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WILLEHAD, EEN APOSTEL DER FRIEZEN. 

In de leer- en leesboeken der geschiedenis van ons va
derland , ook in die op uitgebreider schaal zijn aangelegd, 
wordt het tijdvak der kerstening onzer voorouders vrij 
stiefmoederlijk behandeld. Willebrord leert men er ken
nen , Wonfran en het verhaal van Radboud's gestaakten 
doop worden niet vergeten en Bonifacius krijgt eveneens 
vermelding. Maar met den dood van dezen laatste, een' 
daad toch van geweldige reactie van de zijde der Heidenen, 
schijnt hun bekeering volbracht te zijn en met stilzwijgen 
gaat men de edele mannen voorbij, die zich in 't bloedig 
spoor van den grooten apostel hebben gewaagd, om zijn 
werk te voltooien. 

Is het alzoo mogelijk, dat een beschaafd vaderlander 
zelfs de namen dezer zendelingen niet kent , — den 
vriend van Friesland en zijn' geschiedenis kunnen ze niet 
vreemd zijn. Neen , uit zijn' kroniekschrijvers , maar ook 
uit menige monografie van den nieuweren tijd kent deze — 
ook al is hij geen geschiedvorscher — de meesten hunner 
van meer nabij. 

Doch Willehad ? 't Is te betwijfelen ! Over hem zijn 
de kronieken niet uitvoerig, noch nauwkeurig. Noemt 
zelfs niet een Winsemius (1) hem een Fries ? Of zou 
men door dezen, al verklaart hij het implicite (2), op 
de gedachte komen , dat onze apostel het eerst aan Gro
ningen en Drenthe het evangelie bracht ? 

(1) Chronijek van Vrieslandt p, 81. 
(2) ïoid. p. 80. 
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Waar ook de monografische behandeling, reeds vóór 
vele jaren door prof. Moll gevraagd (1) , tot nu toe — 
voor zoover ons bekend is — op zich laat wachten, voelen 
wij ons opgewekt, een uitvoeriger levensbericht over Wil-
lehad te geven. Er bestaat eene (middeneeuwsche) ha
giografie , de „Vita S. Willehadi," door niemand an
ders dan door Ansgar, den apostel van het Noorden 
en W s vierden opvolger in het episcopaat van Bremen, 
geschreven. Hieruit (en wel uit de beste editie, te vin
den bij Pertz, Monumenta historiae Germaniae I I , fol. 
379 sqq) putten wij de volgende bladzijden, achtereen
volgens over W.s. verblijf in Engeland, zijn apostolaat 
in Friesland en omstreken, in Duitschland, en zijn laat
ste levensjaren handelende. Ter wille der historische 
trouw zullen wrj echter Ansgars berichten toetsen aan 
Mabillon's : Annales ordinis Benedictini ( I I , 207), de 
Acta Sanctorum (a. d. vi ld. Nov.), Adatnus Bremensis 
e. a. en rekening houden met de onderzoekingen van 
Rettberg (Kirchengeschichte Deutschlands I I , 473 ff. 
4 5 1 , enz.) , Moll's kerkgesch. van Ned. v d. Hervorming, 
Royaard's: Invoering enz. 

Dan nog verrijst W. slechts als een dor geraamte voor 
ons oog. Zal het ons vergund zijn, het met een weinig 
vleesch te omkleeden, door in ' t kader van de tijdsom
standigheden en in verband met gansch de Angelsaksi
sche missie hem te beschouwen ? Zoo wij bekende dingen 
zeggen, zal ' t ons van den lezer vergeven zijn ? 

I . 

Toen de Saksen den Britten hun land ontrukten, von
den zij bij dezen reeds een zeer gevestigd Cristendom. 

(1) Kerkgesch. van Ned. v. d. Herv. I , 168, Noot 5 in fine. 
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De Ieren hadden onder hen , zoowel als onder de Scoten, 
de orthodoxe kerkleer gepredikt naar haar strengste op
vatting en een buitengewoon streng monastiek leven in
gevoerd. Geen wonder, dat de Saksen, die zich van alle 
Germaansche volkeren steeds het meest vrij hadden ge
houden van vreemde invloeden, ook op godsdienstig ge
bied met minachting neerzagen op eene godsvereering 
zoo lijnrecht in strijd met hunne liefde tot de onbeperkte 
vrijheid. Gelijk zij dan ook de bevolking uitroeiden of tot 
slaven maakten, en hun staatsregeling en wetgeving op 
streng Germaanschen leest geschoeid hielden : roeiden zij 
ook den godsdienst der Britten uit en vervingen de kerken 
en kloosters door de tempels hunner afgoden. De Britsche 
nationaliteit en het Christendom weken terug naar de 
bergen van Wales en Cornwallis óf verdwenen en ver
rezen in een anderen en gemengden vorm aan de overzijde 
der Noordzee in Armorica, 

Maar een eeuw later — en Saulus is Paulus geworden! 
Men kent het verhaal van Beda. Gregorius, toen nog 

niet de groote paus, voelt zich getroffen en aangetrokken 
door het edele, open gelaat eeniger blondlokkige Angel
saksen , en vat dadelijk het vaste voornemen op den volk
stam , waaruit ze voortgesproten zijn , met den zegen des 
evangelies bekend te maken. Hij zelf kan, helaas ! niet 
gaan, hoewel het zijn vurige begeerte i s , doch gelukkig 
vindt hij een waardigen plaatsvervanger in den Rornein-
schen abt Augustinus. 

Door 40 monniken vergezeld en voorzien van aanbeve
lingsbrieven aan de bevriende koningen van Frankenland, 
begeeft deze zich naar Engeland. De tijd zijner komst 
kon niet gunstiger zijn voor het welslagen zijner zending. 
De heptarchie had zich opgelost in de twee koninkrijken 
van Kent en Northumberland en de vorst van het eerste 
en machtigste rijk was reeds eenigermate bekend gemaakt 
met — en ingenomen voor het Christendom door zijn 
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gemalin, eene Merovingische koningsdochter. Gunstig en 
eervol worden de missionaren ontvangen. Na een korte 
aarzeling slechts geeft Ethelbert hun verlof tot de evan-
gelieprediking. Tegelijk met dit verlof had hij zelf ook 
zijn afkeer van de nieuwe leer overwonnen en in' 597 , 
één jaar na Augustinus komst, laat hij zich doopen. 
Met een weinig toegefelijkheid op het punt van ' t ritueel 
van de zijde der zendelingen is de zegepraal des Christen
doms in Engeland volbracht: binnen den tijd van 10 jaren 
is Ethelberts rijk een Christenland en 20 jaren later treedt 
ook Northumherland met zijnen koning Edwin toe tot 
den Christelijken doop. 

Groot was de invloed dien de invoering van het Chris
tendom op den staatkundigen en zedelijken toestand der 
Angelsaksen uitoefende : ze was, zooals Maeaulay zegt, 
de eerste van eene lange reeks van heilzame omwentelingen. 
Zoo hardnekkig dit energieke volk zich vroeger tegen het 
Christendom had aangekant, zoo krachtig klemde het zich, 
nu het eenmaal zijn geest in zich opgenomen had, daar
aan vast. Al dadelijk kreeg de kerk een eenigzins vasten 
vorm ; twee aartsbisdommen verrezen en aan de geestelijkheid 
werden groote voorrechten en bizondere vrijheden' toege
kend. 

De koningen bleven in een zeer nauwe betrekking met 
Rome, 't welk hun het evangelie gezonden had en be
schouwden zich als onderdanen van den Roomschen bis
schop. Het kloosterleven herleefde al spoedig, hoewel in 
een eenigzins liberaler vorm dan bij de vorige bevolking, 
en het ascetisme vond zelfs vele ijverige beoefenaars in 
Engelands vorsten. Boetedoening en bedevaarten, aldus 
ontstaan, brachten koning en volk in aanraking met de 
wetenschap en kunst van het vaste land. Men hoore Ma
caulay : „A regular communication was opened between 
our shores and that part of Europe , in which the traces 
of ancient power and policy were yet discernible. Many 
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rioble monuments, which have since been destroyed or 
defaced, still retained their pristine magnificence; and 
travellers, to whom Livy and Sallust were unintelligible , 
might gain from the Roman aqueducts and temples some 
faint notion of Roman history, etc Learning 
foliowed in the train of Christianity. The poetry and 
eloquence of the Augustan age was assiduously studied 
in the Anglo-Saxon monasteries. The names of Bede, of 
Alcuin, and of John, surnamed Erigena, were justly 
celebrated throughout Europe.-' — Een schriftelijke wet
geving werd reeds, aangevangen door Ethel'oert en voort
gezet onder zijn opvolgers; en in koning Ina van Essex 
zien we, hoever de rechtsgeleerdheid reeds ruim -l eeuw 
later gevorderd was. 

