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Inleiding.
De komst van een nieuwe religie met daarbij behorende problemen is iets van alle tijden.
Waar men tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw het protestantisme zag als een
verderfelijk kwaad is het tegenwoordig de groeiende angst voor de Islam die ons bezig houdt.
Onlangs scoorde hier in Nederland een politieke partij 24 zetels met een anti-islam
programma. In Zwitserland is er na een volksraadpleging besloten dat er geen minaretten
meer mogen worden gebouwd en in Frankrijk is er sinds kort een burqaverbod van kracht.
Grote groepen mensen in Europa en Amerika zien met lede ogen hoe de Islam als nieuwe
religie de oude christelijk normen en waarden komt verdringen.
In de Middeleeuwen was er veel minder angst toen het Christendom werd geïntroduceerd,
terwijl de Christenen in hun bekeringsdrift niet altijd even zachtzinnig te werk gingen. Het
verschil zit in het feit dat de missionaris vaak meer gevaar liep dan diegene die bekeerd
diende worden. Als het de koning niet zinde wat de missionaris allemaal te vertellen had kon
hij hem wegsturen of uit de weg ruimen.1 Het was de missionaris die met de agressor
geconfronteerd werd, terwijl tegenwoordig de Islamisten als agressor worden gezien. In de
Middeleeuwen werd de christelijk God gezien als een god die ze nog niet kenden en als deze
god voorspoed bracht werd hij, vaak naast de oude goden, aanbeden. Daarnaast leverde de
bekering vaak ook nog wat op, zoals goede huwelijken, politieke en militaire steun.
De overgang van het heidendom naar het Christendom heeft mij altijd geïnteresseerd.
Tegenwoordig is religie in principe een persoonlijke keuze en aangelegenheid. Mensen zijn
vrij een religie te kiezen die het beste bij hun past. In de vroege middeleeuwen had religie een
heel andere plaats in de samenleving en zeker met de komst van het Christendom ging het niet
altijd om een vrijwillige keuze of een persoonlijke aangelegenheid. Wanneer het om
staatshoofden gaat, lijkt er echt niet veel veranderd. Toen Willem Alexander met de van
oorsprong katholieke Maxima wilde trouwen, was dit een probleem. De regering wilde het
huwelijk alleen goedkeuren als Maxima afstand zou doen van haar katholieke geloof en zich
zou bekeren tot het protestantisme. Nu is de overstap van het katholieke geloof naar het
protestantse geloof niet zo heel groot, maar er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken
wat er gebeurt als Koning Willem Alexander tijdens zijn inhuldiging vanaf het bordes het
massaal toegestroomde volk mededeelt dat hij zich heeft laten bekeren tot de Islam. De religie
van de koning is dus zelfs nu nog een gevoelig punt.
Tijdens mijn studie heb ik mij gericht op het eerste contact tussen de heidenen en de
Christenen en de reactie van de heidenen op de komst van het Christendom. Maar ook op de
opzet van de missie en het aanpassingsvermogen van het Christendom aan de nieuwe
samenleving. De problematiek van het gebrek aan bronnenmateriaal kwam steeds naar voren.
Hierbij draait het niet alleen om het feit dat we uit sommige periodes en over sommige
onderwerpen weinig teksten overgeleverd hebben gekregen, maar ook dat er vrijwel geen
door heidenen geschreven bronnen zijn. Op enkele runeninscripties na zijn de bronnen over
bijvoorbeeld de voorchristelijke religie en de missie geschreven door christelijke auteurs.
Hierin vinden we soms wat ‘heidense’ woorden of gebruiken terug, maar dit is minimaal en
ze worden vanuit de christelijke visie beschreven. Daarmee komen we op het grootste
probleem van de overgeleverde bronnen; dat de bronnen niet per definitie de ‘waarheid’
vermelden.
In dit onderzoek zal ik een andere kant van de kerstening bekijken, namelijk hoe de
kerstening in de bronnen werd weergegeven. Hierbij richt ik mij specifiek op de bronnen die
de koningsdoop beschrijven. De koningsdoop was een belangrijk onderdeel van de bekering
van een volk, en zodoende besteden de auteurs veel aandacht aan dit punt. Er zijn veel
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onderzoeken gedaan naar de kerstening van Europa; alle mogelijke onderwerpen zijn
uitgebreid besproken. Ook de literaire representatie van onderwerpen zoals het aanstellen van
een nieuwe paus of de dood van een koning zijn veelal onderzocht. Er is echter vrijwel niets
geschreven over de literaire representatie van de koningsdoop. In enkele onderzoeken wordt
dit punt aangestipt, en dit heeft mij nieuwsgierig gemaakt om hier dieper op in te gaan.
Ik ben van mening dat er een traditie was in de manier waarop de koningsdoop werd
weergegeven. De auteurs hadden een bepaald beeld voor ogen over hoe de koningsdoop had
plaatsgevonden en diende te worden neergeschreven. Het gaat in dit onderzoek geenszins
over de waarde van de informatie die de auteurs in hun beschrijvingen van de koningsdoop
geven. Ik ben niet op zoek naar de werkelijke gebeurtenissen. Dus of de informatie die de
auteur geeft klopt is niet van belang. Het feit dat de auteur onwaarheden opschrijft is enkel
interessant omdat het iets zegt over de literaire traditie waarin hij dit schrijft. De auteur besluit
immers om bepaalde dingen wel of niet te vermelden, omdat dit wel of niet binnen zijn visie
past.
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Hoofdstuk 1. Hypothese, vraagstelling en onderzoeksmethode.
1.1 Onderzoeksmethode en vraagstelling
In dit onderzoek staat de literaire representatie van de koningsdoop centraal. De
onderzoeksvraag die aan bod komt is, dat er bij het beschrijven van de koningsdopen sprake
was van een literaire traditie. Deze literaire traditie houdt meer in dan enkel teksten die aan
elkaar ontlenen. Natuurlijk namen in veel gevallen auteurs informatie over een bepaalde
gebeurtenis over van voorgangers die al over dit onderwerp geschreven hadden. Maar de
literaire traditie is meer. Het gaat ook om teksten waarin over een zelfde soort gebeurtenis
gesproken wordt zonder dat de auteurs van die teksten informatie van andere auteurs
gebruiken. Het gaat hier om de manier waarop zij een gebeurtenis (in dit onderzoek de
koningsdoop) beschrijven, hoe ze deze gebeurtenis weergeven. De traditie hiervan is wat ik
onderzoek. Deze traditie is literair, aangezien het hier om de neerslag van de gebeurtenis in
teksten gaat en niet bijvoorbeeld in beeldende kunst.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik een hypothetisch model van de ideale
beschrijving van de koningsdoop geconstrueerd. Voor de constructie van dit model heb ik een
selectie gemaakt uit een groot aantal bronteksten waarin de koningsdoop wordt beschreven.
De selectie heb ik gemaakt op basis van een aantal eisen die ik aan de beschrijving van de
koningsdoop heb gesteld. Ten eerste moest de beschrijving langer zijn dan enkel de melding
dat de koning werd gedoopt. Voor het beantwoorden van mijn hoofdvraag was het van belang
dat er door de auteur informatie werd gegeven over de aan de doop voorafgaande bekering en
het uiteindelijke verloop van de doop. Dit was echter in veel van de bronteksten niet het
geval. Per tekst verschilde de lengte en detaillering van de beschrijving aanzienlijk, en bij het
overgrote deel van de bronteksten was de beschrijving summier. Hierdoor zijn er veel
bronteksten afgevallen. Ik zal het gegeven dat het overgrote deel van de beschrijvingen erg
kort is wel mee nemen in mijn conclusie, maar kon door mij hier niet nader onderzocht te
worden.
In enkele gevallen heb ik er toch voor gekozen korte beschrijvingen te selecteren en in dit
onderzoek mee te nemen. Onder andere wanneer ik meerdere bronteksten over de doop van
één koning vond, die in lengte erg van elkaar verschilden. Als de korte beschrijving nieuwe of
interessante informatie bevatte die van belang leek voor de interpretatie van de langere
beschrijving, heb ik deze ondanks de geringe lengte toch meegenomen in het onderzoek.
De definitie van ‘koning’ heeft een belangrijke rol gespeeld. Doordat het bronnenmateriaal
afkomstig is uit verschillende regio’s van Europa was het van belang te kijken naar de
betekenis in deze regio’s van het woord en het instituut ‘koning’. In enkele samenlevingen
was er simpelweg geen koningschap, maar een andere vorm van heerschappij. Dit had ook
zijn weerslag op de manier waarop de auteur de heerschappij beschreef. Eén en dezelfde
heerser kan door verschillende auteurs verschillende titels krijgen.
Om verwarring te voorkomen heb ik er voor gekozen om vast te houden aan het woord
‘koning’ in plaats van heerser, en onder ‘koning’ alle koningen, keizers, hertogen of
simpelweg heersers te verstaan, inclusief de vrouwelijke varianten, die in de bron als
belangrijk genoeg werden gezien om individueel beschreven te worden. Vaak wordt er door
de auteur gezegd dat de heerser heerste als een koning, of we weten van de samenleving in
kwestie dat deze geen koningschap kende zoals wij dat kennen uit de West-Europese traditie.
Toch kunnen deze heersers en de beschrijvingen van hun doop niet achterwege gelaten
worden. Het woord ‘koningsdoop’ moet daarom ruim geïnterpreteerd worden als de doop van
de gezaghebber die op dat moment regeerde.
De betekenis van de koningsdoop was vanzelfsprekend van een geheel ander importantie
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dan de doop van iemand uit het gewone volk. Niet alleen in uiterlijk vertoon: bij de
koningsdoop speelden grotere belangen mee. De beslissing om zich te laten dopen en zich
hierdoor te bekeren tot een nieuwe religie kon de koning niet altijd alleen maken. De
koningsdoop kon immers grote politieke en religieuze gevolgen hebben. Bij een verkeerde
beslissing kon het zelfs de koning zijn positie kosten. Het was dan ook vaak geen persoonlijke
aangelegenheid, maar er ging een proces van besluitvorming aan vooraf waarbij er met
volgelingen, politieke bondgenoten en tegenstanders werd gesproken. Nadat dit proces
succesvol was afgerond werd de uiteindelijke koningsdoop qua presentatie en aankleding
groots opgezet om de positie van de koning meer ‘body’ te geven en om nogmaals de
importantie van zijn bekering te benadrukken bij zijn volgelingen.
De uitvoering van de doop van een koning was anders dan bij iemand van het gewone
volk. Dit spreekt voor zich: het ging immers om de doop van de leider van een groep mensen,
een persoon met een hoge status. We kunnen ervan uitgaan dat de doop bij het gewone volk
geen individuele aangelegenheid was, maar dat men in groepen werd gedoopt. Bij de
koningsdoop zien we dat de koning vaak met zijn huishouden en soms met een deel van zijn
soldaten werd gedoopt. Het draaide in deze doop natuurlijk om de koning. Hij was dan ook de
eerste die werd gedoopt, en hier werd de meeste aandacht aan besteed. Bij het gewone volk
kwam een missionaris naar een dorp waar hij soms wel de gehele bevolking in een
massasessie doopte. De rituelen die plaatsvonden tijdens die massasessies, zoals het
onderdompelen in water, waren in basis gelijk aan die bij de koningsdoop, alleen ontdaan van
alle pracht en praal. Het gewone volk werd in een nabijgelegen gelegen bron of rivier
gedoopt.
De doop stond niet gelijk aan de bekering tot het Christendom. Het was goed mogelijk dat
een koning zich gedwongen zag vanwege politieke redenen zich te laten dopen. Bijvoorbeeld
als hij steun nodig had van een christelijke koning die enkel een bondgenootschap aanging als
de heidense koning zich liet dopen. in dit geval was er geen sprake van innerlijke bekering en
was het puur een strategische zet. Ook bij het gewone volk was men niet door middel van de
doop een volledig Christen. Zeker in de periode kort na de doop bleven mensen vasthouden
aan heidense gebruiken. Dit verdween meestal geleidelijk of men viel geheel terug in de oude
gebruiken. Ook bij koningen gebeurde dit regelmatig.
Tot slot heb ik bij het selecteren van de bronteksten geen rekening gehouden met het genre
van de brontekst: omdat beschrijvingen van koningsdopen in veel verschillende soorten
bronteksten voorkomen en het onderzoek onvolledig zou zijn als ik me enkel op één genre
had gericht. Hierdoor is er een verzameling bronteksten ontstaan die onder andere annalen,
sagen en heiligenlevens omvat.
Om vast te stellen dat er een literaire traditie was en om deze duidelijk weer te geven is het
van belang om niet alleen een groot aantal jaren maar ook een groot gebied te behandelen.
Hierdoor zal immers duidelijk worden of er in de loop der tijd en met de geografische
expansie van het Christendom sprake was van een constante literaire traditie of een
verandering in de beschrijving van de koningsdoop. Om dit overzichtelijk te maken heb ik
Europa in verschillende regio’s onderverdeeld. Zo is duidelijk te zien waar een auteur of een
koning vandaan kwam en hoe de onderlinge relaties tussen de verschillende regio’s waren.
Ik heb er voor gekozen Europa in negen gebieden onder te verdelen.2 Mijn onderzoek
behelst een periode van zo’n 700 jaar en de landsgrenzen waren in deze periode niet statisch.
Ik zal de onderverdeling in regio’s ruwweg weergeven met behulp van de huidige
landsgrenzen. Allereerst is er West-Europa, bestaande uit Nederland, België en Frankrijk. De
Angelsaksen en Ieren heb ik een aparte regio gegeven, aangezien het in de vroege
Middeleeuwen in zekere mate een geïsoleerd gebied was, en dit mogelijk van invloed is
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geweest op de literaire traditie. De derde regio bestaat uit de Duitse landen, namelijk
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, plus Italië. De vierde regio, Midden-Europa, bestaat uit
Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. De vijfde regio bestaat uit de Balkanlanden en de
zesde regio is Zuid-Europa, bestaande uit Portugal en Spanje. Voor de landen rondom
Rusland heb ik gekozen voor de regio ‘Rus. Dit is een historische regio die naast Oekraïne,
Noordwest-Rusland en Wit-Rusland ook het oostelijke deel van Polen en Slowakije omvatte.
Polen en Slowakije vallen al onder de regio Midden-Europa, maar aan de regio Rus’ voeg ik
nog de Baltische staten toe. Daarnaast heb ik ervoor gekozen om Griekenland een aparte
status te geven en niet bij de Balkan of hij Rusland te trekken. De laatste regio is NoordEuropa, bestaande uit Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland.
Niet uit alle negen de regio’s heb ik evenveel bronteksten, koningen of auteurs kunnen
selecteren. Dit verschilt sterk per regio. Uit sommige landen in een bepaalde regio heb ik zelfs
geen enkele bruikbare brontekst, koning of auteur gevonden. Dit komt door een groot aantal
verschillende redenen, uiteenlopend van een latere kerstening in een bepaald gebied of het feit
dat er uit een regio simpelweg vrijwel geen bronnen zijn overgeleverd wat uiteraard niet
betekend dat deze er niet waren. Later in dit onderzoek zal ik op deze verschillen tussen de
regio’s terug komen.
Aan de hand van de volgende deelvragen zal tot een beantwoording van de onderzoeksvraag
gekomen worden:
(
(
(
(
(
(
(
(
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Is er een literaire traditie te herkennen in de door mij geselecteerde bronnen?
Is het door mij geconstrueerde model toepasbaar op alle door mij geselecteerde
beschrijvingen van de koningsdoop? Zijn er afwijkingen, en waarom wijken deze
beschrijvingen af? Wat betekent dit?
Hoe en met welke reden is de literaire traditie ontstaan?
Waar diende de literaire traditie voor?
Waarom kozen de auteurs er voor om de beschrijving van de koningsdoop wel of juist
niet binnen de kaders van deze traditie weer te geven?
Verschilde de literaire traditie per regio?
Veranderde de literaire traditie in de loop van de eeuwen? Is de literaire traditie in de
loop der eeuwen aangepast/bijgesteld en waarom?
Waarom wijken veel beschrijvingen van de koningsdoop af van de door historici
aangenomen ‘werkelijkheid’?
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1.2 Model
Aan de hand van de geselecteerde bronteksten heb ik een model geconstrueerd van wat als het
ware de ideale beschrijving van een koningsdoop is. Het is dus geenszins een werkelijk model
dat de middeleeuwse auteur voor zich had liggen. Het is een moderne constructie van hoe de
ideale beschrijving van de koningsdoop er uit zou moeten zien, gemaakt aan de had van de
analyse van de middeleeuwse beschrijvingen van de koningsdoop. Geen enkele brontekst
voldoet voor honderd procent aan dit model; het is immers samengesteld op basis van
meerdere bronteksten. Door de bronteksten echter met dit model te vergelijken wordt
duidelijk welke aspecten van de beschrijvingen er in de loop der tijd ofwel met de
geografische verschuiving bij zijn gekomen ofwel af zijn gevallen. Het toetsen van de teksten
aan het model dat gebaseerd is op deze zelfde teksten is dus wel degelijk mogelijk.
Het model is in eerste instantie gefundeerd op de vroegste tekst over een koningsdoop uit
mijn selectie, namelijk de doop van Clovis door Gregorius van Tours.3 Deze tekst is niet
alleen de vroegste tekst waarin de koningsdoop uitgebreid wordt beschreven, er is ook al
vastgesteld dat deze tekst vele auteurs als voorbeeld heeft gediend.4 Dit geldt in ieder geval
voor de auteurs die over Clovis schreven. Na de analyse van de deze brontekst ontstond er een
geraamte van het model. Hierna heb ik de overige geselecteerde bronteksten geanalyseerd,
waarna ik het ontstane geraamte verder kon aanvullen. De tekst van Gregorius van Tours
komt overeen met negen van de tien punten van mijn model. Dat betekent dat er slechts één
ander aspect in de overige geselecteerde bronteksten naar voren kwam dat niet in deze
brontekst wordt genoemd. Naast dit punt waren er nog enkele subcategorieën van de
verschillende punten uit het model die niet in deze beschrijving naar aan bod kwamen. Zo
wordt er in de beschrijving van Gregorius beschreven dat Clovis vraagt naar een teken van de
christelijke God. In andere beschrijvingen wordt beschreven dat de koning dit teken
ongevraagd ontvangt. Naast één nieuw punt in het model5 zijn er nog acht nieuwe
subcategorieën aan het model toegevoegd.6
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Onder andere R. A. Fletcher, The Conversion of Europe: From paganism to Christianity, 371-1386 (Londen
1998) p. 103.
5
Punt vier, de invloed van een andere koning, komt niet voor in de beschrijving van Gregorius van Tours.
6
De volgende subcategorieën zijn er naar aanleiding van de overige bronteksten aan het model toegevoegd; 2b,
2c, 3a, 3b, 7a, 7bI, 10a, 10c.
4
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Model literaire representatie van de koningsdoop.
1.

Doop

a.
b.
c.
d.
e.

2.

Bewijs of teken van God

a. Gevraagd
b. Ongevraagd
c. Beide

3.

Scholing door geestelijke

a. Bekering of overtuiging
b. Onderdeel van de doop
c. Beide

4.

Invloed van andere koning

5.

Twijfel

6.

Invloed van geestelijke

7.

Invloed van vrouw

8.

Overleg met anderen

9.

