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H

et moet voor Lebuïnus en andere Angelsaksische evangeliepredikers een bittere teleurstelling zijn geweest dat hun boodschap bij
de Saksen, hun broedervolk, geen gehoor vond. Afgezien van een aantal
individuele bekeringen bleken de Saksische stammen geenszins bereid
om de eigen, vertrouwde natuurreligie op te geven voor een godsdienst
die in hun beleving totaal wereldvreemd was.
De Saksische afwijzing van het christendom roept allereerst de twee
vragen op: waarom de Saksen zo sterk hebben gehecht aan hun eigen
Germaanse religie, en wat hun zo tegenstond in de religie van de christenen.
Maar er zijn meer vragen. Waarom waren het juist de Saksen, en in
mindere mate de Friezen, die zich tot het uiterste hebben verzet tegen
de christelijke religie, die bij andere Germaanse stammen allang en
zonder dat er een wrede onderwerpingsoorlog voor nodig was, ingang
had gevonden? En hoe valt de ‘prediking met ijzeren tong’ door Karel
de Grote te rijmen met hetgeen hij van zijn belangrijkste leermeester
Alcuïnus bij herhaling te verstaan had gekregen, namelijk dat bekering
tot het christelijk geloof alleen kan geschieden door verkondiging van
het evangelie en onderricht?
Een volgend, niet minder belangwekkend probleem is, hoe het dan
uiteindelijk wel gelukt is om van de Saksen een gekerstend volk te maken, om een militair onderworpen volk de religie van de gehate vijand te
laten aannemen.
Een intrigerende kwestie is ook welke rol de legendarische Widukind heeft gespeeld bij de onderwerping en bekering van de Saksen.
Hoe valt te verklaren dat deze Saksische legeraanvoerder in de eigentijdse geschiedschrijving een bandiet en oproerkraaier werd genoemd,
en dat hij niet lang na zijn dood als een heilige werd vereerd?
Op deze en nog enkele andere vragen wil dit boek het antwoord geven.
Een van die andere vragen is, waarom de missie van Lebuïnus mislukte.
Dat was namelijk de vraag die aanleiding gaf tot verder onderzoek naar
zijn optreden. De bedoeling van het eerste boekje over hem, ‘Lebuïnus,
een gedreven missionaris’ (Verloren, Hilversum 2006) was om hem de bekendheid te geven die hij verdient. Over Lebuïnus bleek in het algemeen
weinig meer bekend te zijn dan dat hij de stichter was van de Grote of
Lebuïnuskerk in Deventer. In het boekje ‘Terug naar de ware Lebuïnus’
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(Deventer Universitaire Pers, 2010) is beschreven hoe de missionaris in
teksten, gedichten en liederen uit elf eeuwen geleidelijk aan het zicht
werd onttrokken, en hoe we hem ons wél voor moeten stellen.
Voor de beantwoording van al die vragen zal het in ieder geval nodig
zijn om iets te doen wat de missionerende kerk en haar dienaren destijds geheel overbodig vonden, namelijk kennis nemen van en zich verdiepen in de religie van de Saksen. Hun religie was meer dan wat de
kerkleiders kwalificeerden als blind heidendom dat moest worden bestreden en verbannen.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de uitermate belezen theoloog Drs.
Han van Ravenzwaaij. Hij heeft het typoscript twee keer doorgenomen
en zijn opmerkingen en correcties zijn het boek zeer ten goede gekomen.
Gelukkig mocht ik ook bij dit boek rekenen op het kritisch vernuft
van Dr. Dr. Evert van den Berg, neerlandicus en theoloog. Hij legde de
vinger op onduidelijke en zere plekken in het typoscript. De bespreking
die we daarna hadden, was verhelderend en inspirerend. Mijn dank
daarvoor. De Deventer Universitaire Pers, die in 2010 van ‘Terug naar de
ware Lebuïnus’ een schitterend boekje maakte, ben ik bijzonder erkentelijk voor het enthousiasme waarmee het nieuwe typoscript werd begroet
en voor de bereidheid om er een fraai boek van te maken.
Heerde, april 2012
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Afb. 15: De Westgermaanse god Donar, in de Oudnoorse mythologie Thor, was
de god van de donder, het hemelvuur en de vruchtbaarheid, maar ook de beschermer van het huwelijk en de doden. Men stelde hem zich voor als een krachtig manspersoon met een rode baard en bliksemende ogen die onmatig at en
dronk. Ook de landbouw was aan hem gewijd, omdat hij de wolken en de regen
beheerste. Bij onweer slingerde hij zijn hamer, de donderkeil; zijn wagen werd
door twee bokken getrokken. (Ebner 1906: 21)
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De Saksische religie gaat terug op een vroege vorm van
godsdienst: verering van de natuur, van de vruchtbaarheid en
van natuurkrachten als water, bomen en dieren.
Het is een religie die verweven is met de eigen leefwereld.

