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Opmerking
A l s afkorting voor de drie groóte gedeelten, waaruit deze studie is samengesteld,
n.l. INLEIDING, TEKST van het Vita sancii Wilfridi en AANTEEKENINGEN,
zullen wij de volgende cijfers gebruiken:
I =

INLEIDING

II = LATIJNSCHE of NEDERLANDSCHE TEKST van het Vita sancii
fridi
III =

Wil-

AANTEEKENINGEN

Bij I en II citeeren wij de bladzijde en eventueel de aanteekening, terwijl bij III
alleen het nummer van de aanteekening voldoende is.
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IX

I. INLEIDING

„Hoc unum gestii interdum Veritas, ne
ignorata damne tur...."
„Dit alleen verlangt de waarheid, niet
veroordeeld te worden, zonder gekend te
zijn....'* TERTULLIAAN, Apolog., 1.
Het Vita sancii Wilfridi, auctor в Eddio Stephano beschrijft het
leven en werken van een heilige, rond wien zich, gedurende een
veertigtal jaren, de geschiedenis van de Angelsaksische Kerk
afspeelde.
In de zevende eeuw nu dreigde voor deze Kerk het gevaar, te
worden afgesloten van de overige Westeuropeesche Christenheid,
om te verstarren en dan ten onder te gaan. De kwestie van aan
sluiting bij Rome, óf, — vasthoudend aan eigen gebruiken, — zich
zelf en dus geïsoleerd van de overige Westersche kerken te blijven,
was dringend en overal in scherpe tegenstellingen naar voren
gekomen.
In dezen strijd om het ζ ij η of η i e t-z ij η der Angelsaksische
Kerk heeft St. Wilfrid een beslissende rol gespeeld.
Hij was het, die Northumbrië op Rome wees, die Engeland in contact bracht met de Moederkerk door zijn reizen naar en door zijn
beroep op den Apostolischen Stoel. Hij bekeerde de heidenen van
Sussex tot het ware geloof en legde in onze landen de grondslagen
voor het latere, zoo. succesvolle bekeeringswerk van zijn leerling
St. Willibrord. Hij verspreidde den regel van St. Benedictus over
Engeland door zijn vele kloosterstichtingen, die een ware zegen
werden voor het kerkelijke en cultureele leven der Angelsaksen.
St. Wilfrid bouwde Romeinsche kerken, die bewonderd werden
door zijn landgenooten en de geheele Westersche wereld, en spaarde
geen moeite of kosten om zijn stichtingen te verrijken met het
mooiste, wat de kunst van zijn dagen voortbracht. ledere uiting
van hooger geestelijk en cultureel leven werd door St. Wilfrid
aangemoedigd en aangewakkerd, om het dan daarna in dienst te
stellen van God en van zijn Kerk, wier gezag hij zíjn leven lang
heeft verdedigd, met zijn daden aantoonend, dat die Kerk geen
aanhangsel was van de kroon.
1

Kort samengevat, St. Wilfrid was een h e r v o r m e r
in den
w a r e n en g o e d e n zi.n van het woord. Vóór hem, — als zijn
levenstaak, — stond overal en altijd dat groóte princiep: de
r o m a n i s e e r i n g en k a t h o l i s e e r i n g van de Angelsaksische Kerk. En aan dat princiep heeft hij a l l e s , maar vooral
ook z i c h z e l f ondergeschikt en dienstbaar gemaakt.
Zoo gezien kan men niet ontkennen, dat een biografie over
St. Wilfrid van groóte beteekenis ís voor de bestudeering van de
geschiedenis der Angelsaksische Kerk in de zevende eeuw.
En om die beteekenis nog duidelijker te doen spreken, hebben wij
dit Vita sancii Wilfridi door middel van een uitgebreid commentaar
midden in het politiek en kerkelijk gebeuren geplaatst.
Alvorens echter hiertoe over te gaan, meenden wij eerst de
aandacht te moeten vestigen op de bronnen en de literatuur, welke
bij deze studie werden gebruikt. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een goed inzicht te verwerven omtrent de waarde der
verschillende gegevens, door de vele levensbeschrijvers van St. Wilfrid aangebracht, omtrent de vele andere vragen rond het doen en
laten van onzen heilige, alles zaken, welke ín nauw verband staan
met de waarde, die wij aan de bronnen toekennen. Eerst dan ook
zijn wij in staat het onrecht goed te maken dat door sommige
schrijvers, — die bijna allen op het Vita sancii Wilfridi, auctore
Eddio Stephana steunen, — Wilfrid wordt aangedaan, hiertoe
meestal gedreven door hun afkeer van Rome, wiens moedige en
vurige verdediger St. Wilfrid was.
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I.

BRONNEN

A, Primaire Bronnen
1. E d d i u s
Vita

Stephanus:

sancti

Wilfridi

episcopi

Het is boven allen twijfel verheven, dat de invloed van de Britsche
monniken binnen de Angelsaksische Kerk van de zevende eeuw,
veel sterker was dan die van de op Rome georiënteerde geestelijkheid. Een vaststaand feit is eveneens, dat de Britten hun kracht
ontleenden aan het leven en werken van vele, hoogstaande persoonlijkheden, die zelfs bij de aanhangers van de Romeinsche
richting de grootste waardeering vonden 1 ) .
Het behoeft daarom geenszins verwondering te wekken, dat
het eerste heiligenleven, in Engeland geschreven, gewijd is aan één
van de meest geziene figuren van de Britsche kerk, aan St, Cuthbert,
Een onbekend gebleven monnik van het klooster Lin disfarne,
schreef tusschen 698—705 deze biografie, bekend als het Vita
sancti Cuthberti, auctor e anonymo 2).
Dat deze heilige algemeen waardeering genoot, blijkt wel hieruit,
dat de Benedictijner-monnik Beda, uit het Romeinsch georiënteerde
klooster Wearmouth-Jarrow, eveneens een leven samenstelde over
St. Cuthbert, het Vita prosaica sancti Cuthberti, waarbij het bovengenoemde Vita van den monnik uit Lindisfarne hem als bron diende.
De sterk groeiende Romeinsche richting in de Angelsaksische
Kerk meende nu ook bekendheid te moeten geven aan het leven en
de daden van haar leiders.
Vooral de bewoners van de groóte stichtingen van St, Wilfrid,
Ripon en Hexham, voelden er waarschijnlijk niets voor, om ook
maar in één punt onder te doen voor de Britsche monniken uit
4 Vgl. BEDA, H. E., III, 27; IV, 25—27; eveneens EDD., 14 en 15. Voor den
tekst van het Vita Si. Wilfridi van Eddius, gebruikten wij de uitgave van
B. COLORA VE, The Life of Bishop Wilfrid by Eddius Stephanas, Cambridge,
1927. Voor de verdere uitgaven van het Vita Si. Wilfridi, auctore Eddio Stephana
vergelijke men de Bibliografie.
2
) RAINE, H. Y., Preface, biz. XXXII.
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Lindisfarne. En zoo kunnen wij ons voorstellen, dat de twee meest
toegewijde volgelingen van St, Wilfrid, bisschop Acca van Hexham
(t 740) en abt Tathbert van Ripon en met hen de monniken van
beide communiteiten, Eddius aanspoorden om ook over hun heiligen
stichter te gaan schrijven э ) .
Zóó, als een u i t i n g v a n d e s p a n n i n g tusschen de Romeinsche en de Britsche richting in de kerk van Engeland, ontstond
het Vita sancii Wilfridi, auctore Eddio
Stephano.
Dit werk heeft dus groóte waarde èn om den ouderdom èn om de
inzichten, die wij er uit kunnen verwerven over het cultureele en
kerkelijke leven van Engeland, in de zoo belangrijke periode van
de 7e eeuw.
Als auteur van deze eerste biografie over St. Wilfrid, vinden wij
algemeen genoemd : den priester E d d i , H e d d i u s , H e d d e ,
of A e d d e. De oudste getuige voor dit auteurschap is Wilhelm
van Malmesbury (1080—1142), die in zijn Gesta Pontificum
Anglorum zegt: „Itaque omissis longarum narrationum ambagibus veritatem sequar, et quae Stephanus presbyter de Wilfrido magno
verborum agmine egit in compendium coarctabo" 4).
Daarbij komt het voorwoord van het Vita sancii Wilfridi in het
handschrift F (Fell Collection, No. 3, Bodleian Library, Oxford)
uit de 11e eeuw, dat begint met den volgenden zin: „Incipit de
humili excusatione Stephani presbiteri scribentis de vita sancii
Wilfrithi Deo digni episcopi" '').
Het handschrift С (Cottonian Collection, Vesp. D. VI, British
Museum) eveneens uit de 11e eeuw, heeft alleen als inleiding: „de
humili excussatione scribentis", maar bevat een aanteekening in
16e eeuwsch schrift: „per Heddium Stephanum monachum Cantuar. A n 0 720" e ) .
Wij moeten inderdaad-toegeven, dat deze weinige externe gege
vens geenszins het overtuigende bewijs leveren om het auteurschap
van Eddius Stephanus als zeker te aanvaarden.
3

) EDD., Praefatio:
„Praeceptorum vcstrorum magnitudine, o venerabiles
domini Acca episcopus et Tatbrehtus abbas, totiusque familiae arbitrio superatus, utinam ut tam effectu parere valeam quam voto.''
4
) PL., J79, 1552.
») EDD., Praefatio.
Een uitgebreide beschrijving van de handschriften kan men vinden bij
J. RAINE, H. Y., Preface, biz. XXXV—XXXVI; VIT. LEV-, biz. 183—184;
EDD., Introduction, biz. XIII—XVI.
») Vgl. EDD., biz. 2, aant. 1.
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Maar eenmaal aangenomen dat Eddius waarschijnlijk de schrijver
is van het Vita sancii Wilfridi, kunnen wij én bij Beda in zijn
Historia Ecclesiastica gentis Anglorum én in Eddius' eigen werk
talrijke gegevens vinden over den vermoedelijken auteur, gegevens,
die het zeer aannemelijk maken, dat Eddius Stephanus de aangewezen persoon was om over zijn meester te gaan schrijven.
Zoo lezen wij b.v. in EDD., 14, waar de terugkeer van onzen heilige
uit Kent naar Northumbrië verhaald wordt: „ . . . . cum cantoribus
Aedde et E o n a n . . . . regionem suam rediens."
Beda heeft een bijna gelijkluidende vermelding, alleen uitgebreider
dan Eddius: „Sed et sonos cantandi in ecclesia, quos eatenus in
Cantia tantum noverant, ab hoc tempore per omnes Anglorum
ecclesias discere coeperunt; primusque, excepto Jacobo, de quo
supra diximus, cantandi magister Nordanhymbrorum ecclesiis Aeddi
cognomento Stephanus fuit, invitatis de Cantia a reverentissimo viro
Wilfrido....*' 7 ).
Eddius, ofschoon Angelsaks van geboorte 8 ), kwam dus uit Kent
7

) BEDA, H. E., 14, 2.
Levison, steunend op H. Hahn, beweert in zijn Inleiding op het Vita Si. Wilfridi,
dat men den genoemden auteur Eddius niet mag identificeeren met den cantor
Aedde, daar Eddius dan, sprekend over zichzelf, den eersten persoonsvorm had
moeten gebruiken en niet den derden persoonsvorm, zooals hij nu deed, n.l.:
, , . . . . cum cantoribus Aedde et Eonan et caementariis omnisque paene artis
institoribus regionem suum (d.i. van Wilfrid) r e d i e n s . . . . " (EDD., 14).
Dit argument van Levison gaat niet op, want Eddius gebruikte den eersten en
derden persoonsvorm, al naar gelang het hem uitkwam.
Een frappant voorbeeld hiervan bezitten wij in de hoofdstukken 52 en 53 van
het Vita Si. Wilfridi van Eddius, waarin het proces over de tweede verdrijving
van Wilfrid beschreven wordt.
In hoofdst. 52 lezen wij: „Postquam nostrae petitionis series recitata est et
diligenter a gloriosissimïs auscultata, ad habitaculaque nostra redire licentiam
dederunt... ." Eddius was dus zeker in Rome aanwezig; eveneens behoorde hij
bij de groep personen waarover in bovengenoemden tekst gesproken wordt. Nu
lezen wíj in hoofdst. 53 het volgende: „Nam Sanctus Wilfrithus episcopus et
venerabiles presbiteri et diacones eius presentati s u n t . . . . "
Wanneer dus de auteur den derden persoonsvorm gebruikt, kunnen wij hieruit
nog volstrekt niet concludeeren, dat hij niet over zichzelf spreekt. Er bestaan
dus van dien kant geen bezwaren tegen de identificatie van Eddius met den
cantor Aedde. Soortgelijke gevallen vinden wij *in de hoofdstukken 64 en 65,
waar eveneens de derde persoonsvorm gebezigd wordt, terwijl Levison zelf
aanneemt, dat Eddius in Ripon aanwezig was, toen Wilfrid's stoffelijk overschot
aldaar werd bijgezet (vgl. VIT. LEV., blz. 181).
B
) Hoewel in Kent verblijvend, was Eddius toch een Angelsaks van geboorte,
want hij noemt de stammen, die door de Britten verdrongen werden uit Northumbrië „gens nostra' (EDD., 17), en het Northumbrische rijk „regnum nostrum"
(EDD., 20).
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naar Noord-Engeland, om aldaar den zang te onderwijzen "J, en
krachtens zijn ambt zal hij dus dikwijls ín de gelegenheid zijn
geweest om met Wilfrid in contact te komen. Het ligt dus voor de
hand, dat Eddius, wanneer hij later zal gaan schrijven, zich veel
van onzen heilige kan herinneren 10) en dat hij uit eigen ondervinding de goede eigenschappen van zijn meester kende 1 1 ).
De voortdurende omgang met zoo'n hoogstaand mensch deed
Eddius waarschijnlijk besluiten om opgenomen te worden onder de
volgelingen, de monniken van Wilfrid. Immers, Eddius spreekt van
Ripon's kerk als van „ecclesia nostra" 12) en hij noemt Wilfrid op
tallooze plaatsen „pontifex noster" 1 3 ).
Onze auteur moet wel één van Wilfrid's meest toegewijde leerlingen zíjn geweest, want wij leeren hem kennen als een deelgenoot in
de verdere lotgevallen, die zijn meester treffen. Eddius was met
Wilfrid in Friesland 14) ; hij ging opnieuw in ballingschap met zijn
a
b t l s ) , getroffen door de straffen over al de monniken van Wilfrid
uitgesproken l c ) .
Wanneer de grijze bisschop voor de derde maal in Rome verblijft
om bij paus Joannes recht te zoeken, dan is Eddius daar ook
aanwezig 17) en op de terugreis door Frankrijk is hij getuige van de
wonderbare genezing van Wilfrid 1 β ) . In Engeland vergezelde hij
zijn bisschop naar de synode van Austerfield in 703 1 ! > ), om tot aan
") Eddius genoot waarschijnlijk zijn opleiding als cantor bij den diaken
Jacobus, over wiens optreden als zangleeraar in Kent Beda spreekt in zijn
H. E., II, 20.
ln

)
EDD., Praefatio: „Etenim ingens mihi lucrum est atque utilitas hoc ipsum,
quod beatae memoriae Wilfrithi episcopi recordar''.
")
Vgl. EDD., 11.
Over de afhankelijkheid van het Vita Si. Wilfridi en Vita Si. Cuthberti,
anonymo, vergelijke men I, biz. 12 v.v.
12

)

")

auctore

Vgl. EDD., 17—15—68.
Vgl. EDD.,

17--19—55—56—57—62—63—64—65—68.

1

*) EDD., 27: „Statimque rex, praesentibus
nobis et nuntiis coram populo
suo in palatio epulantibus omnibus audientibus, legi litteras iussit."
15
) EDD., 61 : , , . . . . quam nostrorum,
sub alienis dominis servi e r a m u s . . . . "

qui, per diversa exilia dispersi, tristes

10

) EDD., 49: „Inimici vero, qui hereditatem sancii pontificis
usurpabant, annuntiantes, nos esse a sorte fidelium segregatos."

6

nostri

17

)

le

)

EDD., 57: „ . . . . omnibus nostris mira hilaritate gaudentibus.... "

10

)

EDD., 4 6 - ^ 7 .

EDD., 52—53. Voor de teksten, zie I, aant. 7.

sibi

het einde toe een trouw volgeling te blijven van zijn meester 2 °).
Dat alles en eveneens een gedetailleerde beschrijving van den
dood 21) en de bijzetting van het lijk van Wilfrid in de kerk van
Ripon 2 2 ), doen ons veronderstellen, dat Eddius ook daarbij persoonlijk aanwezig was. Zeker was hij getuige van het wonder, dat
geschiedde op den eersten herdenkingsdag van het zalig afsterven
van Wilfrid 2 3 ).
Uit de bovenstaande gegevens over den persoon van Eddius blijkt
tevens dat hij, die gedurende een veertigtal jaren de trouwe
volgeling van Wilfrid was, zeer goed op de hoogte moet zijn
geweest van het leven en werken van zijn meester.
Maar Eddius, zijn geschrift samenstellend, is niet alleen bij eigen
herinnering te rade gegaan, want het is door tal van teksten
duidelijk, dat hij ook elders zijn informaties ingewonnen heeft,
waardoor de betrouwbaarheid van zijn werk aanmerkelijk is
toegenomen.
Zoo vertelt híj van een groep betrouwbare getuigen te hebben
vernomen, dat koning Aldfrid van zijn opvolger eischte, dat deze
den vrede met Wilfrid zou herstellen 2i).
De abdis Aebbe verhaalde hem de wonderbare genezing van een
vrouw, door Wilfrid bewerkt 2 5 ). Bovendien kon hij zich laten voorlichten door abt Tathbert, den vertrouwensman en levensgezel van
Wilfrid 2 β ) , die het leven van den heilige had hooren vertellen door
20

) Vgl. EDD., 62.
Eddius behoorde tot de groep monniken, die aan God vroegen, dat hun meester
nog eenigen tijd mocht leven, opdat hij alles in zijn kloosters kon regelen. Dit
gebeurde één jaar voor Wilfrid's dood, dus was Eddius in 708 nog bij de
volgelingen van Wilfrid.
„Tunc omnis f a m i l i a . . . . consueta arma orationum a r r i p i e n s . . . . deprecantes
Dominum concedere ei inducías vitae, saltern ad loquendum et domos suas ad
disponendas possessionesque dividendas, et ne nos quasi orbatos sine abbatibus
relinqueret.... Et, Deo concedente, ita factum est, ut et omnem uitam nostrani
.— sub praepositis a se electis c o n s t i t u e r e t . . . . "
21
) Vgl. EDD., 63, 64, 65; zie eveneens I, aant. 7.
22
) Vgl. EDD., 66.
ΐ3
)
EDD., 68: „Nos vero adorantes, laudavimus D o m i n u m . . . . Nos autem in
nomine Domini magniticabimur".
2i
)
EDD., 59: „Haec verba fidelissimi testes audierunt nobisque indicaverunt,
ex quibus est Aelfleda abbatissa et sapientissima virgo, quae est vere filia regis,
necnon et Aethelburga abbatissa, et multi alii testes haec firmaverunt."
::j
) EDD., 37: ,
et adhuc vivens ilia, nunc sanctimonialis materfamilias
nomine Aebbe, cum lacrimis hoc narrare consuevit."
2()
) EDD., 63: „Fratres, recolite, quod hunc Tatberhtum presbiterum, propinquum meum, qui nunc meus comes fuit individuus.... "

7

hem zeíf 2 7 ). Dan was er nog bisschop Acca, die tijdens de laatste
twintig levensjaren van Wilfrid met hem in volle toewijding had
samen geleefd 2 β ) .
Door middel van Tathbert en Acca heeft Eddius ook zeker de
beschikking gekregen over de stukken betreffende Wilfrid, acten
en brieven, die in origineel of in copie bewaard werden in de
kloosterarchieven te Ripon en Hexham, en die aldus, zij het dan
ook eenigszins verwerkt in de levensbeschrijving, — iets geheel
nieuws op hagiografisch gebied, — aan het nageslacht werden
doorgegeven 2 0 ) .
Uit hetgeen wij gezegd hebben over den persoon van Eddius en
over de verschillende bronnen, die hij gebruikte bij het samenstellen
van een biografie over Wilfrid, mogen wij concludeeren, dat de
auteur over voldoende materiaal beschikte om een historisch
betrouwbaar werk te schrijven.
27
) EDD., 65: „Nam omnem vitae suae conversationem memoraliter prius
enarravi! presbitero Tatberhto, videlicet propinquo suo, quadam die equitantibus
illis per viam, quasi praesciens obitum suum."
2ë
) Acca, de bisschop van Hexham, behoorde oorspronkelijk tot de volgelingen van den Iro-Scottischen monnik Bosa, maar ging over tot de monniken
van Wilfrid (vgl. Η. E., V, 20).
De reden van dezen overgang geeft Beda in zijn H. E., V, 20: „ . . . . deinde ad
Wilfridum episcopum spe melioris propositi adveniens, omnem in eius obsequio
usque ad obitum illius explevit aetatem". Wij weten, dat Acca één van de meest
voorname volgelingen van Wilfrid was, anders had deze hem zeker niet het
bestuur van zijn stichting Hexham opgedragen (vgl. EDD., 65 en Η. E., V, 20).
Eveneens welen wíj, dat Acca Eddius aanspoorde om het leven van Wilfrid te
gaan schrijven (vgl. I, aant. 3), zoodat wij mogen aannemen, dat hij Eddius met
raad en daad heeft bijgestaan.
Nu is het echter van het grootste belang, in verband met de kwestie der betrouwbaarheid van Eddius en Beda, om vast te stellen, dat Acca ook aan den schrijver
van de Historia Ecclesiastica gentis Anglorum diverse inlichtingen heeft verschaft
over Wilfrid o a. over diens verblijf in Friesland en in Rome (vgl. H. E., Ili, IJ
en V, 20); over het visioen tijdens de ziekte in Meaux (vgl. Η. E., V, 19); over
Wilfrid's verblijf in Sussex (vgl. Η. E., IV, 13) en waarschijnlijk ook over de
wijding van Suidbert (vgl. Η. E., V, 11).
Acca, de toegewijde vriend van Wilfrid, maar ook van Beda, — de meeste theo
logische werken van Beda zijn aan Acca opgedragen, — zal niet nagelaten hebben
om ook aan den monnik van Jarrow alles te vertellen, wat hij wist over Wilfrid.
Daarom doet het vreemd aan, dat men, — ook daar, waar beide schrijvers
éénzelfde bron gebruiken, — Beda zonder den minsten twijfel of reserve aanvaardt, terwijl men Eddius een onnauwkeurig historicus noemt, zooals o.a.
W. WELLS in de English Historical Review, VI, 1891, blz. 550. Op deze kwestie
komen wij nog nader terug in onze Inleiding I, A, 1 en 2.
20
) Voor de verschillende acten door Eddius in zijn Vita Si. Wilfridi gebruikt,
raadplege men: EDD., 29—34, 46, 50—53, 60; voor de brieven: EDD., 43, 54;
voor de privileges en oorkonden: EDD., 8, 16, 17, 22, 63, 65, 66.
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Van het allergrootste belang echter blijft de vraag: of Eddius,
gebruik makend van dat overvloedige materiaal, ook inderdaad een
historisch betrouwbaar werk heeft geschreven?
Wanneer wij deze vraag gaan beantwoorden, moeten wij evenwel
goed onthouden, dat Eddius een geestdriftige volgeling en een
vurige aanhanger was van Wilfrid, en dat deze geestesgesteltenis
niet nagelaten heeft haar invloed uit te oefenen bij het samenstellen
van de meer genoemde levensbeschrijving.
Maar is het daarom verantwoord, om Eddius, zelfs als hij eenige
historische fouten heeft gemaakt, te kwalificeeren als „ . . . . not a
conscientious h i s t o r i a n . . . . throughout he is advocate, not judge" 3 0 ),
òf „he is an unscrupulous partisan" 3 1 ).
Hiertegenover kunnen wij allereerst stellen, dat Eddius zijn
levensbeschrijving begint met een bede om hem geloof te schenken,
daar hij alles wat hij neerschrijft uit betrouwbare bronnen putte en
dat hij veel liever zou zwijgen dan iets minder juist voor te stellen.
Immers in den Proloog zegt Eddius: „Obsecro itaque eos qui lecturi
sunt, ut f idem dictis a d h i b e a n t . . . . Ñeque enim me quicquam
audaci temeritate, nisi quod compertum et probatum a fidelibus
sit, scripsisse arbitren tur; alioquin tacere quam falsa dicere
maluissem."
Wij moeten wel toegeven, dat deze woorden uit andere levensbeschrijvingen, — door middel waarschijnlijk van het Vita sancii
Cuthberti auctore anonymo uit het Vita sancii Martini
auctore
30
) Vgl. W. WELLS, Eddi's Lite of Wilfrid, in: Eng. Hist. Rev., VI, 1891,
biz. 550.
Hoe wij moeten oordeelen over deze pogingen van W. Wells, vertellen ons de
kritieken, die verschenen naar aanleiding van zijn artikel.
LEVISON zegt in zijn Inleiding op het V/fa Si. Wilfridi, blz. 182, aant. 3:
„Wells, relationes Bedae et Stephani singulas contulit, sed cum non semel
incertis rationibus iisque, quae veri similes ei videbantur, pro fundamentis usus
sit atque nimia e silentio Bedae concluserit, hic illic iusto severius de Stephano
iudicavit."
In de ANALECTA
BOLLANDIANA,
XII, 1893, blz. 85, staat; „Comme Eddi
M. Wells a parfois moins l'air d'un juge que d'un advocat, et son article, un
peu confus du reste, ne détruira pas la juste estime dont l'ouvrage d'Eddi a,
malgré ses défauts, toujours joui auprès de historiens."
R. POOLE in zijn artikel, Wilfrid and the See of Ripon, Eng. Hist. Rev., CXXXIII.
1919, blz. 4, zegt over Wells het volgende: „And while in many particulars I
am unable to follow Mr. Wells, I think his judgement errs on the side of
leniency."
31
) R. HODGKIN, A history of Anglo-Saxons, deel I, blz. 342. H. HOWORTH
in zijn The Golden Days of the early English Church, spreekt over Eddius in
denzelfden geest, overal, waar hij hem als historicus moet noemen.
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Sulpicio Severo, — zijn overgenomen, maar dat wil nog niet zeggen,
dat wij aan de eerlijke bedoelingen van Eddius mogen twijfelen
en in zijn woorden alleen maar een stijlfiguur kunnen zien, mits
de auteur natuurlijk bewijzen geeft voor zijn betrouwbaarheid.
Deze argumenten kunnen wij het best vinden in sommige gebeurtenissen uit het leven van Wilfrid, welke zich buiten Engeland
afspelen, en waarvan wij de beschrijving door Eddius kunnen
vergelijken met andere, op zichzelf staande bronnen 8 2 ),
Zoo lezen wij in hoofdstuk 6 een uitvoerige beschrijving over den
marteldood van Annemundus, den bisschop van Lyon, waarbij
Wilfrid tegenwoordig was. Dit verhaal van Eddius nu stemt nauwkeurig overeen, — uitgezonderd de naam van den bisschop en die
van de koningin, — met een oud Breviarium van Lyon 3 3 ).
In hoofdstuk 28 vinden wij vervolgens verschillende gegevens over
de opvolgingskwestie van Dagobert II van Austrasië, gebeurtenissen
uit één van de meest duistere perioden van de Merovingische
geschiedenis. Over dit feit, en eveneens over het vorige zegt R. Poole,
die deze kwesties speciaal bestudeerde: „What Eddi therefore tells
us is the more welcome, and the information he gives, has the merit
that it is in almost all points (perhaps the one exception in his
denuntiation of Queen Bathildis) consistent with what we have
from those meagre sources" " J .
In hetzelfde hoofdstuk 28 kunnen wij een karakterbeschrijving
vinden van koning Pectaret van Lombardije, door Eddius, zooals
men ten onrechte beweert, foutief koning van Campanie genoemd.
Van belang is hier echter, dat deze typeering weer volkomen overeenstemt met datgene, wat Paulus Diaconus zegt over denzelfden
koning, in zijn Historia gentis Langobardorum, V, 33—37 S5 ).
•12) Een andere zijde van de kwestie der betrouwbaarheid van Eddius is: dat
de andere contemporaine Engelsche bron over Wilfrid, n.l. de Historia
Ecclesiastica gentis Anglorum van BEDA, niet in alles overeenstemt met de gegevens van
Eddius. Deze kwestie eischt echter een uitvoerige bespreking, welke wij geven
in onze Inleiding I, A, 2.
33
) Vgl. GALLIA CHRISTIANA,
deel IV, biz. 45. Voor de namenkwestie,
zie III, aant. 19—20—28.
34
) Vgl. R. POOLE, Eng. Hist. Rev., CXXXIII, 1919, biz. 4.
Eddius vertelt ook nog, dat koning Dagobert aan Wilfrid den bisschopszetel van
Straatsburg heeft willen schenken (vgl. EDD., 28). Dat aanbod was inderdaad
toen mogelijk, daar de bisschop van die stad, Arbogastus, in 679 gestorven was,
zooals een oude bisschopslijst in het genoemde werk Gallia Christiana, deel V,
blz. 782 verhaalt. Ook hierin blijkt Eddius dus te vertrouwen.
'•'l Vergelijk hiervoor eveneens T. HODGKIN, Italy and her Invasers, deel
VI, blz. 242; III, aant. 123.
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Even sterk als bovengenoemde feiten, pleit voor de betrouwbaar,
heid van Eddius, dat hij de goede eigenschappen van sommige
uitgesproken tegenstanders van Wilfrid zeer goed weet te waardeeren en te vermelden, b.v. van koning Aldfrid 36), van koningin
Ermenburga 37) en van bisschop Ceadda 38 ).
Een verder bewijs voor zijn geloofwaardigheid levert Eddius,
wanneer hij over de periode van 692 tot 703, volkomen het zwijgen
bewaart ^ ) .
Sommige schrijvers hebben dít Eddius nog al kwalijk genomen
en ten deele hebben zij inderdaad gelijk, dat het een groóte leemte
is. Maar vanuit ons standpunt bezien, pleit het toch voor Eddius,
dat hij zwijgt, wanneer hij geen gegevens bezit, welk zwijgen
volkomen overeenstemt met zijn verlangen in den proloog van het
Vita sancii Wilfridi uitgesproken.
Onze conclusie mag na dit alles dus zijn, dat E d d i u s e e n h i s t o r i s c h b e t r o u w b a r e b i o g r a f i e over Wilfrid h e e f t
n a g e l a t e n 40 ). Wij zeggen hiermede echter niet, dat hij geen
fouten heeft gemaakt en dat hij in zijn overdreven partijdigheid zich
soms niet heeft laten gaan. Maar ook hier moeten wij onthouden, dat
het geen gemakkelijke taak was, die aan Eddius werd opgedragen.
Hij was één der eerste biografen van Engeland en miste dus de
ervaring, die moderne schrijvers op dit gebied bezitten.
30
) EDD., 44—45—49: „rex sapientissimus"; „regem sapientissimum"; „ut
erat sapientissimus".
3
') EDD., 24: „Nam de iupa post occisionem regis agna Dei et perfecta
abfcatisEa materque familias optima commutata est".
38
) EDD., 14: „ordinantes servum Dei religiosissimum et admirabilem doctorem...."
EDD., 15: „Ule vero servus Dei verus et m i ì i s s i m u s . . . . "
3>,
ì Deze onderbreking in het levensverhaal over Wilfrid valt tusschen de
hoofdstukken 45 en 46.
*") J. RAINE, H. Y., Preface, biz. XXXV, zegt: „Still, with all his shortcomings his biography of Wilfrid is of venerable antiquity and interest.
and
we must look upon him therefore as one of the leaders in the very frontrank of
the vanguard of English scholars".
W. LEVISON zegt in zijn Inleiding, biz. 182:
ñeque vero negari potest
vitam Wilfridi, quamvis imperfectum, inter pretiosissima monumenta aevi illius
hahendam e s s e . . . . "
F. CABROL, in zijn l'Angleterre
chrétienne avant les Normands, blz. IV,
schrijft: „Au point de vue critique, l'historien de cette période de plus sept
siècles, marche sur un terrain solide. Une fois sorti de la période obscure des
origines du christianisme dans cette contrée, il trouve des textes historiques
nombreux et de grande valeur. Les vies de Saint Wilfrid, de Saint Cuthbert, de
Benoît Biscop et des plusieurs autres, sont des documents contemporains écrits
avec sincérité et qui contiennent d'excellentes pages historiques".
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Daarbij komt nog, dat één van de voorbeelden die Eddius kon
gebruiken, n.l. het meer genoemde Vito sancii Cuthberti,
auctore
anonymo, hoewel een algemeen geacht en gewaardeerd persoon,
toch iemand van de tegengestelde richting van Wilfrid verheerlijkte. Het werk van Eddius, gedacht als een reactie daarop, wordt
dan heel begrijpelijk, hier en daar een verheerlijking van den held
uit het andere kamp.
In verband met het feit, dat Eddius bij het samenstellen van zijn
biografie voorbeelden gebruikt heeft, moeten wij nog nagaan, in
hoeverre Eddius afhankelijk is van auteurs, die vóór hem schreven.
Wij hebben reeds gezegd, dat hij zeker één voorbeeld had in het
Vita sancii Cuthberti, door een monnik van Lindisfarne samengesteld. Deze levensbeschrijving was niet alleen een aanleiding
voor Eddius om te gaan schrijven over Wilfrid, maar h e t s t a a t
o o k v a s t , dat hij dit werk hier en daar o v e r s c h r e e f . Zoo
hebben alle uitgevers van het Vita sancii Wilfridi gewezen op het
feit, dat de Proloog en ook het hoofdstuk 11, een karakterbeschrijving van Wilfrid, letterlijk zijn overgenomen uit het Vita sancii
Cuthberti.
Wat nu het hoofdstuk 11 betreft, kunnen wij het hiermede volkomen eens zijn, maar over de Proloog van Eddius zijn wij tot een
ander inzicht gekomen.
W. Levison 41) had reeds meer licht in deze zaken gebracht door
vast te stellen, dat de Proloog evenmin origineel is in het Vita
sancii Cuthberti als in het Vita sancii Wilfridi, aangezien de monnik
van Lindisfarne den tekst van zijn voorwoord bijeen zocht uit het
Vita sancii Antonii van Athanasius, in de versio van Evagrius *'),
uit het Vita sancii Martini van Sulpicius Severus 4a) en uit de
Epistula Victorii ad Hilarum diaconum " 1 . Voortbouwend op deze
aanwijzingen van Levison, hebben wij deze vijf teksten aan een
nauwkeurig onderzoek onderworpen en deze vergelijkende studie
aeeft naar onze meening uitgewezen, dat Eddius niet alleen het
Vita sancii Cuthberti als voorbeeld gebruikte, maar ook de drie
andere teksten.
Om deze conclusie waar te maken, dienen wij na te gaan in hoeverre de Proloog van het Vita sancii Cuthberti afhankelijk is van de
41