Afkeer van het Christendom

10. Reden voor de doop

Door wie
Waar
Wanneer
Met wie
Wegwassen zonden/lepra

a. Indirect
b. Direct

I. Negatief
II. Positief

a. Politiek
b. Religieus
c. Beide

In het model zijn de verschillende aspecten van de koningsdoop gerangschikt in volgorde van
mate waarin ze voorkomen. De aspecten die in de geselecteerde bronteksten het meeste
voorkomen staan bovenaan in het model. Ik heb hiervoor gekozen, omdat dit meteen
overzichtelijk weergeeft welke aspecten het zwaarste wegen binnen de literaire traditie.
Immers, de meeste auteurs kozen ervoor om deze aspecten mee te nemen in hun beschrijving
van de koningsdoop.
Op de eerste plaats staat de doop zelf. Het gaat hierbij in eerste instantie om een
vermelding van de doop, en niet zozeer om een uitgebreide beschrijving van de doop. In feite
zouden de bronnen die ik vanwege de te korte lengte en summiere inhoud van de beschrijving
achterwege heb gelaten, goed onder dit punt onder te brengen zijn. De bronteksten waarin de
daadwerkelijke doop dus in een paar woorden word genoemd vallen strikt genomen ook
onder dit punt. Bij de subcategorieën a. tot en met e. staan de details van de doop, die in
sommige van de teksten worden beschreven. Het gaat er hierbij niet om of al deze punten
beschreven worden. In de meeste teksten worden slechts enkele van deze details gegeven.
!
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Het tweede punt uit het model gaat over de aanwezigheid van een teken of bewijs van de
christelijke God. Er is een onderscheid te maken tussen wonderen die gevraagd en wonderen
die ongevraagd gebeurden. In enkele bronteksten is het lastig te interpreteren of er in de tekst
überhaupt een teken of bewijs van God genoemd wordt. Soms wordt er niet expliciet gezegd
of de koning om een teken vroeg dan wel dat hij het ongevraagd kreeg. In enkele gevallen
staat er wel een wonder beschreven in het bekeringsverhaal, maar staat er niet letterlijk dat de
koning zich juist daarom wilde laten bekeren, of dat het überhaupt invloed op de koning had.
Het gegeven dat dit in de beschrijving van de koningsdoop staat, heb ik in die gevallen
opgevat als een onderdeel van de doop en zodoende meegerekend. Ik ga er dan van uit dat de
auteur het niet zonder reden op deze plek heeft opgeschreven. In de meeste gevallen is het
echter vrij duidelijk of de koning zich door het teken heeft laten beïnvloeden.
Het derde punt is de scholing die de koning van een geestelijke ontving. Hierbij is het
allereerst van groot belang om vast te stellen dat het verkrijgen van scholing in het
Christendom door een geestelijke niet hetzelfde is als punt zes: beïnvloed worden door een
geestelijke. In meerdere beschrijvingen wordt duidelijk dat de koning zich al bekeerd had, of
had besloten zich te laten dopen zonder invloed van een geestelijke. Hij ontving pas scholing
van een geestelijke na de bekering. Bij dit punt worden dus ook de bronteksten meegerekend
waarin de koning enkel vlak voor of na de doop scholing van de geestelijke ontving. De
onderverdeling bij dit punt laat zien dat het onderwijs van verschillend karakter kon zijn. Het
kon bedoeld zijn om de koning ervan te overtuigen dat hij zich moest bekeren tot het
Christendom. Maar ook kon het onderdeel uitmaken van de doop. In enkele gevallen is er
sprake van een koning die zowel onderwezen werd ter overtuiging en als onderdeel van de
doop. De vorm van de scholing kon variëren van een korte bijeenkomst tussen de geestelijke
en koning in kwestie tot langere periodes waarin de twee met elkaar spraken. In enkele
teksten wordt dit uitgebreid verteld, en soms worden de geestelijke en koning zelfs geciteerd.
In andere teksten moeten we het doen met de opmerking dat zij elkaar spraken.
Op de vierde plaats staat de invloed van andere koningen. Dit punt wordt niet altijd
letterlijk door de auteur genoemd. Echter in veel bronteksten wordt duidelijk gemaakt dat
andere koningen veel invloed op het gedrag van de heidense koningen kon hebben. Het kan
hier gaan om een vraag om asiel of politieke assistentie, waarbij de andere koning als eis stelt
dat de heidense koning zich laat dopen. Maar ook kon de andere koning als missionaris
optreden, waarbij hij de heidense koning onderwees over het Christendom en op een niet
dwingende wijze de heidense koning wist over te halen zich te bekeren.
Het vijfde punt is de twijfel die de heidense koning had over de bekering. Dit punt lijkt
nauw samen te hangen met punt acht uit het model, het overleg van de heidense koning met
anderen over de bekering en de doop. Toch staan deze twee punten los van elkaar. Bij alle
bronteksten die onder punt acht vallen was er sprake van twijfel, maar niet bij alle bronteksten
die onder punt vijf vallen was er overleg met anderen. In enkele teksten wordt door de auteur
letterlijk beschreven hoe de heidense koning twijfelde over de bekering en de doop. In andere
teksten staat het niet letterlijk beschreven, maar is het wel af te lezen uit de houding en daden
van de koning.
Het zesde, al eerder genoemde punt is de invloed van een geestelijke op de besluitvorming
van de koning. Meestal gaat het hier om een missionaris die naar de koning reist om hem te
overtuigen dat hij zich moet bekeren en laten dopen. De bronteksten waarin een geestelijke
heeft getracht om invloed uit te oefenen maar faalde, waardoor de bekering en doop van de
heidense koning uitbleven, heb ik niet meegerekend. Het draait puur om de invloed die de
geestelijke op de bekering en uiteindelijke doop van de koning heeft gehad.
Punt zeven uit model is de invloed die de echtgenote of toekomstige echtgenote van de
heidense koning had op het gebied van de bekering en de doop. Hierbij is er een onderscheid
gemaakt tussen directe en indirecte invloed. Bij de indirecte invloed gaat om een vermelding
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van de vrouw in de beschrijving, maar er is geen concrete aanduiding dat zij directe invloed
heeft gehad op de beslissing van haar echtgenoot. Toch heb ik ervoor gekozen om de enkele
brontekst waar dit het geval is toch onder dit punt te scharen. De auteur had de vermelding
van de vrouw ook achterwege kunnen laten, en mogelijk was slechts een vermelding van de
echtgenote genoeg voor de lezer om te begrijpen wat haar rol was in het geheel. Bij de directe
invloed van de vrouw gaat het om een duidelijke weergave van de auteur dat de echtgenote
invloed had op de heidense koning. Vaak door middel van eisen die zij stelt (zij weigert
bijvoorbeeld met een heidense man te trouwen) of door de gesprekken die zij met de koning
heeft. De directe invloed van de vrouw is onder te verdelen in negatieve en positieve invloed.
Het spreekt voor zich dat bij een negatieve invloed de vrouw haar man trachtte over te halen
zich niet te bekeren en bij een positieve invloed juist wel.
Het achtste punt gaat over het overleg wat de heidense koning met anderen had voordat hij
besloot zich te bekeren en te laten dopen. In de meeste beschrijvingen waarin dit punt naar
voren komt, roept de koning één of meerdere malen een vergadering bijeen van zijn
raadgevers en anderen die aan zijn hof verblijven. Een enkele keer wordt er met een heidense
priester gesproken over de nieuwe religie, maar in de meeste gevallen bespreekt de koning het
probleem waar hij mee worstelde alleen met diegenen die zijn koningschap steunden en hem
op de troon gedoogden. Naast het bijeenroepen van een vergadering kon de koning ook
kiezen voor een gesprek met één ander persoon, in de meeste gevallen een familielid.
Bij punt negen gaat het om de afkeer van de heidense koning voor het Christendom. In
enkele bronteksten worden de negatieve gevoelens van de heidense koning jegens het
Christendom duidelijk beschreven. In andere teksten wordt het niet in zo veel woorden
gezegd, maar wordt uit de houding en daden van de koning duidelijk dat hij niets van het
Christendom wil weten. Overigens betekende dat niet dat de koning hierin bleef volharden.
De koning kon later in het bekeringsproces toch overtuigd raken van het belang van het
Christendom, zich bekeren en laten dopen.
Het laatste punt uit het model hangt met de eerdere negen genoemde punten samen. Het
gaat hier om de motivatie die de koning had om zich te laten dopen. De redenen die de
koningen konden hebben kunnen grofweg in drie subcategorieën onderverdeeld worden: de
politieke reden, de religieuze reden en de beschrijvingen waarin beide redenen een rol hebben
gespeeld. Bij een politieke reden zien we vaak dat een andere, reeds bekeerde koning veel
invloed had op de heidense koning; dit hangt daarom nauw samen met punt vier. De heidense
koning was dan afhankelijk van een andere koning, bijvoorbeeld voor militaire of politieke
steun, die van hem eiste dat hij zich liet dopen. De doop gaf de koning dus een groot politiek
voordeel. In sommige bronteksten wordt duidelijk dat de reden puur politiek was, aangezien
de koning op het moment dat het op het politieke vlak beter met hem ging weer terugkeerde
naar zijn oude heidense gebruiken. De religieuze reden is moeilijker vast te stellen. In veel
van de beschrijvingen waarin de koning een religieuze reden had om zich te laten bekeren en
dopen vindt er een wonder plaats of is er een geestelijke die de koning weet te overtuigen dat
het Christendom een betere religie is dan de religie die de koning op dat moment aanhangt.
Daarnaast zijn er beschrijvingen waarin de koning zowel een politieke motivatie had voor zijn
bekering als ook een religieuze ervaring die een diepe indruk op hem maakte.
Vrijwel geen enkele brontekst geeft letterlijk weer wat de precieze motivatie van de koning
was. Dit komt uit de beschrijving naar voren zonder dat auteur het expliciet noemt. In enkele
gevallen was de afwezigheid van een politieke motivatie voor mij de belangrijkste reden een
brontekst toch onder het kopje religieuze reden te plaatsen. Uit alle door mij geselecteerde
bronteksten waarin de koning uiteindelijk gedoopt werd, ook als de doop niet letterlijk wordt
beschreven (dus teksten die niet onder punt één vallen) valt een reden voor de doop te filteren.
Enkel in de beschrijvingen waarin de koning zich uiteindelijk niet liet dopen speelde de reden
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uiteraard geen rol.7 Dit betekent, dat punt tien van het model het meest voorkomt en eigenlijk
bovenaan in het model had moeten staan. Ik heb er toch voor gekozen het punt op de laatste
plaats te zetten omdat het als het ware een samenvatting van de voorgaande punten is. Elk van
de punten in het model, behalve punt één, kan worden gezien als een motief voor de koning
om zich te laten dopen. Dit aspect van de beschrijving van de koningsdoop was echter te
belangrijk om het uit het model weg te laten. Zo geven verschillende auteurs in hun
beschrijving van de doop van een en dezelfde koning soms verschillende redenen weer. In
deze gevallen is het interessant om te onderzoeken waar deze verschillen vandaan komen en
wat hun betekenis is binnen de literaire traditie.
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Een uitzondering hierop is de beschrijving van de mislukte doop van de Friese koning Radbod door Jonas van
Fontenelle. In deze beschrijving lijkt de motivatie van de koning zich te laten dopen religieus te zijn.
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1.3 Status Quaestionis
Er is vrijwel geen onderzoek gedaan naar de literaire representatie van de koningsdoop in
middeleeuwse teksten. Dit ondanks het feit dat er boekenkasten zijn volgeschreven over de
kerstening van Europa. Dat is dan ook een onderzoeksgebied met een lange traditie. Vrijwel
elk handboek over de Middeleeuwen bevat wel een hoofdstuk of een paragraaf over de komst
van het Christendom. Het is een keerpunt in de Europese geschiedenis en een belangrijk
onderdeel van de vorming van het Europa zoals wij dat nu kennen. Dit is de reden waarom dit
onderwerp zoveel interesse heeft gewekt bij historici.
Het overgrote deel van het onderzoek dat is gedaan naar de kerstening van Europa is
hoofdzakelijk gericht op de kerstening van gebieden en volkeren. Zo zijn er veel werken over
de kerstening van Scandinavië, Engeland, de Franken en de ‘Germanen’ te vinden. In dit
onderzoek richt men zich vooral op de praktijk. Hierbij draait het om de manieren waarop de
missionarissen te werk gingen, het contact tussen de heidenen en de Christenen en de invloed
die het Christendom op de samenleving had. Naast deze wat algemenere aanpak zijn er ook
onderzoekers die zich specifieker richten op bijvoorbeeld het werk van een missionaris of op
enkel een aspect van de bekering, zoals de invloed van christelijke koningen op de heidense
koningen. Deze onderzoekers richten zich echter ook vrijwel allemaal op de praktijk, en de
literaire representatie van de doop speelt geen rol.
In sommig onderzoek wordt het probleem van de literaire representatie echter wel kort
aangestipt. Deze werken zijn deels de inspiratie geweest voor mijn eigen onderzoek.
Daarnaast is het interessant te kijken naar onderzoek dat zich richt op de verschillende punten
uit mijn model voor de beschrijving van de koningsdoop. Een goed voorbeeld van een
onderzoek dat zich richt op zo’n aspect van de doop is het hoofdstuk ‘Gender and Conversion
in the Merovingian Era’ van Cordula Nolte uit het werk Varieties of Religious Conversion in
the Middle Ages.8 In dit hoofdstuk gaat Nolte in op de rol van de vrouw in de beschrijvingen
over de bekering. Ze doet dit door twee teksten te bespreken die duidelijk gelijkenissen
vertonen. De eerste tekst is van Snorri Sturluson, over koningin Sigrith, en de tweede tekst is
van Gregorius van Tours, over koningin Chlotchilde. Beide teksten laten zien hoe een vrouw,
een koningin, weigert zich te bekeren tot het geloof van haar (toekomstige) man. Nolte legt de
nadruk op de beschrijvingen van deze gebeurtenissen en stipt hierbij de problematiek van de
literaire representatie aan. Ze geeft duidelijk aan dat het belangrijk is de ‘werkelijke
gebeurtenis’ en de literaire representatie hiervan met elkaar te vergelijken. Het perspectief en
de intentie van de auteur en zijn doelgroep moeten hierbij in acht genomen worden.9 Na dit
punt kort aan te hebben gestipt richt Nolte zich echter volledig op het beschrijven van de
praktijk. Hierbij richt ze zich vooral op twee vragen: of de vrouw naast de man ook benaderd
werd door de missionaris en daarnaast op de vraag wat de rol van de vrouw was in de
bekering van de heidense koning.
Een ander hoofdstuk uit dezelfde bundel gaat dieper in op de verschillende manieren
waarop de auteurs hun bekeringsgeschiedenissen schreven. Ruth Mazo Karras gaat in het
hoofdstuk ‘God and Man in Medieval Scandinavia’ dieper in op de auteurs en hun
motieven.10 Ze kijkt hierbij naar drie auteurs die schreven over de kerstening van
Scandinavië: Snorri Sturluson’s Heimskringla, Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum en de
Njals Saga. De reden dat ze vooral de koningsdoop beschrijft, komt volgens haar vooral
vanwege het gebrek aan bronnenmateriaal over andere bekeringen. Ze vergelijkt de teksten
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Nolte, C., ‘Gender and Conversion in the Merovingian Era’ in: Muldoon, J., Varieties of Religious Conversion
in the Middle Ages (Gainesville 1997) pp. 81-99.
9
Nolte, ‘Gender and Conversion in the Merovingian Era’ p. 82.
10
Karras, R. M., ‘God and Man in Medieval Scandinavia’ in: Muldoon, J., Varieties of Religious Conversion in
the Middle Ages (Gainesville 1997) pp. 100-114.
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met elkaar en geeft aan hoe de auteurs op soms verschillende wijze de bekering van de
koningen beschreven. Hierbij besteedt ze aandacht aan de (politieke) achtergrond van de
auteurs en beschrijft ze wat de bekering en de doop voor de auteurs betekenden.11 In haar hele
artikel wordt de nadruk gelegd op de afwezigheid van de vrouw in deze beschrijvingen.
Er zijn enkele onderzoeken die zich specifiek op de koningsdoop hebben gericht. Arnold
Angenendt richt zich in zijn boek Kaiserherrschaft und Köninstaufe specifiek op de
koningsdoop, en dan vooral op de rol van andere koningen hierin.12 In de eerste helft van zijn
boek geeft hij een algemene geschiedenis van de doop. Hierbij richt hij zich vooral op de
patronage, oftewel de rol die andere koningen in de doop van heidense koningen konden
hebben. In deze patronage was er niet alleen sprake van uitwisseling van giften maar ook van
militaire of politieke steun, bondgenootschappen en huwelijken. Angenendt vindt dat deze
band tussen koningen tot nu toe in het huidige onderzoek onderbelicht is gebleven.13 In de
tweede helft van het boek bespreekt hij een groot aantal koningsdopen in Europa in de vroege
Middeleeuwen. De nadruk ligt hierbij op die koningsdopen waarbij de patronage een
belangrijke rol speelde. Ook Angenendt richt zich dus op de praktijk en niet op de literaire
representatie van de koningsdoop.
Naast onderzoek dat zich op een specifiek gebied of een specifieke groep richt is er
vergelijkend onderzoek. Voor mij is het artikel ‘Early Medieval Missionary Activity: A
Comparative Study of Eastern and Western Methods’ van Richard Sullivan interessant.14 In
dit artikel bekijkt Sullivan de verschillen in de missie tussen Oost- en West-Europa. Het gaat
hier vooral om de benadering van de missie en de missionaris. Hierbij legt Sullivan de nadruk
op het feit dat de missie vanuit Byzantium door de keizer geregeld werd, terwijl in WestEuropa de missionaris zelf moest uitzoeken in welk gebied hij ging prediken en zelf zijn
volgelingen en politieke steun moest zien te regelen.15 De nadruk ligt in dit onderzoek
wederom op de praktijk. Een onderzoek over de eventuele verschillen tussen de
beschrijvingen van de koningsdoop of de doop in het algemeen uit West- en Oost-Europa heb
ik niet kunnen ontdekken.
De enige auteur die wat uitgebreider aandacht besteedt aan de problematiek van de literaire
representatie en verschillende beschrijvingen met elkaar vergelijkt, is Richard Fletcher in zijn
boek The Conversion of Europe. From Paganism to Christianity 371-1386 AD.16 Dit is een
handboek over de kerstening van Europa waarin dit proces vrij algemeen wordt besproken. In
het hoofdstuk ‘The New Constantines’ gaat Fletcher echter dieper in op de koningsdoop en de
literaire representatie hiervan. Fletcher bespreekt de kerstening van de Franken aan de hand
van de beschrijving van de doop van Clovis door Gregorius van Tours. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de motieven van Gregorius om deze doop zo uitgebreid te beschrijven,
zoals het feit dat Clovis niet alleen de eerste christelijke maar vooral de eerste katholieke
koning van de Franken was. Hij bespreekt aan de hand van dit voorbeeld de problematiek van
de literaire representatie. Gregorius laat ons niet zozeer zien wat er werkelijk gebeurde, maar
hoe hij dacht dat de koningsdoop gepresenteerd diende te worden. Daarnaast benadrukt
Fletcher de invloed die de beschrijving van Gregorius had op de latere beschrijvingen van de
koningsdoop.17
Fletcher maakt een analyse van de beschrijving van Gregorius over Clovis waarin hij
verschillende thema’s onderscheidt: de invloed die de christelijke Clothilde op de heidense
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Karras, ‘God and Man in Medieval Scandinavia’ p. 101.
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Clovis had, de macht van de christelijke God om Clovis de strijd te laten winnen, de afkeer of
de twijfel die Clovis liet zien en die vooral te maken had met zijn twijfels over het feit of hij
zijn volk wel achter zich had staan in zijn beslissing en de goede afloop, namelijk de
uiteindelijke doop van Clovis. Fletcher geeft aan dat dit terugkerende thema’s zijn, die
hierdoor gemakkelijk als topoi of conventionele literaire formules kunnen worden gezien. Hij
is echter van mening dat er ook een kern van waarheid in deze topoi moet zitten.18
Na de analyse van de beschrijving van Gregorius bespreekt Fletcher nog twee
beschrijvingen van koningsdopen, die hij met de beschrijving van Gregorius vergelijkt. Ten
eerste kijkt hij naar de beschrijving van Ethelbert van Kent door Beda Venerabilis. Ook in
deze beschrijving komt een aantal van de thema’s voor, zoals de invloed die de vrouw op de
heidense koning had. Daar voegt Fletcher nog aan toe dat er duidelijk invloed van de paus
aanwezig is in deze beschrijving. Ook in de beschrijving van Edwin van Northumbria door
Beda komen deze thema’s aan bod. Fletcher legt de nadruk op de overeenkomsten en
verschillen tussen de teksten, maar kijkt hierbij ook naar de achtergronden van de auteurs.19
Tot slot bespreekt Flecther nogmaals de terugkerende thema’s in de beschrijvingen en
komt uit op vier vrij algemene thema’s. Ten eerste wat het Christendom de heidense koning
brengt. Hieronder verstaat Fletcher verschillende zaken, zoals het bewijs van de macht van de
christelijke God die de koning getoond wordt door middel van een overwinning. Maar ook het
onderwijs van een geestelijke aan de koning valt hier onder. Het tweede punt is de invloed
van de vrouw. Het derde punt is de twijfel die de koning had over zijn beslissing, en het
laatste punt is de gang van zaken nadat de doop eenmaal heeft plaatsgevonden.20
Fletcher weet door zijn korte en zeer algemene analyses zijn stelling dat de beschrijving
van de bekering en doop van Clovis van Gregorius als voorbeeld heeft gediend voor vele
auteurs niet goed te onderbouwen. Hij kiest ervoor slechts twee teksten met de beschrijving
van Gregorius te vergelijken, die beide door dezelfde auteur, Beda, geschreven zijn. Zowel de
geografische afstand als de afstand in tijd in tussen deze bronnen is vrij klein. Tussen de
beschreven koningen en de auteurs van de bronnen. Uiteraard is er in het boek van Fletcher
geen ruimte voor een uitgebreid onderzoek, maar het was toch interessanter geweest als hij
een iets andere vergelijking had gemaakt. Dit heeft mij geïnspireerd om een dergelijk
onderzoek te doen, waarbij er niet alleen een grotere geografische afstand tussen de bronnen
is maar er ook een grotere tijdspanne gekozen wordt. Daarnaast houdt Fletcher het bij vier
thema’s, terwijl er naar mijn mening meerdere individuele thema’s, topoi of, zoals Fletcher
het noemt, conventionele literaire formules te vinden zijn in de beschrijvingen.
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Hoofdstuk 2. Analyse bronteksten.
De door mij geselecteerde bronteksten kunnen aan de hand van de tien punten uit het model
nader geanalyseerd worden. Uit deze analyse wordt duidelijk hoe de punten uit het model
door de verschillende auteurs gebruikt werden. Ondanks het feit dat sommige auteurs exact
dezelfde punten uit het model hebben gebruikt voor hun beschrijving van de koningsdoop,
hebben ze deze punten op een eigen manier ingevuld. De flexibiliteit van het model wordt
door deze analyse goed zichtbaar. Daarnaast zal door deze analyse zichtbaar worden welke rol
de verschillende punten in de beschrijvingen spelen. Het feit dat de doop in meer
beschrijvingen wordt genoemd dan bijvoorbeeld de invloed van de vrouw wil niet zeggen dat
de gang van zaken bij de doop in de beschrijvingen een belangrijkere rol speelt dan de invloed
van de vrouw. In de analyse ligt echter naast de verschillende interpretaties van de punten uit
het model door de auteurs de nadruk vooral op de rol die de punten in de beschrijvingen
spelen.
2.1 De doop
In de meeste beschrijvingen van de koningsdoop wordt de daadwerkelijke doop genoemd. Er
zijn uitzonderingen waar de aanloop naar de doop wel wordt beschreven maar de doop zelf
niet. Daarnaast zijn er ook beschrijvingen van mislukte koningsdopen te vinden, waarin
uiteraard de doop zelf niet aan de orde is. Het overgrote deel van de beschrijvingen geeft een
zeer summiere vermelding van de doop. Vaak bestaat de hele beschrijving uit een enkele zin
waarin wordt vermeld dat de koning wordt gedoopt. Ook al zijn deze korte beschrijvingen
niet meegenomen in het onderzoek, het is wel van belang vast te stellen dat het grootste deel
van de beschrijvingen uit dit soort korte vermeldingen bestaat.
Achtentwintig van de vijfenveertig door mij onderzochte bronteksten bevatten een
beschrijving van de werkelijke doop. Van de overige bronteksten was het bij dertien gevallen
wel duidelijk dat de koning gedoopt werd. Bij zeven gevallen mislukte de bekering en vond er
geen doop plaats.
Hoe de doop in de verschillende bronteksten beschreven wordt, is erg divers. In sommige
bronteksten is de doop één van de hoofdzaken in de beschrijving, en wordt hier de meeste
aandacht aan besteed. In deze gevallen worden er verschillende details over de doop gegeven,
zoals de plaats waar de doop plaatsvond en wie erbij aanwezig waren. Dit zijn de
subcategorieën a tot en met e uit het model. Echter in de meeste teksten speelt niet de doop
maar de bekering van de koning inclusief alles wat daarbij komt kijken de hoofdrol, en is de
daadwerkelijke doop slechts een bijzaak. Dit wil overigens niet zeggen dat in deze gevallen
de doop niet gedetailleerd beschreven wordt.
In geen enkele van de geselecteerde bronteksten draait het volledig om de beschrijving van
de doop. In slechts vier van de geselecteerde bronteksten is de daadwerkelijke doop één van
de belangrijkste punten in de beschrijving van de koningsdoop. Drie van deze bronteksten zijn
beschrijvingen van de doop van Clovis.21 Deze beschrijvingen verschillen per brontekst
enigszins. De vroegste beschrijving van de doop van Clovis22 is van Gregorius van Tours23 en
stamt uit de periode tussen 573 en 594. Deze beschrijving is het uitgebreidst van alle
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Gregorius van Tours Historia Francorum, Fredegarius’ kronieken en de Kroniek van St. Denis. In deze drie
beschrijvingen spelen naast punt 1 punt 2; het teken of bewijs van de christelijke God, en punt 7; de invloed van
de vrouw, een belangrijke rol.
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Clovis werd geboren in 465 in Doornik en stierf in 511 in Parijs. Hij volgde in 481 zijn vader op als koning
van de Franken. Rond het jaar 498 werd hij in Reims gedoopt door bisschop Remigius.
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Clovisbeschrijvingen en bevat alle vijf de subcategorieën uit het model. Daarnaast is het de
meest uitgebreide beschrijving van alle door mij geselecteerde bronteksten.
In de beschrijving van Gregorius van Tours valt op dat de doop beschreven wordt alsof de
auteur erbij aanwezig was. Gregorius beschrijft tot in detail hoe de doop in zijn werk ging. Hij
begint met een beschrijving van de versieringen in de stad en de kerk. Hierbij legt hij de
nadruk op de ‘goddelijke’ geuren van wierook en geurkaarsen die zich in de kerk verspreidde
en invloed hadden op de aanwezigen.24 Het is duidelijk dat bisschop Remigius de doop
uitvoert en dat de koning als eerste gedoopt wordt.25 Het wegwassen van lepra en/of zonden
met de doop wordt kort aangestipt, maar speelt verder geen belangrijke rol.26 Belangrijker zijn
de woorden die Remigius tot Clovis spreekt27 en welke andere personen er na Clovis werden
gedoopt.28 In de hele beschrijving ligt de nadruk op de heilige Drie-eenheid die de
bekeerlingen erkennen.29
De beschrijvingen van Fredegarius30 en de kroniek van St. Denis31 bevatten beide dezelfde
subcategorieën uit het model, namelijk waar, door wie en met wie de koning gedoopt werd.
Toch verschillen deze twee beschrijvingen van elkaar, en in enkele opzichten ook van de
beschrijving van Gregorius. De beschrijving van Fredegarius komt uit de eerste helft van de
zevende eeuw, niet lang na de beschrijving van Gregorius, maar is aanzienlijk korter. Net als
in Gregorius’ beschrijving wordt kenbaar gemaakt dat Clovis in Reims gedoopt wordt door
Remigius. Ook geeft Fredegarius aan dat er naast Clovis nog een aantal anderen worden
gedoopt, maar hij gaat er niet op in wie dat precies zijn.32 Fredegarius geeft vrijwel geen
details over de doop zelf, enkel dat Clovis gekleed was in een wit doopkleed, en dat hij met
Remigius over de lijdensweg van Jezus sprak.33 Ter voorbereiding op de doop of misschien
zelfs wel tijdens de doop onderwijst Remigius Clovis, nogmaals, over het Christendom.
Hoewel de beschrijving uit de kroniek van St. Denis uit de periode 1364-1372 stamt en
dezelfde subcategorieën als de beschrijving van Fredegarius bevat, is deze beschrijving
uitgebreider. Naast de vermelding dat de doop in Reims plaatsvond en door Remigius werd
voltrokken neemt de auteur de details over de aankleding van de stad en de kerk vrij letterlijk
van Gregorius over.34 De nadruk legt hij echter op een processie die door Remigius was
voorbereid, waarin Clovis aan de hand van de bisschop vanaf het paleis naar de kerk werd
geleid terwijl de geestelijken al zingend voor hen uit liepen.35 De auteur legt de nadruk op de
woorden die Clovis zou hebben uitgesproken. Zo vraagt Clovis, zeer onder de indruk van wat
hij ziet, aan Remigius of hij al in de hemel is.36 Deze processie komt in de andere twee
beschrijvingen niet voor. Een ander nieuw detail dat deze auteur noemt, is dat Clovis driemaal
in het water werd ondergedompeld.37 De woorden die Clovis spreekt en ook de vermelding
van de zusters en soldaten die na hem worden gedoopt zijn vrijwel hetzelfde als in de overige
twee beschrijvingen.38 De auteur uit St. Denis beschrijft net als Gregorius de doop alsof hij er
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Appendix 3, regel 18-21.
Appendix 3, regel 22-24, 26-29.
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Appendix 3, regel 23-24.
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Appendix 3, regel 25-31.
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Appendix 3, regel 31-39.
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Appendix 3, regel 29-30, 37-38.
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Appendix 4-5. In de eerste helft van de zevende eeuw geschreven.
31
Appendix 81-82. Geschreven tussen 1364 en 1372.
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Appendix 5, regel 5-6.
33
Appendix 5, regel 7-11.
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Appendix 82, regel 16-18.
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Appendix 82, regel 15-21.
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Appendix 82, regel 21-23.
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Appendix 82, regel 25-26.
38
Appendix 82, regel 25-29.
In het aantal anderen dat samen met Clovis gedoopt wordt en wie dit precies zijn, zijn de teksten inconsequent.
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zelf bij is geweest en is veel minder formeel als Fredegarius die eerder een verslag van de
‘feiten’ geeft.
De laatste beschrijving waarin de doop een centrale plaats inneemt is de Nestorkroniek.39
In deze tekst wordt de doop van Vladimir40 vrij uitgebreid beschreven, en hoewel hij vier van
de vijf subcategorieën bevat, worden deze heel anders beschreven dan in de drie
Clovisbeschrijvingen.41 Er wordt door Nestor veel aandacht besteed aan de locatie waar de
doop plaatsvond. Hij benadrukt dat het in de stad Kórsun plaatsvond42 en dat de andere
auteurs die schrijven dat Vladimir zich in Kiev, Vasilëv of elders liet dopen het fout hebben.43
Nestor beschrijft zelfs de precieze locatie van de kerk waarin Vladimir gedoopt werd.44 De
doop vond plaats nadat de koning blind was geworden en te horen kreeg dat hij genezen zou
worden als hij zich zou laten dopen.45 Hij roept direct de bisschop van Kórsun bij zich en deze
doopt de koning samen met de priesters die zijn vrouw mee had genomen uit
Constantinopel.46 Na hem laten zijn volgelingen zich dopen, maar de auteur verklaart niet
nader uit wie deze groep bestond.47 Bij deze beschrijving van de doop legt de auteur de
nadruk op de wil van de koning snel gedoopt te worden en op de precieze plek waar de doop
plaatsvond. Details over hoe de doop precies verliep en wat er gezegd werd waren voor
Nestor van ondergeschikt belang.
Naast deze vier teksten zijn er nog vierentwintig teksten waarin de doop niet het
belangrijkste punt in de beschrijving is. Dit wil echter niet zeggen dat er geen details over de
doop worden gegeven. In enkele gevallen worden er drie of zelfs vier van de subcategorieën
genoemd. De beschrijving van de doop is dus niet zozeer minder uitgebreid, maar neemt in
deze gevallen een minder belangrijke plek in de beschrijving als geheel in. In achttien van de
teksten wordt de persoon genoemd die de koning doopt. Het gaat hier om een geestelijke of
een andere koning die betrokken is bij de bekering van de koning. In de meeste
beschrijvingen ligt de nadruk op de rol van deze al reeds bekeerde koning, en dan vooral op
de actieve rol die hij speelt. In een aantal teksten wordt gesteld dat deze koning de heidense
koning eigenhandig uit het doopvont tilde.48 De doop wordt hier dus deels door een wereldlijk
heerser uitgevoerd. In andere teksten is deze koning wel aanwezig, maar voert hij geen
handelingen uit of is niet duidelijk wat de rol van de koning precies is. In de overige teksten
wordt de koning dus door een geestelijke gedoopt. Meestal wordt enkel de naam van de
geestelijke genoemd, of wordt alleen vermeld dat er een priester aanwezig was. Vaak is het
alleen in de beschrijvingen waar er ook sprake is van punten drie en zes uit het model,
onderwijs en of invloed van een geestelijke, echt duidelijk wie de geestelijke precies is.
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Appendix 47-54. Werd rond 1113 geschreven.
Vladimir werd rond 958 geboren en stierf op 15 juli 1015 in Berestovo. Zijn vader was Svjatoslav en zijn
moeder een huishoudster. Na de dood van Svjatoslav ontstond er een oorlog tussen zijn zoons. Vladimir vluchtte
naar Haakon Sigurdsson, koning van Noorwegen en kreeg daar steun voor een aanval op zijn broer. Hij verslaat
zijn broer en wordt vorst van het gehele Kieve Rijk. Hoewel er al geruime tijd Christenen in zijn rijk woonden,
bleef Vladimir lange tijd heiden. In 988 liet hij zich in waarschijnlijk in Kórsun door de bisschop van die stad
dopen.
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In de beschrijving van de doop van Vladimir in de Nestorkroniek speelt punt 1 een belangrijke rol naast punt
3; het onderwijs van geestelijken, en punt 8; het overleg met anderen. In verhouding met deze twee andere
punten wordt er minder aandacht aan de doop geschonken.
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Appendix 53, regel 24.
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Appendix 53, regel 40-41.
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Appendix 53, regel 36-37.
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Appendix 53, regel 24-32.
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Appendix 53, regel 32-33.
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Appendix 53, regel 35.
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Godfried Appendix 46, regel 5, Harald Klak Appendix 27, regel 29, Guthrum Appendix 31, regel 35-36,
Godfried Appendix 32, regel 34-34, Harald Klak Appendix 40, regel 36.
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In achttien van de beschrijvingen worden de personen genoemd die zich samen met de
koning of vlak na de koning hebben laten dopen. In de meeste gevallen gaat het om de
‘volgelingen’, het leger of de familie van de koning. Soms worden de personen bij naam
genoemd, voornamelijk in het geval van familieleden, maar meestal zijn de vermeldingen erg
kort. In zestien teksten wordt de plek waar de doop plaatsvond genoemd. Dit varieert van een
vermelding van een stad, streek of land tot een beschrijving van de kerk waar de doop
plaatsvond. Zo beschrijft Beda Venerabilis49 dat Edwin50 werd gedoopt in de kerk van de
apostel Petrus te York, die Edwin eigenhandig van hout had gebouwd in de periode dat hij
werd voorbereid op de doop.51 Bij de beschrijving van Nestor over de doop van Vladimir
hebben we al gezien dat de precieze plaats voor de auteur erg belangrijk moet zijn geweest,
aangezien de auteur hier erg veel aandacht aan besteedt.52 Andere teksten zijn minder precies:
de Brennu-Njáls saga53 meld enkel dat Kollskegg54 in Denemarken gedoopt werd.55
In slechts vijf van de teksten wordt vermeld wanneer de doop plaatsvond. Bij de
beschrijvingen van de doop van Clovis door Gregorius en de doop van Edwin door Beda
wordt zelfs het regeringsjaar van de koning genoemd.56 Beda weet ook de precieze dag te
noemen, namelijk 12 april, paasdag in het jaar 627.57 In de overige drie teksten vindt de doop
ook op of nabij een, al dan niet christelijke, feestdag plaats. De beschrijving van Ospak door
de Brennu-Njáls saga meldt dat zijn doop een week voor Pasen plaatsvond,58 en die van Hall
de zaterdag voor Pasen.59 De Laxdæla saga60 beschrijft dat de doop van Kjartan61 op de dag
van het Joelfeest plaatsvond.62 In enkele andere teksten worden de gebeurtenissen ook in een
tijdskader geplaatst. In alle gevallen door aan te geven of het voor of na een bepaalde, al dan
niet christelijke, feestdag plaatsvond.
Tot slot wordt er in drie teksten gesproken over het wegwassen van zonden of lepra tijdens
de doop. In twee daarvan vindt dit ook daadwerkelijk plaats tijdens de doop van de koning.
Gregorius beschrijft dat tijdens de doop van Clovis de oude vlekken van lepra weg werden
gewassen.63 Nestor beschrijft dat Vladimir blind was geworden en door de doop en
handoplegging weer kon zien.64 Dit heb ik ook als het wegwassen van de zonden opgevat,
aangezien het sterk lijkt op de topos van de blindheid van de heiden die na de doop als het
ware pas echt kan zien.65 In de beschrijving van de doop van Rollo66 door Dudo van St.
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Appendix 7-18. Geschreven voor 731.
Edwin van Northumbrië werd rond 586 geboren en stierf op 12 oktober 632/33. Hij was koning van
Northumbrië van 616 tot zijn dood en werd in 627 gedoopt.
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Appendix 15, regel 48-49.
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Appendix 53, regel 24 40-41.
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Appendix 76-80. Werd tussen 1270 en 1290 geschreven.
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Kolskegg was de broer van Gunnar Hámundarson uit Hlídarebdi. Er is weinig over hem bekend, in de Saga
van Burnt Njal staat dat hij uit een goede familie komt. Hij werd tussen 986 en 1014 gedoopt in Denemarken.
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Appendix 76, regel 28.
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Clovis’ 15e regeringsjaar (Appendix 3, regel 8). Edwins 11e regeringsjaar (Appendix 16, regel 45-46).
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Appendix 16, regel 57-58.
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Appendix 80, regel 14.
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Appendix 74, regel 43. Appendix 75, regel 1.
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Appendix 71-75. Werd rond 1245 geschreven.
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Kjartan en Bolli zijn (half-) neven die van koningin Aud afstammen. Ze leefden op IJsland en streden om de
liefde van Gudrun Osvifsdottir. Dit leidt er uiteindelijk toe dat Bolli Kjartan vermoordt. Bollie wordt hierna
vermoord door de familie van Kjartan. Beide mannen laten zich tussen 995 en 1000 in Noorwegen dopen.
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Appendix 74, regel 25. Het Joelfeest was een Germaans feest waarbij de zonnewende gevierd werd. Het vond
rond de kortste dag van het jaar plaats. Met de kerstening werd het Joelfeest vervangen door Kerstmis.
63
Appendix 5, regel 6-8.
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Appendix 53, regel 26-33.
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Dit komen we later nog tegen in de beschrijving van Mieszko door Gallus Anonymus.
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Rollo, later Robert I van Normandie, werd rond 860 geboren en stierf rond 932. Hij was een Deense of
wellicht Noorse Viking leider. Hij regeerde van ca. 911 tot ca. 925/932. Hij werd verbannen en leefde enige tijd
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Quentin67 wordt de topos van het wegwassen van lepra tijdens de doop duidelijk genoemd.
Het vind echter niet plaats tijdens de daadwerkelijke doop, maar in een droom die Rollo
heeft.68
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op de Orkney eilanden. In 911 bij het Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte verkreeg hij Normandië en hij liet zich in
dezelfde periode dopen.
67
Appendix 38-39. Werd tussen 1015 en 1026 geschreven.
68
Appendix 39, regel 6-8 26-29.
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2.2 Bewijs of teken van de christelijke God
Het bewijs of het teken van de christelijke God speelt in veel van de beschrijvingen een rol.
Niet in elke tekst is het bewijs of het teken even belangrijk. Slechts in de beschrijving van
Rollo door Dudo van St. Quentin69 en de beschrijving van Guthbrand70 door Snorri
Sturluson71 zijn de tekenen van de christelijke God het hoofdonderwerp. Daarnaast speelt de
vraag om een teken van God in de drie beschrijvingen van de doop van Clovis een zeer
belangrijke rol, en dan vooral in de beschrijving van het klooster van St. Denis. In de overige
beschrijvingen is de vraag om een teken of het ongevraagd verkrijgen van een teken van God
belangrijk, maar niet de hoofdzaak. In totaal komt dit punt in drieëntwintig van de
geselecteerde bronteksten aan bod. In tien beschrijvingen wordt er om een teken of bewijs
gevraagd, in tien andere beschrijvingen komt dit ongevraagd, en in twee gevallen is er sprake
van zowel een gevraagd als ongevraagd teken. Sommige beschrijvingen noemen meerdere
tekens of bewijzen. De tekenen die de christelijke God geeft, kunnen worden onderverdeeld
in vijf categorieën: de vraag om de overwinning in de strijd, het hebben van een droom of
visioen, het gooien van het lot, het vragen om een proef en het overige bewijs.
Wanneer het om de vraag om een overwinning in de strijd gaat, is het duidelijk dat deze
vraag vanuit de koning zelf komt en als het ware uit nood wordt gesteld. Vooral bij de drie
Clovisteksten komt dit naar voren. Wanneer Clovis in zijn strijd tegen de Alemannen ziet dat
hij aan de verliezende hand is, besluit hij de God van zijn vrouw aan te roepen. Hierbij belooft
hij dat, als hij wint, hij zich zal laten dopen en een trouw aanhanger van de christelijke religie
zal worden.72 Hoewel de drie teksten dit punt op een andere manier beschrijven, komt het op
hetzelfde neer. In de beschrijving van de bekering van Edwin door Beda wordt de oproep om
winst in de strijd niet tijdens de strijd zelf gedaan, maar voordat Edwin ten strijde trekt. Wel is
ook hier sprake van de belofte zich te bekeren wanneer de koning met de hulp van de
christelijke God zal overwinnen.73
In de beschrijving over de bekering van Edwin komt nog een teken van God voor. Nadat
Edwin zijn strijd heeft gestreden en de vijand heeft overwonnen, houdt hij zich niet aan zijn
belofte en twijfelt hij of hij zich wel wil bekeren. Een man verschijnt voor Edwin die hem
zegt te zullen helpen als hij zich laat dopen.74 Wanneer Edwin weer twijfelt verschijnt de man
nogmaals om hem aan zijn belofte te herinneren.75
Het verschijnen van een man die de koning in een droom of visioen toespreekt, komt in de
meeste gevallen voor. De man wordt meestal beschreven als een jongeman, stralend als een
engel en van grote schoonheid. In de beschrijving van Geza76 door Hartwig,77 waarin wordt
verteld hoe Geza droomt dat een man hem vertelt over zijn doop, de geboorte van zijn zoon
en de komst van een heilige man,78 en in de beschrijving van Guthbrand door Snorri Sturluson
waarin Guthbrand droomt over een man die hem vertelt over het aanstaande gevecht met de
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Appendix 38-39.
Er is weinig over Guthbrand bekend. Hij heerste als een koning over de Dales en werd tussen 1014 en 1028
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Appendix 15, regel 21-30.
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christelijke koning Olaf.79 In het geval van Kolskegg wordt hij in zijn droom benaderd door
een man die hem een bruid belooft als hij zijn trouwe knecht, oftewel Christen, zal worden.80
In de beschrijving van Rollo door Dudo van St. Quentin zien we naast de topos van de man
die de koning toespreekt ook een ander soort droom. Wanneer Rollo voor de tweede maal een
droom heeft, gaat die niet over een man die hem toespreekt maar over een gebeurtenis. Rollo
laat deze droom uitleggen, en dan blijkt de droom over zijn doop en toekomst als Christen te
gaan.81 Deze tekenen, dromen of visioenen door God ingegeven, gebeuren zonder dat de
koning daar om vraagt.
In twee beschrijvingen wordt het lot gegooid met het doel om een teken van de christelijke
of een heidense God te krijgen. Alcuinus82 schrijft dat Radbod83 het lot werpt om de
christelijke mannen te vervloeken wanneer zij een heidens heiligdom hebben geschonden.
Radbod rekent op de steun van zijn goden. Maar dit gebeurt niet, omdat de christelijke God
deze missionarissen beschermt. Dit wordt gezien als bewijs dat de christelijke God machtig
is.84 In de beschrijving van Olaf85 door Snorri gebruikt de koning de gewoonte van het werpen
van het lot op een geheel andere manier. Olaf heeft een lastige keuze te maken in de strijd en
vraagt de goden om hulp door middel van het werpen van het lot. Uiteindelijk komt hij er op
deze manier achter dat de christelijke God hem zal steunen.86
Er zijn drie beschrijvingen van de bekering en doop van Harald I van Denemarken.87 In al
deze beschrijvingen wordt gesproken van een proef die de missionaris Poppa aflegt om
Harald de macht van de christelijke God te tonen.88 Enkel in de weergave van Snorri
Sturluson staat niet duidelijk beschreven dat Harald hier om vraagt; Poppa zou ook zelf
kunnen hebben voorgesteld deze proef te doen. Deze beschrijving is ook veel korter dan de
overige twee.89 Wel geeft Snorri net als de beschrijvingen van Widukind van Corvey90 en
Thietmar van Merseburg91 aan dat het om een proef ging waarbij de missionaris een gloeiend
heet ijzer moest vasthouden om aan te tonen dat hij met de hulp van zijn God dit kon
doorstaan zonder gewond te raken.
In de beschrijving van de bekering en doop van Olaf Tryggvason door Snorri Sturluson
wordt een ander soort test beschreven. Als Olaf hoort dat er een waarzegger op het eiland is,
wil hij hem testen. Dit doet hij door een man naar hem toe te sturen die zich als koning moet
voordoen. De waarzegger heeft het bedrog meteen door en wint hiermee het vertouwen van
Olaf.92 Bij het gebruik van de proef was het voor de koning dus belangrijk om een bewijs te
zien, en voor de geestelijke die de proef onderging om de koning te overtuigen van de macht
van zijn God.
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Appendix 68, regel 5-9.
Appendix 76, regel 23-27.
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Appendix 39, regel 2-17.
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Appendix 21-22. Werd rond 796 geschreven.
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Radbod kwam na 680 aan de macht als koning of hertog van Friesland. Hij had veel conflicten met het
Frankische Rijk. Hij stierf in 719.
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Appendix 22, regel 24-27.
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Olaf I van Noorwegen, Tryggvason, werd rond 960 geboren en stierf in 1000. Hij was de zoon van Tryggve
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Appendix 29, regel 11-21.
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Tot slot is er nog een aantal beschrijvingen waarin naar andere vormen van bewijs wordt
gevraagd of ander bewijs wordt gegeven. Zo wordt er in de beschrijving van Olaf Tryggvason
een voorspelling gedaan door de waarzegger dat Olaf de volgende dag zal worden
aangevallen. Wanneer deze voorspelling uitkomt, heeft hij het volledige vertrouwen van Olaf
en laat deze zich dopen.93 In de overige beschrijvingen gaat het om het tonen van de macht en
krachten van de christelijke God. Zo ziet Radbod het in de beschrijving van Alcuinus als
bewijs dat de christelijk god machtig moet zijn, als de missionarissen een heilige bron
schenden, de heilige dieren afslachten en opeten en vervolgens niet gestraft worden door de
heidense goden.94 Bij de beschrijving van de bekering van Gest95 in de Brennu-Njáls saga
wordt nog preciezer beschreven wat er gebeurt. Wanneer de missionaris Thangbrand96 hoort
dat er een Berserker97 onderweg is, laat hij drie vuren ontsteken waarvan er een door de
Christenen beheerd wordt, een door de heidenen en een door niemand. Thangbrand beweert
dat zijn vuur beschermd zal worden door God en niet vertrapt zal worden door de Berserker.
Wanneer dit ook daadwerkelijk het geval is, is Gest overtuigd dat de christelijke God sterker
is dan de heidense goden.98 De beschrijving van de bekering van Guthbrand en zijn
volgelingen door Snorri Sturluson is om twee redenen opvallend. Ten eerste omdat hier
meerdere malen om een bewijs wordt gevraagd en de heidenen elke keer niet overtuigd zijn.
Er wordt tweemaal gevraagd of de macht van de christelijke God getoond kan worden door
het weer te beïnvloeden, maar wanneer dit gebeurt blijven de heidenen twijfelen en willen ze
meer bewijs zien.99 Ten tweede zijn de wonderen die plaatsvinden aan het eind van de
beschrijving, en die ook doorslaggevend zijn voor de heidenen om zich te laten dopen, in
scène gezet door koning Olaf II van Noorwegen.100 Snorri legt hier de nadruk op het feit dat
Olaf deze wonderen van te voren heeft gepland en de heidenen op die manier voor de gek
houdt.101 De auteur geeft hier dus duidelijk aan dat de christelijke God niets met deze
‘wonderen’ van doen heeft.
Er zijn twee beschrijvingen die afwijken van de hiervoor genoemde. In de beschrijving
van de bekering en doop van Boris I van Bulgarije102 door de Annales Bertiniani103 wordt
gezegd dat hij het lijden van zijn volk ziet als een teken of een waarschuwing, waarna hij zich
laat dopen.104 Maar het grootste wonder dat in deze beschrijving wordt genoemd doet zich
direct na de doop voor. In dit wonder wordt de macht van de christelijke God aan de
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Appendix 64, regel 7-17.
Appendix 22, regel 3-16.
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Over Gest Oddleifson is weinig bekend. Hij was een hoofdman en mogelijk een heidense priester die in
IJsland op een plek genaamd Hagi bij Bardastrand leefde. Hij werd tussen 994 en 1000 gedoopt.
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Thangbrand was een missionaris die door Olaf Tryggvason naar IJsland werd gestuurd om de bewoners tot het
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wordt hij beschreven als een Saksische priester van het huis van Olaf.
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waren voor pijn.
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Appendix 77, regel 39, Appendix 78, regel 1-10.
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Appendix 68, regel 26-31 39-40 44-46.
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Olaf II van Noorwegen werd in 995 geboren en stierf op 29 juli 1030. Hij was de zoon van Harald Grenske.
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ongelovige volgelingen van Boris getoond.105 Daarnaast vindt er ook in de beschrijving van
Thrond106 na zijn doop een soort wonder plaats. Thrond wordt door Sigmund107 tegen zijn wil
meegenomen om anderen te bekeren. Wanneer Sigmund Thrond mee wil nemen naar koning
Olaf, zegt Thrond dat dit niet tegen zijn wil kan. Sigmund zet toch door, maar er ontstaat plots
een storm waardoor de boot vergaat.108 Sigmund besluit voor een tweede maal te gaan, maar
ook deze keer worden ze overvallen door een storm.109 Hierna besluit Sigmund Thrond een
eed te laten zweren dat hij Christen zal blijven en hij laat hem gaan. De auteur van de
Færeyinga Saga110 benadrukt hiermee eigenlijk dat Sigmund de kwade persoon is, en dat de
pas bekeerde Thrond wordt beschermd. Of dat door de christelijke God is, is onduidelijk.
Thrond was immers met de christelijke Sigmund op weg naar de christelijke Olaf, de koning
die Sigmund op deze missie had gestuurd.
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2.3 De scholing door een geestelijke
De scholing die een heidense koning van een geestelijke kan ontvangen hangt samen met punt
zes uit het model: de invloed die een geestelijke op de heidense koning kon hebben. Toch is
het nodig duidelijk te maken dat niet in alle gevallen waarin er sprake is van scholing door
een geestelijke de invloed van deze geestelijke ook doorslaggevend is geweest op de
besluitvorming van de koning zich te laten dopen en vice versa. Een koning kon zijn besluit
zich te laten dopen al gemaakt hebben voordat hij over het Christendom onderwezen werd.
De geestelijke die de scholing gaf kon een priester, een bisschop of een andere missionaris
zijn. De scholing kon op twee manieren plaatsvinden. Ten eerste kon het onderricht gegeven
worden om de koning te bekeren en te overtuigen dat het Christendom de machtigste
godsdienst was. Ten tweede kon het onderricht ook deel uitmaken van de doop, en in dat
geval had het niets te maken met de bekering van de koning maar vond het plaats ter
voorbereiding op, tijdens of vlak na de doop. In drieëntwintig van de geselecteerde
bronteksten wordt dit punt genoemd, waarbij het in twaalf beschrijvingen om scholing als
onderdeel van de bekering gaat. In vier beschrijvingen gaat het om scholing als onderdeel van
de doop, en in zeven beschrijvingen is er sprake van beide soorten scholing.
In twee beschrijvingen is de scholing door een geestelijke van de heidense koning
verreweg het belangrijkste punt. Ten eerste in de beschrijving van de bekering en doop van
Vladimir, geschreven door Nestor. De bezoeken die Vladimir krijgt van geestelijken van
verschillende religies uit verschillende landen vormen het overgrote gedeelte van de
beschrijving. Zij leren hem over hun geloof en trachten hem te overtuigen dat hij voor hun
geloof moet kiezen.111 Dit gedeelte van de beschrijving hangt nauw samen met punten vijf,
twijfel, en acht, overleg met anderen, uit het model. Ook rond de doop wordt hij nog
geïnstrueerd in het christelijke geloof waarvoor hij uiteindelijk kiest.112 De tweede
beschrijving waarin het onderwijs een grote rol speelt, is de beschrijving van de bekering van
Ethelbert113 door Beda. Ook hier is er sprake van een missionaris die naar de koning toe komt
om hem te bekeren en over het christelijke geloof te leren.114
In vrijwel alle beschrijvingen waarin scholing onderdeel van de bekering is, gaat het om
missionarisrissen die naar de koning afreizen om hem te onderwijzen en te bekeren. Het
duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de drie beschrijvingen van de bekering van Harald I van
Denemarken. Alle drie de beschrijvingen vertellen dat Poppa naar Harald toe kwam om bij
hem te prediken.115 In het geval van Guthbrand is de missionaris eigenlijk een andere koning
die de aanzet tot de missie heeft gegeven en hierbij aanwezig is. Tijdens zijn ontmoetingen
met koning Olaf wordt er meerdere malen over het geloof gesproken onder leiding van de
christelijke koning en een bisschop.116 Het hoeft echter niet altijd direct om een missie te
gaan. In het geval van koning Edwin kwam bisschop Paulinus met de nieuwe christelijke
vrouw van Edwin mee, en schrijft Beda letterlijk dat Edwin zijn geloof ontvangt door het
prediken van deze Paulinus.117 Daarnaast vindt er nog een aantal momenten plaats in de
beschrijving waarop Paulinus Edwin leert over de christelijke religie.118 Tot slot schrijft Paus
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Bonifatius een brief aan Edwin waarin hij hem uitlegt waarom hij zich moet laten dopen.119
Hierbij gaat het dus niet om een missionaris die de koning komt onderwijzen, maar om een
aantal omstandigheden waardoor de geestelijken de kans zien de koning te onderwijzen in het
Christendom.
Een tweede gelegenheid waarbij de heidense koning onderwezen kon worden was rondom
de doop. Soms vindt deze scholing duidelijk vlak voor de doop plaats, maar soms ook tijdens
de doop of direct erna. In de beschrijving van de doop van Olga120 door Nestor wordt
duidelijk aangegeven dat zij als onderdeel van de doop onderwezen wordt door de
patriarchen.121 Ook in twee beschrijvingen van de doop Harald Klak122 is onderwijs tijdens de
doop het geval. In de beschrijving van Adam van Bremen123 staat echter letterlijk dat hij eerst
wordt onderwezen en daarna gedoopt.124 Saxo Grammaticus125 beschrijft meer in detail wat
de keizer tegen Harald zegt over het Christendom, maar hij zegt niet letterlijk dat Harald
onderwijs van een geestelijke ontving.126 Men zou deze beschrijving dus ook kunnen
interpreteren als scholing die deel uitmaakte van de bekering. Het beste voorbeeld van
onderwijs aan de koning tijdens de doop is te vinden in de beschrijving van de mislukte doop
van Radbod door Jonas van Fontenelle.127 Terwijl Radbod het doopvont nadert, stelt hij nog
een inhoudelijke vraag over het geloof aan de geestelijke. Hij wil weten waar zijn
voorvaderen zich bevinden. Wanneer bisschop Wulfram aan Radbod uitlegt dat zij niet in het
hemelrijk verblijven waar Radbod na zijn dood heen zal gaan, besluit deze zich toch maar niet
te laten dopen.128
Tot slot is er een klein aantal beschrijvingen waarin de koning zowel als onderdeel van zijn
bekering als van zijn doop onderwezen wordt. Gregorius van Tours schrijft dat Clovis bij
thuiskomst na zijn strijd met de Alemannen van bisschop Remigius van Reims onderricht
kreeg.129 Ook tijdens zijn doop lijkt er sprake van onderricht aan de koning te zijn.130
Opvallend is dat de twee Clovisteksten die na Gregorius geschreven zijn elk slechts een van
deze punten overnemen. Fredegarius spreekt enkel over het onderricht als onderdeel van de
doop,131 terwijl de beschrijving uit het klooster van St. Denis alleen over het onderricht tijdens
zijn bekering spreekt.132 In de eerste twee Clovisbeschrijvingen wordt de rol van Clothilde in
de scholing van Clovis sterk benadrukt. Ook in de beschrijving van Olaf Tryggvason door
Snorri Sturluson is duidelijk dat er zowel voor als na de doop onderricht aan de koning
plaatsvindt.133 In andere beschrijvingen is dit minder duidelijk; bij de beschrijving van
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Mieszko134 door Gallus Anonymus135 is het niet helemaal duidelijk of het onderwijs alleen
voor of ook tijdens de doop plaatsvindt. De beschrijving is erg kort en daardoor lastig te
interpreteren.136
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Mieszko I werd tussen 920 en 945 geboren en stierf in 992. Hij was hertog van Polen en wordt wel gezien als
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2.4 De invloed van een andere koning
Er waren verschillende personen die invloed konden uitoefenen op de koning als het om zijn
bekering ging. Zo waren er soms andere koningen die zich graag bemoeiden met de religieuze
overtuigingen van de koningen in hun omgeving. In drieëntwintig beschrijvingen wordt er
gesproken van andere koningen die zich bezighouden met de bekering van de koning in
kwestie. Wat direct opvalt is, dat op twee teksten na dit in alle beschrijvingen het
hoofdonderwerp of één van de hoofdonderwerpen is. In deze beschrijvingen is de invloed van
de andere koning duidelijk een belangrijk punt in de bekering en speelt het soms ook een rol
in de doop. Zo hebben we in paragraaf 2.1 gezien dat in enkele gevallen een christelijke
koning bij de doop aanwezig was of zelfs eigenhandig de heidense koning uit het doopvont
hielp.
De drie beschrijvingen van de doop van Godfried137 geven allemaal eenzelfde beschrijving
over de invloed die de Duitse keizer had op de bekering van Godfried. Godfried had de
politieke steun van de keizer nodig, en zijn bekering was dan ook een zakelijke
overeenkomst.138 Ook bij Boris I van Bulgarije139 en Harald Klak140 is er duidelijk sprake van
een zakelijke afspraak met de Duitse keizer. In al deze beschrijvingen was er sprake van druk
van de christelijke keizer op de heidense koning, en bekeerde de koning zich vaak uit
(politieke) noodzaak of onder dwang. Dit was dan de enige manier om politieke of militaire
steun te krijgen. In andere gevallen waar duidelijk sprake van dwang was, was er niet direct
een politiek voordeel te behalen, maar werd de koning op een andere manier gedwongen zich
te bekeren. Zo beschrijft de Færeyinga Saga hoe de net bekeerde koning Sigmund Thrond de
keuze geeft zich te laten dopen of te sterven. Het enige voordeel dat Thrond uit deze doop
haalde, was dat hij bleef leven. In enkele beschrijvingen lijkt het er op dat de heidense koning
geen voordeel zag in de bekering: dan mislukten de pogingen van de christelijke koning ook.
Bijvoorbeeld bij koningin Sigith141, die zich niet liet ompraten door koning Olaf Tryggvason
om zich te bekeren en met hem te trouwen.142 In de beschrijving van de mislukte bekering van
Eyvind143 martelt koning Olaf Tryggvason Eyvind dood in een poging hem te bekeren tot het
Christendom.144
In slechts twee beschrijvingen is de invloed die een andere koning op de heidense koning
heeft slechts bijzaak in de beschrijving als geheel. Beide beschrijvingen zijn van Nestor. In
zijn beschrijving van de bekering en doop van Olga maakt hij duidelijk dat tsaar Constantijn
wel invloed op haar heeft, maar uit zijn tekst blijkt ook dat Olga waarschijnlijk met
voorbedachten rade naar zijn hof was afgereisd om zich te laten dopen. Het lijkt alsof zij meer
invloed op de tsaar had dan omgekeerd.145 In Nestors beschrijving van de bekering van
Vladimir spelen de tsaren ook een kleine rol. Wanneer Vladimir zich al heeft voorgenomen
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Godfried de Noorman werd in Denemarken geboren en stierf in Spijk in 885. Hij was een zeekoning die
plunderend rondtrok. Kort na 882 liet hij zich dopen als onderdeel van een vrede maar, hij verviel snel in zijn
oude plunderende gedrag.
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zich te laten dopen, wordt hij nogmaals hiertoe aangezet door de tsaren die de doop van hem
eisen, wil hij met hun zuster trouwen.146
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2.5 Twijfel
Na het zien van een teken van de christelijke God of te zijn onderwezen in het christelijke
geloof kon de koning toch nog gaan twijfelen. Sommige koningen hebben een kort moment
van twijfel gekend, terwijl andere koningen bleven twijfelen. Deze koningen hadden
meerdere tekens of bewijzen van de christelijke God nodig om overtuigd te raken van de
macht van deze nieuwe god. In zeventien beschrijvingen komt naar voren dat de koning
twijfels heeft over het nieuwe geloof. In geen van deze beschrijvingen speelt de twijfel van de
koning echter een hoofdrol: het hangt in alle gevallen samen met een ander punt uit het
model. Vooral in de beschrijving van de bekering van Edwin door Beda komt dit naar voren.
Wanneer Edwin met een christelijke vrouw wil trouwen, belooft hij haar ouders dat zij haar
eigen geloof mag belijden en dat hij zich misschien zal bekeren tot haar geloof.147 Hij heeft
echter nog steeds twijfels, en ondanks de tekens van de christelijke God die Edwin krijgt en
zijn beloften zich te bekeren blijft hij twijfelen of hij zich zal laten dopen. Een visioen waarin
een man hem toespreekt is niet voldoende, en de man komt een tweede maal terug om Edwin
aan zijn beloften te doen herinneren.148 Ook beschrijft Beda hoe Ethelbert worstelt met de
missionarissen die aan zijn kust aanmeren. Na enige twijfel besluit Ethelbert met de
missionarissen te spreken en geeft hij hun de vrijheid om te prediken. Het duurt echter nog
geruime tijd voordat Ethelbert zelf besluit zich te laten dopen.149 Een beschrijving die op de
die van Edwin lijkt is de beschrijving van Guthbrand. Guthbrand vraagt meerdere malen aan
koning Olaf om een bewijs dat zijn christelijke God sterker is dan zijn eigen goden. Keer op
keer krijgt hij bewijzen, maar Guthbrand blijft twijfelen en wil meer bewijzen zien.150
Dit blijft in vrijwel alle beschrijvingen terugkomen. De koning heeft tijd nodig om na te
denken over hetgeen hij heeft gezien en gehoord of om nog meer bewijzen te verzamelen. In
het geval van Vladimir wil hij niet zozeer bewijzen zien, maar doet hij als het ware een
‘vergelijkend warenonderzoek’. Geestelijken van verschillende geloven komen bij hem om
hem te overtuigen dat hun religie de beste is. Vladimir luistert en stuurt daarna een groep
mannen naar verschillende landen toe om deze religies in de praktijk te ervaren. Pas nadat hij
uitgebreid geïnformeerd is, wil hij een besluit nemen.151 Deze handelingen zouden kunnen
voortkomen uit een gevoel van twijfel over de juiste keuze. Ook in de beschrijving van Clovis
door de kroniek schrijven van het klooster van St. Denis is er geen sprake van de behoefte aan
meer bewijzen, maar worden de twijfels die Clovis nog heeft door de woorden van de
bisschop weggenomen.152 Op Radbod na verdwenen de twijfels van de koningen nog voor ze
zich lieten dopen. Jonas van Fontenelle beschrijft hoe Radbod ook tijdens de doop nog
ernstige twijfels had en zich uiteindelijk niet liet dopen.153
Het lijkt dat de auteurs dit punt elke keer weer naar voren brengen om aan te tonen hoe
koppig de heidense koningen konden zijn. Een enkel bewijs van de macht van de christelijke
God was niet genoeg; veel heidense koningen wilden meer zien. In enkele gevallen hangt de
twijfel van de koning samen met de noodzaak om politiek draagvlak te creëren bij zijn
volgelingen. De koning is dan niet in staat om deze beslissing alleen te maken. Dit punt wordt
nader besproken onder paragraaf 2.8. Naast het tonen van de koppigheid van de heidense
koning maakte de auteur met het benadrukken van de twijfel duidelijk, dat het bekeren tot een
nieuwe religie een belangrijke zaak was voor een koning. Het was niet iets wat zomaar
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besloten kon worden; het kon immers grote gevolgen voor de koning en zijn onderdanen
hebben.
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2.6 Invloed van een geestelijke op de koning
Als we het over de invloed van een geestelijke op de heidense koning hebben, gaat het om de
invloed op zijn besluit zich te laten dopen. De invloed van de geestelijke is in deze gevallen
dus mede of zelfs geheel doorslaggevend geweest op de beslissing van de koning zich te laten
dopen. In zestien beschrijvingen is dit het geval. De invloed die de geestelijke uitoefende kon
heel direct zijn door middel van het onderwijzen of het spreken met de koning. Deze directe
manier is onder te verdelen in het vrijwillige en het gedwongen contact tussen de geestelijke
en de koning. In de beschrijving van Vladimirs bekering komt duidelijk naar voren dat deze
tot stand kwam dankzij de inzet van de geestelijken. Vladimir gaat nadenken over zijn geloof
en uiteindelijk kiest hij ervoor om gedoopt te worden.154 Het contact is in dit geval geheel
vrijwillig. De geestelijken komen naar het hof van Vladimir toe, en hij is in staat ze weg te
sturen. In plaats daarvan vraagt hij hen juist uitleg te geven over hen geloof. Ook bij Ethelbert
en Edwin door Beda en de beschrijvingen van Harald I van Denemarken is duidelijk dat deze
koningen door de missionarissen beïnvloed en gestimuleerd werden na te denken over hun
geloof. In het geval van Ethelbert besluit de koning op eigen initiatief naar de missionarissen
te gaan en om ze toegang te verlenen tot zijn gebied.155 De beschrijving van Edwin geeft aan
dat Edwin de aanwezigheid en de invloed van Paulinus accepteert. Daarnaast had hij de
adviezen die de paus hem in zijn brief gaf ook naast zich neer kunnen leggen. In plaats
daarvan stelt hij zich open voor de invloed van Paulinus. Ook de beschrijving van Olaf
Tryggvason geeft duidelijk aan dat de koning vrijwillig teruggaat naar de waarzegger om met
hem te spreken en van hem te leren.156
In andere beschrijvingen heeft een geestelijke ook invloed op de keuze van de koning,
maar gaat dit niet geheel vrijwillig. In de beschrijving van de bekering van Guthbrand wordt
vanaf het begin duidelijk dat Guthbrand geen andere keuze heeft dan met zijn vijand, koning
Olaf, af te spreken om de geloofskwestie te bespreken. Als hij dit niet zou doen zou dat
oorlog tussen hem en Olaf betekenen. Een oorlog die hij niet zou kunnen winnen. Hij wordt
dus gedwongen om Olaf en zijn geestelijken te ontmoeten.157 Ook bij de beïnvloeding van
Hall door Thangbrand lijkt er duidelijk dwang aanwezig te zijn. De Laxdæla saga meldt dat
Thangbrand niet alleen met mooie woorden maar ook met harde straffen het Christendom
kwam brengen en een ieder die hem tegenwerkte doodde.158
Een voorbeeld van de indirecte invloed die een geestelijke kon hebben op de
besluitvorming van de koning vinden we in de beschrijving van Lucius159 door Geoffrey van
Monmouth.160 Hierin wordt letterlijk vermeld dat Lucius geïnspireerd werd door de wonderen
die hij door het werk van christelijke geestelijken had zien plaatsvinden om zich te laten
dopen.161 Er wordt nergens vermeld dat hij direct contact had met deze geestelijken of dat hij
met hen heeft gesproken.
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2.7 De invloed van de vrouw
Een koning kon op verschillende manieren in contact komen met het Christendom. Een
belangrijke factor was het trouwen met een christelijke vrouw. In veertien beschrijvingen
komt de invloed van de vrouw op de bekering van de koning aan bod, en in vrijwel alle
beschrijvingen speelt de invloed van de vrouw een zeer belangrijke rol in de bekering van de
koning. De invloed van de vrouw kon direct of indirect zijn en positief of negatief.
In het overgrote deel van de beschrijvingen is de invloed direct en positief. De beste
voorbeelden hiervan zijn de Clovisbeschrijvingen, waarin de rol van Clothilde erg duidelijk
is. Vooral in de beschrijving van Gregorius van Tours kom dit naar voren. Chothilde is niet
alleen Christen, maar ze wil ook dat haar zoons gedoopt worden en dat haar man zich
bekeert.162 Ze onderneemt meerdere pogingen hem te overtuigen.163 Punt twee, het bewijs van
de christelijke God, iets wat in deze beschrijving een zeer belangrijke rol speelt, is direct
gekoppeld aan de invloed van Clothilde. Clovis heeft door haar toedoen kennis gemaakt met
de christelijke God en besluit daarom in de strijd deze god aan te roepen.164 Fredegarius’
beschrijving en die uit het klooster van St. Denis zijn beknopter, maar komen op hetzelfde
neer. In de beschrijving van St. Denis speelt de invloed van Clothilde een minimale rol.165
In een aantal van deze teksten speelt naast de overtuigingskracht van de vrouw ook iets
anders mee, namelijk het topos van de heiden die niet met een Christen mag trouwen. Dit
wordt in sommige teksten genoemd naast de overtuigingskracht van de vrouw, en staat dus
niet per se op zichzelf. Gallus Anonymus schrijft in zijn beschrijving van de bekering van
Mieszko letterlijk dat Mieszko volgens heidense traditie zeven vrouwen had en dat, wanneer
hij met de christelijke D$brówka wil trouwen, zij dit weigert. Ze eist dat hij eerst zijn
heidense praktijken opgeeft en zich bekeert tot haar religie. Ze wil en mag niet met een
heidense man trouwen.166 Thietmar van Merseburg noemt dit punt in zijn beschrijving van de
bekering van Mieszko opvallend genoeg helemaal niet. Wel benadrukt hij dat D$brówka
christelijk was en Mieszko nog verstrikt was in zijn heidense gebruiken.167 In de beschrijving
van Edwin door Beda wordt, afgezien van de overige pogingen van zijn vrouw Ethelberga,
ook letterlijk gezegd dat het verboden was voor een heiden om met een Christen te
trouwen.168 Wanneer Edwin bij Eadbald, de broer van Ethelberga, om haar hand vraagt,
weigert Eadbald. Hij meldt zelfs dat het volgens de wet verboden is een christelijke vrouw uit
te huwelijken aan een heidense man. Daarnaast beschrijft Beda hoe paus Bonifatius naast een
brief aan Edwin ook een brief aan Ethelberga schrijft om haar aan te moedigen haar man te
overtuigen.169 Ook in de beschrijving van Agilulf170 door Paulus Diaconus171 schrijft de paus,
ditmaal Gregorius, een brief aan Agilulfs vrouw Theolinde om haar aan te moedigen haar
man te bekeren. Paulus zegt letterlijk dat dankzij haar vruchtbare gebeden de koning overging
tot het christelijke geloof.172
In de beschrijving van Vladimir speelt zijn toekomstige bruid een andere rol. Vladimir was
al overtuigd dat hij bekeerd en gedoopt wilde worden tot het Griekse Christendom. In plaats
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van een vreedzame vraag om hulp besluit Vladimir een Griekse stad aan te vallen en te
bezetten om vervolgens de tsaren te vragen hun zuster Anna te ruilen voor de stad. Vanaf dat
moment gaat de invloed van deze vrouw een rol spelen in de bekering van Vladimir. Anna wil
niet met Vladimir trouwen aangezien hij een heiden is, en hij moet dan ook beloven zich te
laten dopen.173 De beschrijving die Nestor van Olga geeft is iets problematischer. Ook hier is
er sprake van een huwelijk tussen een heiden en een Christen. Wanneer Olga de tsaar bezoekt
wil hij met haar trouwen. Zij geeft zelf aan dat dit niet mogelijk is aangezien zij heiden is, en
de tsaar wil haar laten dopen. Dit gebeurt onder de voorwaarden die Olga stelt, namelijk dat
de tsaar haar eigenhandig doopt. Vanwege deze handeling is het niet ethisch meer met hem te
trouwen - hij heeft haar tijdens de doop immers ‘dochter’ genoemd - en Olga vertrekt.174 De
manier waarop Nestor de gebeurtenis beschrijft doet vermoeden dat Olga al voor het
huwelijksverzoek van plan was zich te bekeren en te laten dopen. De tsaar heeft dus geen
invloed gehad op haar keuze zich te laten dopen.
In twee beschrijvingen hebben de vrouwen van de koning een directe negatieve invloed op
zijn bekering. Beda beschrijft dat de vrouw van Redwald175 hem na zijn doop terugbracht tot
zijn heidense geloof en gebruiken.176 Hoe zij dit precies deed, meldt hij echter niet. Snorri
Sturluson beschrijft de ontmoeting tussen Olaf Tryggvason en koningin Sigrith. Olaf wil met
haar trouwen, maar dit is niet mogelijk aangezien zij heiden is. Hij vraagt haar zich te laten
dopen, maar ze krijgen ruzie en Sigrith weigert. Haar afkeer voor het Christendom komt
duidelijk naar voren.177 In dit geval is het niet de vrouw maar de man die invloed tracht uit te
oefenen op de bekering van de ander. In Olafs geval was het dus niet succesvol. De vrouw
van Redwald is wel succesvol, want ze weet zijn bekering ongedaan te maken.
Tot slot wordt in een aantal beschrijvingen de vrouw wel genoemd, maar niet direct in
verband gebracht met de bekering. Er staat niet letterlijk dat de vrouw invloed op haar man
had. Het is goed mogelijk dat enkel de vermelding dat een koning een christelijke vrouw had
of trouwde voor de lezer genoeg was om te begrijpen wat haar rol was in het verhaal. Een
voorbeeld hiervan is de beschrijving van Godfried door Regino van Prüm178, waarin tussen de
regels door hem een vrouw wordt beloofd als hij zich laat dopen.179 Hier kan de gedachte van
het verkrijgen van een vrouw na de doop hebben bijgedragen aan de motivatie van Godfried
zich te laten dopen. Opvallend is dat de Annales van Fulda180 in beschrijving van Godfried
hier met geen woord over reppen. In Beda’s beschrijving van Ethelbert wordt enkel vermeld
dat Ethelbert al bekend was met het Christendom dankzij zijn christelijke vrouw.181 In deze
beschrijving lijkt zij echter totaal geen invloed te hebben op de besluitvorming van Ethelbert.
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2.8 Overleg met anderen
Niet alle koningen lijken in hun eentje in staat te zijn geweest om een belangrijk besluit als
het overgaan tot een nieuwe religie te maken. In dertien beschrijvingen overleggen de
koningen eerst met anderen voordat ze een definitief besluit zullen nemen zich wel of niet te
laten dopen. De koning kan zich dan voor hulp wenden tot zijn raadgevers, de adel of de
heidense geestelijken. Het overleg kan plaatsvinden tijdens een publieke bijeenkomst of een
meer persoonlijk gesprek. Ook kan de koning besluiten het met slechts één ander persoon te
bespreken in plaats van met een grotere groep.
De beslissing van de koningen om de overgang naar een nieuwe religie te bespreken kon
vanuit verschillende overwegingen worden gemaakt. Ten eerste is er een aantal
beschrijvingen waarin deze keuze vanuit twijfel komt. De beschrijving van Vladimir door
Nestor geeft dit het duidelijkste weer. Nadat de geestelijken van de verschillende geloven
Vladimir kennis hebben laten maken met de verschillende religies waar hij uit kan kiezen,
roept hij zijn adviseurs en de stadsoudsten bijeen om te bespreken wat nu te doen. Er wordt
besloten een groep mannen op onderzoek uit te sturen, en bij terugkomst van deze groep
wordt er nogmaals een bijeenkomst gehouden om de resultaten van het onderzoek te
bespreken.182 In de overige drie beschrijvingen waarin twijfel te herkennen is, vindt het
overleg plaats tussen de koning en een ander persoon, waarin de koning deze man zijn visioen
voorlegt en laat verklaren. De uitleg die gegeven wordt, is voor de koning doorslaggevend om
te besluiten zich te laten dopen. In het geval van Geza is door de onduidelijke tijdslijn en door
de tegenstrijdigheden in de beschrijving niet geheel duidelijk of dit voor of na zijn doop
plaatsvindt. Maar hij bespreekt zijn droom wel meteen met christelijke mannen aan het hof en
met zijn familie.183 Bij zowel de beschrijving van Rollo184 als die van Kolskegg185 bespreekt
de koning de inhoud van zijn droom.
Een tweede reden die de koning kon hebben om zijn keuze voor het nieuwe geloof te
bespreken, was politiek. De beschrijving van de bekering en doop van Boris I in de Annales
Bertiniani maakt dit maar al te duidelijk. Nadat Boris zich heeft laten dopen, komen zijn
volgelingen, de adel, in opstand. Ze verzamelen zich rondom het koninklijk paleis en willen
de koning zelfs vermoorden.186 In zes beschrijvingen komt duidelijk naar voren dat de koning
zich zorgen maakt om de mening van zijn volgelingen. Zo heeft Edwin zijn besluit al
genomen, maar wil hij het eerst met zijn vrienden en raadgevers bespreken.187 In de
beschrijving van Clovis door Gregorius zegt Clovis letterlijk dat hij niet weet of zijn volk de
oude gebruiken zouden willen afzweren.188 In de beschrijving van het klooster van St. Denis
zegt Clovis daarnaast ook nog, dat de hoofdmannen en het gewone volk beter bekeerd kunnen
worden door milde woorden dan door geweld.189 In beide beschrijvingen wordt er een
bijeenkomst gehouden waarop de nieuwe religie nader wordt toegelicht. Volgens de auteurs
stemmen de aanwezigen unaniem in met de plannen van Clovis. In de beschrijvingen van
Guthbrand en Kjartan is dit niet het geval. Bij Guthbrand zijn er meerdere vergaderingen
nodig, en zijn de wonderen die plaatsvinden op deze vergaderingen de uiteindelijke redenen
waarom Guthbrand zich laat dopen.190 In de beschrijving van Kjartan vertelt de auteur dat er
vergaderingen tussen de IJslanders plaatsvinden voordat iemand heeft overwogen zich te laten
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dopen. De vergaderingen worden gehouden omdat koning Olaf de IJslanders wil dwingen
zich te bekeren, en dit probleem wordt tijdens de vergaderingen besproken. De uitkomst is
keer op keer dat ze zich niet willen bekeren tot het Christendom.191 De enige beschrijving
waarin het overleg met anderen het belangrijkste punt uit de hele beschrijving is, is de
beschrijving van Thorgeir192 door de Brennu-Njáls saga. De vergadering over het nieuwe
geloof vindt plaats op een voor de IJslanders politiek belangrijke plaats tussen de IJslandse
hoofdmannen en christelijke mannen.193 Ook hier is Thorgeir nog niet van plan zich te
bekeren voor de vergadering, maar raakt hij na een visioen overtuigd.
Tot slot is er een beschrijving waarbij de reden van de koning om met anderen te
overleggen niet voortkomt uit twijfel of politieke noodzaak. Rimbert194 schrijft dat koning
Olaf in een netelige situatie terecht komt en de goden om hulp vraagt door middel van het
werpen van het lot. Wanneer de heidense goden hem niet lijken te willen steunen in zijn strijd,
wordt de mogelijkheid besproken om de christelijke God te vragen.195
In vrijwel geen enkele beschrijving speelt het overleg dat de koning pleegt met anderen
een belangrijke rol. Toch wordt uit de beschrijving van Boris, onder andere, wel duidelijk wat
voor gevolgen het voor een koning kon hebben als hij zich zonder overleg liet dopen. Het feit
dat een koning overleg pleegde zou dus iets kunnen zeggen over zijn positie en macht op dat
moment.
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2.9 Afkeer van het Christendom
In dertien beschrijvingen noemen de auteurs de afkeer die de heidense koning van het
Christendom heeft. Sommige auteurs noemen het expliciet, terwijl andere auteurs het tussen
de regels door naar voren laten komen. In geen enkele van deze dertien beschrijvingen waarin
dit punt genoemd wordt, speelt de afkeer van de koning een belangrijke rol. De auteurs
noemen dit punt waarschijnlijk om aan te tonen hoe koppig de heidense koningen konden
zijn. Zowel Gregorius als Fredegarius benadrukken het koppige, stugge en woeste karakter
van Clovis voordat hij zich bekeert. Clovis laat duidelijk weten wat hij van het geloof van zijn
vrouw vindt wanneer zij hem vraagt hun eerste zoon te laten dopen. Wanneer deze zoon kort
na de doop sterft, wordt Clovis woedend en geeft hij de schuld aan de christelijke God. Als
ook hun tweede zoon na de doop ziek wordt, schrijft Clovis ook dit toe aan de christelijke
God.196 Ook Radbod wordt door de auteurs als een bruut afgeschilderd. Zo beschrijft
Willibald197 hoe Radbod kerken vernielt en priesters vervolgt198 en Alcuinus beschrijft hoe
Radbod woest wordt op de missionarissen wanneer zij een heidens heiligdom schenden.199
Andere beschrijvingen, zoals die van Godfried door de Annales Fuldenses, zijn minder
duidelijk. Uit de acties van Gofried die beschreven worden kan je afleiden dat hij afkeer van
het Christendom heeft.200 Echter heel duidelijk komt het niet naar voren. De beschrijving van
Thrond valt op, aangezien hij na zijn doop nog steeds een soort afkeer tegen het Christendom
laat zien. Thrond wordt na zijn doop door Sigmund gedwongen met hem mee te reizen en
anderen te bekeren. Wanneer Sigmund Thrond mee wil nemen naar koning Olaf, weigert
Thrond dit duidelijk. De reden dat hij weigert is niet heel duidelijk, maar het zou
geïnterpreteerd kunnen worden als een afkeer van de koning, Olaf, die hem de opdracht tot
zijn bekering heeft gegeven.201 Ook bij Redwald is na zijn doop nog afkeer van het
Christendom te zien. Hij valt terug in zijn oude gebruiken en Beda beschrijft zelfs dat hij na
zijn doop en terugval in een nog ergere staat verkeerde dan voor zijn doop.202
In drie beschrijvingen over deze afkeer, door Snorri Sturluson geschreven, weigeren de
koningen en koningin zich te bekeren. Sigrith laat tijdens haar gesprek met koning Olaf
duidelijk merken dat zij geenszins van plan is zich tot het Christendom te bekeren.203 En ook
Hárek204 denkt er niet aan zich te bekeren, al is hij minder fel dan Sigrith.205 De beschrijving
van Eyvind is opvallend, omdat hij zelfs martelingen ondergaat en uiteindelijk sterft omdat hij
weigert zich te bekeren tot het Christendom.206

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

196

Appendix 1, regel 35-40. Appendix 2, regel 1-27. Appendix 4, regel 22-34.
Appendix 19. Geschreven voor 768.
198
Appendix 19, regel 17-20.
199
Appendix 22, regel 23-29.
200
Appendix 23, regel 33-41. Appendix 24, regel 1-4.
201
Appendix 58, regel 11-32.
202
Appendix 17, regel 40-43.
203
Appendix 64, regel 30-40.
204
Over Hárek van Thjótta is weinig bekend. Hij wordt in de saga aangeduid als een hoofdman uit Halogaland.
Hij zou samen met andere hoofdmannen, Thórir Hart en Eyvind Kinnrifa, in opstand zijn gekomen toen koning
Olaf Tryggvasson Halogaland wilde bekeren.
205
Appendix 65, regel 11-13.
206
Appendix 66, regel 2-11.
197

!