Zien we alzoo, dat de kerk zich al spoedig na hare 
stichting in Engeland krachtig deed gelden, even ras 
openbaarde zich tweespalt in haar binnenste. Tegelijk toch 
met de Roomsche missie hadden ook zendelingen uit Ier
land en Schotland weder toegang gezocht en verkregen in 
het rijk der Angelsaksen. Deze brachten in sommige pun
ten van het uitwendig Christendom traditiën mede , die 
in tegenspraak waren met die der Roomsche kerk. Zoo 
verschilden ze b. v. op het stuk van Paaschviering, de 
-tonsuur en het celibaat der geestelijken. Hoe onbelang
rijk de punten schijnen: in de zevende eeuw en nog 
lang daarna waren ze in staat om naijver en schisma 
te veroorzaken. Een halve eeuw duurde deze strijd; totdat 
de oostersche bisschop Theodorus van Tarsus, van 666 — 689 
bisschop van Canterbury, er een eind aan maakte. De 
laatste gebeurtenis bracht den eerste Angelsaksischen apostel 
in ons vaderland en is alzoo de aanleiding geweest tot 
de kerstening onzer voorouders van de zijde der Engelsche 
missie. 

De bedoelde apostel was Wilfried , bisschop van York 
en een ijverig aanhanger van het Roomsche kerkgezag. 
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Zoo lang de koningen Oswi en Alfred de teugels van ' t 
bewind in handen hadden, werd zijne partij begunstigd 
en was hij zelf de machtigste kerkvorst van Engeland. 

Zijn heerschzucht en trotschheid brachten hem echter 
ten val: door Alfreds opvolger Egfried werd hij van zijn 
ambt ontzet. Op reis naar Rome , waar hij zich bij den 
paus wilde beklagen, werd hij door een hevigen westewind 
op de Friesche kust gedreven We geven toch aan deze 
voorstelling van zaken, die wij bij Beda (1) aantreffen , 
de voorkeur boven de meening van Alberdingck Thijm , 
die Wüfrieds verblijf in Friesland niet aan een toeval wil 
toegeschreven hebben, maar het beschouwt als een deel 
uitmakende „van een samenhangend plan in de belangen 
der kerkelijke hiërarchie tegen de frankische overheer-
sching" (2). 

De Angelsaksische kerkvorst werd zeer heusch ontvan
gen door den Frieschen koning Adgild, en met diens 
toestemming begon hij de evangelieprediking onder de 
heidensche bevolking, ' t Gelukte hem , in den tijd van 
één jaar (677—678) een groot aantal bekeerlingen tema
ken. Maar toen hij hierna zijn taak liet varen, en weder 
vertrok, keerde spoedig de vorige staat van zaken terug, 
en bijna alle sporen des Christendoms verdwenen weder 
onder Adgilds opvolger, Radboud , „Gods vijand" zooals 
Melis Stoke hem noemt: „den onvreedzamen man / ' zoo
als een Priesche kroniek zegt. Ware Wilfried langer ge
bleven — en waarom zou hij 't niet gedaan hebben, als 
Alberdingck Thym's meening opgi ng ? — zeker had het 
evangelie reuzen vorderingen gemaakt en ware het beter 
bestand geweest tegen Radbouds reactie. 

De Friezen toch toonden zeer ontvankelijk te zijn voor 
de prediking van het Godsrijk , wanneer ze slechts niet 

(1) Hist. Lib. V cap. 19. 
(2) Alberd. Thijm H. Willebrordus Ap. der Ned. bl. 84 vlrgg. 
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kwam van de zijde der gehate Franken. Wat Amandus 
en Bligius jaren lang te vergeefs beproefd hadden, ge
lukte den Engelschen balling in korten tijd , en in het 
voetspoor van dezen mocht het dan ook de eerbiedwaardige 
rij zijner landgenooten gelukken, dat werk geheel ten 
einde te brengen. 

De eerste dezer was Wigbert; doch zijne tweejarige 
prediking (686—688) heeft, volgens Beda , weinig uit
gewerkt : wat voornamelijk toegeschreven wordt aan Rad-
bouds tegenwerking en Wigberts onbekendheid met de 
Friesche volkstaal, Zijne opvolgers schijnen zich dezen 
wenk ten nutte gemaakt te hebben, want in vervolg van 
tijd vinden we dit althans niet meer als belemmering bij de 
Evangelisatie in ons land vermeld. Wat Wigberts volge
ling Willebrord en na hem Bonifacins, beide Angelsak
sen van geboorte, voor de bekeering onzer landgenooten 
hebben gedaan : het is overbekend en we kunnen daarbij 
niet langer stilstaan. Genoeg zij het hier aan te stippen, 
dat het Utrechtsche bisdom gegrondvest werd, maar dat 
daarmede nog geenszins het christendom ten volle in de 
JSTederlandsche gewesten had gezegevierd, en dat gedurige 
apostasie en reactie den nieuwen bisschopszetel schokten. 
Eerst met de vernietiging der monarchale macht in Fries
land zal die heugelijke gebeurtenis plaats grijpen; maar 
tot zoolang is er hevige strijd, opbouwen en afbreken, 
weder-opbouwen en weder-afbreken. In dit laatste tijd
perk van strijd treffen wij Willehad aan, 

I I . 

{Ansg. Vita S. Willek GAP. I.) 

Willehad of Vilhead — zooals hij in een brieffragment 
van Alcuin aan den apostel Liudger genoemd wordt — 
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werd ± een decennium vóór het midden der 8ste eeuw 
in Northumberland uit Angelsaksische ouders geboren. 
Wordt ons overigens van zijne geboorte niets medege
deeld : we mogen met grond onderstellen, dat deze aan
zienlijk is geweest. Alle andere Angelsaksische zendelingen 
toch die onze voorouders met het Evangelie hebben bekend 
gemaakt, waren geboren edellieden. De reden hiervan zal ze
ker, zooals Moll beweerd heeft, voor het grootste deel moe
ten worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat slechts 
de telgen van aanzienlijke en tevens godvruchtige ouders 
te dezer tijd in Engeland het voordeel eener geleerde opvoe
ding genoten. Het onderwijs was toen de zaak dei kloos-
tergeestelijken en in die kloosters namen de leerlingen, 
als het voornaamste deel hunner opvoeding, „de idealen 
des vromen levens en het begrip der hoogste volkomen
heid, zooals deze bij hunne leermeesters bestonden, over, 
om ze straks als missionaren in toepassing te brengen" (1). 

Wat de opvoeding van onzen zendeling aangaat, we 
vinden daaromtrent niets, zoomin bij Ausgar als bij Ma-
billon, dan de algemeene uitdrukking: dat hij , van 
zijne kinderjaren af, was „sacris eruditus litteris ac gpi-
ritalibus instructus disciplinis.-" Het is echter zeer waar
schijnlijk , dat hij opgevoed werd in het klooster van 
York, waaruit ook zijn medearbeider Alubert te voor
schijn trad en waar de beroemde abt Egbert destijds aan 
het hoofd stond. Rettberg (2) beweert, dat hij het on
derricht van den beroemden Alcuin zou hebben genoten, 
maar niets bewijst dit : alleen is uit het reeds vermelde" 
brieffragment (3) op te maken, dat hij zich in 

(1) Moll , Kerkgesch. van Ned. I , pag. 188—191. 

(2) A. w. I I , pag. 451. 

(3) Te vinden bij Pertz. I I , 380. ' t Luidt aldus: „Sakta millies 
„dilectissimum meurn Vilhead episcopum. Multum me paenif e t , quod 
„recessi ab eo. Utinam videam eum et sit cursus vitae meae consum-
„matus in peregrinatione." 
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de vriendschap van dien grooten geleerde mocht ver
heugen. 