)
)
"»)
44
)
42
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Vgl. VIT. LEV., blz. 181.
Ρ G., 133, 837—976.
Ρ L., 20, 159—176.
MGH. Aact. Ant, IX, band I, blz. 677—684.

drie bovengenoemde teksten. Eerst daarna zal het ons mogelijk zijn
de afhankelijkheid vast te stellen tusschen het Vita sancii Wilfridi
en het Vita sancii Cuthberti, voorzoover het althans de Prologen van
beide werken betreft.
Wanneer wij nu den Proloog van het Vita sancii Cuthberti met
de drie bovengenoemde teksten vergelijken, dan kunnen wij vast
stellen, dat deze Proloog v o o r n a m e i ij к ontleend ís aan de
Epistula Victorii ad Hilarum en het Vita sancii Martini. Vervolgens
blijkt er een m i n d e r g r o ó t e a f h a n k e l i j k h e i d te bestaan
ten opzichte van het Vita sancii Antonii, terwijl tenslotte slechts
a c h t e n d e r t i g w o o r d e n het
geesteseigendom
zijn van den monnik van Lindisfarne zelf.
Gebruikmakend van deze gegevens, kunnen wij nu het volgende
probleem ter hand nemen, namelijk, de afhankelijkheid tusschen
de Prologen van het Vita sancii Wilfridi en het Vita sancii Cuthberti. Bijna alle auteurs, die zich met deze kwestie bezig hielden,
zeggen, dat Eddius zijn eigen Proloog letterlijk overnam uit het
Vita sancii Cuthberti.
Indien deze bewering nu werkelijk de volle waarheid bevat, dan
mogen wij verwachten, dat de overeenkomsten in beide teksten, en
juist speciaal in datgene wat origineel is in den Proloog van het
Vita sancii Cuthberti, zeer talrijk zijn. Nu blijkt echter bij nadere
bestudeering, dat s l e c h t s z e v e n t i e n w o o r d e n , die oorspronkelijk zijn in den Proloog van het Vita sancii Cuthberti, in
het voorwoord van Eddius worden teruggevonden. Ze s van deze
zeventien woorden zijn echter n i e t s m e e r dan m e e r v o u d s v o r m e n van betrekkelijke en persoonlijke voornaamwoorden,
welke in de Epistula Victorii, — het origineel waaraan de monnik
van Lindisfarne dit gedeelte van zijn Proloog ontleende, — in den
enkelvoudsvorm te vinden zijn.
De r e s t van den Proloog van Eddius, met uitzondering dan van
het weinige, dat de auteur van zichzelf heeft, — niet meer dan vier
en zeventig woorden en zes kleine woordveranderingen, — kunnen wíj t e r u g b r e n g e n t o t d e a n d e r e d r i e g e n o e m de teksten45).
Bij dit laatste doet zich echter een merkwaardig verschijnsel voor.
Datgene namelijk, wat de biograaf van St. Cuthbert overneemt uit
4r

') Voor de resultaten van al deze tekstwijzigingen in verband met den
Proloog van het Vi'fa Si. Wilfridi, vergelijke men den Latijnschen tekst van dit
voorwoord, welke achter deze Inleiding is afgedrukt.
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de drie meer vermelde teksten, v e r s c h i l t i n m e n i g o p z i c h t van dat, wat Eddius uit dezelfde bronnen heeft overgeschreven en wel zóó, dat E d d i u s m é é r
overeenstemt
m e t h e t o r i g i n e e l . Daarom is naar onze meening de conclusie gewettigd, dat de schrijver van het Vita sancii Wilfridi deze
drie bronnen zelf ook kende en raadpleegde.
Als bewijs voor deze laatste bewering volgen hier de verschillen:
I. VITA SANCTI ANTONI!, VERSIO
EVAGRII
Vita Ant.: „Quae de eo referentium sermo iactavit".
Vita Wilfr.: „Quae de eo sermo referentium iactavit".
,
Vita Cuthb.: „Quae de eo sermo referentem iactavit".
II. EPISTOLA
V1CTORII AD
HILARUM
a. Ep. Vici.: „ . . . . venerabilis H i l a r e . . . . "
Vita Wilfr.: „ . . . . venerabiles d o m i n i . . . . "
Vita Cuthb.: „ . . . . sánete e p i s c o p e . . . . "
b. Ep. Vici.: „Deus tribuerat tam e f f e c t u m . . . . "
Vita Wilfr.: „
tam effectu
"
Vita Cuthb.: ,
tam affectu
"
e. Ep. Vie/.: „Est enim et opus hoc a r d u u m . . . . "
Vita Wilfr.: „Est enim et hoc opus a r d u u m . . . . "
Vita Cuthb.: „Est enim mihi et hoc opus arduum".
d. Ep. Vict.: „Quod si dignum aliquid tua electione confecero. . . . "
Vita Wilfr.: „Quod si dignum aliquid vestrae election! confecero. . . . "
Vita Cuthb.: „Quod si dignum aliquid vestrae lectioni confecero. . . . "
III. VITA SANCTI MARTINI,
AUCTORE SULPICIO
SEVERO
Vita Mart.: „ . . . . non in e l o q u e n t i a . . . . c o n s t a t . . . . "
Vita Wilfr.:
relinquentes
quod eloquentia pertonabat
"
Vita Cuthb. heeft niets in dezen geest.
Wij willen door het aangeven van deze plaatsen geenszins ontkennen, dat Eddius het Vita sancii Cuthberti als voornaamste voorbeeld gebruikte. De geheele structuur van zijn Proloog bewijst het
en tal van andere plaatsen *й) in het verdere verloop van zijn werk
40
) Overeenkomsten van teksten, welke daarvoor als bewijs kunnen dienen,
vinden wij EDD., 1 en VIT. CUTHB., II, 7; EDD., 1—1,2; EDD., 2—1, 3; EDD.,
6—1, 4 en III, 1; EDD., 5—7—II, 4; EDD., 11—IV, 1; EDD., 23—IV, 17; EDD.,
37—IV, 3.
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kunnen dat bevestigen. Evenwel staat hier weer tegenover, dat
vele andere plaatsen in het Vita sancii Wilfridi een sterke overeenkomst vertoonen met teksten uit het Vita sancii Martini.
Het is dan ook van het grootste belang deze plaatsen hier te behandelen, daar dit een geheel nieuw licht werpt op de biografie van
Eddius17).
Deze parallel-plaatsen zijn:
a. Vita Mart., 1 : „ . . . . quod postea probavit eventus".
Vita Wilfr., 1: „ . . . . et rei eventus postmodum probavit".
b. Vita Mart., 2: „ . . . . adhuc in aetate p u e r i l i . . . . "
Vita Wilfr., 2: „ . . . . cum ergo puerilis aetatis e s s e t . . . . "
Het Vita Cuthb. heeft meerdere malen: „in iuventute sua; in prima
aetate", echter niets in bovenstaanden geest.
Opvallend is ook dat van Martinus èn van Wilfrid gezegd wordt,
dat zij zoo nu en dan de knechten bij hun thuis dienen:
Vita Mart., 2: „ . . . . hic tarnen saepius m i n i s t r a r e t . . . . "
Vita Wilfr., 2: „ . . . . aut regalibus sociis aut servis eorum semper
edoctc ministravit".
с Een zeer typeerende gelijkenis nemen wij waar in de beschrijving
van de verhouding tusschen Martinus en Hilarius en tusschen
Wilfrid en Annemundus, zoo sterk zelfs, dat men zou meenen:
Eddius heeft het geheele verhaal met eenige kleinere wijzigingen
overgenomen. Wij weten echter uit andere bronnen, dat deze
gebeurtenis in het leven van Wilfrid werkelijk historisch is 4 9 ) .
Hilarius en Annemundus trachten respectievelijk Martinus en
Wilfrid voor goed aan zich te verbinden, maar de laatsten "weigeren,
omdat zij in hun geboorteland het Evangelie willen verkondigen.
Zij beloven echter weer terug te keeren en dan volgt:
Vita Mart., 5: „ . . . . ex volúntate sancii Hilari profectus e s t . . . . "
Vita Wilfr., 4: „ . . . . secundum voluntatem e i u s . . . . e m i s i t . . . . "
Martinus en Wilfrid keeren inderdaad terug:
Vita Mart., 7: „ . . . . cumque ab eo gratissime fuisset susceptus.
Vita Wilfr., 6: „ . . . . gratulabundus filius ad patrem i n g r e d i t u r . . . . "
Tenslotte word Martinus exorcist en Wilfrid ontvangt de tonsuur,
d. In de vele gevallen van bezetenheid vinden wij in het
Vita Mart., 17: „ . . . . daemonio c o r r e p t u s . . . . "
Vita Wilfr., 39: ,
a daemone arrepta
"
47

) Wij geven hierbij alleen die teksten uit het Vita sancii Wilfridi, welke
overeenkomen met het Vita sancii Martini en in het geheel níet te vinden zijn
in het Vita sancii Cuthberti.
в

*)

Vgl. Inleiding, biz. 10.
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Daarentegen lezen wij in het Viïa sancii Cuihberti in zulke gevallen:
„a daemone vexabatur", of „a daemone vexatum", hetgeen aansluit
bij gelijke uitdrukkingen in het Vita sancii Antonii, versio Evagrii,
55—57—71—87.
e. Een niet zoo sterk sprekende, maar toch interessante overeenkomst vinden wij nog in het Vita sancii Martini, 5, waar wij vernemen, dat Martinus door roovers gevangen wordt genomen en:
„ . . . . uni servandus et spoliandus traditur". Maar hij wordt van
den dood gered omdat men ontdekte, dat hij christen was.
In het Vita sancii Wilfridi, 6, staat, dat Wilfrid, die bij den marteldood van Annemundus tegenwoordig was, ook van zijn goederen
beroofd werd. Men doodde hem echter niet omdat men vertelde,
dat hij was: „Transmarinus de Anglorum gente ex Britannia".
En in hoofdstuk 33, wanneer Wilfrid, over Frankrijk, uit Rome
terugkeert, lezen wij: , , . . . . omnes spoliatos aut in servitutem
redigere aut vendere".
Wanneer wij nu al deze plaatsen hebben overzien, dan kunnen wij
de resultaten van deze teksten-studie aldus samenvatten:
Eddius gebruikte het Vita sancii Cuihberti, auctore anonymo als zijn
v o o r n a a m s t e voorbeeld, maar daarnaast neemt het Vita sancii
Martini een z e e r v o o r n a m e plaats in. Het Vita sancii Antonii,
versio Evagrii speelt in het werk van Eddius een m i n d e r b e1 a η g r ij к e rol, evenals de Epistula Victorii ad Hilarum diaconum, waarvan echter gezegd kan worden, dat deze brief, die in den
Paaschstrijd van zoo'n groot gewicht was voor de Romeinsche
richting 4 > ) , zeker geheel bekend is geweest aan een volgeling van
Wilfrid 5 0 ).
Zoo komen wij tenslotte aan de kwestie: w a n n e e r
heeft
Eddius het Vita sancii Wilfridi geschreven. Daar wij den datum niet
nauwkeurig weten, kunnen wij dezen slechts bij benadering bepalen.
49
) Voor den strijd tusschen de Romeinsche en Britsche richting in de
Angelsaksische Kerk vergelijke men III, aant. 41.
s0
) Uit deze studie betreffende de afhankelijkheid van Eddius van andere
schrijvers, mogen wij misschien ook concludeeren, dat op de bibliotheek van het
klooster, waar Eddius zijn biografie schreef, — dit geldt eveneens voor den
monnik van Lindisfarne, — de drie genoemde teksten aanwezig waren.
Hoewel van ondergeschikt belang in de kwestie der afhankelijkheid van Eddius,
heeft het toch zijn nut dit feit even te vermelden, daar de gegevens over het
bibliotheek-wezen van de Engelsche kloosters in die dagen uiterst zeldzaam zijn.
Vergelijk hiervoor ook J. LINGARD, The History and Antiquities of the AngloSaxon Church, deel II, blz. 132.
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De laatste gebeurtenis, welke Eddius beschrijft, is het wonder op
Wilfrid's sterfdag, één jaar na zijn dood, toen men de herdenkingsplechtigheden vierde. Dus m o e t het werk geschreven zijn η a
het jaar 710 of 711 " ) .
De terminus ante quem kunnen wij als volgt benaderen. In het
volgende gedeelte van onze Inleiding zullen wij nog gelegenheid
krijgen om aan te toonen, dat Beda in zijn Historia
Ecclesiastica
vele gegevens over Wilfrid aan Eddius ontleende en dat Beda dus
het Vita sancii Wilfridi van Eddius gekend en gebruikt heeft. Wij
vermelden dit nu reeds, aangezien het algemeen bekend is, dat de
Historia Ecclesiastica in 731 beëindigd werd, zoodat wij op grond
hiervan moeten aannemen, dat Eddius zijn Vita sancii Wilfridi vóór
het jaar 731 voltooide.
- Nu mogen wij veronderstellen, dat Beda voor het samenstellen van
zijn hoofdwerk eenige jaren noodig heeft gehad. Bovendien zal in
het verdere verloop van deze Inleiding nog worden aangetoond,
dat Beda bij het schrijven van het derde boek der Historia Ecclesiastica het werk van Eddius al raadpleegde. En zoo komen wij tot
de jaren 725—730.
Vervolgens weten wij, dat Eddius geen melding maakt van het
grafschrift gewijd aan Wilfrid, íets wat Beda wel doet 5 2 ). Van den
anderen kant is het ook moeilijk aan te nemen, dat eerst vele jaren
na den dood van Wilfrid dit grafschrift zou zijn vervaardigd. Had
Eddius het gekend, dan zou hij daarvoor zeker een plaats gevonden
hebben in zijn biografie. Dus schreef hij zijn boek misschien al heel
kort na den dood van Wilfrid. En dit voert ons al tot de jaren
710—720.
Bovendien wijst misschien hierop ook nog het volgende. Eddius
kwam rond het jaar 669, samen met Wilfrid, naar Noord-Engeland,
om daar als volleerd cantor in de Northumbrische kerken den zang
te onderwijzen. Wij mogen aannemen, dat Eddius toen ongeveer
20 à 25 jaar was en dus, toen Wilfrid stierf, 60 à 65 jaar. Veel later
dan het jaar 710 zal daarom het Vita sancii Wilfridi niet geschreven
zijn, want menschelijkerwijze gesproken, mogen wij aanvaarden,
dat iemand van 70 jaar geen biografie meer gaat schrijven.
Als wij tenslotte nog waarnemen, dat de laatste hoofdstukken van
de levensbeschrijving, — de herdenkingsplechtigheden bij het eerste
51

) Over jaar en dag van Wilfrid's dood, zie III, aant. 249.
) Vgl. BEDA, H. E., V, 19. Voor den tekst van het grafschrift, zie III,
aant. 251.
52
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anniversarium van Wilfrid's dood, — den absoluten indruk wekken,
dat die gebeurtenissen eerst kort geleden hebben plaats gevonden;
als wij eveneens bedenken, dat het noodig werd om zoo gauw
mogelijk een tegenhanger te doen verschijnen van het werk over
St. Cuthbert, — geschreven tusschen 698—705, — dan mogen wij
alle redenen samenvattend, als zeer waarschijnlijk aanvaarden, dat
het Vita sancii Wilfridi in de e e r s t e j a r e n n a d e n d o o d
van St. Wilfrid geschreven werd, in alle geval n i e t l a t e r dan
het jaar 720.
Onze s l o t - c o n c l u s i e kan nu als volgt zijn: Wanneer wij
het ViYa sancii Wilfridi goed weten te gebruiken, d.w.z. wanneer
wij rekening houden met het feit, dat de biograaf soms wel eens wat
te ver ging met de verheerlijking van zijn held, dan bezitten wij
daarin e e n h i s t o r i s c h e b r o n , die én om de geschiedkundige waarde én om den hoogen ouderdom, onze v o l l e a a n d a c h t verdient ϋ 3 ) . Zonder dit werk is het o n m o g e l i j k een
g o e d b e e l d t e v o r m e n o v e r d e n p e r s o o n en h e t
w e r k v a n W i l f r i d , die zoon belangrijke rol heeft gespeeld
in het cultureele en kerkelijke leven van Engeland in de 7e eeuw.
2. B e d a V e n e r a b i l i s:
Historia
Ecclesiastica

gentis

Anglorum

Wij mogen aannemen, dat de persoon en de literaire arbeid van
Beda, — vooral zijn voornaamste werk de Historia
Ecclesiastica
gentis Anglorum, — meer bekendheid genieten dan Eddius Stephanus en zijn Vita sancii Wilfridi. Daarom houden wij ons hier alleen
bezig met datgene over Beda en diens werk, wat ons van dienst kan
zijn bij deze studie over Wilfrid. Meer concreet gezegd, komt dit op
Mj R. Poole beweert, dat het Viïa Si. Wilfridi door Eddius geschreven werd
tot stichting van Wilfrid's monniken en niet als historisch werk, omdat het de
taak van den schrijver was, de verdiensten van den heilige ten toon te spreiden.
Daarom was er bij Eddius een tendenz om meer te maken van de belangrijkheid
van zijn held, om iedere oppositie tegen hem te behandelen als voortkomend
uit jalouzie, kwade gezindheid of andere inferieure neigingen (vgl, ENG. HIST.
REV., XXXIII, 1919, biz. 3 - - 1 ) .
Hoewel dit citaat nog geen diskwalificatie behoeft te zijn voor het werk van
Eddius, zoo meenen wij toch te moeten aanmerken, dat de formuleering van
deze bewering geenszins geschikt is om de historische beteekenis van het Vita
Si. Wilfridi in het volle licht te plaatsen, te meer daar Poole zelf toegeeft, dat
Eddius in zijn Frankische geschiedenis volkomen betrouwbaar is. Bovendien
zijn wij de meening toegedaan, dat een stuk stichtings-literatuur in waarde toeneemt, als het historisch betrouwbaar blijkt te zijn.
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het volgende neer: wat is de oorzaak, dat wij in beide bronnen,
Eddius en Beda, over Wilfrid gegevens aantreffen, die, op het
eerste gezicht althans, niet met elkander overeenstemmen of een
zekere verscheidenheid vertoonen; vervolgens, hoe kunnen wij
verklaren, dat sommige, zeer voorname zaken uit het leven van
Wilfrid in de Historia ontbreken, terwijl Beda elders in hetzelfde
werk weer eenige nieuwe gegevens over onzen heilige heeft.
Deze belangrijke vragen kunnen vermoedelijk tot een redelijke
oplossing gebracht worden, wanneer wij nauwkeurig nagaan:
wat beide schrijvers bedoeld hebben met hun literairen arbeid;
welke bronnen Beda gebruikte, en hoe de verhouding was tusschen
Beda en Wilfrid.
Allereerst dan over de bedoeling van beide schrijvers. Reeds de
titels van beide bedoelde werken, de Historia Ecclesiastica
gentis
Anglorum en het Vita sancii Wilfridi geven ons zekere richtlijnen
aan. Beda ging een algemeene Kerkgeschiedenis van Engeland
schrijven, terwijl Eddius een individueelen persoon uit dat groóte
geheel behandelde. Zoo was het dus heel gewoon, dat Beda niet
zooveel over Wilfrid kon schrijven als Eddius, die zich louter en
alleen met dezen heilige bezig hield.
Het verhaal van Beda over Wilfrid in H. E., V, 19 wekt sterk den
indruk van een „in memoriam" te zijn, en vandaar is het natuurlijk
heel verklaarbaar, dat vele zaken, die toch wel essentieel in het
leven van Wilfrid zijn, ontbreken. De berichten, die wij elders in
de Historia Ecclesiastica over Wilfrid aantreffen, zijn wel een welkome aanvulling van H. E., V, 19 en Eddius, hoewel zij toch in zich
niet voldoende zijn om een volledig levensverhaal, samengesteld
door Beda, te vormen.
Als wij echter bedenken, dat dit geenszins de bedoeling was van
Beda bij het schrijven van de Historia Ecclesiastica, dan begrijpen
wij, dat in de verschillende doelstelling van beide auteurs een
gedeeltelijke oplossing te vinden is voor mogelijke verschillen, —
voorzoover het althans den omvang en het ontbreken van berichten
betreft, — in de gegevens van beide werken.
Een ander gedeelte der oplossing van bovengestelde vragen is te
vinden in het verschil van bronnen, door Eddius en Beda bij het
samenstellen van beider werken gebruikt.
Op de allereerste plaats is het natuurlijk van groot belang om te
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onderzoeken, of Beda misschien ook Eddius als bron heeft gebruikt.
De gegevens nu van Beda over Wilfrid treffen wij voornamelijk aan
in de H. E., III, 25, H. E., IV, 13 en H. E., V, 19. Deze drie hoofdstukken bevatten in totaal 368 woorden, welke uit Eddius werden
overgenomen. In H. E., III, 25 staan 64 woorden uit zes hoofdstukken van Eddius. Uit hoofdstuk 41 van het Vita sancii
Wilfridi
kwamen slechts 5 woorden ín H. E., IV, 13, maar vier ervan vormen
den specifieken term „ p r o v i n c i a m A u s t r a l i u m S a x o n u m "
en een eigennaam „A e t h e l w a l c h", beide uitdrukkingen, welke
elders in de Historia Ecclesiastica niet gevonden worden dan alleen
in verband met Wilfrid. De meeste overeenkomsten vinden wij in
H. E., V, 19, namelijk 299 woorden uit zes en twintig hoofdstukken
van Eddius.
Bij de genoemde stukken van H. E., III, 25 en H. E., V, 19 constateeren wij bovendien nog het merkwaardige verschijnsel, dat een
Schriftuurtekst [Mt., 15, 18—19) uit EDDIUS, hoofdstuk 10 aan
eerstgenoemde, een tekst van een der Concilie-acten uit EDDIUS,
hoofdstuk 53 aan laatstvermelde plaats der Historia
Ecclesiastica
werd toegevoegd. De mogelijkheid bestaat natuurlijk, dat Beda deze
citaten uit de oorspronkelijke bronnen, H. Schrift en Concilie-acten,
heeft afgeschreven 5 4 ). Het blijft echter een feit, dat Beda deze beide
teksten in zijn verhaal over Wilfrid opnam, omdat Eddius dezelfde
teksten gebruikte in overeenkomende passages. Dit is voor ons een
argument te meer voor de afhankelijkheid van Beda ten opzichte
van het Vita sancii
Wilfridi.
Na al deze gegevens lijkt het ons verder onnoodig om nog meer
bewijzen voor die afhankelijkheid te zoeken, aangezien het vaststaat, dat niet alleen voor H.E., V, 19, maar ook voor de oudere
gedeelten van dit werk, namelijk H. E., III, 25 en H, E., IV, 13,
Eddius als bron over Wilfrid heeft gediend.
Behalve bij Eddius, heeft Beda eveneens inlichtingen over Wilfrid
kunnen verkrijgen bij Acca, den bisschop van Hexham. Reeds
spraken wij daarover in onze Inleiding, aanteekening 29. Maar om
het overzicht van de verschillende bronnen hier volledig te geven,
willen wij het nog eens herhalen,
Het is zeker, volgens Beda's eigen woorden, dat Acca aan den
auteur van de Historia Ecclesiastica vertelde over Wilfrid's verblijf
54
) Om deze reden hebben wij die beide teksten niet als strikt vergelijkingsmateriaal willen beschouwen, zoodat wij het aantal woorden van deze twee
citaten niet ín het totaalgetal opnamen.
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in Friesland en Rome; over het visioen tijdens diens ziekte te Meaux
en over Wilfrid's missiewerk in Sussex. Zeer waarschijnlijk vernam
Beda ook van Acca de gegevens over de wijding van Suidbert door
Wilfrid. Het is opvallend, dat wij bij Eddius niets vernemen over
deze bisschopswijding. De eenige verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit, dat genoemde wijding valt in de jaren 692 tot
703, een periode, waarover wij in het Vita sancii Wilfridi geen enkel
gegeven aantreffen 5 5 ).
Eveneens is het zeer merkwaardig te constateeren, dat er zoo'n
groóte overeenkomst bestaat tusschen Beda en Eddius in de gegevens, welke beide auteurs aan Acca ontleenden. Dit wordt overduidelijk, wanneer wij H. E., V, 19 en EDD., 56 met elkander
vergelijken. In dit verhaal over de ziekte en genezing van Wilfrid
te Meaux in Frankrijk vinden wij 69 gelijkluidende woorden,
waaruit men de conclusie zou mogen trekken, dat Beda, ofschoon
op de hoogte gebracht door Acca, toch nog altijd het Vita sancii
Wilfridi van Eddius heeft geraadpleegd.
EDDIUS: Vita Wilfridi,

56.

Deinde igitur, iter agentibus,
sanctus pontifex noster máximo
languore infirmitatis
correptus,
equo primitus vehitur; postremo
tarnen inter manus maerentium
et lacrimantium ad Deumque
clamantium in feretro portatus,
ad Meldum civitatem vix vivus
deducitur, nihil de morte eius
dubitantes. Quippe qui nihil
alicuius cibi aut liquoris quattuor
diebus et quattuor noctibus degustavi!, sed in excessu iacens

BEDA: Historia Eccl, V, 19.
Qui cum Brittaniam remeans in
Galliarum partes devenisset, tactus est infirmitate repentina, et
ea crescente adeo pressus, ut
ñeque equo vehi posset, sed manibus ministrorum por/aretur in
grabato. Sic delatus in Maeldum
civitatem Galliae / / / / diebus ac
noctibus quasi mortuus iacebat,
halitu tantum pertenui, quia viverci, demonstrans. Cumque ita
sine cibo et potu, sine voce et
auditu, quatriduo perseveraret,

5r
') De wijding van Suidbert had plaats, toen de zetel van Canterbury aan
Bertwald was toegewezen. Bertwald was echter op dit tijdstip nog niet teruggekeerd uit Gallië, waar hij geconsacreerd zou worden.
De wijding van Suidbert valt dus in den tijd tusschen 1 Juli 692 en 31 Augustus
693, vgl. Η. E., V, 8.
Nu weten wij, dat Eddius over de periode van 692 tot 703 zwijgt en daarom heeft
hij ook niets over de wijding van Suidbert.
Een zelfde geval doet zich voor in verband met de consecratie van Oftfor. Ook
deze wijding vond plaats tusschen de jaren 692 en 703, vgl, Η. E., IV, 23.
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quinta demum inlucescente, qua
si de gravi experrectus somno,
exsurgens
resedit;
apertisque
oculis vidit circa se choros psallentium simul et flentium
fratrum; ac modicum suspirans interrogavit, ubi esset Acca pres
byter; qui statim vocatus intravit, et videns eum melius habentem, ac loqui iam valentem,
flexis genibus gratias egit Deo
cum omnibus, qui aderant, fratri
bus. E t cum parum consediss e n t . . . . iussit pontifex ceteros
ad horam egredi, et ad Accan
presbyterum
ita loqui exorsus
est. „Visio mihi modo tremenda
apparuit, quam te audire silentio
tegere v o l o . . . . Adstitit enim
mihi quidam candido praeclarus
habitu, dicens se
Michahelem
esse archangelum: "et ob hoc",
inquit, „missus sum, ut te a
morte revocem; donavit tibi Do
minus vitam per orationes ac
lacrimas discipulorum ac fratrum tuorum, et per intercessionem beatae suae genitricis sem
perque
virginis Mariae. Quapropter dico tibi, quia modo qui.
dem ab infirmitate hac sanabe
ris; sed paratus esto, quia post
quadriennium revertens visitaba
te; patriam
vero
perveniens,
maximam possessionum tuarum,
quae tibi ablatae sunt, portionem
recipies, atque in pace tranquilla
vitam terminabis".
Naast Eddius en Acca bestond« ι er voor Beda nog tal van andere
mogelijkheden om informaties in e winnen over Wilfrid.

