne, PL 132, kel is afgezien van nadere 

schrijving aan Radboud 551;Brunholzl,Geschichte verificatie ter plaatse. 

minder zeker: Carasso-Kok, derlateiniscben Literatur, Idem, 'Le diocese 

'Le diocese d'Utrecht, 900 II, p. 95-96.. d'Utrecht, 900-1200', II, 

1200', I I, p. 384 en n. 38; 72 Carasso-Kok, Repertorium, p. 384, en n. 36: toeschrij
Mulder-Bakker en Carasso nr. 80.BHL 7614. De toe ving aan Radboud minder 

zeker; Brunholzl, Geschichte 
derlateiniscben Literatur, II, 

P·95· 
73 Carasso-Kok, Repertorium, 

nr. 88. "indien de toeschrij

ving aan Radbod juist is." 

De naam Radbod kornt 

aileen voor boven het oudst 

bekende hs. Gent U B 507 

(roe eeuw). Zie oak volgen

de titel. Migne PL 132,547

550;BHL 7939· 
74 Carasso- Kok, 

Repertorium, nr. 53; Migne 

PL, 132, 553-558;BHL 4814; 
Carasso-Kok, 'Le diocese 

d'Utrecht, 900-1200' II, 

p. 384: toeschrijving aan 
Radboud minder zeker. 

75 Brunholzl, Gescbicbte der 
lateiniscben Literatur,p. 95. 

76 Migne PL 132,553-558; 
het geciteerde in kol. 555 en 

556. 
77"..que si quis omnia [bona 

que de ipso dici queant] 

exponenda praesumeret, 

T ullianae, Plautinaeve elo

quentiae floribus indige

ret." Ed. cit; k. 556; 

Brunholzl,Gescbicbte der 
lateiniscben Literatur,p. 96. 

78 De gedichten zijn alle uit

gegeven door Von Winter

feld (ed.), Poetae Latini, IV, 

1,160-In Radbodi 
Carmine;met inleiding. 

79 Carasso-Kok, 

Repertorium, nr. 89. BHL 

7940. Hier geldt dezelfde 
reserve als bij nr. 88. De 

tekst bevat reminiscenties 

aan werken van Beda 

Venerabilis, Boethius en 

Martianus Capella. Loch

ner,'Un eveque musicien'; 
Brunholzl, Gescbicbte der 
lateiniscben Literatur,I I, 
p. roo. 



80Lochner, 'Un eveque 

musicien', p. 16-19. 
81 Poetae Latini IV, I, p. 169

172; BHL 48n; Carasso
Kok, 'Le diocese d'Utrecht, 

900-1200', n , p. 384: toe
schrijving aan Radboud 
minder zeker. 

82 Ibidem, p. 171, r. 60-63; 
Brunholzl,Gescbicbte der 
lateiniscben Literatur, I I, 
p.101. 

83Poetae Latini, IV, I, nr. VI; 

J.1. McEnerney, The swal

low ofUtrecht', p. 109-n6; 
Post, Kerkgesebiedenis, I I, 

P·I9°· 
84 "Tu ratione viges - ego 

sum rationis egena; / Tu 

post fata manes - fata ego 

tota sequor. / His quantum 
superas, tantum me vince 

crean tis / Imperio parens, 
iussit ut ipse creans." Poetae 
Latini IV, I, p. 173, r. 41-44. 
Brunholzl, Gescbicbte der 
lateinisehen Literatur, p. 102. 

85 Manitius, Gescbicbte der 
lateiniscben Literaturdes 
Mittelalters, I, p. 603. 

86Ibidem. 

87 Ibidem, p. 604; Post, 
Kerkgesebiedenis, p. 190. 

88 Bruch, Supplement, 3, n. I. 
89Carasso-Kok, Reperto

rium,nr. 352. Opgenomen 
aan het slot van het Cartula
riumRadbodi, evenals twee 

grafschriften voor hemzelf 

(epitapbium meum)en een 

gebed tot St. Maarten. Poe
taeLatini, IV, I, p. 162. Zie 

n. 49. Nederlandse verta
ling van de Annotatioin Van 
Campen, 'De Noorman

nentijd., herdrukt in Rut

gers (red.), De Utreebtse bis
scbop, p. 74; Van Vliet, 'Van 
missiebasis', p. 158. 

90 Carasso-Kok,Reperto
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zien van glossen van waarschijnlijk Radboud zelve, maakt gebruik van 

de pythagorei"sche getallentheorie, de harmonie van de sferen en de 
muziek van de engelen als poetische allegorieen. De arsmusica was hem 

immers niet onbekend, en hij wist die op poetische en mystieke wijze te 

gebruiken. Ook zijn kennis van het Grieks en vooral van de rhetorica 
schemert hier doorheen.f? Vervolgens de Egloga ecclesiastica Ratbodi 
sanctae Traiectensis ecclesiae ftmuli de oirtutibus beati Lebuini.8I Diens 
Angelsaksische naam Liafwin wordt door Radboud verklaard als "Iieve 

