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De Sak{en en FrankcfJ haddenvoorheen'vank
tegen elkander krijg. gevoerd, waarin de. eerfien" '

fchooÎl 'dik~ijls gefiagen, altijdhunnè vrijheid he-
~ociden hadden. (~)

In bec jaar

77z overvtel KARELDE GROOTEde Sak[en, die
door WEDEKlND,.ALBINen nRUNOaangevoerd.

~ werden, onverwaci]t~De . eerfte had bet bevel
over de We;tphalcn , ,de 'tweede over de OOSI-

p~alcn, en de laatfte over de Èngcrs., KAREL"

veroverde de Eresburg , en verwoestte de Ir-. .

. c menzu~!, welke van de Sakfln god~diens~g~,.

. ~ vereerdwerd. (t) Naauwelij!(sechter had hiJ
zich naar Italië gewe~d,J . , " .

773

I tendom , dan om de uItbreiding van zijne ,eigenelIeerrcbapplj
te doen was, wil ik ~1ietonderzoekel1. Heerschzu,chtige
vorsten hebben zic~ mCJ1lgmaalvan den Goilsdieljst; als ce.

ncn dekmantel hunner heerschzuchtIge oogmerken, b~d,lend.
De middelen, Iw~lke KAREL,ter ultbrcidil'li van den Chris-
telijken Godsdienst gebruikte, waren, hoe 'zuiver ook zijlt
doel moge geweest zijn, niet Cbristelijk. De Godsdienst
wil donr ov.erreding, en niet met geweld~ voortgeplant wor-
den. Hoe ver wijkt KARELDEGROOTJtbier van het voor- '
beeld der Apostelenaf! .

. (*). De oude -.fllifenbaMeR geenen koning. Zij waren
eene vrljé natiet' aie de landvoogdenen regters, zoo wel
als de legerhoofden, uit haar midden verkoos~

ct) De Heer RUMPM. s. S. plaatSt. deze. zuil In bet

Soer!llnrJt aan de PaderboruCche~renzen, of aan de rivier
DijmI' , bladz. 38.
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,773 of de Sak{en roe~ael1 zich weer, l1erovetden,
Ercsburg en Sigisburg, en verwoesttenHes..I

fen, doch tot hunongeluk; want .

, 7.74, kwam KARELterug, .verwoe~tçehun land, en'
noodzna.kte.eerst .

77$ de Oostp4alen, daarna de Engers, en einde-
,lijk de Weslpha!en, welkep ondercusfcheit ~jn

leger aan de Wezer overvallen en veroverd bad.
den,' hem gijzelaarsJte geyen 'en vrede te belo-
ven. KAREL'was echter het' Alpisch gebergce

nog Diet weeroveigetrokken, of de Sakfen

roerden zich opnieuw~ Zij verwoestten.

776 Eresburg , belegerden. ~igisburg, en onder';
wierpen ,zich 'imdèrmaal, toen. KARELop het

! fnelst, met eene groote magt, tegen hen aan-
trok, E,resburg berllelde, eene njeuw~vesting
aan de Lippe bouwde, en met ernst daara:ln,
dacht, zijn begonnenwerk op eenen b.cteren,, .t

voet hl te rigten. Daartoe riep hij zijneFran::'
, ken, en ook de Sakftn, (naar Paderborn, CD. / . .,
, IJgtte . ,-

777 alles zoo wel in, dat bij,' in hec'volg~ndeja3r,'
gerust' én onbezorgd" over het Pyrineesch ge..

. bergte, naar Spanje trekken konde. De Sa!r.- I'

fin beloofde!}eem;n ~euwigdlirenden vredè, en. .' {

lieten zich Jn menigte doopec.

778 Werd J{AREL, op zijnen terugtógc uit Spanje~

geflagen, en de vrede van'de SdkJ,ènweder ge-

broken. ZU trok~en met' magt naarden Rijn,
C 5 ' ver.
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verwoestten al1es, wa~'onder h1.!in ",b~l'é!k viel,
i 'I

~n ver[choo.Ade~zelfs de. altaren ~iet. KAREL. i

zich van zijp~,nederlaakherne,ld"hebpende,.ging J, , " ,

779 over den ~e,derrljn, en. bragt de ;Sakfin ook

iq dicmaal tpconderwerping. Noe weinig hij ,in. '
" n~s[chen~anroP1 ftaatkónd~ maI~en.,'.bleek , ~,