spiritus, tantum halitus et calida
membra vivum cum demonstrabant. Quinta demum die, mane
illucescente,
ecce! angelus Domini in veste candida sancto
pontifici nostro apparaît, dícens:
„Ego sum Michael summi Dei
nuntius, qui misit me ad te indicare, quod tibi adduntur anni
vitae pro intercessione
sanctae
Mariae genitricis Dei semperque
virginis et pro subditorum Quorum lacrimis, ad aures Domini
pervenientibus; et hoc tibi erit
signum, quod ab hac die in dies
melioratus sanaberis et ad patriam tuam perveniens,
tibique
substantiarum tuarum carissima
quaeque redduntur, et in pace
vitam
consummabis.
Paratus
quoque esto, quia post UH annorum spatium iterum visitaba te..
Sanctus itaque pontifex noster,
quasi de somno excitatus surgens, inter choros canentium et
flentium resedit, dicens: „Ubi
est Acca presbiter noster?" Qui
statim cum gaudio invocatus advenit, gratias agens Domino cum
omnibus, quod вит sedentem et
loquentem
vidissent.
Deinde
vero, remotis fratribus de domo,
solo fidelissimo presbitero suo
Acca, qui nunc est beatae me
moriae gratia Dei episcopus, per
ordinem, sicut supra diximus,
visionem, omnem r e v e l a v i t . . . .
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Beda, die veel jonger was dan Eddius, — hij werd in 672/673
geboren en was dus op middelbaren leeftijd, toen Wilfrid stierf en
Eddius reeds een oud man genoemd kon worden, — wist zoodoende
ook uit eigen ervaring tal van zaken uit het leven van Wilfrid en
aldus konden er ook op deze wijze variaties komen in de gegevens
aangaande Wilfrid in de geschriften van Beda en Eddius.
Zoo moet Beda b.v. Wilfrid persoonlijk gekend en gesproken hebben, want in H. E., IV, 17 zegt de schrijver van Wilfrid zelf het
bericht te hebben ontvangen over het leven van de heilige koningin
Ethelreda 5 e ).
Eveneens kon Beda uit eigen herinnering schrijven over het werk
van Wilfrid te Lindisfarne gedurende de jaren 687/688 " ) , of zeker
heeft hij er van hooren vertellen tijdens zijn verblijf aldaar se).
Maar wij zullen deze berichten met de noodige reserve moeten
behandelen, aangezien Wilfrid in dit brandpunt van de Iro-Scottische Kerk, toch wel altijd als een vijand en indringer beschouwd
zal zijn.
De relaties van Beda met het hof van Northumbrië, — koning Egfrid was de stichter en groóte weldoener van Beda's klooster Waermouth-Jarrow 50) en aan koning Ceowulf droeg hij zijn Historia
Ecclesiastica op, — zullen hem ook wel verschillende gegevens
verschaft hebben, welke wij tevergeefs bij Eddius zoeken. Wij
denken hier b.v. aan de merkwaardige vermelding van koning
Oswiu's wensch om Wilfrid als reisgezel te vragen voor zijn pelgrimstocht naar Rome 0 0 ). Voor Eddius was het ten eenemale
''") H. E., IV, 17: ,
sicut mihimet sciscitanti, cum hoc, an ita esset,
quibusdam venisset in dubium, beatae memoriae Wilfrid episcopus referebat,
dicens se testem integritatis eius esse certissimum ".
•''·) H. E., IV, 27: „Quod dum factum esset, episcopatum ecclesiae illius anno
uno servabat venerabilis antistes Wilfrid, donee eligeretur, qui pro Cudbercto
antirtes ordinari deberet".
r,sj VIT. CUTH. BEDA, Praetatio: „ . . . . sed et alia multa пес minora his
quae scripsimus praesentibus nobis ad invicem conferentes, de vita et virtutibus
beati viri superintulistis...."
•"'9) RAINE, H. Y., Preface. XXXIV: „Ecgfrid
was the founder and pious
benefactor of Bede's own monastery of Jarrow".
"Vgl, HIST. ABB. BEDA, 1: ,
iuvante se ас terram tribuente venerabili ас
piissimo gentis illius rege A e c g f r i d o . . . . "
" 0 ) Vgl. H. E., IV, 5. Deze vermelding is zeer merkwaardig, omdat koning
Oswiu van Northumbrië gedurende zijn geheele leven de partij van de Iro-Scotti
begunstigde en dus als één van de voornaamste tegenstanders van Wilfrid kan
worden beschouwd. Als deze koning nu op het einde van zijn leven zoo gestemd
is, dat hij zelfs Wilfrid als reisgezel voor zijn pelgrimstocht naar Rome wenscht,
dan is hier inderdaad sprake van een merkwaardigen omkeer.
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onmogelijk dergelijke gegevens te verzamelen aan het Northumbrische hof, wanneer wij bedenken, dat Wilfrid en zijn volgelingen
nooit anders dan de grootste tegenwerking van datzelfde hof
ondervonden 6 1 ).
De groóte en omvangrijke kennis van BedaTtan ons tenslotte nog
een verklaring geven voor de verscheidenheid, die wij vinden in de
beschrijving van de gebeurtenissen op de synode van Whitby, het
hoogtepunt in den strijd om de Paaschviering tusschen de Romeinsche en Iro-Scottische partij. Het verhaal van Eddius over deze bijeenkomst is kort. Beda daarentegen is zeer uitvoerig, vooral ín het
opstellen van de argumentatie van de Romeinsche richting.
Nu is het algemeen bekend, dat Beda in deze zaken zeer goed
onderlegd was. Overtuigd dat deze strijd beslissend was voor d e
geheele Angelsaksische Kerk, heeft Beda deze kwestie zoo uitgebreid mogelijk behandeld, echter volkomen volgens zijn eigen
inzichten en kennis. Geen wonder dan ook, dat de berichtgeving
over deze zaken bij beide auteurs zoo'n groóte verscheidenheid
vertoont e2).
Hoewel wij dus in het voorafgaande al eenige oorzaken konden
aangeven, die ons iets meer licht brengen in de zoo duistere zaak
der overeenkomsten en verschillen tusschen de beide primaire
bronnen, moeten wij toch erkennen, dat alle moeilijkheden daarmede nog lang niet zijn opgelost en dat wij op vele en essentieele
punten een onbevredigenden indruk behouden, wanneer wij datgene.
De dood van Oswiu valt in de jaren 670—671, dus heel in het begin van Eddius
in-dienst-treden bij Wilfrid. Het is daarom wel mogelijk, dat Eddius dat feit
vergeten is of dat hij er niets van geweten heeft. Wanneer Eddius echter over
dezelfde relaties met het Northumbrische hof beschikt had, zooals Beda dat kon
doen, dan zou hij ook dat feit daar wel vernomen en zeker in zijn biografie
opgenomen hebben, aangezien het toch een groóte waardeering van Wilfrid
inhield.
el
) Vgl. hiervoor het volgende gedeelte van de Inleiding.
02
) C. PLUMMER, deel II, blz. 190, zegt van deze kwestie het volgende:
„There can be no doubt that in this account of the conference, Bede states the
arguments of the two parties in his own way, and in his own words. The account
in Eddius с 10 is very much shorter. The points which two accounts have in
common are the appeal of Colman to the practise of St. John, the appeal of
Wilfrid to the Council of Nicea, and the determination of Oswy not to risk
offending St. Peter".
D. FRANSES, Sanctus Venerabilis, Referaat van de vereeniging tot het bevor
deren van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken
in Nederland,
den Haag, 1936, blz. 209, schrijft: "Beda daarentegen is zeer beknopt waar hij
weinig gegevens heeft en wordt pas uitvoerig, waar hij uit eigen ervaring kan
spreken".
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wat Beda* ons over Wilfrid vertelt, hebben gelezen. Reeds Wilhelm
van Malmesbury had dit ondervonden, toen hij neerscheef: „. .multa
ex historia Bedae vacant" 0 3 ). Wilhelm van Malmesbury liet het
daarbij, maar sommige auteurs, die na hem over Wilfrid schreven,
meenden het beter te weten en beweerden dat, wanneer Beda van
Eddius afwijkt, hij dit doet om den incorrecten óF onwaren Eddius te
verbeteren <14). Weer andere schrijvers, meer bezadigd en meer
verantwoord in hun historisch oordeelen, meenden uit de afwijkingen te moeten besluiten, dat de verhouding tusschen Beda en
Wilfrid minder sympathiek is geweest.
Over de eerste groep auteurs spreken wij hier niet meer, omdat
wij over de historische betrouwbaarheid van Eddius een uitvoerige
uiteenzetting gaven, en wij niet kunnen aanvaarden, — wij vonden
-daarvoor geen enkel bewijs bij onze studie, — dat de verschillen
tusschen beide auteurs op zuiver historische gronden gebaseerd zijn.
Integendeel, wij zijn van meening, dat wij elders, juist niet op zuiver
historisch terrein, een verklaring moeten gaan zoeken. En aangezien een goed en duidelijk inzicht in deze zaak niet anders dan
groot voordeel kan brengen met betrekking tot een juiste en
verantwoorde waardeering aangaande het leven en werken van
beide grootsche figuren, Beda en Wilfrid, — in de Engelsche
kerkgeschiedenis, zoo willen wij wat dieper ingaan op de bewering
van de laatste groep schrijvers.
Ter verklaring van de minder sympathieke verhouding tusschen
Beda en Wilfrid, zegt C. Plummer, dat het zeker is dat „Bede
would disapprove Wilfrid's opposition to the division of his diocese
(vgl. H. E., IV, 5; Epistola ad Egbertum, § 8), and possible that he
disliked his Romanising tendencies" в я ) .
Om deze conclusie nog iets te verstevigen, haalt Plummer een
uitspraak aan van J. Raine: „Still it is evident that there was but
little sympathy between Wilfrid and the great scholar (Bede)" ""J.
Wij willen onderzoeken, of er ook niet een andere verklaring
mogelijk is, daar Plummer's oplossing van deze belangrijke kwestie
ons geenszins kan bevredigen.
βα

) PL., 179, 1551.
) O.a. R. POOLE, Eng. Hist. Rev., CXXXIII, 1919, biz. 2.
« ) С. PLUMMER, deel II, blz. 316.
Vgl. EDD., Introduction, blz. XII: „It is clear troughout his account that he is not
altogether favourable to Wilfrid...."
»"I J. RAINE, Η. Y., Pretace, blz. XXXIV.
θ4

5
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Ais bewijzen voor zijn stelling haalt Plummer a a n :
I o dat Beda de koningen prijst, die Wilfrid van zijn bisschopszetel
verdreven; zoo zegt hij van Alfrid: „vir d o c t i s s i m u s . . . . nobiliter
lecuperavit" (H. E., IV, 26): zoo noemt hij Egfrid: „venerabilis ac
piissimus" (BEDA HIST. ABB., § 1).
2° dat Beda de daad van Oswiu, die Ceadda tot bisschop aanstelde
in de plaats van Wilfrid, niet afkeurde.
3° dat Beda de handelwijze van Theodorus, die Wilfrid's diocees
verdeelde, niet afkeurt, evenmin als die van Joannes van Hexham
en Cuthbert, de bisschoppen die Wilfrid's plaats innamen, terwijl
Plummer zelf de beide bisschoppen meent te moeten kwalificeeren
als „mere usurpers" β 7 ) .
4° dat Beda's afkeuring over het verzet van Wilfrid tegen de ver
deeling van diens diocees duidelijk blijkt uit de volgende aanhalin
gen:
H. E., IV, 5: „Ut plures episcopi crescente numero fidelium augerentur; sed de hac re ad praesens siluimus" (Concilie v. Hertford, canon
9), e n . . . . Epistola ad Egbertum,
% 8, waarbij Plummer in de
margo aanteekent: „Avarice of the bishops reproved".
Tegen deze beweringen van Plummer kunnen wij het volgende
inbrengen:
Ad. 1.
Het argument, dat Beda de koningen prijst, die Wilfrid van zijn
bisschopszetel verdreven, bewijst eigenlijk niets, want van den
eenen kant zegt Beda van genoemde koningen ook m i n d e r
a a n g e n a m e d i n g e n , en van den anderen kant is hij n i e t
minder karig
in zijn lofprijzingen ten opzichte van andere
vorstelijke personen, die Wilfrid hielpen; eveneens prijst hij men
schen, die geheel buiten de kwestie staan.
Van A l d f r i d
zegt Beda o.a.:
H. E., IV, 24: „qui frater eius et filius Oswiu regis esse dicebatur.."
H. E., V, 19: na de verzoening van Wilfrid met aartsbisschop Bertwald door het lezen van de brieven uit Rome: „Sed Aldfrid Nor" 7 ) C. PLUMMER, deel II, blz. 316: „Moreover, on the Wilfridian view, two
of Bede's chief heroes, Bishop John of Hexham and Cuthbert (so far as he
accepted in the first instance the see of Hexham, vgl. Η. E., IV, 28) were mere
usurpers; J. RAINE, H. Y., Preface, blz. XXXIV; yet Bede never hints a doubt
as to their position".
Bij het 2e en 3e argument van C. Plummer gaven wij geen plaatsen aan van
Beda, aangezien deze zaken in verschillende hoofdstukken van de
Historia
Ecclesiastica behandeld worden.
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danhymbrorum rex eum suscipere contemsit, nee longo tempore
superfuit".
H. E., V, 19: „ab eodem r e g e . . . . pulsus est (Wilfrid)".
BEDA, VITA CUTHB., 24: „qui ferebatur filius fuisse patris illius..
frater eius nothus".
Bovendien, wanneer Beda over Aldfrid's regeering en kennis, —
hierin prijst Beda hem, — anders zou gesproken hebben, dan had hij
onwaarheid verteld. Aldhelm en Wilhelm van Malmesbury prijzen
hem eveneens om zijn kennis en regeeringsdaden.
Van E g f r i d 6β ) zegt Beda o.a.:
H. E., IV, 24 : „ E g f r i d . . . . vastavit misere gentem innoxiam et
nationi Anglorum semper amicissimam, ita ut ne ecclesiis quidem
aut monasteriis manus parceret h o s t i l i s . . . . cum temere excercitum
ad vastandam Pictorum provinciam d u x i s s e t . . . . sed, quoniam anno
praecedente noluerat audire reverentissimum patrem E g b e r t u m . . . .
datum est illi ex poena peccati i l l i u s . . . . Ex quo tempore spes
coepit et virtus regni Anglorum fluere ac retro sublapsa referri.
BEDA, VITA CUTHB., 27:
dum Egfridus rex ausu temerario
exercitum in Pictos ducerei eorumque regna a t r o c i . . . . sevicia
devastaret...."
Van den anderen kant vernemen wij van koning A l c h f r i d , den
grooten vriend en beschermer van Wilfrid:
Η. E., V, 19: „qui catholicas ecclesiae regulas sequi semper, et
amare d i d i c e r a t . . . . "
Hoe wordt koningin E t h e l r e d a , wier maagdelijkheid Beda in
een hymne bezingt, niet geprezen! En juist het bewaren van die
maagdelijkheid, — Wilfrid heeft dít waarschijnlijk aangemoedigd,
— werd één van de oorzaken, waarom Wilfrid van zijn bisschopszetel werd verdreven (vgl. Η. E., IV, 17—18).
Deze voorbeelden zouden nog met vele andere aan te vullen zijn.
Wij willen hier alleen nog een paar voorbeelden geven, hoe Beda
ook koningen en bisschoppen prijst, die ín het geheel niets te maken
hadden met de Wilfrid-kwestie.
Van koning S e b b i v a n E s s e x
zegt Beda o.a. :
H. E., IV, 11: „Vir multum Deo d e v o t u s . . . . religiosis actibus,
crebris precibus, piis elimosynarum fructibus plurimum i n t e n t u s . . . "
os
) Zie I, aant. 60. Uit deze aanhalingen blijkt, dat Egfrid vele verdiensten
had voor Beda's klooster Jarrow. Wanneer Beda nu toch minder gunstige berichten over dezen vorst aanbrengt, dan bevatten deze gegevens een des te sterker
bewijskracht voor onze stelling.
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Van bisschop W i η f r i d, die nog wel door aartsbisschop Theodorus werd afgezet, zegt hij:
Η. E., IV, Si^modestum et virum bonum".
Hiermede is voldoende aangetoond, dat het feit, dat Aldfrid en
Egfrid door Beda worden geprezen, n i e t s b e w i j s t ten opzichte
van diens zoogenaamde afkeerige houding tegenover Wilfrid.
Ad. 2.
Wij moeten onmiddellijk toegeven, dat Beda's woorden geen
enkele afkeuring bevatten ten opzichte van koning Oswiu, waar het
ér over gaat, dat deze Ceadda in de plaats van Wilfrid tot bisschop
aanstelde; althans voor dengene, die deze woorden alleen volgens de
letter beschouwt. Wíj willen trachten iets dieper te zoeken en ook
den geest van Beda's woorden probeeren na te gaan.
In de Praefatio van de Historia Ecclesiastica zegt Beda: „Historiam gentis Anglorum ecclesiasticam quam nuper edideram, libentissime tibi desideranti, rex, et prius ad legendum ac probandum transmisi, et nunc ad transscribendum ac plenius ex tempore meditandum
retransmitió". Deze woorden leeren ons dus, dat, alvorens de
Historia Ecclesiastica werd doorgegeven om er afschriften van te
maken, deze eerst door den koning aan een censuur was onderworpen.
Het spreekt vanzelf, dat een eventueele opvolger niets zou doorlaten over zijn voorgangers, wat hen ook maar eenigszins zou kunnen
doen doorgaan voor menschen, die het met kerkelijke zaken nu niet
direct zoo heel nauw hadden genomen. Daarom zal Beda in dergelijke gevallen liever iets weglaten dan dingen neerschrijven, welke
den koning zouden mishagen 00 ).
Dat wij echter uit het feit, dat Beda op die manier verschillende
gebeurtenissen ín de Historia Ecclesiastica stilzwijgend voorbijgaat,
60
) Tallooze feiten, te veel om op te noemen, kunnen dit bevestigen. Wij
denken hier b.v. aan het geval van koningin Ethelreda, de eerste vrouw van
koning Egfrid, die, om haar maagdelijkheid te bewaren, den sluier aannam in
Coldingham.
Thomas van Ely, haar levensbeschrijver vertelt, dat Egfrid geen enkel middel
onbeproefd liet, om haar het leven als kloosterlinge zoo lastig mogelijk te maken,
zoodat Ethelreda, overal vervolgd, ten slotte vluchtte naar e«n klooster te Ely
in Mercië, waar zij buiten het bereik was van haar vroegeren echtgenoot.
Over al deze lotgevallen vinden wij niets bij Beda, die toch tamelijk uitgebreid
over het leven van deze koningin van Northumbrië sprak. Alleen zegt hij, nadat
hij verteld heeft, dat Ethelreda in het klooster Coldingham is ingetreden: „Post
annum vero ipsa facta est abbatissa in regione, quae vocatur E l g e . . . . " (H. E.,
- IV, 17).
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nog niet mogen concludeeren, dat hij ze niet afkeurt, blijkt duidelijk
uit zijn andere geschriften, die niet onder toezicht der koningen
werden samengesteld.
Zoo o.a. uit de Epistola ad Egbertum.
In § 9 lezen wij: „Et quidem novimus quia per incuriam regum
praecedentium, donationesque stultissimas factum e s t . . . . "
§ 1 1 : „Quomodo enim in peccatum r e p u t a n potest, si iniusta príncipum iudicia recto meliorum principum examine corrigantur; ac
mendax stilus scribarum iniquorum discreta prudentium sacerdotum sententia deleatur, ас redigatur ad nihilum".
„ . . . . irreligiosa et iniqua priorum g e s t a . . . . "
§ 12: „At alii graviore adhuc flagitio, cum sint ipsi laici. . . . data
regibus pecunia, emunt sibi sub praetextu construendorum monasteriorum territoria in quibus suae liberius vacent libidini, et haec
insuper in ius sibi haereditarium regalibus edictis faciunt asscribi,
ipsas quoque litteras privilegiorum suorum quasi veraciter Deo
dignas, pontificum, abbatum, et potestatum seculi obtinent subscriptione confirmari".
§ 14: „ . . . . quia non ad regum curam, non ad aliquorum seculi
principum causam, sed ad vestram tantummodo antistitum inquisitionem atque examen, quid in singulis monasteriis agatur, pertineat,
nisi forte in monasteriis quilibet in ipsos principes peccasse comprobetur",
Doch ook uit hetgeen Beda in de Historia Ecclesiastica vermeldt
over de bemoeiingen der vorsten in zuiver kerkelijke zaken, kunnen
wij toch wel eenigszins zijn meening omtrent die kwestie afleiden.
In Ц. E., III, 29 geeft Beda den brief van paus Vitalianus, aan
koning Oswiu geschreven. In dezen brief wordt op zeer doorzichtige
wijze te kennen gegeven, dat de benoeming van een aartsbisschop
een zaak is, welke aan den Paus toekomt, dat zoo'n zaak bij hem in
goede handen is en dat de koningen zich dan ook daarmede niet
behoeven te bemoeien.
„Wij hebben nog geen geschikten persoon gevonden", schrijft paus
Vitalianus, maar „Profecto enim dum huiusmodi apta reppertaque
persona fuerit, eum instructum ad vestram dirigemus patriam, u t
i p s e . . . . omnem inimici zizaniam ex omni vestra insula cum divino
nutu eradicet". De persoon, dien koning Oswiu van Northumbrië en
Egbert van Kent hadden gezonden om tot aartsbisschop te worden
aangesteld, krijgt van paus Vitalianus geen andere kwalificatie
dan: „ . . . . itaque qui haec obtulit muñera
"
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Het feit, dat Beda niet aarzelde dezen brief op te nemen, ofschoon
de handelwijze van koning Oswiu klaarblijkelijk werd afgekeurd,
zegt toch wel iets omtrent Beda's eigen meening in deze kwestie.
Met betrekking tot Ceadda, die door koning Oswiu tot bisschop
was aangesteld in de plaats van Wilfrid, zegt Beda in H. E., IV, 2:
„Itaque Theodorus perlustrane universa, ordinabat locis oportunis
episcopos, et ea, quae minus perfecta repperit, his quoque iuvantibus corrigebat. In quibus et Ceadda episcopum cum argueret non
fuisse rite consecratum, respondens ipse voce humillima: ,,Si me",
inquit, „nosti episcopatum non rite suscepisse, libenter ab officio
discedo; quippe qui ñeque me umquam hoc esse dignum arbitrabar;
sed obedientiae causa iussus subire hoc, quamvis indignus, consensi."
Het geheele geval van Ceadda's episcopaat was niet in orde, zooals
Beda duidelijk doet uitkomen. Maar waar lag de schuld? Niet bij
Ceadda, maar bij hem, die Ceadda er toe gedwongen had, namelijk
koning Oswiu. Uit het bovenstaande mogen wij derhalve concludeeren, dat Beda het in het geheel niet eens was met de handelwijze
van koning Oswiu in deze belangrijke kwesties. Maar de censuur
gebood hem in de Historia Ecclesiastica aldus te werk te gaan en
het was hem daardoor niet mogelijk met duidelijke woorden zijn
eigen meening in dezen weer te geven.
•

Ad. 3.
Tegen Plummer's argument, dat Beda de handelwijze van aartsbisschop Theodorus, die Wilfrid's diocees verdeelde, niet afkeurt,
moeten wij opmerken, dat Beda hier in dezelfde moeilijke positie
verkeerde om ronduit zijn meening weer te geven als in het voorgaande geval met koning Oswiu.
Beda's verhouding tot den metropoliet van Canterbury, — ook zijn
abt zou dit zeker niet goed gevonden hebben, — liet hem niet toe
om openlijk zijn afkeuring uit te spreken over zaken, die minder
juist waren.
Wanneer wij de handelwijze van Theodorus nagaan, dan moeten
wij erkennen, dat het een uitgemaakte zaak is, dat hij den koning
van Northumbrië heeft geholpen om Wilfrid als bisschop van York
af te zetten. Wat daarbij de motieven van Theodorus ook geweest
mogen zijn, in ieder geval was de afzetting onrechtvaardig, wat wel
blijkt uit het feit, dat Wilfrid door paus Agatho en paus Joannes VI
in zijn waardigheid werd hersteld,
Theodorus was echter een gunsteling van het Northumbrische hof
en een latere koning uit dezelfde dynastie zou dus nooit dulden,
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dat aartsbisschop Theodorus en met hem één van zijn eigen koninklijke voorvaders in een minder gunstig daglicht werden gesteld in
een boek, dat door den koning gecensureerd moest worden.
Ook hier kunnen wij bij het lezen van Beda's mededeelingen over
den aartsbisschop ons niet tevreden stellen met alleen den letterlijken tekst van zíjn woorden te beschouwen, maar wij moeten trachten
door te dringen tot den geest, welke uit deze mededeelingen blijkt.
Wanneer wij nu aandachtig H. E., IV, 1 lezen, dan kunnen wij daaruit opmaken, dat Theodorus niet tot aartsbisschop zou gekozen zijn,
als niet eerst twee andere candidaten de benoeming hadden afgewezen; dat bovendien één van hen, abt Hadrianus, als begeleider
naar Engeland werd meegegeven „ . . . . ne quid ille contrarium
ventati fidei Grecorum more, ín ecclesiam, cui praeesset, introduceret".
Ongetwijfeld zou Beda dit laatste niet gezegd hebben van iemand
met wiens doen en laten hij het volkomen eens was. Wij mogen dus
concludeeren, dat Beda's houding ten opzichte van aartsbisschop
Theodorus in de Historia Ecclesiastica bepaald wordt door het feit,
dat hij om erger dingen te voorkomen liever zwijgt, of ín niet al te
doorzichtige termen weergeeft, hoe hij er over denkt.
Een bevestiging van onze conclusie, welke zoozeer afwijkt van
Plummer's meening, meenen wij te vinden in het oordeel van Montalembert over de handelwijze van Theodorus:
elle ne peut
guère s'expliquer que par la jalousie inspirée au métropolitain
d'Angleterre par la splendeur et l'ascendant de l'immense évêché
d'York sous un pontife tel que Wilfrid" ' 0 ) .
Bovendien moeten wij hier bedenken wat Dom F. Cabrol zegt:
„ . . . . et si quelque chose pouvait expliquer ou excuser la précipitation de Theodore, c'est l'ignorance des règles canoniques où
semblait plongée l'Angleterre à ce moment de son histoire
" n).
In denzelfden geest spreekt ook W. Hunt: „In its prosecution he did
some things which seem arbitrary. If he deprived Winfrith and
Tunbert without the sanction of a synod, he stretched his metropolitical authority, beyond the limits of canonical restrictions, while
in his conduct towards Wilfrith he was certainly harsh and
hasty" " ) ,
"J MONTALEMBERT, Les moines d'Occident, deel IV, biz. 317—318.
71
) F. CABROL, l'Angleterre chrétienne avant les Normands, blz. 127.
" ) W. HUNT, History of the English Church from its foundation to the
Norman Conquest, blz. 159.
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Wat de bisschoppen Joannes van Hexham en Cuthbert betreft,
moeten wij wel bedenken, dat de onbekendheid met de cañones bij
hen ook een zeer groóte rol gespeeld heeft. In hun oogen scheen
de macht van den aartsbisschop en ook die van den koning onbegrensd te zijn.
Kunnen bij bisschop Joannes misschien ook menschelijke motieven
een rol gespeeld hebben, wat men zou kunnen afleiden uit zijn
protesten op het concilie, waar de verzoening tot stand kwam, van
bisschop Cuthbert weten wij, dat hij eerst na lang weigeren toestemde, op aandrang van den koning en de bisschoppen " ) .
Bij de beoordeeling van de handelwijze dezer bisschoppen moeten
wij de feiten zien in hun eigen tijd en in hun eigen omgeving, en
wanneer wij aldus handelen en onze eigen juridische begrippen zoo
lang op zij zetten, dan zullen wij tot de conclusie moeten komen,
dat hier de typeering van Plummer „mere usurpers" veel te sterk,
zoo niet onjuist is.
Zoo gezien wordt ook Beda's houding tegenover de beide bisschoppen zeer verklaarbaar. Bovendien was Cuthbert een bisschop, aan
wien, reeds tijdens het leven van Beda, een groóte vereering als
heilige ten deel viel. Zelfs Beda, de Benedictijn, schreef een Vita
sancii Cuthberti, een biografie over een Iro-Scottischen monnik.
Ad. 4.
Het feit, dat Beda in het volledig verslag van het c o n c i l i e van
H e r t f o r d ook vermeldt, hoe in Canon 9 van dit concilie bepaald
werd ,,ut plures episcopi, crescente numero fidelium, augerentur",
kan o.i. niet gelden als een bewijs, dat Beda het verzet van Wilfrid
tegen de onrechtmatige verdeeling van diens bisdom zou hebben
afgekeurd. Beda geeft hier de Acta, meer niet, en dan nog wel Acta,
die geheel steunen op oudere voorschriften. Zoo is deze Canon 9
ontleend aan gelijke voorschriften van de concilies van Afrika
(vgl. MANSI, deel III, 744, 749, 803). Wanneer Beda alleen
gesproken zou hebben over de verdeeling van het Yorksche diocees
en in verband daarmede genoemden canon zou hebben aangehaald,
dan stonden de zaken anders. Beda geeft echter a l l e c a ñ o n e s
van het concilie, en v e r m e l d t o o k , in hetzelfde hoofdstuk nog
wel, de a n d e r e v e r d e e l i n g e n van de bisdommen, welke
door aartsbisschop Theodorus werden bewerkt.
De toevoeging, „sed de hac re ad praesens siluimus", aan dezen
•3) Vgl. Η. E., IV, 26.
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canon, die in de officieele Acten werd opgenomen en dus niet van
Beda persoonlijk was, kan o.i. hoogstens beteekenen, dat er op het
concilie zelf al genoeg over is gediscusseerd. Zou men in deze
woorden ook een aanwijzing willen zien betreffende Beda's meening
omtrent den inhoud van den canon, wat wij sterk betwijfelen, dan
bestaat er geen reden om aan te nemen, dat Beda hiermede zijn
instemming met genoemden canon heeft willen uitdrukken (Vgl. I l l ,
aant. 97, ad 2).
In den brief van Beda aan bisschop Egbert komt in § 8 de volgende
zinsnede voor: „Cum enim antistes, dictante amore pecuniae,
maiorem populi partem, quam ulla ratione per totum anni spatium
peragrare praedicando aut circuire valuerit, in nomen sui praesulatus assumpserit, satis exitiabile et sibimet ipsi, et illis quibus falso
praesulis nomine praelatus est, comprobatur concinnare periculum".
Deze woorden zouden, wanneer wij tenminste „dictante amore
pecuniae" weglaten, ook van Wilfrid gezegd kunnen worden. Maar
omdat juist die woorden de reden aangeven, waarom Beda zich
aldus uitspreekt en tevens deze woorden in geen enkel opzicht op
Wilfrid van toepassing zijn, is deze aanhaling van Beda's brief aan
bisschop Egbert ten eenen male ongeschikt om als argument te dienen ten gunste van Plummer's stelling.
Integendeel, uit het verslag van den brief blijkt juist, dat Beda den
bisschopszetel van York tot metropolitaanzetel verheven wil zien.
In § 9 schrijft hij, dat het program van paus Gregorius den Groóte,
— Canterbury en York metropolitaanzetels, — moet worden doorgevoerd omwille van een meer succesvolle prediking op het platteland, op voorwaarde dat men er dan ook voor zorge, dat „Eboracensis antistes, accepte a sede apostolica pallio, metropolitanus
esse d e b e r e t . . . . ", en „ut iuxta decreta sedis apostolicae, Eboracensis ecclesia metropolitanum possit habere pontificem".
Uit dit alles meenen wij te mogen afleiden, dat Beda datgene, wat
hij in § 8 gezegd heeft, zeker niet voor den bisschop van York
bedoelde. Maar evenmin kunnen wij begrijpen, dat dit op Wilfrid
betrekking zou hebben, a a n g e z i e n d e z e b r i e f 5 N o v e m b e r 7 3 4 g e s c h r e v e n w e r d T4 ), dus ongeveer een 1 5 j a a r
n á d e n d o o d v a n W i l f r i d , toen dus het groóte Northumbrische diocees, uit diens eerste glorietijdperk vóór 678, allang niet
meer bestond.
·*) C. PLUMMER, deel I, blz. CLI.
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Waarom Plummer dezen brief heeft aangehaald als een argu
ment van Beda tegen Wilfrid, blijft ten eenen male een raadsel.
Ten slotte rest ons nog iets te zeggen aangaande de mogelijkheid,
dat Beda „disliked his (Wilfrid's) Romanising tendencies" 7 Г ').
Het is werkelijk onbegrijpelijk, hoe С. Plummer tot deze veronder
stelling gekomen is. Ofschoon het waar blijft, dat Beda in de His
toria Ecclesiastica
verschillende voorname dingen betreffende
Wilfrid heeft weggelaten, toch b 1 ij f t h ij juist i n h e t w e e r 
g e v e n v a n ζ ij η w a a r d e e r i n g v o o r W i l f r i d ' s „ R o 
manising tendencies"
overduidelijk.
Allereerst willen wij er op wijzen, hoe Beda in H. E., III, 25,
duidelijk doet uitkomen, dat de aldaar verhaalde groóte overwinning
van Rome te danken was aan het optreden van Wilfrid tijdens d e
synode van Whitby.
Vervolgens zegt hij o.a.:
H. E., III, 28: „Veniens quoque Brittaniam Wilfrid iam episcopus
factus et ipse perplura catholicae observationis moderamina ecclesiis Anglorum sua doctrina contulit. Unde factum est, ut crescente
per dies institutione catholica, Scotti omnes, qui inter Anglos morabantur, aut his manus darent, aut suam redirent ad patriam".
H. E., IV, 2: ,
a reverentissimo viro Wilfrido, qui primus inter
episcopos, qui de Anglorum gente essent, catholicum vivendi morem
ecclesiis Anglorum tradere didicit".
H. E., V, 19: „Unde et ille (Alchfrid), quia catholicum eum (Wilfrid)
esse conperiit, mox d o n a v i t . . . . "
„Verum quia illi postmodum optione data maluerunt loco cedere,
quam pascha catholicum, ceterosque ritus canónicos iuxta Romanac
et apostolicae ecclesiae consuetudinem recipere, dedit hoc ille
(Wilfrid), quem melioribus imbutum disciplinis ac moribus v i d i t . . . .
Quem non multo post, detecta et eliminata, ut et supra docuimus,
Scottorum s e c t a . . . . "
„ . . . . et tanti apud eum (paus Agatho) habitus est, ut ipsum (Wilfrid) in c o n c i l i o . . . . episcoporum, quasi virum incorruptae f idei e t
animi probi residere praeciperet".
Dan vertelt Beda verder in H. E., V, 19 hoe het epitaphium op
Wilfrid luidde. Hierin komen o.a. de volgende regels voor:
„Paschalis qui etiam soUemnia tempora cursus
„Catholici ad iustum correxit dogma canonis,
")
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C. PLUMMER, deel II, blz. 316.