vriend", te weten van Christus. Hij bezingt de lofvan de apostel van de 

Friezen. "Auch in diesem Werk ist die fur Radbod charakteristische 

Auffassung festgehalten und in der Vermeidung der Wundererzahlun

gen das Eigentliche des Heiligen im Leben Lebuins und des sen Hinga
be an seine aus religiosen Motiven ergriffene Lebensaufgabe darge

stellt."82 De beide al genoemde epitaphia zijn in het voorgaande bespro

ken. Tenslotte moet genoemd worden zijn versus de hirundine.83 De 

zwaluw wordt sprekend opgevoerd. Hij toont de mens hoe hij, de zwa

luw, aan de wetten van de natuur is onderworpen. De mens, die de ver

borgen oorzaken van het gedrag van de zwaluw bewondert, moet de 

gaven van zijn eigen schoonheid niet verachten: "Jij beschikt over de 

rede - ik ben daarvan gespeend; jij blijft ondanks het noodlot overeind 

- ik volg het lot geheel en al." En dan voIgt de moraal: "Zozeer als je mij 

in die gaven overtreft, zozeer moet je mij ook overtreffen door te ge
hoorzamen aan het bevel van de Schepper."84 

De grote kenner van de Middellatijnse literatuur, Max Manitius, 
noemt de sermones "unbedeutende Homilien".85 "Etwas wichtiger"86 

zijn volgens hem de gedichten, die aile uit Radbouds tijd als bisschop 

stammen. Zijn gedicht De hirundine (over de zwaluw) noemt Manitius 
echter "anziehend" en "hiibsch". Post spreekt van "een alleraardigst 
stukje poezie".87 

De toeschrijving aan Radboud van hymnen op Willibrord en Boni

fatius, alsook van een bewerking van de Annalessanctae Mariae, wordt 

thans niet meer aanvaard.88 

Als voor de geschiedschrijving van belang noemt Bruch de al 

besproken Annotatio adannum90089 en het verhaal Quoddam miracu
lum beati Martinis? Voorts de omwerking en uitbreiding van de Vita 
sancti Bonitatii(vitaaltera).9 1Deze vita is meer een preek dan een heili

genleven. De inleiding schildert de grote missioneringsbeweging van 
de Angelsaksen niet zozeer als historische gebeurtenis maar als een pri

rium,nr. 62; BHL 5656; zie ven voor de abt van Fulda, zijn dagen de persoonlijk
boven, n. 61. her klooster gesticht door heid en deugd van Bonifati

9 I Caras so-Kok, Repertorium, Bonifatius. Radboud houdt us voor (Zoepf, DasHeili
nr. 18; BHL 1401. Geschre- aan de geestelijkheid van genleben im £0. Jahrhundert, 
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mair door reIigieuze aandrift bepaalde gebeurtenisY Wellicht had 
Radboud reIieken van Bonifatius uit het klooster te Fulda ontvangen, 
in ruil voor reIieken van Eoban en Athalarius, diens metgezellen, die 
zich in Deventer bevonden. Was dat de aanleiding voor de bewerking 
van de oudere Vita?93 

Brunholzl komt tot het volgende eindoordeel over Radbouds literai
re werken: "So steht denn Radbod in seItsamer Weise zwischen den 

Zeiten. Auf der einen Seite fest in der karolingischen Bildungstradi
tion mit seiner betont antikisierenden Komponente verwurzelt, aufder 
anderen Seite dort, wo er seIber literarisch tiitig wurde, nach eigenen 
Wege suchend und - wenn auch aufbegrenzten Gebiete - seiner Zeit 
voraneilend, ist er doch nicht zu einem Wegbereiter geworden in einer 
neuen Epoche. Seine in ihren Grenzen doch stark ausgepragte Indivi
dualitat fuhrte ihn einen Weg, der nicht in der allgemeinen Richtung 
lag. So fand den auch sein Werk nur geringe Verbreitung, und zumal 
die Gedichte sind tiber die weitere Umgebung von Utrecht kaum 
hinausgelangt."94 

5- BESLUIT 

De lyrische levensbeschrijving van St. Radboud die P.Albers s.j, publi
ceerde in 1894,95 en die van Kronenburg in 1899, kunnen voor de in 
1905 bijeengekomen groep mannen die stichting van een katholieke 
universiteit in Nederland nastreefde, reden geweest zijn om Radboud 
als patroon te kiezen.v'' De universiteit was toen gedacht - in de goed
kope variant - als een universiteit met de faculteiten van godgeleerd
heid, wijsbegeerte/letteren en rechten.97 Daar past de naam van Rad
boud goed bij, zoals deze levensbeschrijving heeft laten zien. De ver
binding van die naam aan een volledig uitgegroeide universiteit met 
faculteiten in de ~-wereld ligt minder voor de hand. Toch draagt het 
Universitair Medisch Centrum de naam van de veertiende bisschop 
van Utrecht niet ten onrechte: als wij de schrijver van de Vita geloven, 
legde Radboud zich zeer toe op de werken van barmhartigheid: "Eigen
handig waste hij de voeten van de armen en verschafte hij hun zelf 
voedseI, hij kleedde de naakten, bezocht de zieken en besteedde zorg 
aan de zwakken en de wezen. Zo legde hij zich er op toe Christus'gebo
den in acht te nemen."98 Maar hij was in elk geval ook, naar het reeds 