D

e twee Germaanse stammen die zich tot het uiterste hebben verzet
tegen het christendom, de Saksen en de Friezen, hebben zelf niets
opgetekend over hun religie. Het Friese verzet tegen de religie van de
Franken werd door de dood van hun koning Radboud in het jaar 719 ten
dele gebroken, maar het zou nog tot na 792 duren, toen Karel de Grote
na een laatste Friese opstand het Frankische gezag in het Friezenland
had hersteld, voor de missionarissen daar ongehinderd en veilig hun
werk konden doen. De vreedzame kerstening van de Saksen kon in het
jaar 804 pas echt beginnen, toen Karel de Grote na een lange, uitputtende oorlog het hele Saksenland definitief had onderworpen.

W

at over de religie van de Saksen schriftelijk werd vastgelegd, is
aanvankelijk alleen door ‘buitenstaanders’ opgetekend. Die waren maar weinig, of vaak helemaal niet geïnteresseerd in de Saksische
godenwereld en de betekenis daarvan voor de Saksische stammen. Hun
teksten en notities zijn dan ook allesbehalve objectief, correct en volledig. Nog de meeste belangstelling voor de religie van de Germaanse
stammen toonden de Romeinse historici. Niet geïnteresseerd in de religie van de Germanen waren later daarentegen de christelijke kerk en de
auteurs van heiligenlevens. Die kerk deed de Germaanse religie af als
‘blind heidendom’ of als ‘duivelswerk’ dat moest worden bestreden en
uitgebannen.

I

n zijn imposante ‘Altgermanische Religionsgeschichte’ (1970) onderscheidde Jan de Vries in de vroege beschrijvingen van de Germaanse godsdienst drie lagen: de interpretatio Romana, de interpretatio Christiana en de interpretatio ecclesiastica.
De interpretatio Romana was die van de Romeinse historici, in het
bijzonder van Publius Cornelius Tacitus (ca. 58–120 n.C.). Zij namen
kennis van de Germaanse religie en vergeleken die met die van de Romeinen. Men zag duidelijke overeenkomsten. Voor het betere begrip
van de lezers voorzag Tacitus de Germaanse goden van Romeinse na61
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men. Het negende hoofdstukje van zijn Germania (ca. 98 n.C.) begint
als volgt: ‘onder de goden vereren zij het meest Mercurius, aan wie ze
naar de voorschriften van hun religie op bepaalde dagen zelfs mensenoffers brengen. Mars en Hercules verzoenen zij met daartoe bestemde
dierenoffers.’
Mercurius was de Germaanse god Wodan (vgl. mercredi/woensdag),
de opperste hemelgod, Mars de Germaanse god Tiwaz (vgl. mardi/dinsdag), die bij de Saksen Saxnôt werd genoemd, en Hercules stond voor
de Germaanse god Donar, die in de Noord-Germaanse landstreken de
naam Thor had (vgl. thursday/donderdag).
De informatie die Tacitus van zijn zegslieden over het brengen van
mensenoffers kreeg, wordt bevestigd door de wetboeken die de Saksen
en ook de Friezen aan het eind van de achtste eeuw kregen opgelegd (zie
verderop). Bovendien gold in het algemeen, zoals de historicus Hasenfratz het in zijn ‘Die religiöse Welt der Germanen’ formuleerde: ‘Das vornehmste und wirksamste Opfer an die Gottheit ist überall, wo geopfert wird,
das Menschenopfer’ (Hasenfratz 1992).
De drie belangrijkste goden van de Saksen – Wodan, Donar en
Saxnôt – worden genoemd in de bekende gelofte die de Saksen moesten
afleggen bij hun doop tot christen. Deze drie goden, die ze met de gelofte moesten afzweren, staan tegenover de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, die in de gelofte ook als afzonderlijke goden werden gepresenteerd. Wat de dopelingen destijds stellig als één van de grote verschillen
tussen de christelijke religie en hun eigen religie zullen hebben ervaren, is dat hun goden allesbehalve volmaakt waren. Angenendt (1995)
formuleerde het zo: ‘Wie Menschen herrschen und hassen sie (die Götter,
D.O.), essen auch und trinken, lieben und kämpfen. Von den Menschen unterscheiden sie sich durch ihre Unsterblichkeit.’
Tacitus noteerde in zijn Germania een volgens hem opmerkelijk verschil tussen de Romeinse en Germaanse goden, dat er in zijn tijd, dus
aan het begin van onze jaartelling was. Volgens hem maakten de Germanen geen afbeeldingen van hun goden die ze in een bepaalde ruimte
konden vereren, maar de goden waren voor het gevoel van de Germanen
zo groots, dat ze plekken in het landschap en in bossen aan hen wijdden. Dat kon bijvoorbeeld een stuk bos met oeroude bomen zijn, een
omheinde bomengroep op een hoogte, een bron of rivier; daar vereerden ze hun goden en brachten offers aan hen.
In latere tijden (en wellicht ook al ten tijde van Tacitus) hebben de
Germanen echter wel degelijk afbeeldingen van hun goden gemaakt
en die op onder meer helmen, zwaarden en gebruiksvoorwerpen aangebracht. Ook hebben ze tempels en andere heiligdommen voor hun goden gebouwd en aangelegd.
62