„Quem statuere patres, dubioque errore remoto,
„Certa suae genti ostendit moderamina ritus".
Wanneer wij bovendien bedenken, dat „Beda, geheel en al opgevoed in de school van Benedict Biscop, door en door op Rome georiënteerd was; dat Beda de bewonderaar van den heiligen Wilfrid,
uiteraard afzijdig stond tegenover de Ieren en Britten" 7e) ; wanneer
wij weten dat „hij leefde in de klooster-communiteiten van Wearmouth en Jarrow, die de groóte bolwerken vormden van de
Romeinsche traditie in de Engelsche kerk" " ) ; dat hij krachtens
zijn „Benedictijn-zijn" nauw met Wilfrid verwant was, dan is het
ook om die redenen niet mogelijk de stelling van Plummer te verdedigen, zeker niet, na al hetgeen bovenaangehaalde teksten reeds
zoo overduidelijk omtrent Beda's meening over de katholiciteit van
Wilfrid hebben aangetoond.
Daarmede is, na al het voorafgaande, voldoende aangegeven, d a t
Beda niet afwijzend stond tegenover
Wilfrid,
maar dat hij integendeel een groot bewonderaar van den bisschop
van York is geweest.
Een feit blijft echter, dat hij è n o m w i l l e v a n d e c e n s u u r
è n o m e r g e r d i n g e n t e v o r k o m e n , in zijn Historia
Ecclesiastica niet alles over Wilfrid heeft gezegd, wat hij wilde
vertellen, hoewel hij toch weer voldoende heeft gegeven, om zijn
houding ten opzichte van dezen voortreffelijken heiligen kerkvorst
duidelijk kenbaar te maken. En met dit standpunt dienen wij rekening te houden, wanneer wij in het verdere verloop van deze verhandeling gaan putten uit zijn gegevens over Wilfrid, hierbij tevens
bedenkend, dat de doelstelling van Beda en eveneens zijn eigen
persoonlijkheid en eigen geestesinstelling van grooten invloed zijn
geweest bij het samenstellen van de berichten, die direct of indirect
in verband stonden met Wilfrid.
Dan eerst zijn wij werkelijk in staat om dezen, inderdaad verdienstelijken historicus op zijn juiste waarde te schatten en verwonderen
wij ons niet meer over de mogelijke verschillen, die wij nog zullen
ontmoeten, wanneer wij Eddius en Beda in hun gegevens over
Wilfrid vergelijken.
70
) D. FRANSES, Sanctus Beda Venerabilis, blz. 206.
F. KENNEY in zijn The Sources for the early history of Ireland, deel I, blz. 231,
drukt zich nog scherper uit, wanneer hij zegt: „Beda is plainly a partisan — at
times a bitter partisan — of the Roman order".
") J. MEISSNER, The Celtic Church after the synod of Whitby, blz. 21; 101.
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В.

Secundaire Bronnen I

Onder de secundaire bronnen rangschikten wij de werken van
auteurs, die wel over Wilfrid schreven, maar geen zelfstandige
mededeelingen aanbrachten over ons onderwerp.
Wanneer wij dus over hen gaan spreken, dan zal dit vóór alles tot
doel hebben: aan te toonen van welke primaire bron zij afhankelijk
zijn. Hebben wij eenmaal deze afhankelijkheid, door middel van
tekstvergelijkingen, bewezen, dan zijn wij gerechtigd om in het
verdere verloop van deze studie aanhalingen uit de secundaire
bronnen weg te laten.
1.

Fridegodus: Vita sancii

Wilfridi

De geschriften van Eddius en Beda over Wilfrid bestonden reeds
twee eeuwen, toen er een nieuwe biografie over onzen heilige verscheen in den vorm van een lang, bijna onverstaanbaar latijnsch
gedicht in hexameters.
Als auteur wordt algemeen genoemd een geleerd monnik uit Kent,
Fridegodus of Frithegode genaamd.
Rond het midden der 10e eeuw liet bisschop Odo van Canterbury
relieken overbrengen van Ripon naar zijn bisschopsstad, in de vaste
overtuiging, dat deze gebeenten het stoffelijk overschot van den
heiligen Wilfrid waren. Deze gebeurtenis der overbrenging diende
natuurlijk beschreven te worden en in de Praefatio van dit Vita
metrica sancti Wilfridi lezen wij dan ook de opmerking van aartsbisschop Odo: „ . . . . et excerptis de libro Vitae ejus flosculis, novo
opere pretium duxi carmine" T8 ).
Tengevolge van deze uitspraak werd door Eadmer, — over hem
spreken wij nog in het vervolg van deze Inleiding, — het geheele
werk aan aartsbisschop Odo toegeschreven. Want in den Proloog en
Epiloog van het Vita sancti Wilfridi dat Eadmer schreef, worden
bij de bronnen die deze auteur gebruikte, wel het werk van Odo,
echter niet dat van Fridegodus genoemd ~0), hoewel wij nog zullen
78
) Vgl. J. RAINE, H. Y., I, biz. 106.
Voor den tekst van het Víía Sancti Wilfridi, door Fridegodus geschreven, gebruikten wij de uitgave van J. RAINE, Vita Sancti Wilfridi auctorc
Fridegode,
in zijn Historians of the Church of York, I, 105—160.
'"J Vgl. EAD., Prologas: „Beatae memoriae, Odo, sanctae Dorobernensis
ecclesiae pontifex, de vita et conversatione eius (Wilfrid) quemdam libellum
edidit". Vgl. EAD., 57: , , . . . . noverit quia omnia, quae de eo utcumque descripsimus, auctoritate venerabilium virorum, Odonis videlicet Archiepiscopi et Bedae
presbyteri, robórala probamus".
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zien, dat Eadmer herhaaldelijk het gedicht van Fridegodus letterlijk
afschrijft.
Dat Eadmer zich werkelijk vergiste, wordt ook nog bewezen door
het feit, dat op het einde van het gedicht de auteur zich rechtstreeks
tot aartsbisschop Odo richt, met den zin: „Nunc oleate mihi f a veas,
industrius Odo" 8 0 ).
Het externe argument voor het auteurschap van Fridegodus is níet
al te sterk. Immers, Wilhelm van Malmesbury is ook hier de eenige
getuige. Zooals bij Eddius, geeft Wilhelm ook nu weer den naam
van den auteur, er tevens aan toevoegend, dat Fridegodus het
gedicht schreef op verlangen van aartsbisschop Odo. In zijn
Gesta Pcntificum,
Lib. I, de Pontificibus Cantuariensibus
zegt
Wilhelm: „Executus est id munus Fridegodus quidanTversibus non
ita improbandis, nisi quod Latinitatem perosus Graecitatem amat;
Graecula verba fréquentât, ut merito dictis eius aptetur illud Plautinum: Haec quidem praeter Sibyllam leget nemo" S 1 ).
Deze uitspraak typeert dan ook zeer raak dit gedicht van Fridegodus, dat inderdaad niet te verstaan is vanwege den hoogdravenden,
bombastischen en pompeuzen stijl, en tevens het te pas en te onpas
gebruiken van grieksche woorden. Volgens J. Raine is het evident,
dat aartsbisschop Odo het voorwoord schreef om het werk van
Fridegodus gezag te geven e 2 ).
Historisch nieuws over ons onderwerp moeten wij daar niet zoeken. Het gedicht volgt Eddius op den voet en wij mogen het dan ook
gerust beschouwen als een versificeering van de gegevens uit het
Vita sancii Wilfridi van Eddius, met uitzondering dan van eenige
dichterlijke uitweidingen 8 n ).
2. E a d m e r :

Vita

sancti

Wilfridi

episcopi

In het eerste tiental jaren der 12e eeuw valt er een grootsche opbloei in de Engelsche geschiedschrijving waar te nemen, een bloei,
die zijn beste vertegenwoordigers vond in Eadmer en Wilhelm van
Malmesbury 8 4 ).
Eadmer, rond 1060 geboren, was een veelzijdig ontwikkelde, een
op wetenschappelijk gebied zeer werkzaam priester. Hij was vriend
80

) FRID., vers 1393.
) PL., 179, 1451.
) Vgl. J. RAINE, H. Y., I, Pre/., biz. XL.
83
) Voor de handschriften van het Vita Sancii Wilfridi door Fridegodus,
vergelijke men J. RAINE, H. Y., I, Pref., blz. XL—XLI.
84
) Vgl. H. RICHTER, Englische Geschichtsschreiber des 12 Jahrh., blz. 170.
в1
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en hofkapelaan van aartsbisschop Anselmus van Canterbury.
Tijdens de ballingschap van Anselmus verbleef Eadmer met hem
te Lyon en te Rome. Weer terug in Engeland, werd Eadmer gekozen
tot bisschop van St. Andrews in Schotland, maar bleef in Canterbury, daar de koning van Schotland, — ontstemd over het plan de
bisschopswijding in Canterbury te doen plaats vinden, — hem verhinderde zijn zetel in bezit te nemen. Eadmer stierf tusschen de
jaren 1124 en 1144, het meest waarschijnlijk niet vóór 1141 8 5 ).
De literaire arbeid van Eadmer bepaalde zich vooral tot het
samenstellen van kleinere levensbeschrijvingen, die alleen tot doel
hadden de oudere werken zakelijk en stilistisch te verbeteren β ι 1 ) .
Een zestal van deze werken beschrijven het leven van Dunstan,
Bregwinus, Odo, Oswald, Lanfranc en ook dat van Wilfrid, welke
laatste biografie, zooals algemeen wordt aangenomen, in 1121 werd
geschreven 8 7 ) .
Eadmer beschouwde Wilfrid als één van de heiligen van Canterbury, wiens gebeente door bisschop Odo naar deze stad was overgebracht en later, na de restauratie van de kathedrale kerk, aldaar
werd bijgezet door bisschop Lanfranc (1070—1089).
Het kan ons daarom dan ook volstrekt niet verwonderen, dat de
auteur geen enkele gelegenheid laat voorbijgaan om de kwestie
tusschen Canterbury en York, één van de groóte problemen tijdens
het leven van Wilfrid, altijd uit te leggen en voor te stellen ten
gunste van Canterbury 8 8 ).
85
) Vgl. Α. WILMART, Eadmeri Cantuariensis cantoris nova opúsculo
sanctorum veneratione
et obsecratione,
in: Revue de Sciences Religieuses,
(1935), blz. 185 vv.
8(1
) Vgl. Vita Dunstani, Prologus, uitg. W. STUBBS, Rolls
Oswaldi, hoofdst. I, uitg. J. RAINE, Rolls Series, 1879.

Series,

de
15

1874; Vita

B7
) Vgl. LIEBERMANN, Ungedruckte
Anglo-normänische
Geschichtsquellen,
blz. 293.
Voor den tekst van het Vita sancii Wilfridi episcopi, auctore Eadmero, gebruikten wij de uitgave van J. RAINE, Vita sancii Wilfridi episcopi, auctore
Eadmero,
in zijn Historians of the Church of York, I, blz. 161—227.
Voor de handschriften van dit Vita sancii Wilfridi door Eadmer, vergelijke men
J. RAINE, H. Y., I, Preface, blz. XLVIII—XLIX.
e8
) EAD., Prologus: „ . . . . et ad Ecclesiam totius Brittanniae matrem, quae
in urbe Cantuarberia sita e s t . . . . "
EAD., 15: „ . . . . Metropolitana vero Sedes totius A n g l i a e . . . . "
EAD., 27: , , . . . . Verum quia id agi praeter consensum Cantuariensis archiepiscopi minime p o t e r a t . . . . "
EAD., 46: „ . . . . Quapropter quasi inobedientiae et contumaciae macula contra
Sedem, totius Britanniae matrem, in eo reperta, pristina est auctoritate privatus;
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In den Proloog en ook nog eens in den Epiloog van zijn Vita sancii
Wilfridi episcopi noemt Eadmer de bronnen, die hij gebruikte. Deze
waren de Historia Ecclesiastica van Beda Venerabilis en het Vita
Metrica van bisschop Odo, aan wien Eadmer, tengevolge van de
Praefatio van datzelfde Vita Metrica, het werk van Fridegodus
toeschreef m).
Het bleef echter niet bij een gebruiken van genoemde bronnen, het
werd ook een overschrijven, voor welke thesis de volgende tekst
vergelijkingen het overtuigende bewijs zullen leveren.
In verband met de Historia

Ecclesiastica:

Η. E., V, 19: „Quod ubi patri suo
n a r r a v i t . . . . libenter eius votis
ac desideriis coelestibus adnuit,
eumque coeptis insistere salutaribus iussit".
H. E., V, 19:
diligenter ea,
quae monasticae castitatis ac
pietatis erant, discere curabat et
agere. Et quia acris erat ingenii,
d i d i с i t citissime p s a l m o s ,
e t aliquot codices; necdum quidem adtonsus, verum eis, quae
tonsura maiores sunt, virtutibus,
humilitatis et oboedientiae, non
mediocriter insignitus; propter
quod et a s e n i o r i b u s
et
c o a e t a n e i s suis iusto colebatur affectu".

EAD., 2: „Quod ubi patri suo
retulit, libenter eius votis ac
desideriis
coelestibus annuit,
eumque salutaribus coeptis in
sistere iussit".
EAD,, 3: „ . . . . diligenter ea quae
monasticae castitatis ac pietatis
erant, ediscere curabat et agere.
Et quoniam acris erat ingenii,
didicit quanto citius psalmos et
aliquot codices, necdum quidem
attonsus, verum eis, quae tonsura
maiores sunt virtutibus, scilicet
humilitatis et obedientiae, non
mediocriter insignitus; propter
quod a senioribus et coaetaneis
suis iusto colebatur affectu".

In verband met voorgaanden tekst moeten wij nog opmerken, dat de
woorden, welke gespatieerd werden gedrukt, door Beda aan Eddius
werden ontleend. Hetzelfde geldt voor de aldus gedrukte woorden
in de volgende teksten.
H. E., III, 28: „Unde factum est,
ut, crescente per dies institutione
catholica, Scotti omnes, qui inter

EAD., 15: „Quare factum est,
ut crescente per dies institutione
Catholica, Scotti omnes, qui tunc

et apud Birtualdum Archiepiscopum, qui Theodoro successerat, pro negotio
accusatus '.
EAD., 57:
Cantuariensis Ecclesiae Archiepiscopus, utpote totius Britanniao p r i m a s . . . . "
9
» ) Vgl. Inleiding, I, B. 1; I, aant. 79.
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Anglos morabantur, aut his manus darent, aut suam redirent ad
patriam".
H. E., V, 19:
pulsus est
F r e s i a m et h o n o r i f i c e
s u s c e p t u s a barbaris ac
r e g e illorum A 1 d g i 1 s о".
Н.Е., V, 19: „Quo in tempore idem
p a p a A g a t h o , cum s y η od u m congregaret Romae CXXV
e p i s c o p o r u m , adversus eos,
qui unam in Domino Salvatore
voluntatem atque operationem
dogmatizabant, vocari iussit et
Wilfridum, atque inter episcopos
considentem dicere fidem suam,
simul et provinciae sive insulae,
de qua venerat. Cumque catholicus fide cum suis esset inven
tus. . . . "

morabantur inter Anglos, aut his
manus darent, aut ad suam paIriam repedarent".
EAD., 28:
pulsus est Fre
siam, ubi a barbaris ас Rege
illorum Aldgilso honorifice s u s :
ceptus".
EAD,, 32: „Quo in tempore cum
idem Papa Romae synodum con
gregaret centum viginti quinqué
episcoporum, adversus eos, qui
unam in Domino Salvatore voluntatem atque operationem dogmatizabant; vocari iussit B. Wilfridum, atque inter episcopos
considentem dicere fidem suam,
simul et provinciae de qua venerat. Cumque Catholicus fide cum
suis esset i n v e n t u s . . . . "

Η. E., IV, 24: , , . . . . cum temere
exercitum, ad vastandam Pictorum provinciam duxisset. . . . "

EAD., 43: , , . . . cum . . . temere
excercitum, ad vastandam Pictorum provinciam d u x i s s e t . . . . "

De hiervoor gegeven teksten zouden nog met tal van andere uit te
breiden zijn u "). Maar, naar onze meening, zijn deze plaatsen voldoende om aan te geven, dat Eadmer de Historia Ecclesiastica van
Beda niçt alleen als bron gebruikt, maar ook letterlijk heeft
afgeschreven.
W a t wij van de Historia Ecclesiastica
gezegd hebben, geldt
mutatis mutandis ook voor het werk van Fridegodus, door Eadmer
abusievelijk aan Odo toegeschreven. Ook hier kunnen tekstvergelijkingen meer zeggen dan woorden.
FRID., v. 423: „Plures instituit
normali tramite celias

EAD., 11: „Unde factum est ut
plures ibidem c e l i a s . . . . institueret...."

e,,
l Vgl. Η. E., V, 19 en EAD., 2—3—4—5—7; H. E., III, 25 en EAD., 9—10;
H. E., III, 26 en EAD., 11; H. E., III, 28 en EAD., 12; H. E., IV, 3 en EAD, 17;
H. E., IV, 19 en EAD., 25; H. E., IV, 13 en EAD., 39—40—41; H. E., IV, 16 en
EAD., 42; H. E., V, 19 en EAD., 48—49—50—51.
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FRID., v. 509: „Praesul agit ta
citas sancto sub pectore grates".
FRID., v. 523: ,,Exul ad externos
fugiens cum prole Brittanos".
FRID., v. 532:
Summa
quies plebi legalia iura tenenti".
FRID., ν. 585: „. . . . invidia mor
tiferi non defuit aura chelydri".
FRID., v. 587: „
corruit in
praeceps colliso corpore frater".
FRID., 820: „Tum regina gravis
hujusce schismatis a u c t r i x . . . . "
FRID., v. 826: „Cana Patrum se
ries, longe experta dolores".
FRID., v. 911: „Anne patent, inquit, veteris commissa piacli".

EAD., 19: „
agit tacitas
sancto sub pectore g r a t e s . . . . "
EAD., 19: „Exul ad externos
fugit cum prole Brittanos".
EAD., 20: ,
summa quies
erat plebi, legalia iura tenenti".
EAD., 24: „ . . . . invidia morti
feri serpentis,
EAD., 24: „ . . . . unus eorum in
praeceps corruit".
EAD., 34: „ . . . . e t hujus schis
matis indomabilis a u c t r i x . . . . "
EAD., 35: „Cana Patrum series,
multas perpessa tribulationes".
EAD., 27: „Anne patent, inquit,
anne patent veteris commissa
piacli...."

Deze genoemde plaatsen zouden eveneens met talrijke andere aan
te vullen zijn, zoodat ook voor het werk van Fridegodus bewezen is;
dat het een overvloed van materiaal leverde aan Eadmer 0 1 ) .
Een ander geval doet zich met Eddius voor, Eadmer heeft Eddius
nergens vermeld als een bron, die door hem gebruikt werd. Maar
uit verschillende passages blijkt, dat Eadmer, ook al noemt hij
Eddius dan niet, hem toch geraadpleegd heeft. De volgende tekst
vergelijkingen mogen ook dit wederom bewijzen.
Letterlijke overname vinden wij in:
EDD., 13: „ . . . . in regionem
Australium Saxonum, quam non
noverant, proiecerunt e o s . . . . "
EDD., 13: „Stans quoque prin
ceps sacerdotum i d o l a t r i a e . . . .
coram paganis in tumulo excel
so".
EDD., 28: „ . . . . qui iniit mecum

EAD., 13: „ . . . . in regionem
Australium Saxonum, quam non
noverant, proiecti s u n t . . . . "
EAD., 13: „Stans quoque prin
ceps sacerdotum idololatriae co
ram paganis in tumulo excelfi

so .
EAD., 31 : „ . . . . qui iniit mecum

1,1
) Vgl. FRID., v:. 43—EAD., 1.; v. 53—2; v. 548—21; v. 632—27; v. 646—28;
v. 697—703—705—706—707—30; v. 720—31; v. 788—791—792—33; v. 863—864—
873—874—36; v. 905—906—907—908—911—919—920—921—924—37; v. 928—
929—948—38; v. 1006—44; v. 1246—49; v. 1306—52; v. 1352—1354—53; v. 1362—
1373—54.
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foedus in deo suo idolo, ut numquam me inimicis meis prodidisset".

foedus in nomine deorum suorum, quod me numquam inimicis
meis quavis occasione proderet".

Hoewel niet letterlijk overgenomen, vertoonen andere passages toch
een sterk opvallende gelijkenis, o.a.
EDD., 2 1 : „Corpus quoque ab
utero matris suae integrum, sicut
coram fidelibus testatus est, sine
pollutione custodivit, quod in
aqua benedicta et sanctificata
nocturnis
horis
indesinenter
aestate et hieme consuetudinarie lavavit, usquedum papa
Joannes beatae memoriae et
apostolicae sedis pro aetate sua
huius laboris resolutionem habere praecepit".
EDD., 24: „ . . . . enumerane ei
eloquenter Sancti Wilfrithi Episcopi omnem gloriam eius saecularem et divitias necnon coenobiorum multitudinem et aedificiorum magnitudinem innumerumque excercitum sodalium regalibus vestimentis et armis ornatum".

EAD., 23: „ . . . . corpus suum,
quod ab omni contagione ex
utero matris suae mundum custodierat, tarn vigiliis quam frigoribus mire afficiebat, singulis
illud noctibus aqua frigida tingens, nee prius ab hanc consuetudine cessans, quam Joannes
Apostolicae Sedis Antistes eum,
pro aetatis suae gravitate, huic
proposito finem iuberet imponere".
EAD., 26: „Nam expósita divitiarum abundantia, coenobiorum
multitudine, aedificiorum magnitudine, subditorum principum
turba, obsequentium militum copia, regalibus vestibus armis instructa".

EDD., 47: „ . . . . fiducialiter sedem appello apostolicam; vestrum autem quisquís deponere
meum dignitatis gradum praesumit, a me hodie invitatus mecum
pergat illuc ad iudicium".

EAD., 46: „ . . . . sed fiducialiter
appello Sedem Apostolicam. Verum autem quisquís mecum agere
vult, a me hodie invitatus mecum
illuc ad iudicium pergat".

Daarbij komt dat verschillende andere plaatsen 9 2 ), o.a. verschillende eigennamen, die Eadmer noch aan Beda noch aan Fridegodus
ontleend kan hebben, alleen maar bij Eddius gevonden worden, zoo
b.v.:
o::
) EDD., 1— EAD., 1; EDD., 10— EAD., 10; EDD., 26— EAD., 28; EDD.,
45— EAD., 46; EDD., 46— EAD., 47; EDD., 59— EAD., 50.
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EDD., 13 en EAD., 13: Sandwicae en Sandicum,
EDD., 28 en EAD., 3 1 : rege Hunorum en rex Hunnorum,
EDD., 38 en EAD., 36: Tydlin en Tydlin; Dynbaer en Thymber.
Na al hetgeen wij over het Vita sancii Wilfridi episcopi van Eadmer gezegd hebben, is het overduidelijk, dat wij hier te doen hebben
met een c o m p i l a t i e-a г b e i d, met veel ijver en veel goede be
doelingen uit B e d a , F r i d e g o d u s , maar ook uit den, d o o r
E a d m e r n i e t g e n o e m d e n , E d d i u s samengesteld.
Eadmer gebruikte deze bronnen dus niet om iets nieuws te schep
pen, en nergens vinden wij dan ook nieuwe gegevens over Wilfrid,
behalve dan het bericht van de overbrenging van het stoffelijk
overschot van onzen heilige onder bisschop Lanf rane, m a a r . . . . dat
konden de andere levensbeschrijvers vóór Eadmer niet weten.
Slechts éénmaal probeert Eadmer de gegevens over Wilfrid's
leven aan te vullen, n.l. in hoofdstuk 43 over het visioen van Wilfrid
bij den dood van koning Egfrid, van welke wondere verschijning hij
zegt, dat het werd opgeteekend door zeer betrouwbare getuigen 9 Э ) .
Ondanks dat, kon ogze conclusie dezelfde blijven, dat n.l. dit Vita
sancii Wilfridi episcopi, evenals het voorgaande werk van Fride
godus, een zeer betrekkelijke waarde heeft voor onze studie over
Wilfrid.
3. B r e v i l o q u i u m V i t a e s a n c t i
Wilfridi
Dit Breviloquium werd het eerst in druk uitgegeven door J . Raine,
die het toeschreef aan Eadmer, omdat het in het handschrift van
het Collegium Corpus Christi te Cambridge, No. 371, direct afge
schreven werd na het Vita sancti Wilfridi episcopi van Eadmer,
alleen onderbroken door den zin: „Explicit Vita Sancti Wilfridi
archiepiscopi; incipit Breviloquium Vita eiusdem p a t r i s " 0 4 ) .
Bovendien meende Raine in beide levensbeschrijvingen een groóte
overeenkomst in stijl aan te treffen, zoodat hij ook daar een reden
in zag het Breviloquium op naam van Eadmer te moeten stellen 0 5 ).
Wij hebben beide teksten nauwkeurig vergeleken en dit leverde het
volgende resultaat op:
03
) EAD., 57: „Illud tarnen quod dixi de damnatione Regis Egfridi, fateor
nusquam legi: sed tot talesque viri ita se habuisse confirmant, ut eis nolle credere
magnae impudentiae esse crediderim".
04
) Vgl. BREV-, blz. 227, aant. 1.
Voor den tekst van het Breviloquium Vitae Sancti Wilfridi gebruikten wij de
uitgave van J. RAINE, Breviloquium Vitae Sancti Wilfridi (auctore Eadmero?),
in zijn Historians of the Church of York, deel I, blz. 227—237.
m
) Vgl. J. RAINE, H. Y., I, blz. XLIX—L.
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EAD., 1: , , . . . . domum, in qua
nascebatur, coelitus emissa.
EAD., 1 : „. . . . omnes circumfusae noctis tenebras radio suae
iucis a b s t e r s i t . . . . "
EAD., 6: „. . . . humique prostratus...."
EAD., 6: Redit in se, et gratiosus miratur, se ipsum qui fuerat,
iam non esse".
EAD., 7: , , . . . . quae in patria
sua n e q u i v e r a t . . . . "
EAD., 24: „ . . . . in praeceps corruit, sic ut contritis omnibus
membris,
EAD., 24: , , . . . . in honorem
beati Andreae Apostoli Domino
dicavit...."
EAD., 24: „Vir autem Domini
Wilfridus, cum corpore absens
praesentia spiritus cuneta dignosceret...."
EAD., 28: „ . . . . prospero cursu
ventis vela p a n d u n t u r . . . . "
EAD., 28: „Vicem itaque benignitati eorum rependere volens,
praedicabat e i s . . . . "

BREV., blz. 228:
domum
in qua nascebatur coelitus emicuit".
BREV., blz. 228: „Omnemque
circumfusae
noctis caliginem
radio suae lucis abegit".
BREV., blz. 228: „ . . . . prostratus h u m i . . . . "
BREV., blz. 228: „Redit in se, et
gratiosus miratur, se qui fuerat
iam non esse".
BREV., blz. 228:
quae in
patria sua n e q u i b a t . . . . "
BREV., blz. 229:
in praeceps corruit et elisis omnibus
membris...."
BREV., blz. 229:
'. in honorem beati apostoli Andreae construens".
BREV., blz. 230: „Beatus vero
Wilfridus corpore absens, sed
praesentia spiritus hoc ipsum
agnoscens".
BREV., blz. 230:
ventis
vela panduntur, navis prospera
cursu...."
BREV., blz. 231: „Quorum benignitati volens Beatus Wilfridus
rependere vicem, praedicavit
eis....

EAD., 28: „Erat a u t e m . . . . terra
ipsa magnae falsitatis magnaeque sterilitatis. . . . "
EAD., 29: „ . . . . vicinitate Hominis propriaque malignitate decepti...."
EAD., 30: „ . . . . totam cum nova
Dei plebe hiemem féliciter exigens...."
EAD., 32: ,
comprobatus
44

BREV., blz. 231: „erat a u t e m . . .
terra ipsa nimiae asperitatis.. ."
BREV., blz. 231 : „
vicinitate
nominis propriaque malignitate
deceptus...."
BREV., blz. 232: „ . . . . cum nova
Dei plebe, intrans et exiens, illic
hiemem totam e x e g i t . . . . "
BREV., blz. 232:
compro-

e s t . . . . cuinque Catholicus fide
cum suis esset i n v e n t u s . . . . "
EAD,, 36: „ . . . . aquam benedixit, et bt-nedictam super iacentis corpus a s p e r s i t . . . . "
EAD., 36: „ . . . . aut rupta ab
ipsius corpore eadem vincula
dissiliebant, aut certe colligare
non valentia diffusa cadebant".
EAD., 37: „ . . . . atque in magna
hilaritate fraena laetitiae laxarent...."
EAD., 37: „ . . . . mente lasciva
garrire*...."
EAD., 49: „Sicque delatus in
Meldum, civitatem Galliae.
EAD., 49:
Sine cibo et potu, sine voce et a u d i t u . . . . "
EAD. ; 49: „halitu solummodo
pertenui".

batus e s t . . et fide Catholicus..
inventus.... "
BREV., biz. 233: ,
aquam
benedicit,
benedictam
super
membra infirmantis aspergit.. ,"
BREV., biz. 232:
aut rupta
dissiliebant, aut certe colligari
non valentia laxa c a d e b a n t . . . . "
BREV., biz. 233:
immoderatae laetitiae fraena laxarent.."
BREV., biz. 233:
lasciva et
femínea g a r r u l i t a t e . . . . "
BREV., biz. 234: „Cumque in
Meldum, civitatem Galliae.
BREV., biz. 234: „Sine voce et
sensu, sine cibo et p o t u . . . . "
BREV., biz. 234: „vix tenui halitu".

Had J. Raine reeds gewezen op deze overeenkomst in beide levens
over Wilfrid, en had hij daarom Eadmer als den vermoedelijken
auteur aangewezen, wij meen en hieraan nog een ander bewijs voor
het auteurschap van Eadmer te kunnen toevoegen.
Het ís nl. zeer merkwaardig te constateeren, dat in het Brevïloquium, — evenals wij dit konden doen bij het Vita sancii Wilfridi
episcopi van Eadmer, — de bestaande kwesties tusschen Canterbury
en York, steeds ten gunste van Canterbury worden beslist, en wel
geheel in den geest van Eadmer, hetgeen doet vermoeden, dat het
Breviloquium eveneens van de hand van denzelfden auteur stamt.
Ter bevestiging van deze veronderstelling kunnen de volgende
tekstvergelijkingen dienen:
EAD., 46: „Qua propter quasi
inobedientiae et contumaciae
macula contra sedem, totius Britanniae matrem, in eo reperta,
pristina est auctoritate privatus;
et apud Birtualdum Archiepiscopum, qui Theodoro successerat,

BREV., biz. 230: „et de culpa
inobedientiae apud primatem
totius Britanniae Theodorum scilicet archiepiscopum Cantuariensem, eum infamaret".
BREV., biz. 234: „Sed cum post
decessum Theodori Birthualdus
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pro negotio accusatus".

in patriarchatum Angliae success i s s e t . . . . iterum Wilfridus, de
inobedientia accusatus, depositus
est".