#'!

2.10 Reden voor de doop
De redenen van de koning om zich te laten dopen konden variëren. Een koning kon vanuit
religieuze overtuiging beslissen om over te gaan tot het Christendom of omdat het een politiek
voordeel had. In dat geval was er in veel gevallen sprake van dwang of noodzaak. Uit vrijwel
alle door mij geselecteerde teksten kan een motivatie voor de doop worden gehaald. Echter
geen enkele auteur heeft het letterlijk beschreven. De beschrijvingen waarbij de motivatie van
de koning onvoldoende naar voren kwam, waren vaak erg kort en bondig. In de meeste
gevallen kan uit de daden van de koning afgelezen worden waarom hij zo handelde. In het
model heb ik de driedeling ‘politiek’, ‘religieus’ of ‘beide’ gehanteerd als het om de reden
voor de doop gaat. In de categorie ‘beide’ was er sprake van zowel een religieus als een
politiek motief, wat elkaar blijkbaar niet uitsloot. Een koning kon zowel uit religieus oogpunt
interesse hebben in het Christendom als om het politieke voordeel wat dit kon opleveren.
In zeventien beschrijvingen is de motivatie van de koning om zich te laten dopen duidelijk
politiek. In de meeste van deze gevallen is niet geheel duidelijk of het om een vrijwillige of
een gedwongen bekering gaat. In drie gevallen is echter duidelijk sprake van dwang. De
beschrijving van Thrond geeft aan dat hij door een andere koning, Sigmund, wordt
aangevallen en de keuze krijgt zich te laten dopen of te sterven. Wanneer Thrond gedoopt is,
wordt hij door Sigmund meegenomen in een soort gevangenschap om hem te helpen met het
bekeren van anderen.207 Er is hier dus niet alleen sprake van dwang maar ook van een politiek
besluit. Door zich te bekeren kreeg Thrond een betere relatie niet alleen met Sigmund maar
ook met koning Olaf Tryggvason, die zijn best deed zoveel mogelijk andere koningen te
bekeren. Ook in de beschrijving van Guthrum komt naar voren dat het om dwang gaat.
Guthrum raakt slaags met koning Alfred en raakt omsingeld. Hij heeft geen andere keuze dan
vrede te sluiten met Alfred en zich als onderdeel van deze vrede te laten dopen.208 Uit de
beschrijving van de Laxdæla saga valt op te maken dat ook Hall geen enkele keuze had. De
beschrijving is kort, maar maakt duidelijk dat Thangbrand er niet voor schroomde de mannen
die hem in zijn missie in de weg staan te doden.209
In twee beschrijvingen wordt het vrijwillige karakter van de bekering van de koning
benadrukt. Zo vindt de bekering van Thorgeir in een politieke ambiance plaats. Er wordt
tijdens een volksvergadering besloten dat het Christendom aangenomen moet worden.210 Er
lijkt geen enkele dwang van de christelijke bezoekers te komen. De tweede beschrijving is die
van Sigmund. Hij komt bij koning Olaf Tryggvason, die hem meer macht belooft als hij zich
bekeert.211
In de overige beschrijvingen is het niet altijd duidelijk of de bekering onder dwang of
vrijwillig plaatsvond. In het geval van Eorpwald212 en Redwald is de beschrijving zo kort dat
beide mogelijk zijn. Wel wordt duidelijk, dat beide koningen door andere koningen beïnvloed
werden. In het geval van Redwald lijkt het zeker om een politiek besluit te gaan, aangezien hij
na thuiskomst weer terugvalt in zijn oude gebruiken. 213 De beschrijving van Eorpwald is
summier en geeft enkel aan dat hij door koning Edwin beïnvloed is om zich te laten dopen.214
In de drie beschrijvingen van Harald Klak is het ook niet geheel duidelijk of er sprake van
dwang is. Waarschijnlijk eerder noodzaak. Harald is in oorlog en wordt verdreven uit zijn
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land. Hij zoekt militaire steun bij de Duitse keizer, maar krijgt deze enkel in ruil voor zijn
bekering.215 Ook Erik moest zich op dezelfde manier wel laten dopen. Hij werd uit zijn land
verdreven door zijn broer en zocht steun bij de Engelse koning Æthelstan.216 Deze wilde hem
een stuk land geven in zijn eigen koninkrijk in ruil voor zijn bekering en hulp in de strijd die
hij voerde tegen de Vikingen.217 In deze gevallen is het lastig vast te stellen of het om dwang
gaat. De koningen hadden immers ook elders om hulp kunnen vragen, of niet op het verzoek
in kunnen gaan. De twee beschrijvingen van Godfried geven een zelfde probleem weer.
Godfried is verwikkeld in een strijd met de Duitse keizer en wordt omsingeld. De keizer biedt
Godfried een vrede aan waarbij hij zich zal moeten laten dopen. Godfried accepteert dit
voorstel.218 Hij had dit niet hoeven doen. Maar in dit geval hadden zowel Godfried als de
keizer duidelijk politiek gewin van de vrede. Godfried kreeg steun van de keizer en kreeg een
aantal gebieden onder zijn beheer. De keizer was het geplunder van Godfried meer dan zat, en
op deze manier wist hij Godfried aan hem te binden en rustig te houden. Mogelijk was de
bekering van Agilulf een soortgelijk geval. Hij wordt door zijn vrouw en de paus sterk
aangemoedigd zich te bekeren. Een politieke motivatie had Agilulf zeker: Paulus Diaconus
spreekt van een verdrag of een vrede van Agilulf met de paus en de Romeinen.219
Sommige beschrijvingen, zoals die van Mieszko, geven eigenlijk te weinig informatie om
duidelijk maken of het om een gedwongen of vrijwillige bekering ging. Mieszko wil met een
christelijke vrouw trouwen en moet daarom Christen worden. Of hij ook uit eigen beweging
Christen wilde worden, is niet duidelijk. Wel staat vast dat huwelijken in de adel in deze
periode vrijwel altijd politiek waren, en de bekering van Mieszko kan dan ook als een
politieke bekering gezien worden. In het geval van Haakon220 was de bekering zeker een
politieke aangelegenheid. Haakon was echter nog een kind en had hier zelf geen keus in. Hij
werd op jonge leeftijd door zijn vader naar de christelijke koning Æthelstan gestuurd, bij wie
hij werd gedoopt en een christelijke opvoeding kreeg.221 Het sturen van een kind naar een
andere koning, die het kind dan als pleegzoon moest opvoeden, werd gebruikt als een politiek
drukmiddel.
Naast het politieke motief was er het religieuze motief. In dertien teksten komt dit naar
voren. In de drie beschrijvingen van Clovis komt geen andere koning voor die invloed heeft
op Clovis. Het enige politieke aspect dat in de beschrijving te vinden is, is de oorlog met de
Alemannen. En ondanks het feit dat de bekering van Clovis te maken heeft met de
overwinning op de Alemannen is zijn motief religieus. Zijn motief om de christelijke God om
hulp te vragen mag dan deels een politieke motivatie hebben, de uiteindelijke reden waarom
hij zich laat dopen is het bewijs van de christelijke God dat hij krijgt. Ook het feit dat zijn
vrouw christelijk was en hem trachtte te bekeren, heeft in tegenstelling tot andere
beschrijvingen geen politiek karakter. In geen van de beschrijvingen wordt gemeld dat hij
enkel met Clothilde mocht trouwen als hij zich zou bekeren.222 Ook in de beschrijving van
Ethelbert speelt het huwelijk met een christelijke vrouw een rol, maar lijkt dit geen politieke
invloed te hebben gehad op de keuze van Ethelbert zich te bekeren. De ouders van zijn vrouw
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hebben enkel de eis gesteld dat zij haar eigen geloof mocht blijven belijden. De missionaris
Augustinus speelt echter wel een belangrijke rol in de bekering van de koning.223
Vooral het bewijs van de christelijke God lijkt van groot belang te zijn bij de keuze van de
koning. De beschrijvingen van Harald I van Denemarken geven weer dat dankzij de proef met
het hete ijzer die de missionaris Poppa uitvoert en doorstaat, de koning overtuigd raakt van de
macht van de christelijke God.224 Ook in de beschrijvingen van Olaf Tryggvason225 en
Lucius226 speelt er geen enkel ander aspect een rol in de overtuiging van de koningen dan de
wonderen die zij aanschouwen. In de beschrijving van koning Olaf door Rimbert gaat het ook
om een bewijs van de macht van de christelijke God. Wanneer hij in een strijd geen uitweg
meer ziet, besluit hij het lot te werpen om de goden om hulp te vragen. Uiteindelijk krijgt hij
steun van de christelijke God, en na de overwinning besluit Olaf zich te bekeren.227 De
beschrijving van Gest geeft aan dat Gest in eerste instantie door Thangbrand gevraagd wordt
om zich te bekeren. Aangezien Thangbrand een koning is, zou dit opgevat kunnen worden als
een politieke aangelegenheid. Waarschijnlijk was dit het ook; de auteur benadrukt echter dat
Gest zich wil laten dopen vanwege de wonderen die hij aanschouwt, en niet vanwege een
politiek voordeel.228
Tot slot zijn er tien teksten waarin de koning zowel een politiek als een religieus motief
had voor zijn bekering. Niet in alle teksten zijn deze twee motieven even duidelijk terug te
vinden. De beschrijving van de bekering van Ospak229 is vrij kort, en er wordt in slechts
enkele zinnen gemeld dat hij zich wil laten dopen. Gezien de omstandigheden die voorafgaan
aan deze beslissing, namelijk een groot aantal wonderen, en de plotse beslissing van Ospak
zich te laten dopen, gaat het waarschijnlijk om een religieus motief. Wel valt zijn besluit zich
te bekeren samen met het besluit zijn broer aan te vallen, en mogelijk wilde hij daarbij de
steun van een al christelijke koning hebben. In dat geval zou het ook een politiek aspect
kunnen hebben. Hij wil zijn bekering gebruiken om hulp te krijgen en wraak te nemen op zijn
broer.230 Ook in het geval van Edwin is het lastig vast te stellen of het zuiver om een religieus
motief ging of niet. Het lijkt er wel op, aangezien er een groot aantal wonderen plaatsvindt en
deze wonderen Edwin uiteindelijk weten te overtuigen. Aan het begin van de beschrijving
wordt er echter verwezen naar het feit dat hij niet met een christelijke vrouw kon trouwen
zonder zich te laten dopen. Het huwelijk was hoogstwaarschijnlijk een politieke
aangelegenheid, en zijn christelijke vrouw heeft een grote invloed op hem gehad.231 Ook in de
beschrijving van Vladimir komt dit probleem naar voren. In eerste instantie draait de bekering
van Vladimir om de eigen keuze die hij maakt om zich te verdiepen in de verschillende
religies. Maar vlak voordat hij zich laat dopen speelt de topos van de christelijke vrouw die
niet met een heidense man mag trouwen een rol. Vladimir had al uit religieus oogpunt
besloten zich te bekeren, maar moet zich nu vanwege de politieke situatie laten dopen.232 Dit
maakt het erg lastig vast te stellen of het hier zuiver om een politiek of een religieus motief
gaat. De beschrijving die Nestor van de bekering van Olga geeft is ook lastig, omdat Nestor
beschrijft hoe zij duidelijk politiek gewin kan halen uit haar doop maar dit uiteindelijk
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opzettelijk niet doet. Ze kan met de tsaar trouwen of op zijn minst goede politieke banden met
hem creëren. In plaats daarvan bedriegt ze de tsaar, wellicht moedwillig, en ontstaat er zelfs
ruzie. Nestor gaat niet in op het eventuele religieuze motief van Olga maar vertelt wel hoe
actief Olga bij thuiskomst tracht haar zoon te bekeren.233 De doop betekende op religieus
gebied dus toch veel voor haar.
De beschrijving van Guthbrand geeft duidelijker zowel politieke als religieuze motieven.
Guthbrand wordt gedwongen door koning Olaf Tryggvason om hem te ontmoeten en over het
Christendom te spreken, en Guthbrand heeft er politiek voordeel bij om zich te bekeren.
Echter Guthbrand laat zich niet zo maar bekeren, en er is uiteindelijk een aantal wonderen
nodig om hem te overtuigen.234 Hetzelfde geldt voor Kjartan, die een duidelijk politiek motief
heeft om zich te bekeren om betere banden met de al christelijke koning Olaf Tryggvason te
krijgen, maar uiteindelijk door het bijwonen van een christelijke mis geïnspireerd raakt zich te
laten dopen.235 De beschrijving van Boris door de Annales Bertiniani is veel beknopter, en de
auteur meldt enkel dat Boris het lijden van zijn volk als een teken van God zag dat hij zich
moest bekeren. Daarnaast noemt de auteur een belofte die Boris aan de Duitse keizer zou
hebben gedaan om zich te laten dopen.236 Dit is waarschijnlijk een eis van een vredesverdrag
geweest.
Tot slot zijn er twee teksten waarin de koningen door middel van een visioen de belofte
van politiek gewin krijgen. Zowel Kolskegg237 als Rollo238 dromen van een man die hen
vertelt wat zij moeten doen om een succesvol koning te worden. Een van de vereisten is zich
laten dopen. De reden dat ze zich laten dopen is zowel het feit dat ze een religieuze ervaring
hebben gehad als dat ze door middel van die doop politiek gewin kunnen behalen.
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Hoofdstuk 3. De literaire traditie.
Om de literaire traditie nader te onderzoeken is het van belang een aantal zaken vast te stellen.
Uit de analyse van de bronteksten kunnen we concluderen dat de mate waarin de punten uit
het model voorkomen in de beschrijvingen niets zegt over de waarde die de auteur aan deze
aspecten van de koningsdoop gaf. Daarnaast zegt het voorkomen van een bepaald punt in een
beschrijving erg weinig over de manier waarop de auteur dit punt invulde. Zowel de waarde
die de auteur aan de punten gaf als de manier waarop de auteur de verschillenden aspecten
van de koningsdoop invulde had te maken met de achtergrond van de auteur. Deze conclusies
kunnen gevolgen hebben voor het onderzoek naar de literaire traditie. Bepaalde clusters
beschrijvingen of relaties tussen beschrijvingen die naar voren komen aan de hand van het
door mij geconstrueerde model krijgen door deze conclusies mogelijk een andere betekenis.
In de volgende paragrafen zullen deze kwesties verder uitgewerkt worden.
3.1 Thema’s in de beschrijvingen van de koningsdoop
Inmiddels is duidelijk geworden dat de mate waarin een bepaald aspect van de koningsdoop
in de beschrijvingen voorkomt niets zegt over de waarde die de auteur hieraan geeft. In het
hypothetische model staat de doop bovenaan. De doop wordt in achtentwintig van de
vijfenveertig door mij onderzochte bronteksten beschreven, maar speelt slechts in enkele
beschrijvingen een hoofdrol. In de teksten waar de daadwerkelijke doop een belangrijke rol
speelt, is dit altijd naast andere punten uit het model die ook van belang zijn. De beschrijving
van de doop van Clovis door Gregorius is hier een goed voorbeeld van. De doop van Clovis
wordt in detail beschreven239 en is dan ook één van de belangrijkste aspecten van deze
beschrijving, maar het is niet het enige aspect dat wordt benadrukt. Deze beschrijving draait
voor het overgrote deel om de invloed die de vrouw van Clovis op hem heeft en het teken dat
hij van God krijgt.240
Een aantal punten uit het model keert steeds terug als belangrijkste thema van de
koningsdoop. Het is lastig om deze in een specifieke volgorde te plaatsen, aangezien in veel
beschrijvingen meerdere punten naast elkaar een belangrijke plaats innemen. Ten eerste is
punt twee, het teken van God, in de teksten waarin het genoemd wordt vrijwel altijd een van
de aspecten waar de nadruk op ligt. Het wonder dat de koning aanschouwt of het visioen dat
hij krijgt is vrijwel altijd doorslaggevend in zijn beslissing om zich te laten dopen. Daarnaast
is het iets waar de auteurs veel aandacht aan besteden en wat veelal gedetailleerd wordt
beschreven. Ook punt zeven, de invloed van de vrouw, wordt in veel beschrijvingen als een
van de belangrijkste aspecten van de doop beschreven. De topos van de heiden die niet met de
Christen mag trouwen, komt in vrijwel al deze beschrijvingen naar voren. Het derde punt dat
door de auteurs van groot belang in de beschrijving van de koningsdoop werd gezien, is het
religieuze onderricht dat de heidense koning ontving van een geestelijke. In een groot aantal
beschrijvingen wordt hier meer aandacht aan besteed dan aan de doop zelf. Vergelijkbaar is
punt vier, de invloed van een andere koning. Dit thema is net als het onderricht door de
geestelijke vaak doorslaggevend voor de koning geweest in zijn keuze zich te laten dopen.
De punten uit het model konden door de auteurs op geheel eigen wijze ingevuld worden.
Twee teksten van verschillende auteurs over twee verschillende koningsdopen kunnen op
papier het zelfde model volgen. Maar ook al hebben de auteurs exact dezelfde punten uit het
model gebruikt, dan wil dat niet zeggen dat de beschrijvingen inhoudelijk op elkaar lijken.
Het beste voorbeeld hiervan is de beschrijving van de doop van Clovis door Gregorius en de
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beschrijving van de doop van Vladimir door Nestor. Deze twee teksten bevatten vrijwel
dezelfde punten uit het model.241 Het eerste duidelijke verschil zien we als we naar de punten
kijken waar door de auteurs de nadruk op werd gelegd. In de beschrijving van Clovis legt
Gregorius de nadruk op de rol van Clothile242 en het teken dat Clovis van de christelijke God
krijgt.243 Ook wordt de doop tot in detail beschreven.244 In de beschrijving van Nestor ligt de
nadruk echter op totaal andere punten. Zo bespreekt Nestor uitgebreid hoe de afgezanten van
verschillende religies Vladimir komen onderwijzen245 en noemt hij het overleg dat Vladimir
met zijn volgelingen voerde over de te maken keuze.246 Het tweede verschil is, hoe de auteurs
de individuele punten invullen. Beide beschrijvingen bevatten punt drie, het onderricht van
een geestelijke. In het geval van Clovis is dit bisschop Remigius van Reims die door zijn
vrouw naar hem toegestuurd werd.247 In vergelijking met de andere door mij geselecteerde
bronteksten waarin dit punt genoemd wordt, gebeurt dit op een vrij klassieke manier. In het
geval van Vladimir komen de afgezanten van verschillende religies ongevraagd naar zijn
hof.248 Niet alleen beschrijft Nestor de verschillende geloofsovertuigingen, maar ook dat
Vladimir de keuze had tussen meerdere religies. Wanneer Gregorius punt acht, het overleg
met anderen, beschrijft, geeft hij aan dat dit niet voortkwam uit twijfel van Clovis over het
geloof, maar vanuit zijn twijfel over de steun van zijn onderdanen.249 Nestor beschrijft ook
hoe Vladimir met zijn volgelingen overlegt, maar hier gaat het duidelijk om twijfel bij de
koning zelf. Hij vraagt om hulp bij zijn keuze voor een nieuwe religie.250 Daarnaast voegt
Nestor hier aan toe dat er afgezanten in opdracht van Vladimir de verschillende religies gaan
onderzoeken. De rol die de vrouw speelt in de bekering van haar man wordt in deze twee
beschrijvingen ook heel anders benaderd. Clovis is al getrouwd met een christelijke vrouw die
hem na hun huwelijk begint te overtuigen dat haar religie beter is. In het geval van Vladimir
wordt van hem geëist dat hij zich laat dopen voordat hij met de christelijke vrouw trouwt.251
Wanneer beschrijvingen van verschillende auteurs over dezelfde koning met elkaar
vergeleken worden, zien we dat de auteurs over het algemeen de nadruk op dezelfde punten
leggen. Zo leggen Rimbert, Adam van Bremen en Saxo Grammaticus in hun beschrijvingen
over de doop van Harald Klak allemaal de nadruk op de invloed van keizer Lodewijk.252 In
deze gevallen is duidelijk te zien dat de auteurs hebben vastgehouden aan eerdere
beschrijvingen van deze gebeurtenis. Soms wordt er een aspect uit de beschrijving achterwege
gelaten of juist aan toegevoegd. De strekking van de beschrijving blijft echter hetzelfde. De
Clovisbeschrijvingen zijn hier een goed voorbeeld van. De auteur van de kroniek van St.
Denis heeft zes punten overgenomen uit de beschrijving van Gregorius, maar hij geeft er een
eigen invulling aan. Zo voegt hij voorafgaande aan de doop van Clovis een processie toe.253
Zoals te verwachten tonen de beschrijvingen over dezelfde koningen van verschillende
auteurs gelijkenissen. Vaak nemen ze de hoofdpunten over en wordt er hier en daar iets aan
toegevoegd of juist weggelaten. Dit gebeurt dan wel binnen hetzelfde kader, dus er wordt iets
aan toegevoegd wat met een ander punt samenhangt dat in de vorige teksten ook al
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voorkwam. Wat ook voorkomt, is dat een auteur juist een totaal nieuw punt introduceert in de
gebeurtenis. In de beschrijving van de doop van Godfried door Regino van Prüm duikt in
tegenstelling tot de andere beschrijvingen van deze gebeurtenis een christelijke vrouw op.254
Regino geeft de vrouw geen grote rol, en er is hier slechts sprake van een vermelding van het
feit dat Godfried een christelijke vrouw wordt beloofd als hij zich laat dopen. Dit wijst juist
naar een literaire traditie. Regino was bekend met de eerdere beschrijvingen van deze
gebeurtenis, waarin de vrouw geen rol speelde, maar ook met de algemene traditie van de
beschrijving van de koningsdoop waarin de vrouw vaak wel een rol speelt. Het is goed
mogelijk dat Regino vanuit deze traditie een herkenbaar punt als de invloed van de
christelijke vrouw aan zijn beschrijving heeft toegevoegd omdat dit in zijn ogen gangbaar en
passend was.
Verschillende auteurs die over dezelfde koning schrijven, kunnen echter ook de nadruk op
verschillende aspecten van de koningsdoop leggen, waardoor er een iets andere beschrijving
ontstaat. Gregorius beschrijft hoe Clothilde haar man Clovis tracht te overtuigen dat het
Christendom een betere religie is en hij er goed aan zou doen zich te bekeren.255 Daarnaast
beschrijft Gregorius tot in detail hoe de doop van Clovis verliep.256 De beschrijving van
Fredegarius over dezelfde gebeurtenis legt de nadruk op dezelfde punten, maar geeft duidelijk
een minder gedetailleerde beschrijving van de daadwerkelijke doop en van de rol van
Clothilde. Hierdoor krijgt de beschrijving een andere lading.
Het is dus van groot belang om niet alleen naar de overeenkomsten tussen beschrijvingen
te kijken aan de hand van de punten die hierin genoemd worden, maar ook aandacht te geven
aan de waarde en invulling die de auteur deze punten gaf. Om deze reden is het belangrijk de
rol van de auteur nader te onderzoeken.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

254

Appendix 32, regel 31-33.
Appendix 1, regel 35-40. Appendix 2, regel 1-27 39-48. Appendix 3, regel 1-9.
256
Appendix 3, regel 17-39.
255

!

$$!

3.2 De auteur
Het spreekt voor zich dat de auteur de belangrijkste rol speelt in het ontstaan en het behouden
van de literaire traditie, maar er waren verschillende manieren waarop de auteur kon bijdragen
aan deze traditie. In de Middeleeuwen maakte een auteur bij het schrijven van zijn werk
vrijwel altijd gebruik van andere teksten. Het is belangrijk hierbij in het achterhoofd te
houden dat plagiaat in feite niet bestond. Het overnemen van stukken uit andere
gezaghebbende teksten was niet alleen de normale gang van zaken, maar werd ook gezien als
meerwaarde. Het citeren van bijvoorbeeld Augustinus gaf de eigen tekst een hogere status.
Het min of meer klakkeloos overnemen van informatie was dus niet vreemd voor de auteur.
Ook in de beschrijvingen van de koningsdoop komt dit naar voren. We hebben gezien dat
verschillende auteurs die over één koning schrijven vaak eenzelfde beschrijving geven. Zeker
wanneer de afstand tussen de tijd waarin de koning leefde en de tijd waarin de auteur leefde
groter wordt, houdt de auteur sterker vast aan de eerdere beschrijvingen over deze koning.
Maar de auteur was wel vrij om de beschrijving aan te passen door er punten aan toe te
voegen of juist weg te laten. Ook kon hij binnen de tekst de nadruk op andere aspecten van de
doop leggen, waardoor de beschrijving een andere lading kreeg. Hiermee komt het volgende
punt aan bod, dat van groot belang is in de vorming, het behoud en de verandering van de
literaire traditie: de achtergrond van de auteur.
De keuzes die de auteur maakt om bepaalde aspecten van de doop al dan niet over te
nemen uit eerdere beschrijvingen, of om de nadruk op een bepaald punt te leggen, komt voort
uit zijn persoonlijke situatie. In eerste instantie betekent dit de plaats waar de auteur geboren,
opgegroeid en geschoold is. De auteur wordt binnen een bepaalde traditie geschoold en zal
zich hoogstwaarschijnlijk in zijn werk door deze traditie laten leiden. Daarnaast zal een auteur
uit West Europa op een andere manier over een koning uit zijn eigen regio schrijven dan over
een koning uit een andere regio. Bepaalde ideeën over hoe de samenleving er in deze regio en
in de tijd waarin de koning leefde uitzag, zijn van grote invloed op de manier waarop de
auteur de koningsdoop beschreef.
Van nog groter belang dan de regio waar de auteur leefde, is de politieke en religieuze
situatie waarin de auteur zich bevond. De auteur kon door middel van zijn werk zijn mening
over bepaalde zaken laten blijken. Hij kon zo een positie innemen in een conflict en
bijvoorbeeld kritiek uiten op de gang van zaken. Evengoed kon de auteur er voor kiezen om
bepaalde personen uit de geschiedenis in een goed daglicht te zetten. De plek die de auteur
innam in een conflict kon dus weerslag hebben op de manier waarop hij in zijn werk
gebeurtenissen uit het verleden beschreef. Uiteraard was de status van de auteur hier van
groot belang. Niet alle auteurs hadden de mogelijkheid zich kritisch te uiten. Gregorius kwam
niet alleen uit een zeer invloedrijke en welgestelde familie, ook was hij bisschop van Tours
ten tijde van het schrijven van zijn Historia Francorum.257 Hij was niet alleen getuige van de
politieke strubbelingen in het gebied waar hij verbleef, hij maakte er zelf deel van uit. De
bisschop had immers ook een politieke functie.
Zo komen we bij het laatste belangrijke punt van de invloed die de auteur op de literaire
traditie had, namelijk het doel wat de auteur voor ogen had met zijn tekst. Hierbij is het van
belang vast te stellen dat de beschrijvingen van de koningsdoop geen op zichzelf staande
verhalen zijn, maar onderdeel uitmaken van grotere geschriften met een groter doel. Naast het
didactische doel van de teksten konden de auteurs er verschillende motieven op nahouden bij
het schrijven van hun tekst. Enkele auteurs geven kritiek op de politiek. Gregorius geeft door
zijn beschrijvingen van het verleden kritiek op de oorlogen en het gebekvecht tussen de
koningen in zijn eigen tijd. Het doel van Gregorius, was om de koningen uit zijn eigen tijd te
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laten zien hoe zij zich zouden moeten gedragen, namelijk zoals hun heldhaftige en eervolle
voorvaderen.258 Zijn beschrijving van de doop van Clovis speelt hier ook een rol in. Gregorius
benadrukt dat Clovis niet alleen de eerste christelijke, maar vooral de eerste katholieke
Frankische koning was. Gregorius had in zijn carrière altijd laten merken duidelijk afkeer te
hebben van het heidendom en hij had sterke kritiek op het Arianisme. Ook Snorri Sturluson
geeft in zijn Heimskringla259 kritiek op de koningen uit zijn eigen tijd en hun politiek van
centralisatie. Snorri zet koningen als Olaf Tryggvason en Olaf Haraldsson in zijn werk neer
als brute koningen neer met slechte methoden om de mensen te overtuigen.260
Daarnaast zijn er auteurs die op een andere manier een politieke positie innemen. Net als
Gregorius had ook Thietmar een politieke functie, hij was een Saksische aristocraat en
bisschop van Merseburg. Hij was hierdoor persoonlijk verwikkeld onder andere in de
aanvaring met de heidense Slavische oosterburen. In zijn Chronicon veroordeelt hij het
Slavische heidendom dan ook sterk en benadrukt hij de grootsheid van zijn Saksische
voorvaderen. Beda laat in zijn Historia ecclesiastica gentis Anglorum261 zijn politieke ideeën
op een subtiele manier doorschemeren. Zo kiest hij ervoor om aan zijn geboortestreek
Northumbrië meer aandacht te schenken dan de overige gebieden. Ook in zijn beschrijvingen
van de verscheidene koningsdopen besteedt hij veel aandacht aan de doop van Edwin van
Northumbrië. Tot slot zien we bij Saxo Grammaticus dat zijn Gesta Danorum262 deel een
reactie op een andere auteur is, namelijk de Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum263
van Adam van Bremen. Saxo wil in zijn tekst de claim van Adam weerleggen dat de Kerk van
Hamburg-Bremen een belangrijke rol had gespeeld in de missie naar het noorden. Daarnaast
wilde hij de Deense superioriteit over de Zweedse kerk benadrukken.264
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3.3 Verbanden tussen de beschrijvingen
De beschrijvingen kunnen op tal van manieren met elkaar worden vergeleken. Zo kan er
gekeken worden welke punten uit het model de beschrijvingen bevatten en hoeveel punten.
Ook kan er gekeken worden naar de punten waaraan de auteur de meeste waarde toekent
binnen de beschrijving. De beschrijvingen kunnen in chronologische volgorde gezet worden
om te onderzoeken of er in de loop der eeuwen veranderingen in de manier van het
beschrijven van de koningsdoop is ontstaan. Tot slot kunnen de teksten ook per regio
geclusterd worden om de overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s te achterhalen.
Elke aanpak levert verschillende visies op de literaire traditie op.
Wanneer de teksten in chronologische volgorde worden gezet, lijkt er geen duidelijke
evolutie of verandering plaats te vinden in de literaire traditie. In de vroegste door mij
geselecteerde beschrijvingen komen bijvoorbeeld niet andere punten aan bod dan in latere
beschrijvingen. Ook in de hoeveelheid punten die de auteur in de beschrijving verwerkt zit
geen duidelijke lijn. Wanneer we naar verschillende beschrijvingen van eenzelfde koning
kijken, zien we ook hier dat er geen duidelijke verschillen zijn tussen de vroegere en latere
beschrijvingen. De vier beschrijvingen over de doop van Harald I van Denemarken geven
allemaal eenzelfde beeld. De visie van de auteurs wat betreft het verloop van de koningsdoop,
in ieder geval de doop van Harald, lijkt door de eeuwen heen hetzelfde te blijven. Zoals eerder
gezegd voegden auteurs naar eigen inzicht soms punten toe aan de koningsdoop zodat het
verhaal beter binnen hun werk en doel paste. De kern van de beschrijvingen bleef echter
hetzelfde.
De enige duidelijke verandering die is te zien, is dat er in de loop van de tijd
verhoudingsgewijs veel meer aandacht wordt besteed aan punt vier, de invloed van een andere
koning. Dit is echt makkelijk te verklaren, want de beschrijvingen waar het om gaat komen
grotendeels van dezelfde auteur en allemaal uit dezelfde regio. Het feit dat de teksten uit en
over het Noorden zo laat zijn, komt simpelweg door de late kerstening van dit gebied. De
verdeling die ik gemaakt heb is dan ook in regio’s. Hierbij heb ik gekeken naar de afkomst
van de auteurs en niet naar de afkomst van de koningen. Dit geeft twee verschillende
verdelingen, en de verdeling waarbij het om de auteur draait is vanwege zijn belangrijke rol in
het verloop van de literaire traditie het meest logisch. Hierbij moet wel worden vastgesteld,
dat een aantal auteurs in twee verschillende regio’s heeft geleefd. Hierdoor kunnen ze met de
tradities uit die verschillende regio’s bekend zijn geweest en worden ze soms in beide regio’s
ingedeeld. Daarnaast zijn er auteurs die niet over koningen uit hun eigen regio schrijven. Deze
auteurs schreven wellicht vanuit een bepaalde visie die zij over dit gebied hadden.
Er zijn negen regio’s waarover de beschrijvingen verdeeld kunnen worden, maar zoals al
eerder aangegeven heb ik niet uit elke regio een auteur geselecteerd. Het overgrote gedeelte
van de beschrijvingen valt binnen West-Europa, Duitse landen, Noord-Europa en de
Angelsaksische gebieden. Wanneer we deze verdeling in regio’s nader bekijken, valt het op
dat in de teksten uit West-Europa en de regio van de Angelsaksen in verhouding met andere
regio’s de nadruk op de rol van de vrouw veel groter is. Niet alleen komt in meer dan de helft
van de beschrijvingen de vrouw van de koning voor, in vrijwel alle beschrijvingen benadrukt
de auteur de rol van de vrouw in zijn beslissing zich te laten dopen. Een tweede opvallend
punt is, dat in de meeste teksten uit de regio Noord-Europa de invloed van de andere koning
in de besluitvorming van de heidense koning naar voren komt. Ook hier wordt dit punt niet
alleen genoemd maar ook extra benadrukt door de auteur. In de beschrijvingen uit het
noorden staat de doop sterk in verband met de koninklijke macht en het maken van allianties
tussen twee koningen. Snorri beschrijft de kerstening van Noorwegen als een instrument van
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de koninklijke macht.265 Het heeft in zijn beschrijvingen weinig te maken met goddelijke
inspiratie of een innerlijke bekering. Het gaat om politieke allianties. Dit verklaart waarom de
rol van een alreeds christelijke koning, het politieke karakter en de hoge mate van dwang van
de doop in deze teksten zo’n belangrijke rol speelt. Hiermee wordt ook meteen verklaard
waarom we juist in deze beschrijvingen vrijwel geen vrouwen tegenkomen die van invloed
zijn op de besluitvorming van hun man. Het sluiten van allianties en zaken met een politiek
karakter waren mannenzaken.266 De verklaring dat andere koningen in West-Europa een veel
minder grote rol speelde, is dat daar het geloof vrijwel in alle teksten door de vrouw of door
een geestelijke werd gebracht. In de regio van de Angelsaksen zien we wel dat koningen veel
invloed op elkaar uitoefenden als het om religie ging. Ook hier ging het dan in zekere zin om
politieke allianties. In tegenstelling tot Noord-Europa lijkt er bij de Angelsaksen weinig
dwang aan te pas te komen.
Mogelijkerwijs kunnen we de veelvoorkomendheid van de invloed van een andere koning
in het noorden en in de regio van de Angelsaksen verklaren door de indeling van de
samenleving daar. De kerstening vond in het noorden veel later plaats dan in andere delen van
Europa, en de tribale clan- of stammencultuur heeft hier veel langer voortbestaan. De
autonome gebieden waarover de koningen in Noord-Europa heersten waren over het
algemeen veel kleiner dan bijvoorbeeld de rijken in West-Europa die werden omringd door
redelijk vaststaande grenzen die werden verdedigd door legers. Het is mogelijk dat daardoor
het contact tussen de koningen in deze gebieden een andere vorm had dan in West-Europa.
Het laatste punt dat uit deze verdeling naar voren kwam, is dat er een duidelijk verschil is
in de houding van de auteurs uit Noord-Europa aan de ene kant en West-Europa en de Duitse
landen aan de andere kant als het om de heidense religie gaat. De auteurs uit West-Europa en
de Duitse landen hebben allen een uitgesproken negatieve houding tegenover de
voorchristelijke religie. Uit de achtergronden van de auteurs uit deze twee regio’s is gebleken
dat zij veelal zelf te maken hadden met conflicten met het heidendom in hun eigen tijd.
Thietmar had het nodige te stellen met het Slavische heidendom van zijn oosterburen en
Gregorius had zijn handen vol aan zijn strijd tegen het Arianisme. Deze toonzetting duurt
voort in hun beschrijvingen van het heidense verleden van hun voorvaderen. In Noord-Europa
zien we een heel andere houding. De auteurs beschrijven de heidense religie niet alleen
minder negatief, maar stellen ook vast dat het heidendom en het Christendom eigenlijk niet zo
veel van elkaar verschilden.
De vergelijking is voornamelijk gegaan over West-Europa met Noord-Europa. De
beschrijvingen uit de regio van de Angelsaksen en de Duitse landen zijn vergelijkbaar met de
beschrijvingen uit West-Europa. Wanneer we naar Midden-Europa en Rus’ kijken wordt het
ingewikkelder. De beschrijvingen die ik uit deze regio’s heb geselecteerd, zijn door auteurs
geschreven die op zijn minst goede banden hadden met West-Europa. Zo weten we van
Nestor niet precies waar hij geboren en geschoold is, maar zeker is dat hij banden met WestEuropa had. Van auteurs als Thietmar, die over Mieszko schreef, weten we zeker dat hij
afkomstig was uit de Duitse landen. Veel van de beschrijvingen van de doop van koningen uit
Midden-Europa vertonen duidelijke overeenkomsten met beschrijvingen uit West-Europa,
simpelweg omdat de auteurs uit deze regio afkomstig waren of hier sterke banden mee
hadden.
De twee beschrijvingen van Nestor wijken duidelijk af van de overige beschrijvingen.
Nestor lijkt het idee van hoe een koningsdoop er uit moet hebben gezien en diende te worden
beschreven, vanuit het westen te hebben meegenomen, of hij heeft hier tijdens zijn scholing
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kennis mee gemaakt. Hij houdt duidelijk vast aan de punten die we in de verschillende andere
beschrijvingen zien terugkomen, maar vult ze op een unieke manier in die beter paste bij de
samenleving waarin hij en de koning en koningin leefden.
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3.4 Afwijkende beschrijvingen
Het is duidelijk geworden dat auteurs hun eigen draai aan de beschrijving van de koningsdoop
konden geven zonder de traditie uit het oog te verliezen. Een aantal teksten blijft echter
afwijkend door hun inhoud. Ten eerste zijn er de beschrijvingen van de dopen die uiteindelijk
mislukten. De door mij geselecteerd bronnen bevatten een aantal van dit soort verhalen.
Hoewel deze verhalen een vreemde eend in de bijt lijken als het om beschrijvingen van de
koningsdoop gaat, passen ze heel goed binnen de traditie. Deze beschrijvingen missen dan
wel de daadwerkelijke doop, maar ze bevatten wel andere punten uit het model. Zo wordt er
in de beschrijving van Hárek267 en Eyvind268 gesproken van de invloed van een andere
koning, en speelt in de beschrijving van Sigrith het verbod op een huwelijk tussen een heiden
en een Christen een belangrijke rol.269 De vraag blijft waarom de auteur deze mislukte
bekeringen opnam in zijn werk. In het geval van Sigrith was het voor Snorri van belang deze
gebeurtenis te melden, aangezien er een ruzie tussen Sigrith en Olaf ontstaat die meerdere
malen terugkeert in het verhaal. Sigrith blijft campagne voeren tegen Olaf omdat zij zich in
haar eer geschonden voelt, en wanneer ze met Sven I van Denemarken270 trouwt, weet ze hem
ervan te overtuigen dat hij oorlog moet voeren tegen Olaf. Het is dus voor Snorri van belang
te melden waar deze vete vandaan komt.
Vooral bij de beschrijving van de mislukte doop van Radbod door Jonas van Fontenelle
kunnen we ons afvragen waarom de auteur deze gebeurtenis in zijn vita opneemt. In de vita
van de heilige Wulfram wordt verteld hoe de missionaris er op het laatste moment niet in
slaagt Radbod te dopen. Dit wordt tot in detail beschreven: Radbod stond al met een been in
het doopvont.271 Het is op zijn minst opvallend dat het falen van de heilige zo expliciet
beschreven wordt. Wellicht wilde Jonas de koppigheid en domheid van de heidense koning
benadrukken. In de beschrijving van Clovis door Gregorius272 en Redwald door Beda273 komt
deze koppigheid ook duidelijk naar voren.
Een tweede tekst die sterk afwijkt is de beschrijving van de bekering van Eyvind door
Snorri.274 Eyvind wordt gevangen genomen en door koning Olaf omgepraat zich te laten
bekeren. Dit komt in meerdere beschrijvingen voor: koningen moeten zich onder druk van een
christelijke koning laten dopen. Maar in geen van de beschrijvingen wordt de heidense koning
gemarteld en uiteindelijk gedood wanneer hij weigert zich te bekeren. Er wordt in enkele
gevallen mee gedreigd, maar het komt nooit zo ver.275
Tot slot zijn er de teksten die afwijken omdat ze een bepaald punt uit het model op een
geheel unieke wijze invullen. In de beschrijving van Vladimir door Nestor wordt de koning
niet alleen bezocht door afgezanten van verschillende religies, maar doet Vladimir onderzoek
naar de verschillende religies voordat hij een besluit neemt.276 In de beschrijving van
Guthbrand door Snorri verzorgt Olaf zelf wonderen om de heidenen te overtuigen van de
macht van God.277
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

267

Appendix 63, regel 1-21.
Appendix 63, regen 29-41. Appendix 64, regel 1-11.
269
Appendix 64, regel 30-40.
270
Sven I van Denemarken werd rond 965 in Denemarken geboren en stierf op 3 februari 1014 in Engeland. Hij
was vanaf 986 koning van Denemarken, vanaf 1000 koning van Noorwegen en in 1013 ook van Engeland.
271
Appendix 6, regel 20-24.
272
Appendix 1-5.
273
Appendix 7-18.
274
Appendix 65, regel 29-41. Appendix 66, regel 1-11.
275
Appendix 57, regel 40-44. Appendix 58, regel 1-8. Appendix 74, regel 40-43.
276
Appendix 51, regel 9-43. Appendix 52, regel 1-18.
277
Appendix 96, regel 11-50.!
268

!

%,!