N

og wat verder dan de interpretatio christiana ging de interpretatio
ecclesiastica. Dat was de beschrijving die de auteurs van heiligenlevens gaven van de religie van de Germaanse stammen en volkeren. Wat
zij over de religie van de nog onbekeerde volkeren meedeelden, hadden
ze niet uit eigen waarneming of uit informatie van anderen, maar ze
haalden hun kennis eenvoudigweg uit de Bijbel; daar stond alles immers duidelijk in. Een voorbeeld van die praktijk staat in de Vita Lebuini
die Hucbaldus omstreeks het jaar 920 schreef. Op de Volksvergadering
van de Saksen in Marklo liet hij Lebuïnus het volgende zeggen: ‘De beelden die jullie als goden beschouwen en die jullie, door de duivel verleid,
vereren, zijn van goud, zilver, erts, steen of hout; ze leven niet, ze bewegen zich niet, ze hebben geen gevoel, want ze zijn mensenwerk en ze
kunnen niemand anders, ook niet zichzelf helpen.’ Deze tekst citeerde
Hucbaldus uit psalm 115:
‘Hun goden zijn van zilver en goud,
gemaakt door mensenhanden.
Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,
ze hebben oren, maar kunnen niet horen,
ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken.’
63
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M

et de interpretatio christiana bedoelde Jan de Vries de opvatting
die de kerk er op na hield over de Germaanse goden en godenverering. Volgens de Roomse leer was de Germaanse, en dus ook de
Saksische religie een vervloekte afgodendienst. De Germaanse goden
waren demonen, verschijningsvormen van de duivel, die uit alle macht
moesten worden bestreden en uitgebannen. De kerk had geen enkele
behoefte om zich te verdiepen in heidendom dat in haar ogen helemaal
geen religie was. De Vries formuleerde het zo: ‘Vanuit Rome gezien was
de heidense wereld immers het gebied van de duivel dat moest worden
veroverd met alle ter beschikking staande middelen.’ Op het Concilium
Germanicum van 743, waar de Frankische hofmeier Karloman (741–747)
de leiding had en Bonifatius als reorganisator van de kerk de hoofdrol
speelde, werd vastgelegd dat het volk Gods geen heidense gebruiken
mocht aanhouden, maar alle vuilheid van het heidendom moest verwerpen en afwijzen. Het moest zich consequent onthouden van dodenoffers, waarzeggerij, toverij, amuletten, het raadplegen van vogels, bezweringen, bovendien van alle godslasterlijke vuren en van alle andere
heidense gebruiken, van welke aard ook. Met het raadplegen van vogels
werd bedoeld dat waarzeggers voorspellingen konden doen uit de vlucht
van vogels, zoals ze ook uit de vorm van de vlammen en andere natuurverschijnselen konden aflezen wat het lot had beschikt.
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Al met al is hetgeen de dienaren van de kerk, in het bijzonder de auteurs
van heiligenlevens, over de religie van de Saksen schreven in het gunstigste geval dus gekleurd.