Als c o m p e n d i u m dus van het werk van Eadmer, heeft het
Brevìloquium, — het schijnt bedoeld te zijn als een preek of toespraak voor de monniken van Canterbury, ter gelegenheid van den
feestdag van St. Wilfrid ""), — evenals het Vita sancti Wilfridi episcopi van Eadmer, g e e n v e r d e r e w a a r d e voor onze studie.
Het brengt geen nieuwe gegevens, behalve dan het verhaal over twee
wondere gebeurtenissen in de kerk van Canterbury, tijdens de
viering van het feest van St. Wilfrid, ni. een wonderbaar licht en
een wonderlijk zingen gedurende het bidden van het officie 0 7 ).
4. W i l h e l m v a n
Malmesbury:
Gesta Pontificum Anglorum,

libri

quinqué

Wij weten reeds, dat Wilhelm van Malmesbury één van de voornaamste geschiedschrijvers was, tijdens de bloeiperiode van de
Engelsche geschiedschrijving in de 12e eeuw.
Over dezen Wilhelm van Malmesbury hebben wij zeer weinig
gegevens. Hij werd rond 1080 geboren, trad al heel jong in het
klooster te Malmesbury, alwaar hij abt Gottfrid hielp bij het inrichten van de kloosterbibliotheek. In het jaar 1142 stierf hij " ) . Als
schrijver maakte hij naam door zijn historische werken: de Gesta
Regum Anglorum en Gesta Pontificum Anglorum, geheel geschreven naar het voorbeeld van Beda's Historia Ecclesiastica
gentis
Anglorum00).
In de Gesta Pontificum Anglorum vinden wij een uitgebreide levensbeschrijving van Wilfrid. De reden van deze uitvoerigheid geeft
Wilhelm aan in den Proloog van het derde boek: „Dicam igitur in
"e) BREV., blz. 227: „Spero, fratres carissimi, sanctitatem vestram non latere,
quare mos sit in Ecclesia -Dei dies quibus Sancti Dei de hac vita transiere festivis
gaudiis c e l e b r a n . . . . Hoc est quod hodierna die in unum convenientes exultatis.
Audistis siquidem quod hac die gloriosus pater noster Wilfridus habitaculum
suae carnis egressus, coelorum regnum féliciter regnaturus intravit.
"
°T) Vgl. BREV., blz. 235 vv.
08
) Vgl. M. MANITIUS, Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters, band III, blz. 466.
^3) Vgl. H. RICHTER, Englische Geschichtsschreiber
des 12
Jahrhunderts,
blz. 170—173.
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hoc libro, qui tertius est pontificalium Gestorum, quidquid se de
pontificibus Eboracensibus notitiae nostrae vel maiorum relatione
vel librorum revolutione infudit. Quorum ut mihi videtur fuit praecipuus Wilfridus primus, tot periculis omni pene vita immerito
iactatus. Cuius vitam et omnia gesta huic breviario inducere commodum opinor, quod nec ita nota, et multa ex historia Bedae
vacant" 1 0 0 ). Om dus meer bekendheid te geven aan het leven van
den meest voornamen bisschop van York en tevens omdat er over
hem zoo weinig te vinden was in de Historia Ecclesiastica van Beda,
ging Wilhelm over Wilfrid schrijven. Wilhelm van Malmesbury
k e n d e d u s , w a t B e d a over onzen heilige g e s c h r e v e n
had.
De andere bron die hij gebruikte, wordt vernoemd in het vervolg
van de Praefatio van het derde boek der Gesta Pontificum: „Quamvis hoc igitur meditanti aperiatur immensum opus, conabor tarnen,
quantum valuero, breviter faceré, illa semper considerata mei ausus
excusatione, ut qui omnes sanctorum vitas legere nequeat, hic
defiorata utiliora inveniat. Itaque omissis longarum narrationum
ambagibus veritatem sequar, et quae Stephanus presbyter de Wilfrido magno verborum agmine egit in compendium coarctabo" 1 0 1 ).
Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat Wilhelm volkomen in
zijn opzet geslaagd is. Want vanaf het begin tot aan het einde van
zijn levensgeschiedenis over Wilfrid volgt hij Eddius op den voet.
En hij volgt hem niet alleen, maar heele hoofdstukken uit Eddius
worden letterlijk afgeschreven 102 ). Andere passages wekken sterk
den indruk slechts in enkele onderdeden veranderd te zíjn 1 0 3 ).
Een heel enkelen keer laat Wilhelm zijn eigen inzichten gelden,
maar dat zijn uitzonderingsgevallen, welke wij bij onze levensbeschrijving van Wilfrid eventueel zullen aangeven.
Over het geheel genomen geeft dus deze verhandeling over Wilfrid
in de Gesta Pontificum Anglorum weinig nieuwe gezichtspunten,
daar het n i e t m e e r i s dan een c o m p e n d i u m van het
Vita sancii Wilfridi van Eddius Stephanus.
luu

) WILHELM MALMESB., PL., 379, 1552.
) WILHELM MALMESB., PL., 179. 1552.
) Vgl. EDD., 29—30—31—32 en PL., 179, 1560—1561; EDD., 43 en PL.,
179. 1564; EDD., 54 en PL., 179, 1568.
103
) Ter illustratie leze men: EDD., 34—35—36 en PL., 179, 1562. Het is
werkelijk onmogelijk hier verder alle andere plaatsen te geven. Men zou dan
gerust met EDD., 1 en PL., 179, 1553 kunnen beginnen, en verder alle hoofdstukken van Eddius opgeven met de overeenkomende plaatsen van Migne.
101
loa
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5. P e t r u s

van

Blois: Vita

sancti

Wilfridi

104

Petrus van Blois rond 1135 geboren
), was waarschijnlijk een
leerling van Joannes Salisbury. Hij studeerde te Tours, te Bologna
en Parijs en was daarna werkzaam aan verschillende hoven van
koningen en Pausen. Ten slotte vinden wij hem terug als kanselier
van den aartsbisschop van Canterbury en vervolgens in 1204 als
aartsdiaken van Londen.
Deze Petrus van Blois schreef ook een leven van Wilfrid en droeg
zijn werk op aan aartsbisschop Galfridus van York (1191—1212).
Maar dit Vita sancti Wilfridi is verloren geraakt, op enkele stukken
na. De korte fragmenten, die afgedrukt werden in de Collectanea de
Rebus Brittannicis, deel III, en in het Monasticon
Anglicanum,
deel I, laten ons echter duidelijk zien, dat de schrijver het Vita
sancti Wilfridi van Eddius Stephanus heeft gebruikt (vgl. Ill, aant.
76 en 78).
6. V i t a s a n c t i W i l f r i d i ,
in: W o l f h a r d i
Vitae
S a n c t o r u m , m e n s i s A p r i l i s, M a i i e t J u n i i
In de keizerlijke bibliotheek van Weenen wordt een handschrift
van deze Vitae Sanctorum bewaard uit het begin van de 13e eeuw,
waarin onder 13 Mei een leven van Wilfrid staat van ongeveer 300
regels. Als zeer beknopt en volkomen waardeloos excerpt van de
reeds genoemde bronnen, is het voor onze studie van geen beteekenis 101J.
7. V i t a

sancti

Wilfridi,

auctore

anonymo

Het Vita Sancti Wilfridi, auctore anonymo komt voor in een 14e
eeuwsch handschrift en omvat tien hoofdstukken, waarvan er minstens negen uit andere werken over Wilfrid zijn afgeschreven voornamelijk uit Eadmer en het Breviloquium, het overige uit Beda en
Wilhelm v. Malmesbury.
J. Raine heeft dit werkje, in een zeer overzichtelijken druk, gepubliceerd in zijn Historians of the Church of York, deel I, 477—485,
hoewel hij in de weergave van wat origineel en niet-origineel is in
dit geschriftje, niet volkomen betrouwbaar blijkt. Want bij de bestudeering van de verschillende teksten is gebleken, dat 86 woorden,
104

) Vgl. J. RAINE, H. Y., I, biz. LI; VIT. LEV., biz. 192; MANITIUS, a. w.,
Ill, biz. 293.
lm
) Vgl. J. RAINE, H. Y., I, biz. LI.
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die Raine als origineel heeft aangegeven, in werkelijkheid het
geestes-eigendom zijn van Eadmer, Beda en Wilhelm van Malmesbury.
Zeer opvallend is, dat het visioen van Wilfrid bij het sterven van
koning Egfrid, wat alleen bij Eadmer, 43 beschreven werd, ook hier
in dit Vita, 9 wordt vernoemd.
Ook de gewoonte van Eadmer om in alles aan Canterbury den
voorrang te verleenen boven York, wordt hier overgenomen, telkens
als er maar eenige kans voor is, zoo b.v. in hoofdstuk 5—9—10.
De overwegende invloed van Eadmer en het Breviloquium, het
vernoemen van het visioen, dat alleen bij Eadmer te vinden is en
bovendien het sterk op den voorgrond plaatsen van de bevoorrechte positie van Canterbury, zeggen ons duidelijk, dat het werkje
afkomstig is uit kringen, die nog al sympathiseerden met Canterbury en met Eadmer.
Dat dit Vita sancii Wilfridi voor onze studie n i e t d e m i n s t e
w a a r d e h e e f t , behoeft geen betoog.
8. V i t a s a n c t i
mu t han o

Wilfridi,

auctore

Joanne

Tyne-

Wat wij gezegd hebben van het Vita sancti Wilfridi,
auctore
anonymo, geldt in zeker opzicht nog i n s t e r k e r e m a t e van
het Vita sancti Wilfridi, dat voorkomt in de Noua Legenda Angliae,
welke, in de 14e eeuw door Joannes van Tynemouth verzameld,
door Joannes Capgrave (1399—1464) gepubliceerd werden 1 0 e ).
Dit Vita sancti Wilfridi neemt hoofdstuk na hoofdstuk over van
Eadmer, en wanneer een hoofdstuk van Eadmer te weinig bijzonderheden geeft naar den zin van den auteur, — b.v. hoofdstuk 10
over den Paaschstrijd te Whitby, — dan wordt het af sehr ij f boek
verruild met een ander en het verhaal verder overgenomen van
BEDA H. E., III, 25 1 0 7 ). Geven deze twee voorbeelden dan nog niet
genoeg, dan heeft de auteur nog de werken ter beschikking van
Eddius, Wilhelm van Malmesbury, het Breviloquium en de gegevens
100
) Voor den tekst van het Vita sancti Wilfridi, auctore Joanne Tynemuthano gebruikten wij de uitgave van J. RAINE, Vita et Miracula Sancti Wilfridi a
Joanne Capgrave conscripta in zijn Historians of the Church of York, deel I,
biz. 486—509.
107
) Het blijft echter niet bij een overnemen van BEDA H. E., III, 25; ook
de andere stukken, die in de Historia Ecclesiastica over Wilfrid handelen, zijn
ruim vertegenwoordigd. Zoo b.v. H. E., IV, 1; H. E., IV, 12; H. E., IV, 13; H. E.,
IV, 15—16; H. E., IV, 26; H. E., V, 19.
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over Wilfrid van Thomas van Ely in diens Vita sanctae
Ethelredae
abbatissae Elyensis l o e ) .
Zelfs het Vita sancii Wilíridi, auctore anonymo wordt niet overgeslagen, want de fout in hoofdstuk 5 van dit werkje „regis Egberti"
voor „regis Ecgfridi" wordt zonder meer overgenomen: „anno vero
praecedente idem Egbertus" 1 0 0 ).
Het zou ons werkelijk te ver voeren, — o v e r w e g e n d e dat dít
V i t a toch n i e t d e m i n s t e w a a r d e h e e f t voor onze
studie over Wilfrid, — al de uit andere werken overgenomen plaatsen aan te geven.
J. Raine heeft dit geprobeerd, maar ook hier is hij niet betrouwbaar. Het resultaat van ons onderzoek der verschillende teksten
wees uit, dat 389 woorden, door Raine als origineel aangegeven,
terug te vinden zijn bij bovengenoemde auteurs, voornamelijk bij
Beda en Eadmer.
Nog zij vermeld, dat ook in dit Vita, de meer genoemde gewoonte
van Eadmer om Canterbury op den voorgrond te plaatsen, niet
ontbreekt 110 ), hoewel dit in mindere mate geschiedt dan in het
Vita sancii Wilfridi, auctore anonymo.
9. L e c t i o n e s P s a l t e r i i R i p o n e n s i s e n
Breviarii Eboracensis

Lectiones

Deze liturgische geschriften h e b b e n n i e t d e m i n s t e
w a a r d e voor onze studie over Wilfrid, daar de Lectiones van
het Psalterium overgenomen zijn uit de geschriften van Eddius,
Beda en Eadmer ^ 1 ) , en de Lectiones van het Yorksche Breviarium
weer afhankelijk zijn van de Lectiones van het Psalterium van
Ripon, met uitzondering dan van eenige veranderingen volgens de
gegevens van BEDA H. E., V, 19.
Het Psalterium werd in de 15e eeuw te Ripon gebruikt, het Breviarium is van nog lateren datum.
10e

J Zie Inleiding C, 5.
») Zie J. RAINE, H. Y., I, biz. 503.
""I Zie J. RAINE, H. Y., I, biz. 496.
">) J. RAINE H. Y., I, Prei., blz. LI zegt van dit Psalterium: „As a historical document it is of no value, and it is too much of a liturgical work and too
lengthy to be printed in this volume".
Stukken van dit Psalterium werden gepubliceerd door J. FOWLER, Memorials
of Ripon, I, blz. 6—7; 26—30; 49.
1(1
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С. Secundaire Bronnen II
Ten slotte dienen wij volledigheidshalve nog een groep secundaire
bronnen te noemen, díe niet direct over Wilfrid spreken, maar
slechts in zooverre als het te pas komt bij het te behandelen onderwerp. Deze bronnen b r e n g e n g e e n n i e u w m a t e r i a a l
aan, daar ze in hun gegevens over Wilfrid, afhankelijk zijn van
Eddius, Beda, Eadmer en anderen,
1, D e P o n t i f i c i b u s e t S a n c t i s E c c l e s i a e E b o r a c e n s i s C a r m e n , a u c t o r e A l c u i n o , vers 577—644
Het geheel heeft weinig waarde, aangezien het niet meer is dan een
versificeering van BEDA H. E., IV, 12 en 13 en H, E„ V, 19, de
beschrijving van Wilfrid's missiewerk te Sussex en bij de Friezen,
eveneens van zijn zalig afsterven 112 ).
2,

Saksenkroniek

In de weinige gegevens over Wilfrid zijn twee data van deze
kroniek van eenige beteekenis, nl, die van het jaar 657 en 675 over
de stichting van het klooster Peterborough.
De inhoud van deze stukken is echter zeer verdacht, en ze komen
ook niet voor in de oudste handschriften dezer kroniek, maar slechts
in een handschrift uit het begin van de 12e eeuw 111 ). De rest van de
gegevens over Wilfrid berust op de Historia Ecclesiastica van
Beda 114 ),
3, F l o r e n c e van W o r c e s t e r : C h r o n i c o n
nic i s

ex C h r o -

In zijn Chronicon ex Chronicis, rond ИЗО geschreven, steunt Flo
rence van Worcester op Beda, Eadmer, Wilhelm van Malmesbury
en op de Saksenkroniek 1 1 0 ),
112

ì Vgl. J. RAINE, H. Y., I, blz. 366—68.
) V^l. W. OBSER, Wilfrid der Aelteren, blz. 10.
114
) A. HAMEL, De oudste Keltische en Angelsaksische geschiedbronnen,
blz. 56.
HADDAN and STUBBS: Councils and Ecclesiastical documents, deel III, blz.
99—100—153.
J. EARLE and С PLUMMER, Two Anglo-Saxon Chronicles Parallel, deel II,
Introduction.
115
) Vgl. H. RICHTER Englische Geschichtsschreiber des 12 Jahrhunderts,
blz. 170, aant. 1; B, THORPE, Florence of Worcester, Chronicon ex Chronicis,
blz. 53.
113
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4. S i m e o n van D u r h a m : H i s t o r i a
Dunelnensis
E c c l e s i a e en H i s t o r i a R e g u m A n g l o r u m
In deze beide werken, respectievelijk geschreven rond 1105 en
1140, benut, of liever, gaat de auteur bewust uit van Beda 11C).
5. T h o m a s v a n E l y : V i t a
Abbatissae Elyensis

sanctae

Ethelredae

Dit Vita van Ethelreda 117), op het einde der 12e eeuw geschreven,
spreekt over Wilfrid in verband met de kloosterplannen en het
kloosterleven van genoemde koningin van Northumbrië. In zijn gegevens echter over Wilfrid is de auteur afhankelijk van EDDIUS, 19,
20, 21 en 22, van BEDA H. E., IV, 17 en van EADMER, 25.
Ook hier blijft het niet bij een afhankelijkheid, maar wordt het een
letterlijk overnemen, wat wij elders zullen aantoonen (vgl. Ill,
aant. 95).
6. R i c h a r d v a n H e x h a m : D e S t a t u e t
H a g u s t a 1 den s i s E c c l e s i a e

Episcopis

Deze geschiedenis over de kerk van Hexham en haar bisschoppen,
in de tweede helft van de 12e eeuw geschreven, berust voorzoover
het Wilfrid betreft op Eddius, Beda en Simeon van Durham u e ) .

110
) Vgl.
Introduction;
117
) Vgl.
11β
) Vgl.
The sources
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TH. ARNOLD, Symeonis monachi opera omnia, (Roils
Series),
H. RICHTER, α. w., biz. 170.
A. SS., ¡un. IV, blz. 493—538.
J. RAINE, The Priory of Hexham, I, Introduction; CHR. GROSS,
and literature of English History, No. 2559.
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LITERATUUR

Sint Wilfrid is een populaire heilige in Engeland ondanks het feit,
dat zijn naam met die van vele andere heiligen, — o.a. Thomas van
Canterbury, Cuthbert van Durham, Aldhelm van Sherborne, —
tijdens de Reformatie geschrapt werd uit den kalender, toegevoegd
aan het Book of Common Prayer.
Op deze wijze meende men Wilfrid's naam en werken uit de
gedachten van de menschen weg te rukken. Maar ook in onze dagen
vereert men dezen heilige nog. Overal in Engeland vindt men
kerken aan hem toegewijd.
Toen deze poging mislukte, heeft men getracht om dezen verdien
stelijken bisschop van York voor te stellen als een rebel, een anti
nationalist, als een ultra-montaan. Ook dit fabeltje ging niet op,
want oprechte mannen, erkende historici hebben in hun werken aan
Wilfrid de plaats gegeven, die hem rechtens toekwam in de zoo
bewogen tijden van de 7e eeuw.
Toch is er in onze dagen nog iets overgebleven van deze anti-Wilfrid-stemming, want ook nu nog worden er auteurs gevonden die,
in hun opvattingen, gesteund en gesterkt door voorgangers van het
reeds genoemde anti-genre, Wilfrid meenen te moeten beschrijven
als iemand, die niets anders gedaan heeft dan de kerk van Engeland,
— volgens hen de nationale kerk van Engeland, — tegen te werken.
Deze richting wordt vertegenwoordigd door G. F. B r o w n e , na
hem H. H o w o r t h en vervolgens J . M e i s s n e r 1 1 ( > ). Natuurlijk
zouden nog andere schrijvers bij deze groep in te deelen zijn, maar
wij nemen er de meest sprekende voorbeelden uit, omdat een
bespreking van deze geheele groep auteurs ons te ver zou voeren.
G. F. Browne zegt in zijn Preface: „The subject would have been
a thorny one at any time of our history since the commencement of
the fight for restored freedom which culminated in the Reformation.
The modern agression of the Roman schism makes it a very thorny
subject indeed just now.
11Э

) G. F. BROWNE, Theodore and WilfrUh, Londen, 1897.
H. HOWORTH, Golden Days of the early English Church, Londen, 1917, 3 vol.
J. MEISSNER, The Celtic Church after the Synod of Withby, Londen, 1929.
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My aim has been to show that not all gratitude of the English to
the great see which had sent them Augustine and found for them
Theodore, and not all their respect for the city which held the tombs
of St. Peter and St. Paul, led them to recognise the arrogant claims
made in the period which our subject c o v e r s . . . . The English will
be seen going on their way in rather contemptuous disregard of
claims and threaths completely futile, not pressed when they were
seen to be useless" 1 2 0 ).
In een dergelijke stemming wil de auteur een persoon gaan
beschrijven, die een vurig verdediger, een moedig aanhanger was
van Rome. Het resultaat is dan ook, dat hij paus Gregorius den
Groóte en Beda tot voorstanders van een nationale Engelsche kerk
maakt ^ 1 ) , en dat hij, wanneer de Romeinsche gezindheid van
Wilfrid moet worden behandeld, langs de eigenlijke kwestie heen
praat132).
Waarschijnlijk heeft de auteur zelf ook wel opgemerkt, dat hij het
hier en daar wat te erg maakte en zoo krijgen wij dan ook de
verontschuldiging te hooren: „I am sorry to say that Eddi's (want
ook deze kan geen goed doen) open determination to centre everything in St. Peter, and the great advance in Petrine claims made by
two of the Popes with whom he deals, will render necessary a more
controversial attitude than I should myself have wished to adopt.
Our early English History is so exceedingly interesting in itself,
and in its sturdy nationality, that it is a pity to be driven into
controversy over it" 1 2 3 ). Wij zouden nu verwachten, dat hij zich
werkelijk met de nationale geschiedenis zou bezig houden. Maar
opnieuw wordt het een grove scheldpartij op Rome en de Pausen,
en dat nog niet alleen op de Pausen van vroeger, maar zelfs paus
Leo XIII moet het ontgelden. En de muffe conclusie, na al deze
zoogenaamde nationale geschiedenis, is dan: „Such is the tale our
early history has to tell of the sturdy national independence of the
Church of the English, in the first great fight against the encroachments of the Papacy" ^ 4 ) .
Er is werkelijk zeer veel moed voor noodig om een dergelijk boek
door te w e r k e n . . . . er is echter nog meer moed noodig om het
volgende terhand te nemen, want H. Howorth doet in niets onder
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voor Browne, wiens werk door den schrijver van de Golden days of
the early English Church soms letterlijk, soms naar den geest
wordt overgenomen.
Howorth's houding tegenover Wilfrid kunnen wij afleiden uit het
volgende gezegde: „Unfortunately, among English prelates of the
arrogant, tactless, and domineering kind none has earned the title
of either Saint or Great so undeservedly as Wilfrid. He kept up a
lifelong fight with his kings, with his archbishops, with his brother
bishops, and with all who thwarted him, and accordingly lived a
large part of his life in exile. He could not tolerate discipline when
applied to himself, and, as he belonged to a good family and was
rich, he had been generously treated by more than one king. He had
founded several monasteries, which, contrary to the Benedictine
Rule, he kept in his own hands, and thus secured a very large
following of monks who were dependent on his bounty and were
proud of his magnificent ways, of his indomitable spirit, and of his
championship of their cause. By courtly complacency to the influential Italian clergy he also acquired considerable power in Rome,
where sinister and corrupt influences were notoriously very successful at this time, as was complained of by his opponents. It was a sad
spectacle, that when the yearning which began to be shown everywhere for a more adequate discipline in the Western Church, and
when an attempt was being made to meet it by such a wise person
as Theodore, his efforts in favour of dividing and regulating the
quite unwieldy provincial sees should have met with such persistent
a n d acrimonious opposition by Wilfrid. He artfully played off the
ambition of the Roman Court, which was pleased to be made the
arbiter of such issues, and which encouraged and supported him
against his hierarchical chief. It is true that although the verdicts
at Rome were mainly in Wilfrid's favour, they were not accepted
a t home by the highest authorities, clerical and lay, but they
created precedents which flourished at a later day, and meanwhile
the cause of discipline, so important in a new religious movement,
suffered greatly. The hands of Archbishop Theodore in his early
days were greatly crippled. Presently the monks took care that
Wilfrid should be placed among the saints in the calender, while
Theodore was not".
In het verloop van zijn boek grijpt Howorth iedere gelegenheid
aan om Wilfrid te diskwalificeeren. Zoo beweert hij b.v.: „He (Wilfrid) caused the English Church much pain and trouble by his conti55

nual combativeness, and despite occasional superficial triumphs h e
ended by a mortifying defeat.. His triumphs were nominal only, for
although the Roman authorities were devoted to his cause, — easily
explained by his unflinching championship of what we call Ultramontanism, and by the fact that he was essentially a Pope's m a n
to the backbone, — his appeals to Rome against his own Metropo
litans were perhaps welcome there as proof that Rome was becoming
an Appellate Court and it was flattering to the Curia to have it
thought that one Church at least was willing to submit its troubles
to the Apostolic See for settlement" 1 2 l i ).
En alsof dit nog niet genoeg was, ook de heiligheid van Wilfrid
moet het ontgelden en wel naar aanleiding van een totaal foutieve
opvatting van Eddius' woorden in hoofdstuk 59: „Ad quem sanctus
pontifex (Wilfrid) noster de exilio cum filio suo proprio veniens.. ."
Verschillende auteurs als W. Levison, В. Colgrave, W. Bright en
andere zijn het er roerend over eens, dat hier bedoeld is de zoon van
koning Eadulf, in den voorgaanden zin van hetzelfde hoofdstuk
genoemd.
Maar Howorth weet het beter dan al díe anderen en schrijftr
„The only evidence that he was not impeccable in matters which a
celibate clergy measure more severely than other men is the fact
openly mentioned by his biographer that he had „a proper son"
which can only mean a legitimate son".
En na deze uitspraak, fantaseert of liever insinueert Howorth verder: „It is possible that that son had a royal mother whom he
(Wilfrid) induced by subterranean methods and duplicity to break
her marriage vows in a way which his French champion is constrained to describe as „one which no one in the Catholic Church
would now authorise or approve" 1 2 0 ). Op een zeer infame wijze
wordt hier Wilfrid, maar tevens ook de heilige koningin Ethelreda
van Northümbrië verdacht gemaakt. Immers het door Howorth
zoojuist aangehaalde citaat is ontleend aan het boek van Comte de
Montalembert („Wilfrid's French champion"), Les Moines d'Occident, deel IV, blz. 255, een plaats waar wij de conclusie vinden over
de houding en bemoeiingen van Wilfrid in het echtscheidingsproces
tusschen Egfrid en Ethelreda.
Volgens Montalembert is de houding van Wilfrid in deze affaire
minder gewenscht en minder gelukkig geweest, zoodat men dit in
«')

H. HOWORTH, a. w., I, Preface, blz. XLI; II, blz. 249.

™a) Η. HOWORTH, α. w., II, blz. 250—251.
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geen geval mag goed praten. Montalembert echter heeft zijn meening
gebaseerd op de gegevens van Thomas van Ely, een auteur, die in
deze zaken volkomen onbetrouwbaar is, zooals wij dat later nog
zullen aantoonen 1 2 T ]. Vandaar dat wij weigeren om de opvattingen
van Howorth en Montalembert in genoemde kwestie te aanvaarden.
Het is wel sterk, dat nu ineens Eddius als h è t g e z a g voor
een dergelijke fantasie wordt aangehaald, terwijl Howorth anders
nooit iets goeds in diens Vita sancii Wilfridi kan ontdekken. Wanneer Howorth elders den naam van Eddius neerschrijft dan staat er
direct een of andere inferieure kwalificatie achter van het soort als
deze: „Aeddi, whose virulent innuendoes have been too frequently
accepted as history" 1 2 8 ). Alleen wanneer het den auteur uitkomt..
dan schrijft Eddius geschiedenis.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat een historicus als J. Meissner, die voornamelijk, althans wat Wilfrid betreft, op Browne en
Howorth steunt, — zijn vele aanhalingen uit de werken van beide
schrijvers bewijzen dit evident, — ook een zeer eigenaardig beeld
van onzen heilige weergeeft in zijn overigens tamelijk verdienstelijk
en waardevol boek.
Volgens Meissner heeft Wilfrid geen aandeel gehad in de verspreiding, en vooral niet in de vestiging van de Romeinsche tradities
der Engelsche kerk: „Had Wilfrid and not Theodore been Archbishop of Canterbury there is little doubt but that he would have
taken extreme measures against the Celtic Church, and the result
would in all probability have been the end of Roman influence in
Northumbria for generations" 12 ' ) ).
Theodorus is volgens dezen auteur de man, die alles bewerkt
heeft; Wilfrid moet en zal voor hem buigen: „He (Theodorus) had
done what he thought necessary and right in the subdivision of
Northumbria, and as Wilfrid opposed his scheme he had to go
under" 1 3 0 ).
Ook het geval van Ethelreda moet weer uitgelegd worden ten
nadeele van Wilfrid. De steun, dien Wilfrid de koningin m i s s c h i e n gaf bij het bewaren van haar maagdelijkheid, doet Meissner schrijven: „Wilfrid behaved in this affair between Ecgfrid and
his queen in a most underhand way" m ) , en elders in eenzelfde
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geval met koningin Cuthburga, de vrouw van koning Aldfrid, weet
hij niets beters te doen dan de maagdelijkheid te kwalificeeren als:
„that false asceticism of which Wilfrid was such a champion" 132).
Het is meer dan duidelijk, dat genoemde auteurs, evenals andere
schrijvers van dit genre, ons weinig kunnen bijbrengen om een juist
inzicht te verkrijgen in het toch al zoo gecompliceerde leven van
Wilfrid. Integendeel, zij maken het nog ingewikkelder door het
inschuiven van het probleem: Rome en de nationale kerk.
Wanneer het inderdaad zoo is als deze auteurs trachten te suggereeren, dan wordt het leven en het werken van den bisschop van
York één aaneenschakeling van daden, die alle, — maar dan ook
enkel en alleen, — gericht zíjn op dit ééne doel: het verkrijgen en
bewaren van materieele goederen en het behouden van de macht
over een uitgestrekt bisdom.
Dit n u o n t k e n n e n w i j t e n s t e l l i g s t e en wij worden in
onze meening gesteund en gesterkt, niet alleen door de geschiedkundige bronnen over Wilfrid, maar ook door een groóte groep
gezagvolle historici, die in him verschillende werken een zeer
objectieve beschrijving over het leven en den arbeid van dezen
bisschop van York hebben neergelegd.
De bespreking van deze groep auteurs is niet noodig, daar wij hun
houding en opvattingen verschillende malen in het verdere verloop
van onze studie zullen aangeven.
Voor de werken van deze schrijvers verwijzen wij naar de bibliografie. Wij meenen hier te kunnen volstaan met het geven van
eenige namen van naar onze meening wel de meest gezagvolle mannen uit deze groep schrijvers, namelijk: J. Raine, W. Obser, W .
Hunt, J. Fletcher en W. Bright.
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II. TEKST