Dan is er nog de vraag waarom de beschrijvingen vaak afwijken van de door historici
aangenomen ‘werkelijkheid’. In feite is deze vraag al beantwoord. Ten eerste stond de auteur
in veel gevallen vrij ver van het onderwerp waar hij over schreef. Niet alleen in tijd - er
konden honderden jaren tussen zitten - maar ook in afstand. De koning kon uit een andere
regio komen, waar de auteur weinig kennis over had. Wanneer een auteur over een
gebeurtenis moest schrijven waar hij weinig kennis van had, was de kans groot dat hij eerdere
beschrijvingen van deze gebeurtenis overnam of een gelijksoortige gebeurtenis als leidraad
nam. Het hing dus voor een groot deel af van de bronnen die de auteur tot zijn beschikking
had. De tweede reden is inmiddels al uitvoerig besproken, het doel wat de auteur met zijn
tekst had. De werkelijkheid was van onderschikt belang. Het was belangrijker dat de
beschrijving het doel diende dat de auteur voor ogen had met zijn tekst. Tot slot kon het
model de auteur helpen: met een paar verwijzingen kon hij duidelijk maken wat er gebeurde
aan de lezer. De auteur hoefde in de beschrijving van de koningsdoop enkel te noemen dat de
koning een christelijke vrouw had om duidelijk te maken wat haar rol was. Ervan uitgaande
dat iedereen bekend was met deze traditie, begreep de lezer wat de auteur precies bedoelde.
Immers in andere beschrijvingen van de koningsdoop speelde vrouw ook een rol in de
bekering. Waarschijnlijk ligt hier een belangrijk deel van de functie van de traditie. Door deze
traditie waren verwijzingen gemakkelijker te begrijpen en was er een betekenis aan verbonden
waardoor de auteur niet alles tot in detail hoefde uit te leggen. Dit kon wederom van belang
zijn voor de auteur, wanneer een gebeurtenis wel belangrijk genoeg was om te vermelden
maar hij er niet te veel aandacht aan wilde besteden.
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Conclusie.
De stelling van Richard Fletcher dat de beschrijving van de bekering en doop van Clovis door
Gregorius van Tours als voorbeeld heeft gediend voor vele auteurs wordt door mijn
onderzoek deels bevestigd. Wanneer we het korte onderzoekje in Fletchers werk verder
uitbreiden, komt er echter een literaire traditie aan het licht die veel verder gaat dan Fletcher
doet vermoeden. Zo zijn er veel meer terugkerende punten te ontdekken in de beschrijvingen
van de koningsdoop. Daarnaast lijkt het niet om simpel kopieergedrag van de auteurs te gaan,
maar hadden de auteurs een bepaald idee over hoe deze belangrijke gebeurtenis in de
kerstening van een volk diende te worden weergegeven.
In tegenstelling tot Fletcher heb ik beschrijvingen van verschillende auteurs uit
verschillende regio’s en eeuwen naast elkaar gelegd. Hier komt uit naar voren dat er
inderdaad een literaire traditie was, die echter wel aan verandering onderhevig was. Deze
verandering kwam voort uit de situatie waarin de auteur zich bevond. De traditie was
allerminst statisch en wanneer deze traditie nader onderzocht wordt blijkt, dat er dus een
zeker element van eigen invulling in zit. Hierdoor kunnen de verschillen tussen de
beschrijvingen binnen dezelfde traditie verklaard worden. Het voorbeeld van de
beschrijvingen van Clovis en Vladimir komt hier goed van pas. De teksten komen uit twee
totaal verschillende regio’s van Europa en zijn meer dan 500 jaar van elkaar verwijderd. Toch
komen ze duidelijk uit een zelfde traditie voort: de beschrijvingen bevatten een aantal
belangrijke kernpunten die we in vrijwel alle beschrijvingen terugvinden. De inhoud van de
beschrijvingen is echter aanzienlijk verschillend, en hier komen we het element van eigen
invulling tegen, dat weer sterk samenhangt met de achtergrond van de auteurs. Het model
werd door de auteur als het ware naar eigen inzicht ingevuld.
Het onderzoek heeft nogmaals bevestigd dat men zeer kritisch naar de bronnen moet
kijken. Het gaat in veel van de beschrijvingen van de koningsdoop niet om de werkelijke
gebeurtenissen, maar het draait er om hoe de auteur deze gebeurtenissen zo kan weergeven
dat ze passen bij zijn eigen visie op de gebeurtenis en het doel dat hij voor ogen heeft met de
tekst.
Dit onderzoek was een uitbreiding van de vergelijking die Fletcher maakt in zijn boek.
Maar het blijft een beperkt onderzoek. Er zijn verscheidene mogelijkheden het onderzoek te
verbreden en te verdiepen. Ten eerste zou het goed zijn om meerdere beschrijvingen te
onderzoeken, afkomstig uit regio’s waar ik vrijwel geen aandacht aan heb besteed zoals
Spanje, Ierland, de Baltische staten en enkele landen uit Midden-Europa. Hierdoor komen niet
alleen nieuwe koningen, maar vooral nieuwe auteurs naar voren die weer een rol in de
literaire traditie hebben. Dit geeft de mogelijkheid tot het ontdekken van grotere verschillen
tussen de regio’s, nieuwe clusters van teksten, en wellicht een duidelijkere evolutie in de
traditie. Naast het onderzoeken van een groter gebied zou het ook nuttig kunnen zijn de
tijdspanne te vergroten. De literaire traditie loopt uiteraard verder door dan waar ik gestopt
ben. Er zijn namelijk ook beschrijvingen van koningsdopen uit de late Middeleeuwen te
vinden.
Een tweede mogelijkheid is om meer aandacht te schenken aan de koningen uit MiddenEuropa. De beschrijvingen die ik heb gebruikt komen vrijwel allemaal vanuit West-Europa en
de Duitse landen, alleen van Nestor weten we niet zeker of hij ook uit dit gebied afkomstig
was. Hierdoor zijn de beschrijvingen allen afkomstig uit de ‘Rooms-Katholieke’ kerk. We
weten echter dat veel van de koningen in Midden-Europa en de regio Rus’ vanuit Byzantium
werden bekeerd. Er zijn dus ook beschrijvingen van deze gebeurtenissen uit Byzantium.
Wanneer deze met elkaar vergeleken worden, kan bijvoorbeeld beter beoordeeld worden of
Nestors beschrijving binnen de ‘Westerse’ traditie past of wellicht duidelijk door Byzantium
beïnvloed is.
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Tot slot kan er gekeken worden naar de discrepantie tussen de beschrijving die de auteur
geeft en de aangenomen werkelijkheid. Het staat vast dat veel van de beschrijvingen
onwaarheden bevatten. In dit onderzoek is naar voren is gekomen dat dit te verklaren is door
de achtergrond van de auteur. Het kan dus interessant zijn om de achtergrond van de
verschillende auteurs nader te onderzoeken om er achter te komen wat het doel was van de
tekst en welke visie de auteur voor ogen had. Van daaruit kan dan beter per beschrijving
verklaard worden waarom deze wel of niet binnen de traditie past. Daarnaast kan dan
verklaard worden welke banden er tussen de verschillende auteurs waren. De scholing en de
mogelijkheid om bepaalde teksten al dan niet te hebben gelezen spelen hier een rol in. Mijn
conclusie is dat er wel degelijk een literaire traditie was, maar dat deze door de verschillende
motieven van de auteurs flexibel was. Door nader onderzoek naar de achtergronden van de
auteurs te doen zal dit beter gestaafd kunnen worden.
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Overzicht bronteksten chronologisch
573 - 594 Gregorius van Tours, Historia Francorum

1

Eerste helft zevende eeuw Fredegarius’ kronieken

4

Ca. 714 Jonas van Fontenelle, Vita Wulframni

6

Voor 731 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum

7

Voor 768 Willibald, Vita Bonifatii

19

787 - 796 Paulus Diaconus, Historia Langobardorum

20

Ca. 796 Alcuinus, Vita Willibrordi

21

Ca. 770 - ca. 865 Annales Fuldenses

23

Ca. 861 - ca. 882 Annales Bertiniani

25

865 - 876 Rimbert, Vita Anskarii

27

893 Asser, Vita Ælfredi regis Angul Saxonum

31

900 - 908 Regino van Prüm Chronicon

32

967 - 968 Widukind, Res Gestae Saxonicae

35

1012 - 1018 Thietmar van Merseburg, Chronicon

36

1015 - 1026 Dudo van St. Quentin, Historia Normannorum, of Libri III de moribus et actis
primorum Normanniae ducum

38

1075 - 1076 Adam van Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum

40

1100 of tussen de jaren 1112-1116 Hartwig, Vita sancti Stephani

42

1112 - 1118 Gallus Anonymus, Gesta principum Polonorum

45

Ca. 1113 Nestorkroniek

47

1138 Geoffrey van Monmouth, Historia Regum Britanniae

55

Ca. 1200 Færeyinga Saga

56

1208 - 1218 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum

59

Ca. 1230 Snorri Sturluson Heimskringla

60

Ca. 1245 Laxdæla saga

71

1270 - 1290 Brennu-Njáls saga

76

1364-1372 Kroniek van St. Denis
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Gregorius van Tours, Historia Francorum

"#

Auteur: Gregorius van Tours werd op 30 november rond het jaar 538 in Clermont geboren en
stierf op een 17 november, waarschijnlijk in het jaar 594. Hij kwam uit een welgestelde
familie en werd opgeleid tot geestelijke. In 573 werd hij door koning Sigibert als bisschop
van Tours benoemd. Zijn Historia Francorum is het eerst nationaal-christelijke geschiedwerk.
Dit werk is onder te verdelen in tien delen. Hiernaast heeft hij ook nog heiligenlevens
geschreven.1
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Uitgave: Brehaut, E., History of the Franks (New York 1916)
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II,28
Koning Clovis vraagt aan Gundobad of hij met Clothilde mag trouwen. Gundobad durft niet
te weigeren en stuurt haar naar Clovis, die meteen met haar trouwt.
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Now the king of the Burgundians was Gundevech2, of the family of king Athanaric the
persecutor, whom we have mentioned before. He had four sons; Gundobad, Godegisel,
Chilperic and Godomar. Gundobad killed his brother Chilperic3 with the sword, and sank his
wife in water with a stone tied to her neck. His two daughters he condemned to exile; the
older of these, who became a nun, was called Chrona, and the younger Clotilda4. And as
Clovis often sent embassies to Burgundy, the maiden Clotilda was found by his envoys. And
when they saw that she was of good bearing and wise, and learned that she was of the family
of the king, they reported this to King Clovis5, and he sent an embassy to Gundobad without
delay asking her in Marriage. And Gundobad was afraid to refuse, and surrendered her to the
men, and they took the girl and brought her swiftly to the king. The king was very glad when
he saw her, and married her, having already by a concubine a son named Theodoric.
II,29
Clothilde probeert haar man te overtuigen hun eerste zoon te laten dopen en dat Clovis beter
haar godsdienst kan overnemen. Clothilde laat haar zoon dopen, maar deze sterft direct
hierna. De koning is woest en geeft de doop de schuld. Ook hun tweede zoon wordt gedoopt,
wordt ziek maar overleeft dankzij de gebeden van zijn moeder.
He had a first-born son by queen Clotilda, and as his wife wished to consecrate him in
baptism, she tried unceasingly to persuade her husband, saying: "The gods you worship are
nothing, and they will be unable to help themselves or any one else. For they are graven out
of stone or wood or some metal. And the names you have given them are names of men and
not of gods, as Saturn, who is declared to have fled in fear of being banished from his
kingdom by his son; as Jove himself, the foul perpetrator of all shameful crimes, committing
#

1

'Gregor v. Tours, Bf. v. Tours, in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 4,
cols 1679-1680, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online.
2
Gondioc, was koning van de Bourgondiërs en generaal in het Romeinse leger.
3
Chilperik II werd rond 440 geboren en stierf in 493 door de hand van zijn broer Gundobald. Hij was koning
van de Bourgondiërs en had een machtstrijd met zijn drie broers Gundobald, Godegisel en Gundomar.
4
Clothilde werd rond 480 geboren en stierf op 3 juni 545 in Tours. Ze was een Bourgondische prinses, dochter
van Chilperik. Nadat haar oom Gundobald haar vader in 493 is vermoord, vindt ze bescherming bij haar oom
Godigisel. Ze trouwt met koning Clovis I op de voorwaarde dat hij haar christelijke geloof respecteert.
5
Clovis werd geboren in 465 in Doornik en stierf in 511 in Parijs. Hij was de zoon van Chilperik I en volgde in
481 zijn vader op als koning van de Franken. Tijdens zijn heerschappij werd zijn grondgebied sterk uitgebreid.
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incest with men, mocking at his kinswomen, not able to refrain from intercourse with his own
sister as she herself says: Jovisque et soror et conjunx. What could Mars or Mercury do? They
are endowed rather with the magic arts than with the power of the divine name. But he ought
rather to be worshipped who created by his word heaven and earth, the sea and all that in
them is out of a state of nothingness, who made the sun shine, and adorned the heavens with
stars, who filled the waters with creeping things, the earth with living things and the air with
creatures that fly, at whose nod the earth is decked with growing crops, the trees with fruit,
the vines with grapes, by whose hand mankind was created, by whose generosity all that
creation serves and helps man whom he created as his own." But though the queen said this
the spirit of the king was by no means moved to belief, and he said: "It was at the command
of our gods that all things were created and came forth, and it is plain that your God has no
power and, what is more, he is proven not to belong to the family of the gods."
Meantime the faithful queen made her son ready for baptism; she gave command to adorn the
church with hangings and curtains, in order that he who could not moved by persuasion might
be urged to belief by this mystery. The boy, whom they named Ingomer, died after being
baptized, still wearing the white garments in which he became regenerate. At this the king
was violently angry, and reproached the queen, harshly saying: " If the boy had been
dedicated in the name of my gods he would certainly have lived; but as it is, since he was
baptized in the name of your God, he could not live at all." To this the queen said: "I give
thanks to the omnipotent God, creator of all, who has judged me not wholly unworthy, that he
should deign to take to his kingdom one born from my womb. My soul is not stricken with
grief for his sake, because I know that, summoned from this world as he was in his Baptismal
garments, he will be fed by the vision of God.” After this she bore another son, whom she
named Chlodomer at baptism; and when he fell sick, the king said: "It is impossible that
anything else should happen to him than happened to his brother, namely, that being baptized
in the name of your Christ, should die at once." But through the prayers of his mother, and the
Lord's command, he became well.
II,30
Ondanks de pogingen van zijn vrouw wil Clovis zich niet tot het Christendom bekeren.
Tijdens een oorlog met de Allemannen is hij echter aan de verliezende hand en vraagt hij
Jezus om hulp. Hij beloofd zich te laten dopen als hij deze oorlog wint. De koningin vraagt
Remigius, bisschop van Reims om Clovis te dopen. Voordat Clovis zich laat dopen wil hij met
zijn volgelingen overleggen of zij ook het christelijke geloof willen aannemen. Toen bleek dat
dit het geval was werd de stad voorbereid op de doop. Clovis, zijn familie en anderen worden
gedoopt.
The queen did not cease to urge him to recognize the true God and cease worshipping idols.
But he could not be influenced in any way to this belief, until at last a war arose with the
Alamanni6, in which he was driven by necessity to confess what before he had of his free will
denied. It came about that as the to armies were fighting fiercely, there was much slaughter,
and Clovis's army began to be in danger of destruction. He saw it and raised his eyes to
heaven, and with remorse in his heart he burst into tears and cried: "Jesus Christ, whom
Clotilda asserts to be the son of the living God, who art said to give aid to those in distress,
and to bestow victory on those who hope in thee, I beseech the glory of thy aid, with the vow
that if thou wilt grant me victory over these enemies, and I shall know that power which she
says that people dedicated in thy name have had from thee, I will believe in thee and be
baptized in thy name. For I have invoked my own gods but, as I find, they have withdrawn
#
6

In 496 vallen de Alemannen de Ripuarische Franken aan, hun koning Sigebert roept de hulp van Clovis in. De
Alemannen lijken de Franken te verslaan, maar de Franken winnen.
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from aiding me; and therefore I believe that they possess no power, since they do not help
those who obey them. I now call upon thee, I desire to believe thee only let me be rescued
from my adversaries." And when he said thus, the Alamanni turned their backs, and began to
disperse in flight. And when they saw that their king was killed, they submitted to the
dominion of Clovis, saying: "Let not the people perish further, we pray; we are yours now."
And he stopped the fighting, and after encouraging his men, retired in peace and told the
queen how he had had merit to win the victory by calling on the name of Christ. This
happened in the fifteenth year of his reign. Then the queen asked saint Remi7, bishop of
Rheims, to summon Clovis secretly, urging him to introduce the king to the word of salvation.
And the bishop sent for him secretly and began to urge him to believe in the true God, maker
of heaven and earth, and to cease worshipping idols, which could help neither themselves nor
any one else. But the king said: "I gladly hear you, most Holy Father; but there remains one
thing: the people who follow me cannot endure to abandon their gods; but I shall go and
speak to them according to your words." He met with his followers, but before he could speak
the power of God anticipated him, and all the people cried out together: "O pious king, we
reject our mortal gods, and we are ready to follow the immortal God whom Remi preaches."
This was reported to the bishop, who was greatly rejoiced, and bade them get ready the
baptismal font. The squares were shaded with tapestries canopies, the churches adorned with
white curtains, the baptistery set in order, the aroma of incense spread, candles of fragrant
odor burned brightly, and the whole shrine of the baptistery was filled with a divine
fragrance: and the Lord gave such grace to those who stood by that they thought they were
placed amid the odors of paradise. And the king was the first to ask to be baptized by the
bishop. Another Constantine advanced to the baptismal font, to terminate the disease of
ancient leprosy and wash away with fresh water the foul spots that had long been borne. And
when he entered to be baptized, the saint of God began with ready speech: "Gently bend your
neck, Sigamber; worship what you burned; burn what you worshipped." The holy bishop
Remi was a man of excellent wisdom and especially trained in rhetorical studies, and of such
surpassing holiness that he equaled the miracles of Silvester. For there is extant a book of his
life which tells that he raised a dead man. And so the king confessed all-powerful God in the
Trinity, and was baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit, and was anointed
with the holy ointment with the sign of the cross of Christ. And of his army more than 3000
were baptized. His sister also, Albofled, was baptized, who not long after passed to the Lord.
And when the king was in mourning for her, the holy Remi sent a letter of consolation which
began in this way: "The reason of your mourning pains me, and pains me greatly, that
Albofled your sister, of good memory, has passed; away. But I can give you this comfort, that
her departure from the world was such that she ought to be envied rather than be mourned."
Another sister also was converted, Lanthechild by name, who had fallen into the heresy of the
Arians, and she confessed that the Son and the Holy Spirit were equal to the Father, and was
anointed.

#
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Remigius van Reims stierf rond 536 in Reims. Gregorius van Tours meldt dat hij al op 18 jarige leeftijd tot
bisschop verkozen werd.
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Fredegarius’ kronieken.
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Auteur: Fredegarius was een Frankische geleerde over wie weinig bekend is. Hij schreef zijn
kronieken in de eerste helft van de zevende eeuw. De kronieken bestaan uit vier boeken die
voor het grootste deel een samenvatting geven van de Historia Francorum van Gregorius van
Tours. Fredegarius beschreef de geschiedenis tot het jaar 624. Later werden de kronieken
door onbekende auteurs voortgezet tot het jaar 768.
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$%&'()*+# ,-.&*/0%'1# 231# 4Chronicarum quae dicuntur Fredegariusii libri quattuor – Die vier
Bücher der Chroniken des sogenannten Fredegarius’, in: Kusternig, A. ; Haupt, H., Quellen
zur Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts (Darmstadt 1982)#
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III 20.
Als Clothilde bevalt van de eerste zoon, wil Clovis niet dat zij hem laat dopen. Zij doet dit
toch en de zoon sterft. Clovis is boos en geeft de schuld aan de doop. Ook de tweede zoon laat
Clothilde dopen en het kind wordt na de doop ziek. Clothilde probeert Clovis te overtuigen
dat het Christendom het juiste geloof is.
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Daraufhin wurde sie sogleich zu Chlodovechs8 geführt, der mit ihr die Ehe schloß und sie in
königlicher Art in vollkommener Liebe verehrte. Damals hatte Chlodovech aber schon einen
Sohn namens Theuderich von einer Nebenfrau. Als Chrodechilde9 der erste Sohn geboren
wurde und sie ihn taufen lassen wollte, bestürmt sie ihren Gatten unablässig mit de Bitte, er
möge ihn christlich taufen lassen; doch das Herz des Königs ließ sich nicht zum Einlenken
bewegen, sondern er antwortete ihr: „Auf unsere Götter Geheiß wird alles geschaffen; eurer
Gott aber vermag offensichtlich nichts“. Die Königin brachte ihren Sohn aber zur Taufe.
Doch kaum was der Knabe, den die Ingomer nannten, getauft, so starb er – noch in seinem
weißen Taufkleide. Darüber schwoll dem König die Galle und er fuhr die Königin mit
folgenden Worten an: „Wäre der Knabe dem Namen meiner Götte geweiht, so würde er noch
leben“. Die Königin aber sagte dem allmächtigen Gott Dank dafür, dass er einen Sohn, der
aus ihrem Schoße geboren war, in sein Reich aufgenommen hatte. Nach diesem gebar sie ihm
einem Sohn, den sie Chlodomer nannte. Als er nach der Taufe zu kränkeln begann, sprach der
König: „Auch dieser stirbt so wie sein Bruder“. Doch wurde er durch die Gebete seiner
Mutter mit Gottes Hilfe gesund. Die Königin aber legte dem König den christlichen Glauben
dennoch unablässig mit schöne Wörten an Herz.
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III 21
Op aanraden van de koningin roep Clovis de christelijke God aan om een overwinning op de
Alemannen te krijgen. Hij krijgt zijn zege en keert terug naar huis, waar de koningin er op
aandringt naar de bisschop te gaan. Hij wordt tezamen met 6000 Franken gedoopt.
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Als König Chlodovech Krieg gegen die Alemannen begann, gelobte er auf Anraten der
Königin, im Falle eines Sieges Christ zu werden. Als nun beide Heere im Kampf
zusammenstießen, sprach Chlodovech: „Ich rufe den Gott herbei, den die Königin
Chrodechilde verehrt; wenn er mir in diesem Kämpfe beisteht, so dass ich diese Gegner
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9#Clovis werd geboren in 465 in Doornik en stierf in 511 in Parijs. Hij was de zoon van Chilperik I en volgde in
481 zijn vader op als koning van de Franken. Tijdens zijn heerschappij werd zijn grondgebied sterk uitgebreid.
:#Clothilde werd rond 480 geboren en stierf op 3 juni 545 in Tours. Ze was een Bourgondische prinses, dochter
van Chilperik. Nadat haar oom Gundobald haar vader in 493 is vermoord, vindt ze bescherming bij haar oom
Godigisel. Ze trouwt met koning Clovis I op de voorwaarde dat hij haar christelijke geloof respecteert.
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besiege, werde ich sein treuer Gefolgsmann sein“; da kehrten ihnen die Alemannen den
Rücken zu und flüchteten. Als sie ihren König tot daliegen sahen, verließen sie für neun Jahre
ihr Land, konnten aber kein Volk finden, das ihnen gegen die Franken zu Hilfe gekommen
wäre, schließlich unterwarfen sie sich der Herrschaft Chlodovechs. Als aber Chlodovech vom
dem oben erwähnten Kampfe nach Reims zurückgekehrt was, empfing er heimlich, da die
Königin Chrodechilde darauf drängte, vom heiligen Bischof der Stadt, Remigius10, mit 6000
Franken zu Ostern die Gnade Taufe. Als der heilige Remigius Chlodovech, der in die weißen
Taufgewänder gekleidet war, aus dem Evangelium vorlas, wie unser Herr Jesus Christus
seinen Leidensweg ging, sprach Chlodovech: „Wenn ich mit meinen Franken dort gewesen
wäre, hätte ich das Unrecht an ihm herächt“. Schon mit dieser Worter zeigte er seinen
Glauben und bekundete, dass er ein echter Christen sei.

"

#$"Remigius

van Reims stierf rond 536 in Reims. Gregorius van Tours meldt dat hij al op 18-jarige leeftijd tot
bisschop verkozen werd."
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Jonas van Fontenelle, Vita Wulframni
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Auteur: De Vita Wulframni werd zo’n elf jaar na de dood van Wulfram geschreven door een
monnik genaamd Jonas, deze monnik kwam uit het klooster in Fontenelle. In dit klooster trok
Wulfram zich terug en stierf hij waarschijnlijk in het jaar 703, dus zijn vita werd rond 714
geschreven.
Uitgave: Mostert, M., 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord (Hilversum 1999)
#
Genoemde prins Radbod, toen hij ondergedompeld zou worden om de doop te ontvangen,
aarzelde en vroeg de heilige bisschop Wulfram, die hij door eden in de naam des Heren
dwong [de waarheid te zeggen], waar het grootste aantal koningen, prinsen en edelen van de
Friezen zich bevond. In het hemelse gebied dat hij hoopte te zien als hij zou geloven en
gedoopt worden, of in het gebied dat hij [d.w.z. Wulfram] dat van de duistere vervloeking had
genoemd. Toen sprak de zalige Wulfram: ‘maak geen vergissing, doorluchtige prins. Bij God
is een zeker aantal uitverkorenen. Want van diegenen onder uw voorgangers als vorsten van
het Friezenvolk,die zonder het sacrament van de doop zijn gestorven, is het zeker dat ze het
oordeel van de verdoeming hebben ontvangen. Maar hij die van nu af aan gelooft en gedoopt
zal zijn, zal zich verheugen met Christus tot in der eeuwigheid’. Toen de ongelovige hertog
deze woorden hoorde – hij was al tot de doopvont genaderd – trok hij, zo wordt verteld, zijn
voet terug, zeggende dat hij het gezelschap van zijn voorgangers, de vorsten der Friezen, niet
wilde ontberen om met een klein aantal armen in dat hemelse koninkrijk te zitten (…) hij trok
zich ongelukkig terug uit de heilige vont.
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Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum
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Auteur: Beda Venerabilis werd geboren in Northumbrië rond het jaar 673 en hij stierf op 25
mei 735. Hij werd op zevenjarige leeftijd aan het klooster in Wearmouth geschonken. In dit
klooster en het zusterklooster in Jarrow verbleef hij zijn hele leven. Hier studeerde, schreef en
doceerde hij. Naast zijn bekende werk Historia ecclesiastica gentis Anglorum, rond 731
geschreven, over de kerkgeschiedenis van het Angelsaksische volk, schreef hij ook twee
belangrijke boeken voor tijdrekening. Verder schreef hij onder andere biografieën van abten
en een heiligenleven van St Cuthbert.11
Uitgave: Giles, J. A., The Ecclesiastical History of the English Nation (Londen 1910)
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I,4
Lucius, de koning van de Britten, verzoekt in 156 paus Eleuterus om te vragen of hij Christen
mag worden en om missionarissen te sturen om de bevolking te bekeren.
In the year of our Lord's incarnation 156, Marcus Antoninus Verus, the fourteenth from
Augustus, was made emperor, together with his brother, Aurelius Commodus. In their time,
whilst Eleutherus12, a holy man, presided over the Roman church, Lucius13, king of the
Britons, Sent a letter to him, entreating that by his command he might be made a Christian.
He soon obtained his pious request, and the Britons preserved the faith, which they had
received, uncorrupted and entire, in peace and tranquility until the time of the Emperor
Diocletian.
I,25
Augustinus reist met een gezelschap naar Engeland om daar het woord van God te brengen.
Ethelbert was in deze tijd koning van Kent en toen hij van Augustinus hoorde, beval hij hen
op het eiland waar zij aan land kwamen te blijven tot hij besloten had wat met hen te doen.
Ethelbert was bekend met het christelijke geloof: hij had een christelijke vrouw die een
bisschop met zich mee had genomen. Ethelbert reist naar het eiland waar hij Augustinus
ontmoet en hem laat prediken. Ethelbert besluit de woorden van Augustinus niet te geloven
maar laat hem vrij om te prediken en stuurt hem naar Canterbury.
Augustine14, thus strengthened by the confirmation of the blessed Father Gregory15, returned
to the work of the word of God, with the servants of Ch rist, and arrived in Britain. The
powerful Ethelbert16 was at that time king of Kent; he had extended his dominions as far as
the great river Humber, by which the Southern Saxons are divided from the Northern. On the
11

Knowles, D., Bede’s Ecclesiastical History of the English Nation (New York 1965) pp. v – xi.
Eleurterus werd in Nicopolis in Epirus geboren en stierf in Rome rond 189. Hij was de dertiende paus, van ca.
175 tot ca. 189.
13
Lucius van Brittannië is een legendarische eerste christelijke koning van Engeland die wordt beschreven door
onder andere Geoffrey van Monmouth en Beda Venerabilis. Hij was de zoon van Coilus en koning van
Brittannië ten tijde van de Romeinse bezetting.
14
Augustinus van Canterbury, stierf op 26 mei 604/5. In 596 werd hij praepositus van het St.-Andreasklooster in
Rome. In 597 werd hij door paus Gregorius I naar Engeland gestuurd om daar te prediken. Hij werd de eerste
aartsbisschop van Canterbury.
15
Gregorius de Grote, geboren in Rome rond 540, stierf in Rome op 12 maart 604. Hij had het pontificaat van
590 tot 604. Gregorius is een van de kerkvaders.
16
Ethelbert werd rond 550 geboren en stierf op 24 februari 616. Hij was koning van Kent en was de derde
Bretwalda: de leider van alle Angelsaksen. Hij was de eerste Angelsaksische koning die zich bekeerde tot het
Christendom.
12
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east of Kent is the large Isle of Thanet containing according to the English way of reckoning,
600 families, divided from the other land by the river Wantsum, which is about three furlongs
over, and fordable only in two places, for both ends of it run into the sea. In this island landed
the servant of our Lord, Augustine, and his companions, being, as is reported, nearly forty
men. They had, by order of the blessed Pope Gregory, taken interpreters of the nation of the
Franks, and sending to Ethelbert, signified that they were come from Rome, and brought a
joyful message, which most undoubtedly assured to all that took advantage of it everlasting
joys in heaven and a kingdom that would never end with the living and true God. The king
having heard this, ordered them to stay in that island where they had landed, and that they
should be furnished with all necessaries, till he should consider what to do with them. For he
had before heard of the Christian religion, having a Christian wife of the royal family of the
Franks, called Bertha; whom he had received from her parents, upon condition that she should
be permitted to practice her religion with the Bishop Luidhard, who was sent with her to
preserve her faith. Some days after, the king came into the island, and sitting in the open air,
ordered Augustine and his companions to be brought into his presence. For he had taken
precaution that they should not come to him in any house, lest, according to an ancient
superstition, if they practiced any magical arts, they might impose upon him, and so get the
better of him. But they came furnished with Divine, not with magic virtue, bearing a silver
cross for their banner, and the image of our Lord and Savior painted on a board; and singing
the litany, they offered up their prayers to the Lord for the eternal salvation both of
themselves and of those to whom they were come. When he had sat down, pursuant to the
king's commands, and preached to him and his attendants there present, the word of life, the
king answered thus: "Your words and promises are very fair, but as they are new to us, and of
uncertain import, I cannot approve of them so far as to forsake that which I have so long
followed with the whole English nation. But because you are come from far into my kingdom,
and, as I conceive, are desirous to impart to us those things which you believe to be true, and
most beneficial, we will not molest you, but give you favorable entertainment, and take care
to supply you with your necessary sustenance; nor do we forbid you to preach and gain as
many as you can to your religion." Accordingly he permitted them to reside in the city of
Canterbury, which was the metropolis of all his dominions, and, pursuant to his promise,
besides allowing them sustenance, did not refuse them liberty to preach. It is reported that, as
they drew near to the city, after their manner, with the holy cross, and the image of our
sovereign Lord and King, Jesus Christ, they, in concert, sung this litany: "We beseech Thee,
O Lord, in all Thy mercy, that thy anger and wrath be turned away from this city, and from
the holy house, because we have sinned. Hallelujah."
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I, 26
Augustinus reist naar Canterbury waar hij begint te prediken en enkelen bekeert. Tot de
koning bekeerd werd, gebruikten de missionarissen de Romeinse kerk die al aanwezig was.
Nadat de koning bekeerd was, mochten zij overal in de stad kerken bouwen en herstellen.
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As soon as they entered the dwelling-place assigned them they began to imitate the course of
life practiced in the primitive church; applying themselves to frequent prayer, watching and
fasting; preaching the word of life to as many as they could; despising all worldly things, as
not belonging to them; receiving only their necessary food from those they taught; living
themselves in all respects conformably to what they prescribed to others, and being always
disposed to suffer any adversity, and even to die for that truth which they preached. In short,
several believed and were baptized, admiring the simplicity of their innocent life, and the
sweetness of their heavenly doctrine. There was on the east side of the city a church dedicated
to the honour of St. Martin, built whilst the Romans were still in the island, wherein the
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queen, who, as has been said before, was a Christian, used to pray. In this they first began to
meet, to sing, to pray, to say mass, to preach, and to baptize, till the king, being converted to
the faith, allowed them to preach openly, and build or repair churches in all places.
When he, among the rest, induced by the unspotted life of these holy men, and their delightful
promises, which, by many miracles, they proved to be most certain, believed and was
baptized, greater numbers began daily to flock together to hear the word, and, forsaking their
heathen rites, to associate themselves, by believing, to the unity of the church of Christ. Their
conversion the king so far encouraged, as that he compelled none to embrace Christianity, but
only showed more affection to the believers, as to his fellow-citizens in the heavenly
kingdom. For he had learned from his instructors and leaders to salvation, that the service of
Christ ought to be voluntary, not by compulsion. Nor was it long before he gave his preachers
a settled residence in his metropolis of Canterbury, with such possessions of different kinds as
were necessary for their subsistence.
II,9
Edwin, koning van Northumbrië, was een bondgenoot van de koningen van Kent en trouwde
met Ethelberga, de dochter van koning Ethelbert. Toen hij om haar hand in het huwelijk
vroeg, was de reactie dat een christelijke maagd niet kon trouwen met heidense man. Edwin
beloofde nooit tegen het christelijke geloof te handelen en de vrouw haar geloof te laten
belijden zoals zij wenste. Als wijze mannen het geloof hadden onderzocht en de christelijke
God machtiger zouden bevinden, zou Edwin bereid zijn zich te bekeren. De vrouw werd
samen met Paulinus naar Edwin gestuurd om zijn koningin te worden. (…) De koningin
schenkt Edwin een dochter en hij belooft aan Paulinus dat als God hem een machtige koning
maakt, hij zijn heidense, idolen zal verwerpen. Om zijn woorden kracht bij te zetten laat hij
Paulinus zijn dochter met twaalf anderen van de familie dopenen. Edwin trekt ten strijde en
overwint zijn vijand, waarna hij zij heidense idolen verwerpt en het christelijke geloof
aanneemt.
At this time the nation of the Northumbrians, that is, the nation of the Angles that live on the
north side of the river Humber, with their king, Edwin17, received the faith through the
preaching of Paulinus18, above mentioned. This Edwin, as a reward of his receiving the faith,
and as an earnest of his share in the heavenly kingdom, received an increase of that which he
enjoyed on earth, for he reduced under his dominion all the borders of Britain that were
provinces either of the aforesaid nation, or of the Britons, a thing which no British king had
ever done before; and he in like first where of, which is to the southward, is the largest in
extent, and most fruitful, containing nine hundred and sixty families, according to the English
computation; the other above three hundred.
The occasion of this nation's embracing the faith was, their aforesaid king, being allied to the
kings of Kent, having taken to wife Ethelberga, otherwise called Tate, daughter to King
Ethelbert. He having by his ambassadors asked her in marriage of her brother Eadbald, who
then reigned in Kent, was answered, "That it was not lawful to marry a Christian virgin to a
pagan husband, lest the faith and the mysteries of the heavenly King should be profaned by
her cohabiting with a king that was altogether a stranger to the worship of the true God." This
answer being brought to Edwin by his messengers, he promised in no manner to act in
opposition to the Christian faith, which the virgin professed; but would give leave to her, and
all that went with her, men or women, priests or ministers, to follow their faith and worship
17

Edwin van Northumbrië werd rond 586 geboren en stierf op 12 oktober 632/33. Hij was koning van
Northumbrië van 616 tot zijn dood, en werd in 627 gedoopt.
18
Paulinus stierf op 10 oktober 644. Hij was een missionaris en de eerste bisschop van York. Hij arriveerde in
604 in Engeland. Later werd hij bisschop van Rochester.
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after the custom of the Christians. Nor did he deny, but that he would embrace the same
religion, if, being examined by wise persons, it should be found more holy and more worthy
of God.
Hereupon the virgin was promised, and sent to Edwin, and pursuant to what had been agreed
on, Paulinus, a man beloved of God, was ordained bishop, to go with her, and by daily
exhortations, and celebrating the heavenly mysteries, to confirm her and her company, lest
they should be corrupted by the company of the pagans. Paulinus was ordained bishop by the
Archbishop Justus, on the 21st day of July, in the year of our Lord 625, and so he came to
King Edwin with the aforesaid virgin as a companion of their union in the flesh. But his mind
was wholly bent upon reducing the nation to which he was sent to the knowledge of truth;
according to the words of the apostle, "To espouse her to one husband, that he might present
her as a chaste virgin to Christ." Being come into that province, he labored much, not only to
retain those that went with him, by the help of God, that they should not revolt from the faith,
but, if he could, to convert some of the pagans to a state of grace by his preaching. But, as the
apostle says, though he labored long in the word, "The god of this world blinded the minds of
them that believed not, lest the light of the glorious Gospel of Christ should shine unto them."
(…)
On that same holy night of Easter Sunday, the queen had brought forth to the king a daughter,
called Eanfled. The king, in the presence of Bishop Paulinus, gave thanks to his gods for the
birth of his daughter; and the bishop, on the other hand, returned thanks to Christ, and
endeavored to persuade the king, that by his prayers to Him he had obtained that the queen
should bring forth the child in safety, and without much pain. The king, delighted with his
words, promised, that in case God would grant him life and victory over the king by whom
the assassin had been sent, he would cast off his idols, and serve Christ; and as a pledge that
he would perform his promise, he delivered up that same daughter to Paulinus, to be
consecrated to Christ. She was the first baptized of the nation of the Northunibrians, on
Whitsunday, with twelve others of her family. At that time, the king, being recovered of the
wound, which he had received, marched with his army against the nation of the West-Saxons;
and having begun the war, either slew or subdued all those that he had been informed had
conspired to murder him. Returning thus victorious unto his own country, he would not
immediately and unadvisedly embrace the mysteries of the Christian faith, though he no
longer worshipped idols, ever since he made the promise that he would serve Christ; but
thought fit first at leisure to be instructed, by the venerable Paulinus, in the knowledge of
faith, and to confer with such as he knew to be the wisest of his prime men, to advise what
they thought was fittest to be done in that case. And being a man of extraordinary sagacity, he
often sat alone by himself a long time, silent as to his tongue, but deliberating in his heart how
he should proceed, and which religion he should adhere to.
II,10
Paus Bonifatius V schrijft een brief aan Edwin om hem ervan te overtuigen dat het goed zou
zijn als hij zich zou bekeren tot het christelijke geloof.
At this time he received letters from Pope Boniface19 [V.] exhorting him to embrace the faith,
which were as follows: "To the illustrious Edwin, king of the English, Bishop Boniface, the
servant of the servants of God. Although the power of the Supreme Deity cannot be expressed
by human speech, as consisting in its own greatness, and in invisible and unsearchable
eternity, so that no sharpness of wit can comprehend or express it; yet in regard that the
goodness of God, to give some notion of itself, having opened the doors of the heart, has
19

Bonifatius V werd in Napels geboren en stierf op 25 oktober 625. Hij was de 69e paus (van 619 tot 625).
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mercifully, by secret inspiration, infused into the minds of men such things as He is willing
shall be declared concerning Himself, we have thought fit to extend our priestly care to make
known to you the fullness of the Christian faith; to the end that, informing you of the Gospel
of Christ, which our Savior commanded should be preached to all nations, they might offer to
you the cup of life and salvation.
"Thus the goodness of the Supreme Majesty, which, by the word of his command, made and
created all things, the heaven, the earth, the sea, and all that is in them, disposing the order by
which they should subsist, hath, with the counsel of his coeternal Word, and the unity of the
Holy Spirit, formed man after his own likeness, out of the slime of the earth; and granted him
such super-eminent prerogative, as to place him above all others; so that, observing the
command which was given him, his continuance should be to eternity. This God, -Father,
Son, and Holy Ghost, which is an undivided Trinity, - mankind, from the east unto the west,
by confession of faith to the saving of their souls, do worship and adore as the Creator of all
things, and their own Maker; to whom also the heights of empire, and the of all things, and
their own Maker; to whom also the heights of empire, and the powers of the world, are
subject, because the bestowal of all kingdoms is granted by his disposition. It hath pleased
Him, therefore, of his great mercy, and for the greater benefit of all his creatures, by his Holy
Spirit wonderfully to kindle the cold hearts also of the nations seated at the extremities of the
earth in the knowledge of Himself.
"For we suppose your Excellency has, from the country lying so near, fully understood what
the clemency of our Redeemer has effected in the enlightening of our glorious son, King
Eadbald, and the nations under his subjection; we therefore trust, with assured confidence of
celestial hope, that his wonderful gift will be also conferred on you; since we understand that
your illustrious consort, which is known to be a part of your body, is illuminated with the
reward of eternity, through the regeneration of holy baptism. We have, therefore, taken care
by these presents, with all possible affection, to exhort your illustrious selves, that, abhorring
idols and their worship, and contemning the follies of temples, and the deceitful flatteries of
auguries, you believe in God the Father Almighty, and his Son Jesus Christ, and the Holy
Ghost, to the end that, being discharged from the bonds of captivity to the Devil, by believing
you may, through the co-operating power of the holy and undivided Trinity, be partaker of the
eternal life.
“How great guilt they lie under, who adhere to the pernicious superstitions and worship of
idolatry, appears by the examples of the perdition of those whom they worship. Wherefore it
is said of them by the Psalmist, 'All the gods of the Gentiles are devils, but the Lord made the
heavens.' And again, 'they have eyes and do not see, they have ears and do not hear, they have
noses and do not smell, they have hands and do not feel, they have feet and do not walk.
Therefore they are like those that confide in them.' For how can they have any power to yield
assistance, that are made for you out of corruptible matter, by the hands of your inferiors and
subjects, to wit, on whom you have by human art bestowed an inanimate similitude of
members? Who, unless they be moved by you, will not be able to walk; but, like a stone fixed
in one place, being so formed, and having no understanding, but absorbed in insensibility,
have no power of doing harm or good. We cannot, therefore, upon mature deliberation, find
out how you come to be so deceived as to follow and worship those gods, to whom you
yourselves have given the likeness of a body.
"It behoves you, therefore, by taking upon you the sign of the holy cross, by which the human
race is redeemed, to root out of your hearts all those arts and cunning of the Devil, who is
ever jealous of the works of the Divine goodness, and to lay hold and break in pieces those
which you have hitherto made your material gods. For the very destruction and abolition of
these, which could never receive life or sense from their makers, may plainly demonstrate to
you how worthless they were which you till then had worshipped, when you yourselves, who
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have received life from the Lord, are certainly better than they, as-Almighty God has
appointed you to be descended after many ages and through many generations, from the first
man whom He formed. Draw near, then, to the knowledge of Him who created you, who
breathed the breath of life into you, who sent his only begotten Son for your redemption, to
cleanse you from original sin, that being delivered from the power of the Devil's wickedness,
He might bestow on you a heavenly reward. Hear the words of the preachers, and the Gospel
of God, which they declare to you, to the end that, believing, as has been said, in God the
Father Almighty, and in Jesus Christ his Son, and the Holy Ghost, and the indivisible Trinity,
having put to flight the sensualities of devils, and driven from you the suggestions of the
venomous and deceitful enemy, and being born again by water and the Holy Ghost, you may,
through his assistance and bounty, dwell in the brightness of eternal glory with Him in whom
you shall believe. We have, moreover, sent you the blessing of your protector, the blessed
Peter, prince of the apostles, that is, a shirt, with one gold ornament, and one garment of
Ancyra, which we pray your highness to accept with the same goodwill as it is friendly
intended by us."
II,11
Paus Bonifatius V schreef ook een brief aan Etehlberga, waarin hij haar vroeg haar man te
overtuigen het Christendom te aanvaarden.
The same pope also wrote to King Edwin's Consort, Ethelberga, to this effect "To the
illustrious lady his daughter, Queen Ethelberga, Boniface, bishop, servant of the servants of
God: The goodness of our Redeemer has with much providence offered the means of
salvation to the human race; which He rescued, by the shedding of his precious blood, from
the bonds of captivity to the Devil; so that making his name known in divers ways to the
Gentiles, they might acknowledge their Creator by embracing the mystery of the Christian
faith, which thing, the mystical purification of your regeneration plainly shows to have been
bestowed upon the mind of your highness by God's bounty. Our mind, therefore, has been
much rejoiced in the benefit of our Lord's goodness, for that He has vouchsafed, in your
conversion, to kindle a spark of the orthodox religion, by which He might the more easily
inflame in his love the understanding, not only of your glorious consort, but also of all the
nation that is subject to you.
"For we have been informed by those, who came to acquaint us with the laudable conversion
of our illustrious son, King Eadbald, that your highness, also, having received the wonderful
sacrament of the Christian faith, continually excels in the performance of works pious and
acceptable to God. That you likewise carefully refrain from the worship of idols, and the
deceits of temples and auguries, and having changed your devotion, are so wholly taken up
with the love of your Redeemer, as never to cease lending your assistance for the propagation
of the Christian faith. And our fatherly charity having earnestly inquired concerning your
illustrious husband, we were given to understand that he still served abominable idols, and
would not yield obedience or give ear to the voice of the preachers. This occasioned us no
small grief, for that part of your body still remained a stranger to the knowledge of the
supreme and undivided Trinity.
Whereupon we, in our fatherly care, did not delay to admonish your Christian highness,
exhorting you, that, with the help of the Divine inspiration, you will not defer to do that
which, both in season and out of season, is required of us; that with the co-operating power of
our Lord and Savior Jesus Christ, your husband also may be added to the number of
Christians; to the end that you may thereby enjoy the rights of marriage in the bond of a holy
and unblemished union. For it is written, 'They two shall be in one flesh How can it be said,
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that there is unity between you, if he continues a stranger to the brightness of your faith, by
the interposition of dark and detestable error?
"Wherefore, applying yourself continually to prayer, do not cease to beg of the Divine Mercy
the benefit of his illumination; to the end, that those whom the union of carnal affection has
made in a manner but one body, may, after death, continue in perpetual union, by the bond of
faith. Persist, therefore, illustrious daughter, and to the utmost of your power endeavor to
soften the hardness of his heart by insinuating the Divine precepts; making him sensible how
noble the mystery is which you have received by believing, and how wonderful is the reward
which, by the new birth, you have merited to obtain. Inflame the coldness of his heart by the
knowledge of the Holy Ghost, that by the abolition of the cold and pernicious worship of
paganism, the heat of Divine faith may enlighten his understanding through your frequent
exhortations; that the testimony of the Holy Scripture may appear the more conspicuous,
fulfilled by you, 'The unbelieving husband shall be saved by the believing wife.' For to this
effect you have obtained the mercy of our Lord's goodness. That you may return with increase
the fruit of faith, and the benefits entrusted in your hands; for through the assistance of his
mercy we do not cease with frequent prayers to beg that you may be able to perform the same.
Having premised thus much, in pursuance of the duty of our fatherly affection, we exhort you,
that when the opportunity of a bearer shall offer, you will as soon as possible acquaint us with
the success which the Divine Power shall grant by your means in the conversion of your
consort, and of the nation subject to you; to the end, that our solicitude, which earnestly
expects what appertains to the salvation of you and yours, may, by hearing from you, be set at
rest; and that we, discerning more fully the brightness of the Divine propitiation diffused in
you, may with a joyful confession abundantly return due thank to God, the Giver of all good
things, and to St. Peter the prince of apostles. We have, moreover, sent you the blessing of
your protector, St. Peter, the prince of the apostles, that is, a silver looking glass, and a gilt
ivory comb, which we entreat your glory will receive with the same kind affection as it is
known to be sent by us."
II,12
Edwin wordt vervolgd door Ethelfrid, die hem wil doden. Hij vindt bescherming aan het hof
van koning Redwald. Ethelfrid weet Redwald te overtuigen dat hij Edwin moet vermoorden.
Edwin is hiervan op de hoogte maar vlucht niet. Er verschijnt een geest die hem beloofd zijn
vijanden te laten overwinnen en hem een groot koning te maken. Edwin belooft hem Christen
te worden als hij dit krijgt. Redwald besluit Edwin toch niet te vermoorden en verslaat
Ethelfrid in een oorlog waarin hij zelf sneuvelt. Edwin volgt Ethelfrid op, maar twijfelt of hij
het christelijke geloof zal aannemen. Wederom verschijnt er en man, die hem vraagt zich aan
zijn eerdere belofte te houden.
Thus the aforesaid Pope Boniface wrote for the salvation of King Edwin and his nation. But a
heavenly vision, which the Divine Mercy was pleased once to reveal to this king, when he
was in banishment at the court of Redwald20, king of the Angles, was of no little use in urging
him to embrace and understand the doctrines of salvation. Paulinus, therefore, perceiving that
it was a very difficult task to incline the king's lofty mind to the humility of the way of
salvation, and to embrace the mystery of the cross of life, and at the same time using both
exhortation with men, and prayer to God, for his and his subjects' salvation; at length, as we
may suppose, it was shown him in spirit what was the vision that had been formerly revealed
$
20

Redwald was koning van East Anglia, zoon van koning Tytila, besteeg waarschijnlijk rond 593 de troon. Rond
614 ontvangt hij Edwin aan zijn hof en rond 616/17 verslaan ze samen Ethelfrid. Waarschijnlijk stierf Redwald
bij deze oorlog al zijn er bronnen die vermelden dat hij tot 625 leefde.
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to the king. Nor did he lose any time, but immediately admonished the king to perform the
vow which he made, when he received the oracle, promising to put the same in execution, if
he was delivered from the trouble he was at that time under, and should be advanced to the
throne.
The vision was this. When Ethelfrid21, his predecessor, was persecuting him, he for many
years wandered in a private manner through several places and kingdoms, and at last came to
Redwald, beseeching him to give him protection against the snares of his powerful persecutor.
Redwald willingly admitted him, and promised to perform what he requested. But when
Ethelfrid understood that he had appeared in that province, and that he and his companions
were hospitably entertained by Redwald, he sent messengers to offer that king a great sum of
money to murder him, but without effect. He sent a second and a third time, bidding more and
more each time, and threatening to make war on him if he refused. Redwald, either terrified
by his threats, or gained by his gifts, complied with his request, and promised either to kill
Edwin, or to deliver him up to the ambassadors. This being observed by a trusty friend of his,
he went into his chamber, where he was going to bed, for it was the first hour of the night;
and calling him out, discovered what the king had promised to do with him, adding, "If,
therefore, you for you good will, yet I cannot do what you propose, province, and lead you to
a place where neither Redwald nor Ethelfrid shall ever find you." He answered, "I thank you
think fit, I will this very hour conduct you out of this or be guilty of breaking the compact I
have made with so great a king, when he has done me no harm, nor offered me any injury;
but, on the contrary, if I must die, let it rather be by his hand than by that of any meaner
person. For whither shall I now fly, when I have for so many years been a vagabond through
all the provinces of Britain, to escape the hands of my enemies?" His friend being gone,
Edwin remained alone without, and sitting with a heavy heart before the palace, began to be
overwhelmed with many thoughts, not knowing what to do, or which way to turn himself.
When he had remained a long time in silence, brooding over his misfortunes in anguish of
mind, he, on a sudden, in the dead of night, saw approaching a person, whose face and habit
were equally strange, at which unexpected sight he was not a little frightened. The stranger
coming close up, saluted him, and asked him, "Why he sat there alone and melancholy on a
stone at that time, when all others were taking their rest, and were fast asleep?" Edwin, in his
turn, asked, "What it was to him, whether he spent the night within doors or abroad?" The
stranger, in reply, said, "Do not think that I am ignorant of the cause of your grief, your
watching, and sitting alone without. For I know who you are, and why you grieve, and the
evils which you fear will fall upon you. But tell me, what reward you will give the man that
shall deliver you out of this anguish, and persuade Redwald neither to do you any harm
himself, nor to deliver you up to be murdered by your enemies. Edwin replied, "That he
would give that person all that he was able for so singular a favor." The other further added,
"What if I also assure you, that you shall overcome your enemies, and surpass in power, not
Only all your own progenitors, but even all that have reigned before you over the English
nation?" Edwin, encouraged by these questions, did not hesitate to promise that he would
make a suitable return to him who should so highly oblige him. Then said the other, "But if he
who foretells so much good as is to befall you, can also give you better advice for your life
and salvation than any of your progenitors or kindred ever heard of, do you consent to submit
to him, and to follow his wholesome counsel?" Edwin did not hesitate to promise that he
would in all things follow the directions of that man who should deliver him from so many
calamities, and raise him to a throne. Having received this answer, the person that talked to
him laid his hand on his head saying, "When this sign shall he given you, remember this
present discourse that has passed between us, and do not delay the performance of what you
21