We hebben ons geen groote voorstelling te maken van 
de kennis die men zich in een klooster van dien tijd 
eigen maakte. Zooàls hier en daar uit de biografiën en 
de brieven dier mannen-zelf op te maken i s , moet deze 
zich bepaald hebben tot de lezing der Heilige Schrift 
(volgens de Hieronymiaansche vertaling zeker) , der kerk
vaders , van eenige Latijnsche" klassieken en zooveel van 
de geometrie, rekenkunst en andere wetenschappen, als 
noodig was om de beide eerste soorten van geschrif
ten te verstaan. Praktisch ontving men onderricht in het 
volbrengen van het ritueel der kerk, doch overigens is 
er van een bepaalde voorbereiding voor den geestelijken 
stand of de missie geen sprake. Maar — zooàls reeds 
gezegd is — 't voornaamste doel der klooster-opvoeding was : 
godsvrucht aan te kweeken en heiligheid van wandel. Aan 
de vermelding van Willehads godsvrucht en zedelijken le
venswandel ontbreekt het dan ook niet bij Ansgar: „Je-
juniis , vigiliis atque obsecrationibus die noctuque inten-
tus in Dei omnipotentis servitio devotus extitit." En later : 
„fueruntque ejus acta cunctis illic habitantibus sicut ho-
nesta et bona, ita quoque amabilia et laudabilia." Dat 
hij het hierin ver gebracht heeft, zullen we ons ook later 
nog op verscheiden plaatsen in Ansgars biografie her-

- innerd vinden : dit is toch de zaak, waarop het bij den 
geestelijke van dien tijd voornamelijk aankomt (1). 

„Succedente aetate," zoo lezen we verder, werd Willehad 
per electionis gratiam tot de priesterlijke waardigheid be
vorderd. Sedert neemt hij steeds toe in godsvrucht en 
monnikendeugd, en vereert en verrijkt hij zijn ambt door 
de verdienste zijner heiligheid en zijne oefening in goede 
werken. Na de consecratio presbryterii ontvangen te 

(1) Vgl. Ansg. cap. V , VII , IX. 
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hebben, hoort hij van de welgelukte pogingen tot evan
gelisatie der Friezen en Saksen , en voelt hij plotseling 
in zich de begeerte onthouden, daaraan ook zelf zijne 
krachten te wijden. 

Van waar die begeerte, door de hagiografen in alle 
biografiën van de helden der Angelsakische missie uit dezen 
tijd aangestipt ? Daar zijn er , o. a. Neander, die ze ver
klaren uit den reislust, die steeds den bewoners van ' t 
Britsche eiland aangeboren is geweest. Bij Moll (1) vinden 
we een degelijke weerlegging van dit gevoelen. Hij is 
van oordeel en hij staaft het met verscheiden plaatsen uit 
de hagiografen, dat in de ascetische richting der Angel
saksische geestelijken de reden moet gezocht worden. Door 
een leven van moeitevolle en gevaarlijke omzwerving „om 
Gods wil" het hemelsch vaderland te beërven: ziedaar 
den vurigen wensch dezer missionaren en de drijfveer 
waaruit de missie van deze zijde geboren werd. Al is dit 
beginsel egoïsme, „al is deze idee van zedelijke volmaakt
heid een wanbegrip : het is een wanbegrip" — we zeggen 
het Moll na — „dat onder de leiding van het wonderbare 
Godsbestuur der menschheid een rijken zegen baarde." 

Zoo zal het met de meeste, zoo niet met alle heiden-
apostelen van dien tijd geweest zijn: zoo was het zeker bij 
Willehad het geval. Van de meesten huDner laat zich de asce
tische levensrichting bewijzen : ook in onzen monnik zullen 
we die in 't vervolg onzer levensbeschrijving ontdekken. 

Op het hooren van de bovengenoemde mare, „magno 
vir Dei repletus est gaudio, et intimus succensus amore, 
inhianter quaerere coepit, qualiter pro Dei amore illas 
in partes sere transferret." — Et quia divino instinctus 
spiritu servas Dei hujuscemodi zelo de die in diem exar-
descebat, non potuit lucerna laïere sub modio in tene-
br is , sed posita est super candelabrum: ut luceret palam 

(1) Mali a. w. p. 19». 
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omnibus, qui vel tune, vel futuri erant in Domo Do-
mini." 

Met deze woorden teekent Ansgar Willehads neiging 
tot de missie. We vinden in deze uitdrukkingen geen 
termen, om in onzen apostel een mystiek en visionair 
te bespeuren, zooals eenige zijner medearbeiders waren en 
zooals Moll van vele anderen onderstelt. Toch meenen 
we, dat uitdrukkingen als „succensus" en „exardescere" 
een ecstatischen toestand aanduiden, die wellicht, al vin
den we het hier niet vermeld, tot visioenen en openba
ringen leidde. (1) 

Ten slotte willen wij, bij de vraag naar de oorzaken 
der missie , niet vergeten aan te stippen, waarvoor Moll 
weder terecht gewaarschuwd heeft, dat alleen het egoïs
tisch principe der ascese en de daarop volgende spanning 
van het mysticisme niet de boden des geloofs naar onze 
kusten dreven. Bij vele hagiografen vinden we aanwij
zingen van een anderen en edeler drijfveer, die der echte 
philantropie. En inderdaad, hoe zouden zij , zonder deze 
hoogere wijding van hunnen taak, den moeitevollen loop
baan ten einde gebracht en de herhaalde teleurstellingen 
doorgestaan hebben ? (2) 

Als aanleiding tot Willehads overkomst naar Friesland 
wordt door een Friesch kroniekschrijver (3) vermeld, dat 
Karel de Groote den koning van Northumberland tot het 
zenden van Evangeliepredikers had aangespoord. Yolgens 
Ansgar evenwel gaat hij uit eigen beweging, na lang 
daarover nagedacht te hebben naar zijnen vorst toe, Ala-
chrat geheeten (Alred, 765—775), wien Mabillon den op
volger van Molo noemt, en smeekt hem „lacrimabiliter" 
om verlof tot het vertrek naar de Heidensche oorden. 

(1) Zie Moll a. w. I , 195. 

(2) Ib. pag. 197 vlg. 

(3) Aangehaald Moll I , pag. 169. 
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De koning schijnt hierover niet te kunnen of willen be
slissen en roept daarom een talrijken conventus bijeen van 
bisschoppen en andere „servi Dei." Zoo groot is de roep 
van Willehads heiligheid, dat hij met algemeene toestem
ming naar Friesland wordt afgevaardigd, — en Alachrat 
beveelt hem aan in de genade Gods. — Dit bericht weer
spreekt wel niet het woord van den genoemden kroniek
schrijver , maar hoe Moll in 't bijeenroepen der vergade
ring en het plechtig afvaardigen van den monnik een bewijs 
voor de waarheid van dat woord ziet, begrijp ik niet. V̂ e 
mogen toch onderstellen, dat in allen gevalle het afzen
den eens missionaars van genoeg belang was, om daarmee 
niet willekeurig te werk te gaan, vooral niet, als de missie 
tegelijk de bevordering der kerkelijke hiërarchie op het 
oog heeft. 

Na de vergunning tot afreize aldus verkregen te hebben, 
keerde de nieuwbenoemde zendeling waarschijnlijk voor 
korten tijd naar zijn klooster terug, om zich voor te be
reiden met gebed en meditatie en tevens eenige schik
kingen te maken voor zijn levenslange omzwerving. Uit
drukkelijk vinden we van dusdanige toebereidselen bij geen 
enkelen hagiograaf melding gemaakt, maar als we in 
aanmerking nemen, hoe de positie dier mannen in een 
vreemd, meestal vijandig land kon zijn, is het toch alle
zins waarschijnlijk, dat ze eenig werk maakte van eene 
uitrusting. Moll heeft daaromtrent bizonderheden ver
zameld , en noemt onder de zaken, die een missionaar 
denkelijk uit. zijn vaderland meebracht, jacht- en visch-
tuig , reistenten (tentoria, tabernacula,) en voorname
lijk boeken. (1) Denkelijk ook is het , dat een zen
deling niet alleen ging, maar zoowel door eenige vrienden 
en leerlingen, als door niet-geestelijken vergezeld werd. Bo-
nifacius had ten minste in lateren tijd een talrijk geleide, 

(1) Moll a. w. 216 vgll. 
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en ook in Willehads leven (cap. 7) vinden we een' zijner 
knechten , Aldo genaamd , vermeld. 

Wat de verstandelijke voorbereiding voor het zendings
werk betreft, we zeiden reeds, dat hiervan geen sprake 
schijnt geweest te zijn. Alleen van eenige Franken vin
den we vermeld, dat ze een weinig medische kennis in 
het Heidenland met goed gevolg te pas brachten en zeer 
mogelijk is het , dat ook in de Angelsaksisehe kloosters 
de monniken zich hiermede eenigzins op de hoogte stelden. 