VITA SANCII WILFRIDI
auctore
EDDIO STEPHANO
PRAEFATIO
In nomine domini nostri Christi Jesu.
Incipit de humili excusatione Stephani presbiteri scribentis de vita
sancii Wilfrithi Deo digni episcopi ^ .
Praeceptorum vestrorum magnitudine, О venerabiles domini Acca
episcopus et Tatbrehtus abbas, totiusque familiae arbitrio s u p e r a tus, utinam ut tam effectu parere valeam quam voto. Est enim et
hoc opus arduum et meae intelligentiae et eloquentiae facultas
exigua; quae tarnen, etsi ministerium minime expleret iniunctum,
certe debitum oboedientiae exso/uit obsequium.
Maximum enim indicium erga vos meae reverentiae est imperiis
vestris amplias me impendere voluisse quam passim. Quod si dignum
aliquid vestrae electioni confecero, id erit profecía divini muneris,
quia пес dubitatur ipsorum fide perficiendum quorum est adhortatione susceptum. Quisnam erit qui non intellegat vestris orationi1
) Het opschrift van de Praefatio in het handschrift С luidt: „De humili
excussatione scribentis". Hieraan werd in een later schrift toegevoegd', „per
Heddium Stephanum Monachum Cantuar. A n 0 720".
Met betrekking tot de wijze van drukken bij deze Praefatio aangewend, zij het
volgende opgemerkt:
a) het gewone lettertype geeft aan wat origineel is in het voorwoord van Eddius.
b) het gewone lettertype, vet gedrukt, geeft aan wat eigen is aan de Proloog
van het Vita Si Cuthberti.
c) het gewone lettertype, gespatieerd gedrukt, geeft aan wat ontleend werd aan
het Vita Si. Antonii.
d) het cursieve lettertype geeft aan wat ontleend werd aan de Epistula
Victorii
ad Hilarum diaconum.
e) het cursieve lettertype, gespatieerd gedrukt, geeft aan wat ontleend werd aan
het Vita Si. Martini.
In verband met de woorden, die omvat worden door de lettertypen van c, d en
e, zij nog opgemerkt, dat wij hiermede geenszins bedoelen te zeggen, dat Eddius
dit alles rechtstreeks ontleende aan de drie genoemde bronnen. Veel ervan zal
wel door middel van het V/ia Si. Cuthberti in den Proloog van Eddius terecht
zijn gekomen.
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HET LEVEN VAN SINT WILFRID
door
EDDIUS STEPHANUS
EEN WOORD VOORAF
In den naam van onzen Heer Christus Jezus.
Het begin is een nederige verontschuldiging van priester Stephanus,
die gaat schrijven over het leven van Sint Wilfrid, een Gode waardigen bisschop.
Moge ik, eerbiedwaardige oversten, bisschop Acca en abt Tathbert,
nu ik gezwicht ben voor den nadruk Uwer bevelen en voor den
wensch van heel mijn kloostergemeenschap, in staat zijn te gehoorzamen met een succes even groot als mijn verlangen. Want dit
werk is zwaar en de bekwaamheid van mijn kennis en welsprekendheid gering; maar al zou deze de opgelegde taak allerminst volledig
vervullen, toch heeft ze stellig aan het verplichte nakomen der
gehoorzaamheid voldaan.
Immers het grootste bewijs van mijn eerbied tegenover U is, dat
ik Uw bevelen heb willen opvolgen meer dan ik vermocht. Indien
ik iets tot stand breng, Uw keuze waardig, dan zal dat het werk
zijn van Gods goedheid, omdat in vertrouwen op hen niet geaarzeld
wordt te voltooien, op wier aansporing het werd ondernomen. Wie
toch zal niet begrijpen, dat door Uw gebeden voorbereid is, wat gij
zelfs door mij meent te kunnen voltooien. En mij is zeker juist dit
van buitengewoon voordeel en nut, dat ik mij weer te binnen breng
de zalige herinnering aan bisschop Wilfrid. Het is immers een
volmaakte weg tot de deugd, te weten wie hij geweest is.
Derhalve, om kort te gaan: als gij alles gelooft, wat met ophef
verkondigd is door de mededeeling van hen, die over hem
spreken 1), weest dan overtuigd, dat gij van het allerbelangrijkste
het onbelangrijkste vernomen hebt, omdat ik zeker weet, dat ook
zij niet alles te weten hebben kunnen komen. Ik bezweer daarom de
lezers, geloof te hechten aan het verhaalde, niet ingaande op de
De cijfers in den Nederlandschen tekst verwijzen naar de aanteekeningen in III.
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òus praesumptum esse, quod etiam per me creàitis implendum?
E t e n i m 2 ingens mihi lucrum est atque u t i l i t a s
h o c i p s u m , q u o d beatae memoriae Wilfrithi episcopi r e с о rd o r . E s t s i q u i d e m p e r f e c t a v i a a d v i r t u t e m illum
scire, quis fuerit.
Ideo, u t b r e v i t e r d i c a m , o m n i a q u a e d e e o s e r m o
r e f e r e n t i u m i a c t a v i t c r é d i t e et m i n i m a vos
e s t i m a t e de m a x i m i s a u d i s s e , q u i a non a m b i g о
пес eos p o t u i s s e omnia cognoscere.
Obsecro
itaque eos qui l e с tur i sunt, ut f id e m di et i s ad hib e ant, relinquentes antiqui hostis millenos invidiae stimulos et
recolentes, quod eloquentia
pertonabat. Semper enim in propatulo fortitudo emulos habet: feriuntque summos fulgora montes 3 ) .
Ñeque
enim me q uic q uam audaci temeritate, nisi quod
compertum
et probatum
a fidelibus sit, scrip
sisse
arbitrentur;
alio q uin tacere
quam falsa
dicere
maluissem.
Coeptum orationibus vestris nos iter carpamus 4 ).
CAPUT 1: Explicit praephatio Stephani presbiteri. Incipit de nativitate et prodigio sancii Wilfrithi episcopi r')
Igitur 0) beati Wilfrithi pontificis, Deo adiuvante et Sanctis mentis
eius, vitam scribere exordiar, quem Dominus secundum egregii
-) Dit woordje „etenim" sluit hier niet aan bij den volgenden zin. In het Vita
St. Cuthberti doet het dit wel, aangezien het daar aansluit bij het voorgaande:
„Magna cum laetitia suscepi vestrae caritatis imperium". Dit gedeelte slaat
Eddius over, maar begint daarna toch met de verklaring van het „ M a g n a . . . .
imperium", en wel door het woord „etenim",
H
) Dezen korten zin vinden wij niet bij de vier andere auteurs, die zooveel
stof leverden voor den Proloog van Eddius. Toch is het niet origineel, want
Eddius citeert hier HORATIUS, Carmina, II 10, vers 11.
4
) Voor de bespreking van dezen Proloog vergelijke men I, blz. 12—16.
Interessant is nog om op te merken, dat Willibald bij het samenstellen van zijn
Vifa Si. Bonifaiii eveneens de stof voor zijn Praefatio bijeen verzamelde uit de
hier genoemde teksten. BR. KRUSCH, Neues Arch., IV, 171, houdt, dat Willibald voornamelijk gebruik maakte van de E pis tul a Victorii ad H Har urn diaconum.
Het Vi7a sancii Bonifatii, auctore Willibaldo werd kort na het jaar 778 geschreven
(vgl. W. LEVISON, Vi/ae sancii Bonifatii, MGH, rer. Germ, in usum scAo/arum.
blz. IX).
s
) Het handschrift С heeft hiervoor: „De nativitate Sancti Wilfridi et
prodigio".
0
i In het hs. F ontbreekt hier de hoofdletter; zoo ook in de volgende twintig
hoofdstukken.
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duizend bekoringen tot afgunst van den ouden vijand en overwegende wat welsprekende woorden luid verkondigden. Want heldhaftigheid in het openbaar heeft immers altijd benijders: de bliksems
treffen namelijk de toppen der bergen.
En zij moeten niet meenen, dat ik zoo maar ondoordacht heb
geschreven, maar alleen wat door betrouwbare lieden onderzocht
en getoetst is: anders zou ik liever gezwegen hebben dan onwaarheid
gesproken.
Laten wij nu den weg inslaan, dien gij door Uw gebeden hebt
gebaand.

HOOFDSTUK 1 : De inleiding van priester Stephanus is beëindigd.
Het verhaal begint met de geboorte van den heiligen bisschop
Wilfrid en het wonder, dat daarbij gebeurde
Met de hulp van God en de verdiensten van zijn heilige zal ik dus
beginnen het leven te beschrijven van den zaligen bisschop Wilfrid,
dien de Heer, — volgens de woorden van den uitmuntenden leeraar,
— vooruit heeft gekend, heeft voorbestemd en geroepen, dien Hij
heeft gerechtvaardigd en verheerlijkt 2). Immers, een wonder
getuigde, dat hij vanaf den schoot zijner diepgodsdienstige moeder
door God zoo geheiligd was als Jeremías, die den Heer hoorde
zeggen: „Voordat Ik u vormde in den moederschoot, kende Ik u,
en voordat ge uitgingt uit den moederschoot, heiligde Ik u; en Ik
plaatste u als een profeet onder de volken". Want terwijl zijn
moeder, uitgeput door de barensweeën, in haar huis nederlag, en
de vrouwen rondom haar gebleven waren, zagen de mannen, die
buiten stonden, eensklaps dat huis in brand staan en de vlam tot
aan den hemel oplaaien 3) ; allen snelden van alle kanten verschrikt
toe, met de bedoeling, de vlam met water te bedwingen en de
menschen uit den brand te redden. De vrouwen kwamen hen uit het
huis tegemoet en zeiden: „Houdt u kalm en blijft rustig staan, zie
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doctoris verba et praescivit et praedestinavit et vocavit, iustificavit
7
et glorificavit ) . De utero enim matris suae valde religiosae ita eum
sanctificatum a Deo prodigium demonstravit, sicut Hieremias audivit a Domino dicen te: Priusquam te formarem in utero, novi te; et
antequam exires de vulva sanctificavi te; prophetamque in gentibus
8
posui te ) . Nam cum mater eius dolore parturientis fatigata in domo
sua iaceret et mulleres circa se mansissent, viderunt viri foris
stantes domum illam extimplo quasi ardentem et flammam usque
ad caelum elevatam; omnes undique concito cursu pavidi advenerunt, flammam minuere aquis hominesque de incendio eripere
cupientes. Quibus mulleres de domo obviarunt dicentes: „Sustinete,
stabiliter expectantes; ecce modo infans huic natus est mundo".
Uli vero stupefacti, videntes magnalia Dei"), sicut Moyses in rubo
vidit flammam sonantem nihilque consumentem 1 0 ) , agnoverunt.
Nos autem fratres, frequenter legimus spiritum sanctum in igne
apparuisse quia Deus ignis est consumens " ) peccatores et illuminans iustos; quod lumen non sub modio sed super candelabrum
Dominus poni iussit 1 3 ) . Et hoc per beatum pontificem nos
trum omnibus paene Brittanniae ecclesiis palam effulsit, sicut
praesagia futurorum prodiderunt et rei eventus postmodum probavit.
CAPUT 2: Explicit primum miraculum. Incipit
pueritia Deum elegerit

1Э

) de eo, quod in

Cum ergo puerilis aetatis esset, parentibus oboediens, omnibus
carus, pulcher aspectu, bonae indolis, mitis, modestus, stabilis, nihil
inane more puerorum cupiens, sed secundum apostolum lacobum
velox ad audiendum, tardus ad loquendum " ) , omnibus in domum
patris sui venientibus humiliter aut regalibus sociis aut servis eorum
semper edocte ministravit ut secundum prophetam omnes Dei docibiles essent 1 5 ) .
Postremo tarnen quarto decimo anno in corde suo cogitabat
paterna rura deserere, iura celestia quaerere. Privigna enim sibi,
7
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praescivit.... glorificavit, vgl. Rom., 8, 29—30.
Priusquam.... posui te, vgl. Jer., 1, 5.
V i d e n t e s . . . . Dei, vgl. Hand., 2, 11—12.
S i c u t . . . . consumentem, vgl. Ex., 3, 2.
D e u s . . . . consumens, Hebr., 12, 29.
quod
iussit, vgl. Mt., 5, 15; Mc, 4, 21; Le, 11, 33.
Het hs. С laat in het opschrift weg: „Explicit primum miraculum. Incipit".
v e l o x . . . . loquendum, vgl. Jac, 1, 19.
o m n e s . . . . essent, Jo., 6, 45; Is., 54, 13.

zoo juist is het kind ter wereld gekomen" 4). De mannen echter
stonden verbaasd en erkenden de wonderwerken Gods, die ze
¿ezien hadden, zooals Moses in het braambosch een knetterende
vlam zag, die toch niets verteerde.
Wij nu, broeders, lezen dikwijls, dat de Heilige Geest in vuur verschenen is, want God is een vuur, dat de zondaars verteert, maar
<le rechtvaardigen verlicht; dit licht nu beval de Heer niet onder
de korenmaat maar op den kandelaar te plaatsen. En door toedoen
van onzen zaligen bisschop schitterde het wijd uit voor bijna alle
kerken van Brittannië, zooals de voorteekenen voorzegd hebben, en
de uitkomst later heeft bewezen.

HOOFDSTUK 2: Na het eerste wonder verhaalt dit hoofdstuk, dat
hij zich in zijn jeugd God heeft uitverkoren
Toen hij dan in zijn jeugdjaren was, gehoorzaam aan zijn ouders,
a a n allen dierbaar, schoon van uiterlijk, zeer begaafd, zachtmoedig,
bescheiden, standvastig, zonder de ijdele verlangens der jeugd,
maar volgens den Apostel Jacobus „vlug in het hooren, traag in het
spreken", stond hij alle bezoekers van het vaderlijk huis ten dienste,
nederig als het koninklijke vazallen, immer onderrichtend als het
hun dienstknechten betrof, opdat volgens den profeet „allen door
God onderwezen zouden worden".
Tenslotte echter, op veertien jarigen leeftijd, overwoog hij in zijn
hart, het vaderlijk landgoed te verlaten en de gerechtigheid des
hemels na te streven 5). Zijn stiefmoeder immers was na den dood
zijner moeder onaangenaam en hard voor hem; toch kreeg hij voor
zich en zijn dienaren wapenen, paarden en kleederen, waarmee
hij gerust voor het oog der vorsten verschijnen kon 6). En nadat
zijn vader hem gezegend had, zooals Isaac Jacob, en Jacob zijn
zonen, opdat zij tot vele duizenden menschen zouden aangroeien,
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matre sua mortua, molesta et immitis erat; tarnen arma et equos
vestimentaque sibi et pueris eius adeptus est, in quibus ante regalibus conspectibus apte stare posset. Cumque benedixisset eum pater
eius, sicut Isaac lacob et lacob filios suos, ut crescerent in multa
milia populorum 10) pergens itinere suo, usquedum inveniret reginam
Oswiu, nomine Eanfled, et per nobiles viros, quibus ante in domo
patris sui ministrabat, laudatus praesentatusque est reginae. Statim,
Deo adiuvante, invenit gratiam in conspectu illius 1T ). Erat enim.
decorus aspectu et acutissimi ingenii, et concessit ei quod petierat,
ut sub illius Consilio et munimine Deo servirei.
Tunc quidam nobilis eo tempore ex sodalibus regis, valde sibi
amabilis et fidelis, nomine Cudda, proponens secularia desideria
contempnere propter infirmitatem paralisin, coenobialemque vitam
sub regulari disciplina in Lindisfarne insula arripere maluit; cui
regina supradicta puerum nuper ad se venientem diligenter commendavit, ut sibi ministraret et Deo serviret. lam enim ille secundum praeceptum reginae, accepta diligenti ministratione, domino
suo et omnibus senioribus in monasterio quasi filius et coetaneis
quasi frater statim in amore factus est, pro eo quod omnem regulärem vitam cum intimo cordis amore in humilitate et obedientia
adimplere nitebatur et omnem psalmorum seriem memoraliter et
aliquantos libros didicit. Adhuc enim laicus capite, corde vero a
vitiis circumcisus, Deo serviebat et partem cum Samuele Heli
sacerdoti ministrante benedictionis accipere meruit 1 8 ).
CAPUT 3 : De eo, quod amaverit sancti Petri apostolorum principis
limina videre
Deinde post circulum annorum, suggerente spiritu sancto, apellare
et videre sedem apostoli Petri et apostolorum principis, adhuc inattritam viam genti nostrae temptare in cor adolescentie supradicti
ascendit et ab ea omnem nodum maculae solvendum sibi credens
et beatitudinem benedictionis accipiendam. Hunc talem sensum
domino suo enotuit; qui statim, ut erat sapiens, suggestum a Deo
esse cognoscens, consensum dedit filio carissimo omnis boni caput
accipere.
Tunc autem cum Consilio patris sui Eanflaed regina ad suum
10
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sicut Isaac
populorum, vgl. Gen., 27, 18—29; 48, 15—19; 49.
invenit.... illius, Esth., 2, 9.
cum Samuele.... meruit, vgl. I Sam., 3, 1.

reisde hij door, totdat hij de gemalin van koning Oswiu bereikte,
die Eanfleda heette 7) ; door toedoen van de edellieden, die hij
vroeger in het huis van zijn vader ter wille was, werd hij bij de
koningin geprezen en aan haar voorgesteld. Aanstonds vond hij met
Gods hulp genade in haar oogen. Want hij was schoon van uiterlijk
en zeer scherpzinnig van aanleg; en daarom stond zij hem toe, wat
hij gevraagd had 8), dat hij onder haar leiding en bescherming
God mocht dienen.
Toentertijd maakte een edelman uit de vazallen des konings, die
haar zeer dierbaar was en trouw, Cudda genaamd 9) het plan. aan
de wereldsche begeerlijkheden te verzaken, daar hij leed aan een
verlamming, om liever onder regeltucht het kloosterleven te aanvaarden op het eiland Lindisfarne; hem beval de bovengenoemde
koningin den knaap, die pas bij haar gekomen was, hartelijk aan,
opdat hij den edelman onderdanig zou zijn en God dienen 10). Hij
nu aanvaardde dan volgens het bevel van de koningin die nauwgezette onderdanigheid, en al spoedig was hij voor zijn leermeester
en alle ouderen in het klooster in liefde als een zoon; hun, die even
oud waren, als een broeder, omdat hij het volle kloosterleven met
de innigste liefde zijns harten in nederigheid en gehoorzaamheid
trachtte te beoefenen en het heele psalterium en nog eenige boeken
van buiten leerde 11). En uiterlijk nog leek 12), maar innerlijk los
van de zonden, diende hij God en was waard met Samuel, die den
priester Heli diende, zijn aandeel der zegening te ontvangen.

HOOFDSTUK 3: Hij verlangt er naar den zetel van den heiligen
Petrus, den Vorst der Apostelen, te bezoeken
Vervolgens kwam, na verloop van jaren 13), onder ingeving van
den Heiligen Geest, in het hart van bovengenoemden jongeman het
plan op, zich te wenden tot den zetel van den Apostel Petrus, den
Vorst der Apostelen, en daaraan een bezoek te brengen en dus een
voor ons volk nog onbetreden weg te beproeven; want hij geloofde,
dat hij door den Apostolischen Stoel bevrijd zou worden van eiken
band van zonde en een zaligenden zegen zou ontvangen 14), Dit
plan maakte hij zijn leermeester bekend, die in zijn wijsheid
aanstonds inzag, dat het door God was ingegeven, en zijn innig
dierbaren zoon toestemming gaf, aan het toppunt van alle goed
deelachtig te worden.
Toen liet koningin Eanfleda hem, op raad van zijn vader, eervol
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proprium propinquum Erconberhtum regem Cantuariorum per
nuntios diligenter commendatum honorifice emisit, ut tamdiu esset
cum eo, usque dum fidèles socios itineris ad apostolicam sedem
tendentes inveniret. Rex vero venientem servum Dei ad se videns,
iuxta consuetudinem suam in orationibus et ieiuniis, in lectione et
vigiliis semper occupatum, mirifice diligebat. Psalmos namque,
quos prius secundum Hieronymi emendationem legerat, more Romanorum iuxta quintam editionem memoraliter transmetuit. Anni
vertente quoque die, rex secundum petitionem reginae languenti
taedio ducem nobilem et admirabilis ingenii quendam nomine Biscop
Baducing inveniens ad sedem apostolicam properantem, ut in suo
cominatu esset, adquisivit.
Pergens igitur servus Dei cum benedictione parentum suorum ad
peregrinationem sicut lacob benedictio quae ei demum in bonum
contigit ^ ) . Omnibus affabilis, mente sagax, corpore strenuus, pedibus velox, habilis ad omne opus bonum, tristia ora numquam contraxit; alacer et gaudens navigio secunde Lugdunam Galliae civitatem pervenit; ibique cum suis sociis aliquod spatium mansit, discedente ab eo austerae mentis duce, sicut a Paulo Barnabas propter
lohannem recessit, qui cognominabatur Marcus '").

CAPUT 4: De eo, quod Dalfinus episcopus sanctum Wilfrithum
benigne acceperat
Benedictus Deus qui servos suos défendit et protegit et per
bonorum auxilia adiuvabit. Nam in supradicta civitate sanctae
memoriae Dalfinus archiepiscopus erat, qui super servum Dei mitissimum Wilfrithum posuit oculos suos in bonum et benigne cum
sociis hospitio susceperat, videns in facie serena, quod benedictam
mentem gerebat. Ideoque omnia illis necessaria, quasi proprii sui
essent, abundare fecit et sibi ilium in adoptivum filium eligere
voluit dicens ad eum: „Si manseris mecum fiducialiter, dabo tibi
bonam partem Galliarum ad regendam in saeculum virginemque
filiam fratrie mei in uxorem et te ipsum adoptivum filium habebo
et tu me patrem, in omnibus fideliter adiuvantem".
Et respondens sanctus Wilfrithus servus Dei sapienter, sicut erat
10

) sicut lacob.... contigit, vgl, Gen., 49.
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Marcus, vgl. Hand., 15, 37—39.
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vertrekken naar haar eigen verwant, koning Erconbert van Kent 15),
hem door boden warm aanbevelend, om zoo lang bij dezen te blijven,
tot hij betrouwbare reisgezellen vond, die op weg gingen naar den
Apostolischen Stoel. Toen nu de koning den dienaar Gods, — na
diens aankomst aan het hof, — beschouwde, volgens zijn gewoonte
immer bezig met gebed en vasten, met lezing en nachtwaken, begon
hij buitengewoon veel van hem te houden. De Psalmen, díe hij eerst
volgens den verbeterden tekst van Hieronymus gelezen had, leerde
hij thans van buiteri naar den trant der Romeinen, volgens de vijfde
uitgave 16). Terwijl dag na dag van het jaar verstreek, vond de
koning overeenkomstig het verzoek der koningin, echter vol tragen
tegenzin, een edelen en buitengewoon verstandigen gids, een
zekeren Biscop Baducing, en wist te bewerken, dat de jongeling,
die op reis was naar den Apostolischen Stoel, in zijn gezelschap
mocht verblijven 17).
De dienaar Gods aanvaardde dus zijn pelgrimstocht met den
zegen zijner ouders, die hem, evenals Jacobs zegen, inderdaad ten
goede kwam. Vriendelijk voor allen, schrander van geest, sterk van
lichaam, vlug ter been, geschikt tot elk goed werk, vertoonde hij
nooit een droef gelaat, maar opgewekt en vreugdig bereikte hij na
een voorspoedige vaart Lyon, een stad in Gallië; en daar bleef hij
met zijn metgezellen eenigen tijd, wijl zijn gids met stuurschen geest
van hem scheidde 18), zooals Barnabas van Paulus wegging om
Johannes, die ook Marcus werd genoemd.
HOOFDSTUK 4: Bisschop Dalfinus neemt den heiligen Wilfrid
welwillend op
Gezegend zij God, die Zijn dienaren verdedigt en beschermt en
hen door de hulp der goeden zal bijstaan. Want in bovengenoemde
stad leefde de aartsbisschop Dalfinus heiliger nagedachtenis 19),
die op den zeer zachtmoedigen dienaar Gods Wilfrid vol goedheid
de oogen richtte, en hem met zijn gezellen welwillend in gastvrijheid
had opgenomen, daar hij in zijn rustig aangezicht zag, dat hij een
bevoorrechten geest in zich droeg. En daarom gaf hij hun alles, wat
hun noodzakelijk was, in overvloed, alsof zij de zijnen waren, en hij
wilde zich Wilfrid tot aangenomen zoon kiezen, waarom hij tot hem
zeide: „Indien ge trouw bij mij blijft, zal ik u een aanzienlijk deel
van Gallië schenken om eeuwig te besturen en de maagdelijke
dochter van mijn broeder tot vrouw, en uzelf zal ik als mijn aangenomen zoon beschouwen, en gij mij als uw vader, die u in alles
trouw helpen zal" 20).
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edoctus, dixit: „Sunt vota mea Domino, quae reddam, relinquens ut
Abraham cognationem et domum patris mei ^ 1 ), ut visitem sedem
apostolicam et ecclesiasticae disciplinae regulas didicerim in augmentum gentis nostrae ad serviendum Deo, desiderans a Deo
accipere quod diligentibus se promisit, dicens : Qui reliquerit patrem
aut matrem et reliqua, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit " ) . lam enim vita comité, Deo adiuvante, si vixero, iterum
revertens videbo faciem tuam".
Haec et alia audiens sanctus episcopus, veraciter servum Dei esse
et a Spiritu sancto imbutum intellexit; praeparans sibi necessaria,
in pace Christi secundum voluntatem eius cum ducibus et opibus ad
sedem apostolicam emisit.

CAPUT 5: De eo, quod ad sanctum Petrum apostolum benedicte
pervenit
Servus igitur Dei Wilfrithus ad sedem olim optatam apostoli Petri
et principis apostolorum gaudens et gratulane cum sociis suis prospere pervenit. Sicut doctor gentium excellentissimus pergens
Hierosolimam ad discipulos Domini ne forte in vacuum curreret aut
cucurrisset 2 Э ) ; ita et iste humillimus gentis nostrae igniculus,
excitante Deo a finibus terrae audire sapientiam 2 4 ) praesulum
mundi Romam venit et in oratorio sancto Andreae apostolo dedicato
ante altare, supra cuius summitatem I U I euangelia posita erant,
humiliter genuflectens, adiuravit in nomine Domini Dei apostolum,
pro quo passus est, ut p r o sua intercessione Dominus ei legendi Inge
nium et docendi in gentibus eloquentiam euangeliorum concedisset.
Et sie factum est, ut multorum testimonio comprobatur.
Nam per multos menses loca sanctorum omni die ad orationem
circumiens, invenit doctorem, sibi amicum per Deum et apostolum
fidelem factum, nomine Bonifacium archidiaconem unum ex con21
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possidebit, Mi., 19, 29.
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En de heilige Wilfrid, de dienaar Gods, gaf hem wijs, zooals hij
iich dat voorgenomen had, ten antwoord: „Mijn beloften aan den
Heer, die ik ten uitvoer zal brengen, zijn: evenals Abraham mijn
verwanten en het huis van mijn vader te verlaten en zoo een bezoek
te brengen aan den Apostolischen Stoel en de regels der kerkelijke
wetenschap te leeren tot meerdere dienstbaarheid van ons volk aan
God; want ik verlang van God te ontvangen, wat Hij beloofd heeft
aan wie Hem liefhebben, toen Hij zeide: „Wie zijn vader of moeder
enzoovoort verlaten zal, zal het honderdvoudige ontvangen en het
eeuwige leven bezitten". — Bij leven en welzijn en met Gods hulp
zal ik wederom terugkeeren en uw aangezicht aanschouwen".
Toen de heilige bisschop deze en nog andere uitspraken vernam,
begreep hij, dat Wilfrid waarlijk een dienaar Gods was en van den
Heiligen Geest doordrongen; hij trof de voor Wilfrid noodzakelijke
voorbereidingen en liet hem in Christus' vrede naar zijn wil met
zijn begeleiders en benoodigdheden naar den Apostolischen Stoel
vertrekken.
HOOFDSTUK 5: Hij bereikt voorspoedig den zetel van den heiligen
Apostel Petrus
De dienaar Gods Wilfrid bereikte dan met zijn gezellen voorspoedig en vol vreugde en dankbaarheid den lang verbeiden zetel
van den Apostel Petrus, den prins der Apostelen 21). Zooals de
uitmuntende leeraar der volken naar Jerusalem ging tot de leerlingen des Heeren, of hij soms niet nutteloos liep of geloopen had,
zoo kwam ook dit diep nederige licht onder ons volk op aansporing
des Heeren van de uiteinden der aarde naar Rome om te luisteren
naar de wijsheid van de geestelijke machthebbers der wereld, wierp
zich in de bidkapel, toegewijd aan den heiligen Apostel Andreas,
nederig op de knieën voor het altaar, waarop de vier Evangeliën
lagen, en bezwoer den Apostel in den naam van den Heer God, voor
Wien hij had geleden, dat op zijn voorspraak de Heer hem het vermogen zou schenken de taal der Evangeliën te verstaan en onder de
volken te verklaren. En aldus geschiedde, zooals door veler
getuigenis bevestigd wordt.
Want terwijl hij vele maanden lang dagelijks de plaatsen der
Heiligen afging om er te bidden, vond hij een leermeester, door
bemiddeling van God en den Apostel zijn trouwe vriend geworden 22), met name Bonifacius, een aartsdiaken, den wijsten onder
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síliariis sapientissimum; a quo quattuor euangelia Christi perfecte
didicit et paschalem rationem, quam scismatici Brittanniae et Hiberniae non cognoverunt et alias multas ecclesiasticae disciplinae
regulas Bonifacius archidiaconus quasi proprio filio suo diligenter
dicta vit.
Nam postremo praesentavit eum papae beatae memoriae et omnem
causam itineris adolescentuli servi Dei mirabiliter ostendit; qui
ponens manum suam benedictam super caput eius, cum oratione
benedixit eum.
Hie vero servus Dei cum reliquiarum sanctarum quas illic invenit
auxilio in pace Christi profecturus, iterum ad patrem suum archiepiscopum Lugdunae Galliae civitatis commode pervenit.
CAPUT 6: De eo, quod a Dalfino episcopo tonsurae Petri apostoli
formam accepit et de martirio eiusdem Dalfini 25)
Invento igitur Dalfino archiepiscopo sospite et sano, gratulabundus filius, ad patrem ingreditur et per ordinem servus Dei Wilfrithus
beatitudinem ei itineris sui omnem narravit. Et episcopus gratias
agebat Deo, quod filium suum incolumem pergentem et iterum
revertentem Dominus custodivit.
Nam et per tres annos simul cum eo mansit et a doctoribus valde
eruditis multa didicit; et amor magis ac magis crescebat inter eos.
Nam servus Dei Wilfrithus desiderio concupiscens tonsurae Petri
apostoli formulam in modum coronae spineae caput Christi cingen.
tis ia), a sancto Dalfino archiepiscopo liben ter suscepit. Manus
sanctas super caput eius ponens, cogitabat in corde suo illum habere
post se heredem, si sic Deus voluisset, aliquod autem melius genti
nostrae Deo providente.
Nam ilio tempore malivola regina nomine Baldhild ecclesiam Dei
persécuta est; sicut olim pessima regina lezabel, quae prophetas
Dei occidit 2T ), ita ista, exceptis sacerdotibus ac diaconibus, novem
episcopos Decidere iussit, ex quibus unus est iste Dalfinus episcopus,
quern duces malignissime ad se venire iusserunt. Ille vero intrepida
mente, sciens quid esset sibi futurum, ad agonis locum pervenit;
simulnue cum eo sanctus Wilfrithus servus Dei, episcopo tarnen
prohibente, gaudens dixit: „Nil melius est nobis, quam pater et
25
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In het hs. С missen wij de woorden: „et de martirio eiusdem Dalfini".
formulam
cingentis, vgl. Mi., 27, 29; Afe. 15, 17.
sicut o l i m . . . . occidit, vgl. I Kon., 18, 4—13.

de raadslieden 23) ; van dezen leerde hij de vier Evangeliën van
Christus volmaakt; ook de Paaschberekening, die de Schismatieken
in Brittannië en Ierland niet kenden 24), en vele andere richtlijnen
der kerkelijke wetenschap leerde de aartsdiaken Bonifacius hem
nauwkeurig als aan zijn eigen zoon.
Tenslotte stelde hij hem voor aan den Paus zaliger gedachtenis,
en verklaarde de heele reden van de reis van den jeugdigen dienaar
Gods voor bovennatuurlijk; en de Paus legde zijn gezalfde hand op
diens hoofd en zegende hem biddend 25).
De dienaar Gods dan volbracht het plan, onder bescherming der
heilige relikwieën, die hij daar verworven had, in Christus' vrede
te vertrekken en kwam weer voorspoedig bij zijn vader, den
aartsbisschop van de stad Lyon in Gallië.
HOOFDSTUK 6: Van bisschop Dalfinus ontvangt hij de tonsuur
naar den vorm van den Apostel Petrus. De marteling van
dienzelfden Dalfinus
Тогп hij aartsbisschop Dalfinus dan gezond en wel aantrof, trad
hij vol erkentelijkheid als een zoon bij zijn vader binnen, en in
volgorde verhaalde de dienaar Gods Wilfrid hem heel den zegenrijken tocht. En de bisschop bracht God dank, dat de Heer zijn
zoon ongedeerd had bewaard op de heenreis en op den terugtocht.
Drie jaren lang bleef hij nu bij hem en deed bij goed onderlegde
leermeesters velerlei kennis op 26) ; en hun wederzij dsche liefde
groeide meer en meer. De dienaar Gods Wilfrid ontving op zijn
vurig verlangen vol vreugde de tonsuur naar den trant van den
Apostel Petrus in den vorm van de doornenkroon, die het Hoofd
van Christus omkranste, door de hand van den heiligen aartsbisschop
Dalfinus 27). Terwijl deze hem de gezalfde handen oplegde,
wenschte hij in zijn hart hem als opvolger te hebben, als zulks Gods
Wil was, maar God beschikte íets beters voor ons volk.
In dien tijd nu vervolgde een kwaadwillige koningin, Baldhild
gehecten, de kerk Gods; zooals weleer de slechte koningin Jezabel,
die de profeten Gods doodde, beval ook zij, behalve de priesters
en diakens, negen bisschoppen te dooden, van wie er één bovengenoemde bisschop Dalfinus was, wien de rijksgrooten met boos opzet
bevalen bij hen te komen. Maar hij ging met onverschrokken geest,
wetend wat hem te wachten stond, naar de plaats van zijn dood; en
tezamen met hem de heilige dienaar Gods Wilfrid, hoewel de bisschop hem poogde tegen te houden; maar hij zeide vol vreugde:
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filius simul mori et esse cum Christo". lam enim sanctus episcopus
martyrio coronatus est.
At vero cum sanctus Wilfrithus spoliatus et paratus ad palmam
martyrii intrepidus staret, duces interrogaverunt, dicentes: „Quis
est iste iuvenis formosus, qui se praeparat ad mortem?" Dictumque
est illis: „Transmarinus de Anglorum gente ex Britannia". Iterumque dixerunt: „Farcite illi et nolite tangere eum".
Eccel iam sanctus Wilfrithus noster nunc confessor f actus est,
sicut lohannes apostolus et euangelista in dolio oleo fervente illaesus sedebat et venenum mortiferum bibebat et nihil ei nocuit 2 e ).
De quo et lacobo Apostolo fratre eius lesus dixit: „Vos potestis
calicem bibere, quem ego bibiturus sum?" -") et cetera.