Ethelfrid stierf rond 616/617 in een oorlog tegen zijn rivaal Edwin. Hij was de eerste koning van Northumbrië
en werd na zijn dood opgevolgd door Edwin.
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now promise." Having uttered these words, he is said to have immediately vanished, that the
king might understand it was not a man, but a spirit, that had appeared to him. Whilst the
royal youth still sat there alone, glad of the comfort he had received, but seriously considering
who he was, or whence he came, that had so talked to him, his above-mentioned friend came
to him, and saluting him with a pleasant countenance, "Rise," said he, "go in and compose
yourself to sleep without fear; for the king's resolution is altered, and he designs to do you no
harm, but rather to perform the promise which he made you; for when he had privately
acquainted the queen with his intention of doing what I told you before, she dissuaded him
from it, declaring it was unworthy of so great a king to sell his good friend in such distress for
gold, and to sacrifice his honor, which is more valuable than all other ornaments, for the lucre
of money." In short, the king did as he was advised, and not only refused to deliver up the
banished man to his enemy's messengers, but assisted him to recover his kingdom. For as
soon as the ambassadors were returned home, he raised a mighty army to make war on
Ethelfrid; who, meeting him with much inferior forces (for Redwald had not given him time
to gather all his power), was slain on the borders of the kingdom of Mercia, on the east side of
the river that is called Idle. In this battle, Redwald's son, called Regnhere, was killed; and thus
Edwin, pursuant to he had received, not only escaped the danger from the king his enemy,
but, by his death, succeeded him in the throne. King Edwin, therefore, delaying to receive the
word of God at the preaching of Paulinus, and using for some time, as has been said, to sit
several hours alone, and seriously to ponder with himself what he was to do, and what
religion he was to follow, the man of God came to him, laid his right hand on his head, and
asked, "Whether he knew that sign?" The king in a trembling condition, was ready to fall
down at his feet, but he raised him up, and in a familiar manner said to him, "Behold, by the
help of God you have escaped the hands of the enemies whom you feared. Behold you have
of his gift obtained the kingdom which you desired. Take heed not to delay that which you
promised to perform; embrace the faith, and keep the precepts of Him who, delivering you
from temporal adversity, has raised you to the honor of a temporal kingdom; and if, from this
time forward, you shall be obedient to his will, which through me He signifies to you, He will
not only deliver you from the everlasting torments of the wicked, but also make you partaker
with Him of his eternal kingdom in heaven."
II,13
De koning wil voordat hij het christelijke geloof aanneemt eerst met zijn vrienden en
raadgevers overleggen. Zijn eigen heidense priester Coifi en zijn mannen zijn allen positief
over het nieuwe geloof. Paulinus krijgt toestemming het evangelie te prediken en de oude
religie wordt verworpen, de idolen worden vernield.
The king, hearing these words, answered, that he was both willing and bound to receive the
faith which he taught; but that he would confer about it with his principal friends and
counselors, to the end that if they also were of his opinion, they might all together be cleansed
in Christ the Fountain of Life. Paulinus consenting, the king did as he said; for, holding a
council with the wise men, he asked of every one in particular what he thought of the new
doctrine, and the new worship that was preached? To which the chief of his own priests,
Coifi, immediately answered, "O king, consider what this is which is now preached to us; for
I verily declare to you, that the religion which we have hitherto professed has, as far as I can
learn, no virtue in it. For none of your people has applied himself more diligently to the
worship of our gods than I; and yet there are many who receive greater favors from you, and
are more preferred than I, and are more prosperous in all their undertakings. Now if the gods
were good for any thing, they would rather forward me, who have been more careful to serve
them. It remains, therefore, that if upon examination you find those new doctrines, which are
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now preached to us, better and more efficacious, we immediately receive them without any
delay."
Another of the king's chief men, approving of his words and exhortations, presently added:
"The present life of man, O king, seems to me, in comparison of that time which is unknown
to us, like to the swift flight of a sparrow through the room wherein you sit at supper in
winter, with your commanders and ministers, and a good fire in the midst, whilst the storms
of rain and snow prevail abroad; the sparrow, I say, flying in at one door, and immediately out
at another, whilst he, is within, is safe from the wintry storm; but after a short space of fair
weather, he immediately vanishes out of your sight, into the dark winter from which he had
emerged. So this life of man appears for a short space, but of what went before, or what is to
follow, we are utterly ignorant. If, therefore, this new doctrine contains something more
certain, it seems justly to deserve to be followed." The other elders and king's councilors, by
Divine inspiration, spoke to the same effect. But Coifi added, that he wished more attentively
to bear Paulinus discourse concerning the God whom he preached; which he having by the
king's command performed, Coifi, hearing his words, cried out, "I have long since been
sensible that there was nothing in that which we worshipped; because the more diligently I
sought after truth in that worship, the less I found it. But now I freely confess, that such truth
evidently appears in this preaching as can confer on us the gifts of life, of salvation, and of
eternal happiness. For which reason I advise, O king, that we instantly abjure and set fire to
those temples and altars which we have consecrated without reaping any benefit from them."
In short, the king publicly gave his license to Paulinus to preach the Gospel, and renouncing
idolatry, declared that he received the faith of Christ: and then he inquired of the high priest
who should first profane the altars and temples of their idols, with the enclosures that were
about them, he answered, "I; for who can more properly than myself destroy those things
which I worshipped through ignorance, for an example to all others, through the wisdom
which has been given me by the true God?" Then immediately, in contempt of his former
superstitions, he desired the king to furnish him with arms and a stallion; and mounting the
same, he set out to destroy the idols; for it was not lawful before for the high priest either to
carry arms, or to ride on any but a mare. Having, therefore, girt a sword about him, with a
spear in his hand, he mounted the king's stallion and proceeded to the idols. The multitude,
beholding it, concluded he was distracted; but he lost no time, for as soon as he drew near the
temple he profaned the same, casting into it the spear which he held; and rejoicing in the
knowledge of the worship of the true God, he commanded his companions to destroy the
temple, with all its enclosures, by fire. This place where the idols were is still shown, not far
from York, to the eastward, beyond the river Derwent, and is now called Godmundinghan,
where the high priest, by the inspiration of the true God, profaned and destroyed the altars
which he had himself consecrated.
II,14
Edwin, de adel en een groot aantal van het gewone volk werden gedoopt. Edwin werd
gedoopt in York, waar hij Paulinus als bisschop aanstelde. Zijn kinderen en andere
belangrijke personen werden gedoopt.
King Edwin, therefore, with all the nobility of the nation, and a large number of the common
sort, received the faith, and the washing of regeneration, in the eleventh year of his reign,
which is the year of the incarnation of our Lord 627, and about one hundred and eighty after
the coming of the English into Britain. He was baptized at York, on the holy day of Easter,
being the 12th of April, in the church of St. Peter the Apostle, which he himself had built of
timber, whilst he was catechizing and instructing in order to receive baptism. In that city also
he appointed the see of the bishopric of his instructor and bishop, Paulinus. But as soon as he
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was baptized, he took care, by the direction of the same Paulinus, to build in the same place a
larger and nobler church of stone, in the midst whereof that same oratory which he had first
erected should be enclosed. Having therefore laid the foundation, he began to build the church
square, encompassing the former oratory. But before the whole was raised to the proper
height, the wicked assassination of the king left that work to be finished by Oswald his
successor. Paulinus, for the space of six years from that time, that is, till the end of the reign
of that king, by his consent and favour, preached the word of God in that Country, and all that
were preordained to eternal life believed and were baptized. Among whom were Osfrid and
Eadfrid, King Edwin's sons, who were both born to him, whilst he was in banishment, of
Quenberga22, the daughter of Ceari, king of the Mercians.
Afterwards other children of his by Queen Ethelberga were baptized, viz. Ethelhun and his
daughter Etheidrith, and another, Wuscfrea, a son; the first two of which were snatched out of
this life whilst they were still in their white garments, and buried in the church at York. Ifli,
the son of Osfrid, was also baptized, and many more noble and illustrious persons. So great
was then the fervour of the faith, as is reported, and the desire of the washing of salvation
among the nation of the Northumbrians, that Paulinus at a certain time coming with the king
and queen the royal country-seat, which is called Adgefrin, stayed there with them thirty-six
days, fully occupied in catechizing and baptizing; during which days, from morning till night,
he did nothing else but instruct the people resorting from all villages and places, in Christ's
saving word; and when instructed, he washed them with the water of absolution in the river
Glen, which is close by. This town, under the following kings, was abandoned, and another
was built instead of it, at the place called Melmin.
These things happened in the province of the Bernicians; but in that of the Deiri also, where
he was wont often to be with the king, he baptized in the river Swale, which runs by the
village of Cataract; for as yet oratories, or fonts, could not be made in the early infancy of the
church in those parts. But he built a church in Campodonum, which afterwards the pagans, by
whom King Edwin was slain, burnt, together with all the town. In the place of which the later
kings built themselves a country-seat in the Country called Loidis. But the altar, being of
stone, escaped the fire and is still preserved in the monastery of the most reverend abbot and
priest, Thridwulf, which is in Elsiete wood.
II,15
Edwin overtuigt koning Eorpwald om zich ook te laten bekeren. Zijn vader Redwald had zich
al vroeg bekeerd tot het Christendom, maar was onder invloed van onder andere zijn vrouw
teruggevallen in zijn oude gebruiken. Hij zag Christus slechts als een van vele goden die hij
aanbad. Na de dood van Eorpwald kreeg zijn broer Siegebert de troon.
Edwin was so zealous for the worship of truth, that he likewise persuaded Eorpwald23, king of
the East Saxons, and son of Redwald, to abandon his idolatrous superstitions, and with his
whole province to receive the faith and sacraments of Christ. And indeed his father Redwald
had long before been admitted to the sacrament of the Christian faith in Kent, but in vain; for
on his return home, he was seduced by his wife and certain perverse teachers, and turned back
from the sincerity of the faith; and thus his latter state was worse than the former; so that, like
the ancient Samaritans, he seemed at the same time to serve Christ and the gods whom he had
served before; and in the same temple he had an altar to sacrifice to Christ, and another small
one to offer victims to devils; which temple, Aldwulf, king of that same province, who lived
in our time testifies had stood until his time, and that he had seen it when he was a boy. The
22

Quenberga van Mercia was de dochter van koning Ceari van Mercia. Ze trouwde met koning Edwin.
Eorpwald, zoon van Redwald, was koning van East Anglia van ca. 624 tot ca. 627. Hij werd vermoord door
een heiden om politieke en religieuze redenen.
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aforesaid King Redwald was noble by birth, though ignoble in his actions, being the son of
Tytilus, whose father was Uuffa, from whom the kings of the East Angles are called Uuffings.
Eorpwald was, not long after he had embraced the Christian faith, slain by one Richbert, a
pagan; and from the time the province was under error for three years, till the crown came
into the possession of Sigebert24, brother to the same Eorpwald, a most Christian and learned
man, who was banished, and went to live in France during his brother's life, and was there
admitted to the sacraments of the faith, whereof he made it his business to cause all his
province to partake as soon as he came to the throne. His exertions were much promoted by
the Bishop Felix, who coming to Honorius, the archbishop, from Burgundy, where he had
been born and ordained, and having told him what he desired, he sent him to preach the word
of life to the aforesaid nation of the Angles. Nor were his good wishes in vain; for the pious
husbandman reaped therein a large harvest of believers, delivering all that province
(according to the signification of his name, Felix) from long iniquity and infelicity, and
bringing it to the faith and works of righteousness, and the gifts of everlasting happiness. He
had the see of his bishopric appointed him in the city Dommoc, and having presided over the
same province with pontifical authority seventeen years, he ended his days there in peace.

$

24

Sigebert van East Anglia was koning van East Anglia van ca. 629 tot ca. 634. Hij was mogelijk de eerste
Engelse koning die voordat hij de troon besteeg gedoopt was en een christelijke opvoeding had genoten.
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Auteur: Willibald was een priester die hoogstwaarschijnlijk uit Engeland kwam. Hij schreef
de vita binnen dertien jaar na dood van Bonifatius aangezien Megingoz, aan wie het boek
opgedragen is, op 26 september 768 stierf. Hij heeft zelf nooit contact met Bonifatius gehad
en haalt de informatie voor zijn vita bij de discipelen van Bonifatius.25
Uitgave: Robinson, G. W., The Life of Saint Boniface by Willibald (Cambridge 1916)
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IV.
Er ontstond een twist tussen Karel en Radbod, waardoor kerken werden vernield en heidense
temples herbouwd. Bonifatius ontmoet in Utrecht Radbod en reist door het land om te
bekijken of daar in de toekomst het evangelie gepredikt zou kunnen worden.
But a fierce quarrel that broke out between Charles26, the prince and noble leader of the
Franks, and Radbod, the king of the Frisians, as a result of a hostile incursion by the pagans,
caused great disturbances among the population of both sides, and through the dispersion of
the priests and the persecution of Radbod the greater part of the Christian churches, which
previously had been subject to Frankish control, were laid waste and brought to ruin.
Moreover, the pagan shrines were rebuilt and, what is worse, the worship of idols was
restored. When the man of God perceived the wicked perversity of Radbod lie came to
Utrecht and, after waiting for a few days, spoke with the king, who had also gone there. And
having travelled about the country and examined many parts of it to discover what possibility
there might be of preaching the Gospel in future, he decided that if at any time he could see
his way to approach the people he would minister to them the Word of God. On this purpose
of his, his glorious martyrdom many years later set its seal.

25

Talbot, C. H., The Anglo-Saxon Missionaries in Germany (Londen 1954).
Karel Martel werd rond 689 geboren en stierf op 22 oktober 741. Hij was hofmeier van het Frankische Rijk en
reorganiseerde het leger en het bestuur.
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Auteur: Paulus Diaconus werd geboren in Friuli rond 725 en hij stierf in 798/9. Hij was een
Langobardische monnik. Hij trad in 782 toe tot het klooster Monte Cassino en verbleef enkele
jaren aan het hof van Karel de Grote. Hij schreef verscheidene historische werken waaronder
de Historia Romana en de Historia gentis Langobardorum. Hij schreef dit laatste werk na 787
en voor 796. Daarnaast schreef hij brieven, gedichten en een commentaar op de Ars Donati.27
Uitgave: Meijer, T. J., Geschiedenis van de Langobarden (Amsterdam 1999)
IV.
Koningin Theolinde krijgt van paus Gregorius het boek Dialogi. Door de christelijke
Theolinde was haar heidense man, koning van de Langobarden, overgegaan tot het
Christendom. Paus Gregorius had hierop aangedrongen bij Theolinde en hij verwachtte van
haar dat zij haar man op het juiste pad zou houden.
De paus van Rome, de zeer wijze en heilige Gregorius, stelde in die dagen, na alles wat hij
reeds tot heil van de heilige kerk had geschreven, vier boeken met heiligenlevens samen. Die
geschrift gaf hij de titel Dialoog, vanwege de vorm waarin het verscheen, namelijk als een
tweegesprek met zijn diaken Petrus. Hij zond het met een opdracht aan koningin Theolinde28,
die hij kende als een overtuigd christin, die zich zeer beijverde in het doen van goede werken.
Deze koningin heeft veel goeds tot stand gebracht ten behoeven van Gods kerk. Toen de
Langobarden nog verkeerden in de dwalingen van het heidendom, hadden zij nagenoeg alle
kerkelijke goederen in beslag genomen. Geraakt door haar vruchtbare gebeden was de koning
overgegaan tot het katholieke geloof, waarna hij veel bezittingen schonk aan de kerk van
Christus. De bisschoppen, die in erbarmelijke omstandigheden verkeerden en niet in aanzien
stonden, herstelde hij in hun ambt en de daarbij behorende waardigheid.
(…)
Toen de situatie weer normaal was, keerde koning Agilolf29 terug naar Pavia. Niet veel later
sloot hij een duurzame vrede met de heilige vader Gregorius en met de Romeinen. Dit
gebeurde op aandringen van zijn vrouw Theolinde, die daartoe herhaaldelijk door paus
Gregorius schriftelijk was gemaand. Om haar zijn dankbaarheid te betuigen, stuurde de
eerbiedwaardige opperpriester haar de volgende brief:
(…)
Inmiddels groeten wij u met vaderlijke genegenheid en sporen u aan er bij uw excellente
echtgenoot op aan te dringen, dat hij zich niet afkeert van het verbond met de Christelijke
Staat.

27

Paulus Diaconus, vert. Meijer, T. J., Geschiedenis van de Langobarden (Amsterdam 1999) pp. 9-12.
Theolinde, vrouw van koning Authari en na zijn sterven vrouw van Agilulf. Heeft een belangrijke rol gespeeld
in de overgang van het Ariaanse naar het Katholieke geloof.
29
Agilulf stierf in 616; hij was de Thüringse hertog van Turijn en in 591 de koning van de Langobarden. Hij
trouwde met Theolinde, de weduwe van zijn voorganger Authari.
28
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Auteur: Alcuinus van York werd rond 730 in York geboren en stierf op 19 mei 804 in Tours.
In 781 ontmoette hij tijdens een reis naar Rome Karel de Grote en in 782 vertrok hij naar het
Frankische rijk. Daar onderwees hij Karel de Grote en zijn familie. Hij ging tussen 790 en
793 enige tijd terug naar Engeland maar verbleef hierna tot zijn dood in het Frankische rijk,
waar hij in 796 het beheer kreeg over de abdij van Sint Martinus te Tours. Alcuinus schreef op
verzoek van abt Beornrad van Echternach de Vita Willibrordi (rond 796). Hij heeft hierbij
gebruik kunnen maken van mondelinge en schriftelijke bronnen en moet de Kerkgeschiedenis
van Beda gekend hebben.30
Uitgave: Bange, P., Het leven van Willibrord (Utrecht 1995)
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9.
Willibrord gaat naar de Friezen die nog heiden zijn. Koning Radbod ontvangt Willibrord
vriendelijk, maar wil zich niet laten bekeren. Willibrord reist naar de Denen, waar koning
Ongendus heerst. Ook deze koning wil zich niet laten bekeren, en Willibrord keert met dertig
jongens terug naar het rijk der Franken.
Deze zelfde man Gods31 heeft eveneens geprobeerd de stroom der hemelse leer te verleggen
buiten de grenzen van het Frankische rijk. Hij aarzelde niet naar Radboud32 te gaan, die toen
koning van de Friezen was, en samen met zijn stam nog heiden, en waar hij ook heen ging
predikte hij Gods woord in alle vertrouwen. Maar hoewel de genoemde koning der Friezen de
man Gods omwille van diens nederigheid vriendelijk ontving, kon deze met geen enkele
koestering van leven zij stenen hart verzachten. En toen de man Gods erkende dat hij bij hem
geen succes kon behalen, leidde hij zijn missieweg naar het woeste volk der Denen.
Daar regeerde, naar verluidt, Ongendus33, een man wreder dan een wild dier en harder dan
steen, die echter, op Gods bevel, een bode der waarheid op eervolle wijze behandelde. Toen
hij (Willibrord) merkte hoe verstokt van zeden zij waren, hoe zij in hun afgoderij opgingen,
en geen enkele hoop hadden op een beter leven, keerde hij snel terug naar de door God
uitverkoren volken van het rijk der Franken, nadat hij dertig jongens uit dat land had
meegenomen. Op de terugweg waste hij deze jongens die hij in de christelijke leer had
onderwezen, in de levensbron, zodat hij wat hen betreft geen schade zou lijden vanwege de
gevaren van de lange tocht of door hinderlagen van de woeste inwoners van dat land; zo wilde
hij de listigheid van dat land; zo wilde hij de listigheid van de oude vijand voorkomen en deze
gewonnen zielen versterken door de sacramenten des Heren.
10.
Willibrord gaat naar het eiland Fositesland waar de bewoners de heidense god Fosita
aanbidden. Willibrord breekt alle heidense wetten. Wanneer de bewoners zien dat hij niet
door hun god gestraft wordt, gaan zij naar hun koning.
30

Bange, P., Het leven van Willibrord (Utrecht 1995) pp. 10-11.
Clemens Willibrord werd in Northumbrië geboren omstreeks 658 en stierf in Echternach op 7 november 739.
Hij werd als oblaat aan het klooster van Ripon geschonken en op zijn twintigste vertrok hij naar Ierland, waar hij
in 688, op dertigjarige leeftijd, tot priester werd gewijd. In 690 reisde hij naar het vasteland waar hij als
missionaris werkte. In 695 werd hij tot bisschop gewijd.
32
Radbod kwam na 680 aan de macht als koning of hertog van Friesland. Hij had veel conflicten met het
Frankische Rijk. Hij stierf in 719.
33
Ongendus, of Angantyr, was een Deense koning uit de achtste eeuw.
31
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En terwijl de vrome prediker van Gods woord deze reis maakte, kwam hij in het grensgebied
tussen Friezen en de Denen bij een zeker eiland dat de bewoners Fositesland34 noemen, naar
hun god Fosita, omdat daar heiligdommen voor die god gebouwd waren. Die plaats werd door
de heidenen zo vereerd dat niemand van hen de dieren die daar weidden of andere dingen
durfde aan te raken, en ook durfde niemand water te putten uit de bron die daar opborrelde,
tenzij in stilte.
Toen de man Gods op dit eiland terechtkwam door een storm, bleef hij daar een aantal dagen,
totdat, nadat de storm was gaan liggen, er gunstig weer zou komen om verder te varen. Maar
omdat hij nauwelijks onder de indruk was van de dwaze godsdienstige gebruiken van die
plaats of de wreedheid van de koning, die schenders van die heilige dingen tot de meest
gruwelijke dood placht te veroordelen, doopte hij drie mannen in die bron onder aanroeping
van de heilige Drie-eenheid, maar gaf hij ook bevel een aantal dieren die daar weidden, te
slachten als voedsel voor zijn gezelschap. Toen de heidenen dat zagen, dachten ze dat zij (de
volgelingen van Willibrord) gek zouden worden of heel snel zouden sterven. Toen ze echter
merkten dat er helemaal niets ernstigs gebeurde, vertelden zij dodelijk verschrikt aan koning
Radboud wat ze hadden meegemaakt.
11.
De koning was woedend dat Willibrord de heiligdommen had geschonden. Hij riep Willibrord
tot hem en Willibrord probeerde hem te bekeren. De koning wilde hem niet geloven, maar
stuurde hem terug naar Pepijn.
Hierover zeer woedend geworden, dacht deze de beledigingen zijn goden waren aangedaan te
kunnen wreken op de priester van de levende God, en drie dagen wierp hij steeds driemaal het
lot volgens zijn gewoonte, en het lot der verdoemden kon nooit op de dienaar Gods of iemand
van zijn gezelschap vallen, omdat God de zijnen beschermt. Slechts één van de gezellen werd
door het lot aangewezen, en heeft de martelaarskroon ontvangen. De heilige man nu werd bij
de koning geroepen en streng door hem berispt, waarom hij zijn heiligdommen had
geschonden en zijn god beledigd. De bode der waarheid antwoordde hem onverstoorbaar:
‘Het is geen god, die u vereert, maar de duivel, die u bedrogen heeft door de ergste dwaling, o
koning, om uw ziel aan de eeuwige vlammen prijs te geven. Er is maar één God die hemel en
aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is: wie Hem met oprecht geloof vereert, zal
het eeuwige leven hebben. Als zijn dienaar getuig ik u vandaag dat u zich eindelijk van de
ijdelheid der oude dwaling die uw voorouders vereerden, moge afkeren, en gelovend in de ene
almachtige God, onze Heer Jezus Christus, gedoopt in de bron des levens, al uw zonden
afwast, en na alle onrechtvaardigheid en boosheid vaarwel te hebben gezegd, voortaan zult
leven als een nieuwe mens in alle eenvoud, rechtvaardigheid en heiligheid. Als u dit doet, zult
u met God en de heiligen de eeuwige glorie bezitten. Wanneer u mij echter veracht, die u de
weg van het heil heb getoond, wees er dan verzekerd van, dat u eeuwige straffen en helse
vlammen zult lijden met de duivel aan wie u gehoorzaamt’.
Daarop antwoordde de koning verwonderd: ‘Ik zie dat u mijn bedreigingen niet vreest, en dat
uw woorden zijn als uw daden’. Hoewel hij de prediker der waarheid niet wilde geloven,
stuurde hij hem met eer terug naar Pepijn, de hertog der Franken.
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Waarschijnlijk het tegenwoordige Helgoland.
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Auteur: De Annales Fuldenses zijn samengesteld in de abdij van Fulda en zijn een
voortzetting van de Annales Regni Francorum. Ze behandelen de periode 714 tot 837 als
aanpassing van eerdere annalen en de periode 838 tot 901 als onafhankelijke annalen. De
annalen zijn grofweg onder te verdelen in drie delen. De annalen zijn geschreven door
verschillende anonieme auteurs. Het eerste deel, dat de jaren 714 tot 838 omvat, is mogelijk
samengesteld door Einhard (770-840), een Frankische geschiedschrijver en abt van de abdij
van Seligenstadt. Het tweede deel, dat de jaren 838 tot 864 beschrijft, werd mogelijk
geschreven door Rudolf van Fulda (ca. 800-865), een kroniekschrijver en theoloog aan het
klooster van Fulda. Het derde deel beslaat de jaren 864 tot 882 en werd mogelijk geschreven
door Meginhard.35
Uitgave: Reuter, T., The Annals of Fulda (Manchester 1992)
866
De afgezanten van de Bulgaren melden de koning [Lodewijk]dat hun koning [Boris] en veel
van zijn onderdanen zich hebben bekeerd en vragen hem om bisschoppen en priesters.
Ambassadors of the Bulgarians came tot he king at Regensburg, saying that their king and not
a few of the people had been converted to Christianity and asking that the king would not
refuse to send them suitable men to preach the Christian religion.36
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882
Door de bemiddeling van een valse bisschop Liutward en graaf Wigbert komen de keizer
[Karel de Dikke] en Godfried bijeen. De keizer ontvangt hem als een vriend en sluit vrede. Er
worden gijzelaars uitgewisseld. De Noormannen openen de poorten van hun fortificatie, maar
als de vijand binnen de muren is worden de poorten gesloten en de mannen vermoord of
gevangen. De keizer negeerde het voorval echter en hijst Godfried eigenhandig uit het
doopvont en maakt het tot mede-heerser van zijn rijk.
When the fortress was about to fall37, and those within were struck with fear and despaired of
escaping death, one of the emperor’s counsellors, a false bishop called Liutward38, without
the knowledge of the other counsellors who had been accustomed to assist the emperor’s
father, got together with the most treacherous Count Wigbert and went to the emperor and
persuaded him not to attack the enemy, having been bribed to do so, and presented the enemy
dux Godafrid39 to the emperor. Like Ahab40 the emperor received him as if he were a friend
and made peace with him; and hostages were exchanged. The Northmen took this as a good
sign, and so that it might not be doubted that they would observe the peace, they hoisted a
shield on high after their fashion and threw open the doors of their fortress. Our men,
35

Uitgave: Reuter, T., The Annals of Fulda (Manchester 1992) p. 5.
Zie Annales Bertiniani 866.
37
Karel de Dikke omsingelt Godfried in Asselt met een leger van Langobarden, Beieren, Alemannen,
Thutingers, Saksen en Friezen. In 882 sluiten ze vrede.
38
Liutward was bisschop van Vercelli van 880 tot 900, de aartskanselier van Karel vanaf 878 en aartskapelaan
van 883 tot zijn val in 887.
39
Godfried de Noorman werd in Denemarken geboren en stierf in Spijk in 885. Hij was een zeekoning die
plunderend rondtrok.
40
Ahab, koning van Israel tussen 850 en 874 v. Chr., werd verleid door valse profeten en sloot tegen de wil van
God vrede met Benedad. 3 Kon. 20-22.
36
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knowing nothing of their treacherousness, went into the fortress, some to trade, some to look
around the fortifications. The Northmen reverted to their usual treacherousness by hauling
down the shield of peace and closing the gates: all our men inside were either killed or bound
in chains and kept for later ransoming. But the emperor ignored the shame inflicted on his
army, raised the aforementioned Godafrid from the baptismal font, and made the man who
before had been the greater enemy and traitor to his kingdom into a co-ruler over it.
885
Nadat Godfried Christen is geworden en heeft gezworen de Christenen en de keizer trouw te
blijven, verbreekt hij deze eed. Hij trekt met een leger rond en brengt gebieden onder zijn
gezag. God was hier op tegen, en bij een ontmoeting met Hendrik werden Godfried en zijn
mannen vermoord voor zijn verraad.
Godafrid the Northman, who had become a Christian and promised on oath to keep faith with
the emperor and the Christian people, broke his faith, gathered not a small army from his
people, and prepared to come up the River Rhine and put many places und his dominion. He
had begun to do this around the middle of May, but God was against it and he was unable to
carry out his plan. For he was invited to a meeting by Henry and other faithful men of the
emperor and accused of treason: and, when he had infuriated them by abuse and scornful
words, he was killed, along with all who were with him. God gave him the due for his
treachery.
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Auteur: De Annales Bertiniani geven een gedetailleerde weergave van de gebeurtenissen
tussen de jaren 830 tot 882.41 Het werk is onder te verdelen in drie delen. Het eerste deel is
geschreven onder het toezicht van aartskapelaan Fulko, abt van St.-Hilaire in Portiers. Dit
deel beschrijft de periode van 741 tot 835 en is voor het grootste gedeelte een kopie van de
Annales Regni Francorum. Het tweede deel is geschreven door de hofkapelaan Prudentius
van Troyes (gestorven in 861), een Spanjaard die in 843/46 de bisschop van Troyes werd. In
dit deel worden de jaren 835 tot 861 beschreven. Het laatste deel is geschreven door
aartsbisschop Hinkmar van Reims (rond 806-882) . Dit deel beslaat de jaren 861 tot 882.42
Uitgaven: Nelson, J. L., The Annals of St-Bertin (Manchester 1991)
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864
De bekering van Boris I, Kahn van de Bulgaren. Koning Lodewijk van Duitsland gaat met
zijn leger naar Boris I, Kahn van de Bulgaren die hem heeft beloofd Christen te worden.
Louis king of Germany43 marched with an army to meet the Khan of the Bulgars named
…..,44 who had promised that he was willing to become a Christian. Louis planned, if things
seemed to go well, to go on afterwards to the Wendisch march to settle matters there.
866
Boris besluit na lang nadenken om Christen te worden. Hij ziet het lijden van zijn volk als een
slecht voorteken en wordt door God geïnspireerd zich te laten dopen. Zijn mannen zijn hier
echter niet blij mee en omsingelen het koninklijk paleis. Wanneer Boris Gods hulp inroept en
met zijn metgezellen de stadpoorten uitgaat, verschijnen er zeven geestelijken. De
tegenstanders zijn bang voor wat zij zien en zijn niet in staat te vechten of te vluchten. Boris
stuurt een boodschapper naar koning Lodewijk om te vragen naar een bisschop en priesters,
die Lodewijk stuurt. Ook stuurt hij boodschappers naar de paus met de vraag om bisschoppen
en priesters, die de paus stuurt.
The previous year, inspired by God and taking as a warning the portents and afflictions that
befell the people of his realm, the king of the Bulgars had thought carefully about becoming a
Christian, and had been baptised.45 But his leading men were very angry and stirred up his
people against him, aiming to kill him. All the warriors there were in all the ten countries of
that realm came and surrounded the king’s palace. But he invoked Christ’s name and come
forth against that whole multitude with only forty-eight men who, burning with zeal for the
Christian faith, stayed loyal to him. As soon as the king came out from the city gates, there
appeared to him and his companions seven clerics, each holding a burning candle in his hand,
who thus advanced ahead of the king and his men. Now to the rebels it seemed that a great
flaming mansion was falling on them, and the horses of the king’s men, so it seemed to their
#
41

Nelson, J. L., The Annals of St-Bertin (Manchester 1991). p. 1.
Nelson, The Annals of St-Bertin pp. 6-13.
43
Lodewijk de Duitser was de zoon van keizer Lodewijk de Vrome, en dus de kleinzoon van Karel de Grote.
Hij werd in 806 geboren en stierf op 28 september 876 te Frankfurt am Main. Hij was als Lodewijk II koning
van Oost-Francië, het latere Duitsland.
44
In de manuscripten is de naam Boris weggelaten. De geboortedatum van Boris I is onbekend, hij stierf op 7
mei 907. Hij was vorst van Bulgarije van 853 tot 889.
45
Boris accepteert het Christendom vanuit Byzantium en niet, zoals de tekst lijkt te suggereren, vanuit Rome.
Zijn doopnaam was Michael en hij wordt soms ook met deze naam aangeduid.
42
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opponents, advanced walking on their hind legs and struck them down with their front
hooves. Such great terror gripped the rebels that they could not get themselves ready either to
flee or fight, but flung themselves on the ground unable to move. The king killed fifty-two of
the leading men who had been most active in stirring the people up against him, but he let the
rest of the people go away unharmed. Sending messengers to Louis king of Germany who
was bound to him by a peace treaty, he requested a bishop and priests, and he received with
due reverence those whom Louis dispatched. Louis also sent to ask his brother Charles for
sacred vessels, and sacred vestments and books to help those priests in their ministry. On
receipt of this request, Charles received from the bishops of his realm a large sum, and
dispatched it to Louis to be sent on to the king.
The king of the Bulgars dispatched his son and many of the leading men of his realm to
Rome, and he sent to St. Peter, along with other gifts, the armour he had been wearing when
in Christ’s name he triumphed over his enemies. He also sent a number of questions
concerning the sacraments of the faith to Pope Nicholas46 to get this ruling on them, and he
asked for bishops and priests to be sent him from the pope.47 All these requests were met.
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Karel probeert de Noormannen buiten zijn grenzen te houden. Hij gaat met een groot leger
naar een van hun fortificaties en komt tot een overeenkomst met Godfried. Als Godfried zich
laat dopen krijgt hij de regio’s die Rorik had gehad.
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Charles [the Fat]48, who had the title of emperor, marched against the Northmen with a large
army and advanced right up to their fortification. Once he had got there, however, his courage
failed him. Through the intervention of certain men, he managed to reach an agreement with
Godefrid and his men on the following terms: namely, that Godefrid would be baptised, and
would then receive Frisia and the other regions that Roric49 had held.
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Nicolaas I werd rond 820 geboren in Rome en stierf op 13 november 858 in Vaticaanstad. Hij was paus van 24
april 858 tot 13 september 858.
47
Boris vroeg hierom bij de paus om zijn vrijheid te behouden ten opzichte van de Byzantijnse keizer en
Lodewijk de Duitser. Beiden waren geïnteresseerd in het bekeren van de Bulgaren. Uiteindelijk koos Boris voor
Griekse missionarissen en de autoriteit van de patriarch van Constantinopel.
48
Karel de Dikke werd rond 839 geboren en stierf op 13 januari 888 in Neidingen. Na de dood van zijn vader,
Lodewijk de Duitser, werd hij koning van Zwaben en later hertog van Beieren en koning van Italië. Op 12
februari 881 werd hij tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gezalfd.
49
Rorik was een Viking uit Jutland. Hij werd rond 820 geboren en stierf na 873 en voor 882. Waarschijnlijk
familie van Harald Klak en Godfred Haraldson.
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Auteur: Rimbert werd rond 830 geboren in West-Vlaanderen en stierf op 11 Juni 888 in
Bremen. Rimbert ging samen met Ansgarius op missie naar Scandinavië. In 865 werd hij tot
aartsbisschop van Hamburg-Bremen gekozen. Tussen 865 en 876 schreef hij de Vita
Anskarii.50
Uitgave: Robinson, C. H., Anskar, The Apostle of the North, 801-865, Translated from the
Vita Anskarii by Bishop Rimbert his Fellow Missionary and Successor (Londen 1921)
7.
Harald wordt uit zijn land verdreven en zoekt hulp bij keizer Lodewijk de Vrome. Terwijl hij
aan zijn hof verblijft, wordt hij tot het Christendom bekeerd. Lodewijk tilt Harald persoonlijk
uit het doopvont en maakt hem tot zijn zoon. Lodewijk geeft Harald een stukje land en zoekt
twee monniken die met Harald en zijn gezelschap mee reizen. Harald gedraagt zich niet als
een goed christen, en de twee monniken moeten ervoor zorgen dat hij niet terug valt in zijn
oude gebruiken.
After this it happened that a king named Harald51, who ruled over some of the Danes, was
assailed by hatred and malignity, and was driven from his kingdom by the other kings of the
same province. He came to his serene majesty the emperor Ludovic52 [ie. Ludwig] and asked
that be might be thought worthy to receive his help so that he might be able to regain his
kingdom. While the emperor kept him at his court he urged him, by personal persuasion and
through the instrumentality of others, to accept the Christian faith, because there would then
be a more intimate friendship between them, and a Christian people would more readily come
to his aid and to the aid of his friends if both peoples were worshippers of the same God. At
length, by the assistance of divine grace, he brought about his conversion, and when lie bad
been sprinkled with the holy water of baptism he himself received him from the sacred font
and ` him as his son. When, then, he desired to send him back to his own land in order that he
might, by his assistance, seek to recover his dominions, he began to make diligent enquiry in
order that he might find a holy and devoted man who could go and continue with him, and
who might strengthen him and his people, and by teaching the doctrine of salvation might
induce them to receive the faith of the Lord.
(…)
The two monks were subsequently brought before the king, who was gratified by their
willingness and desire to undertake this task, and who gave them whatever was necessary for
the performance of their ministerial functions, also writing cases, tents and other things that
would be helpful and which seemed likely to be needed on their great journey. He bade them
50