In verband met de hooge waarde die in dit tijdperk 
der kerk aan de relieken der heiligen werd toegekend, 
zien we —• ten slotte — geeu monnik uit zijn vaderland 
vertrekken, zonder van het een of ander voorwerp 
van dien aard voorzien te zijn. Willebrord en Bonifacius 
schijnen daarom bepaaldelijk aan den paus verzocht te 
hebben, en bij Willehads verblijf in Drenthe zullen we 
eveneens van eene capsula met relieken, om zijn hals ge
bonden , melding vinden gemaakt. 

Tot de verdere uitrusting behoorden natuurlijk de be-
noodigdheden voor 't ritueel van den godsdienst: draag
bare altaren en de daarbij behoorende schotels, vaten en 
bekers. (1) 

Van dit alles bij Ansgar geen spoor: hij meldt alleen, 
dat zijn heilige „libentissimo animo" de peregrinatie aan
vaardde. 

I I I . 

(Ansff. Vita. S. Will. CAP. II—V). 

Willehad stak de aanliggende zee over „venitque in 
Fresiara ad locum qui dicitur Dockynchirica, quod est 

(1) Moll 1, 220. 

V. E. XIV. I S 
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in pago Hostraga." Zoo vervolgt Ansgar zijn verhaal. 
Vóór we hem volgen, hebben we even het oog te slaan 
op den toestand der kerk en der evangelisatie in ons va
derland , tijdens de aankomst van onzen apostel-

Na Bonifacius' dood was de zorg voor de Friesche kerk 
opgedragen aan Gregorius, een Frank van geboorte en 
achterkleinzoon van den Merovingischen koning Dagobert 
I I . Twintig jaren lang nam deze wakkere man, die ge
heel en al een leerling van Bonifacius was en dezen op 
bijna alle zijne zendingstochten vergezeld had, met nauw
gezetheid en ijver zijn ambt waar; al was het , dat hij 
nooit den bisschoppelijken titel verkreeg, maar zijn gansche 
leven door de nederige abt bleef. Onder zijn bestuur 
kwam de TItrechtsche school, bestemd voor de opleiding 
van geestelijken en zendelingen, tot hoogen bloei: de 
roep van zijn' geleerdheid en van zijn' heiligen wandel 
lokte eene menigte Frankische en Angelsaksische jonge
lingen naar Utrecht, ofschoon ook in hun vaderland 
bloeiende gestichten van dien aard opkwamen. Trouw 
werd de beminnelijke abt in zijne werkzaamheden bijge
staan door den Engelschen geestelijke Alubert. 

Of Gregorius ook zelf het Evangelie onder zijne Hei-
densche landgenooten predikte, is niet bekend; toch be
vorderde hij zeer zeker de missie, door naar alle streken 
van zijn landgebied arbeiders des Heeren te zenden. On
der hen hebben naam gemaakt de reeds genoemde Alubert, 
Lebuinus, Willehad en Liudger, de eerste drie Angel
saksen , de laatste een geboren Fries. 

Hoewel onze prediker aldus door de meeste kerkhisto
rici onder Gregorius' medearbeiders wordt opgenomen, 
blijkt evenwel uit geen enkele oorkonde, dat hij wezen
lijk met dezen • laatste in aanraking is geweest. Zooals 
we reeds zagen, is er bij Ansgar geen sprake van een 
oponthoud te Utrecht, - maar zien we hem terstond te 
Dockum optreden. Toch is het., in verband ook met het 

file:///VILLEHAD
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bericht van meervermelden kroniekschrijver, hoogst waar
schijnlijk , dat Willehads arbeid in een door Gregorius ont
worpen plan aangewezen was. Waar Alubert werkte, weten 
we niet : maar terwijl Lebuinus in Overijssel optrad, pre
dikte onze missionaar in Friesland, Groningen en Drenthe, 
en naderhand zien we den beroemden Liudger, Alcuins 
leerling en vriend, in zijne voetstappen treden, maar 
tevens nog in andere gewesten van ons land arbeiden. 
Dat deze laatste ook met Wil lehad bekend is geweest, 
mogen we opmaken uit meergenoemd brieffragment. 

Wanneer we thans terugkeeren tot het begin van dit 
hoofdstuk en Ansgars bericht aldaar, dan hebben we in 
dè eerste plaats de vraag te beantwoorden , wanneer Wil-
lehad in Friesland optrad. Ansgar-zelf geeft daaromtrent 
geen nadere aanwijzing, dan dat deze gebeurtenis plaats 
greep onder de regeering van koning Alachrat of Alred 
(765—-775). Daar dit bericht, zoowel door Mabillon als 
door den Frieschen kroniekschrijver bevestigd wordt, heb
ben we allen grond om al dadelijk de meening van Adam 
van Bremen te verwerpen, die onzen zendeling onmidde
lijk na Bonifacius' dood laat optreden (755) (1). Rettberg, 
Moll, Royaards e. a. nemen p. m. het jaar 770 aan als 
den aanvang van Willehads prediking (2). Bij Mabillon 
vinden we evenwel aan het hoofd der pagina, waar deze 
gebeurtenis verhaald wordt (3), het jaarcijfer 772, en deze 
tijdsbepaling houden wij voor de waarschijnlijkste op grond 
van het volgende, ''t Was de gewoonte der missionaren, 
om, zoodra ze den bodem hunner bestemming betreden 
hadden , zich dadelijk tot den vorst te wenden, die daar 
het bestuur in handen had : men denke aan Wilfried en 
Adgild, Wolfran en Radboud, Willebrord e. a. Bij Ans-

(1) Ad. Brem 1, 12. 
(2) Rettberg a. w. p. 451. Moll I , p. 169 vlg. etc. 
(3) Mabillon, lib. cit. p. 207. 
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gar evenwel is er van een dusdanig bezoek aan Radboud 
I I dien de chronologie als toenmaligen koning van Fries
land aanwijst, geen sprake : integendeel wendt onze An
gelsaks zich terstond tot den adel , die anders eerst in 
de tweede plaats aangeklampt werd. We vinden in deze 
omstandigheid aanleiding tot de onderstelling , dat Rad
boud I I bij Willehads aankomst afwezig .was. Dit nu was 
inderdaad het geval in 772, toen deze vorst met den be
roemden Sakser Widuchint zich in Denemarken bevond, 
werwaarts beide na den nederlaag bij Osnabrück, hun 
door Karel den Groote in den eersten Saksischen krijg 
toegebracht, gevlucht waren. 

Of het alleen was, omdat velen door de prediking van den 
martelaar Bonifacius „ad fidem instructi fuerant" •— zooals 
Ansgar verhaalt —, of dat er politieke vrees (voor de wapenen 
van Karel den Groote, onder geloopen heeft: 't schijnt, dat 
de nieuwe apostel gunstig en eervol ontvangen werd in Fries
land. Zeer vele edellieden gaven hem hunne kinderen ter 
onderwijzing, lezen we : eene gewoonte die reeds lang in 
zwang was (1). Deze kweekelingen „spoorde Willehad aan 
tot de hemelsche liefde", zoowel door het woord zijner 
leering, als het voorbeeld van zijnen vromen omgang; an
deren, die afgedwaald waren van het geloof, riep hij tot 
de. ,,ware en katholieke scientia" terug en eene groote 
menigte van het volk ook doopte hij, „na ze onderwezen 
te hebben door het woord zijner heilige prediking." 

We kunnen uit deze, met bedoeling getrouw terugge
geven , termen, waarmee Ansgar Willehads arbeid in Fries
land teekent, onmogelijk een karakteristiek halen van de 
wijze van evangelisatie, bij de zendelingen van dien tijd in 
gebruik. Evenmin wordt daarvan bij andere hagiografen 
een' bepaalde aanwijzing gegeven. Waarschijnlijk was het 

(1) Zoo weten we, dat Liudger , die van adelijk bloed was, aan 
Bonifacius leiding werd toevertrouwd. 
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hun' methode, door samensprekmgen de onhoudbaarheid 
van het polytheisme aan de bevatting der heidenen duide
lijk te maken en daartegenover de waarheden des Evan
gelies klaar en krachtig voor te stellen : voor de meer ont
wikkelden en verder gevorderden volgden dan homilien, 
zooals we nog van Bonifacius bezitten. Doch, wilde hun 
woord ingang vinden — en dit is zeker het belangrijkste 
gedeelte van de taak des missionaars —• dan moesten ze 
eerst de harten dier heidenen openen voor hunne personen, 
door vriendelijken omgang, dienstbetoon, b. v. medische 
hulp, en een' waardigen en heiligen levenswandel. Hier
door toch, kunnen we ons verklaren, dat de onbeschaafde 
kinderen der 8ste eeuw ontzag kregen voor die mannen, 
die in den vreemde, zich onthoudende van alle zinnelijke 
genietingen, alleen het oog op hun verheven levensdoel 
gericht, arbeidden. Ook uitwendige hulpmiddelen moes
ten worden aangewend en bleven niet achterwege. Zoo 
lezen we van statige processies, waarbij de zendeling met 
het kruis in de hand vooraan ging enz. j krachtig ook 
werkten stoute daden tegen de afgoden ondernomen, zoo
als de omkapping van den eik van Géismar door Bonifa-
cius en de verbrijzeling van Wodans beeld'tenis door Wil-
lebrord. Dat door deze laatsten ook , van wege de Fran
kische vorsten, stoffelijke voordeelen aan de bekeerlingen 
werden aangeboden, is ons opgeteekend, en met zeer veel 
waarschijnlijkheid kunnen we deze handelwijze ook van 
Willehad onderstellen (1), die geheel en al in dienst aan 
Karel den Groote tot de missie schijnt gebruikt te zijn (2). 