O

p een geheel andere manier heeft de christelijke kerk, in het bijzonder de Frankische staatskerk, toch een bijdrage geleverd aan
de kennis van de Saksische religie. Vooral wat betreft allerlei cultische
gebruiken en handelingen, sacrale rituelen en de rol van tovenaars en
waarzeggers, zoals die er in de achtste eeuw nog waren. Dat deed de
kerk wel zeer expliciet door op de Frankische kerkvergadering (= Concilium germanicum) van 743 een Index van heidense en bijgelovige gebruiken op te stellen, de Indiculus superstitionum et paganiarum. Omdat
deze kleine Index vrijwel zeker door Angelsaksische missionarissen in
Utrecht is opgesteld, zijn de opgesomde misbruiken niet specifiek Frankisch, maar ook Saksisch en Fries. Utrecht was toen al enkele decennia
de uitvalsbasis voor de evangelieprediking onder de Friezen, en werd
dat later, te beginnen met de uitzending van Lebuïnus en zijn metgezel
Marchelmus naar Deventer, ook voor de Saksen.
De opgesomde verboden en misbruiken lichten een tipje op van de
sluier die over de Saksische en Friese religie ligt. Niet meer dan dat,
want het ging in de Indiculus alleen om de misbruiken die na de kerstening van de Franken waren blijven bestaan en die de missionarissen
bij hun arbeid onder de nog niet bekeerden hadden aangetroffen. Het
waren de gebruiken, rituelen en handelingen die ook de bekeerlingen
kennelijk nog niet hadden kunnen of willen opgeven. In de Index staan
namelijk ook een paar punten die betrekking hebben op wantoestanden
die toen al tot binnen de kerkgebouwen waren doorgedrongen, bijvoorbeeld een ‘heidense’ verering van Maria, en het brengen van offers aan
(christelijke) heiligen.
De Utrechtse Index noemt de misbruiken puntsgewijs, bijvoorbeeld
het offeren bij gewijde bronnen, maar welke rituelen daar precies plaats
vonden, welke goden daar werden aangeroepen, wat voor offers daar
werden gebracht en hoe dat gebeurde, wordt niet beschreven. Misstanden die de kerk in deze Index als heidens en zondig kwalificeerde en die
moesten worden bestreden, waren:
–– het godslasteren bij graven
–– het godslasteren met betrekking tot de doden (dadsidas)
–– rituelen in februari die ‘vuiligheden’ waren
–– het hebben van hutten en huisjes voor de goden
–– het godslasteren in de kerken
–– het godslasteren in de bossen (nimidas)
–– wat op stenen wordt gedaan
64

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

het hebben van heiligdommen in de kerken
heiligdommen voor Wodan en Donar
het brengen van offers aan heiligen
het hebben van amuletten en bindsels (op de kleding?, D.O.)
het brengen van offers bij bronnen
het gebruiken van toverspreuken het voorspellen aan de hand van
vogels, paarden, rundermest en niezen
het vertrouwen in waarzeggers of lotbeschikkers
het wrijven van vuur, het zogeheten ‘nodfyr’, uit hout
het gebruik van dierenhersenen bij het voorspellen
het duiden van vlammen als voortekenen
het hebben van heilige plaatsen
heidense verering van Maria
feesten voor Wodan en Donar
de waarzeggerij uit de maansverduistering (vinceluna)
het oproepen van storm en het gebruik van hoorns en bekers
het graven van greppels rond het dorp om de geesten te weren
het rituele lopen in gescheurde vodden en schoenen (yrias)
de geliefde dode als heilige vereren
godenbeelden van deeg of vodden maken
het dragen van godenbeelden door de velden
het offeren van houten voeten en handen
het ‘lezen’ van de maan door vrouwen.

B

ij een deel van deze punten kan men zich een voorstelling maken,
zoals het lopen in een soort processie over de akkers en daarbij
de goden aanroepen voor een rijke oogst. Of het duiden van natuurverschijnselen die men niet begreep of die als bedreigend werden ervaren.
Welke ‘vuiligheden’ er specifiek in februari plaatsvonden, is onzeker.
Met de ‘dadsidas’ werden traditionele treur- of lijkzangen bedoeld. Het
eerste deel van deze samenstelling is het Oudsaksische dod (= dood).
Voorwinden (1995) denkt aan magische en rituele spreuken of liederen.
Door het benoemen van de wantoestanden binnen en buiten de kerk is
de Indiculus onmiskenbaar een document uit de (lange) overgangstijd
van de Germaanse religie naar het christendom. Het zou na de definitieve militaire onderwerping in 804 nog vele tientallen jaren duren voor
de nieuwe, christelijke religie min of meer was ‘ingeburgerd’; sommige
Germaanse gebruiken zouden in een wat gewijzigde vorm zelfs nog
eeuwen blijven bestaan, soms tot op de dag van vandaag.