Volz, R., 'Rimbert', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 7, cols 851-852,
in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online).
51
Harald Klak werd rond 785 geboren en stierf rond 852. Hij was koning van Jutland en mogelijk andere delen
van Denemarken. In 813 wordt hij verbannen en moet hij zijn land verlaten. Hij sluit een alliantie met Lodewijk
de Vrome en weet met zijn hulp weer terug te komen in zijn land. Hier regeert hij enkele tijd tezamen met
anderen. In 826 laat hij zich met zijn familie in Mainz dopen. Hij keert terug naar Denemarken, maar wordt in
827 door zijn mederegenten verdreven.
52
Lodewijk de Vrome werd op 11 april 778 in Chasseneuil geboren en stierf op 20 juni 840 in Ingelheim am
Rhein. Hij werd na zijn vader, Karel de Grote, in 814 koning van de Franken. Hij voerde hervormingen door op
verschillende gebieden, onder andere wetgeving en de Kerk. Na zijn dood werd door de door hem ingevoerde
wijziging in het recht zijn rijk tussen zijn zoons verdeeld.
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go with Harald and commanded them to devote the utmost care to his profession of faith and
by their godly exhortations to confirm in the faith both Harald and his companions who had
been baptized together with him, for fear lest at the instigation of the devil they should return
to their former errors, and at the same time by their preaching to urge others to accept the
Christian religion. Having been then dismissed by the emperor they had none to render them
any menial service, as no one in the abbot's household would go with them of his own accord,
and he would compel no one to go against his will. Harald, to whom they had been
committed, was as yet ignorant and untaught in the faith, and was unaware how God's
servants ought to behave. Moreover, his companions who had been but recently converted
and had been trained in a very different faith, paid them little attention. Having started then
with considerable difficulty they arrived at Cologne. At that time there was a venerable
bishop there named Hadebald. He had compassion upon their needs and presented them with
a good boat in which they might place their possessions and in which there were two cabins
which had been suitably prepared for them. When Harald saw the boat he decided to remain
with them in it, so that he and they could each have a cabin. This tended to promote an
increase of friendship and goodwill between them; his companions also, from this time
forward, paid careful attention to their wants.
On leaving the boat they passed through Dorstadt and crossing the neighbouring territory
of the Frisians came to the Danish borders. As King Harald could not for the time being
obtain peaceful possession of his kingdom, the emperor gave him a place beyond the River
Elbe so that if it were necessary he might halt there.
De Denen besluiten het volk de Cori aan te vallen en wanneer de Zweden dit horen, willen zij
dit overtreffen en vallen het volk ook aan. De Cori waren onder Zweedse macht geweest en
koning Olaf wil ze opnieuw verslaan. De Zweden plunderen het land maar lopen vast op de
stad Aputra. Het lukt ze niet de stad te veroveren en ze besluiten de goden om hulp te vragen.
Wanneer geen enkele god ze wil steunenm, besluiten ze de christelijke God aan te roepen. Er
wordt een vrede gesloten met de stad en de Zweden keren terug naar huis met giften,
gijzelaars en het christelijk geloof.
Nor should we omit to mention how, after the completion of this journey, the power of the
Lord was manifested to the Swedes. For a certain people named Cori53 had informer time
been in subjection to the Swedes, but had a long while since rebelled and refused to be in
subjection. The Danes, being aware of this, at the time when the bishop had come into
Swedish territory, collected a large number of ships, and proceeded to this country, eager to
seize their goods and to subject them to themselves. Their kingdom contained five towns,
when the inhabitants knew of their coming they gathered together arid began to resist
manfully and to defend their property. I laving obtained the victory they massacred half the
Danes arid plundered their ships, obtaining from them gold and silver and much spoil. On
hearing this, King Olaf54 and the Swedes, who wished to win for themselves the reputation
that they could do what the Danes had not done, and because this people had formerly been
subject to them, collected an immense army arid proceeded to these parts. In the first instance
they came to a town in their kingdom called Seeburg55. This town, which contained seven
thousand fighting men, they ravaged and despoiled and burnt. They left it with strengthened
hopes and, having sent away their ships, set out on a five-days journey arid hastened with
$
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De Cori zijn de inwoners van Koerland.
Olaf was een koning van Zweden ten tijde van Ansgarius’ reis naar Scandinavië.
55
Mogelijk Seleburg/Grobina nabij Liepaja.
54
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savage intent to another of their towns called Aputra56 in which there were fifteen thousand
fighting men. When they reached it, these were shut up in the town, and whilst the one party
vigorously attacked the town from outside, the other party defended it from within. In this
way eight days went by with the result that, though they fought and waged war from morning
till night, and many fell on both sides, neither side obtained the victory. On the ninth day the
Swedes, being exhausted by the daily slaughter, began to be distressed, and in their terror
considered only how they might get away. "Here," they said, we effect nothing and we are far
from our ships." For, as we have said, it was five days' journey to the port which contained
their ships. As they were greatly disturbed and knew not what they should do, they resolved
to enquire by casting lots whether their gods were willing to aid them either to obtain a
victory or to get away from the place where they were. Having cast lots they failed to discover
any god who was willing to aid them. And when this was announced to the people there arose
much outcry and lamentation in their camp, and all their courage left them. "What," said they,
" shall we, unhappy people, do? The gods have departed from us and none of them will aid us.
Whither shall we flee? Our ships are far away, and if we flee (those in the city) will follow
after us and will utterly destroy us. What hope have we? " When they were in this great
difficulty some merchants, who remembered the teaching and instruction given by the bishop,
offered them advice. " The God of the Christians," they said, " frequently helps those who cry
to Him and His help is all powerful. Let us enquire whether He will be on our side, and let us
with a willing mind promise offerings that will be agreeable to Him." Accordingly, at their
unanimous request, lots were cast and it was found that Christ was willing to help them.
When this had been publicly notified, the hearts of all were forthwith so greatly encouraged
that they wished to proceed immediately to make a bold attack on the town. "What," said
they, " have we now to fear or dread? Christ is with us; let us fight and behave like men;
nothing can withstand us, nor shall we fail to secure certain victory, for we have the mightiest
of the gods as our helper. " When all were gathered together with courage and joy to attack
the town, and they had invested it and were eager to commence the fight, those inside asked
that an opportunity for speech be afforded them, and when the Swedish King had agreed, they
immediately said, "We desire peace rather than fighting, and we wish to enter into an
agreement with you. In the first place we are prepared to give you for the sake of securing an
agreement all the gold and the arms that we took as spoil from the Danes last year.
Furthermore, we offer half a pound of silver for each individual man now in this town, and in
addition we will pay you the tribute which we formerly paid and will give hostages, for we
desire henceforth to be subject and obedient to your rule, as we were in former time. When
this offer had been made, the passions of the young men could not be as and said that they
would destroy by force of arms the town and all that the people possessed, and would carry
them off as captives. The king, however, and his chief men, were of a wiser opinion, and,
having accepted their offer and entered into an agreement with them, they gladly returned
home, taking with them countless treasures anti the thirty hostages that were provided. When
at length peace had been established between the two peoples, the Swedes extolled with
utmost zeal the omnipotence and glory of Christ our Lord and declared that He was greater
than all other gods. They began also to ask with solicitude what they ought to give to him, by
whom they had obtained so great a victory. At the suggestion of some Christian merchants
who were present at the time they promised that they would observe a fast that would be
acceptable to the Lord Christ, and accordingly when they returned, after spending seven days
at home they all abstained from eating flesh for another seven days. Moreover, when forty
days had elapsed they unanimously agreed to abstain from eating flesh for the forty days
following. This was done, and all who were present carried out their resolve with willing
$
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Mogelijk Piltene, een stad in het noordwesten van Letland.
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minds. After this many in their reverence and love for Christ, began to lay stress upon the
fasts observed by Christians and upon alms giving, and began to assist the poor because they
had learnt that this was pleasing to Christ. Thus with the goodwill of all did the priest
Erimbert57 accomplish amongst them the things that pertained to God, and, whilst all
applauded the power of Christ, the observance of the divine religion from that time forward
increased in these parts and encountered opposition from no one.
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Volgens Adam van Bremen (Hist. Eccl. xxiv) was de naam van deze preister Rimbert. Maar deze priester kan
niet geïdentificeerd worden als de auteur van de Vita Anskarii, die toen nog geen priester was.
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Asser, Vita Ælfredi regis Angul Saxonum
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Auteur: Het leven van Alfred werd geschreven door Asser, een monnik uit Wales die in de
jaren na 890 bisschop van Sherborne werd. Rond 885 werd hij door koning Alfred gevraagd
om aan zijn hof te verblijven. In 893 begon hij met het schrijven van een biografie over
koning Alfred.
Uitgave: Stevenson, W. H., Asser's Life of King Alfred (Oxford 1904)
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Koning Alfred trekt ten strijde tegen de heidenen en wint de strijd met de hulp van God. De
heidenen vluchten een fort binnen maar vragen na enkele dagen om vrede. De koning krijgt
medelijden met de heidenen en wil vrede sluiten als de heidenen zijn land verlaten en hun
koning zich laat bekeren en dopen door Alfred.
The same year, after Easter, king Alfred58, with a few followers, made for himself a
stronghold in a place called Athelney, and from thence sallied with his vassals and the nobles
of Somersetshire, to make frequent assaults upon the pagans. Also, in the seventh week after
Easter, he rode to the stone of Egbert, which is in the eastern part of the wood which is called
Selwood, which means in Latin Silva Magna, the Great Wood, but in British Coit-mawr. Here
he was met by all the neighboring folk of Somersetshire, and Wiltshire, and Hampshire, who
had not, for fear of the pagans, fled beyond the sea; and when they saw the king alive after
such great tribulation, they received him, as he deserved, with joy and acclamations, and
encamped there for one night. When the following day dawned, the king struck his camp, and
went to Okely, where he encamped for one night. The next morning he removed to Edington,
and there fought bravely and perseveringly against all the army of the pagans, whom, with the
divine help, he defeated with great slaughter, and pursued them flying to their fortification.
Immediately he slew all the men, and carried off all the booty that he could find without the
fortress, which he immediately laid siege to with all his army; and when he had been there
fourteen days, the pagans, driven by famine, cold, fear, and last of all by despair, asked for
peace, on the condition that they should give the king as many hostages as he pleased, but
should receive none of him in return, in which form they had never before made a treaty with
any one. The king, hearing that, took pity upon them, and received such hostages as he chose;
after which the pagans swore, moreover, that they would immediately leave the kingdom; and
their king, Gothrun59, promised to embrace Christianity, and receive baptism at king Alfred's
hands. All of which articles he and his men fulfilled as they had promised. For after seven
weeks Gothrun, king of the pagans, with thirty men chosen from the army, came to Alfred at
a place called Aller, near Athelney, and there King Alfred, receiving him as his son by
adoption, raised him up from the holy laver of baptism on the eighth day, at a royal villa
named Wedmore, where were the holy chrism was poured upon hint. After his baptism he
remained twelve nights with the king, who, with all his nobles, gave him many fine houses.
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Alfred werd in 848/849 geboren in Oxfordshire en stierf op 26 oktober 899. Hij was van 871 tot 899 koning
van Wessex. Tijdens zijn heerschappij wist hij vrede te sluiten met de Denen. Hij was actief als schrijver en
vertaler.
59
Guthrum stierf rond 890. Hij was koning van de Deense Vikingen die in de Danelaw leefden.$$
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Regino van Prüm, Chronicon
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Auteur: Regino van Prüm werd rond 840/50 geboren en stierf in 915 in Trier. Van 892 tot 899
was hij abt van de abdij te Prüm. In 899 werd hij door Ratbod, de aartsbisschop van Trier,
aangesteld tot overste van het St.-Martinusklooster in Trier. Tussen 900 en 908 schreef hij
verschillende werken, waaronder zijn Chronicon. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van de
geboorte van Christus tot 906. Het werk is onderverdeeld in meerdere boeken. Het eerste boek
eindigt met het jaar 741. Voor dit boek heeft Regino vooral gebruik gemaakt van Beda en
Paulus Diaconus. Het tweede boek behandelt de periode tussen 741 en 906 en is tot het jaar
813 een uittreksel van de Annales regni Francorum. Hierna heeft een monnik uit Trier,
mogelijk Adalbert van Maagdenburg, het werk verder afgeschreven tot het jaar 967.60
Uitgave: Rau, R., Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte III (Darmstadt 1960)
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882
Karel trekt tezamen met de Langobarden, Beieren, Alamannen, Thüringers, Saksen en
Friezen ten strijde tegen de Noormannen. Godfried, koning van de Noormannen, belooft
Christen te worden en krijgt Lothars dochter Gisela als vrouw. Hij wordt gedoopt en de
keizer tilt hem uit het doopvont. De andere Noormannen worden afgekocht met goud en
zilver.
Um diese Zeit weilte Kaiser Karl61 in Italien, woselbst er durch verschiedene Gesandtschaften
aus Germanien und Gallien veranlaßt wird, zur Übernahme der ihm durch Erbrecht
zustehenden Reiche herbeizueilen und dem von Gefahr bedrohten Reich zu Hilfe zu kommen,
weil es nach Verlust seines Hauptes den Feinden zum Gespött diente. Ohne Säumen kam er
mit allen seinen Truppen nach Francien und hub an, mit den Langobarden, Baiern,
Alamannen, Thüringern, Sachsen, Friesen und den übringen seiner Hoheit untertänigen
Reichen die Normannen an dem obengenannten Orte zu belagern; aber seine Anstrengungen
hatten, wie wohl, wie gesagt, aus verschiedenen Reichen und Stämmen eine unübersehbare
Menge zusammengestörmt war, keine rechte Erfolg, da der Zorn des Himmels gegen das die
christliche Religion entweihende Volk würtete. Zuletzt verspricht Godefrid62, der Köning der
Normannen, unter der Bedingung Christ zu werden, daß man ihm durch köningliche
Verleihung die Provinz Friesland abtrete und Lothars Tochter Gisela zur Gemahlin gebe. Als
dies nach Wunsch erlangt hatte, ließ er sich taufen und wurde vom Kaiser aus dem heiligen
Quell gehoben. Sigifrid und den übrigen Normannen wurde eine unermeßlich Menge Gold
und Silber gegeben und unter einem solchen Vertrage verlassen sie das Reichsgebiet.
884
Godfried breekt zijn belofte aan de keizer en trekt toch zijn rijk weer binnen.
In demselben Jahre fahren die Normannen, die von Dänemark nach Kinem gekommen waren,
mit Beistimmung Godefrids zu Schiffe den Rhein aufwärts, erobern Duisberg und errichten
an diesem Orte in gewohnter Weise eine Befestigung, in der sie sich den ganzen Winter über
$
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Rau, R., Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte III (Darmstadt 1960) pp. 6-8.
Karel de Dikke werd rond 839 geboren en stierf op 13 januari 888 in Neidingen. Na de dood van zijn vader,
Lodewijk de Duitser, werd hij koning van Zwaben en later hertog van Beieren en koning van Italië. Op 12
februari 881 werd hij tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gezalfd.
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Godfried de Noorman stierf in Spijk in 885; zijn geboortedatum is onbekend. Hij was een zeekoning die
plunderend rondtrok.
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aufhalten. Ihnen gegenüber schlug Herzog Heinrich ein Lager auf und duldete es durchhaus
nicht, daß sie Beute machten. Bei der Wiederkehr des Frühlings verbrennen die ihr Lager und
begeben sich in die Gegenden an der See zurürck.
In diesen Tagen verlassen auch die Normannen das Land an der Somme und wieder in
Lothars Reich zurückkehrend, schlagen sie ihr Lager bei Löwen an der Grenze dieses Reiches
auf und suchen durch unaufhörliche feindliche Einfälle beide Reiche heim. Und ihrem bösen
Treiben ein Ende zu stezen, sandte der Kaiser wiederholt ein Heer aus, doch wurde gegenüber
einer solchen Raublust von Gewalttätern nichts Denkwürdiges volbracht.
885.
Hugo keert zich ook tegen de keizer en reist naar Godfried. Hugo wil zich het rijk van zijn
vader toe-eigenen. Hendrik krijgt van de keizer de opdracht om Godfried uit de weg te
ruimen. Er vindt een ontmoeting tussen Godfried en Hendrik plaats waarbij Godfried
vermoord wordt.
Im Jahr der Götterlichen Menschwerdung 885 schickt Hugo, der den Vorsatz hegte, sich
gegen den Kaiser aufzulehnen, heimlich Gesandte zu Godefrid nach Friesland, da dieser ihm
durch seine Schwester, die er zu Ehe genommen hatte, verschwägert war, und fordert ihn auf,
nach seine Heimat zu senden, eine tüchtige Schar von Hilfsvölkern von all Seiten zu sammeln
und ihm mit allen Kräften Beistand zu leisten, damit er sich das väterliche Reich mit den
Waffen zueignen könne; und wenn dies durch seinen Eifer und seine tapfere Unterstützung
glücklichen Erfolg habe, verheißt er ihm die Hälfte seines Reiche zur Belohnung. Durch diese
aufmunternden Versprechungen wurde Godefrid wie durch ein Gift angesteckt und sucht nach
einem Antrieb und einer Gelegenheit, wie wenn er sich mit gerechtem Grunde der Treue
gegen den Kaiser entziehen könnte. Alsbald schickt er Gerulf und Gardulf, die Grafen der
Friesen, als gesandte an den Kaiser und Läßt ihm sagen, wenn er wünsche, daß er in der
versprochenen Treue verharre und die ihm anvertrauten Reichsgrenzen gegen die eigenen
Volkes verteidige, so möge er ihm Koblenz, Andernach und Sinzig nebst einigen andern zum
Gebrauche des Kaisers bestimmen Kammergütern wegen der Fülle des Weins, der dort in
reichem Maße vorhanden war, schenken, weil das Land, welches er durch die Freigebigkeit
das Kaisers zum Besitz erhalten habe, durchaus keinen Wein hervorbringe, dies betrieb er
aber in der Ansicht, daß, wenn das Erbetene ihm gewährt werde, er die Seinen in das Herz der
Reiches hineinführen und je nach dem Ausgange sich entscheiden könne; wenn es ihm aber
verweigert werde, so könne er dennoch als ein durch diese Versagung Gekränkter mit
besserem Grunde, da die Gerechtigkeit es verlange, losschlagen und die Rolle des Empörers
spielen.
Als der Kaiser ihrer listigen Kunstgriffe und des Zusammenspiels ihrer Umtriebe inne
wurde, verhandelt er mit Heinrich, einem sehr klugen Manne, in der geheimen Absich, durch
eine List den Feind, den er in das äußerste Ende des Reiches eingelassen hatte, aus dem Wege
zu räumen; (...)
Als Godefrid ihre Ankunft erfahren hatte, zieht er ihnen entgegen nach Herispich, wo sich
die Fluten des Rheined und der Wal aus ihrem gemeinsamen Bette sondern und sich weiter
von einander entfernend die Betuwe mit ihren Wogen umgürten. Auf diese Insel begeben sich
der Bischof und der Graf, hören vieles von Godefrid an und antworten ihm vieles von seiten
des Kaisers, der Tag neigt sich um Untergange, nach aufgehobenem Gespräch verlassen sie
die Insel und suchen ihre Herberge auf, um am andere Tagen wiederzukehren. Heinrich
fordert den Bischof auf, am folgenden tage Gisla, die Gemahlin Godefrids, von der Insel
abzurufen und sich zu bemühen, ihren Eifer für den Feinden rege zu machen, inzwischen
wolle er selbst mit Godefrid die Sache des Grafen Everhard verhandeln, dessen Besitz von
ihm gewaltsam ausgeraubt wurde. Hierauf überredet er jenen Everhard, wegen der
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Ungerechtigkeit, die er leiden mußte, in ihrer Mitte als Kläger aufzutreten und, wenn von
diesem, einem wilde und barbarischen Volke angehörigen Menschen ein härteres und
schmähendes Wort gegen ihn ausgestoßen würde, ohne Verzug sein Schwert zu ziehen und
ihm aus allen Kräften damit auf den Kopf zu schlagen; (von en Leuten Heinrichs werde er den
sofort erschlagen werden) ehe er sich wieder von der Erde erheben könne. Und in der Tat
Godefrid stirbt, nachdem ihm zuerst Everhard den Hieb versetz, dann Heinrichs Begleiter ihn
durchbohrt hatten, und alle Normannen, welche sich auf der Betuwe vorfanden, werden
niedergemetzelt.
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Auteur: Widukind van Corvey werd rond 925 geboren en stierf in Corvey na 973. Hij kwam
uit een adellijke familie en werd in 940 monnik in Corvey. Hij was een hagiograaf en
geschiedschrijver; zijn bekendste werk is de Res Gestae Saxonicae. Dit werk werd tussen 967
en 968 geschreven. Het werk bestaat uit drie delen en het beschrijft de geschiedenis van de
Saksen. Het zwaartepunt van het werk ligt bij de tijd van Hendrik I en vooral Otto I.63
Uitgave: Bauer, A., Rau, R., Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (Darmstadt
1971)
III, 65
De Denen zagen Jezus als een van vele goden. Wanneer een geestelijke genaamd Poppo het
christelijke geloof predikt, is koning Harald geïnteresseerd. Hij wil echter bewijs zien, en de
christelijke geestelijke moet een proef doorstaan waarbij hij gloeiend ijzer vasthoudt.
Wanneer de geestelijke deze proef zonder problemen doorstaat, bekeert Harald zich en
verwerpt de oude goden.
Die Dänen waren von alters her Christen, dienten aber nichtsdestoweniger den Götzen nach
heidnischer Weise. Es ereignete sich aber, daß bei einem Gastmahl ein Streit über die
Verehrung der Götter entstand in Gegenwart der Königs. Die Dänen behaupten nämlich,
Christus sei zwar ein Gott, aber es werde noch andere Götter geben, deren Macht noch größer
sei, da sie den Menschen größere Zeichen und Wunder durch sich kundtäten. Dagegen
erklärte ein Geistlicher, der jetzt als Bischof ein gottgeweihtes Leben führt, namens Poppa64,
es gebe nur einen einzigen wahren Gott, den Vater mit dem eingeborenen Sohn Jesus Christus
unserem Herrn und dem Heiligen Geiste, die Götzen aber seinen Dämonen und nicht Götter.
König Harald65 aber, der eifrig zum Hören, bedächtig zum sprechen geschildert wird, fragte
ihn, ob er diesen Glauben durch sich selbst bezeugen wolle. Ohne Zögern erklärte er sich
bereit. Der König aber gebot, den Geistlichen bis zum folgenden Tage zu bewachen. Als es
Morgen geworden war, ließ er eine Eisenmasse von großer Schwere mit Feuer erhitzen und
befahl dem Geistlichen, für den katholischen Glauben das glühende Eisen zu tragen. Der
Bekenner Christi ergriff das Eisen ohne Besinnen und trug es so lange, als er der König selbst
befahl, zeigte allen die unverletzte Hand und erwies so vor der ganzen Versammlung die
Wahrheit des katholischen Glaubens. Nach dieser Probe bekehrte sich der König, beschloß,
Christum als Gott zu verehren, befahl seinen heidnischen Untertanen, die Götzen zu
verwefen, und erzeigte fortan den Priestern und Dienern Gottes die Gebührende Ehre. Aber
auch Dies wird mit Recht dem Verdienste deines Vaters zugeschrieben, durch dessen Eifer in
jenen Gebieten die Kirchen und der Priesterstand zu so leuchtendem Ansehen gekommen
sind.
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Bauer, A., Rau, R., Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (Darmstadt 1971) pp. 3-8.
Poppo van Sleeswijk was een missionaris en later bisschop in het hertogdom Sleeswijk.
65
Harald I van Denemarken werd rond 935 geboren en was de zoon van Gorm de Oude. Hij was koning van
Denemarken van 958 tot zijn dood rond 985/6. Vanaf 970 was hij ook koning van Noorwegen.
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Thietmar van Merseburg, Chronicon
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Auteur: Thietmar van Merseburg werd op 25 juli 975 geboren en stierf op 1 december 1018.
Hij was de zoon van Siegfried, hertog van Walbeck, en familie van keizer Otto de Grote. Hij
studeerde in Quedlinburg en Maagdenburg en werd in 1009 bisschop van Merseburg. In 994
werd hij gevangen genomen door de Noormannen. Tussen 1012 en 1018 schreef Thietmar het
Chronicon dat bestaat uit 8 boeken en de periode tussen 908 en 1018 beslaat. Voor de
vroegere geschiedenis heeft hij onder andere gebruik gemaakt van Widukinds van Corvey’s
Res gestae Saxonicae en de Annales Quedlinburgenses.66
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II, 14.
Poppo gaat naar koning Harald om het Christendom daar te vernieuwen aangezien, zijn volk
was terug gevallen in de oude heidense gebruiken. Harald wil door middel van een
godsoordeel zien dat het christelijke geloof sterker is, en Poppo moet gloeiend ijzer
vasthouden. Poppo doorstaat de proef en Harald is overtuigd.
Damals erneuerte der Priester Poppo67 bei den unter Haralds68 Herrschaft stehenden Dänen
das verachtete Christentum. Er tadelte nämlich den König sein Volk, weil sie sich nach dem
Abfall vom Gottesdienst ihrer Vorfahren Göttern und Dämonen hingegeben hatten, und
versicherte, es gäbe nur einen Gott in drei Personen. Auf die Frage des Königs, ob er seine
Worte durch das glühende Eisen bekräftigen wolle, erklärte er sich freudig hierzu bereit; am
folgenden Tage trug er ein sehr schweres, geweihtes Eisen an den vom Könige bezeichneten
Ort; dann hob der Furchtlose seine Hände unverletzt in die Höhe. Hoch erfreut über dieses
Wunder unterwarf sich der König mit allen den Seinen sofort in Demut dem Joche Christi und
gehorchte bis zu seinem Ende als gläubiger Christ den Geboten Gottes.
IV, 55.
Miesko was met een christelijke vrouw uit Bohemen getrouwd. Zij zag dat haar man nog
steeds heiden was en probeerde hem ervan te overtuigen dat hij zich moest bekeren.
(…)
Ich erzähle daher jetzt die restlichen Taten der berühmten Polenherzogs Mieszko69, der in den
früheren Büchern zum großen Teil schon behandelt ist. Er hatte eine edle Gemahlin aus
Böhmen heimgeführt, die Schwester Boleslaws des Alten, deren Leber in Wahrheit ihrem
Wesen entsprach. Sie hieß nämlich auf slawisch Dobrawa70, was zu deutsch „die Gute˝
bedeutet. Da sie ihren Gemahl noch in mannigfachen heidnischen Irrtümern verstrickt sah,
überlegte diese Getreue Christi in ihrem einfachen Gemüt voller Eifer, wie sie sich ihn auch
im Glauben verbinden könne. In jeder Weise mühte sie sich, ihn zur Milde zu bewegen, nicht
$
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Trillmich, W., Chronik (Darmstadt 1957) pp. x-xxv.
Poppo van Sleeswijk was een missionaris en later bisschop in het hertogdom Sleeswijk.
68
Harald I van Denemarken werd rond 935 geboren en was de zoon van Gorm de Oude. Hij was koning van
Denemarken van 958 tot zijn dood rond 985/6. Vanaf 970 was hij ook koning van Noorwegen.
69
Mieszko I werd rond 935 geboren en stierf in 992. Hij was de hertog van Polen en was leenman van keizer
Otto I en Otto II van het Heilige Roomse Rijk.
70
Dubravka van Bohemen werd in 931 geboren en stierf in 977. Ze was de dochter van Boleslav I van Bohemen.
In 965 trouwde ze met Mieszko I, waardoor er een bondgenootschap tussen Polen en Bohemen ontstond.
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wegen des dreifältigen Trachtens dieser bösen Welt, sondern vielmehr um der preiswürdigen
und allen Gläubigen se erstrebenswerten Frucht ewigen Lohnes willen.
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IV, 56.
Dubravka overtuigt Miesko dat zij zich moet laten dopen.
Bewußt tat sie eine Zeit lang Böses, um später lange gut handeln zu können: Als sie nämlich
in den ihrer Vermählung folgenden Fasten versuchte, durch Enthaltsamkeit von Fleisch und
körperliche Kasteiung Gott einen wohlgefälligen Zehnt zu opfern, bat sie ihr Mann
schmeichelnd, ihren Vorsatz aufzugeben. Sie aber willigte ein in der Überlegung, dann werde
er in anderer Hinsicht leichter auf sie hören. Manche behaupten, sie habe nur in einer
Fastenzeit Fleisch gegessen, andere in dreien. Nur kennst du ihr Vergehen, lieber Leser;
betrachte jetzt auch die schöne Frucht ihres frommen Strebens: Hatte sie sich um die
Bekehrung ihres Gemahls bemüht, so erhörte sie ihr Schöpfer in seiner Güte: Seine
unendliche Güte brachte den eifrigen Verfolgers zur Besinnung, die häufigen Mahnungen der
geliebten Frau ließen ihn das Gift des angeborenen Unglaubens ausspeien, und in der hl.
Taufe wusch er das Erbübel unserer Herkunft ab. Und fortan folgten ihrem geliebtem Haupt
und Herrn die bis dahin zurückhaltenden Glieder seines Volkes und scharten sich im
hochzeitlichen Kleide zu den Jüngern Christi.
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Dudo van St. Quentin, Historia Normannorum, of Libri III de moribus et actis primorum
Normanniae ducum
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Auteur: Dudo van St. Quentin werd rond 960 geboren en stierf rond 1026. Hij was een
kanunnik van St.-Quentin in Noord Frankrijk. Hij geldt als de eerste geschiedschrijver van de
Normandiërs. Hij verbleef enige tijd aan het hof van Richard I, hertog van Normandië. Hij
schreef zijn Historia Normannorum of Libri III de moribus et actis primorum Normanniae
ducum tussen 1015 en 1026.71
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Uitgave: Christiansen, E., History of the Normans (Woodbridge 1998)
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II, 5
Rollo verblijft op het eiland Scanza en plant wraak op hen die hem hebben verdreven. Een
goddelijke stem spreekt tot hem en zegt dat hij naar Engeland moet varen. Hij bespreekt deze
droom met een christelijke man die hem uitlegt dat als Rollo gedoopt zou worden hij eeuwige
glorie zou krijgen. Rollo haast zich naar Engeland.
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He72 lingered sorrowfully on the island of Scanza for a long time, raging with anxious
thoughts of tormenting hatred, and planning to revenge himself on his enemies; and many of
those whom the royal cruelty had driven from Dacia73 turned to him. When his body was
exhausted by work, he was overcome by sleep, and a divine voice spoke to him and said:
- Rollo, rise up with speed, and make haste to sail across the sea and go to the English.
There you will hear how you will return to your own country as a saviour, and will there
enjoy perpetual peace, free from harm.
He reported this dream to a wise man who was also a Christian, and he interpreted in this
way:
- In due course, you will be purified by holy baptism, and you will become a most worthy
Christian: and one day you will reach the Angles, that is, the angels, through wandering the
uncertain world: and with them you will enjoy the peace of everlasting glory.
At once, he fitted the ships with sails, equipped them with oars, and freighted them with corn,
wine, and bacon, and quickly crossed ‘the sail-winged sea’ and reached the Angles, supposing
the he might remain there at peace for a long time. However, the people who lived in that
part of the country heard that Rollo the Dane was coming, and they arrayed a huge force
against him, and endeavoured to drive him away from their boundaries.
II, 6
Rollo droomt dat hij op een berg is in een Frankisch dorp. Hij ziet een beek en wanneer hij
zich er in wast verdwijnt zijn lepra. Ook ziet hij onder aan de berg duizenden vogels, van
allerlei soorten en maten, die tezamen in de beek baden, eten en nesten bouwen. Wanneer hij
wakker wordt, roept hij alle hoofdmannen, ook de gevangen hoofdmannen, bij zich en vraagt
om de betekenis van de droom. Een christelijke gevangene legt uit dat de berg de Kerk is en
het wassen in de beek de doop. De lepra waren de oude zonden van de koning die in de doop
van hem af gewassen werden. De vogels waren mannen uit allerlei gebieden die hem allen
zouden dienen. Rollo is blij met deze woorden en laat de gevangenen vrij.
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Christiansen, E., History of the Normans (Woodbridge 1998) pp. ix – xii.
Rollo, later Robert I van Normandie, werd rond 860 geboren en stierf rond 932. Hij was een Deense of
wellicht Noorse Vikingleider. Hij regeerde van ca. 911 tot ca. 925/932. Hij werd verbannen en leefde enige tijd
op de Orkney eilanden. In 911, bij het Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte, verkreeg hij Normandië.
73
Dudo’s woord voor Denemarken.
72
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However, while he was still troubled in mind with these sorts of anxieties, the people of that
region subjected themselves to his authority and did fealty to him: and one night, while sleep
was gently creeping over his drowsy limbs from the jaws of Lethe, he seemed to behold
himself place don an mountain, far higher than the highest, in a Frankish dwelling. And on the
summit of this mountain he saw a spring of weer-smelling water flowing, and himself
washing in it, and by it made whole from the contagion of leprosy and the itch, with which he
was infected; and finally, while he was still staying on top of that mountain, he saw about the
base of it many thousands of birds of different kinds and various colours, but with red left
wings, extending in such numbers and so far and so wide that he could not catch sight of were
the ended, however hard he looked. And they went one after the other in harmonious
incoming flights and sought the spring on the mountain, and washed themselves, swimming
together as they do when rain is coming; and when they had all been anointed by this
miraculous dipping, the all ate together in a suitable place, without being separated into
genera or species, and without any disagreement or dispute, as if they were friends sharing
food. And they carried off twigs and worked rapidly to build nests; and furthermore, the
willingly yielded to his command, in the vision.
Then he awoke, and called to mind the vision he had seen, and summoned the greater
chiefs, and also called in the chiefs who had been captured in battle, and immediately gave an
account of all that had happened in the vision; and he asked them what they felt to be the
hidden meaning of the vision? They all remained silent; and the none of the prisoners who
had been instructed in the faith of the Christian religion and was tinged with a diversity
inspired foreknowledge, expounded the hidden meaning of that vision saying:
- The mountain in Francia where you seemed to be standing represents the church of that
land. The spring which was on the summit of the mountain means the rebirth of baptism. By
the leprosy and itch with which you were infected, you may understand the crimes and sins
which you have committed, which were washed away therein; and by your being purged from
that disease of leprosy and itch you were to be born again in the front of holy baptism and
cleansed from all sins. By the different kinds of birds with their crimson left wings, whose
furthest extremity you were unable to reach with your gaze, you may understand men of
different provinces with shields on their arms, who have done fealty to you, and whom you
will see joined together in a countless multitude. By the birds bathed in the spring and washes
therein by turns, and feeling in common: the people infected by the taint of the Old Deceiver,
to be washed by the sign of baptism and feasted on the sustenance of the sacred body and
blood of Christ. By the nests, which were making round the mountains, you may understand
the walls of the devastated cities which are to be rebuilt. The birds of different sorts will obey
you: men of different kingdoms will kneel down to serve you.
Then was Rollo overjoyed by these words that interpreted the wonders, and he released
from chains the interpreter of his vision and the others whom he had captured in war, and he
sent them back rejoicing to their homes, with various gifts endowed, and divers donations.
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Adam van Bremen, Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum

#$

%"$

%#$

Auteur: Adam van Bremen werd voor 1050 geboren en stierf op 12 oktober 1081-1085. Hij
kwam waarschijnlijk uit Meißen of Bamberg. Hij heeft tegelijk met Lampert van Hersfeld de
Bamberger domschool bezocht. In 1066/67 kwam hij op verzoek van Adalbert van Bremen
naar Bremen, waar hij domheer werd. Hij reisde naar de Deense koning Sven Estridson,
waarna hij in 1069 hoofd van de kloosterschool werd. Na de dood van Adalbert begon hij met
het schrijven van de Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Het werk bestaat uit vier
delen over de geschiedenis van het aartsbisdom Hamburg-Bremen en het noorden. Het eerste
boek begint bij 788 en gaat over de kerk van Hamburg-Bremen en de missie naar het noorden.
Het tweede boek gaat over de periode tussen 940 en 1045. In het derde boek beschrijft hij het
leven en de daden van aartsbisschop Adalbert. In het laatste boek richt hij zich vooral op de
geografie en de bewoners van Scandinavië. Hij baseerde zich onder anderen op Einhard en
Cassiodorus. Hij eindigde zijn werk rond 1075/76 maar bleef het tot zijn dood reviseren.74
Uitgave: Tschan, F. J., History of the Archbishops of Hamburg-Bremen (New York 1959)
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I,16
Unni reist naar de Denen, waar hij koning Gorm wil bekeren; dit lukt niet maar de bekering
van koningszoon Harold wel.
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Thereafter the confessor of God came to the Danes over whom, as we have said, the most
cruel Gorm75 then held sway. The latter, indeed, he could not win over on account of his
inborn savagery, but he is said by his preaching to have won the king’s son, Harold76. Unni77
made him so faithful to Christ that, although he himself had not yet received the sacrament of
baptism, he permitted the public profession of Christianity which his father always hated.
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I,17
Harald, koning van de Denen, wordt verdreven uit zijn koninkrijk en gaat naar Lodewijk voor
hulp. Daar wordt hij bekend met het Christendom en wordt hij met anderen gedoopt in Mainz.
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At that very time the king of the Danes, Harold78, despoiled of his kingdom by the sons of
Gotafrid, came to Louis a suppliant. And on being instructed thereupon in the doctrine of the
Christian faith, he was baptized at Mainz with his wife and brother and a great multitude of
Danes. The emperor lifted him from the sacred font and, resolved to restore him to the
kingdom (…).

!"$

I,2079
De Denen worden bekeerd door Poppo. Nadat hij een godsoordeel doorstond, bekeerde
koning Harald zich.
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Schmale, F. J., 'Adam v. Bremen', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol.
1, col. 107, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online.
75
Gorm de Oude werd tegen het einde van de 9e eeuw geboren en stierf in 958. Hij was koning van Denemarken
vanaf ca. 900 tot ca. 940.
76
Harald I van Denemarken werd rond 935 geboren en was de zoon van Gorm de Oude. Hij was koning van
Denemarken van 958 tot zijn dood rond 985/6. Vanaf 970 was hij ook koning van Noorwegen.
77
Dit moet de missionaris Poppo van Sleeswijk zijn; missionaris en later bisschop in het hertogdom Sleeswijk.
78
Harald Klak werd rond 785 geboren en stierf rond 852. Hij was koning van Jutland en mogelijk van andere
delen van Denemarken.
79
Alleen in codex C, niet door Adam geschreven. Afgeleid van Sigibert van Gembloux, Chronographia.
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In the year of the Lord 996 the Danes were converted tot he faith through a certain Poppo,
who in the presence of the people carried without injury a white-hot iron fashioned in the
form of a glove. When king Harold80 beheld this wonder, he renounced idolatry and with all
his people turned to the worship of the true God. Poppo, moreover, was promoted to the
episcopate.
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II,43
Olaf, zoon van Tryggve, bekeerde zich in Engeland en bracht het geloof terug naar
Noorwegen.
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Tradition has it that they baptized the son of Tryggve81, Olaf82, who then ruled the
Norwegians, among which folk he was the first Christian. Olaf, the son of Tryggve, when
expelled from Norway, went to England and there embraced Christianity, which he was the
first to bring back into his fatherland.

$
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I van Denemarken werd rond 935 geboren en was de zoon van Gorm de Oude. Hij was koning van
Denemarken van 958 tot zijn dood rond 985/6. Vanaf 970 was hij ook koning van Noorwegen.$
81
Olaf (Tryggvason) I van Noorwegen werd in de jaren 960 geboren en stierf in 1000. Hij was koning van
Noorwegen van 995 tot aan zijn dood.
82
Tryggve Olafson stierf in 963. Hij was koning van Viken, een deel van Noorwegen. Hij werd door Harald
Grijshuid gedood toen deze probeerde heel Noorwegen onder zijn bewind te krijgen.
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Hartwig, Vita sancti Stephani
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Auteur: Bisschop Hartwig schreef de Vita sancti Stephani op aanvraag van de Hongaarse
koning Koloman rond het jaar 1100 of tussen de jaren 1112-1116. Hij gebruikte bij het
schrijven van zijn vita de twee eerdere vitae die tussen 1077 en 1038 geschreven zijn.83
Uitgave: Berend, N., ‘Hartvic, Life of King Stephen of Hungary’, in: ed. Head, T., Medieval
Hagiography, An Anthology (New York 2001)
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2.
Geza was een strenge heidense vorst maar vriendelijk voor vreemden. Hij wilde vrede sluiten
met zijn buren en liet Christenen toe in zijn rijk. Geza en zijn familie bekeerden zich en
werden gedoopt. Hij probeerde zijn hele bevolking Christen te maken, heidense riten te
verbieden en bisdommen te installeren. Hij kreeg een visioen waarin een jonge man
verscheen die hem vertelde dat hij een zoon zou krijgen die een christelijk rijk zou creëren.
Ook zal er een man naar zijn rijk komen die hij vriendelijk moest ontvangen.
That is to say, at the time when the said people were destroying the Church of God, they had a
certain ruler, fourth from the one who had been the first chief at the entry of the Hungarians to
Pannonia, by the name of Geysa84, who was strict and cruel, acting in a domineering was, as it
were, with his own people, but compassionate and generous with strangers, especially with
Christians, although [he was] still entangled in the rite of paganism. At the approach of the
light of spiritual grace, he began to discuss peace attentively with all the neighbouring
provinces, so that it could already be seen from this whose son he wished to become,
according to the word of our Saviour speaking in the Gospel: Blessed are the peacemakers,
for they shall be called sons of God [Mt 5:9]. Moreover, he laid down a rule that the favour of
hospitality and security be shown to all Christians wishing to enter his domain. He gave
clerics and monks leave to enter his presence; he offered them a willing hearing, and
delighted in the germination of the seed of true faith sown in the garden of his heart.
What more is there to say? He divinely appointed time arrived, Geysa along with his
household believed, and he was baptized, promising that he would deliver all those subject to
his rule into the service of the Christian name. And, since he was greatly concerned about the
subjugation of rebels and destruction of sacrilegious rites and the establishment of bishoprics,
according to his judgment, for the success of the holy Church, the Lord consoled him through
a miraculous vision at night. He had a youth of delightful appearance stand before Geysa,
who told him: “Peace to you, chosen by Christ. I order you to be free from your cares. What
you have in mind has not been granted to you, because your hands are polluted by human
blood. A son will be born of you and go forth, to whom the Lord will entrust all these things
to settle, according to the purpose of divine providence. He will be one of the kings chosen by
the Lord to exchange the crown of secular life [James 1:12] for an everlasting one. So, you
should receive the man sent to you on special legation with respect, and once having received
him, keep him with reverence, listen to his exhortations with a faithful heart, and not with
feigned assent”.
$
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Berend, N., ‘Hartvic, Life of King Stephen of Hungary’, in: ed. Head, T., Medieval Hagiography, An
Anthology (New York 2001) p. 375.
84
Géza werd rond 945 geboren en stierf op 1 februari 997. Hij was de vorst van de Magyaren vanaf 972 tot 997.
In 972 werd hij door een alliantie tussen het Heilige Roomse Rijk en Byzantium gedwongen over te gaan op het
Christendom.
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3.
Geza vertelde zijn familie over zijn visioen en dankte God. Adalbert kwam naar zijn rijk toe
om hem te bekeren. Het hele land werd bekeerd en kerken werden gebouwd. De vrouw van
Geza, die bijna ging bevallen, kreeg ook een visioen. Voor haar verscheen de heilige Stefanus
die haar verteld dat zij een zoon krijgt en zij hem zijn naam moet geven.
On waking, the dazed ruler contemplating the vision, first by himself, then with those faithful
to Christ and his family, humbly gave thanks to God, prostrating himself on the pavement,
stretching out his hands, and shedding tears. He commended himself, his domain, and his son
who was to be born to the protection of Him who neither sleeps not slumbers. While he thus
wondered about the man divinely prophesied, it was announced to him that the blessed
Adalbert85, prelate of the Bohemian Church, was coming to him for his conversion, and for
his profession of an unfeigned faith [2 Tim 1:5, Vulgate], in order to offer up a sacrifice of
praise [Heb 13:15] to the Lord God. Unspeakable joy arose in Christ’s new soldiers; the
leader, with all the faithful, went to meet the champion of Christ, received him honourably,
and, as he was bidden by vision, demonstrated in every way that he would be an obedient son
to him. Therefore, at the order of the ruler, the unruly people came together everywhere, the
hole bishop and his companions made exhortations continuously, the people of the land were
converted and baptized, churches were established in many places. For the light that
enlightens every man [Jn 1:9], chasing away darkness, began to shine in Hungary, and in this
the words of the prophecy were fulfilled, which say the people who walked in darkness have
seen a great light [Is 9:2]. The light of the invisible light is Christ, whom the pagans deserved
to see when, recalled from darkness, the truly and wholly believed him to be true God and
man.
Nor should it be passed over in silence that, to dispel all doubt, lest perchance the abovementioned vision, having appeared only to the husband, should seem to lack credibility,
divine grace whished also to console his wife, who was near giving birth, by a similar vision.
For there appeared to her the blessed Stephen86, Levit and protomartyr, adorned in the
distinctive Levitical habit, who began to talk to her thus: “Woman, trust in the Lord, and be
assured, for you will give birth to a son, to whom first from this people a crown and kingdom
is due; and give him my name.’ To whom the astonished woman responded: “Who are you,
my lord, and furthermore by what name are you called?” “I am,” he said, “Stephen
protomartyr, who was the first to suffer martyrdom for the name of Christ.” And, having said
that, he disappeared.
4.
Stefanus wordt geboren en Adalbert doopt hem. Tijdens zijn jeugd krijgt hij een goede
opleiding en wordt hij tot opvolger van zijn vader gekozen.
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In the meantime, as foretold by the Lord, the son of the ruler was born87, whom, according to
the prophet, the Lord had known before he was conceived in the womb, before he was born,
$

85

Adalbert werd rond 956 geboren en stierf nabij Gdansk op 23 april 997. Hij kwam uit een adellijke familie en
studeerde tien jaar in Maagdenburg. Hij werd als missionaris meerdere malen naar Bohemen gestuurd en werd
bisschop van Praag. In 977 ging hij op missie naar Pruisen en werd daar door heidenen vermoord.
86
Stefanus was de eerste martelaar van het Christendom. Hij werd door de apostelen aangewezen om aalmoezen
te verdelen onder de weduwen. Hij werd in het jaar 35 gestenigd nadat hij de hogepriester van Jeruzalem had
beschuldigd van de moord op Jezus.
87
Stefanus I werd rond 975 geboren en stierf op 15 augustus 1038. In 1000 werd hij de eerste koning van
Hongarije. Hij werd als heiden geboren en werd in 985 gedoopt door Adalbert van Praag. In 997 wist hij alle
Magyaarse stammen onder hem te verenigen.
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He had given the name of His protomartyr. Bishop Adalbert, beloved by God, anointed him
with the baptismal chrism according to the truth of his belief. The name Stephen was given
him, which we do not believe to have been contrary to the purpose of God. Indeed
“Stephanus” means “crown” in Latin. For God wanted to crown him in this world to royal
power, and determined to redeem him in the future one by the crown of everlasting beatitude,
that he might receive unfailing glory after the yoke of this life.
He was born in the city of Esztergom, and, still a boy, he was fully instructed in
knowledge of the grammatical art. The child grew, nourished by diligent education, and with
the passage of childhood, as he ascended to the first stage of adolescence, his father convoked
the chief lords of Hungary, together with the next order, and through the counsel of common
deliberation, placed his son Stephen at the head of the people to rule after him; and to confirm
this, he exacted an oath from everyone. And reaching the end of his days this, in the year 997
of the Incarnation of the Lord, he exchanged the worthless affliction of the world for heavenly
joy. In the same year the blessed bishop Adalbert entered Prussia in order to preach the word
of God, and there he was crowned with the martyr’s palm.
5.
Na de dood van zijn vader werd Stefanus koning en hij probeerde zijn volk te bekeren.
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After the death of his father, Stephen, still an adolescent, by the favor of the princes and
common people was laudably raised to the seat of his father and began with an ardent spirit to
be the defender of truth, because, although he was in the bloom of his adolescence, he did not
have his heart in his mouth, but his mouth in his heart [Sit 21:26]. Not forgetting the Holy
Scriptures, for which he was zealous above all, he kept judgment and justice before his eyes,
according to the words of Solomon: The wise man also may hear discipline and increase in
learning, and the man of understanding acquire government [Prov 1:5]. Thus showing
himself to be God’s faithful steward [Lk 12:42] in all his mandates, he began to consider in
his own mind how he could deliver the people subject to him the worship of the one God. But
because he considered that without the alliance of neighbouring peoples he could not do this,
he faithfully strengthened the peace established with the people of surrounding provinces, so
that whatever he pondered in his mind, he would be able to complete more securely in the
young implantation of Christianity.
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Gallus Anonymus, Gesta principum Polonorum
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Auteur: Over de auteur van de Gesta principum Polonorum is weinig bekend. Tegenwoordig
wordt de naam Gallus Anonymus gehanteerd. De auteur was waarschijnlijk geen Pool, Tsjech
of Duitser. Uit zijn grote kennis over Hongarije kunnen we opmaken dat hij hier enige tijd
heeft verbleven.88 Tegenwoordig is de algemene consensus dat de auteur een West-Europese
achtergrond heeft. De regio’s waarmee hij connecties lijkt te hebben zijn de Provence, de
Loirevallei en Vlaanderen. We kunnen met zekerheid zeggen dat de auteur een monnik was.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de auteur een literaire opleiding genoten in klassiek Latijn en zijn
scholing wijst in de richting van Noord-Frankrijk. Dit lijkt te wijzen op een Franssprekende
monnik die in Polen arriveerde dankzij de benedictijner verspreiding in Hongarije.89 De
auteur kwam in het begin van de twaalfde eeuw in Polen en heeft de Gesta principum
Polonorum tussen 1112 en 1118 geschreven. Het staat vast dat hij uit een cultureel hoog
ontwikkelde regio in West-Europa kwam.90
Uitgave: Knoll, P. W., Schaer, F., Gesta principum Polonorum (Boedapest 2003)
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I,4
Mieszko, zoon van Siemomys!, was tot zijn zevende levensjaar blind. Op zijn zevende
verjaardag wordt er volgens de gebruiken een groot feest georganiseerd. Tijdens dit feest
krijgt Mieszko zijn gezichtsvermogen terug. De auteur legt dit wonder uit als een goddelijk
wonder. God heft Mieszko eerst zijn lichamelijke gezichtsvermogen terug gegeven en zal hem
later het spirituele gezichtsvermogen geven.
Siemomys!’s91 son was the great and memorable Mieszko92, the first of that name, who was
blind for the first seven years of his life. But when his seventh birthday came around, the
boy’s father, following custom, called a gathering of his comites and other princes to celebrate
a grand and lavish banquet.93 Yet as they feasted, no one remarked how he did but sigh from
the bottom of his heart for the blindness of his son – thinking, it would seem, of the sadness
and shame of it. But while the others rejoiced and clapped their hands, as the custom was, a
new joy augmented their joy, for it became clear that the blind boy had recovered his sight.
But his father would not believe anyone who told him the news, until his mother rose from
the feast and went to the boy’s room, and cut the knot of his father’s doubt when she
presented the boy who now could see all the seated company. Then indeed everyone’s
happiness was complete when the boy recognized those whom he had never seen, turning the
shame of his blindness to indescribable joy. The Duke Siemomys! questioned the older and
wiser among those present carefully, asking whether some portent was indicated by the boy’s
blindness and the recovery of his sight. Their explanation was that as he had once been blind,
so too Poland had, been blind before; but in time to come, they prophesied, Poland would be
illuminated by Mieszko and exalted over all the neighboring nations. And indeed, this is what
#
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Knoll, P. W., Schaer, F., Gesta principum Polonorum (Boedapest 2003) p. Xxvii.
Bisson, T. N., ‘On not eating Polish bread in vain: resonance and conjuncture in the Deeds of the Princes of
Poland (1109-1113)’ in: Viator vol. 29 (1998) p. 275.
90
Olinski, P., ‘Am Hofe Boleslaw Schiefmunds. Die Chronik der Gallus Anonymus’ in: Die
Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa (Torun 2006) p. 94.
91
Siemomys! was de derde hertog van Polen. Hij stierf ca 950-960.
92
Mieszko I werd tussen 920 en 945 geboren en stierf in 992. Hij was hertog van Polen en wordt wel gezien als
de stichter van de Poolse staat.
93
Het was in Polen waarschijnlijk het gebruik dat het op de zevende verjaardag van een jongen tijd was voor zijn
“tonsure”. Hierbij werden de haren van de jongen geknipt als een rite de passage.
89
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came to pass. However, another interpretation could have been given. For Poland was indeed
blind before, for she knew neither the worship of the true God nor the teachings of the Faith;
but when Mieszko was enlightened Poland was enlightened too, because when he came to
believe, the people of Poland were saved from the death of unbelief. For it was a fitting
progression that Almighty God first restored to Mieszko his corporal vision and then gave
him spiritual sight, so that he might pass from visible things to the understanding of invisible
ones, and through knowledge of His works gain some inkling of the omnipotence of the
Artisan. But why let the wheel run ahead of the cart? As it was, Siemomys! grew old and
weak, and he bade the world a last farewell.
I,5
Mieszko volgt zijn vader op en begint oorlogen met de naties om hem heen. Hij is echter nog
steeds een heiden en had volgens het heidense gebruik zeven vrouwen. Als hij een christelijke
vrouw, D!brówka, tot vrouw wil nemen, eist zij dat hij zich eerst tot het Christendom bekeert.
Mieszko geeft toe en wil zich bekeren.
But once he became duke, Mieszko began to put the quickness of his mind and strength of his
body to use, and many times he went to war with the nations about. Yet he was still so
enmeshed in the error of paganism that following their custom he was wrongfully joined to
seven wives. But later he sought the hand of a most Christian woman from Bohemia called
D"brówka.94 However, she refused to marry him unless he gave up this wicked custom and
promised to become a Christian. So when he assured her that he would give up that practice
of paganism and receive the sacraments of the Christian faith, this lady came to Poland with a
great retinue of Christian followers both followers both secular and ecclesiastic. But she
would not agree to marriage until he had taken time to consider carefully to observances of
Christianity and the religion ordained by the church and set aside the pagan errors, and then
laid himself in the bosom of the mother church.
I,6
Dankzij D!brówka heeft Mieszko zich laten dopen.
So, thanks to his devout wife, Mieszko, was the first duke of Poland to receive the grace of
baptism. And it is fully enough to say to his praise and glory that in his days through him the
dayspring from on high visited the kingdom of Poland.
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D"brówka, rond 935 geboren en gestorven in 977, was de dochter van Boleslav I, de hertog van Bohemen.
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De Nestorkroniek.
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Auteur: De auteur van de Nestorkroniek werd rond 1056 geboren en stierf rond 1114 in Kiev.
Hij was een monnik, vanaf 1073 mogelijk in een klooster in Kiev. Zijn eerste werk uit 107985 is een Vita van Boris en Gleb. Hierna schreef hij de Vita van Feodosij. Bij het schrijven
van de kroniek, rond 1113, maakt hij gebruik van enkele Byzantijnse historici zoals Gregorius
Hamartolus en Johannes Malalas. Daarnaast heeft hij vast en zeker gebruik gemaakt van
andere kronieken in Slavische talen die niet overgeleverd zijn.95
Uitgave: Müller, L., Die Nestorchronik (2001 München)
955.
Olga gaat naar Zagrad waar Constantijn tsaar was en ontmoet hem. De tsaar vindt haar erg
aantrekkelijk en wil dat zij zijn vrouw zou worden. Olga antwoordt dat zij heiden is en de
patriarchen leren haar over het geloof. Ze wordt door de tsaar en patriarchen gedoopt en
krijgt de naam Oléna. Na de doop wil de tsaar haar tot vrouw nemen, maar Olga weigert dit.
De tsaar is boos, want hij heeft haar veel geschenken gegeven, maar Olga vertrekt naar Kiev.
Wanneer de tsaar om de geschenken vraagt die Olga hem beloofd heeft, weigert ze deze te
geven. Terug in Rusland probeert ze haar zoon Svjatosláv te overtuigen dat hij zich moet
bekeren tot het christelijke geloof. Hij luistert niet naar zijn moeder en blijft heiden.
Im Jahre 6463. Ól’ga96 zog nach Griechenland und kam nach Zargrad. Damals war
Konstantinos97, der Sohn der Leon, Zar. Und Ól’ga kam zu ihm. Und da der Zar sah, daß sie
sehr schön war von Angesicht und klug, wunderte er sich ihres Verstandes und sprach zu ihr
und sagte: Du bist geeignet, in dieser Stadt mit uns zu herrschen. Sie / aber verstand [seine
Absicht] und sagte zum Zaren: Ich bin Heidin; aber wenn du mich taufen willst, so taufe mich
selbst; sonst lasse ich mich nicht taufen. Und der Zar taufte sie mit dem Patriarchen. Da sie
aber erleuchtet war, freute sie sich an Seele und Leib. Und der Patriarch belehrte sie über den
Glauben und sagte zu ihr: Du bist gesegnet unter den russischen Frauen, denn du hast das
Licht lieb gewonnen und die Finsternis verlassen. Segnen werden dich di Russensöhne noch
bis in das letzte Geschlecht deiner Enkel. Und er gebot ihr [und belehrte sie] über die
Ordnung der Kirche, über das Gebet und über das Fasten, über Almosen und über die
Enthaltsamkeit, dass der Körper rein sei. Sie aber neigte ihr Haupt und stand und nahm die
Lehre auf wie ein Schwamm, der getränkt wird. Und nachdem sie sich vor dem Patriarchen
verneigt hatte, sprach sie: Durch deine Gebete, o Gebieter, möge ich bewahrt werden vor dem
Netz des Feindes. Es wurde aber ihr Name in der Taufe genannt „Oléna“, wie auch die alte
Zarin, die Mutter des großen Konstantin. Und der Patriarch segnete sie und entließ sie. Und
nach der Taufe rief sie der Zar und sagte zu ihr: Ich will dich mir zur Frau nehmen. Sie aber
sagte: Wie willst du mich [zur Frau] nehmen, nachdem du mich selbst getauft und mich
Tochter genannt hast? Unter Christen gibt es doch dieses Gesetz nicht, und du selbst weißt
[das]. Und der Zar sagte: Du hast mich überlistet, Ól’ga! Und er gab ihr viele Gaben, Gold
$
95

Kämpfer, F., 'Nestor', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 6, col. 1098,
in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online.
96
Olga werd rond 890 in Pskov geboren en stierf op 11 juli 969 in Kiev. Ze kwam uit de dynastie der Ruriken en
was van 945 tot haar dood vorstin van het Kievse Rijk. Ze was getrouwd met Igor van Kiev en had met hem een
zoon Svjatoslav I. Na de dood van haar man werd zij regentes voor haar zoon. Ze werd rond 955 gedoopt in
Constantinopel en vroeg in 959 aan keizer Otto I een bisschop te sturen. Otto stuurde Adalbert van
Maagdenburg.
97
Constantijn VII werd geboren in 905 en stierf op 9 november 959. Van 913 tot 957 was hij keizer van het
Byzantijnse Rijk. Hij schreef enkele historische werken.
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und Silber und edle Tuche und verschiedenartige Gefäße. Und er entließ sie, nachdem er sie
seine Tochter genannt hatte. Sie aber, als sie nach Hause wollte, kam zum Patriarchen, den
Segen erbittend für [die Reise] nach Hause, und sagte zu ihm: Meine Leute und mein Sohn
sind Heiden. Möge Gott mich behüten vor allem Bösen! Und der Patriarch sagte: Getreues
Kind! Du bist auf Christus getauft und hast Christus angezogen. Christus / wird dich
bewahren, wie er den Henoch bewahrte hat in den erste Geschlechtern und dann Noach in der
Arche, Abraham vor Abimelech, Lot vor den Sodomitern, Mose vor dem Pharao, David vor
Saul, die drei Jünglinge vor dem Feuerofen, Daniel vor den wilden Tieren. So wird er auch
dich erlösen von dem Bösen und von seinen Netzen. Und der Patriarch segnete sie, und sie
zog hin mit Frienden in ihr Land, und sie kam nach Kiev. Dies war so, wie unter Salomo die
äthiopische Zarin zu Salomo gekommen ist, da sie hören wollte von der Weisheit Salomos,
und sie sah viele Weisheit und Zeichen; so suchte auch diese selige Ól’ga die gute Weisheit
Gottes; aber jene [suchte] menschliche [Weisheit], diese aber göttliche. Denn welche die
Weisheit suchen, werden finden. Die Weisheit wird gesungen an den Ausgängen; auf den
Wegen aber führt sie freien Mut der Rede. Oben auf den Wehrmauern wird sie gepredigt; an
den Stadttoren redet sie mit Kühnheit: So viele Jahre sich die, die ohne Bosheit sind, an die
Gerechtigkeit halten [....] Diese selige Ól’ga nämlich suchte, seit sie erwaschen war, mit
Weisheit, was besser ist als alles in dieser Welt. Sie fand die kostbare Perle, welche ist
Christus. Denn Salomo hat gesagt: Der Wunsch der Frommen erquickt die Seele. Und: Du
wirst dein Herz neigen zus Verstehen. Denn ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen,
werden mich finden. Denn der Herr hat gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen.
Diese Ól’ga aber kam nach Kiev, wie wir gesagt haben. Und es sandte zu ihr der
griechische Zar und ließ sagen: Viel habe ich dir geschenkt. Du aber hast zu mir gesagt:
Wenn ich zurückkehre nach Russland, werde ich dir viele Geschenke senden: Sklaven und
Wachs und Pelzwerk / und viele Krieger zur Hilfe. Ól’ga aber antwortete und sagte zu den
Gesandten: Wenn du, so sage [zu dem Zaren], so bei mir auf der Po!ájna stehen wirst, wie ich
im Sund gestanden habe, dann werde ich es dir geben. Und sie entließ die Gesandten,
nachdem sie dies gesagt hatte. Ól’ga lebte aber mit ihrem sohn Svjatosláv98, und die Mutter
belehrte ihn, er solle sich taufen lassen, und er missachtete das, und nahm es nicht in seine
Ohren auf; wenn aber einer sich taufen lassen wollte, so hinderte man ihn nicht, aber schmälte
ihn. Denn den Ungläubigen ist der christliche Glaube Torheit. Sie haben es nicht erkannt,
noch haben sie es verstanden, die da wandeln in der Finsternis. Und sie kennen nicht die
Herrlichkeit des Herrn, denn ihre Herzen sind verstockt; ihre Ohren sind hart, zu hören, ihre
Augen, zu sehen. Denn Salomo hat gesagt: Die Werke der Unfrommen sind weitab vom
Verstand. Denn ich habe euch gerufen, und ihr habt nicht auf mich gehört; ich habe meine
Worte zu euch kommen lassen, und ihr habt nicht aufgemerkt, sondern habt meine Ratschläge
verworfen, und auf meine Strafreden habt ihr nicht gemerkt. Denn die Weisheit haben sie
gehasst, und die Frucht des Herrn haben sie nicht erwählt; sie wollten nicht merken auf meine
Ratschläge, und meine Strafreden haben sie verspottet. Denn so sagte Ól’ga oft: Ich, mein
Sohn, habe Gott erkannt und freu mich; wenn du Gott erkennen wirst, so wirt auch du dich
freuen. Er aber Hörte nicht darauf, sondern sprach: Wie soll ich allein ein anderes Gesetz
annehmen? Und die Gefolgschaft wird darüber lachen. Sie aber sagte zu ihm: Wenn du dich
taufen lässest, so werden alle das gleiche tun. Er aber hörte nicht auf die Mutter, vollzog die
heidnischen Gebräuche, da er nicht wußte, dass, wer nicht auf seine Mutter hört, in Unglück
kommt, wie es heißt: Wer nicht auf Vater oder Mutter hört, ‚des soll des Todes sterben.
Dieser aber zürnte noch auf seine Mutter. Denn Salomo hat gesagt: Wer die Bösen
$
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Svjatoslav I werd rond 942 geboren en stierf in 972. Hij regeerde het Kievse Rijk van 962 tot zijn dood. Hij
onderwierp veel stammen, en zijn heerschappij stond in het teken van expansie. In tegenstelling tot zijn moeder
Olga bleef Svjatoslav zijn hele leven heiden.
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zurechtweist, der wird sich Ungemach zuziehen; wer den Unfrommen durch sein Reden straft,
der wird sich Tadel zuziehen. Denn strafende Reden an die Unfrommen sind ihnen wie
Striemen. Strafe die Bösen nicht durch deinen Rede, auf dass sie dich nicht hassen. Aber
Ól’ga liebte ihren Sohn Svjatosláv noch viel mehr, indem sie sagte: Der Wille Gottes
geschehe! Wenn Gott sich meines Hauses und des Russischen Landes erbarmen will, so möge
er es ihnen Herz legen, sich zu Gott zu bekehren, wie Gott es auch mir geschenkt hat. Und
nachdem sie so gesprochen hatte, betete sie für ihren Sohn und für das Volk alle Tage und
Nächte, indem sie ihren Sohn aufzog, bis er Mann wurde und erwaschen war.
986
Bulgaren komen bij Vladimir om hem te overtuigen dat hij zich ook tot het Mohammedisme
moet bekeren. Vladimir vindt de regels echter te streng. Dan komen er Duitsers van Rome om
hun geloof te verkondigen. Vladimir luistert en stuurt ze dan terug. De Joden hebben gehoord
dat de Bulgaren en Duitsers bij Vladimir zijn geweest en komen ook om hun geloof te
verkondigen. Tot slot sturen de Grieken een filosoof. Deze legt eerst uit waarom de andere
geloven niet goed zijn en waarom zijn geloof wel goed is. Vladimir wil er over nadenken en
stuurt de filosoof naar huis met veel geschenken.
Im Jahre 6494. Es kamen Bulgaren von Mohammedanischem Glauben, die sagten: Du bist ei
weiser und kluger Fürst, [doch] das Gesetz kennst du nicht. So glaube an unser Gesetz und
verneige dich vor Muhammed. Und Volodímer99 sagte: Wie ist euer Glaube? Sie aber sagten:
Wir glauben an Gott. Muhammed aber lehrt uns, indem er sagt: die geheimen Glieder
beschneiden und kein Schweinfleisch essen, keinen Wein trinken, nach dem Tode aber, hat er
gesagt, mit Weibern Buhlerei treiben. Muhammed wird einem jeden siebzig schöne Frauen
geben; er wird eine schöne aussuchen, und die Schönheit aller wird er auf die eine legen, und
die wird ihm seine Frau sein. Hier aber, hat er gesagt, darf man jegliche Buhlerei treiben.
Wenn einer auf dieser Welt arm ist, / so auch dort; wenn er aber hier reich ist, dann auch dort.
Und viel andere Trug, den man nicht schreiben kann um der Scham willen. Volodímer aber
hörte auf sie, denn er selbst liebte die Weiber und viele Buhlerei, und er hörte die mit
Vergnügen an. Aber dies was ihm unlieb: Beschneidung der Glieder und vom Nichtessen von
Schweinfleisch, vom Trinken aber ganz und gar, indem er sagte: Der Rus’ ist das Trinken
Freude, wir können ohne das nicht sein. Danach aber kamen Deutsche von Rom und sagten:
Wir sind gekommen, gesandt vom Papst. Und sie sagten zu ihm: So hat dir der Papst gesagt:
Dein Land ist so wie auch unser Land, aber euer Glaube ist nicht wie unser Glaube; denn
unser Glaube ist Licht. Wir verehren Gott, der den Himmel und Erde, die Sterne und den
Mond und alles, was Odem hat, geschaffen hat; aber eure Götter sind Holz. Volodímer aber
sagte: Wie ist euer Gebot? Sie aber sagten: Fasten, wie einer es vermag; wenn einer trinkt
oder ißt, [so sei] das alles zum Ruhme Gottes, hat unser Lehrer Paulus gesagt. Volodímer aber
sagte zu den Deutschen: Geht wieder zurück, den unsere Väter haben das nicht angenommen.
Da dies die chazarischen Juden100 hörten, kamen sie und sagten: Wir haben gehört, dass die
Bulgaren und Christen gekommen sind, dich zu belehren, ein jeder in seinem Glauben. Die
Christen glauben nämlich an den, den wir gekreuzigt haben. Wie aber glauben an den einen
$
99

