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Afb. 1: ‘Karel de Grote laat de Saksen dopen’ van George Marcel Burgun naar een 
schilderij van Emile Antoine Bayard (1837-1891) in de Histoire de France, 1886.
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Woord voor af

H et moet voor Lebuïnus en andere Angelsaksische evangeliepredi-
kers 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 chris-
tenen.

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 ma-
ken, om een militair onderworpen volk de religie van de gehate vijand te 
laten aannemen. 

Een intrigerende kwestie is ook welke rol de legendarische Widu- 
kind heeft gespeeld bij de onderwerping en bekering van de Saksen. 
Hoe valt te verklaren dat deze Saksische legeraanvoerder in de eigen-
tijdse 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 be-
kendheid 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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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 des-
tijds geheel overbodig vonden, namelijk kennis nemen van en zich ver-
diepen in de religie van de Saksen. Hun religie was meer dan wat de 
kerkleiders kwalificeerden als blind heidendom dat moest worden be-
streden 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 geko-
men. 

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 erkente-
lijk voor het enthousiasme waarmee het nieuwe typoscript werd begroet 
en voor de bereidheid om er een fraai boek van te maken. 

Heerde, april 2012



w
o

o
r

d
 v

o
o

r
a

f



16

h
o

e
 g

o
d

 v
e

r
s

c
h

e
e

n
 i

n
 s

a
k

s
e

n
la

n
d   

            

 
  

   
  

  
  

  
  

  
    
  

  
  

  
    
    
  

 
  



17

c
h

r
o

n
o

lo
g

is
c

h
 o

v
e

r
z

ic
h

t 
  

  

 

  
  

 
  

  
   
    
  

  
   

  
  

  
    
  



60

h
o

e
 g

o
d

 v
e

r
s

c
h

e
e

n
 i

n
 s

a
k

s
e

n
la

n
d

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 be-
schermer van het huwelijk en de doden. Men stelde hem zich voor als een krach-
tig 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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7.  Over  de  religie  van de  Saksen

 

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.

De 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, uitput-
tende oorlog het hele Saksenland definitief had onderworpen.
 

Wat over de religie van de Saksen schriftelijk werd vastgelegd, is 
aanvankelijk alleen door ‘buitenstaanders’ opgetekend. Die wa-

ren 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 vol-
ledig. Nog de meeste belangstelling voor de religie van de Germaanse 
stammen toonden de Romeinse historici. Niet geïnteresseerd in de reli-
gie 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.

In zijn imposante ‘Altgermanische Religionsgeschichte’ (1970) onder-
scheidde Jan de Vries in de vroege beschrijvingen van de Germaan-

se godsdienst drie lagen: de interpretatio Romana, de interpretatio Chris-
tiana 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 Ro-
meinen. Men zag duidelijke overeenkomsten. Voor het betere begrip 
van de lezers voorzag Tacitus de Germaanse goden van Romeinse na-
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als volgt: ‘onder de goden vereren zij het meest Mercurius, aan wie ze 
naar de voorschriften van hun religie op bepaalde dagen zelfs mensen-
offers 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/dins-
dag), 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 Hasen-
fratz het in zijn ‘Die religiöse Welt der Germanen’ formuleerde: ‘Das vor-
nehmste 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 gelof-
te moesten afzweren, staan tegenover de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest, die in de gelofte ook als afzonderlijke goden werden gepresen-
teerd. Wat de dopelingen destijds stellig als één van de grote verschillen 
tussen de christelijke religie en hun eigen religie zullen hebben erva-
ren, 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 un-
terscheiden sie sich durch ihre Unsterblichkeit.’ 

Tacitus noteerde in zijn Germania een volgens hem opmerkelijk ver-
schil tussen de Romeinse en Germaanse goden, dat er in zijn tijd, dus 
aan het begin van onze jaartelling was. Volgens hem maakten de Ger-
manen 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 wijd-
den. Dat kon bijvoorbeeld een stuk bos met oeroude bomen zijn, een 
omheinde bomengroep op een hoogte, een bron of rivier; daar vereer-
den 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 aan-
gebracht. Ook hebben ze tempels en andere heiligdommen voor hun go-
den gebouwd en aangelegd. 
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Met de interpretatio christiana bedoelde Jan de Vries de opvatting 
die de kerk er op na hield over de Germaanse goden en goden-

verering. 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 ver-
werpen en afwijzen. Het moest zich consequent onthouden van doden-
offers, waarzeggerij, toverij, amuletten, het raadplegen van vogels, be-
zweringen, 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 natuur-
verschijnselen konden aflezen wat het lot had beschikt.