78~:, .toen de Sa~JènblJ eenen inval '.der S.favt!n in

. TUringen" in plaac~,van hem bij t~ fl:aan, ~ich

met ~,dezevijanded zijlls rijks yereenigpen, en
een c:,umzi,enlijkgedeelte van z~jll leger verOoegen.'
Dit verbit~erde hem zoo z,e~r, dat hij zelf, met

/ zijne geheèlemagt" in he't 'land der Sakfen viel~

i-~~~J~i3.t.,.llrL.:PJjLf!~,!!!er4..gewapende in,-.
I woners, bij Yerdcp, aan de 1\J1er liet omhoof-
I 'den~ Oe' Sakfln geraakten over deze ol1men-\ '

fçhel~jkh~id ,in ,woede. De ,gegeele, h~erban'
.,trok, Q1;1derW~DEK!.ND,bij.Detlnold, te zamen,

'en de beid~ volkeq leverden, elkander, ,
d" ~ '

i~s eenen der, bI9~djgfteveldn~gen!J zonder iets èe
. beOisfen", ,tef\yij! KAREL, met oqg01er~, 0111. .." . '. ..

'Dieuwe ben~enaan zich ,te trekken, niar ~.ader-

born, WEDElnNDnaar d~ FIafe, . terugtrok, waa~l"

hft,tOt een~n nieU\,:en flagkwam, in w~lkèn I

de Sakfen het veld moesten ruim.en. l{ARE~. . ~ .

7 . behielde,chter toen nog geenen vastenVeetin
het land. 'Hij. trok alzoo opnieuw

, 784 met vUl;lf,en zwaard ,door) lf/e~tp4al(w ,over de
We,zer.,' tOt aan de Elve, doch' zonder den vre-

..' '" 4e te ~erove~etl, want de 'Sakftn on.g~nv'ierpei1
/' zich

"
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zièh i}iet~. Bi} 'hield dcn"geh,eelenWinter, van

18S de Sakftn in geftadjgeonrust. Tegerr de IemeI "
ge1ukte het hem" WEDEKIl'{D,met wién hij 011."
derhandelde, te bewegen, hem naftr Et{nqc!t

te, volgen, ,en zich door 'pe~ doop, me~ God
en met hem te verzoenen. Op zoo v.èle ver.

woesdngen, ,volgde nu'eene diepe f1:iJte~

"~93 Begonnen dèSakfen nie~wë. vijandelijkheden
~. 1 tegen I}AREL te plegen. Hij viel hen,. met:

[wee legers te gelijk" aan ;cp diegenen,' welke f

bern op het :Sinvel4, flnghad,denwillen leV'e~

ren, Ipoesten zich. ... . ,

, "794 .op~nieu~v onderw€rpen. KAREL ftrafte ben vOor'

) . bunn~ongehoorzaamb~id,' '

795 door htmne landen t~verwoesten,en

797 liet: hij iijnleger de wincerkwartieren. aan de
Wezer ,betrekken, om, de oproerige Sakfen d~

I 'ongemakken ~:n den oorlog des I ;çe'1!1eer"ce
_doen gevoelen.. "

, D'an ~ K'ARE~mogt bun land verwoesten, en zoo

ongelukkig maken ,als ,hij wilde; Ihij' mogc h~n zoo,
vele eeden afperfen,als' he.!'l1de !overmagt zijner wa-, .. " ., ",..

penen t,oêliet,hunne" ha~ten konde hij ~fet 'ver9,yertn.
. Hij ~egonderh~lve,op eene.edeleen v~ij!e'vere~»i~

,I ging der beide volken, te denken, waartoehij..,de.J' .. .
I volgende"hoofdpunten in voarOag brage: .

J. . De Sakfen zoude.n.denChristelijke» Godsdiep'~ç

"

aannemen.

,2. KAREL DEN ~ROOTEN voor hu,~, oppçrboJq~~e~-

kennen. . ".,S' '
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, 3. Deng~nen" welke hij in zijne plaats onderhen
zoude zenden, met achting bejegenen; ,in het

bijzonder, den bi~fchoppen en'graven" als hunne
geestelijke én wereldlijke Overheid, ge~oorzaQm
zijn, , en' hun dat' betalen, wa~ bun' van-de

, ~,.

, Frankel~ gegevenwerd.
. . }

, Onder deze voorwarirden zou~en zij dezeIf~e reg":;
ten met de ,Franken g~nieten, van alle fchatting be.' ,
vrJjd zijn, en gelijk deze Jaadlen, ook niet anders

dan in hun eigen land, van huns gelijken, en naar
hunne ~igene wetten, geoordeeld worden.