Vladimir werd rond 958 geboren en stierf op 15 juli 1015 in Berestovo. Zijn vader was Svjatoslav en zijn
moeder een huishoudster. Na de dood van Svjatoslav ontstond er een oorlog tussen zijn zoons. Vladimir vluchtte
naar Haakon Sigurdsson, koning van Noorwegen en kreeg daar steun voor een aanval op zijn broer. Hij versloeg
zijn broer en werd vorst van het gehele Kievse Rijk. Hoewel er al geruime tijd Christenen in zijn rijk woonden,
bleef Vladimir lange tijd heiden.
100
De Chazaren of Khazaren waren een nomadenvolk met een origine in Turkije. Hun koninkrijk lag tussen de
Wolga, de Dnjepr en de zuidelijke Kaukasus en bestond tussen 552 en 967. In dit gebied woonden veel Joden en
de Charzaren dreven veel handel met Joden. Langzamerhand waren er veel Joden in het Charzaarse volk
opgegaan en werd hun religie een variant van het Jodendom.
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Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Volodímer sagte: Was ist euer Gesetz? Sie aber
sagten: Sich beschneiden lassen, kein Schweinefleisch essen, auch kein Hasenfleisch, den
Sabbat halten. Er aber sagte: Wo ist denn euer Land? Sie aber sagten: In Jerusalem. Er aber
sagte: Seid ihr denn dort? Sie aber sagten: Gott ward zornig / auf unsere Väter, und er
zerstreute uns über die Länder um unserer Sünden willen, und unser Land wurde den Christen
übergeben. Er aber sagte: Wie belehrt ihr denn andere, ihr selbst aber seit von Gott verworfen
und zerstreut? Wenn Gott euch und euer Gesetz liebte, so wäret ihr nicht zerstreut über
fremde Länder. Denkt ihr denn, wir sollten das Gleiche empfangen?
Danach sandten die Griechen zu Volodímer einen Philosophen, der sprach also: Wir haben
gehört, daß Bulgaren gekommen sind, dich zu belehren, dass du ihren Glauben annehmest. Ihr
Glaube befleckt Himmel und Erde. Sie sind verflucht mehr als alle [anderen] Menschen und
haben sich Sodom und Gomorrha gleichgemacht, auf die der Herr brennende Steine fallen
ließ und ließ sie untergehen, und sie versanken; so wie auch diese Tag ihres Verderbens
erwartet, wenn Gott kommen wird auf die Erde, zu richten und zu verderben alle, die
Gesetzlosigkeit tun und Unreinigkeiten begehen. Die waschen nämlich ihren After, und
nachdem sie ihn mit Wasser begossen haben, gießen sie [das Wasser] in den Mund und
schmieren es über den Bart und nennen [dabei] den Muhammed. Und so auch ihre Frauen
begehen die gleiche Unreinigkeit und anderes, noch Schlimmeres: Sie essen von der
Vereinigung des Mannes mit dem Weibe. Da Volodímer dies hörte, spuckte er auf de Erde
und sagte: Unsauber ist dies Tun. Der Philosoph aber sagte: Wir haben aber auch dies gehört,
daß sie von Rom gekommen sind, euch zu belehren zu ihrem Glaube, deren Glaube ein wenig
verderbt ist unserem gegenüber. Denn sie halten den Gottesdienst mit ungesäuerten Brot, das
heißt mit Oblaten, welche Gott nicht überliefert hat, sondern er hat befohlen, mit Brot den
Gottesdienst zu halten, und hat den Aposteln überliefert, nach dem er das Brot genommen
hatte, und sprach: Dies ist mein Leib, / der für euch gebrochen wird; desgleichen nahm er
auch den Kelch und sagte: Dies ist mein Blut des Neuen Testamentes. Die aber tun dies nicht,
sie haben ihren Glauben nicht gebessert. Volodímer aber sagte: Juden sind zu mir gekommen,
die haben gesagt: Die Deutschen und Griechen glauben an den, den wir gekreuzigt haben. Der
Philosoph aber sagte: In Wahrheit glauben wir an den; denn deren Propheten haben
vorausgesagt, daß Gott geboren werden solle, und, andere, daß er gekreuzigt und begraben
und am dritten Tage auferstehen werde und auffahren zum Himmel. Die aber haben jene
Propheten getötet, andere gefoltert. Als aber deren Prophezeiung eintraf, kam er herab auf die
Erde, empfing die Kreuzigung, und nachdem er auferstanden war, fuhr er auf gen Himmel. 46
Jahre lang wartete er auf deren Buße, und sie taten keine Buße. Und er schickte die Römer
gegen sie, die zerstörten ihre Städte und zerstreuten sie selbst über die fremder Länder, und
sie tun Knechtdienste in den fremden Ländern. Volodímer aber sagte: Warum kam denn Gott
auf die Erde und empfing ein solches Leiden? Der Philosoph aber antwortete und sagte: Wenn
du zuhören willst, Fürst, so werde ich dir von Anfang an berichten, weswegen Gott herabkam
auf die Erde. Volodímer aber sagte: Gern will ich zuhören. Und der Philosoph begann also zu
sprechen:
(...)
Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er dem Volodímer einen Vorhang, auf dem das
Gericht des Herrn gemalt war. Er zeigte ihm auf der rechten Seite die Gerechten, wie sie in
Fröhlichkeit voranschreiten ins Paradies; zur Linken aber die Sünder, in die Qual gehend.
Volodímer aber seufzte auf und sagte: Wohl diesen zur Rechten, aber wehe diesen zur
Linken! Der sagte: Wenn du mit den Gerechten auf der rechten Seite willst zu stehen
kommen, so laß dich taufen. Volodímer aber ließ es ruhen in seinem Herzen, indem er sagte:
Ich warte noch ein wenig, da er nachforschen wollte über alle Religionen. Volodímer aber
schenkte jenem viele Gaben und entließ ihn mit großer Ehre.
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987.
Vladimir roept zijn Bojaren en de stadsoudsten bijeen om met hen de verschillende geloven te
bespreken. Ze stellen een groep mannen samen die naar verschillende landen toegaan om de
geloven nader te onderzoeken. Zo gaan ze eerst naar de Bulgaren, daarna naar de Duitsers
en tot slot naar de Grieken. Als ze terugkomen roept Vladimir de Bojaren en stadsoudsten
bijeen om te horen wat de bevindingen van de mannen zijn. Na het bespreken van de
verschillende geloofspraktijken kiest Vladimir voor het Griekse geloof.
Im Jahre 6495. Volodímer rief seine Bojaren101 und die Stadtälteste zusammen und sagte zu
ihnen: Siehe, es kamen zu mir Bulgaren, die sagten: Nimm unser Gesetz an. Danach aber
kamen Deutsche; auch die lobten ihr Gesetz. Nach diesen kamen Juden. Nun zuletzt aber
kamen Griechen, die alle Gesetze schmähten, ihr eigenes aber lobten. Und vieles sprachen sie,
indem sie erzählten von Anfang der Welt an über die Entstehung der ganzen Welt. Sie
erzählen aber gewandt, und es ist wunderbar, sie anzuhören; und einem jeden ist es lieb, ihnen
zuzuhören. Und sie künden, es gebe eine andere Welt. Und wenn einer, sagen sie, in unseren
Glauben eintritt, so wird der, wenn er gestorben ist, wieder auferstehen und braucht in
Ewigkeit nicht mir zu sterben. Wenn er aber in ein anderes Gesetz eintritt, so muß er in jener
Welt im Feuer brennen. / Welchen guten Rat könnt ihr nun geben. Was antwortet ihr? Und es
sagten die Bojaren und die Ältesten: Du weißt, o Fürst, daß niemand das Seine schmäht,
sondern [jeder es] lobt. Wenn du genau nachforschen willst, so hast du ja Männer bei dir.
Sende hin und laß nachforschen, wie eines jeden Gottesdienst ist und wie er Gott dient. Und
die Rede gefiel dem Fürsten und alle Leuten. Und sie wählten vornehme und kluge Männer
aus, zehn an Zahl.
Und sie sagten zu ihnen: Geht zuerst zu den Bulgaren und erforscht deren Glauben! Die
aber gingen hin, und als sie angekommen waren, sahen sie abscheuliche Dinge und wie sie
sich verneigen in der Moschee. Und sie kamen [zurück] in ihr Land. Und Volodímer sagte zu
ihnen: Gehet nun zu den Deutschen, schaut euch ebenso um; und von dort geht zu den
Griechen. Sie aber kamen zu den Deutschen und schauten sich ihren Gottesdienst in den
Kirchen an und kamen nach Zagrad und gingen hinein zum Zaren. Der Zar aber forschte
nach, welcher Ursache wegen sie gekommen sein. Die aber berichteten ihm alles, was
geschehen war. Als der Zar die hörte, wurde er froh und bereitete ihnen eine große Ehre an
jenem Tag. Am anderen Tag aber sandte er zum Patriarchen und ließ sagen: Da sind Russen
gekommen, die nach unserem Glauben fragen. So bereite die Kirch und den Klerus, und du
selbst kleide dich in die bischöflichen Gewänder, auf daß sie die Herrlichkeit unsere Gottes
sehen! Da der Patriarch dies hörte, befahl er, den Klerus zusammenzurufen. Und
entsprechend dem Brauch hielten sie eine Feire und entzündeten Weihrauch und stellten
Gesänge und Chöre zusammen. Und er ging mit ihnen in die Kirche; und man stellte sie auf
an einem geräumigen Platz und zeigte ihnen die Schönheit de Kirche, die Gesänge und den
hohepriesterlichen Dienst und das Dienen der Diakone, und man erklärte ihnen, wie sie ihrem
Gott dienen. Sie aber waren voll Staunens, / verwunderten sich und lobten ihren Gottesdienst.
Und die [beiden] Zaren Basileios102 und Konstantin103 ließen sie rufen und sagte zu ihnen:
Gehet hin in euer Land! Und sie entließen sie mit großen Geschenken und mit Ehren. Die
aber kamen in ihr Land, und der Fürst rief seine Bojaren und die Ältesten zusammen. Und
#
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Bojaren zijn te verglijken met ridders uit West-Europa. Ze steunden de vorst en zaten in de doema, een raad
waarin ze de prins konden adviseren.
102
Basileios II werd geboren in 957 en stierf op 15 december 1025 in Constantinopel. Van 976 tot aan zijn dood
was hij keizer van het Byzantijnse Rijk. Onder zijn heerschappij expandeerde het rijk en hij had een belangrijke
rol in het bekeren van het Kievse Rijk. Omdat hij stierf zonder erfgenaam werd hij opgevold door zijn jongere
broer Constantijn VIII.
103
Constantijn VIII werd rond 960 geboren en stierf op 11 november 1028. Na de dood van zijn broer werd hij
in 1025 keizer en bleef dit tot 1028. Lange tijd was hij medekeizer met zijn broer.

Appendix

!"

!#

$%#

$!#

"%#

"!#

&%#

&!#

'%#

'!#

Volodímer sagte: Siehe, die von uns ausgesandten Männer sind zurückgekommen; lasset uns
von ihnen hören, was geschehen ist! Und er sagte: Sprecht von der Gefolgschaft! Die aber
sagten: Wir gingen zuerst zu den Bulgaren, und wir sahen uns an, wie sie sich im Tempel, das
heißt in de Moschee verneigen, indem sie ohne Gürtel dastehen, und nachdem er sich verneigt
hat, setzt er sich und schaut hierhin und dorthin wie ein Besessener, und Freude ist nicht bei
ihnen, sondern Trübsinn und großer Gestank. Nicht gut ist ihr Gesetz. Und wir kamen zu den
Deutschen und sahen sie in den Tempeln <viele> Gottesdienste halten, aber wir sahen
keinerlei Schönheit. Und so kamen wir zu den Griechen, und sie führten uns dahin, wo sie
ihrem Gott dienen. Und wir wissen nicht: Sind wir in Himmel gewesen oder auf der Erde;
denn auf Erden gibt es einen solchen Anblick nicht oder eine solche Schönheit; und wir
vermögen es nicht zu beschreiben. Nur das wissen wir, dass dort Gott bei den Menschen
weilt. Und ihr Gottesdienst ist besser als [der] aller anderen [fremden] Länder. Wir aber
können jene Schönheit nicht vergessen; denn jeder Mensch, wenn er von Süßem gekostet hat,
nimmt danach Bitteres nicht an. So werden auch wir nicht hier wohnen bleiben. Die Bojaren
aber antworteten und sagten: Wenn das Gesetz der Griechen schlecht wäre, dann hätte deine
Großmutter Ól’ga es nicht angenommen, die ja weiser was als alle andere Menschen.
Volodímer aber antwortete und sagte: Wo wollen wir die Taufe empfangen? Sie aber sagten:
Wo es dir lieb ist.
988
Vladimir trekt met zijn krijgers naar de Griekse stad Kórsun. Hij valt de stad aan en de
mensen in de stad sluiten zich binnen de stadsmuren op. Vladimir krijgt een tip hoe hij de
waterstroom naar de stad kan droogleggen en hij belooft zich te zullen laten dopen als deze
tip klopt. Hij is succesvol en neemt het water weg van de stad, waardoor hij kan overwinnen.
Vladimir stuurt een bode naar de tsaren met de boodschap dat hij de stad wil ruilen tegen hun
zuster, Anna. De tsaren willen dat hij zich eerst laat dopen, aangezien hun zuster niet met een
heiden kan trouwen. Vladimir stemt hiermee in. Anna wil echter niet met Vladimir trouwen,
maar ze wordt door haar broers overtuigd en reist naar Kórsun. Vladimir is in de tussentijd
blind geworden en laat zich na de komst van Anna zo snel mogelijk dopen door de bisschop
van Kórsun en de priester die Anna mee brengt. Vladimir kan weer zien; velen volgen hem en
laten zich dopen.
Und als ein Jahr vergangen war, im Jahre 6496, zog Volodímer mit seine Kriegern gegen
Kórsun’104, eine griechische Stadt. Und die Leute von Kórsun’ schlossen sich in der Stadt ein.
Und Volodímer schlug sein Lager auf jenseits der Stadt, in Hafen, einen Pfeilschuß von der
Stadt entfernt. Und die Leute der Stadt kämpften kräftig mit ihnen. Volodímer aber stand
rings um de Stadt. Die Leute in der Stadt wurden matt. Und Volodímer sagte zu den Leute der
Stadt: Wenn ihr euch nicht ergebt, so werde ich auch drei Jahre lang hier stehen. Die aber
hörten nicht darauf. Volodímer aber stellte seine Krieger auf und befahl, einen Damm
aufzuschütten in Richtung auf die Stadt. Während diese aber [den Damm] aufschütteten,
gruben die Leute von Kórsun’ unter der Stadtmauer durch und stahlen die aufgeschüttete Erde
und trugen die zu sich in die Stadt und schütteten sie in der Mitte der Stadt auf. Die Krieger
aber schütteten noch mehr auf. Und Volodímer stand [rings um die Stadt]. Und siehe, ein
Mann aus Kórsun schoß einen Pfeil, und er hieß Anastás und hatte auf dem Pfeil also
geschrieben: Die Brunnen, die gen Osten hinter dir sind, von da geht das Wasser durch eine
Röhre. Grabe und fangt das Wasser ab! Als Volodímer dies hörte, schaute er zum Himmel auf
und sagte; Wenn dies eintrifft, siehe, dann werde ich mich taufen lassen. Und alsbald befahl
er zu graben, quer zu den Röhren, und sie nahmen das Wasser weg. Die Leute [in der Stadt]
#
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Chersonesos of Cherson was een oude Griekse kolonie in het zuidwesten van de Krim.
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ermatteten vor Durst nach Wasser und ergaben sich. Und Volodímer sandte zu den Zaren
Basileios und Konstantin und ließ ihnen folgendes sagen: Siehe, eure berühmte Stadt habe ich
eingenommen. Ich höre aber, daß ihr eine Schwester habt, die Jungfrau ist. Wenn ihr sie mir
nicht zur Ehe gebt, / so werde ich eurer Stadt tun, wie ich dieser getan habe. Da die Zaren dies
hörten, wurden sie traurig, und sie gaben Nachricht, indem sie also sprachen: Nicht geziemt
es sich für Christen, daß sie [ihre Frauen] heidnische Männer heiraten und daß man sie
heidnischen Männern zur Ehe gibt. Wenn du dich taufen läßt, so empfängst du dieses [die
Erfüllung deines Wunsches], und du erlangst das Himmelreich und wirst unser
Glaubensgenosse sein. Wenn du dieses nicht tun willst, so können wir dir unsere Schwester
nicht zur Frau geben. Als Volodímer dieses hörte, sagte er zu denen, die von den Zaren
gesandt waren: Sprecht zu den Zaren also: Ich will mich taufen lassen; denn ich habe schon
vor diesen Tagen euer Gesetz erforscht, und es ist mir lieb, und [auch] euer Glaube und euer
Gottesdienst, von dem mir die von uns ausgesandten Männer berichtet haben. Und da dies die
Zaren hörten, wurden sie erfreut. Und sie baten ihre Schwester mit Namen Anna105. Und sie
sandten zu Volodímer und ließen ihm sagen: Laß dich taufen, dann senden wir unsere
Schwester zu dir. Volodímer aber sagte: Die mir eurer Schwester kommen, sollen mich
taufen. Und die Zaren gehorchten und sandten ihre Schwester, und einige Würdenträger und
Priester. Sie aber wollte nicht hingehen. Zu Heiden, sagte sie, gehe ich; besser wäre es mir,
hier zu sterben. Und die Brüder sagten zu ihr; Es könnte sein, daß Gott durch dich das
Russische Land zur Buße bekehrt; das Griechische Land aber befreist du von schlimmen
Krieg. Siehst du, wie viel Böses die Russen den Griechen angetan haben? Und nun, wenn du
nicht gehst, werden sie uns das gleiche tun. Und nur mit Mühe bewogen sei sie. Sie aber
setzte sich in eine Galeere, nachdem sie ihre Verwandten geküßt hatte / und fuhr über Meer
mit Weinen. Als sie nach Kórsun’ kam, gingen die Einwohner von Kórsun’ heraus [aus der
Stadt] mit Ehrerbietung und führten sie in die Stadt und ließen sie Wohnung nehmen im
Palast. Nach Gottes Fügung aber erkrankte zu dieser Zeit Volodímer an seinen Augen und
konnte nichts mehr sehen; und er trauerte gar sehr und wußte sich keinen Rat, was er tun
Solle. Und es sandte ihm die Zarin und ließ ihm sagen: Wenn du dieser Krankheit ledig
werden willst, so laß dich schnell taufen! Wenn aber nicht, so wirst du dessen nicht ledig
werden. Da Volodímer dieses hörte, sprach er: Wenn dies in Wahrheit so sein wird, dann ist
wahrhaft groß der Gott der Christen. Und er befahl, dass er getauft würde. Der Bischof aber
von Kórsun’ zusammen mit den Priestern der Zarin taufte Volodímer, nachdem er ihm
Taufunterweisung erteilt hatte, und als er ihm die Hand auflegte, wurde er alsbald sehend. Da
aber Volodímer dies sah, die schnelle Heilung, rühmte er Gott und sprach: Jetzt habe ich den
wahren Gott erkannt. Da dies seine Gefolgschaft sah, ließen viele sich taufen. Er ließ sich
aber taufen in der Kirche der heiligen Gottesmutter, und es steht diese Kirche in de Stadt
Kórsun’, auf dem Platz in der Mitte der Stadt, wo die Leute von Kórsun’ Handel treiben. Der
Palast des Volodímer aber steht neben der Kirche bis zum heutigen Tage, und der Palast der
Zarin jenseits des Altarraums. Nach der Taufe aber führte man die Zarin zur Vermählung.
Siehe aber, die es nicht recht wissen, sagen: Er hat sich in Kiev taufen lassen, und andere
haben gesagt: In Vasilëv, und wieder andere sagen noch anders. Als Volodímer aber getauft
war, übergab man ihm den christlichen Glauben, / indem also sprach: Nicht mögen dich
verführen irgendwelche von Häretikern. Aber glaube du, indem du aso spricht: Ich glaube an
den einen Gott, den Allerhalter, den Schöpfer Himmels und der Erden – dieses
Glaubensbekenntnis bis zum Ende. Und wiederum: Ich glaube an den einen Gott: den Vater,
der nicht geboren ist, und den einen Sohn, der geboren ist, und den einen Heiligen Geist, der
#
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Anna Porphyrogeneta was de dochter van keizer Romanos II en Theophano. Ze mocht alleen met Vladimir
trouwen als deze zich liet dopen en van al zijn heidense vrouwen zou scheiden.
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ausgeht: drei vollkommene geistige Hypostasen, die getrennt werden nach Zahl und
hypostatischer Eigenheit, aber nicht nach der Gottheit.
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Geoffrey van Monmouth, Historia Regum Britanniae
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Auteur: Geoffrey van Monmouth werd rond 1090/1100 geboren ten zuidoosten van Wales en
stierf rond 1154/5. Zijn naam komt op een aantal oorkonden voor, waardoor we weten dat hij
tussen 1129 en 1151 in Oxford verbleef. Mogelijk studeerde hij daar en gaf hij er les. In
februari 1152 werd hij tot priester gewijd en enige dagen later tot bisschop van St. Asaph. Hij
heeft tenminste drie werken geschreven: twee in proza, De Profetieën van Merlijn en de
Geschiedenis van de Britse koningen, en een levensbeschrijving van Merlijn in verzen. Rond
1138 schreef hij zijn Historia over de koningen van Brittannië.106
Uitgave: Reeve, N, D., Wright, N., The history of the kings of Britain: an edition and
translation of De gestis Britonum (Woodbridge 2007)
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III,19
Lucius werd na zijn vader Coilus koning. Hij schreef een brief aan paus Eleuterius met de
vraag het christelijke geloof te ontvangen. De paus stuurde Faganus en Duvianus naar de
koning om hem te bekeren en te dopen. Zijn volk en andere koningen volgden hem.
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Coillus107 had only one son, called Lucius108. When he had been crowned after his father’s
death, Lucius continued all his good deeds so successfully that everybody thought of him as
Coillus himself. Wishing to put his end above his beginning, he sent a letter to pope
Eleutherius109, asking to receive instruction in the Christian religion from him; for his spirit
has been illuminated by the miracles that were being worked in various lands by the soldiers
of Christ. Lucius’ eager desire for the true faith meant that his pious prayer was answered,
since on learning of his devotion the holy pontiff sent him two religious instructors, Faganus
and Duvianus, who preached the Word of God made flesh, anointed him in holy baptism and
brought him to Christ. The people of his country immediately flocked from all quarters to
follow their king’s example, and were cleansed from the same font and restored to the
kingdom of heaven.
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Pilch, H., 'Geoffrey, 3. G. v. Monmouth', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]1999), vol. 4, cols 1263-1264, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online.
107
Coilus was de legendarische koning van Brittannië ten tijde van de Romeinse bezetting. Volgens Geoffrey
van Monmouth was hij in Rome opgevoed en trouw aan Rome.
108
Lucius volgde zijn vader Coilus op als koning van Brittannië. Hij was mogelijk de eerste christelijke koning
van Brittannië. Lucius regeerde rond de jaren 171-193, aangezien dit het pontificaat van paus Eleutherius is, en
Lucius heeft hem om hulp in de bekering van het volk gevraagd.
109
Eleutherius werd geboren in Epirus, Griekenland, en stierf rond 189 in Rome. Hij was de dertiende paus van
171 of 177 tot 185 of 193."
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Færeyinga Saga
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Auteur: De Faereyinga Saga, Geschiedenis van de Faeröer eilanders, is kort na 1200
geschreven in IJsland. Het is een Noorse saga over hoe de Faeroërs bekeerd werden tot het
Christendom. De auteur is onbekend, maar het was in ieder geval een IJslander die uit de
school van Snorri Sturluson kwam. De Saga beschrijft vooral de levens van Sigmund en
Thrond.110
Uitgave: Powell, F. Y., The Tale of Thrond of Gate (Londen 1896)
29.
Koning Olaf ontmoet Sigmund Brestesson en haalt hem over zich te laten bekeren in ruil voor
meer macht. Sigmund stemt hiermee in en laat zich samen met zijn gevolg dopen.
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As the summer passed, King Olave111 fared north of Throndham and came to South Mære,
and as he lay at guesting with a rich franklin, there came out of the Færeys, according to the
king's bidding, Sigmund Brestesson and Thore112 his kinsman. When Sigmund came to the
king, the king welcomed him as blithely as might be, and they soon fell to talk together. The
king said, "Thou hast done well, Sigmund, not to sleep over this cruise; and for this cause
chiefly did I bid thee here, for that much was told me of thy boldness and skill, and I will
gladly be thy friend indeed, if thou wilt hearken to me in the one thing that I think of most
worth. Some men say that fellowship between us two would not be unbecoming, because we
are both called men of prowess, and have long tholed toil and trouble before we won the
worship we ought to have, for we two have had no unlike lots in our outlawry and bondage.
Thou wert a child, and sat by when thy father was slain sackless, but I was in my mother's
womb when my father was betrayed and slain for nothing that he had done, but for the
wickedness and greed of his kinsmen. It hath also been told me that, far from offering thee
boot for thy father, thy kinsmen bade slay thee as well as thy father, and that thou wert
afterward sold into thralldom, yea, that money was paid that thou mightest become a
bondsman and a thrall and an outcast and a wanderer withal from thine own and from thine
own land; and that thou hadst no helper in an unknown land for a long while, save that men
who knew thee not showed thee mercy by His help who is mighty in all things. But things not
unlike those I have heard tell of thee have happened to me. As soon as I was born ambush
was laid for me, and I was hunted for, nay, my life was compassed by my own countrymen,
so that my mother was brought low and had to fly with me from her father's countrymen and
her kinsmen and all that she had. So passed the first three winters of my life. Then we were
both taken by Wickings, and then I parted with my mother, so that I never saw her again. I
was thrice sold into thraldom. Then I was in England with men that I knew not till I was nine
winters old. Then came thither one of my kinsmen who knew my kindred, and he loosed me
out of bondage and took me away with him east into Garthric, and there I was other nine
winters in outlawry, though I was at that time held a free man. Then I grew somewhat near
manhood, and won greater honour and worship at King Waldemar's hand than would seem
likely for an outlander, though it was after the manner of the honour thou gottest at the hands
#
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Powell, F. Y., The Tale of Thrond of Gate (Londen 1896).
Olaf (Tryggvason) I van Noorwegen werd in de jaren 960 geboren en stierf in 1000. Hij was koning van
Noorwegen van 995 tot aan zijn dood.
112
Sigmund Brestesson en Thore Beinesson zijn de zonen van Breste en Beine. Ze worden na de dood van hun
vaders in een ruzie met Hafgrim door Thrond mee genomen naar Gata. Ze verblijven enige tijd aan het hof van
graaf Haakon in Noorwegen.#
111
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of Earl Hacon. And now it hath so come about after all, that each of us is come into his
father's heritage and to the land of his birth after long lack of happiness and honour. And now,
above all, inasmuch as I have heard that thou hast never slain offerings to false gods after
other heathen men's guise, therefore have I good hope that the high King of heaven, Maker of
all things, will lead thee by my words to the knowledge of His holy Name and holy Faith, and
make thee my fellow in the right faith, as thou art my match in strength and all feats of skill,
and other of His merciful gifts which He hath given to thee as He did to me, long before I had
any knowledge of His glory. Now the same all-swaying God grant that I bring thee to the true
Faith and into His service, so that thereafter thou mayst by His mercy, after my example and
at my urging, bring all thy liegemen to His glory; which thing also shall, I think, come to
pass. Thou shalt also, if thou wilt hearken to my words, as I have before said, and serve God
truly with steadfastness, get friendship and worship of me, although that is nothing worth by
the side of the honour and bliss that Almighty God will give thee, and every other man who
keeps His commandments for the love of His Holy Ghost, to reign together in the highest
glory of His heaven. "When the king had done speaking, Sigmund answered, "It is known to
you, lord, moreover it was told of in your speech, that I was bound in service to Earl Hacon.
He gave me his good favour, and I was right well pleased with my way of life, for he was
faithful and wise of counsel and loving to his friends, as he was grim and false to his foes. But
great unlikeness is there between your two faiths, and as far as I can guess from your fair
words, this faith that thou holdest is in all ways better and fairer than that which thou heathen
men hold, therefore I am willing to follow your counsel and win your friendship. And I would
not offer sacrifices to false gods, because I saw long ago that that usage was of no good,
although I knew none better. "King Olave was glad, when he heard the words that Sigmund
spake, that he took his counsel so wisely. And Sigmund was baptized and all his fellows, and
the king had them taught the holy lore. Sigmund was then with the king through the winter in
great honour.
31.
Sigmund van Brestesson valt Thrond aan in zijn huis. Hij geeft Thrond de keuze zich te laten
dopen of te sterven. Thrond twijfelt maar stemt uiteindelijk toe. Hij wordt samen met zijn
huishouden gedoopt. Vervolgens wordt hij door Sigmund meegenomen om de rest van de
bevolking te bekeren. Pas als Thrond plechtig heeft gezworen Christen te blijven, laat
Sigmund hem gaan.
One day in the spring, what time the races ran faster and men thought no ship could live on
the main or between the islands, Sigmund113 set out from home in Scufey with thirty men and
two ships, saying that he would run the risk and carry out the king's errand or else die. They
ran for Eastrey and made the island; they got there at nightfall without being seen, made a
ring round the homestead at Gate, drove a trunk of wood at the door of the house where
Thrond114 slept, and broke it down, then laid hands on Thrond and led him out. Then said
Sigmund, "It happens now, as it often does, Thrond, that things go by turns. Thou didst cow
me last harvest-tide, and gave me two hard things to choose between; and now I will give thee
two very unlike things to choose between: the one is good---that thou take the true faith and
let thyself be baptized, or else thou shalt be slain here on the spot; and that is a bad choice for
thee to make, for thereby thou shalt swiftly lose thy wealth and earthly bliss in this world, and
#
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Sigmund Brestesson, een neef van Thrond, wordt door Olaf naar Thrond gestuurd om hem en de Faeröer te
bekeren.
114
Thrond was de jongste zoon van Thorbjorn Gateskegg. Hij was de neef van de broers Breste en Beine.
Thrond had een landgoed in Gata en was een zeer welvarende man. Hij wordt aangeduid als de leider van de
Faeröer.
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get instead woe and the everlasting torments of hell in the other world. "But Thrond said, "I
will not fail my old friends. "Then Sigmund sent a man to kill Thrond, and put a great axe in
his hand; but as he went up to Thrond with the axe on high, Thrond looked at him and said,
"Strike me not so quickly. I have something to say first. Where is my kinsman Sigmund?"
"Here am I," said he. "Thou alone shalt settle between me and thee, and I will take thy faith as
thou wilt. "Then said Thore, "Hew at him, man!" But Sigmund said, "He shall not be cut
down this time. ""It will be thy bane and thy friends' as well if Thrond get off today!" said
Thore. But Sigmund said that he would risk that. Then Thrond was baptized by the priest and
all his household. Sigmund made Thrond come with him when he was baptized. And then he
went through all the Færeys115 and stayed not till the whole people was christened. Then he
gat his ship ready in the summer, and was minded to sail to Norway to take King Olave his
scot and bring Thrond of Gate to him. Now, when Thrond was aware that Sigmund meant to
take him to the king, he would fain have begged off going; but Sigmund would not have it,
and struck the land-tents as soon as the wind was fair. But before they had gone far on the
main they were met by a great swell and storm, and were driven back thereby to the Færeys,
and their ship was wrecked and all their gear lost. But of the men most were saved. Sigmund
saved Thrond and many others. Thrond said that they would never make a smooth run if they
made him go with them against his will. Sigmund said he should go all the same, though he
did take it ill. Then he took another ship and goods of his own to give the king instead of his
scot, for he had no lack of gear. They put to the sea for the second time, and got a little farther
on their way than before, when there met them a great wind blowing in their teeth that drove
them back again to the Færeys and wrecked their ship. Then Sigmund said that he thought
some stoppage must have been laid upon their cruise. Thrond said it would be so as often as
they tried it if they took him with them against his will. So Sigmund let him loose on the
understanding that he should swear a holy oath to have and hold the Christian faith, and to be
trusty and true to King Olave and to Sigmund, not to hold back or hinder any man in the
islands from keeping faith and homage to them, to forward and fulfill the bidding of King
Olave, and any other thing that he should bid him do in the Færeys. And Thrond swore freely
the fullest oaths that Sigmund could put to him. Then Thrond fared home to Gate, and
Sigmund sat in Scufey at his homestead through the winter, and it was late in harvest-tide
when they were driven back the second time. And he let mend the ship that was least hurt.
And the winter was quiet and tidingless in the Færeys.
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De Faeröer eilanden zijn een eilandengroep die tussen Schotland, Noorwegen en IJsland in ligt. De eilanden
werden vanaf de 5e eeuw bewoond door Ierse monniken en vanaf eind 8e eeuw door de vooral uit Noorwegen
afkomstige Vikingen.
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Saxo Grammaticus, Gesta Danorum
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Auteur: Saxo Grammaticus werd rond 1150 geboren in Denemarken en stierf rond 1220. Hij
kwam uit een belangrijke familie. Het is niet met zekerheid te zeggen of hij een geestelijke
was. Hij was in ieder geval goed opgeleid, mogelijk buiten Denemarken. Hij schreef de Gesta
Danorum tussen 1208 en 1218 op verzoek van aartsbisschop Absalon. Het werk bestaat uit
zestien boeken en beschrijft de geschiedenis van Denemarken en in zekere mate die van
Scandinavië als geheel.
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Uitgave: Davidson, H. E., Fisher, P., The History of the Danes, books I-IX (Cambridge 1999)
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IV, 661
Harald strijdt tegen zijn broer maar verliest en vraagt omhulp aan Lodewijk de Vrome. Deze
krijgt hij als hij zich laat dopen.
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While this was happening, Harald116, with the adherence of certain Danes who were feebly
attached to Regners’ leadership, spurred his country to fresh rebellions and came to take
possession of the crown.117 Regner met his attack in returning from the Hellesont; Harald had
poor success and, as he perceived that aid from his home resources had evaporated, he
approached Louis118, then stationed at Mainz, to demand help. But the latter, filled with a
consuming zeal to propagate his religion, made it a condition that he would only guarantee
succour if the heathen consented to follow the worship of Christ. He said there could be no
agreement between minds which embraced opposing forms of faith. Anyone who sought
assistance needed from the start a fellow soldier on his own creed; there could be no partners
in great enterprises who were divided by principles of spiritual devotion. This decision
brought deliverance to his guest and publicity for his own piety. When Harald had been
ritually baptised, Louis immediately strengthened him with Saxon reinforcements.
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Harald Klak werd rond 785 geboren en stierf rond 852. Hij was koning van Jutland en mogelijk van andere
delen van Denemarken. In 813 werd hij verbannen en moest hij zijn land verlaten. Hij sloot een alliantie met
Lodewijk de Vrome en weet met zijn hulp weer terug te komen in zijn land. Hier regeerde hij enkele tijd
tezamen anderen. In 826 liet hij zich met zijn familie in Mainz dopen. Hij keerde terug naar Denemarken maar
wordt in 827 door zijn mederegenten verdreven.
117
Deze passage is waarschijnlijk gebaseerd op Adam van Bremen. Regner kan worden geïdentificeerd als
Reginfrid, een van de broers van Harald.
118
Lodewijk de Vrome werd op 11 april 778 in Chasseneuil geboren en stierf op 20 juni 840 in Ingelheim am
Rhein. Hij werd na zijn vader, Karel de Grote, in 814 koning van de Franken. Hij voerde hervormingen door op
verschillende gebieden, onder andere in wetgeving en de Kerk. Na zijn dood werd door de door hem ingevoerde
wijziging in het recht zijn rijk tussen zijn zoons verdeeld.#
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Snorri Sturluson, Heimskringla
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Auteur: Snorri Sturluson werd rond 1179 in Hvamm, West-IJsland geboren en stierf op 23
september 1241. Hij was een historicus, dichter en had een politieke carrière. Hij kreeg een
goede opleiding, en door zijn huwelijk met Herdís verkreeg hij enkele landgoederen. Hij
bezocht Noorwegen en Zweden maar kwam terug naar IJsland. Hij schreef de Proza-Edda en
enkele boeken over poëzie. Rond 1230 schreef Snorri de Heimskringla, waarin de saga’s van
de Noorse koningen behandeld worden. Het boek is onderverdeeld in zestien saga’s van
verschillende koningen. Snorri noemt het werk Hryggjarstykki als zijn bron, maar dit werk is
niet overgeleverd.119
Uitgave: Hollander, L. M., Heimskringla: History of the Kings of Norway (Austin 1967)
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Haralds saga Hárfagra
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39.
Koning Harald stuurt Hauk Hábrók met zijn zoon Haakon naar de Engelse koning Æthelstan.
Daar aangekomen dwingt Hauk Æthelstan om Hakon te adopteren door het kind daar achter
te laten.
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In the following summer King Harald120 dispatched a ship west to England, with Hauk
Hábrók as skipper. He was a man of great mettle and a great favourite with the kind. He gave
him along his son Hákon121. Then Hauk sailed west to England and proceeded to the court of
King Æthelstan122, whom he found in London. A feast was given there just then with great
magnificence. When they arrived at the hall, Hauk instructed his men how they were to go
about it when entering, that he who went in first was to be the last to go out; and all were to
stand in a row in front of the king’s table. They were to have their swords at their side and so
to arrange their outer garments that the swords could not be seen.
Then they went into the hall. They were thirty in number. Hauk went before the king and
greeted him. The king bade him be welcome. Then Hauk seized the boy and placed him on
Æthelstan’s knee. The king looked at the boy and asked Hauk why he did this. Hauk
answered, “King Harald bade you foster for him the son of his maidservant.” The king flew
into a rage and seized the sword at his side and drew it as though he would kill the boy. “You
have set him upon your knee,” said Hauk, “and you may murder him if you wish so, but in
doing so you will not do away with all sons of King Harald.” Then Hauk and all his men left
the hall and made their way to their ship. They sailed out to sea as soon as they could make
ready and returned to Norway and King Harald, and he was well pleased with the outcome,
for people say that he is a lesser man who fosters a child for someone. In such dealings
between the kings one could see that each one wanted to be superior to the other. But neither
lost in dignity because of this, each being the supreme king of his own domains until his
dying day.
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Hollander, L.M., Heimskringla: history of the kings of Norway Austin 1967) pp. x-xxii.
Harald I van Noorwegen werd rond 850 geboren en stierf in 933. Hij volgde rond 860 zijn vader op als
koning van een aantal kleine koninkrijkjes. Zijn heerschappij stond in het teken van vereniging en expansie, en
hij wordt daarom de eerste koning van Noorwegen genoemd.
121
Haakon werd rond 920 geboren en stierf in 961 bij de Slag bij Fitjar. Haakon was de jongste zoon van Harald
I en werd opgevoed door Athelstan van Engeland. Na de dood van zijn vader in 933 keerde hij terug naar
Noorwegen. Hij was de derde koning van Noorwegen en probeerde er het christelijke geloof in te voeren.
122
Athelstan werd rond 895 geboren en stierf op 27 oktober 939 in Gloucester. Hij was van 924/5 tot 939 koning
van Engeland.
120
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40.
Haakon wordt door Æthelstan gedoopt en krijgt een uitstekende scholing. Hij wordt een
geliefde man en een goed Christen.
King Æthelstan had Hákon baptized and instructed in the true faith and also taught good
manners and all kinds of courtly ways. King Æthelstan loved him greatly, more than any of
his own kin, and so did all those who got to know him. In later time he was called Æthelstan’s
foster son. He was accomplished in all manner of skills, and was taller and stronger and
handsomer than any other man. Also, he was clever, eloquent, and a good Christian.
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3.
Haakon krijgt ruzie met zijn broer Erik, die naar Engeland vlucht en daar een landgoed krijgt
van Æthelstan op voorwaarde dat hij zich laat dopen.
King Hákon gathered a large army in the Trondheim District during the spring, procuring
ships. The people of Vík123 also had a large force and meant to join Hákon. Eirík124 also
levied troops in the centre of the country, but with little success, because many prominent
chieftains failed him, joining Hákon. And when he saw he had no means to resist Hákon’s
army, he sailed west across the sea with such troops as whished to follow him. First, he went
to the Orkneys, and from there he led away a great force.
Then he sailed south to England, harrying along the Scottish coast wherever he touched
land. He harried also in the northern parts of England.
King Æthelstan, the king of England, sent word to Eirík to the effect that he offered him a
dominion in England, saying that King Harald, his father, had been a great friend of his and
that he would take that into consideration with his son. Then messengers went between the
kings, and special agreements were made that King Eirík was to have Northumberland in fief
from King Æthelstan, and defend that land against Danes and other Vikings. Eirík was to let
himself be baptized, together with his wife and children and all the force that he had followed
him to England. Eirík accepted these conditions. Thereupon he was baptizes, accepting the
true faith.
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De Vík is een gebied in het zuidoosten van Noorwegen.
Erik I, gestorven in 954, was de oudste zoon van Harald I en de tweede koning van Noorwegen. Hij groeide
op bij de heerser Tore Roaldsson. Na de dood van zij vader werd het land verdeeld onder de zonen. Erik was hier
niet blij mee en vermoordde zijn broers. Het volk keerde zich tegen hem en hij moest naar Engeland vluchten,
waar hij koning van Northumbrië werd en werd gedoopt.
124
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27.
Keizer Otto trekt met zijn leger naar Jutland om tegen Harald te vechten. Er vindt een
veldslag plaats en Otto wint. Harald vlucht naar een eiland, en na kort overleg vindt er een
ontmoeting tussen Harald en Otto plaats. De bischop Poppo predikt het geloof aan Harald en
doorstaat een proef met een heet ijzer. Harald laat zich dopen.
Emperor Otto125 then withdrew with his army to the Slé[fjord]. There he gathered a fleet and
moved his troops across the fjord into Jutland. When Harald126, the king of Denmark learned
of that he advanced against him with his army. A great battle arose, and in the end the
emperor won the victory, and the Danish king fled to the Limfjord, where he rowed over to
the Island of Mársey. Thereupon messages were interchanged between emperor and king, and
an armistice was set and a meeting between them arranged to take place on the Island of
Márcey. Then Poppo127, a holy bishop, preached the faith to King Harald. He bore a glowing
iron in his hand, and showed his hand unburned to King Harald. Thereupon King Harald let
himself be baptized, together with the whole Danish army.
Before, when King Harald was settled on the Island of Mársey, he had sent messengers to
Earl Hákon128 to come to his support. And the earl had arrived at the island when the king had
let himself be baptized. Then the king sent him word to come to him, and when they met, the
king forced the earl to accept baptism. So Earl Hákon and all the men who had accompanied
him were baptized. Then the king gave him priests and other learned men along and
commanded that the earl was to have all people in Norway baptized.
31.
Olaf Tryggvason landt op Sicilië en hoort dat daar een waarzegger woont. Olaf is
nieuwsgierig en wil de waarzegger testen. Hij stuurt een van zijn mannen naar de waarzegger
die moet zeggen dat hij de koning is. De waarzegger heeft het meteen door en stuurt de man
terug. Olaf gaat nu zelf naar de waarzegger toe, die hem een voorspeling doet. Deze
voorspelling komt uit en Olaf gaat terug naar de waarzegger en laat zich dopen.
When Óláf Tryggvason129 was anchored in the Sicily Islands he heard that on one of the
islands there lives a soothsayer who prophesied future events which to many seemed to come
true. Óláf grew curious and whished to test the prophecies of this man. He sent to him one of
his handsomest and tallest men, attiring him most splendidly, and bade him say that he was
the king, because Óláf had become famous in all lands for being handsomer and more stately
and taller then any other man. After having left Gartharíki he had not used his own name but
called himself Óla and given out that he was from Gartharíki.
$
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Otto I werd geboren op 23 november 912 in Wallhausen en stierf op 7 mei 973 in Memleben. Hij was hertog
van Saksen, koning van Duistland en koning van Italië. In 962 werd Otto tot keizer van het Heilige Roomse Rijk
gekroond.
126
Harald I van Denemarken werd rond 935 geboren en was de zoon van Gorm de Oude. Hij was koning van
Denemarken van 958 tot zijn dood rond 985/6. Vanaf 970 was hij ook koning van Noorwegen.
127
Poppo van Sleeswijk was een missionaris en later bisschop in het hertogdom Sleeswijk.
128
Haakon Sigurdsson werd rond 935 geboren en stierf in 995. Hij was de graaf van Lade en Northumbrië. Van
971 tot 975 was hij onderkoning van Noorwegen onder Harald I van Denemarken. Vanaf 975 tot 995 was hij
alleenheerser van Noorwegen.
129
Olaf I van Noorwegen werd rond 960 geboren en stierf in 1000. Hij was de zoon van Tryggve Olafsson en
was van 995 tot zijn dood koningin van Noorwegen. Olaf heeft veel invloed gehad op de verspreiding van het
Christendom in Noorwegen.$
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But when this messenger came to the soothsayer and said he was the king, he received this
answer: “You are not the king, and I give you the advice to be faithful to your king.” Nor did
he say more to this man. The messenger returned and relater this to Óláf, and Óláf was all the
more eager to meet this man after hearing that he had answered in this wise, and he doubted
no longer that he was a prophet. Then Óláf himself sought him out and spoke with him and
asked what he would prophesy concerning whether he would attain a kingdom or be fortunate
otherwise. The hermit replied with a holy prophecy.
“You will become a famous king and work famous deeds. You will bring many men to the
true faith and baptism, and in so doing benefit both yourself and many others. And lest you
doubt my answer, let this be a token: when you come to your ships you shall encounter a
traitor band, and that will lead to fighting, and you will put tot death some of the band, and
you will yourself receive a mortal wound and be borne on your shield to the ship. But you
will recover from this wound within seven days and be baptized soon thereafter.”
Thereupon Óláf returned to his ships, and there he met a hostile band aiming to kill him
and his crew, and it all turned out as the hermit has predicted--- Óláf was borne wounded to
his ship and, too, he recovered in seven days. Then Óláf believed that this man had told him
the truth and that he was a real prophet, from whatever source he had the gift of prophecy.
Then Óláf again visited this man, spoke about many things with him, and asked him
whence he had this wisdom that he could foretell the future. The hermit said that it was the
god of the Christian men himself who let him know all he was anxious to know. He told Óláf
of many miracles of God, and persuaded Óláf to be baptized; and so Óláf and all his men
were baptized there. He remained there for a long time, learning about the true faith, and took
with him priests and other learned men for there.
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61.
Er vind een ontmoeting tussen Olaf en koningin Sigríth plaats. Ze bespreken een huwelijk,
maar als Olaf haar zegt dat ze zich moet bekeren tot zijn geloof weigert ze dit. Olaf wordt
boos en slaat haar in het gezicht. Zo gaan ze uit elkaar.
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Early spring King Óláf journeyed east to Konungahella for the meeting with Queen Sigríth130.
And when they met they discussed the matter which had been broached in winter, that they
were to marry; and matters went very well. Then King Óláf said that Sigríth should be
baptized and accept the true faith. She replied in this wise: “I do not mean to abandon the
faith I have had, and my kinsmen before me. Nor shall I object to your belief in the god you
prefer.”
The King Óláf became very angry and said hastily, “Why should I want to marry you dog
of a heathen?” and slapped her in the face with the glove he had in his hand. Whereupon he
arose, and she too.
Then Sigrith said, "This may well be your death!” With that they parted. The king returned
north to Vík, and the queen east to Sweden.
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75.
Hárek wordt gevangen genomen en naar koning Olaf gebracht. Olaf vraagt hem zich te
bekeren maar Hárek weigert dit. Hij wordt naar huis gestuurd.