CAPUT 7: De eo, quod invitatus est ab Alhfritho rege
Tunc eo tempore sanctus Wilfrithus confessor, patre suo episcopo
honorifice sepulto, cum multiplici benedictione et reliquiarum
sanctarum auxilio navem ascendeos, fiante vento secundum desiderium nautarum, ad regionem suam prospere in portum salutis
pervenerunt. Audiens autem Alchfrithus, qui cum Oswiu patre suo
regnabat, talem servum Dei cum suis sociis de apostolica sede
venisse et verum pascha praedicantem et sancti Petri apostoli
ecclesiae disciplinam multiplicem didicisse, quam maxime rex diligebat, suadente sibi fideli amico Coenowalcho Occidental ium
Saxonum rege; et ideo ad se venire iussit.
Veniens ergo sanctus Wilfrithus ad regem invitantem se, pacifice
salutavit eum, dicens: „lesus Christus, filius Dei, praecepit discipulis suis et principi eorum Petro apostolo: Domum in quamcumque
intraveritis, dicite: Pax huic domui 3 0 ). Huius pacis fundamenta
primum inter corpus et animam in nobis poneré debemus, ut doctor
- β ) sicut J o a n n e s . . . . s e d e b a t . . . . nocuit, vgl. ABDIAS: M ir acula Joannis,
hoofdsí. 2: ,
in dolio íerventís oleo m e r g i . . . . " ;
hoofdst. 20: , , . . . . venenum si dederit mihi bibere, invocato nomine Domini mei,
nocerc non potuit".
Vergelijk ook TERTULLIANUS, De praescriptione
haeretìcorum,
hoofdstuk 36:
ulta quam felix e c c l e s i a . . . . ubi apostolus Ioannes posteaquam in oleum igneum
demersus nihil passus est, in insulam relegatur" (PL., 2, 49).
2l1
) Vos potestis
bibiturus sum, Mt., 20, 22.
·'"') D o m u m . . . . domui, Le, 10, 5; vgl. Mt., 10, 12.
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„Niets is ons beter dan als vader en zoon samen te sterven en met
Christus te zijn". Dan werd de bisschop met het martelaarschap
bekroond 28).
Maar toen de heilige Wilfrid, ontkleed en gereed tot den martelpalm, onverschrokken stond te wachten, deden de rijksgrooten
navraag en zeiden: „Wie is die schoone jongeman, die zich gereed
houdt voor den dood?" — En men zeide hun: „Iemand van overzee,
van het volk der Anglen uit Brittannië". — Zij zeiden dan weer:
„Spaart hem en raakt hem niet aan" 29).
Ziet, nu reeds werd onze heilige Wilfrid een belijder 30), zooals
de Apostel en Evangelist Johannes, die ongedeerd neerzat in het
vat met kokende olie en doodelijk gif dronk, dat hem niets schaadde.
Over hem nu en zijn broeder den Apostel Jacobus sprak Jezus:
„Kunt gij den kelk drinken, dien Ik drinken z a l ? " enzoovoort.
HOOFDSTUK 7: Hij wordt uitgenoodigd door koning Alchfrid
Toentertijd ging, na de eervolle begrafenis van zijn vader, den
bisschop, de heilige belijder Wilfrid scheep, onder veelvoudige
zegening en onder bescherming der heilige relikwieën, en daar de
wind woei overeenkomstig het verlangen der schepelingen, kwamen
zij voorspoedig in behouden haven in zijn landstreek. Alchfrid 31),
die met zijn vader Oswiu regeerde 32), vernam, dat zulk een dienaar
Gods met zijn gezellen was teruggekomen van den Apostolischen
Stoel, dat hij de juiste Paaschviering predikte en zeer goed op de
hoogte was van vele voorschriften der Kerk van den heiligen Apostel
Petrus, welke voorschriften de koning, op aanraden van zijn trouwen
vriend Coenwalch, den koning van Wessex 33), boven alle andere
hoogachtte. En om die redenen liet hij hem bij zich komen.
Toen dus de heilige Wilfrid bij den koning kwam op diens uitnoodiging, bracht hij hem zijn vreedzamen groet en zeide: „Jezus
Christus, de Zoon Gods, beval zijn leerlingen en hun hoofd, den
Apostel Petrus: „In welk huis ge ook binnengaat", zegt: „Vrede zij
dit huis". De grondslag van dezen vrede moeten wij allereerst in
onszelf leggen tusschen lichaam en ziel, zooals ook de leeraar der
volken verkondigde, toen hij zeide: „De vrede van Christus moet
jubelen in uw harten". — Op de tweede plaats beval Jezus Christus
vrede te hebben tusschen ons en de naasten, door Zijn woorden:
„Behoudt het zout in u, en leeft in vrede onder elkander".
Nadat hij nu deze begroetingswoorden beëindigd had, wierp de
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gentium praedicavit, dicens: Pax Christi exultet in cordibus vestris 3 1 ). Deinde inter nos et próximos pacem habere lesus Christus
praecepit, dicens: Habete sal in vobis et pacem habete inter vos" 3 2 ).
Postquam autem finivit praedicationis verba, humiliter rex prosternens se ante pedes suscepit verba servi Dei electi et petivit ab
eo benediction em; videbatur enim ei, quasi angelus Dei loqueretur.
Deinde benedixit eum, et mutuo loqui coeperunt. Interrogavit eum
prudenter, sicut erat sapiens, de disciplina diversa Romanae
ecclesiae et institutionis. Ille vero, ut erat edoctus, sermone perspicuo scienter in omnibus respondit. Postea rex adiuravit eum per
Dominum et per sanctum Petrum apostolum, ut esset cum eo, ut
sibi et omni populo, organo spiritali de se canente, verbum Dei
praedicaret. Ille vero intellegens amorem regis in eum, consensit ei
esse cum eo. Tunc autem mirifice anima utriusque in alterum conglutinata est, sicut animam David et lonothae inter alterutrum
compaginatam legimus "J.

CAPUT 8: De eo, quod dedit ei Alhfrithus coenobium Inhripis
Deinde postquam de die in diem inter eos augebatur amor,.
Alchfrithus dedit primum sancto Wilfritho confessori terram decern
tributariorum Aetstanforda et post paululum coenobium Inhrypis
cum terra XXX mansionum pro animae suae remedio concessit ei,
et abbas ordinatus est.
lam autem, sicut ei saeculi huius lata ianua per Dominum aperiebatur et per sanctum Petrum apostolum, ita large crescebat ei porta
aperta elemosinarum pro Domino in pauperes, pupillos ac viduas
omnique languore infirmitatis colligatos, ostendens perspicue, quid
animo gerebat in paupertate.
Eccel iam fratres, videte et ammiramini, quam magnum bonum
Deus regi concedit qui invenit bonam margaritam et statim sine
mora comparavit eam 3 4 ). Non solum autem Alchfrithus rex sanctum
Wilfrithum abbatem díligebat, sed omnis populus, nobiles et ignobiles, eum habebant quasi prophetam Dei, ut erat.
")
32
)
::3
)
34
)
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P a x . . . . vestris, Col., 3, 15.
H a b e t e . . . . vos, Mc, 9, 49.
sicut a n i m a m . . . . legimus, vgl. I Sam., 19 en 20.
invenit
comparavit eam, Mt., 13, 46,

koning zich nederig voor zijn voeten neer, aanvaardde de woorden
van den uitverkoren dienaar Gods en vroeg zijn zegen. Want het
scheen hem toe, als sprak een Engel Gods. Dan zegende Wilfrid
hem, en zij begonnen samen te spreken. De koning ondervroeg hem,
wijs als hij was, met verstand van zaken over de van hen afwijkende
gebruiken en inrichting der Romeinsche kerk 34). En de ander,
ervaren als hij was, antwoordde op alles in een helder betoog met
kennis van zaken. Daarna bezwoer de koning hem bij den Heer en
den heiligen Apostel Petrus bij hem te blijven om hemzelf en het
geheele volk door de geestelijke onderrichtingen uit zijn mond het
woord Gods te verkondigen. Wilfrid nu, de liefde van den koning
jegens hem bemerkend, stemde er in toe bij hem te blijven. Toen
versmolten zich wonderlijk beider zielen met elkander, zooals we
ook lezen, dat de zielen van David en Jonathan tezamen innig vereenigd waren 35).

HOOFDSTUK 8: Alchfrid schenkt hem het klooster Ripon
Nadat daarop de liefde tusschen hen van dag tot dag was toegenomen, schonk Alchfrid den heiligen belijder Wilfrid eerst een
landgoed met tien pachters, Stamford 36), en kort daarna gaf hij
tot geruststelling zijner ziel hem het klooster Ripon 37) met een
terrein, waarop dertig woningen, en werd Wilfrid tot abt gewijd.
En zooals hem de wijde poort dezer wereld door toedoen van den
Heer en den heiligen Apostel Petrus werd opengezet, zoo ook
ontsloot zich steeds wijder voor hem de reeds geopende poort der
aalmoezen ter liefde Gods voor armen, weezen en weduwen, en
voor allen, die door eenige ziekte gekluisterd waren; en duidelijk
toonde hij, wat zijn gevoelens waren ten opzichte van den arme.
Ziet nu, broeders, ziet en bewondert het, dat God zulk een groot
goed schonk aan dien koning, die een echte parel voñd en haar
aanstonds zonder uitstel kocht. Echter niet alleen koning Alchfrid
beminde den heiligen abt Wilfrid, maar heel de bevolking, de adel
en de gewone man beschouwde hem als een profeet Gods, wat hij
inderdaad was.
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CAPUT 9: De eo, quod ab Aegilberhto episcopo presbiter ordina tus
est
In Ulis autem diebus veniens Aegelberchtus episcopus transmarinus ad regem Oswiu et ad Alchfrithum, filium eius, visitavit eos,
ïndicavitque ei Alchfrithus rex de sancto Wilfritho abbate ab apostolica sede veniente, sicut illi nuntiatum est ab his, qui eum noverant,
dicentes virum esse humilem et quietum, in ieiuniis et orationibus
occupatum, benignum, sobrium, modestum, misericordem, plenum
auctoritatis gratiae Dei, pudicum, prudentem, non vinolentum, docibilem et bene docentem :15), sermone puro et aperto. „Ideoque rogo
te ut imponas super eum presbiterii gradum, et sit mihi comes individuus".
Episcopus autem respondit ei prophetico spiritu: „Talis utique
debet episcopus fieri", et eum secundum praeceptum regis Inhripis
presbiterum ordinavit. Sicut autem David puer electus a Domino
est et per Samuelem unctus 3 0 ) I dona prophetiae accipere post
multas temptationes meruit; ita sanctus Wilfrithus presbiter post
multas benedictiones sanctorum Dei tam multíplices donationes
coram Deo et hominibus, quam enumerare nullus potest, Deo con.
cedente et in angustiis suis custodíente, accepit.

CAPUT 10: De conflictu sancti Wilfrithi presbiteri contra Colmanum episcopum de ratione paschae
Quodam tempore in diebus Colmani Eboracae civitatis episcopi
metropolitani, regnantibus Oswiu et Alchfritho filio eius, abbates
et presbiteri omnesque ecclesiasticae disciplinae simul in unum
convenientes in coenobio, quod Streuneshalgh dicitur, praesente
sanctimoniale matre piissima Hilde, praesentibus quoque regibus
et duobus Colmano et Aegilberhto episcopis, de paschali ratione
conquirebant, quid esset rectissimum, utrum more Britonum et
Scottorum omnisque aquilonalis partis a XIIII luna, dominica die
veniente, usque ad XXII pascha agendum, an melius sit ratione
sedis apostolicae a XV luna ^) usque in XXI paschalem diem dominicam celebrandam.
•',r>) s o b r i u m . . . . docentem, vgl. I Tim., 3, 1—7; Tit., 1, 7—9.
) sicut autem D a v i d . . . . unctus, vgl. I Sam,, 16.
37
) Het hs. F laat de volgende woorden weg: „usque ad XXII pascha agendum, an melius sit ratione sedis apostolicae a XV luna". De cijfers XXI en XXII
in het hs. С zijn waarschijnlijk afkomstig van overschrijffouten.
36
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HOOFDSTUK 9: Door bisschop Agilbert wordt hij priester gewijd
In die dagen nu kwam bisschop Agilbert van overzee 38) koning
Oswiu en diens zoon Alchfrid bezoeken, en koning Alchfrid verhaalde hem van den heiligen abt Wilfrid, hoe hij van den Apostolischen Stoel was teruggekomen, zooals den bisschop ook verteld
werd door hen, die hem kenden en die zeiden, dat hij een nederig
en evenwichtig man was, immer bezig met vasten en bidden, deugdzaam, sober, bescheiden, barmhartig, vervuld van de waardigheid
der genade Gods, eerbaar, verstandig, geen drinker, bevattelijk,
goed onderrichtend, oprecht en ongeveinsd in zijn woorden 39). „En
daarom vraag ik u, dat ge hem bekleedt met de priesterlijke waardigheid, en hij mij een onafscheidelijke gezel mag zijn".
De bisschop nu antwoordde hem met profetischen geest: „Zoo
iemand moet zeker bisschop worden", en wijdde hem volgens het
verzoek van den koning tot priester van Ripon 40). Zooals nu de
jonge David door God werd uitverkoren, en gezalfd door Samuel,
na vele beproevingen de gave der profetie verdiende te ontvangen,
zoo ontving ook de heilige priester Wilfrid na vele zegeningen der
heiligen Gods zoo velerlei gaven voor het oog van God en de
menschen als niemand kon opsommen, dank zij de mildheid Gods
en Diens bescherming bij al zijn moeilijkheden.
HOOFDSTUK 10: Het conflict van den heiligen priester Wilfrid
met bisschop Colman over de berekening van den Paaschdatum 41)
Te eeniger tijd nu in de dagen, dat Colman metropoliet was van
de stad York 42), onder de regeering van Oswiu en zijn zoon
Alchfrid, kwamen de abten en priesters en alle kerkelijke functionarissen bijeen in het klooster, dat Strenaeshalc genoemd wordt 43),
in tegenwoordigheid van de eerbiedwaardige moeder, de vrome
Hilda 44), in tegenwoordigheid ook van de koningin en de twee
bisschoppen Colman en Agilbert, en stelden een onderzoek in naar
de berekening van den Paaschdatum, wat het meest juist was: of
men Paschen moest vieren naar de wijze der Britten en Schotien
en van het geheele Noorden op den Zondag, vallend tusschen den
14en en 22en dag der maan, óf dat het beter was, volgens de berekening van den Apostolischen Stoel tusschen den 15en en 21 en
dag der maan den Paasch-Zondag te vieren 45).
Eerst werd, zooals billijk was, bisschop Colman gelegenheid
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Tempus datum est Colmano episcopo primum, ut dignum erat,
audientibus cunctis, reddere rationem. Ille autem intrepida mente
respondens dixit: „Patres nostri et antecessores eorum, manifeste
spiritu sancto inspirati, ut erat Collumcillae, XIIH luna die dominica
pascha celebrandum sanxerunt, exemplum tenentes lohannis apos
3B
toli et evangelistae, qui supra pectus Domini in coena recubuit )
et amator Domini dicebatur; ille Х Ш І luna pascha celebravit, et
nos, sicut discipuli eius Policarpus et alii, ea fiducia celebramus;
nec hoc audemus pro patribus nostris neque volumus mutare. Nostrae partis detuli sententiam, vos vestram dicite".
Imperatum est ab Aegilberchto episcopo transmarino et Agathone
presbitero suo, sancto Wilfritho presbitero et abbati suaviloqua
eloquentia in sua lingua Romanae ecclesiae et apostolicae sedis dare
rationem. Ipse vero, humiliter ut erat, respondit dicens: „Hanc
quaestionem olim iam in Nicea Bithyniae civitate patres nostri
sanctissimi et sapientissimi trecenti decern et octo congregati in unum
mirifice investigaverunt et statuerunt inter alia iudicia nono decimo
anno circulum lunae in se revertentem, qui nunquam ostendit quod
in XIIII luna pascha faciendum sit. Haec ratio disciplinae aposto
licae sedis est et paene totius mundi, et sie dixerunt patres nostri
post multa iudicia: „Homo qui unum ex his condempnaverit,
anathema sit".
Tunc Oswiu rex, tacente sancto Wilfritho presbitero, subridens
interrogavit omnes, dicens: „Enuntiate mihi, utrum maior est
Columcillae an Petrus apostolus in regno coelorum?" Omnis synodus una voce et consensu respondit: „Hoc Dominus diiudicavit qui
dixit: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam
et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves
regni coelorum et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum
et in coelis. Et quodcumque super terram erit solutum et in
coelis" 3 0 ) .
Rerum rex sapienter dixit: „Ille est hostiarius et clavicularius,
contra quem conluctationem controversiae non facio nec facientibus
consentie et iudiciis eius in vita mea in nullo contradicam".
Colmanus vero episcopus audiens, quid esset faciendum, dum
tonsuram et paschae rationem propter timorem patriae suae con•',β)
30

qui s u p r a . . . . recubuit, Jo., 21, 20.

) Tu es Petrus
coelis, Mt., 16, 18—19. Het hs. С. citeert dezen tekst als
volgt: „Tu es Petrus et cetera. Tibique trado claves regni coelorum et quemcumque usque erit solutus et in coelo".
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gegeven om, terwijl allen luisterden, zijn meening weer te geven.
Hij nu antwoordde vrijmoedig: „Onze vaderen en hun voorgangers
hebben, klaarblijkelijk voorgelicht door den Heiligen Geest, zooals
Columba was, verordend op den Zondag na den 14en dag der maan
het Paaschfeest te vieren, het voorbeeld volgend van den Apostel
en Evangelist Joannes, die op de borst des Heeren rustte bij het
• laatste avondmaal en de liefhebbende leerling des Heeren genoemd
werd; hij vierde Paschen na den 14en dag der maan, en in vertrouwen daarop vieren ook wij het zoo, evenals zijn leerlingen Polycarpus en anderen; en dit veranderen durven wij niet voor onze
vaderen, noch willen wij. De meening van onze richting heb ik naar
voren gebracht; zegt gij nu de uwe".
Door bisschop Agilbert van overzee en zijn priester Agatho werd
den heiligen priester en abt Wilfrid opgelegd met zoete welsprekendheid in zijn landstaal de berekening van de Romeinsche Kerk
en den Apostolischen Stoel weer te geven 46). Hij nu antwoordde,
nederig als híj was, met deze woorden: „Dit vraagstuk hebben
oudtijds reeds te Nicea, een stad in Bithynië, onze heilige en wijze
voorvaderen ten getale van driehonderd en achttien bijeengekomen,
grondig onderzocht, en zij hebben onder andere besluiten vastgesteld, dat de kringloop der maan, die in negentien jaar voltooid is,
nooit aanwijst, dat Paschen op den 14en dag der maan gesteld moet
worden. Deze meening behoort tot de voorschriften van den Apostolischen Stoel en van bijna de geheele wereld, en aldus bepaalden
onze vaderen achter de vele besluiten: „Hij, die een hiervan veracht,
zij vervloekt".
Toen zweeg de heilige priester Wilfrid, en koning Oswiu ondervroeg allen glimlachend en sprak: „Zegt mij: is Columba of de
Apostel Petrus grooter in het rijk der hemelen?" — De heele
vergadering antwoordde eenstemmig en eensgezind: „Dit heeft de
Heer beslist, die zeide: „Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik
Mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En u zal Ik de sleutels van het rijk der hemelen geven, en
al wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemelen gebonden
zijn. En alwat op aarde zal worden ontbonden, zal dat ook zijn in
de hemelen" 47).
Weer sprak de koning wijs: „Hij is de deurbewaarder en sleuteldrager, tegen hem ga ik geen twistgeding aan, noch stem ik in met
wie zulks doen, en zijn beslissingen zal ik in mijn leven in geen geval
tegenspreken" 48).
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tempsit, ut secederet et alii meliori sedem suam occupandam relin
queret, et sic fecit.

CAPUT 11: De electione Wilfrithi in episcopatum
Reges deinde consilium cum sapientibus suae gentis post spatium
inierunt, quern eligerent in sedem vacantem, qui voluisset sedis
apostolicae disciplinam sibi faceré et alios docere et esset dignus
moribus et Deo acceptabilis et hominibus amabilis. Responderunt
omnes uno consensu: „Neminem habemus meliorem et digniorem
nostrae gentis quam Wilfrithum presbiterum et abbatem, quia in
omnibus rebus sapientem agnovimus et talem esse, qualem Paulus
apostolus ad Titum scribens docuit: Oportet episcopum sine crimine
esse, ut Dei dispensatorem; non superbum, non iracundum, non vinolentum, non percussorem, non litigiosum, non turpe lucrum sectantem: sed hospitalem, benignum, sobrium, iustum, sanctum, continentem amplectentemque eum, qui secundum doctrinam est, fidelem
sermonem, ut potens sit exhortan ad doctrinam et contradicentes
revincere 4 0 ). Haec omnia secundum apostoli iudicium iste habet,
et ideo eum eligimus in perfecta aetate ad legem Dei docendam".
Erat autem ita homo ille electus, sicut lohannes praecursor Domini
et Ezechiel propheta, XXX annorum aetatis 4 1 ).
Tunc quoque consenserunt reges et omnis populus huic electioni,
et sancto Wilfritho presbitero omnis conventus in nomine Domini
accipere gradum episcopalem praecepit. Ille autem primo abnuens,
non esse se dignum excusavit; postremo tarnen oboediens f actus est,
noluitque benedictionem Dei effugere.
Qualem ergo illi tunc eum intellexerunt, talem et nos adhuc
viventes novimus. Fuit enim sermo eius purus et apertus, plenus
gravitatis et honestatis, plenus suavitatis et gratiae, tractans de
misterio legis, de doctrina fidei, de virtute continentiae, de disciplina iustitiae; unumquemque diversa ammonens exhortatione secundum morum qualitatem: videlicet ut praenosceret, quid, cui, quando
vel quomodo proferret.
Prae caeteris ei speciale officium erat, ut ieiuniis et orationibus
40
41
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)

Oportet
revincere, vgl. I Tim., 3, 3; Tit., 1, 7—9.
et E z e c h i e l . . . . aetatis, vgl. Ez., 1, 1.

Bisschop Colman dan hoorde 49), wat hem te doen stond, wanneer
hij tenminste de tonsuur en de Paaschberekening uit vrees voor zijn
landgenooten ongewenscht achtte: dat hij moest aftreden en zijn
zetel aan een ander, die beter was, ter bezetting overlaten, en aldus
handelde hij 50).
HOOFDSTUK 11 : De verkiezing van Wilfrid tot het bisschopsambt
Vervolgens pleegden de koningen na verloop van tijd 51) overleg
met de raadslieden van hun volk, wien zij zouden kiezen voor den
open zetel, iemand die de voorschriften van den Apostolischen Stoel
zelf zou willen uitvoeren en aan de anderen leeren, en die waardig
van karakter was, aangenaam aan God en voor de menschen beminnenswaardig. Allen antwoordden eensgezind: „Wij houden niemand
voor beter en waardiger onder ons volk dan den priester en abt
Wilfrid, want wij hebben bevonden, dat hij in alles wijs is en zoo
als de Apostel Paulus in zijn brief aan Titus leerde: „Een bisschop
moet onberispelijk zijn, als de uitdeeler van Gods geheimenissen,
niet verwaand, niet driftig, geen drinker, geen vechter, niet twistziek,
niet bedacht op schandelijke winst, maar gastvrij, welwillend, sober,
rechtvaardig, heilig, matig, en zich houdend aan de rechtzinnige
prediking, die strookt met de leer, opdat hij in staat is aan te sporen
tot de leer en de tegensprekers te overwinnen." Dit alles naar de
uitspraak van den Apostel bezit hij, en daarom verkiezen wij hem,
die nu de jaren bereikt heeft om de wet Gods te onderrichten." De
aldus gekozen man nu was, evenals Joannes de Voorlooper des
Heeren en Ezechiel de Profeet, dertig jaren oud 52).
Toen stemden ook de koningen en het geheele volk met deze
keuze in, en de volledige vergadering beval den heiligen priester
Wilfrid in den naam des Heeren de bisschoppelijke waardigheid te
aanvaarden 53). Aanvankelijk nu weigerde deze, met de verontschuldiging, dat hij niet waardig was; tenslotte echter gehoorzaamde
hij en wilde hij den zegen Gods niet ontvluchten.
Gelijk zij hem dan toen zagen, kennen ook wij, die nu leven, hem
nog. Hij was immers ín zijn woorden oprecht en ongeveinsd, vol
ernst en waardigheid, vol zoetheid en sierlijkheid, terwijl hij sprak
over de geheimenis der wet, over de leer des geloofs, over de deugd
der zelfbeheersching en over het in praktijk brengen der rechtvaardigheid; eenieder spoorde hij aan met verschillende vermaning
naargelang den aard van zijn zeden, en wel omdat hij immers altijd
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et vigilas incumberet, scripturas legens — memoriam autem miram
in libris habuit — percurrens cañones, exempla sanctorum imitatus,
cum fratribus pacem implens, tenens quoque humilitatem et illam
supereminentem omnibus donis caritatem, sine qua omnis virtus
nihil est, curam pauperum gerens, esurientes pascens, nudos vestiens, peregrinos suscipiens, captivos redimens, viduas ac pupillos
tuens, ut mercedem vitae aeternae inter choros angelorum cum
Domino nostro lesu Christo accipere mereatur 4 2 ).

CAPUT 12: De eo, quod in Gallia ordinatus sit
Locutus est autem sanctus Wilfrithus electus, dicens: „O domini
venerabiles reges, omnibus modis nobis necessarium est provide
considerare, quomodo cum electione vestra sine accusatione catholicorum virorum ad gradum episcopalem cum Dei adiutorio venire
valeam. Sunt enim hic in Britannia multi episcopi quorum nullum
meum est accusare, quamvis veraciter sciam quod quattuordecimanni sunt ut Brittones et Scotti; ab Ulis sunt ordinati, quos nec
apostolica sedes in communionem recipit ñeque eos qui scismaticis
consentiuntj et ideo in mea humilitate a vobis poseo, ut me mittatis
cum vestro praesidio trans mare ad Galliarum regionem, ubi catholici episcopi multi habentur, ut sine controversia apostolicae sedis,
licet indignus, gradum episcopalem merear accipere".
Tale iam consilium bene regibus complacuit, praeparantes ei
navem et auxilia hominum et pecuniae multitudinem, ita ut valde
honorifice ad Galliae regionem pervenerit. Ibique statim conventio
magna facta est non minus quam duodecim episcoporum catholicorum, e quibus unus erat Aegilberhtus episcopus. Qui omnes eum
propter fidem suam indicatam gratanter et honorifice coram omni
populo publice ordinaverunt et in sella aurea sedentem more eorum
sursum elevaverunt, portantes manibus soli episcopi intra oratorium,
nullo alio attingente, hymnos canticaque in choro canentes; sicque
*2) Fuit
. mereatur, werd geheel overgenomen uit het Vita sancii Cultiberli, hoofdstuk 30, met uitzondering van de twee woorden „omnibus donis".
Vergelijk hiervoor eveneens I, blz. 12.
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van tevoren wist, wat nuttig zou zijn, voor wièn, wanneer en op
welke wijze.
Bovenal was het hem een bijzondere taak, zich toe te leggen op
vasten, gebeden en nachtwaken, terwijl hij de Schriften las, — wat
boeken betreft had hij namelijk een wonderbaarlijk geheugen, — de
kerkelijke wetten naging, de voorbeelden der heiligen navolgde,
met zijn medebroeders den vrede handhaafde, ook de nederigheid
onderhield en de liefde, die alle gaven te boven gaat en zonder
welke alle deugd niets is, zorg droeg voor de armen, de hongerigen
spijzigde, de naakten kleedde, de vreemdelingen herbergde, de
gevangenen verloste, de weduwen en weezen beschermde, zoodat
hij verdiende het loon van het eeuwige leven onder de koren der
Engelen met onzen Heer Jesus Christus te ontvangen.
HOOFDSTUK 12: Hij wordt in Gallië gewijd
De heilige Wilfrid, gekozen bisschop, nu sprak, zeggende: „Achtenswaardige koningen, het is ons noodzakelijk op alle wijzen
zorgvol te beschouwen, hoe ik op uwe uitverkiezing zonder verwijten van katholieke zijde met Gods hulp tot de bisschoppelijke
waardigheid komen kan. Immers, er zijn hier in Brittannië vele
bisschoppen, van wie ik het recht niet heb iemand te beschuldigen,
hoewel ik zeker weet, dat zij Quartodecimanen zijn 54), zooals
de Britten en de Schotten; wie door hen gewijd zijn, neemt de Apostolische Stoel niet in gemeenschap aan, evenmin als hen, die instemmen met de Schismatieken 55), en daarom vraag ik u nederig, dat
gij mij onder uwe bescherming over de zee naar de landstreek Gallië
laat gaan, waar men vele katholieke bisschoppen heeft, opdat ik
zonder tegenkanting van den Apostolischen Stoel, zij het dan ook
onwaardig, de bisschoppelijke waardigheid moge ontvangen".
Zulk een plan nu beviel de koningen zeer 56), die hem een schip
gereed maakten, een wacht van mannen meegaven en een groóte
som gelds, zoodat hij zeer eervol in de landstreek Gallië aankwam 57). Daar werd aanstonds een groóte vergadering belegd
van niet minder dan twaalf katholieke bisschoppen, van wie er een
de bisschop Agilbert was. Zij allen wijdden hem om zijn betoonde
rechtzinnigheid gaarne en met onderscheiding, openlijk voor heel
het volk, en volgens hun gewoonte hieven zij hem, gezeten op een
gouden zetel 58), omhoog en droegen hem eigenhandig rond binnen
de kerk, alleen de bisschoppen, zonder dat iemand anders hem
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post spatium temporis ad sedem episcopalem Eboracae civitatis
hunc emiserunt et praeceperunt ei in nomine Domini in catholica
fide permanere, sicut Paulus apostolus Timotheo filio suo custodire
propositum suum praecepit, quod per manus impositionem eius
accepit * 3 ).