Dat Willehad zijne bekeerlingen aan den Heiligen Stoel 
van Petrus onderwierp, is mede zeer zeker. Alle Angel
saksische zendelingen toch hebben in dien,geest gewerkt, 

(1) Zie boven. 
(2) Over de wijze vau kerstening onzer voorouders, zie Moîl I 

221 vlg. 
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van den eersten, Wilfried, af, die het hoofd der Roomsche 
partij in Engeland was geweest. Bonifacius was een ijve
rig, volgens velen al te ijverig aanhanger van het paus
dom; Willebrord vestigde formeel in ons land de onder
werping aan Rome's bisschop en van Willehad (1) vinden 
we handelingen opgeteekend, die zijne ingenomenheid met 
de suprematie der pauselijke macht voldoende bewijzen. 
En dat deze vereeniging des Christenheid met de opvol
gers van Petrus een zegen was en geen kwaad: wie 
ontkent het nog ? Slaan wij nog even Maeaulay op: „Even 
tb e spiritual supremacy, arrogated by the pope, was, in 
the dark ages, productive of far more good than evil. l ts 
effect was to unite the nations of Western Europe in one 
great commonwealth. What the Olympian chariot-course 
and the Pythian oracle were to all the Greek cities, from 
Trebizond to Marseille, Rome and her bishop were to all 
Christian of the Latin communion from Calabria to the 
Hebrides. Thus grew up sentiments of enlarged benevolence. 
Races separated from eaeh other by seas and mountains 
acknowledged a fraternal tie and a common code of public law. 
Even in war the cruelty of the conqueror was not seldom 
mitigated by therecollection, that he and his vanquished 
enemies were all members of one great federation." 

Nog ééne opmerking over de levenswijze der zendelin
gen in de Heidenlanden, en we kunnen Willehads ge
schiedenis verder gaan schrijven. Hadden de heiden apos
telen met innerlijke teleurstellingen en uitwendige gevaren 
te kampen, zooals ieder hagiograaf ons meedeelt: ook 
hun dagelijksch leven was hoogst kommerlijk. Niet zel
den leden ze gebrek en soms werden ze van de eene 
plaats naar de andere gejaagd. Bonifacius' brieven en een 
vers van den zendeling Livinus (£) melden het ons. Door 

(1) Zie Ansg. Vit. S. Will. cap. 7. 
(21 Aangeh. Moll I , pag. 216. 
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vossejacht en visscherij schijnen hunne dienaren hun le
vensmiddelen te hebben verschaft. Wanneer ze evenwel 
eenigzins met de inwoners bevriend geworden waren, ont
brak het hun natuurlijk niet aan het noodige. Doch 
dan nog verbood hen meestal de ascese, dat zij zich 
krachtig voedden. Zoo lezen we van Willehad, dat hij 
nooit visch en vleesch gebruikte (1). In Friesland be
hoefde hij zeker niet voor honger of dorst bevreesd te 
zijn; maar in zijn' naastvolgenden arbeid hebben we in 
dit opzicht den moedigen man te beklagen, die buiten
dien zeer dikwijls aan eene bepaalde lichaamskwaal schijnt 
te hebben geleden. 

Hoelang Willehad in Friesland zijn verblijf gehouden 
heeft, wordt ons weder niet gemeld. Dat hij er echter 
verscheiden jaren vertoefd heeft, bericht ons Ansgar en 
valt, naar de vruchten zijner prediking te oordeelen, niet 
te betwijfelen. Waarom hij eindelijk dit land verliet, 
weten we niet Rettberg schrijft het toe aan zijn ijver, 
om een nog onbezocht Heidensch land te bekeeren. Dat 
hij het op Gragorius aanmaning gedaan heeft, is niet 
waarschijnlijk, daar deze in 775 "overleed, en Ansgars, 
„multo tempore" m. i. op een langer verblijf van W, in 
Friesland wijst, dan 3 jaren. 

Hoe dit zij, we lezen, dat hij de Lauwerzee (Loveke) 
oversteekt en optreedt in den Groningschen pagus Hu-
marcha of Hugmerchi, het tegenwoordige Hunsingo. Dat 
hij verder doorgedrongen zou zijn is niet wel aan te nemen 
bij - de tegenwerking die hij ondervond. Denkelijk begaf 
hij zich naar de hoofdplaats Oldehove, waar een Hei-
densche priesterschool schijnt geweest te zijn. (2) Wat 
Ansgar ons van zijnen arbeid hier verhaalt, bevestigt de 
waarheid van Jtgeen we hierboven over de evangelie-

(1) Ansgar Gap. IX. 
1) Aangehaald Moll I , pag. KJ9 aaiit. 
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prediking in 't algemeen hebben gezegd. Thans in het 
midden zijnde van eerie bevolking, denkelijk uit Friezen 
en Saksen beide bestaande, die nog geheel onbekend was 
met het Christendom en evenzeer met zijne verkondigers,— 
begint hij te ijveren tegen de afgodsbeelden welke zij 
vereerden. Hij brengt hun het dwaze en bespottelijke 
onder ' toog, hunne hoop te bouwen op houten beelden 
en steen en:, hij stelt daartegenover zijnen godsdienst, de 
vereering van den éénen, levenden God en verkondigt hun 
de blijde boodschap der verlossing. Doch zijn' moeite en 
ijver waren te vergeefs. Verre van ontvankelijk zich te 
toonen voor zijn taal , worden ze woedend over de be
schimping hunner afgoden. Zij knarsetandden tegen hem — 
verhaalt Ansgar — en achtten dat zulk een godlasteraar 
niet langer behoorde te leven. Ze vielen op hem aan, 
maar werden teruggehouden door eenige bezadigde mannen, 
die de goden-zelf wilden laten oordeelen, opdat zij vrij 
«ouden blijven van alle schuld. Zoo werd het lot over 
hem geworpen, en als dit tot zijn voordeel uitviel, lieten ze 
hem ongedeerd gaan (1). Langen tijd nog bleven deze Gro
ningers aan hunne goden getrouw en veroorzaakten Wille-
hads opvolger in deze bekeering, Liudger, nog veel moeite. 

We onderstellen, dat onze Apostel na het pas verhaalde 
voorval niet lang meer in Hunsingo vertoefd heeft, maar 
zich spoedig daarop naar Drenthe (Thrias bij Ansgar, 
Trentonia bij Mabillon) begeven heeft, waar hij „diutius" 
vertoefde. Hier ging het dan ook met de bekeering veel 
beter: een e groote menigte geloofde en liet zich doopen. 
IJverig was hij bij voortduring bezig, de ongeloovigen te 
bekeeren en de kleingeloovigen te versterken; totdat een 
fanatieke daad van eenige zijner discipelen de zaak dreigde 
te bederven. Deze gingen de rondom liggende heilig-

(1) Een' dergelijke gebeurtenis had plaats met Willebrord op Hel-
goland. 
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dommen der inwoners verwoesten en veroorzaakten daardoor 
zulk eene verontwaardiging en woede onder hen, dat 
ze met knuppels op Willehad en de zijnen losgingen en 
hen onbarmhartig sloegen. Ja , een zwaardslag zou eeu 
einde gemaakt hebben aan het leven des vromen apostels, 
zoo niet zijne „capsa, cum sanctis reliquiis in collo sus-
pensa" die slag had afgeweerd. Dit laatste nu maakte 
zulk een indruk op de Heidenen, dat ze bevreesd werden 
en verder afhielden. Ansgar verhaalt aan het slot van 
Cap. I V , dat ze W. en zijne vrienden later niet weer 
lastig vielen: waaruit we kunnen opmaken, dat de evan-
gelieprediking nog eenigen tijd hierna werd voortgezet. 