B

ronnen die informatie verschaffen over de godsdienst van de Germaanse volkeren, zijn de wetboeken die vanaf het eind van de
65
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Afb. 16: Gravure uit de Batavia Sacra waarop Switbert ‘Apostel der Bataven’ wordt
genoemd. Na zijn missionaire arbeid in het Nederlandse rivierengebied trok Switbert naar ‘Bergland’, het tegenwoordige Bergische Land, waar zijn arbeid onder
de Brukteren teniet werd gedaan omdat zij ‘door de oude Saksen tenonder werden gebragt.’ (Batavia Sacra, p. 109, 111)
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achtste eeuw tot begin negende eeuw werden uitgevaardigd.
Zo kregen de Friezen omstreeks 790 door toedoen van Karel de Grote
hun Lex Frisionum, de Wet der Friezen. Van de Saksen zijn niet minder
dan drie wetboeken overgeleverd. In chronologische volgorde zijn dat:
a. de Capitulatio de partibus Saxioniae (CPS), het capitularium (=
hier wetboek) betreffende de Saksen,
b. het Capitulare Saxonicum (CS), het Wetboek van de Saksen; het
wetboek is niet onder die titel overgeleverd, maar deze naam is er
later aan gegeven,
c. de Lex Saxonum (LS), het Saksische Wetboek.
De drie wetboeken horen dus net als de Lex Frisionum thuis in de rij van
wetboeken die Karel de Grote voor de bij zijn rijk ingelijfde volkeren liet
opstellen.
Over het precieze tijdstip waarop de CPS is ontstaan, tast men nog
in het duister. Een duidelijke aanwijzing dat de CPS vóór 796 tot stand
moet zijn gekomen, is dat in dat jaar de invloedrijke geleerde Alcuïnus
zijn kritische brief over de CPS aan Karel de Grote richtte. Daarin wees
hij de koning op de averechtse werking die dit wetboek op de missionaire arbeid onder de Saksen had. De meedogenloze wet had naar zijn
mening een afschrikwekkende werking en was voor de Saksen één van
de redenen om hun eigen religie niet op te geven. Dat de CPS ná het
jaar 787 moet zijn ontstaan, blijkt uit de vermelding van een bisschop in
Saksenland, en dat was Willehad die in 787 zijn ambt aanvaardde.
De CPS somt niet alleen alles op wat verboden was, maar uit de bepalingen valt ook het een en ander af te leiden over het leven van alledag in
Saksenland en over de religie van de Saksen in het bijzonder. Dat geldt
met name voor de artikelen 2-7 en 9-23, die direct betrekking hebben
op het Saksenvolk. Vanaf artikel 24 gaat het om bepalingen die voor het
hele Frankenrijk golden.
Puntsgewijs volgt nu welke informatie over de Saksische religie aan
dit wetboek kan worden ontleend.
In het eerste artikel, een soort preambule, vergelijkt de wetgever de
Saksische heiligdommen met de christelijke kerken die toen in het veroverde deel van Saksenland werden gebouwd. De nieuwe kerken moeten voor de bekeerlingen een hogere status hebben dan de heidense heiligdommen voor de Saksen hadden.
In het tweede artikel wordt aan het christelijke kerkgebouw een soort
asielrecht verleend. Wanneer een misdadiger daarin zijn toevlucht
zoekt, moet zijn leven worden gespaard. Over de verdere bestraffing
wordt niets meegedeeld.
De artikelen 3 tot 13 vormen een opsomming van alle misdrijven
die met de dood moeten worden bestraft: inbraak in en diefstal uit een