De' SC{kftn opperden' ~egen deze voorOagenver-'
fcneidene gewigdge ~denkingen. Behalve, dat het
Christendom,bunne geHefkÇ>osdevan de ~oofvade.
ren overgeërfde' begrippen, veroordeelde, en bunnen

godsdienst voor bijgeloof. en afgoderij verklaardet
~adden zij als Christenen, buitengewone lasten 'Op te

nemen, de becaJing van de ,tienden namelijk aan de
bisfchoppen, en het bijzonder onderboud van de ove.

tige priesters. Als rijksgenoocen zouden z~j niet ~l-'

leen den keizer als hun opperhoofd, en diêgel1en"
welke hij 'in zijne plaats, bet opzigt. aanverrrOl1wen. ' \

Joude" nIs 1l:edehoudersen regters erkennen; maar.
ook, bovendien, nan alle rijksoorlogen, m'oetendeel.
11emen. -

De keizer vOIJddeze bedenKingen niet van aJlen)

grond ontbloot, 'en gaf zich derhalve alle moeite1
om de 'Sak[en deswege gerust te 1l:eUen; zoodat,
na eenen drie en Jertig jarigen oorlog, de vredè/ ' ,

ep ,olgendevoorwaardeQCOtfiand kwam; De'.

r l
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~'

r

, .(45 ) ~ ~

.De Sakfln liecen zich de bovengemeldehoofd,.;

punten ~, na de' van' KAI1ELgegevenenadere verkla-
ring, welgevall~n, en KAREL,erkende,yoor bet ove-

rige de natie voor een vrij volk , hetwelk, naar
~eszéÎfs.oudegewooncen, onder zijnen fchepter ~ leven
en aanniemandfchatpligrigof cijnsbaarzijn, zoudC;.

Zoo werdende beide volken, dan eindelijk" ond~r
het nieuwe Wcscersch kcizerrijl,tvel'eenigd, en KARE!.

waS'de magtigfievorst der' Aarde. (*) IJ>

Dat pnze voorvaders, onper deze oorlogen der
Franken tegen de Sakfen., veel moeten geledeI)

hebben, is ligt te begrijpen, W~nt, hehalve dat !Zij~
/ ~ - n " ,

QlsWeslphaters, hunne manfchappen, t,ot den oorlog

teg~n de Franken moesten leveren" ({londen'zi}; ~l~
grensbewonen , ook aan de eèr11:eaanvallen der vijan-
.~W~ - -~

Uit het verhandelde blijk~,alzoo, ~dat de eigenlijke

jnvoering des Christe':1dorns, van, het jaar 800 of l
804 af, moet gerekend wC}rden. Het is waar ~ ,011Z0

voorouders werden reeds vr~egef daarmede' bekend,
maar door de onderwerping der Sakfen aan KAR.EL
DEN,GROOTEN,werd' bet Christendom gewettigd en

de Godsdien~tvan den,Staat. '

, 'Het zal voor den lezer niet, onaangenaam zijn ./
hier h. et ecn cn ander, over de eerfte Predikers va~

'/

~en ChristelijkenGodsçlicnst,te vernemen. PJ-,
I .

t~
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C.Y Dit gehee1everhan,1is een kort uittrekrel uit l\fÖS11.~8
yoonreiFelijke' OJfltlb,.;;ckiflhe Geflhichte. I Theil, III Abfcl1.

~.soaenz. waar de wee~begeeri&:e~eier dit uitvoeriger vin-
de!!,

~
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'PICA~DT (t} meldt dànrvanhet vorgel1de,:,~;;oin.:

;, ,trent ,het jaar 69° is uit ,Engeland in deze landc,l1
" gearriveerd S. wmLIBoRDUS, met elfandere zij::.

~, ner 'collegen ' of medebroèders', tijlide alle tezä'"
, " men in Engelan& geboren, / van ouders; die...:u.ic

,; deze landen hunnen''oorfprongha,dde~, en derhql- ,
j, ve, onze, caal konden, fprekjen en ver'fiaan, die mè.n

, ,,. te dier tijd f' noeinde, d(C,?ngelf~y~z~n ,of'
"Engelfche Sakfen. (t) D~ze ijverige' mannen,,' ." :--'"- ',I

, " hebben zich, met gevaar hunslevens, 'verfpreid
" door.'al deze landen,en hebben'gearbeid, de