IV. 

(Ansg. Vita S. Willek. CAP. V—IX.) 

' t Wordt door Pertz bij Ansgar, Rettberg e. a. aange
nomen, dat Willehads evangelieprediking in ons vaderland 
in -'t jaar 779 eindigde. Karel de Gfoote, tot wien de 
de roep van -'s apostels werk doorgedrongen was, liet hem 
toen tot zich ontbieden. Dit gebeurde aldus in den tijd, 
toen de koning, teruggekeerd van den Spaanschen veld
tocht, zoo beroemd door Rolands dood, de Saksen na een 
vernieuwden opstand geheel tot rust meende te hebben 
gebracht. Hij had nu den wakkeren zendeling noodig, om 
aan het een of ander gedeelte van 't overwonnen volk het 
Evangelie te prediken, of eene nieuwe dioecese in orde te 
brengen. Ansgar verhaalt dat Karel W. met onderscheiding 
ontving en zeer ingenomen was met zijn'' omgang en 
leering, Hij hield hem een tijdlang bij zich, waarschijn
lijk tot het najaar van 780, toen de vorst met zijn'zonen 
den tocht naar Italië aanvaardde, en zond hem toen, 
overtuigd van 's mans heiligheid en standvastigheid in de 
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„fides non ficta," naar den Beneden-Weser, de gouw 
Wigmodi. In 781 schijnt W. hier aangekomen te zijn 
en dadelijk ging hij met ijver aan het werk. In zijne 
waardigheid als presbyter — want een' bisschop, die even 
als de graaf, als Frankisch ambtenaar beschouwd werd, 
schijnen de Saksers nog niet onder zich geduld te heb
hen — reisde bij zijne dioecese rond, liet kerken opbou
wen en ordende de geestelijken „qui libere populis monita 
salutis ac baptismi gratiafn conferrent." Zelf ook ver
kondigde hij ijverig het Evangelie , met het gevolg, dat 
de geheele Saksische en Friesche bevolking beloofde zich 
te laten doopen. (Ansg. cap. V.) 

Het zou evenwel voorloopig bij die belofte blijven, want 
reeds was door Widuchints bemoeiingen een opstand 
voorbereid. Met opzet hielden de Saksen zich zoo gedwee, 
totdat in het volgende jaar (782) de onvermoeide rebel 
weer in hun midden verscheen en allen als één man 
tegen den gehaten Frank opstonden. In een oogenblik 
was nu de kerkelijke organisatie door 't geheele land ver
nietigd: de kerkgebouwen werden verwoest, de Christen
leeraars met woedenden haat vervolgd en gedood. Het 
was een bloedige strijd, die laatste stuiptrekking der ener
gieke natie. Ook in Willehads dioecese werd verschrik
kelijk gemoord: Ansgar noemt bij name 4 uitmuntende 
geestelijken uit verschillende gouwen, die de slachtoffers 
werden van dezen opstand; ook een des graven, Emmig 
genaamd, viel in de slachting. Onze zendeling zelf had 
het geluk te ontkomen. Hij wierp zich op de vlucht, „ge
dachtig aan het gezegde des Heeren: „als gij vervolgd 
wordt in den éénen staat, vliedt naar den anderen (1);" 
hij bereikte veilig den aan zee liggenden pagus Ut Bi-
ustri (Beneden-Riustri), ging daar scheep en stak de zee 

(1) Matth. 10 : 23. 
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„rondom Friesland" over. Zoo aanschouwde hij thans 
nog eens het land, waar hij jaren lang zoo zegenrijk 
werkzaam was geweest. 

Lang nog woedden woord en vervolging, verwoesting en 
brand in het land der Saksen. Willehad ziende, dat hij 
voorloopig nergens een geschikten werkkring zou vinden 
en dat er andere wapenen noodig waren, dan die der 
Evangelies, om de rust te herstellen, — vatte het 
plan op, zijn' ongewenschten rusttijd tot eene tocht Daar 
Rome en zijne bisschop te besteden. In 782 nog aan
vaardde hij zijne reis, en bracht hij onderweg eeo be
zoek aan Pepijn, den koning der Longobarden (1). 

Te Rome aangekomen spoedde W. zich naar paus 
Hadrianus (772—795), den trouwen vriend van Karel den 
Groote en den bewerker van den ondergang der Longo
barden. Voor de allerheiligste stoel van Petrus , den vorst 
der Apostelen, beval hij zich en zijne mede-arbeiders in 
de zaak der heidenbekeering met tranen en gebeden aan 
in de hemelsche genade, vooral hen wier verzorging hem 
zoo na aan het hart lag: de geestelijken en de christenen 
zijner dioecese. 

Adam van Bremen (2) deelt mede, dat hij te Rome zijnen 
mede-apostel Liudger aantrof, die eveneens wegens den 
opstand der Saksen zijn taak verlaten had. Hoewel dit 
zeer goed mogelijk i s , is het toch vreemd, dat noch door 
Willehads, noch door Liudgers biograaf hiervan melding 
gemaakt wordt 

Zeer versterkt door de troostredenen van paus Hadria-

(1) Deze Pepijn, eigenlijk Karlman geheeten, was de tweede zoon van 
Charlemagne. Voor hem had zijn vader Italië' en naderhand Frank
rijk bestemd en Karel liet hem, volgens zijn methode, thans op
groeien te midden zijner toekomstige onderdanen. Later maakte Pe
pijn zich beroemd door zijn zegevierenden tocht in 't land der Avaren, 

(2) I , cap. 12. Ook Winsemius a. w. p. 78 verhaalt dit. 
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nus, verliet onze zendeling Rome weder in 783. Daar de 
krijg nog steeds voortduurde in het land zijner roeping, 
wilde hij een tijdlang de eenzaamheid des kloosters zoe
ken , om . daar in gebed en heilige meditatie het einde 
van den oorlog af te wachten. Op aanwijzing misschien 
van Hadrianus wendde hij zijne schreden naar de abdij 
van Epternach (Afternacha) de rijke stichting en 't geliefde 
toevluchtsoord van Willebrord, in Luxemburg gelegen. 
Op reis hierheen, verhaalt zijn biograaf, dat de „divina 
virtus" in hem een wonderwerk verrichtte. Een zijner 
knechten (zie boven) had een schotel laten vallen en durfde 
•'t geval niet aan zijn meester vertellen; deze beveelt echter 
den volgenden dag den schotel te halen , de knecht ijlt 
verschrikt heen en ziet — het stuk was weder heel. 
Ansgar twijfelt niet, of dit wonder gebeurde „van Gods
wege" om de wille van 's mans heiligheid, hoewel hij 
„elationem effugiens" het liever in stilte clan in ' t open
baar liet geschieden. 

In het klooster van Epternach zien wij den eerbied-
waardigen priester aan eene strenge ascese overgegeven. 
Twee jaren sloot hij zich op in zijne cel, uiterst behoef
tig levende, en wijdde hij zijn tijd aan gebeden, over
peinzingen en studie. Hij las en oefende zich in het spre
ken en schreef in een boekdeel, dat tot op Ansgar „als 
herinnering van den heiligen man" nog ongeschonden be
waard was , alle brieven van Patdus „aliaque quam plurima.'-' 
„Velen ook, zoo eindigt A. het 7e hoofdstuk zijner biografie, 
werden door zijn voorbeeld en vermaningen tot een heilig 
leven gebracht en ijverig aangespoord tot den dienst des 
Heeren." 

Eindelijk heeft de krijg uitgewoed. Het bloedbad van 
Werden en de slag aan de Hase hebben eindelijk de onver
moeide opstandelingen uitgeput. Te Paderborn is een Rijks
dag gehouden en dreigende wetten zullen voortaan de 
rust handhaven in het land der Saksen, Nauwelijks is de 
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mare hiervan tot het stille klooster van Epternach door
gedrongen , of Willehad maakt zich op en spoedt zich tot 
den zegevierenden vorst, om hem zijne diensten weder 
aan te bieden. Op Karel , die toen juist zijn verblijf hield 
in de oude Saksen-vesting Eresburch, zoo beroemd door 
den eersten opstand en de Irmenzuil, schijnen des 
zendelings ijver en liefde voor de zaak der missie in
druk gemaakt te hebben. We lezen toch, dat hij 
hem tot' belooning zijner moeite en tot „praesidium" 
van zijne volgelingen eene cella of abdij in Opper-
Bourgondië schonk, de cella Justina (Valerio Mont-
Jutin). Ook vernieuwde hij — en dit zal den wakkeren 
priester meer genoegen gedaan hebben — Willehads zen
ding naar Wigmodi, de „coepta parrochia." Dankbaar 
en gehoorzaam volgde de eerbiedwaardige man , toen ± 
een vijftiger, 's vorsten bevel op en verscheen weder in zijne 
dioecese. Op nieuw zien we hem bezig met evangelisee-
ren , het herstellen der - kerken en het ordenen der gees
telijken over de verschillende plaatsen. 