Afb. 23: De herbegrafenis van Lebuïnus binnen de muren van de herbouwde
kerk in Deventer. Het in een doek gewikkelde lichaam van Lebuïnus wordt in het
graf gelegd, Ludger leest de gebeden uit het boek dat hem wordt voorgehouden.
(folio 6v uit de Vita secunda Sancti Liudgeri, Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz)
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Afb. 24: Bursenreliquar. Deze beursvormige reliekhouder van koper en zilver,
verguld en bezet met edelstenen, is afkomstig uit Stift Metelen en behoort tot
de oudste Westfaalse kerkschatten: uit de Xe eeuw. De vorm herinnert aan de
vroegmiddeleeuwse bursa, waarin door pelgrims relikwieën uit het Heilig Land
werden meegedragen (vgl. Hoofdstuk 11). Deze vorm van een beurs moest de
authenticiteit van de inhoud benadrukken en was van de VIIe tot XIIe eeuw een
geliefde vorm in Midden-Europa. Deze Bursenreliquar bevindt zich nu in de parochiekerk van de H.H. Cornelius en Cyprianus in Metelen. (Beeldcitaat: Goldene
Pracht 2012: 116-117).
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Afb. 34: Externsteine. Reliëf van de kruisafname van Christus die in het midden
van de 12e eeuw werd aangebracht op één van de Externsteine (= Eggistersteine,
genoemd naar het riviertje de Egge) bij Detmold. Vrijwel zeker werd voor het
reliëf deze plaats gekozen, omdat de Externsteine een Saksische offerplaats
zouden zijn geweest. (Hielscher 1924)
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De oorlog van Karel de Grote tegen de onbekeerde Saksen
duurt zo lang en is zo gruwelijk, dat trouwe dienaren van hem
hun bedenkingen hebben en de oorlog niet als een
bevrijding van het heidendom de geschiedenis kan ingaan.

a . D e p er i o d e 7 7 2–7 7 7

D

e geschiedschrijving laat de Frankisch-Saksische oorlog meestal
beginnen in 772 en eindigen in 804. In 772 ondernam Karel de
Grote vanuit het zuiden zijn eerste grote veldtocht tegen de Saksen en
in 804 was het laatste verzet in het uiterste noorden van Saksenland
gebroken.
De belangrijkste oorlogshandelingen gedurende deze 32 jaar zijn beschreven in de Annales Regni Francorum, de Frankische Rijksannalen.
Het was Karel de Grote zelf die het initiatief nam om de belangrijkste
gebeurtenissen in zijn Frankenrijk schriftelijk vast te laten leggen. De
Rijksannalen bestrijken de periode van 741–829; ze zijn geschreven
door tenminste drie auteurs. Het is vast komen te staan dat de belangrijkste historicus van die tijd, Einhard, de auteur van de Vita Caroli
Magni, niet een van die auteurs was. Zijn naam is in het verleden ten
onrechte met de Rijksannalen in verband gebracht.
Natuurlijk hebben de auteurs rekening gehouden met hun machtige
opdrachtgever. Ze hebben zijn overwinningen en wijsheid bejubeld en
zijn tegenslagen niet al te breed uitgemeten. Maar ze lieten de rampspoed en tegenslagen, die er voor hun vorst ook waren, niet onvermeld.
Daartoe behoorden ook enkele veldslagen waarbij het moderne Frankische leger het onderspit moesten delven tegen de Saksen. Ook wordt
niet verhuld dat Karel de Grote het Saksische verzet bij herhaling heeft
onderschat en dat de oorlog veel langer heeft geduurd dan hij en zijn
aanvoerders ooit hadden gedacht.
De Rijksannalen zijn allerminst een dorre opsomming van feitelijkheden; ze vormen een vlot leesbare en zelfs min of meer spannende kroniek. Wat bij het lezen ervan wel op moet vallen, is de nadruk die gelegd
wordt op de onbetrouwbaarheid van de Saksen en de vergevingsgezindheid van de vrome Frankenkoning. Te denken geeft ook, dat de auteurs
telkens memoreren waar Karel de Grote na een gruwelijke en allesver105

de militaire onderwerping en gedwongen kerstening van de saksen

10 . D e mil i ta ir e o nd er w er p in g en
ged w o n gen k er s t enin g va n d e S a k s en

hoe god verscheen in saksenland

Afb. 42: Citaat: ‘De Kerstdag (van het jaar 800, red.) was aangebroken, en Karel
begaf zich naar de kerk van St. Petrus waar de paus zelf den dienst zou verrichten. Geknield voor het altaar nam Karel aan de heilige handeling deel, maar juist
toen hij op wilde staan, zette Leo hem een keizerskroon op het hoofd en huldigde
hem als den nieuwen Augustus, den beheerscher van het Westen.’ (Dozy z.j.:.
207-208)
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Wie denkt dat de islam het monopolie heeft op gewelddadige geloofsverbreiding, kan in dit boek zien dat ook het christendom tijden van agressieve
expansie heeft gekend – heel in het bijzonder in Noord-Oost Nederland en
Noord-West Duitsland in de achtste en negende eeuw, onder leiding van niemand minder dan de Koning der Franken, Keizer Karel de Grote (768–814).
Met deze helder geschreven studie opent de germanist Dirk Otten de
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middel te schuwen om zijn doelen te bereiken... — De Uitgever
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