p. 25). De schrijver doet het dar er nag een zeer oud geweest, en had gezien dat 
voorkomen alsofhij in de vrauwtje leefde, die bij de de bisschop het evangelie
regia navraag hecft gedaan onthoofding van Bonifatius boek op zijn hoofd had 
naar Bonifatius. Hij vernam in Dokkum aanwezig was gelegd am de slag met het 

zwaard af te weren. Een wei 
zeer ongeloofwaardig ver
haal, als Radboud de schrij
ver is: Bonifatius stierfop 5 
juni 754, en Radboud was 
bisschop van 899/9°0 tot 
917. Bruch. Supplement, p. 3, 
nr. A 3. heeft twijfe! bij de 
toeschrijving van dit werk 
aan Radboud. Caras so
Kok, 'Le diocese d'Utrecht, 

900-1200', II, p. 385-386, 
meent dat de proloog en 
het laatste dee! in elk geval 
van Radboud stammen, die 
voorts zijn model (de Vita 
altera Boniftztii van bisschop 
Frederik van Utrecht; 
Bruch, Supplement, nr. 2) 
heeft bewerkt. 

92 Brunholzl, Geschichte der 
lateinischen Literatur,I I, 

P·99- lOo . 

93 Van Vliet, In kringen van 
kanunniken,p.156,onder 
verwijzing naar Kehl, Kult 
undNachleben, p. 137, 140, 
n. 133;Van den Hoven van 
Genderen, De Herenvande 
Kerk,p.546. 

94Ibidem, P:102. 

95 Albers, 'De heilige Rad
baud'. Albers neemt de 
hagiografische inkleding 
van de VitaRadbodivoor 
historische waarheid aan; 
grate stukken van zijn 
levensschets zijn vertaald 
overgenomen uit de Vita. 

96Brabers, Proeven van eigen 
cultuur,I, p. 65. 

97 Ibidem, p. 9°-94
98 ".. ipse suis manibus pedes 

pauperum lavando et vic
tum eis ipse tribuendo, 
nudus vestiendo, infirmos 
visitando, debilibus et orp
hanis curam adhibendo, 
Christi sudabat invigilare 
mandatis." VitaRadbodt; 

p. 570-571. 



112 A.G. WEILER 

geciteerde oordeel van Wattenbach, "een persoonlijkheid, die de vol
heid van de Karolingische vorming vertegenwoordigt." Pierre Riche 
noemt hem "eveque-poete",99 Fabian Lochner "eveque musicien","'? 
en Reinier Post zegt van hem: "Hij is misschien de beste en zeker ook 

99 Riche, Lesecoles et I'enseig
een van de laatste vertegenwoordigers van de Karolingische cultuur in nementdans I'Occident cbre


tien,p. I08. Nederland."?' Radboud was geen theoloog,'?' Maar hij kwam waar
 
IOO Lochner, 'Un eveque nodig op tegen de overdreven wonderzucht van zijn tijdgenoten. Hij

musicien'. 
had een diepe opvatting van het heilige, voortkomend uit zijn studie 

IOI Post, Kerkgeschiedenis, I, 

P·59·	 van de Bijbel, met name de boeken van het Nieuwe Testament, waaruit 
I02 BrunhOlzl, Geschichte der hij graag en vaak citeerde. Voor hem lag het wezen van het heilige in het 

lateinischen Literatur, II, 

handelen overeenkomstig het geloo(I03p. 98, stelt dat Radboud 
v66r zijn verheffing tot bis Radboud heeft in zijn eigen tijd gebruik gemaakt van het volledige 
schop leek was, en de stu aanbod aan vorming en hoger onderwijs dat toen beschikbaar was. De 
dies van een leek had
 

gevolgd. Hij geeft geen vruchten daarvan heeft hij ge"integreerd in zijn verdere leven, dat uit

reden aan voor die mening.
 mondde in zijn ambt alspastor in de Utrechtse kerk. St. Radboud is der
Ik acht datook onwaar

halve - alles welbeschouwd - een waardige naamgever voor de tachtig schijnlijk. 

I03 Ibidem, p. 94-95. jaar oude Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
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SUMMARY 

Following the name change ofthe Catholic Universi
ty ofNijmegen into the Radboud University of 
Nijmegen, the author studies the life and works of 
St Radboud, bishop ofUtrecht/Deventer (899/9°0
9(7). The older hagiographic biographies no longer 
suffice in the present day. In recent times, there has 
been a growing appreciation for Radboud's learning, 
that has its roots in Carolingian culture. This learn
ing expresses itself'in his poetry, his biographies of 
saints from the area ofUtrecht, his poems and 
hymns, his liturgical proper for the celebration ofthe 
Translation ofSt Martin which was set to music. 
From his own biography, which was written in the 
second halfofthe loth century, the image emerges of 
his pastoral activities during the difficult times ofthe 
Viking invasions. The author appreciates Radboud 
as a pastor, scholar, historian, poet and composer. 
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