In hetzelfde jaar (785) volgde Widuchints doop, en 
daar alles nu rustig scheen, ging de Frankische koning 
over tot het organiseeren van 't veroverd rijk. Terwijl 
het wereldlijk in gouwen verdeeld werd, waarover een 
graaf als Frankisch beambte tot bestuurder aangesteld 
werd , vormden meestal verscheiden' graafschappen eene 
dioecese, waarover als kerkelijk opzichter , als pastor en 
rector, een bisschop werd geplaatst Zoo ontstonden 
voor en na in het Saksenland de bisdommen Osnabrück, 
Halberstadt, Minden, Verden en Munster (1) — , en 
zoo werden ook, volgens Ansgars bericht, de gouwen 
Wigmodi, Laras , Riustri, Asterga, ISTordendi en Wanga 
bijeengevoegd tot ééne dioecese, die van Bremen. In 
787 , toen Karel te Worms zijn verblijf hield, liet hij 

(1) Rettberg, a. w. I , 416. 
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(den 13den Juli) onzen Willehad wijden tot bisschop van 
dit kerkgebied , opdat — zoo zegt onze biograaf ongeveer — 
hij die daar de bekeering had aangevangen door zijn 
woord en uitstekend voorbeeld, „speculator desuper in-
tentus" daarvoor zorg zon dragen. 

Men heeft beweerd, dat Willehad als eerste bisschop 
van Brem en ook een gedeelte van Friesland onder zijn 
toezicht had. (1) Doch zeer waarschijnlijk is dit m. i. 
niet en 't kan niet bewezen worden. Er bestaat nog een 
Diploma van Karel den Groote over de grondvesting van 
't bisdom Bremen , niet in 't origineel, maar zooals het 
medegedeeld wordt door Adam van Bremen (2) ; waar
door deze zaak bevestigd wordt, Rettberg (3) bewijst 
evenwel, dat dit diploma om uitwendige en inwendige 
gronden niet echt kan zijn. We zullen ons niet dieper 
inlaten met dit onderzoek, maar vermelden alleen, dat 
de genoemde oorkonde als reden voor de bijvoeging van 
Friesland opgeeft, dat anders de opbrengsten der dioecese 
te kort zouden schieten voor de clerici: eene reden welke 
Rettberg als onwaarschijnlijk verwerpt. Hij meent het 
beter te kunnen verklaren door Willehads vroeger ver
blijf in ons land. Ons lijkt het gevoelen van Roijaards 
en anderen onwaarschijnlijk, omdat Ansgar, die de 4e 
bisschop van Bremen was en dus bij Willehads levensbe
schrijving voornamelijk de geschiedenis van dit bisdom 
op het oog heeft, niet van Friesland spreekt en slechts 
de bovengenoemde Saksische gouwen opnoemt. 

Is nu onzen nederigen zendeling een geheel ander en 
uitgebreider werk opgedragen, we moeten niet meenen 
in hem sedert 787 den kerkvorst aan te treffen , zooals 
we dien kennen uit de latere middeleeuwen. 

(1) o. a. Roijaards. Inv. p. 295. 

(2) Lib. I , cap. 13. 

(3) a. w. p. 453 en 454. 
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We houden in 't oog, dat die eerste bisschoppen aan
gesteld werden met het doel, om zorg te dragen voor 
de voleindiging der evangelisatie in hunne dioecesen en 
uit dit oogpunt toe te zien op de lagere geestelijken. 
De eerste bisdommen zijn derhalve niet zoo zeer als bis
dommen, dan wel als eenvoudige Missie-stations te be
schouwen. Bekend is het , dat W. verder in eigen per
soon nog deelnam aan het bekeeringswerk, doch nu niet 
meer als presbyter, zooals 7 jaren te voren (1), maar 
als episcopus. Doch dat de bekeering voortaan slechts 
een kwestie van tijd was, wordt ons duidelijk, als we 
den inhoud kennen van een der Paderbornsche bloedwet-
ten: „Wie in het vervolg onder het volk der Saksen 
ongedoopt zich verbergen wil en nalaat zich ten doop aan 
te bieden, die zal den dood sterven.'" 

(Ansg. vita S. Willek. GAP. IX—XI.) 

Bij de laatste levensjaren : de levenswijze van Willehad 
als bisschop ,.staat Ansgar een oogenblik stil. In alle op
zichten, zegt de biograaf, gedroeg' hij zich nog devoter 
dan vroeger en de deugden, waarin hij zich zijn geheele 
leven geoefend had, schitterden thans op het luisterrijkst. 

Van den beginne af had de heilige man hoogst inge
togen geleefd en reeds in zijne kinderjaren diende hij 
ijverig den. almachtigen Heer, Nooit dronk hij sicera of 
wijn of iets, waardoor hij beschonken kon worden Zijn 
voedsel bestond in brood en honig, kruiden en boom-

(1) Rettberg schijnt bij Ansgar cap. VIII slordig gelezen te heb
ben: 7 jaren lang. 
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vruchten en streng onthield hij zich van vleesch, visch 
en melkspijzen. Later evenwel, denkelijk na zijn verblijf 
te Home, had hem paus Hadrianus bevolen, tot verster
king van zijn door gedurig ziekte verzwakt lichaam visch 
te gebruiken, — en alleen gehoorzaamheid aan de paus-
selijke vermaning —• als wij Ansgar goed verstaan —• 
schijnt hem te hebben kunnen bewegen, om op dit punt 
zijne ascese eenigziiis te matigen. Dagelijks vierde hij de 
mis „met gew een en benauwdheid des harten"; ijverig 
las hij ook in de Heilige Schrift en gaf hij zich 
over aan meditatie van de heilige leer. Ook ging 
geen dag voorbij, of hij zong een psalm, ja soms wel 
twee of drie. Door zulk een godvruchtig gedrag kon 
het wel niet anders, meent Ansgar, of hij moest zijn 
volk, het volk zijner dioecese, in de gunst des Heeren 
brengen (1). „Geen wonder, dat allen met vreugde eene 
leer omhelsden, door znlk een voorbeeld bekrachtigd." 
Zijn voornaamste werk schijnt voortaan geweest te zijn, 
het bisdom rond te reizen en voor de reeds gedoopten 
homilien te houden. Niets anders toch kunnen wij ver
staan onder het „praedicare" van onzen hagiograaf. Zoo 
ging Willehad voort de zwakken in den geloove te ver
sterken , anderen te bekeeren en was hij gelukkig in zijnen 
werkkring. 

Nog één merkwaardig feit in 's bisschops leven is ons 
opgeteekend. In de stad Bremen (2) had hij eene ka
thedraal laten bouwen „mirae puleritudinis" en in die 
plaats bepaalde hij ook, dat voortaan de bisschoppelijke 
zetel zou zijn. Den lsten November 789 wijdde hij deze 
basiliek in „ter eere van onzen Heer Jezus Christus en 
onder aanroeping van den H. Petrus. 

(1) We meenen hier eene andere zijde der ascese te zien, de idee 
van plaatsvervangend lijden. 