Nog wat verder dan de interpretatio christiana ging de interpretatio 
ecclesiastica. Dat was de beschrijving die de auteurs van heiligenle-

vens 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 im-
mers 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 beel-
den 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 bewe-
gen 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.’
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van heiligenlevens, over de religie van de Saksen schreven in het gun-
stigste geval dus gekleurd.

Op een geheel andere manier heeft de christelijke kerk, in het bij-
zonder 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 (= Con-
cilium germanicum) van 743 een Index van heidense en bijgelovige ge-
bruiken 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 Fran-
kisch, 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 ker-
stening 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, bijvoor-
beeld 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. Misstan-
den 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
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 – 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.

Bij 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 natuurver-
schijnselen 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 defini-
tieve 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.

Bronnen die informatie verschaffen over de godsdienst van de Ger-
maanse volkeren, zijn de wetboeken die vanaf het eind van de 
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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 Swit-
bert naar ‘Bergland’, het tegenwoordige Bergische Land, waar zijn arbeid onder 
de Brukteren teniet werd gedaan omdat zij ‘door de oude Saksen tenonder wer-
den 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 missio-
naire 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 bepa-
lingen 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 ver-
overde deel van Saksenland werden gebouwd. De nieuwe kerken moe-
ten voor de bekeerlingen een hogere status hebben dan de heidense hei-
ligdommen 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 
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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, Preus-
sischer 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 pa-
rochiekerk 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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10 .  De  militaire  onderwerping en 
gedwongen kers tening van de  Saksen

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 .  De  periode  772–777

De 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 be-
schreven 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 belang-
rijkste 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 ramp-
spoed en tegenslagen, die er voor hun vorst ook waren, niet onvermeld. 
Daartoe behoorden ook enkele veldslagen waarbij het moderne Fran-
kische 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 feitelijk-
heden; ze vormen een vlot leesbare en zelfs min of meer spannende kro-
niek. Wat bij het lezen ervan wel op moet vallen, is de nadruk die gelegd 
wordt op de onbetrouwbaarheid van de Saksen en de vergevingsgezind-
heid van de vrome Frankenkoning. Te denken geeft ook, dat de auteurs 
telkens memoreren waar Karel de Grote na een gruwelijke en allesver-
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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 verrich-
ten. 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)



141

b
ijla

g
e

 d
e

 f
r

a
n

k
is

c
h

e
 r

ijk
s

a
n

n
a

le
n

B i jl age

De  Fr ankische  Rijksannalen

 
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



154

h
o

e
 g

o
d

 v
e

r
s

c
h

e
e

n
 i

n
 s

a
k

s
e

n
la

n
d Bullough 1980

Donald Bullough, Het Tijdperk van Karel de Grote, Alphen aan den Rijn 
1980.

Capelle 1998
Torsten Capelle, Die Sachsen des frühen Mittelalters, WBG, Darmstadt 
1998.

Carasso-Kok 1981
M. Carasso-Kok, Repertorium van Verhalende Historische Bronnen uit de 
Middeleeuwen. Heiligenlevens, Annalen, Kronieken en andere in Nederland 
geschreven Bronnen, ’s-Gravenhage 1981.

De Reu 1992
Martine De Reu, ‘De Missionering: het Eerste Contact van het Heiden-
dom en Christendom,’ in: De Heidense Middeleeuwen, Brepols, Turnhout 
/ Kok, Kampen 1992: 19-46.

Dozy z.j.
G.J. Dozy, Het Leven van onze Voorouders, Eerste Deel (2e druk), Amster-
dam z.j..

Drögereit 1967
Richard Drögereit, ‘Fragen der Sachsenforschung in historischer Sicht’, 
in: EVS: 402-445.

Ebner 1906
Theodor Ebner, Illustrierte Geschichte Deutschlands. Von den ältesten Zei-
ten bis zur Gegenwart, Berlin 1906.

Ehlers 2005
Caspar Ehlers, Die Integration Sachsens in das fränkische Reich (751-
1024), Göttingen 2005 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte, Band 231).