, " "harten dezer landzaten af te trekken van den dienst

, ", der duivelen, en te. brengen ,tot dekenni~desee-

" nigen wa~en Gods en zijns Zoons Christi. . ,

',,' WILI:.IBORDUS is geworden de ,.eeril:e~isfcbop
,;, 'van Ucrecht.'. ALBERTUS'. ~.en konings zoon; van
'" Northhuinberland, heefe in HoUand, en VOorna-

." melijk ,te Egmond gepredikt. SWIB'ERTusbeeft
,,"~ich begeven n'aar het Stift Munil:er, en aldaarde

I ~, hèi.

t.
Y

ti
"

iJ

f ;,

élel1 klm. \;De 'Heer MÖSEn.,h'eeft de bronnen, waarUit hij
;zijue ,berigten geput beeft, in' de !loten anpgewezen...

(*) DrentfcheOudheden,.bladz. 112.' .,.. .
",act j;ta;1: 699, word~ook door il.LSTEI?IUS,bij RUM1"aan.i, '.' ""'. .'. ,

.~~llaal~ Chron~, pa~. 34Q, gcnoemd., . ,-
"(f) PlcARDTvei'n:l3lt, dat in het jáar' 455 eene groore
.kbnigte menfcl1eu ttit\7ri eslri'i1d, Drenthe, 'W;estphalen en
Engeren, -onder twee broeders, ENGISTUSen HORSUS. zich
înet eene grQöiè 'vloot "naarEÎlgetand begeven. en .eeh.ge-
'~eelte van dat eiland vermeesterd heeft., 'Waaruit men de
'groötegelijkheid tusfchcn de Engelfche en Vriefche, taal

. wil nfieiden. '

,"
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. Jheidenen bekeerd.MAltcELLINUS en LIBUiNUSin" .

;, Salland en TWente', te KruiJpen, Deventer, Zwolle

,,' en 'Oldem:aal. LEV'INUS'is' te ()ldenzaaI gefiorven:

;,en' begraven. Twee EWALDI,'genaamd de' wicce

~, ,en de zwarte, hebben gepredikt in bet hmdfchap
" '\Dl'eriEÎ1e, en hebben zich, begeven naar Kçjevor-

" den, zaaiiendedaar het zaad van Gods woord)~ .

" en zijn ~an daar gegaan !~?~het Gt:aaffchafJ.. Bent!! ,i '

,~ cat dat zij ~ipdeîiJk ~ de iD~~rs yan
,,'LaaI" 'jall1me'rHjk zijn gemarce.Iizeerd. (*) ,

, "l)e 'g'eleer1fè"nEDÁ ~erbaalc liierva? het', ,volgen~ "

de: (t) , '

,~ De beide, broeders ÉWALDEN tot 11et landfchap

" der oude Sakfen (Viescph;llcn) gclwn1éri~ en 'ais

" vreemdelingen van zekeren iqwone& gastvrij op~e-
" nomen zijnde, begeerden van qenzelven, 'dác'l1ij
" hen tot d,en landvoogd bren.géi1wilde, 3.arjwièn '

." zij, met eene belangrijkeboodfchap, ge~~~aélf\va-, '

"ren. Dat de jnw~mersJmusfchen,v hèt'oogrPerk
" dezer zending gisfende, hen verl11~orde~' hunne

" Iigchamen, in, den Rijn, ge~orpen hèbbe~1. 'D'a~'de'

, " lándvoogd van deze 'gruweldaad onde!.figt,zii~~:~~

.'~ ni~t al,leen,a! ~~~J?e1i!1g!:nJled~odj...~~aaf,~~k." hunne womngen verbrand hc~be.:: ' '

I - --- -" /,
. Daar...", '.'" .,"

I1

I~

. I~

t [.- I

t.

, .

. ' . (*) PIcARin fchijnt in dit verh~aI llamcon;fls 'in FrjjilJ
pag. 6+ gevolgd te zijn. Ik heb de fpelUng van. PICAIU>'r
hièr verànderd. ). ':. ' " ,"'.', \,~'

.,. ,r' ,"
ct) HilI. Ecclef.Lib. V. cap. iJ p~g. 7°: Men zié JdN<i

QU,1SHUl:. 'antl<;l.'rOI11.JJe'ht~. .kib~ I, cap. ;.pag. +°.
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Daar deze fchrijver 'de i>Jaars, waar dit gebeurd

,is, niet bepaalt en uitdrukkelijkzegt, dat de rligcha-r
men der ver11ageneE;wAlmENin den Rijn geWorpen

xijn: zoo hebben velen her: ver.baalva~(l'ICARQ.T.e~
}IAMCONIUSin twijfel getrokken~ en aan ee\1en oàrd