(2) Brema, toen denkelijk nog een vlek. 
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Deze gebeurtenis zette de kroon op zijn langen arbeid., 
én sloot dien meteen. Eenige dagen daarna, toen de 
onvermoeide man te Pleccateshem (Blexen) bezig was het 
Evangelie te verkondigen , werd hij door een' zware koorts 
aangetast, die dagelijks toenam. Zijne leerlingen wan
hoopten aan zijn leven en verzamelden zich om zijn sterf
bed. Treffend en schoon is hetgeen Ansgar ons daarom
trent mededeelt. Een van Willehads meest vertrouwde 
leerlingen , Egisrik geheeten , kon zich niet verzoenen met 
de gedachte, dat zijn geliefde meester, de trouwe her
der der gemeente, van de aarde zou scheiden. Met tra
nen in de oogen en klagende stem smeekt hij hem: „O 
eerwaardig priester , wil toch niet hen die gij zoo kort-
lings voor den Heer gewonnen hebt, zoo ras verlaten ! 
Laat niet zoo ras uw volk en uwe geestelijken, die door 
uw' ijver gewonnen zijn, achter, opdat niet uwe kudde, 
nog zoo versch. en zwak in het geloof, de prooi worde 
van de beten der wolven! Wil ons, zwakke navolgers 
uwer heiligheid, niet versteken van uw bijzijn, opdat- wij 
niet ronddwalen als herderlooze schapen." Kalm en krach
tig klinkt het antwoord des heiligen mans : „Mijn zoon , 
roep mij niet langer af van het aangezicht mijns Heeren : 
roep niet meer door uwe klaagtoonen den last des tijde-
lijken levens terug ! Ik begeer niet langer hier te 
leven, en ik vrees ook niet te sterven. Alleen wil ik mijn' 
God, dien ik steeds met geheel mijn hart bemind, met 
al mijne krachten gediend heb , bidden, dat hij mij voor 
mijnen arbeid het loon der zalige vergelding, zooals Hem 
behaagt, barmhartig en genadig moge schenken (1). De 
schapen die Hij mij heeft toevertrouwd, beveel ik in 
zijne hoede, daar ik ook, als ik iets goeds heb mogen 
verrichten, dat gedaan heb door Zijne tusschenkomst. 
TJ zal het niet ontbreken aan Zijne barmhartigheid, 

(1) We hooren in deze woorden den grondtoon der ascese, de loonzucht. 

V. F. XIV. 1 8 
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waarvan de geheele aarde vol is." — „Pia ergo devotione 
v l r Domini coelo semper intentus. et orationis suae ad 
Deum jugiter vota praemittens, VI. ld. Nov. die domi-
nica, post solis ortum confessor Domini preciosus in Christi 
requievit nomine." 

Zijn begrafenis was uiterst plechtig. Van alle kanten 
stroomde het volk samen en begeleidde met lijkzangen en 
hymnen het lijk naar Blexen , waar hij met verschuldig
de eer en ontzag in de kathedraal begraven werd, die 
hij juist een' week te voren had ingewijd. 

In het elfde en laatste caput zijner vita S. Willehadi 
deelt Ansgar ons twee wonderen mede, welke onmiddelijk 
na - V B . dood met zijn staf en beker zouden voorgevallen 
zijn : die nl. beide bij een brand geheel en al gaaf bleven. 
„God duldde niet, dat de relieken van hem, in wien 
bij zijn' leven een hemelsch vuur blaakte, door aardsch 
vuur werden verteerd." 

Ten slotte leeren we, dat Willehad juist 2 jaren , 3 
maanden en 26 dagen als bisschop aan 't hoofd der Bre-
mensche dioecese had gestaan, toen hij „feliciter migravit 
ad Dominum, cui est honor et gloria , potestas et impe
rium per infinita saecula saeculorum." 

Men heeft gemeend (1), dat Willehad door de Friezen 
vermoord werd. Een inschrift onder zijn beeldtenis op 't 
raadhuis te Bremen heeft daartoe aanleiding gegeven, 't 
Luidt aldus : 

„Mine broeder heb ick twe Jahr 16 wecken regert, 
Unde to Blexen God mit miner Marter gcelirt." 
Men ziet, dat het vooreerst onzeker i s , of met „Mar

ter" een geweldadige dood bedoeld i s , doch ten anderen 
dateert dit inscript eerst van 1405 en kan het dus in autori
teit niet opwegen tegen het bericht van Ansgar, die zeker in dit 
punt, dat weder zoo nauw samenhangt met de geschiede-

i.l) Rettberg a, w. 1, 453, Noot 9. 
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nis van het Bremensche bisdom, zich goed onderricht 
zal hebben. Rettberg heeft berekend, dat de 1ste en de 8ste 
November 789 , beide door onzen biograaf die dominicae 
genoemd, werkelijk juist op een Zondag zijn ingevallen. 

Onder Willehads opvolger , Wilberik , werd het lijk van 
onzen heilige — waarom weten we niet — in eene andere 
kerktombe gebracht. Ook daar hield zijn geest of zijne 
„virtus" niet op wonderen te werken. Ansgar verhaalt er 
3 8 , die aan pelgrims naar W's. graf geschied zouden zijn 
en die we den lezer zullen sparen. De Apostel van het 
Noorden toont daardoor een kind van zijn tijd te zijn , 
en niet zoo liberaal als de biograaf van Bonifacius, die 
de gewone wonderverhalen geheel heeft weggelaten. 

VI. 

Is uit en na het boven verhaalde eene karakteristiek 
van W. te leveren ? 

Wat het persoonlijk karakter van onzen apostel aangaat: 
het zou onmogelijk zijn daarvan eene juiste teekening te 
geven, daar Ansgar ons in dit opzicht —• gelijk alle 
hagiografen van dezen tijd — geheel in den steek laat. 
J a , hij doet niet eens wat vele zijner mede-schrijvers 
deden in hunne monografiën : ons een nevenbeeld schetsen 
van zijn held. Ook missen we alle andere gegevens voor 
deze taak, daar onze werkzame zendeling zich, zoo het 
schijnt, nooit heeft opgehouden met het schrijven van 
brieven of andere schrifturen, die den stempel dragen van 
subjectiviteit (1). Als Ansgar verhaalt, dat zijne hande
lingen zijn „honesta et bona, landabilia et amabilia": 
dan mogen we hieruit volstrekt geen gevolgtrekking maken 

(1) Zooals Bonifacius, 
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over W's. persoonlijkheid, daar in verband met het 
volgende blijkbaar zijn doel is 's mans monniken-
heiligheid te schilderen. Maken ook sommige feiten, zoo-
als zijn verblijf aan 't hof van Karel den Groote, de 
hartelijke toon van Alcuins brief, zijn. sterfbed op 
ons een bepaalden indruk en stellen wij ons hem gaarne 
voor als een beminnelijk en zachtaardig man.— wederom, 
we kennen hem slechts in de dooding des vleesches door 
de strengste ascese, terwijl de woorden bij het sterfbed 
gesproken, geheel en al voor rekening komen van Ansgars 
fantasie. 

Doch dat Wülehad een uitstekend monnik geweest is : 
wie zou het betwijfelen ? Zijn geheele levenswandel als 
zoodanig schijnt onberispelijk te zijn geweest. Zijn verblijf 
in ons vaderland , zijn terngkeer naar Wigmodi en andere 
feiten wijzen op een bewonderingswaardige mate van 
volharding. Zijn geheele leven is een aaneenschakeling 
van moeiten, gevaren en strenge onthouding. 

Trotschheid en heerschzucht zijn verre van hem. Als kerk
vorst nog zien we hem als altijd sprekende en leerende 
te midden van zijn' onderdanen. Steeds bereid als hij wer
ken kon en verblijd als hij werken mocht en gehoor
zaam aan zijne meerderen, is hem geen moeite te veel, 
geen reize te lang, geen gevaar te groot. 

Willehad was dus een vroom en bruikbaar man. Maar 
een groot of bizonder man is hij niet. Hij steekt niet uit 
door geleerdheid, maar weet zeker goed wat hij weten 
moest. Hij is in geen opzicht zijn tijd vooruit, maar heeft 
ook nooit aan zoo iets gedacht. 

Hij is asceet, zoo goed als een zijner voorgangers in 
de missie of een zijner tijdgenooten. Hij reist naar Rome 
en buigt zijne knieën voor de stoel van Petrus, zooals de 
meesten zijner tijdgenooten. Hij vervult trouw zijne kerkelijke 
plichten en is zelfs zoo nauwkeurig mogelijk. 

La alles is hij een kind van zijn tijd, een bruikbaar 
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lid der kerk. Men heeft hem gelijk te stellen met een 
Willebrord, — met de meeste andere helden der Angel
saksische missie. 

Maar dit zegt veel. Wij achten het immers niet gering, 
een leven vol nuttige werkzaamheid, van moeite en gevaar 
in den dienst van God ! 

Boven zijn tijd verheven te zijn , is groot: maar in zijn 
tijd en in den geest van zijn tijd krachtig mede te arbeiden, 
is edel en schoon. 

Ons althans zij het vergund te betuigen, dat we ons 
de kennismaking met dezen geloofsheld niet beklagen, 
maar vol sympathie met hem en zijn werk, zeker niet 
zullen verzuimen, als we eens Bremen mochten bezoeken, 
te Blexen een wijle bij de Willehads-bron te vertoeven. 

Witmarsum, 1879. P. FEENSTRA JR. 