Eijnatten & Lieburg 2005
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis, 
Verloren, Hilversum 2005.

Einhard 2008
Einhard, Vita Karoli Magni. Das Leben Karls des Grossen, Stuttgart 2008 
(= Reclams Universal-Bibliothek nr. 1996).



155

b
ib

lio
g

r
a

f
ie

Eis 1936
Gerhard Eis, ‘Liafwins Thingfahrt’, in: Drei deutsche Gedichte des 8. Jah-
rhunderts, aus Legenden erschlossen, Berlin 1936.

Es 1967
W.A. van Es, ‘Wijster, a Native Village beyond the Imperial Frontier 150-
425 A.D.’, in: Wijster, Large Figures and Plans, Groningen 1967.

Evers 2005
R. Evers, ‘Romeins Goud in Beilen’, in: Tijdschrift, XVII, 1 (2005): 1-9.

Feenstra 2008
Hidde Feenstra, ‘Historische Ontwikkelingen in het Nedersaksische 
Taalgebied’, in: Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde, Assen 
2008: 270-293.

Fischer-Fabian 2007
S. Fischer-Fabian, Die ersten Deutschen. Über das rätselhafte Volk der Ger-
manen, Bergisch Gladbach 2007.

Freise 1994
Eckhard Freise, ‘Vom vorchristlichen Mimigernaford zum honestum 
monasterium Liudgers’ in: Geschichte der Stadt Münster. Unter Mitwir-
kung von Thomas Küster herausgegeben von Franz-Josef Jakobi, Aschen-
dorff, Münster 1994 (3. Auflage), Band 1: 1-51.

Genzmer 1950/1
Felix Genzmer, ‘Liobwins Dingfahrt’, in: Germanisch-Romanische Mo-
natsschrift XXXII (1950/1): 161-171.

Genzmer 1964
Felix Genzmer, Heliand und die Bruchstücke der Genesis, Stuttgart 1964 
(= Reclams Universal-Bibliothek nr. 3324/5).

Goldene Pracht 2012
Goldene Pracht. Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen, Hirmer Verlag, 
München 2012.

Groothedde 2010
Michel Groothedde, ‘De Nieuwe IJssel’, in: Bijdragen en Mededelingen 
Gelre, Historisch Jaarboek voor Gelderland, Deel CI (2010): 7-16.



164

h
o

e
 g

o
d

 v
e

r
s

c
h

e
e

n
 i

n
 s

a
k

s
e

n
la

n
d Bourgondië   74

Braunschweig   148
Bremen   115, 128
Britannia   15, 16
Brittannië   27, 29, 31, 34, 38, 73–75
Broederenkerk   84
Brunesberg    142
Brukteren   66, 76
Buckigouw    143
Bundschuh   45
Büraberg   19

C
Canterbury = Kantelberg  
Capitulare Saxonicum zie CS
Capitulatio de partibus Saxioniae 

zie CPS
Carisiacus = Quierzy 
Carmen de conversione Saxonum   107
Celtic fringe   16
Châlons   21, 22, 126
Chauken   38, 39, 40
Christus   13, 76, 92, 102, 123, 125, 

129, 134, 139
Clemens, bisschop van Rome   15
Coloman, abt van Lindisfarne    74
Columbanus, reizende monnik
   31, 73, 74
Concilie van Nicea   28
Concilium Germanicum   19, 63, 

64
Corbie   126
Corvey   39, 86, 127
CPS (Capitulatio de partibus Saxio-

niae)   67, 69, 70, 112, 123
CS (Capitulare Saxonicum)   67, 
70, 119

D
Dadsidas   64, 65
Daventre   80
Denen   98, 144, 151 

Deportaties   25, 108, 118, 120, 
124, 137

Derry, abdij van   74
Detmold   92, 113
Deutz   144
Deventer   7, 20, 28, 54, 55, 57–59, 

64, 84, 86, 97, 106, 137, 139
Diedenhofen   147
Diemel   90, 108
Diemelland   91
Dierenoffers   62, 71
Dionysiosstift   110
Dokkum   19, 20, 111
Donar   60, 62, 65, 68, 71, 125
Donareik bij Geismar   101
Doornik/Tournai   55
Dorestad   18
Dortmund   76
Draignigouw   148
Drenthe   20, 33, 45, 46
Dresden   33
Drie-eenhied   27
Duitsland   33
Düren   145
Durrow, abdij van   74
Düsseldorf   76