$

130

Sigrid Storråda, ook wel !wi"tos#awa of Gunhild, werd in 970 geboren. Ze was een dochter van Mieszko I
van Polen. Ze trouwde met Erik VI van Zweden en na zijn dood met Sven I van Denemarken.
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Soon the were at some distance from the island. Then the two brothers went aft to where
Hárek131 sat. Sigurth said to Franklin Hárek, “Now you shall have to choose one of these
alternatives: either to let us two brothers decide where we shall go, or have us tie you hand
and foot, or else kill you.” Hárek understood how matters stood. He was a match for no more
than one of the brothers if both had been equally well armed. So he chose what seemed to him
the most acceptable of these alternatives, which was, to let then decide their course. He
confirmed that with oaths and gave them surety about it.
Thereupon Sigurth took the helm and steered south along the land. The brothers took care
not to meet anyone, and they had a most favourable breeze. They did not stop before making
the Trondheimfjord in the south and finally Nitharós, where they went to King Ólaf’s132 court.
Then the king summoned Hárek to a conference and bade him accept baptism. Hárek
refused to do that. The king and Hárek discussed this many a day, sometimes in the hearing of
many, sometimes private, but could come to no agreement.
Finally the king said to Hárek, “I want you to journey home now, I shall not harm you for
the nonce. The reason for that is, first, that there is much kinship between us, and second that
you might say I got hold of you by trickery. But I want you to know for dure that I intend to
sail north your way in summer and pay a visit to you people of Hálogaland133. And then you
will find out wheter I can punish them who refuse Christianity.” Hárek declared himself well
pleased that he could get away from there, the sooner the better. King Ólaf procured Hárek a
good skiff with ten or twelve oarsmen and had that boat provisioned as best could be. The
king gave Hárek a crew of thirty men well-equipped and hardy.
76.
Als Hárek thuis komt waarschuwt hij Eyvind dat de koning naar zijn land af zal reizen om
hem te bekeren. Wanneer Eyvind bij Hárek komt wordt hij door de mannen van de koning
gevangen genomen en naar de koning gebracht. De koning doet zijn uiterste best om hem te
bekeren. Wanneer dit mislukt martelt Olaf Eyvind dood.
Hárek of Thjótta left the town as soon as he could, but Hauk and Sigurth remained with the
king and had themselves baptized. Hárek sailed his way until he arrived home in Thjótta. He
sent word to Eyvind Kinnrifa134, his friend, to tell him that Hárek of Thjótta had met King
Ólaf and had not let himself be cowed to accept Christianity. For another thing, his
messengers were to tell him that King Ólaf intended to come against them with a fleet during
the summer. Hárek said they would have to be on guard for that and asked Eyvind to come to
see him as soon as possible. And when this message was delivered to Eyvind he understood
there was ample reason to take counsel against being at the mercy of the king. So Eyvind
departed as fast as he could on a swift boat with only a few men. And when he arrived at
Thjótta, Hárek made him right welcome, and they had talked but a short while, the men of
Kin Ólaf who had brought Hárek north, made Eyvind prisoner and led him away to the ship.
Then they departed with Eyvind, and continued on their way till they arrived in Trondheim
and found the king in Nitharós. Then he was brought to King Ólaf. The king bade him to let
#
131

Over Hárek van Thjótta is weinig bekend. Hij wordt in de saga aangeduid als een hoofdman uit Halogaland.
Hij zou samen met andere hoofdmannen, Thórir Hart en Eyvind Kinnrifa, in opstand zijn gekomen toen koning
Olaf Tryggvasson Halogaland wilde bekeren.
132
Olaf I van Noorwegen werd rond 960 geboren en stierf in 1000. Hij was de zoon van Tryggve Olafsson en
was van 995 tot zijn dood koningin van Noorwegen. Olaf heeft veel invloed gehad op de verspreiding van het
Christendom in Noorwegen.
133
Halogaland is de meest noordelijk gelegen provincie van Noorwegen.#
$'(#Over Eyvind Kinnrifa is weinig bekend. Hij wordt in de saga aangeduid als een hoofdman uit Halogaland.
Hij zou samen met andere hoofdmannen, Thórir Hart en Hárek van Thjótta, in opstand zijn gekomen toen koning
Olaf Tryggvasson Halogaland wilde bekeren.#
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himself be baptized like others. But Eyvind refused. The king with kind words urged him to
accept Christianity, both he and the bishop giving him many reasons for so doing. But Eyvind
would not budge. Then the king offered him gifts and great revenues, but Eyvind would not
budge. Then the king offered him gifts and great revenues, but Eyvind refused all. Then the
king threatened him with torture or death. Still Eyvind would not budge. Thereupon the king
had a basin full of coals brought in and put on Eyvind’s belly, and soon his belly burst. Then
Eyvind said: “Take the basin away. I want to say a few words before I die.” And that was
done. Then the king asked, “Will you now believe in Christ, Eyvind?” “No,” he said, “I
cannot accept any baptism. I am a spirit brought to life in human shape by the sorcery of
Finns, my father and mother could have no child before.” Then Eyvind died. He had been a
great sorcerer.
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112.
Guthbrand regeerde als een koning over de Dales. Koning Óláf kwam met een leger naar het
gebied om de bevolking te bekeren. Guthbrand stuurde een leger met zijn zoon aan het hoofd
naar Óláf toe. Er vond een slag plaats waarbij Óláf won en de zoon van Guthbrand gevangen
nam. Óláf stuurde hem terug naar zijn vader en reisde kort daarna ook naar Guthbrand.
Guthbrand besloot door een droom geen weerstand meer aan Óláf te bieden. Er vond een
ontmoeting plaats waarbij over het geloof gesproken werd. Guthbrand vroeg om een bewijs
dat de christelijke God machtiger is dan de zijne. De volgende dag ontmoetten zij elkaar weer
en de bisschop predikte aan de heidenen. Guthbrand wilde echter nog meer bewijs.
Dala-Guthbrand [Guthbrand of the Dales] was the name of a man who ruled like a king over
the Dales. In rank he was a hersir.
(…)
Guthbrand had one son of whom there will be mention. When Guthbrand learned that King
Óláf135 had come to Lóar and forced people to become Christian, he sent out the war-arrows,
summoning all Dalesmen to meet with him at the farm called Hundthorp. And all came, an
immense number; because nearby lies a lake called Log; so that the place can be reached by
boat as well as by travelling on land. There Guthbrand held a meeting with them and said that
a man called Óláf had come to Lóar, “and means to bid us have a faith different from the one
we have had, and to break in pieces all our gods, and says that he has a god by far greater and
more powerful. It is a wonder that the earth does not burst asunder under him for daring to
speak thus, or that our gods allow him to go about longer but I think that if we bear Thór out
from our temple, where he stands here in this farm and has always helped us, and if he sees
Óláf and his men, they will melt away, and he and his men become nothing.”
Then all the people shouted approval and said that Óláf would never get away alive if even
came there, “and he will not date to go farther south in the Dales,” they said. Thereupon they
despatched seven hundred [840] men to be the lookout at Breitha, and the leader of this force
was the eighteen-year-old son of Guthbrand, accompanied by many other men of weight.
They came to the farm called Hof and stayed there three days,when many joined them of
those who had fled from Lesjar, Lóar, and Vági and would not receive baptism.
King Óláf and Bishop Sigurth assigned priests to Lóar and Vági. Then they proceeded
over Vágarost and descended to Sil, where they stayed overnight and learned that a great host
was expecting them. Likewise the farmers at Breitha learned of the king’s approach and
prepared for the battle against him.
(…)
Then Guthbrand’s son was captured. King Óláf gave him quarter and took him along with
him. The king remained there for four days. Then the king said to Guthbrand’s son, “Go back
to your father and tell him I shall be there soon.”
He returned thereupon and told his father the sorry news that they had met the king and
fought with him, “and our force right away took to flight,” he said, “and I was captured. The
king gave me quarter and bade me to tell you that he will be here soon. Now we have here no
more that two hundred men [240] of all the force we had before to do battle with him. So now
I advise you, father, not to fight against this man.”
$
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Olaf II van Noorwegen werd in 995 geboren en stierf op 29 juli 1030. Hij was de zoon van Harald Grenske.
In 1010 bekeerde hij zich tot het Christendom en hielp de Engelse koning Ethelred II met zijn strijd tegen de
Denen. Van 1014 tot 1028 was hij koning van Noorwegen en probeerde het Christendom in Noorwegen te
verspreiden. In 1028 moest hij naar Rusland vluchten; hij probeerde in 1030 zijn troon terug te krijgen, waarbij
hij stierf in de slag bij Stiklestad.
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“[From your words],” said Guthbrand, “one can gather that all your courage had been
beaten out of you. With little luck you left home, and this will be held up against you for a
long time. And now you right away believe the wild fancies this man brings up; and he had
[certainly] given you and your force a big discomfiture.”
The following night Guthbrand dreamed that a man approached him. There was a glory
about him, and his appearance inspired fear, and he said to him, “Your son was not granted
victory over King Óláf, but you will fare even more ingloriously if you mean to give battle to
the king, and you yourself and all of your troops will fall, and wolves will drag you about, and
all of you, and ravens will rive your corpses.”
He was greatly terrified by this awful vision and told his dream to Thórth Paunchbelly, who
was a chieftain over the Dales people. And he said, “I had the same vision.”
In the morning they had the trumpets blown to summon the troops for an assembly and said
it was advisable to negotiate with that man who came from the north with a new message, and
find out how much truth there was in what he proclaimed. Then Guthbrand said to his son,
”Now you, together with twelve men, are to go back to this king who gave you quarter,” and
this was done. And they approached the king and told him their message that the farmers
desired to negotiate with him, so as to make peace between the king and the farmers. The king
was pleased with that, and they confirmed the truce with special agreements for the time their
meeting lasted. They returned after settling this and told Guthbrand and Thórth that a truce
had been made.
Thereupon the king proceeded to the farm which is called Lithsstathir and remained there
five days. Then the king went to meet the farmers and negotiated with them. There fell a hard
rain that day. Now when the assembly met, the king arose and said that the people at Lesjar,
Lóar,and Vági had accepted Christianity and had destroyed their heathen houses of worship,
“and they now believe in the true God who created heaven and earth.” Then he sat down.
Guthbrand replied, “We know not of whom you speak. Do you call him God whom neither
you nor anyone else can see? But we have a god whom one can see everyday, but he is not
outside today because it is raining, and he will look terrifying of you and awe inspiring when
you see him. I expect you will be seized with fear is he comes to the meeting. But as you say
that your god is so powerful, let him bring it about that the weather will be cloudy tomorrow
but with no rain, and let us then meet here.”
Thereupon the king returned to his quarters, and Guthbrand’s son with him as hostage,
against another man from the other part. In the evening the king asked the son of Guthbrand
how their god was made up. He answered that he was made up in the image of Thór, “and he
has a hammer in his hand and is of great size and hollow inside, and he stands on a kind of
pedestal when he is outside. There is a profusion of gold and silver upon him. He receives
four loaves of bread every day and also fresh meat.”
They went to bed then, but the king stayed awake during the night, saying his prayers. And
when day broke, the king went to mass, and then to table, and from there to the assembly. The
weather was such as Guthbrand had wanted. Then the bishop arose. He wore the chasuble and
had the mitre on his head and the crozier in his hand. He preached the faith to the farmers,
relating many a miracle God had preformed, and concluded his speech eloquently. Thereupon
Thórth Paunchbelly made this reply: “Much does that horned man say who has a staff in his
hand with a crook like a ram’s horn on top. Now since you claim that your god performs so
many miracles, then speak with him to let it be clear weather tomorrow before sunrise, and
sunny, and let us meet then and either agree about this matter or else [afterward] fight it out.”
With that they parted for the time.
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113
Kolbein krijgt van Óláf de opdracht de boten van de heidenen lek te steken en hun paarden
vrij te laten. De volgende dag vindt er weer een ontmoeting plaats. De heidenen hebben een
beeld van Thor meegenomen. Óláf zegt dat zijn God machtiger is, en wanneer hij de heidenen
afleidt slaat Kolbein het beeld van Thor kapot. Wanneer hier allerlei ongedierte uitkruipt,
vluchten de heidenen in angst, maar hun boten lopen vol water en hun paarden zijn
verdwenen. Nu zegt Óláf dat er genoeg bewijs van de macht van zijn God is. Hij geeft de
heidenen de keuze: of ze bekeren zich, of ze zullen het uitvechten. Guthbrand kiest voor het
eerset en laat zich dopen.
Kolbein the Strong was the name of one of the followers of King Óláf. Hiskinsmen lived in
the Fjord District. He always went about armed, with a sword at his side and a big quarterstaff
in his hand, of the kind called a club. The king told Kolbein to stay close by his side next
morning. Then he bade his men, ”Go down tonight to where the ships of the farmers are and
bore holes in all, also ride of all the horses in the farms which you can find.” And so this was
done. The king himself stayed awake with prayers all night, beseeching God to resolve this
difficulty His grace and mercy. And after he had heard mass, at break of day, he went to the
assembly and when he arrived there, some farmers had come. Then they saw a great crowd of
farmers come up to the place of meeting who carried between them a big figure of a man all
glistening with gold and silver. And when the farmers already at the place of meeting saw it,
the all sprang up and bowed down before this idol. Then it was set down in the middle of the
place of assembly. On one side of it sat the farmers, on the other the king and his troops.
Then Guthbrand of the Dales arose and spoke: “Where is your god, king? I am thinking
that he bears his chinbeard rather low, and it would seem to me that you boast less – and also
that horned man whom you call bishop and who sits at your side – than you did yesterday;
because now our god has come who rules over all and is looking at you with sharp eyes. And
I see that you are filled with fear now and hardly dare raise your eyes to look at him. Now
give up your idolatry and believe in our god who has all power over you.” And so he ended
his speech.
The king said to Kolbein without the farmers observing it, “If so happens that they look
away from their god while I speak, then you strike him with your club as hard as you can.”
Then the king arose and spoke: “You have said much to us, this morning. You think it
strange you cannot see our god, but we expect that he will soon come to us. You terrify us
with your god who is blind and deaf and cannot save either himself not others and cannot
budge unless he is carried, and I expect that ill will befall him soon. And now look ye to the
east, there come our God now with great light.” Then the sun rose, and all farmers looked at
the sun. and at that moment Kolbein struck at their god so he fell to pieces, and out jumped
mice a big as cats, and adders, and snakes. This so frightened the farmers that they fled, some
to the ships; but when they shoved them into the lake, the water poured in and filled the boats
so they could not board them. And those who ran for their horses could not find them.
Then the king had the farmers called to him, saying he would speak with them. So the
farmers turned back and assembled together. The king arose and spoke as follows: “I don’t
know what all this tumult and running of yours is about. But now you can see what power you
god had whom u clad in gold and silver and whom you fed with meat and other provisions,
and behold now what creatures were benefit by it – mice and snakes, adders and toads. Ill
bestead are they who believe in that sort of thin and will not desist from their folly. Take your
gold and finery which is scattered over the meadow and bring it home to your woman folks,
and do not hereafter hand it on sticks or stones. Now there are two alternatives for you: either
you accept Christianity or else do battle with me today, and let them have the victory whom
the God we believe in wishes to have it.”
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Then arose Guthbrand and said, “Great damage have we suffered in our god. But, seeing
that he was not able to help us, we shall now believe in the god you believe in.” And then all
accepted the Christian faith. Then the bishop baptized Guthbrand and his son, and left priests
there. And they parted as friends who before been enemies. And Guthbrand had a church
build in the Dales.
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Auteur: De Laxdaela Saga werd rond 1245 geschreven op IJsland. De auteur is onbekend. De
saga begint rond het jaar 890 en verteld over het leven van de bewoners rondom het dal van
de Laxá rivier in het noordwesten van IJsland. Hierbij gaat het met name over de familie van
Ketil Platneus.
Uitgave: Press, M. A. C., Laxdaela Saga (Londen 1899)
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40.
Kjartan en Bolli gaan op reis naar Noorwegen, waar Olaf Tryggvason nu koning is en
iedereen Christen wil maken. De koning heeft verboden dat boten naar IJsland varen,
aangezien het land weigert christelijk te worden. De IJslanders komen bijeen om het nieuwe
geloof te bespreken, maar wijzen het af. Kjartan ontmoet de koning, en het verzet van de
heidenen groeit. Ze willen graag tegen de koning vechten, maar deze weigert dit. Veel
heidenen geven zich over aan het Christendom. Bij een bijeenkomst van IJslanders over het
nieuwe geloof wordt besloten de koning te vermoorden. Deze hoort dit en roept de IJslanders
bij zich. Hij dwingt hen echter niet zich te bekeren. Kjartan doet enkele beloften en
aanschouwt de christelijke riten. Na enige tijd besluit hij zich te bekeren en wordt samen met
Bolli en vele anderen gedoopt.
There were ten Icelanders altogether who went with Kjartan on this journey, and none would
part with him for the sake of the love they bore him. So with this following Kjartan went to
the ship, and Kalf Asgeirson greeted them warmly. Kjartan and Bolli136 took a great many
goods with them abroad. They now got ready to start, and when the wind blew they sailed out
along Burgfirth with a light and good breeze, and then out to sea. They had a good journey,
and got to Norway to the northwards and came into Thrandhome, and fell in with men there
and asked for tidings. They were told that change of lords over the land had befallen, in that
Earl Hakon had fallen and King Olaf Tryggvason137 had come in, and all Norway had fallen
under his power. King Olaf was ordering a change of faith in Norway, and the people took to
it most unequally. Kjartan and his companions took their craft up to Nidaross. At that time
many Icelanders had come to Norway who were men of high degree. There lay beside the
landing-stage three ships, all owned by Icelanders. One of the ships belonged to Brand the
Bounteous, son of Vermund Thorgrimson. And another ship belonged to Hallfred the
Trouble-Bard. The third ship belonged to two brothers, one named Bjarni, and the other
Thorhall; they were sons of Broad-river-Skeggi, out of Fleetlithe in the east. All these men
had wanted to go west to Iceland that summer, but the king had forbidden all these ships to
sail because the Icelanders would not take the new faith that he was preaching. All the
Icelanders greeted Kjartan warmly, but especially Brand, as they had known each other
already before. The Icelanders now took counsel together and came to an agreement among
themselves that they would refuse this faith that the king preached, and all the men previously
named bound themselves together to do this. Kjartan and his companions brought their ship
up to the landing-stage and unloaded it and disposed of their goods. King Olaf was then in the
town. He heard of the coming of the ship and that men of great account were on board. It
$
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Kjartan en Bolli zijn (half-) neven die van koningin Aud afstammen. Ze leefden op IJsland en streden om de
liefde van Gudrun Osvifsdottir. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Bolli Kjartan vermoordde. Bollie werd hierna
vermoord door de familie van Kjartan.
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$Olaf (Tryggvason) I van Noorwegen werd in de jaren 960 geboren en stierf in 1000. Hij was koning van
Noorwegen van 995 tot aan zijn dood.
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happened one fair-weather day in the autumn that the men went out of the town to swim in
the river Nid. Kjartan and his friends saw this. Then Kjartan said to his companions that they
should also go and disport themselves that day. They did so. There was one man who was by
much the best at this sport. Kjartan asked Bolli if he felt willing to try swimming against the
townsman. Bolli answered, "I don't think I am a match for him." "I cannot think where your
courage can now have got to," said Kjartan, "so I shall go and try." Bolli replied, "That you
may do if you like." Kjartan then plunges into the river and up to this man who was the best
swimmer and drags him forthwith under and keeps him down for awhile, and then lets him go
up again. And when they had been up for a long while, this man suddenly clutches Kjartan
and drags him under; and they keep down for such a time as Kjartan thought quite long
enough, when up they come a second time. Not a word had either to say to the other. The
third time they went down together, and now they keep under for much the longest time, and
Kjartan now misdoubted him how this play would end, and thought he had never before
found himself in such a tight place; but at last they come up and strike out for the bank. Then
said the townsman, "Who is this man?" Kjartan told him his name. The townsman said, "You
are very deft at swimming. Are you as good at other deeds of prowess as at this?" Kjartan
answered rather coldly, "It was said when I was in Iceland that the others kept pace with this
one. But now this one is not worth much." The townsman replied, "It makes some odds with
whom you have had to do. But why do you not ask me anything?" Kjartan replied, "I do not
want to know your name." The townsman answered, "You are not only a stalwart man, but
you bear yourself very proudly as well, but none the less you shall know my name, and with
whom you have been having a swimming match. Here is Olaf the king, the son of Tryggvi."
Kjartan answered nothing, but turned away forthwith without his cloak. He had on a kirtle of
red scarlet. The king was then well-nigh dressed; he called to Kjartan and bade him not go
away so soon. Kjartan turned back, but rather slowly. The king then took a very good cloak
off his shoulders and gave it to Kjartan, saying he should not go back cloakless to his
companions. Kjartan thanked the king for the gift, and went to his own men and showed them
the cloak. His men were nowise pleased as this, for they thought Kjartan had got too much
into the king's power; but matters went on quietly. The weather set in very hard that autumn,
and there was a great deal of frost, the season being cold. The heathen men said it was not to
be wondered at that the weather should be so bad; "it is all because of the newfangled ways of
the king and this new faith that the gods are angry." The Icelanders kept all together in the
town during the winter, and Kjartan took mostly the lead among them. On the weather taking
a turn for the better, many people came to the town at the summons of King Olaf. Many
people had become Christains in Thrandhome, yet there were a great many more who
withstood the king. One day the king had a meeting out at Eyrar, and preached the new faith
to men - a long harangue and telling. The people of Thrandhome had a whole host of men,
and in turn offered battle to the king. The king said they must know that he had had greater
things to cope with than fighting there with churls out of Thrandhome. Then the good men
lost heart and gave the whole case into the king's power, and many people were baptized then
and there. After that, the meeting came to an end. That same evening the king sent men to the
lodgings of the Icelanders, and bade them get sure knowledge of what they were saying. They
did so. They heard much noise within. Then Kjartan began to speak, and said to Bolli, "How
far are you willing, kinsman, to take this new faith the king preaches?" "I certainly am not
willing thereto," said Bolli, "for their faith seems to me to be most feeble." Kjartan said, "Did
ye not think the king was holding out threats against those who should be unwilling to submit
to his will?" Bolli answered, "It certainly seemed to me that he spoke out very clearly that
they would have to take exceeding hard treatment at his hands." "I will be forced under no
one's thumb," said Kjartan, "while I have power to stand up and wield my weapons. I think it
most unmanly, too, to be taken like a lamb in a fold or a foxin a trap. I think that is a better
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thing to choose, if a man must die in any case, to do first some such deed as shall be held aloft
for a long time afterwards." Bolli said, "What will you do?" "I will not hide it from you,"
Kjartan replied; "I will burn the king in his hall." "There is nothing cowardly in that," said
Bolli; "but this is not likely to come to pass, as far as I can see. The king, I take it, is one of
great good luck and his guardian spirit mighty, and, besides, he has a faithful guard watching
both day and night." Kjartan said that what most men failed in was daring, however valiant
they might otherwise be. Bolli said it was not so certain who would have to be taunted for
want of courage in the end. But here many men joined in, saying this was but an idle talk.
Now when the king's spies had overheard this, they went away and told the king all that had
been said. The next morning the king wished to hold a meeting, and summoned all the
Icelanders to it; and when the meeting was opened the king stood up and thanked men for
coming, all those who were his friends and had taken the new faith. Then he called to him for
a parley the Icelanders. The king asked them if they would be baptized, but they gave little
reply to that. The king said they were making for themselves the choice that would answer the
worst. "But, by the way, who of you thought it the best thing to do to burn me in my hall?"
Then Kjartan answered, "You no doubt think that he who did say it would not have the pluck
to confess it; but here you can see him." "I can indeed see you," said the king, "man of no
small counsels, but it is not fated for you to stand over my head, done to death by you; and
you have done quite enough that you should be prevented making a vow to burn more kings
in their houses yet, for the reason of being taught better things than you know and because I
do not know whether your heart was in your speech, and that you have bravely acknowledged
it, I will not take your life. It may also be that you follow the faith the better the more
outspoken you are against it; and I can also see this, that on the day you let yourself be
baptized of your own free will, several ships' crews will on that day also take the faith. And I
think it likely to happen that your relations and friends will give much heed to what you speak
to them when you return to Iceland. And it is in my mind that you, Kjartan, will have a better
faith when you return from Norway than you had when you came hither. Go now in peace
and safety wheresoever you like from the meeting. For the time being you shall not be
tormented into Christianity, for God says that He wills that no one shall come to Him
unwillingly." Good cheer was made at the king's speech, though mostly from the Christian
men; but the heathen left it to Kjartan to answer as he liked. Kjartan said, "We thank you,
king, that you grant safe peace unto us, and the way whereby you may most surely draw us to
take the faith is, on the one hand, to forgive us great offences, and on the other to speak in this
kindly manner on all matters, in spite of your this day having us and all our concerns in your
power even as it pleases you. Now, as for myself, I shall receive the faith in Norway on that
understanding alone that I shall give some little worship to Thor the next winter when I get
back to Iceland." Then the king said and smiled, "It may be seen from the mien of Kjartan that
he puts more trust in his own weapons and strength than in Thor and Odin." Then the meeting
was broken up. After a while many men egged the king on to force Kjartan and his followers
to receive the faith, and thought it unwise to have so many heathen men near about him. The
king answered wrathfully, and said he thought there were many Christians who were not
nearly so well-behaved as was Kjartan or his company either, "and for such one would have
long to wait." The king caused many profitable things to be done that winter; he had a church
built and the market-town greatly enlarged. This church was finished at Christmas. Then
Kjartan said they should go so near the church that they might see the ceremonies of this faith
the Christians followed; and many fell in, saying that would be right good pastime. Kjartan
with his following and Bolli went to the church; in that train was also Hallfred and many
other Icelanders. The king preached the faith before the people, and spoke both long and
tellingly, and the Christians made good cheer at his speech. And when Kjartan and his
company went back to their chambers, a great deal of talk arose as to how they had liked the
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looks of the king at this time, which Christians accounted of as the next greatest festival. "For
the king said, so that we might hear, that this night was born the Lord, in whom we are now to
believe, if we do as the king bids us." Kjartan says: "So greatly was I taken with the looks of
the king when I saw him for the first time, that I knew at once that he was a man of the
highest excellence, and that feeling has kept steadfast ever since, when I have seen him at
folk-meetings, and that but by much the best, however, I liked the looks of him to-day; and I
cannot help thinking that the turn of our concerns hangs altogether on our believing Him to be
the true God in whom the king bids us to believe, and the king cannot by any means be more
eager in wishing that I take this faith than I am to let myself be baptized. The only thing that
puts off my going straightway to see the king now is that the day is far spent, and the king, I
take it, is now at table; but that day will be delayed, on which we, companions, will let
ourselves all be baptized." Bolli took to this kindly, and bade Kjartan alone look to their
affairs. The king had heard of the talk between Kjartan and his people before the tables were
cleared away, for he had his spies in every chamber of the heathens. The king was very glad
at this, and said, "In Kjartan has come true the saw: 'High tides best for happy signs.'" And the
first thing the next morning early, when the king went to church, Kjartan met him in the street
with a great company of men. Kjartan greeted the king with great cheerfulness, and said he
had a pressing errand with him. The king took his greeting well, and said he had had a
thoroughly clear news as to what his errand must be, "and that matter will be easily settled by
you." Kjartan begged they should not delay fetching the water, and said that a great deal
would be needed. The king answered and smiled. "Yes, Kjartan," says he, "on this matter I do
not think your eager-mindedness would part us, not even if you put the price higher still."
After that Kjartan and Bolli were baptized and all their crew, and a multitude of other men as
well. This was on the second day of Yule before Holy Service. After that the king invited
Kjartan to his Yule feast with Bolli his kinsman. It is the tale of most men that Kjartan on the
day he laid aside his white baptismal-robes became a liegeman of the king's, he and Bolli
both. Hallfred was not baptized that day, for he made it a point that the king himself should be
his godfather, so the king put it off till the next day. Kjartan and Bolli stayed with Olaf the
king the rest of the winter. The king held Kjartan before all other men for the sake of his race
and manly prowess, and it is by all people said that Kjartan was sowinsome that he had not a
single enemy within the court. Every one said that there had never before come from Iceland
such a man as Kjartan. Bolli was also one of the most stalwart of men, and was held in high
esteem by all good men. The winter now passes away, and, as spring came on, men got ready
for their journeys, each as he had a mind to.
41.
Olaf Tryggvason stuurt de prietser Thangbrand naar IJsland om daar te prediken. Hall wordt
gedoopt, net als Gizor de Witte en vele andere hoofdmannen.
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King Olaf138 sent the court priest, named Thangbrand139, to Iceland. He brought his ship to
Swanfirth, and stayed with Side-Hall all the winter at Wash-river, and set forth the faith to
people both with fair words and harsh punishments. Thangbrand slew two men who went
most against him. Hall140 received the faith in the spring, and was baptized on the Saturday
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Olaf (Tryggvason) I van Noorwegen werd in de jaren 960 geboren en stierf in 1000. Hij was koning van
Noorwegen van 995 tot aan zijn dood.
139
Thangbrand was een missionaris die door Olaf Tryggvason naar IJsland werd gestuurd om de bewoners tot
het Christendom te bekeren. Zijn afkomst is onduidelijk maar waarschijnlijk Duits. In de saga van Olaf
Tryggvason wordt hij beschreven als een Saksische priester van het huis van Olaf.
140
Er is niet veel over Hall bekend. hij wordt in meerdere saga genoemd en lijkt een vooraanstaande man te zijn
geweest.$
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before Easter, with all his household; then Gizor the White let himself be baptized, so did
Hjalti Skeggjason141 and many other chiefs, though there were many more who spoke against
it; and then dealings between heathen men and Christians became scarcely free of danger.

########################################################
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Gizu de Witte en Hjalti Skeggjason worden in andere saga’s ook genoemd als vooraanstaande mannen,
hoofdmannen, die al christen geworden zijn.
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Auteur: De Saga van Burnt Njal is tussen 1270 en 1290 in IJsland geschreven. De saga’s van
de IJslanders vullen tezamen dertien delen in de moderne editie en beschrijven de periode
tussen 930 en 1050. Ze werden zo’n drie eeuwen na dato opgetekend. De saga’s kunnen
onderverdeeld worden in twee soorten; de biografische saga’s over individuele IJslanders en
de familiesaga’s. In de sagen van Burnt Njal gaat het vooral om een middeleeuwse
gemeenschap waarin de clan de hoogste sociale institutie is.142
Uitgave: Dasent, G. W., The story of Burn Njal (Londen 1861)
80.
Kolskegg gaat naar Denemarken waar hij zich aan Sven Vorkbaard verbindt. Op een nacht
heeft hij een droom waarin een man, omringd met licht, hem toespreekt. Hij zegt dat Kolskegg
mee moet komen, dat hij een bruid krijg en zijn knecht zal zijn. Kolskegg laat de droom
uitleggen door een tovenaar die hem vertelt dat hij naar de zuidelijke landen moet varen om
daar een knecht van God te worden. Kolskegg wordt in Denemarken gedoopt.
Now it is to be told of Kolskegg143 how he comes to Norway, and is in the Bay east that
winter. But the summer after he fares east to Denmark, and bound himself to Sweyn
Forkbeard144 the Dane-king, and there he had great honour.
One night he dreamt that a man came to him; he was bright and glistening, and he thought
he woke him up. He spoke, and said to him - "Stand up and come with me." "What wilt thou
with me?" he asks. "I will get thee a bride, and thou shalt be my knight." He thought he said
yea to that, and after that he woke up. Then he went to a wizard and told him the dream, but
he read it so that he should fare to southern lands and become God's knight.
Kolskegg was baptized in Denmark, but still he could not rest there, but fared east to
Russia, and was there one winter. Then he fared thence out to Micklegarth145 and there took
service with the Emperor146. The last that was heard of him was, that he wedded a wife there,
and was captain over the Varangians, and stayed there till his death-day; and he, too, is out of
this story.
96.
Thangbrand komt met een schip om in opdracht van Olaf Tryggvason het christelijke geloof
te prediken. Hall hoort van Thangbrand en vaart naar hem om hem te vragen naar zijn huis
te komen. Als Hall ziet dat zij de mis vieren, vraagt hij hiernaar. Als Thangbrand hem uitlegt
dat de mis voor de engel Michael wordt gevierd, wil Hall zich bekeren. Tezamen met zijn
huishouden wordt hij gedoopt.
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Hollander, L. M., Bayerschmidt, C. F., Njal’s Saga (Kent 1998) pp. xi-xiii.
Kolskegg was de broer van Gunnar Hámundarson uit Hlídarebdi. Er is weinig over hem bekend, in de Saga
van Burnt Njal staat dat hij uit een goede familie komt.
144
Sven Vorkbaard, of Gaffelbaard, werd rond 965 geboren in Denemarken en stierf op 3 februari 1014. Hij
werd in 986 koning van Denemarken, in 1000 koning van Noorwegen en in 1013 koning van Engeland. Vijf
weken hierna stierf hij in Engeland.
145
Constantinopel.
146
Dit zal de keizer van Constantinopel zijn; welke is niet duidelijk.$$
143
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That same harvest a ship came out into the firths east to Berufirth, at a spot called Gautawick.
The captain's name was Thangbrand147. He was a son of Willibald, a count of Saxony,
Thangbrand was sent out hither by King Olaf Tryggvi's son148, to preach the faith. Along with
him came that man of Iceland whose name was Gudleif. Gudleif was a great man-slayer, and
one of the strongest of men, and hardy and forward in everything.
Two brothers dwelt at Beruness; the name of the one was Thorleif, but the other was
Kettle. They were sons of Holmstein, the son of Auzur of Broaddale. These brothers held a
meeting, and forbade men to have any dealings with them. This Hall149 of the Side heard. He
dwelt at Thvattwater in Alftafirth; he rode to the ship with twenty-nine men, and he fares at
once to find Thangbrand, and spoke to him and asked him - "Trade is rather dull, is it not?"
He answered that so it was. "Now will I say my errand," says Hall; "it is, that I wish to ask
you all to my house, and run the risk of my being able to get rid of your wares for you."
Thangbrand thanked him, and fared to Thvattwater that harvest.
It so happened one morning that Thangbrand was out early and made them pitch a tent on
land, and sang mass in it, and took much pains with it, for it was a great high day. Hall spoke
to Thangbrand and asked, "In memory of whom keepest thou this day?" "In memory of
Michael the archangel," says Thangbrand. "What follows that angel?" asks Hall. "Much
good," says Thangbrand. "He will weigh all the good that thou doest, and he is so merciful,
that whenever any one pleases him, he makes his good deeds weigh more." "I would like to
have him for my friend," says Hall. "That thou mayest well have," says Thangbrand, "only
give thyself over to him by God's help this very day." "I only make this condition," says Hall,
"that thou givest thy word for him that he will then become my guardian angel." "That I will
promise," says Thangbrand. Then Hall was baptized, and all his household.
99.
Gest Oddleifson was een wijze hoofdman die de toekomst kon zien. Hij organiseerde een feest
voor Thangbrand en zijn mannen en tweehonderd heidenen kwamen hen begroeten. Wanneer
ze horen dat er een berserker naar hen toe komt, worden de heidenen bang. Thangbrand stelt
voor een proef te doen om te laten zien dat zijn God sterker is. Als blijkt dat de christelijke
God sterker is, moet Gest zich bekeren. Dit gebeurt tezamen met zijn huishouden.
Gest Oddleif's son150 dwelt at Hagi on Bardastrand, He was one of the wisest of men, so that
he foresaw the fates and fortunes of men. He made a feast for Thangbrand and his men. They
fared to Hagi with sixty men. Then it was said that there were two hundred heathen men to
meet them, and that a Baresark151 was looked for to come thither, whose name was Otrygg,
and all were afraid of him. Of him such great things as these were said, that he feared neither
fire nor sword, and the heathen men were sore afraid at his coming. Then Thangbrand asked if
men were willing to take the faith, but all the heathen men spoke against it."Well," says
Thangbrand, "I will give you the means whereby ye shall prove whether my faith is better.
#
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Thangbrand was een missionaris die door Olaf Tryggvason naar IJsland werd gestuurd om de bewoners tot
het Christendom te bekeren. Zijn afkomst is onduidelijk maar waarschijnlijk Duits. In de saga van Olaf
Tryggvason wordt hij beschreven als een Saksische priester van het huis van Olaf.
148
Olaf (Tryggvason) I van Noorwegen werd in de jaren 960 geboren en stierf in 1000. Hij was koning van
Noorwegen van 995 tot aan zijn dood.
149
Er is niet veel over Hall bekend. hij wordt in meerdere saga’s genoemd en lijkt een vooraanstaande man te
zijn geweest.
150
Er is niet veel over Gest Oddleifson bekend. hij wordt in meerdere saga’s genoemd en was een
vooraanstaande man. Hij word beschreven als een hoofdman en waarschijnlijk een tovenaar, een combinatie die
in IJsland normaal was.
151
Berserkers waren woeste Noorse strijders die in een soort extase raakten tijdens het vechten en ongevoelig
waren voor pijn.
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We will hallow two fires. The heathen men shall hallow one and I the other, but a third shall
he unhallowed; and if the Baresark is afraid of the one that I hallow, but treads both the
others, then ye shall take the faith." "That is well-spoken," says Gest, "and I will agree to this
for myself and my household." And when Gest had so spoken, then many more agreed to it.
Then it was said that the Baresark was coming up to the homestead, and then the fires were
made and burned strong. Then men took their arms and sprang up on the benches, and so
waited.
The Baresark rushed in with his weapons. He comes into the room, and treads at once the
fire which the heathen men had hallowed, and so comes to the fire that Thangbrand had
hallowed, and dares not to tread it, but said that he was on fire all over. He hews with his
sword at the bench, but strikes a cross-beam as he brandished the weapon aloft. Thangbrand
smote the arm of the Baresark with his crucifix, and so mighty a token followed that the
sword fell from the Baresark's hand.
Then Thangbrand thrusts a sword into his breast, and Gudleif smote him on the arm and
hewed it off. Then many went up and slew the Baresark. After that Thangbrand asked if they
would take the faith now? Gest said he had only spoken what he meant to keep to. Then
Thangbrand baptized Gest and all his house and many others.
101.
Thorgeir ontmoet christelijke mannen op een volksvergadering. Maar er is onenigheid tussen
de Christenen en de heidenen en er komt geen overeenkomst. Thorgeir mediteert en besluit
dat iedereen Christen moet worden. Heidense rituelen worden alleen nog geaccepteerd als ze
privé blijven.
There was a man named Thorgeir152 who dwelt at Lightwater; he was the son of Tjorfi, the
son of Thorkel the long, the son of Kettle Longneck. His mother's name was Thoruna, and she
was the daughter of Thorstein, the son of Sigmund, the son of Bard of the Nip. Gudrida was
the name of his wife; she was a daughter of Thorkel the black of Hleidrargarth. His brother
was Worm wallet-back, the father of Hlenni the old of Saurby.
The Christian men set up their booths, and Gizur the white and Hjallti were in the booths
of the men from Mossfell. The day after both sides went to the Hill of Laws, and each, the
Christian men as well as the heathen, took witness, and declared themselves out of the other's
laws, and then there was such an uproar on the Hill of Laws that no man could hear the other's
voice.
After that men went away, and all thought things looked like the greatest entanglement.
The Christian men chose as their Speaker Hall of the Side, but Hall went to Thorgeir, the
priest of Lightwater, who was the old Speaker of the law, and gave him three marks of silver
to utter what the law should be, but still that was most hazardous counsel, since he was an
heathen.
Thorgeir lay all that day on the ground, and spread a cloak over his head, so that no man
spoke with him; but the day after men went to the Hill of Laws, and then Thorgeir bade them
be silent and listen, and spoke thus - "It seems to me as though our matters were come to a
dead lock, if we are not all to have one and the same law; for if there be a sundering of the
laws, then there will be a sundering of the peace, and we shall never be able to live in the
land. Now, I will ask both Christian men and heathen whether they will hold to those laws
which I utter". They all say they would.
$
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Thorgeir Thorkelsson werd rond 940 geboren in IJsland. Hij was van 985 tot 1001 een ‘rechtspreker’ in het
Althing, de volksvergadering op de belangrijke rots in !ingvellir. In 999 of 1000 was hier een bijeenkomst over
de aanname van het Christendom. Thorgeir was een hoofdman en een priester.$
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He said he wished to take an oath of them, and pledges that they would hold to them, and
they all said "yea" to that, and so he took pledges from them. "This is the beginning of our
laws," he said, "that all men shall be Christian here in the land, and believe in one God, the
Father, the Son, and the Holy Ghost, but leave off all idol-worship, not expose children to
perish, and not eat horseflesh. It shall be outlawry if such things are proved openly against
any man; but if these things are done by stealth, then it shall be blameless."
But all this heathendom was all done away with within a few years' space, so that those
things were not allowed to be done either by stealth or openly. Thorgeir then uttered the law
as to keeping the Lord's day and fast days, Yuletide and Easter, and all the greatest highdays
and holidays.
The heathen men thought they had been greatly cheated; but still the true faith was brought
into the law, and so all men became Christian here in the land. After that men fare home from
the Thing.
155.
Brodir en zijn mannen worden geteisterd door een donderend geluid, kokend bloed dat uit de
hemel valt, vliegende zwaarden en bijlen en tot slot door raven met ijzeren bakken en
klauwen. Brodir gaat naar zijn broer en tegenstander Ospak om hem om hulp te vragen. Er
ontstaat een ruzie en Brodir gaat boos weg. Ospak legt een eed af om het ware geloof aan te
nemen en naar koning Brian te gaan. Bij koning Brian aangekomen wordt Ospak gedoopt.
It so happened one night that a great din passed over Brodir153 and his men, so that they all
woke, and sprang up and put on their clothes. Along with that came a shower of boiling
blood. Then they covered themselves with their shields, but for all that many were scalded.
This wonder lasted all till day, and a man had died on board every ship. Then they slept
during the day, but the second night there was again a din, and again they all sprang up. Then
swords leapt out of their sheaths, and axes and spears flew about in the air and fought.
The weapons pressed them so hard that they had to shield themselves, but still many were
wounded, and again a man died out of every ship. This wonder lasted all till day. Then they
slept again the day after. But the third night there was a din of the same kind, and then ravens
flew at them, and it seemed to them as though their beaks and claws were of iron. The ravens
pressed them so hard that they had to keep them off with their swords, and covered
themselves with their shields, and so this went on again till day, and then another man had
died in every ship.
Then they went to sleep first of all, but when Brodir woke up, he drew his breath painfully,
and bade them put off the boat. "For," he said, "I will go to see Ospak154." Then he got into
the boat and some men with him, but when he found Ospak he told him of the wonders which
had befallen them, and bade him say what he thought they boded. Ospak would not tell him
before he pledged him peace, and Brodir promised him peace, but Ospak still shrank from
telling him till night fell.
Then Ospak spoke and said - "When blood rained on you, therefore shall ye shed many
men's blood, both of your own and others. But when ye heard a great din, then ye must have
been shown the crack of doom, and ye shall all die speedily. But when weapons fought
$
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Brodir was een Deense leider die in de dertiende eeuw op de westkust van het eiland Man leefde. Hij was de
broer van Ospak, die daar ook leefde. In de saga van Burnt Njal wordt hij beschreven als een man die Christen
was en een deken. Maar hij zou zich hebben bekeerd tot het heidendom en hekserij. De broers kwamen tegen
elkaar te staan in de slag bij Clontarf in 1014. Brodir stierf in deze strijd.
154
Ospak was een Deense leider die in de dertiende eeuw op de west kust van het eiland Man leefde. Hij was de
broer van Brodir, die daar ook leefde. In de saga van Burnt Njal wordt hij beschreven als een heiden die wijzer
was dan alle anderen. In de slag bij Clontarf in 1014 kwam hij tegenover zijn broer Brodir te staan.
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against you, that must forebode a battle; but when ravens pressed you, that marks the devils
which ye put faith in, and who will drag you all down to the pains of hell." Then Brodir was
so wroth that he could answer never a word, but he went at once to his men, and made them
lay his ships in a line across the sound, and moor them by bearing their cables on shore at
either end of the line, and meant to slay them all next morning. Ospak saw all their plan, and
then he vowed to take the true faith, and to go to King Brian155, and follow him till his deathday.
Then he took that counsel to lay his ships in a line, and punt them along the shore with
poles, and cut the cables of Brodir's ships. Then the ships of Brodir's men began to fall aboard
of one another when they were all fast asleep; and so Ospak and his men got out of the firth,
and so west to Ireland, and came to Connaught.
Then Ospak told King Brian all that he had learnt, and took baptism, and gave himself over
into the king's hand. After that King Brian made them gather force over all his realm, and the
whole host was to come to Dublin in the week before Palm Sunday.
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Brian Boru werd rond 941-23 geboren en stierf op 23 april 1014. Hij was een Ierse koning die eerst koning
van Munster werd en daarna steeds meer gebieden toevoegde aan zijn gebied tot hij over het zuiden van Ierland
heerste. In 1002 werd hij als ‘High King’ verkozen in Athlone. Hij overleed tijdens de Slag van Clontarf.$$
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Auteur: De auteur(s) van deze kroniek is onbekend. Het moet een monnik van het klooster
van Sint Denis geweest zijn. Het werk is geschreven in de jaren 1364-1372. Er was een rijke
handschriftelijke traditie in dit klooster.
Uitgave: Medieval Sourcebook; Davis, W. S., ed., Readings in Ancient History: Illustrative
Extracts from the Sources, 2 Vols., (Boston 1912-1913), pp. 331-337
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I,18-19
Clovis begint een oorlog tegen de Alemannen en wanneer hij ziet de hij de strijd kan gaan
verliezen, vraagt hij de christelijke God om hulp. Hij belooft zich te bekeren als hij wint.
Clovis wint de oorlog en gaat terug naar huis om het nieuws te brengen. De koningin is heel
blij en vraagt Remigius om Clovis te dopen. Remigius haast zich naar de koning om hem over
het geloof te leren. Clovis roept de adel bijeen om hen over het geloof te vertellen en hen te
vragen zich te bekeren. De stad wordt versierd en Clovis wordt samen met zijn familie en vele
anderen gedoopt.
At this time the King156 was yet in the errors of his idolatry and went to war with the
Alemanni, since he wished to render them tributary. Long was the battle, many were slain on
one side or the other, for the Franks fought to win glory and renown, the Alemanni to save
life and freedom. When the King at length saw the slaughter of his people and the boldness of
his foes, he had greater expectation of disaster than of victory. He looked up to heaven
humbly, and spoke thus: "Most mighty God, whom my queen Clothilde157 worships and
adores with heart and soul, I pledge you perpetual service unto your faith, if only you give me
now the victory over my enemies."
Instantly when he had said this, his men were filled with burning valor, and a great fear smote
his enemies, so that they turned their backs and fled the battle; and victory remained with the
King and with the Franks. The king of the Alemanni were slain; and as for the Alemanni,
seeing themselves discomfited, and that their king had fallen, they yielded themselves to
Chlodovocar and his Franks and became his tributaries.
The King returned after this victory into Frankland. He went to Rheims, and told the Queen$
what had befallen; and they together gave thanks unto Our Lord. The King made his
confession of faith from his heart, and with right good will. The Queen, who was wondrously
overjoyed at the conversion of her lord, went at once to St. Remi158, at that time archbishop of
the city. Straightway he hastened to the palace to teach the King the way by which he could
come unto God, for his mind was still in doubt about it. He presented himself boldly before
his face, although a little while before he [the bishop] had not dared to come before him.
When St. Remi had preached to the King the Christian faith and taught him the way of the
Cross, and when the king had known what the faith was, Chlodovocar promised fervently that
he would henceforth never serve any save the all-powerful God. After that
$

156

Clovis werd geboren in 465 in Doornik en stierf in 511 in Parijs. Hij was de zoon van Chilperik I en volgde in
481 zijn vader op als koning van de Franken. Tijdens zijn heerschappij werd zijn grondgebied sterk uitgebreid.
157
Clothilde werd rond 480 geboren en stierf op 3 juni 545 in Tours. Ze was een Bourgondische prinses, dochter
van Chilperik. Nadat haar oom Gundobald haar vader in 493 vermoord heeft, vindt ze bescherming bij haar oom
Godigisel. Ze trouwt met koning Clovis I op de voorwaarde dat hij haar christelijke geloof respecteert.
158
Remigius van Reims stierf rond 536 in Reims. Gregorius van Tours meldt dat hij al op 18 jarige leeftijd tot
bisschop verkozen werd.$
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he said he would put to the test and try the hearts and wills of his chieftains and lesser people:
for he would convert them more easily if they were converted by pleasant means and by mild
words, than if they were driven to it by force; and this method seemed best to St. Remi. The
folk and the chieftains were assembled by the command of the King. He arose in the midst of
them, and spoke to this effect: "Lords of the Franks, it seems to me highly profitable that you
should know first of all what are those gods which you worship. For we are certain of their
falsity: and we come right freely into the knowledge of Him who is the true God. Know of a
surety that this same God which I preach to you has given victory over your enemies in the
recent battle against the Alemanni. Lift, therefore, your hearts in just hope; and ask the
Sovereign Defender, that He give to you all, that which you desire---that He save our souls
and give us victory over our enemies." When the King full of faith had thus preached to and
admonished his people, one and all banished from their hearts all unbelief, and recognized
their Creator.
When shortly afterward Chlodovocar set out for the church for baptism, St. Remi prepared a
great procession. The streets of Rheims were hung with banners and tapestry. The church was
decorated. The baptistry was covered with balsams and all sorts of perfumes. The people
believed they were already breathing the delights of paradise. The cortege set out from the
palace, the clergy led the way bearing the holy Gospels, the cross and banners, chanting
hymns and psalms. Then came the bishop leading the King by the hand, next the Queen with
the multitude. Whilst on the way the King asked of the bishop, "If this was the Kingdom of
Heaven which he had promised him." "Not so," replied the prelate; "it is the road that leads to
it."
After having made his profession of the orthodox faith, the King is plunged thrice in the
waters of baptism. Then in the name of the holy and indivisible Trinity---Father, Son, and
Holy Ghost---the prelate consecrated him with the divine unction. Two sisters of the king and
3000 fighting men of the Franks and a great number of women and children were likewise
baptized. Thus we many well believe that day was a day of joy in heaven for the holy angels;
likewise of rejoicing on earth for devout and faithful men!
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Kaart Europa met negen regio’s.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

West-Europa
De Angelsaksen en de Ieren
De Duitse landen en Italië
Midden Europa
Balkan
Zuid-Europa
Rus’ en de Baltische staten
Griekenland
Noord-Europa
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