.gedacht, die meer in. de nabijheid van den Rijn ge-.
legen is. Met zekerbeid, laat4:ich inmsfchen hier
niets van zeggen. ;I

Zoo veel blijkt uit de overeenl1:eJ11~ingder. ge-

fchiedfchrijvers, )dat het Christendom ','a~n het einde

:per ,zeve9s!e_~e'pw,i? onze gewesten .se.er~~t, doch
eerst honderd jaren daarna, op hoog gezag ingevoerd,. , ,
is. KARÉL DE GROOTE', kondigde al diegenen de, ." .

firaf des doods aan, welke, ria den ge110tenenvrede:t

~eigerèn ,zouden zich ce lacen doopen.' Gé}.ijke,J!!:.f
wer4 zoodanigen gedreigd, ~elke..!n de vasten 2ees~9.

.eten,~ of ~éh onderQaan zouden, de ligch~m~n hunner
overledene bloedverwanten, volgens de heidenfcQ5Lge-

~'waonte, te ,verbr1mden.(*).('",. ," ,. .~.> ' ...'~

Daar echtèr, inwe~rwil .dezer' zoo -Qrenge bev~-
Jen , onze voorvadersà'ande heidenfchèGodsdienst.

I, , ,

ple~t~gh(h1engehecht bleven: zoo ftelde KARELDi:

GROOTEde heimelijke geregtshoven, of de zooge.
'tlaamde'Y-enm gerigtetf, ann. Deze bel1:ondenuit

\ . '

den graaf of zijnen plaatsvervanger, als voorzitter,\
~n U,it verfcheidene fchepcns, (t ) welke uit het

mj~.

(.) XINDttNOlttlMWI(1erlfcheDelu~ge en~. II Baud. S 17
in, ~e noot 11. ' ,

Ct) 111het boogduitsch .s&höppel1,iu ~et latijn St;1I6ÎnJ.

" .

I, '

I
I '

I

y-

.,,, ' ( 4': )t
'\

,midd~ndes,volks vcrkpzt;11,\fe~q~p" enaUe verbor~
gene misdageQ,'.bij vOQrb~den afval van het Chr'iste.

~;, Jijk geloof,,' kerkroof,' ;~raèhting .der VaSten, der
, !,! 'c' , ,

ChristeIij~e b,egravenisfen, doodflag aan priesters, ge-
pleegd, el1z.uievorfchen en aan den voorziccer"inelden
, , ; ,': , ',. .,

LmoesteÎ1. De befchuldigde werd hierop gedaagd en.

ter verançwoording getroklien. :Kon~e. bij zijnê 00-.' '/

fchuld bewijzen, dan werd 'hij vrij gefEroken; , zoo

niee, dan werd.,hiJ ter ,dood ~~Î'oordeeJden' aan depr-
eerf!.:!1,Q.2?!3!..g1?2é.!it!E.~.Verfchecn hij' niet voor
~et gerige, ,gelijk dikwijls:gebeurde, dan,werd hij
vooroeerloos' verklaard~(*) Dit vonnis wérd aan

,de naburige grav~n of reg~ers bekend ge~aakt, '

ppdat niemlJnd.".zulkeene!1,kwaaqdoener mogc opne-
men. Ct) Dit 'heimelijk geregf had, bij de Wel'-

, phalen :t too als de Heer RUMP, uit oude fchrijvers
betoogt, eepe krachtjg~ werk,jng, eD was een ,der
fierkfie mla,deIen, om hen bij het' Christelijk geloof
te bewaren; want zij vonden dj~wijls hUl)nebeken-

den, onder w~lke niet zelden mannen van aawiien

waren ,aan eeqën boom opgehangen, en ~i!~r de re.

4enen daarvan vragende, kre~~n zij ,ten ancwoom,

r daedie, 'bI:JDgelpof verlo()cben~' lj~ddên.:Zulk; eene
:verborg~ne eri)!vreesfëlijke,regcsplëging, fchtikte' de
anderen af, en bewoog hen , ol,!l,'.ten minste uiter- r~ -~~ - - w

.1ijk"~_h:~re:i~~enq~...~eR.:~L.t.~lü:~., .
'I' .. 111.

, ,. I I .;

. I(.} Pérflhmt. ~,
(t) KJNDLJNGJtB.Gefc:hicbtc dèr ~tereD,Grafen. ~ce Abt:

't4elUng S ss. ,
" , ,,), ,It..< r
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