E
Ebner, Theodor
   56, 60, 108, 120, 122
Echternach   18, 111
Eder (rivier)   144
Egbert, abt van Rathmelsigi
   17, 18, 98
Egge (rivier)   92
Ehlers, Caspar, germanist   126 
Eifel   47
Einhard   105, 113, 118
Eis, Gerhard, germanist   57
Elbe   33, 38, 40, 41, 45, 111, 118, 

119, 145, 147, 149, 151 
Elze   127



165

Emmen   46, 130
Emmer   148
Engeland   17, 19, 34, 38, 50, 57, 

75, 84, 99, 137
Enger 21, 110 
Engeren   39, 70, 110, 111, 143
Eresberg   90, 91, 106
Eresburg   20, 86, 91, 106–108, 

118, 141–144, 148
Erfurt   19
Es, W.A. van, archeoloog   44, 45, 

47
Essen   21, 80
Essener Stift 80 
Essex   34
Europa   16, 29, 37
Evangelie   26, 75, 78, 101, 102, 

124, 127
Ewald   18, 75–77
Externsteine   92, 112

F
Felicitas, martelares   130
Finan, abt van Lindisfarne   74
Folkbert   55, 58, 79
Fontaine   74
Franken   11, 17–20, 29, 31, 38, 39, 

41, 73, 75, 76, 78–80, 98, 101, 
102, 106–110, 113–115, 118–120, 
125–127, 143, 144, 151

Franken / Frankenland / Franken-
rijk: passim

Frankenrijk   17, 31, 34, 43, 49, 67, 
70, 78, 79, 105, 110, 111, 114, 118, 
119, 126, 130, 137, 139

Frankisch-Saksische oorlog   11, 
105, 119, 123

Frankische doopgelofte   13
Frankische kerkvergadering   19, 

64
Frankische Rijksannalen   105, 141
Frankrijk   34

Friezen   7, 11, 16–20, 29, 34, 38, 
49, 61, 62, 64, 67, 73–75, 82, 98, 
99, 114, 115, 117, 118, 137

Friezenland   18, 34, 61, 75, 111, 
114, 115, 131
Fritzlar   19, 71, 106
Fulda   19, 91, 110, 128, 129

G
Gallië/Gallia   15, 27, 29, 50, 74, 

128, 141, 144, 146, 149
Geilo, hofmaarschalk   146, 147
Geismar   19
Gelderland   33
Geloofsbelijdenis   124, 125
Genzmer, Felix, germanist   57, 

134
Geographica   37
Germaanse goden   29, 31, 63
Germaanse religie   29, 61, 65, 71, 

74
Germaanse stammen   7, 15, 29, 

34, 37, 38, 41, 50, 61, 63, 101, 
102, 110

Germaanse taal   131, 132
Germanen   18, 61, 62
Germania   40, 62
Germanica lingua   131
Gertrudis van Nijvel, abdis 17 
Gouw   36, 106, 127, 130, 144, 148,  
Grafgiften   46, 48, 69, 124
Grafvelden   44, 47, 48
Gregorius, abt van Utrecht
   18, 20, 58, 84
Groningen   30, 33

H
Hadrianus   141
Hadeln   150
Hadulaun   40
Hägermann, Dieter   120
Halberstadt   21

r
e

g
is

t
e

r



h
o

e
 g

o
d

 v
e

r
s

c
h

e
e

n
 i

n
 s

a
k

s
e

n
la

n
d



175

c
o

lo
f

o
n

colofon

Tekst: Dirk Otten
Redactie: Sybrand Buve

Vormgeving: Martien Yland – MWFY beeld&taal, Deventer
Druk en bindwerk: Wilco, Amersfoort; via PrintSupport4u
Papier: Biotop 90 grams, hv mc 110 grams (beeldkatern)

Letters: Scala, Scala Sans, Deutsche Sierschrift

Deventer Universitaire Pers
Sandrasteeg 8

NL–7411 KS Deventer
0570-60 01 34

info@universitairepers.nl
www.deventeruniversitairepers.nl

ISSN 2213-2678
ISBN 978-90-79378-08-1

NUR 684 Middeleeuwen (500-1500)

Editio Princeps Daventriae A.D. MMXII
Hoe God verscheen in Saksenland is het eerste deel uit de 

Deventer Historische Reeks, uitgegeven onder auspiciën van 
het Gerson Instituut voor Europese Studies

van de Geert Grote Universiteit.

© 2012 Deventer Universitaire Pers
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij electronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 



h
o

e
 g

o
d

 v
e

r
s

c
h

e
e

n
 i

n
 s

a
k

s
e

n
la

n
d



Dr. Dirk Otten werd geboren op 3 juli  1939 
te Ruinen (Drenthe) en studeerde na het be-
halen van de akte Duits MO-B Duitse Taal-
kunde aan de Universiteit van Utrecht. Twee 
van zijn bijvakken waren Oud-saksisch en 
Germaanse godsdienstgeschiedenis. 

In 1977 promoveerde hij op een dissertatie 
over de laatmiddeleeuwse oorkondentaal in 
het Nederlands-Duitse grensgebied. 

Hij was werkzaam als leraar Duits en redac-
teur van de Grote Woordenboeken Duits-Ne-
derlands en Nederlands-Duits van Van Dale. 

In de periode 1982–2008 schreef hij een 
aantal boeken over de geschiedenis van de 
familienamen in Heerde, de plaatsnamen en 
het landschap van de Veluwe en over de veld- 
en boerderijnamen in de zeven gemeenten 
van de Noordoost-Veluwe.



deventer 
universitaire pers

DEVENTER HISTORISCHE REEKS I  –  HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND 
Wie denkt dat de islam het monopolie heeft op gewelddadige geloofsver-
breiding, 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 nie-
mand minder dan de Koning der Franken, Keizer Karel de Grote (768–814). 

Met deze helder geschreven studie opent de germanist Dirk Otten de  
Deventer Historische Reeks. Hij werpt een nieuw licht op de start van het 
christendom in onze contreien. Hij stelt het beeld bij van de louter naïeve 
geloofsverkondiger die slechts gewapend met een Bijbel het zwaard van de 
woeste inboorlingen trachtte te keren.    

De twee Germaanse stammen die zich tot het uiterste tegen de komst van 
het christendom verzetten, de Friezen en vooral de Saksen, werd het geloof 
met grof geweld opgelegd door de Frankenkoning, de ‘prediker met ijzeren 
tong’, wiens grootvader Karel Martel de oprukkende islamitische troepen bij 
Poitiers en Tours, in Avignon en aan de Berre had verslagen, en wiens vader 
Pippijn de Korte de laatste Saracenen over de Pyreneeën had gedreven. 

Waarom van alle volkeren juist de Saksen (en in mindere mate de Friezen)
zich zo fel tegen het christendom keerden, en hoe het de Frankische koning 
en de katholieke kerk uiteindelijk toch lukten Saksenland van boven af te ker-
stenen, gaat Otten in dit boek na. Karel bleek, gelijk zijn voorvaderen, geen 
middel te schuwen om zijn doelen te bereiken...  —  De Uitgever

Lof voor ‘Terug naar de ware Lebuïnus’ van Otten (Deventer Universitaire 
Pers, 2010):

‘Een qua lay-out zeer fraaie en qua inhoud hoogst interessante publicatie 
over Lebuïnus. Ik heb het boekje in één ruk gelezen. Dat komt ook door de 
aangename ordening van de hoofdstukken en de vitae in de aanhang.’ 
Prof. Dr H.L. Cox, Universiteit Bonn

‘Een klein, fijn, zeer verzorgd boekje, waarvan het wetenschappelijk gehalte 
de leesbaarheid niet in de weg staat.’ 
Henk Rijkers in Katholiek Nieuwsblad 

ISBN 978-90-79378-08-1
ISSN 2213-2678 Deventer Historische Reeks         
NUR 684 Middeleeuwen (500–1500)  

www.deventeruniversitairepers.nl 
info@universitairepers.nl
 

deventer universitaire pers


	DUP_HoeGodVerscheeninSaksenland_voorproefje.pdf
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-2
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-3
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-4
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-5
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-6
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-7
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-8
	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR-9

	Pages from Hoe God verscheen in Saksenland_LR