CAPUT 13: Quomodo Dominus pontificem nostrum de mare et de
manu paganorum cum suis liberavit
Navigantibus quoque eis de Gallia Britannicum mare cum beatae
memoriae Wilfritho episcopo, canentibus clericis et psallentibus
laudem Dei pro celeumate in choro, in medio mari validissima tempestas exorta est, et venti contrarli, sicut discipulis lesu in mare
Galileae erant **). Fiante namque vento euroaustro dure, albescentia undarum culmina in regionem Australium Saxonum, quam
non noverant, proiecerunt eos. Mare quoque navem et homines
relinquens, terras fugiens, litoraque detegens, et in abyssi matricem
recessit.
Gentiles autem cum ingenti exercitu venientes, navem arripere,
praedam sibi pecuniae dividere, captivos subiugatos deducere resistentesque gladio uccidere incunctanter proposuerunt. Quibus sanctus
pontifex noster copiosam pecuniam promittens, animas redimere
cupiens leniter pacificeque loquebatur. Uli vero feroces et indurato
corde cum Pharaone populum Dei dimitiere nolentes *'} et dicentes
superbe, sua esse omnia quasi propria, quae mare ad terras proiecit.
Stans quoque princeps sacerdotum idolatriae coram paganie in
tumulo excelso, sicut Balaam, maledicere populum Dei 40) et suis
magicis artibus manus eorum alligare nitebatur. Tunc vero unus ex
sodalibus pontificis nostri lapidem ab omni populo Dei benedictum
more Davidico de funda emittens, fronte perforata usque ad cerebrum magi exprobrantis illisit; quem, retrorsum exanimato cadavere
cadente, sicut Goliad in harenosis locis mors incerta praevenit ").
A d bellum ergo se praeparantes pagani, aciem frustra in populum
Dei direxerunt. Dominus enim pro paucis pugnavit; sicut iam Gedeon
Domini iussu cum CCC viris bellatorum Madianitum CXX milia uno
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sicut Paulus
accepit, vgl. I Tim., 4, 14; 6. 20; II Tim., 1, 6.
sicut.... erant, vgl. Mt., 8, 23—27; Mc, 4, 35—41; Le, 8, 22—25.
cum Pharaone.... nolentes, vgl. Ex., 5.
sicut Balaam
Dei, vgl. Num., 22.
more Davidico.... praevenit, vgl. I Som., 17.

aanraakte, terwijl zij in koor hymnen en liederen zongen; en zoo
lieten zíj hem na verloop van tijd 59) naar den bisschopszetel van
de stad York vertrekken 60) en bevalen hem in den naam des
Heeren te volharden in het katholieke geloof, zooals de Apostel
Paulus aan zijn zoon Timotheus beval zijn voornemen te bewaren,
dat hij door zijn handoplegging had ontvangen.
HOOFDSTUK 13: Hoe de Heer onzen bisschop met de zijnen uit
de zee en de handen der heidenen redde
Toen zij in gezelschap van bisschop Wilfrid zaliger gedachtenis
vanaf Gallië de Britsche zee bevoeren, en de geestelijken volgens
voorschrift in koor den lof van God zongen met liederen en psalmen,
stak ook voor hen midden op zee een zeer krachtige storm op,
bovendien nog tegenwinden, zooals er waren voor de leerlingen
van Jezus op de zee van Galilea. Want doordat er een straffe
Zuidoostenwind woei, wierpen de witte koppen der golven hen op
het gebied van Sussex, dat zij niet kenden. Ook trok de zee zich
terug in den schoot van den afgrond, terwijl zij schip en bemanning
o p het droge liet, wegweek van het land en het strand volkomen
onbedekt liet liggen.
De inboorlingen nu kwamen met een geweldig leger, en maakten
zonder dralen het plan, het schip te overmeesteren, den buit aan
geld onder elkaar te verdeelen, de gevangenen als slaven weg te
voeren en de weerspannigen met het zwaard te dooden. Met de
belofte van een groóte som gelds sprak onze heilige bisschop hen
vriendelijk en vreedzaam toe, verlangend hun zielen te winnen. Zij
echter, woest en versteend van hart, weigerden, evenals Pharao,
het volk Gods te laten vertrekken, en zeiden trotsch, dat alles,
wat de zee aan land wierp, hun eigendom was. Ook stond het hoofd
d e r afgodspriesters vóór de heidenen op een uitstekenden heuvel,
en poogde evenals Balaam het volk Gods te vervloeken en door zijn
tooverkunsten hun handen te binden. Maar toen wierp, evenals
David, een der gezellen van onzen bisschop een steen, door heel
het volk Gods gezegend, uit zijn slinger, trof hem, en tot aan de
hersenen werd het voorhoofd van den tierenden priester doorboord;
zijn lichaam viel ontzield achterover, en op het zandige strand
overviel hem, evenals Goliath de ongewisse dood.
De heidenen maakten zich dan op voor den strijd, maar richtten
tevergeefs hun aanval tegen het volk Gods. Want de Heer streed
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ímpetu occidit 4 8 ), ita et isti sodales sancti pontificis nostri bene
armati, viriles animo, pauci numero. — erant enim CXX viri in numero Mosaicae aetatis iB) — inito Consilio et pacto, ut nullus ab alio in
fugam terga verteret, sed aut mortem cum laude aut vitam cum
triumpho, quod Deo utrumque facile est, habere mererentur. Igitur
sanctus Wilfrithus episcopus cum clero suo, flexis poplitibus genuum
et iterum elevatis manibus ad coelum, Domini auxilium perpetravit.
Sicut enim Moyses, Hur et Aaron sustentantibus manus eius, lesu
Nave cum populo Dei adversum Amalech pugnante ·"'), frequenter
Domini protectionem implorane triumphavit, ita et hic isti pauci
christiani feroces et indómitos paganos tribus vicibus in fugam
versos strage non modica obruerunt, quinqué tantum viris, quod
mirum dictu est, ex sua parte occisis, orante sacerdote magno a d
Dominum Deum suum, qui statim iussit ante horam plenam, priusquam consuerat, mare venire. Praeparantibus autem paganis cum
rege veniente totis viribus ad quartum proelium, tunc mare redundans fluctibus tota litora implevit, elevataque nave, cimba processit
in altum. Gloriose autem a Deo honorificati, gratias ei agentes, vento
fiante ab affrico, prospere in portum Sandwicae salutis pervenerunt.

CAPUT 14: De eo, quod interim ordinatus est Ceadda in sedem
eius
Quodam igitur tempore, adhuc sancto Wilfritho episcopo trans
mare non veniente, Oswi rex, male suadente invidia, hostis antiqui
instinctu alium praearripere inordinate sedem suam edoctus consensit ab his, qui quartamdecimanam partem contra apostolicae
sedis regulam sibi elegerunt; ordinantes servum Dei religiosissimum
et admirabilem doctorem, de Hibernia insula venientem, nomine
Ceadda, adhuc eo ignorante, in sedem episcopalem Eboracae civitatis indocte contra cañones constituenint.
4B
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sicut iam G e d e o n . . . . occidit, vgl. Recht., 7 en 8.
erant e n i m . . . . Mosaicae aetatis, vgl. Deut., 34, 7.
Sicut enim
pugnante, vgl. Ex., 17, 8—13.

voor de weinigen ; zooals reeds Gedeon op bevel 4des Heeren met -'
driehonderd man honderd en twintigduizend Madianietische krijgers
in één aanval doodde, zoo deden ook de gezellen van onzen heiligen
bisschop, goed gewapend, dapper van hart, weinig in aantal, — er
waren immers maar honderd en twintig mannen, een aantal als
Moses' levensjaren, — nadat ze overlegd en besloten hadden, dat
niemand zich van den ander zou afwenden ter vlucht, maar dat zij
óf roemrijk den dood óf zegevierend het leven zouden verdienen,
wat voor God allebei even gemakkelijk is. En zoo bewerkte de
heilige bisschop Wilfrid met zijn geestelijken, de knieën gebogen
en de handen andermaal ten hemel geheven, de hulp des Heeren.
Want zooals Mozes, doordat Hur en Aaron zijn handen omhoog
hielden, terwijl Josue, de zoon van Noen, met het volk Gods tegen
Amalech streed, zegevierde door onophoudelijk Gods bescherming
af te bidden, zoo ook deden hier deze weinige Christenen de woeste
en ongetemde heidenen drie malen afdeinzen en brachten hun geen
geringe nederlaag toe, terwijl er, wat wondervol is om te zeggen,
slechts vijf man aan hun kant werden gedood, doordat de hoogepriester bad tot den Heer zijn God, die de zee aanstonds beval
een uur eerder dan gewoonlijk op te komen. En terwijl de heidenen
met hun koning, die nu meekwam, zich met alle krachten opmaakten
tot een vierde gevecht, bedekte de aanrollende zee geheel het strand
met haar golven, hun schip kwam weer vlot en het vaartuig voer
voort naar volle zee. — Roemrijk dus door God verheerlijkt en
Hem dankend kwamen zij,, daar de wind woei uit het Zuidwesten,
voorspoedig te Sandwich in behouden haven aan 61).
HOOFDSTUK 14: Ondertusschen
Wilfrids zetel 62)

wordt

Ceadda

gewijd

voor

Te eeniger tijd nu, terwijl de heilige bisschop Wilfrid van overzee
nog niet terugkwam, liet koning Oswiu zich, op het stoken van de
afgunstigen en op aandrijven van den ouden vijand, door diegenen,
die zich tegen de bepaling van den Apostolischen Stoel de quartodecimaansche richting hadden verkozen, tot het inzicht brengen,
dat een ander wederrechtelijk diens zetel moest innemen, en gaf
zijn toestemming daarvoor; zij wijdden een godvruchtigen dienaar
Gods en bewonderenswaardígen geleerde, afkomstig van het eiland
Ierland, met name Ceadda, en plaatsten hem, buiten weten nog van
Wilfrid, onverstandig en tegen het canonieke recht op den bisschopszetel van de stad York 63),
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Veniente vero sancto Wilfritho episcopo, res, ut erat male acta,
non latuit; revertens quippe ad sedem coenobialem abbatis, humiliter Inhripis III annis resedit, nisi quod frequenter a Wlfario rege
Merciorum ad officia diversa episcopalia in regione sua cum vera
dilectione invitatus est. Suscitavit enim Dominus sibi regem hunc
mitissimum, qui inter alia bona in diversis locis multa spatia terrarum pro animae suae remedio episcopo nostro concessit, in quibus
mox monasteria servorum Dei constituit. Ecgberhtus quoque rex
Cantwariorum religiosus pontificem nostrum ad se accersivit, et illic
presbíteros multos, ex quibus unus erat Putta, qui postea episcopatum accepit, et non paucos diacones ordinavit. Deusdedit enim
episcopus post Honorium archiepiscopum diem obiit.
Ideo autem venerabiliter vivens, omnibus carus, episcopalia officia
per plura spatia agens, cum cantoribus Aedde et Eonan et caementariis omnisque paene artis institoribus regionem suam rediens, cum
regula sancti Benedicti instituía ecclesiarum Dei bene meliorabat.
Tunc ergo in illis regionibus sancto episcopo, sicut Paulo apostolo,
magnum ostium f idei, Deo adiuvante, apertura e s t 5 1 ) .

CAPUT 15: De eo, quod iterum in sedem suam constitutus est
Postquam ergo, tribus annis transactis, Theodorus archiepiscopus
de regione Cantuaria veniens ad regem Deyrorum et Berniciorum,
statuta iudicia apostolicae sedis, unde emissus venerat, secum deportane, primoque ingressu regionis illius rem contra cañones male
gestam a veris testibus audivit, quod praedonis more episcopus
alterius episcopi sedem praeeripere ausus sit; indigneque ferens,
Ceaddam episcopum de sede aliena iussit deponi.
Ille vero servus Dei verus et mitissimus tunc peccatum ordinandi
a quattuordecimannis in sedem alterius piene intelligens, poenitentia humili secundum iudicium episcoporum confessus, emendavit et
cum consensu eius in propriam sedem Eboracae civitatis sanctum
Wilfrithum episcopum constituit.
Tunc sanctus pontifex noster secundum praeceptum Domini non
malum pro malo, sed bonum ^ ) , ut David Saulo, pro malo reddens,
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sicut P a u l o . . . . apertura est, vgl. Hand., 14, 27.
s e c u n d u m . . . . bonum, vgl. Rom., 12, 17; I Thess., 5, 15; I Petr., 3. 9.

Toen nu de heilige bisschop Wilfrid aankwam, ontging het hem
niet, hoe er verkeerd gehandeld was; daarom keerde hij terug tot
zijn kloosterlijken abtszetel en verbleef in deemoed drie jaren te
Ripon 64), behalve dan dat hij herhaaldelijk met ware liefde door
koning Wulfhere van Mercië werd aangezocht voor verschillende
bisschoppelijke functies in diens gebied. Want God verwekte zich
dezen zachtmoedigen koning, die onder andere goederen tot geruststelling zijner ziel onzen bisschop op verschillende plaatsen vele
stukken gronds schonk, waarop deze spoedig kloosters van dienaren
Gods stichtte. Ook de godvruchtige koning Egbert van Kent
ontbood onzen bisschop bij zich, en daar wijdde hij vele priesters,
van wie er één Putta was, die later de bisschoppelijke waardigheid
ontving, en niet weinig diakens. Want na aartsbisschop Honorius,
was ook bisschop Deusdedit overleden.
En zoo kwam hij, eerbiedwaardig van leven, aan allen dierbaar,
en terwijl hij op meerdere plaatsen de bisschoppelijke functies uitoefende, tezamen met de zangers Eddius en Eona, en met metselaars
en werklieden voor bijna elk vak, terug in zijn landstreek, en
verbeterde aan de hand van den regel van den heiligen Benedictus
zeer wel de kloosterinstellingen der Kerken Gods. Toen werd dus
in die streken door den heiligen bisschop, evenals door den Apostel
Paulus, met Gods hulp een groóte poort des geloofs geopend.
HOOFDSTUK 15: Hij wordt weer op zijn zetel geplaatst
Toen dan na verloop van drie jaren aartsbisschop Theodor us uit
de landstreek Kent bij den koning van Deira en Bernicia kwam 65),
bracht hij de vastgestelde bepalingen van den Apostolischen Stoel
mee, in opdracht waarvan hij gekomen was, en vernam bij zijn
eerste aankomst in die streek van betrouwbare getuigen de verkeerde handelwijze tegen het canonieke recht, dat een bisschop als een
roover den zetel van een anderen bisschop had durven stelen; en
verontwaardigd liet hij bisschop Ceadda van den hem níet toekomenden zetel afzetten.
Die ware en zachtmoedige dienaar Gods nu begreep ten volle de
fout van zijn wijding door de Quartodecimanen voor den zetel van
een ander, deed in nederige rouwmoedigheid volgens het oordeel
der bisschoppen zijn bekentenis, en maakte zijn fout weer goed;
waarop met Ceadda's goedvinden aartsbisschop Theodorus den
heiligen bisschop Wilfrid op diens eigen zetel plaatste in de stad
York 66).
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qui dixit: Non mittam manum meam in christum Domini ™), sciebat
sub Wlfario rege Merciorum, fidelissimo amico suo, locum donatum
sibi Onlicitfelda et ad episcopalem sedem aut sibimetipsi aut alio,
cuicumque voluisset dare, paratum; ideoque pacifice inito Consilio " )
cum vero servo Dei Ceaddan, in omnibus rebus episcopis oboediens,
per omnes gradus ecclesiasticos ad sedem praedictam piene eum
ordinaverunt et, honorifice rege suscipiente eum, in locum praedictum constituerunt; ibique benedicte in vita sua multa bona perficiens,
tempore opportuno in viam patrum exiit, expectans diem Domini in
iudicio venturo, ut credimus, sibi mitissimum, sicut dignum est.

CAPUT 16: De renovatione basilicae in Euroica civitate
Igitur supradicto rege regnante, beatae memoriae Wilfritho epis
copo metropolitano Eboracae civitatis constituto, basilicae oratorii
Dei, in ea civitate a sancto Paulino episcopo in diebus olim Eadwini
cbristianissimi regis primo fundatae et dedicatae Deo, officia semi
ruta lapidea eminebant. Nam culmina antiquata tecti distillantia
fenestraeque apertae, avibus nidificantibus intro et foras volitantibus, et parietes incultae omni spurcitia imbrium et avium horribiles
manebant.
Videns itaque haec omnia sanctus pontifex noster, secundum
Danielem horruit spiritus eius in eo D 5 ), quod domus Dei et orationis
quasi speluncam latronum factam agnovit 5 0 ) , et mox iuxta voluntatem Dei emendare excogitavit.
Primum culmina corrupta tecti renovans, artificiose plumbo puro
detegens, per fenestras introitum avium et imbrium vitro prohibuit,
per quod tarnen intro lumen radiabat. Parietes quoque lavans, secun"Ί
Non m i t t a m . . . . Domini, I Sam., 24, 7.
''*) Na het woord „Consilio" ontbreken in het hs, С twee bladzijden. In de
margo staat bij dit hiaat aangeteekend, in 17e eeuwsch schrift: „Multa hic desiderantur".
r 5
' ) secundum D a n i e l e m . . . . in eo, vgl. Dan., 7, 15.
'»í domus Dei
agnovit, vgl. Mt., 21, 13; Mc, 11, 17; Le, 19, 46.
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Toen vergold onze heilige bisschop volgens het gebod des Heeren
het kwaad niet met kwaad, maar met goed, zooals ook David aan
Saul kwaad met goed vergold, zeggende: Ik zal mijn hand niet
uitsteken naar den gezalfde des Heeren. Hij nu herinnerde zich,
dat onder beheer van koning Wulfhere van Mercië, zijn trouwen
vriend, de landstreek Lichfield stond, hem geschonken en gereed
tot een bisschopszetel of-voor hem zelf of voor ieder ander, wien
hij hem zou willen schenken; en nadat er vreedzaam onderhandeld
was met den waren dienaar Gods Ceadda, want deze was in alles
zijn medebisschoppen onderdanig, verleenden zij Ceadda de volledigheid van al zijn kerkelijke wijdingen voor bovengenoemden
zetel en stelden hem, terwijl de koning hem eervol ontving, op
bovengenoemde plaats aan 67).
En op gezegende wijze verrichtte hij daar in zijn leven veel goeds
en ging te goeder ure den weg zijner vaderen, in afwachting van
den dag des Heeren bij het komende oordeel, voor hem, — naar wij
gelooven, — zeer mild, zooals passend is 68).
HOOFDSTUK 16: De restauratie van de kerk te York
Onder de regeering dan van bovengenoemden koning 69), toen
Wilfrid zaliger gedachtenis tot metropoliet van de stad York was
aangesteld 70), vielen de halve ruïnes van de steenen gebouwen der
kerk Gods, in die stad oudtijds in de dagen van den allerchristelijksten koning Edwin door den heiligen Paulinus het eerst gebouwd
en aan God gewijd, zeer duidelijk in het oog 71). De versleten en
lekke daken, de onbeschutte ramen, waardoor nestelende vogels
in- en uitvlogen, en de niet onderhouden muren waren in huivering,
wekkenden staat door al het vuil van regenvlagen en vogels 72).
Toen dan onze heilige bisschop dit alles aanschouwde, huiverde,
volgens Daniels woorden, zijn geest in hem, omdat híj bemerkte,
dat het huis van God en van gebed als tot een roovershol was
gemaakt, en al direct dacht hij erover volgens den wil van God daarin verbetering te brengen.
Eerst liet hij de vermolmde daken vernieuwen door ze kunstig
te bedekken met zuiver lood; het binnenkomen van vogels en van
regen door de ramen verhinderde hij met behulp van glas, waardoor toch het licht naar binnen kwam 73). Ook liet hij de muren
schoonwasschen, en maakte ze, volgens het woord van den profeet,
witter dan sneeuw. En niet alleen sierde hij het huis Gods en het
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dum prophetam super nivem dealbavit " ) . lam enim non solum
domum Dei et altare in varia supellectili vasorum intus ornavit,
verum etiam, deforis multa territoria pro Deo adeptus, terrenis
opibus paupertatem auferens, copiose ditavit.
Tunc sententia Dei de Samuhele et omnibus Sanctis in eo implebatur: Qui, inquit, me honorificat, honorificabo eum 5e) ¡ erat enim Deo
et omni populo carus et honorabilis.

CAPUT 17: De aedificatione basilicae Inhripis et dedicatione eius
Crescebat ergo cum seculari sumptu, Deo donante, pontifici
nostro, amico sponsi aeternalis, magis ac magis ardentissimus amor
sponsae virginis, uni viro desponsatae 6 9 ), de matre omnium bonorum
cantate progenitae; quam disciplinae moribus quasi floribus virtutum, castam et pudicam, continentem et modestam, circumamictam varietate 0 ") f subiectam pulchre adornavit. Secundum prophetam omnis gloria filiae regis ab intus 0 1 ). Sicut enim Moyses tabernaculum seculare manufactum ad exemplar in monte monstratum
a Deo ad concitandam Israhelitico populo culturae Dei fidem
distinctis varus coloribus aedificavit a2), ita vero beatissimus Wilfrithus episcopus thalamum veri sponsi et sponsae in conspeclu
populorum, corde credentium et fide confitentium, auro et argento
purpuraque varia mirifice decoravit. Nam Inhrypis basilicam polito
lapide a fundamentis in terra usque ad summum aedificatam, varus
columnis et porticibus suffultam, in altum erexit et consummavit.
lam postea, perfecta domu, ad diem dicationis eius, invitatis
regibus christianissimis et piissimis Ecgfritho et Aelwino, duobus
fratribus, cum abbatibus praefectisque et subregulis, totiusque dignitatis personae simul in unum convenerunt: consecrantes secundum
sapientissimum Salomonem ai) domum, Domino in honorem sancti
Petri apostolorum principis dicatam precesque in ea populorum
suffragantem, altare quoque cum bassibus suis Domino dedicantes
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s e c u n d u m . . . . dealbavit, vgl. Ps., 50, 9.
Qui m e . . . . eum, I Sam., 2, 30.
uni viro d e s p o n s a t a e . . . . , II Cor., 11, 2.
circuraamictam varietate
Ps., 44, 10.
o m n i s . . . . ab intus, Ps., 44, 14.
Sicut enim M o y s e s . . . . aedificavit, vgl. Ex., 25, 26, 27.
consecrantes.... Salomonem, vgl. I Kon., 8; II Krön., 6.

altaar inwendig met allerlei vaatwerk, maar ook verrijkte hij ze
overvloedig van buiten, aangezien hij ter eere Gods vele landerijen
had gekregen; en met die stoffelijke goederen nam hij de armoede
weg.
Aldus werd het woord van God over Samuel en alle heiligen in
hem bewaarheid: „Wie mij verheerlijkt, dien zal ook Ik verheerlijken", want hij werd bemind en verheerlijkt door God en heel het
volk.
HOOFDSTUK 17: De bouw van de kerk van Ripon en haar
inwijding
Met de stoffelijke uitgaven nu groeide door Gods mildheid in
onzen bisschop, den vriend van den eeuwigen Bruidegom, meer en
meer een brandende liefde voor de maagdelijke bruid, aan één man
verloofd en voortgekomen uit de moeder van alle goed, uit de liefde.
Hij versierde haar zeer schoon met de gebruikelijke levensnormen
als met bloemen van deugd: kuisch en zedig, matig en bescheiden,
met een veelkleurig kleed omhangen en onderdanig, zooals de
profeet zeide: al de glorie der koningsdochter is inwendig. Want
zooals Mozes, naar het voorbeeld op den berg door God getoond, in
velerlei onderscheiden kleuren een aardsche, met de hand vervaardigde tent liet bouwen, om bij het Israelietische volk het vertrouwen
in den eeredienst van God aan te wakkeren, zoo sierde ook de gelukzalige bisschop Wilfrid het vertrek van den waren bruidegom en
bruid voor het oog der volken, die met het hart geloofden en dit
geloof in trouw beleden, kwistig met goud en zilver en met velerlei
purper. Want te Ripon trok hij een kerk op en voltooide die, vanaf
de fundamenten in den grond tot de nok gebouwd in gepolijsten
steen en door allerlei pilaren en zuilen gesteund.
Daarna nu, toen het gebouw voltooid was, werden bij de inwijding
ervan de allerchristelijkste en vrome koningen Egf rid en Alf win 74),
twee gebroeders, uitgenoodigd met de abten, oversten en edellieden, en kwamen alle waardigheidsbekleeders bijeen. En zij
consacreerden naar het voorbeeld van den wijzen Salomon het gebouw, dat aan den Heer gewijd was ter eere van den heiligen Petrus,
den Prins der Apostelen, en dat de gebeden schraagde, die de
menschen daarin stortten; ook het altaar met zijn voetstuk wijdden
zij den Heer en bekleedden het met gouddoorweveh purper, en het
volk naderde ter Heilige Tafel. Zoo volbrachten zij alles volgens
de canonieke voorschriften.
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purpuraque auro texta induentes populique communicantes, omnia
canonice compleverunt.
Stans itaque sanctus Wilfrithus episcopus ante altare conversus
ad populum, coram regibus enumerane regiones, quas ante reges
pro animabus suis et tunc in illa die cum consensu et subscrïptione
episcoporum et omnium principum illi dederunt, lucide enuntiavit
necnon et ea loca sancta in diversis regionibus quae clerus Bryttannus, aciem gladii hostilis manu gentis nostrae fugiens, deseruit.
Erat quippe Deo placabile donum, quod religiosi reges tam multas
terras Deo ad serviendum pontifici nostro conscripserunt, et haec
sunt nomina regionum: iuxta Rippel et Ingaedyne et in regione
Dunutinga et Incaetlaevum in caeterisque locis.
Deinde, consummato sermone, magnum convivium trium dierum
et noctium reges, cum omni populo laetificantes, magnanimes in hostes, humiles cum servis Dei inierunt.
Addens quoque sanctus pontifex noster inter alia bona ad decorem
domus Dei inauditum ante seculis nostris quoddam miraculum. Nam
quattuor evangelia de auro purissimo in membranis depurpuratis,
coloratis, pro animae suae remedio scribere iussit: necnon et bibliothecam librorum eorum, omnem de auro purissimo et gemmis
pretiosissimis fabrefactam, compaginare inclusores gemmarum
praecepit; quae omnia et alia nonnulla in testimonium beatae
memoriae eius in ecclesia nostra usque hodie reconduntur, ubi reliquiae illius requiescunt, et sine intermissione cotidie in oration ibus
nominis eius recordantur.

CAPUT 18: De eo, quod infantem resuscitavit
Mirabilis est Deus in Sanctis suis β4 ) et clarificatus in virtutibus
eorum! Olim iam in veteri lege servos Dei varias virtutes per Deum
fecisse legimus; sicut Helias et Heliseus servi Dei (mortuos) suscitaverunt 0 5 ) , ita et apostoli Christi, magistri exemplum sequentes,
secundum promissum eius omnes varios languores in nomine eius
d e p u l e r u n t e o ) , et nunc eodem modo a subsecutoribus illorum, quibus
ei
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Mirabilis
suis, Ps., 67, 36.
sicut H e l i a s . . . . suscitaverunt, vgl. I Kon., 17 en II Kon., 4.
ita et apostoli
depulerunt, vtfl. Mt., 10, 1; Le, 9, 1.

Staande voor het altaar en naar het volk gekeerd, gaf de heilige
bisschop Wilfrid in tegenwoordigheid van de koningen een duidelijke opsomming van de landerijen, die de koningen tot voordeel
hunner zielen tevoren en ook toen op dien dag met instemming en
onderschrijving der bisschoppen en van alle rijksgrooten hem
gegeven hadden; eveneens van die heilige plaatsen in de verschillende landstreken, die de Britsche clerus had verlaten, vluchtend
voor de scherpte van het vijandelijk zwaard in de hand van ons
volk 75). Het was immers een Gode welgevallige gave, dat de godvruchtige koningen zoovele landgoederen aan God vermaakten om
onzen bisschop van dienst te zijn; en dít zijn de namen der landerijen: de landen langs de rivier de Ribble; Gilling, de Duddonvallei,
Cartmel en overige plaatsen 76).
Vervolgens, na afloop van de toespraak, begonnen de koningen,
verheugd met het geheele volk, grootmoedig jegens hun vijanden,
nederig met de dienaren Gods, een groot gastmaal van drie dagen
en nachten.
Ook voegde onze heilige bisschop onder andere giften aan de
versiering van het huis Gods een tot onze dagen ongehoord wonderbaar geschenk toe. Want hij liet tot heil zijner ziel de vier Evangeliën in zuiver goud schrijven op purperkleurig perkament;
bovendien beval hij diamantzetters ook een kastje voor die boeken
te maken, geheel uit zuiver goud en kostbare edelsteenen vervaardigd 77) ; dit alles en sommige andere zaken worden tot getuigenis
zijner zalige nagedachtenis tot op heden bewaard in onze kerk 78),
waar zijn relikwieën rusten en men zonder ophouden dagelijks in de
gebeden zijn naam indachtig is.

HOOFDSTUK 18: Hij wekt een kind ten leven op
Wonderbaar is God in Zijn heiligen en Híj wordt verheerlijkt in
hun wonderdaden. Reeds oudtijds onder de Oude Wet verrichtten
de dienaren Gods, zooals wij lezen, door de kracht Gods verschillende wonderen; gelijk de dienaren Gods Elias en Eliseus dooden
opwekten, zoo dreven ook Christus' apostelen, het voorbeeld van
den Meester volgend, volgens Zijn belofte alle soorten ziekten uit
in Zijn Naam; en ook thans worden op dezelfde wijze door hun opvolgers, van wie onze heilige bisschop er een is, tot glorie van God
genezen, wie door ziekte neerliggen.
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unus est sanctus pontifex noster, ad Dei gloriam infirmitate prostrati
sanantur.
Nam quadam die sancto Wilfritho episcopo equitanti et pergenti
ad varia officia episcopatus sui, baptizandi utique et cum manus
impositione confirmandi populos; ínter quos quaedam mulier in villa
quae dicitur Ontiddanufri inventa est, amaro animo, susurrans
maerore et onere faticata; Habens enim infantem primogenitum suum
mortuum sub sinu, pannis involutum "), latitantem, cuius cadaveris
mortui faciem inter alios ad confirmandam episcopo revolvit, оіепя
sic posse vivificare,
Ille vero sanctus episcopus noster statim, ut vere mortuum esst?
intellexit, aliquantulum tarnen moratus, quid de eo esset agendum;
at illa mater coram facie e 8 ) agnoscentis cecidit in terram, flens
amare 0 0 ) ; adiuravit cum audacter, ut in nomine Domine Dei sui
sanctitate filium suum suscitaret et baptizaret, de oreque leonis
liberaret. His et aliis verbis magis ac magis non cessavit adiurare
per omnes sanctitates episcoporum, genuflectens et pedes eius
amplectens, deosculavit lacrimisque amarissimis irrigavit dicens:
„O sanctissime, noli f idem orbatae mulieris extinguere; sed credulitatem meam adiuva 7 0 ) ; suscita eum et baptiza; tibi enim et Deo
vivit: in virtute Christi ne dubites".
Tunc ille sanctus pontifex indubitata Christi virtute, et fidem
eius secundum Syrophenissam mulierem audiens 7 1 ) , oratione facta,
manum poneos super cadaver mortui, et statim respiravit et spiritum
vitae recepii. Resuscitatum itaque et baptizatum matri infantem
reddidit, praecipiensque ei in nomine Domini, ut sibi filium suum in
séptima annorum aetate Deo ad serviendum redderet. Quod mulier»
malivolo suadente marito, videos elegantem puerum, contempsit,
fugiens de terra sua. Quèm praefectus episcopi nomine Hocca
latentem sub aliis Bryttonum quaesitum invenit et coacte abstravit,
ad episcopumque contulit. Erat autem puer cognomine Eodwald et
agnomine Filius Episcopi, vivens in Dei servitio Inhripis, usquedum
in mortalitate magna diem obiit.
О quam magna et mirabilis misericordia Dei! qui per famulum
suum venerandae mentionis infantulum defunctum et non baptiza07
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pannis involutum, Le, 2, 12.
A c h t e r het w o o r d „facie" begint in het hs. С het verhaal opnieuw.
Flens amare
vgl., Mt., 26, 75; Le, 22, 62.
credulitatem meam adiuva, vgl. Mc, 9, 23.
et f i d e m . . . . audiens, Me, 7, 26.

Want toen op zekeren dag de heilige bisschop Wilfrid te paard
op reis was om de verschillende functies van zijn bisschopsambt uit
te oefenen, namelijk om de menschen te doopen en met de hand.
oplegging te vormen, bevond zich onder hen in het dorp, dat
Tiddafrey heet, een zekere vrouw, teneergeslagen, zuchtend van
droefheid en vermoeid door een zwaren last; want zij droeg haar
eerstgeboren zoon dood aan haar boezem, verborgen in doeken
gewikkeld; en te midden der anderen ontblootte zij voor den bisschop het gelaat van den doode om hem te laten vormen, daar zij
wenschte, dat hij hem aldus tot het leven zou terugroepen 79).
Nadat onze heilige bisschop nu aanstonds gezien had, dat hij
werkelijk dood was, talmde hij toch nog even, wat hij met hem
moest doen; maar de moeder viel voor het aangezicht van den
bisschop, die alles begreep, op den grond, bitter weenend; en zij
bezwoer hem vurig, in den naam van den Heer zijn God, haar zoon
door zijn heiligheid van den dood op te wekken en te doopen, en hem
uit den muil van den leeuw te bevrijden. Met deze en andere woorden hield zij niet op hem steeds dringender te bezweren bij alle
heilige bisschoppen, en knielend en zijn voeten omknellend, kuste
zij ze en besproeide zij ze met de bitterste tranen, zeggend: „O
heilige man, doof het vertrouwen van een beroofde vrouw niet uit,
maar kom míjn geloof te hulp; wek hem op en doop hem; voor u en
voor God zal hij dan leven: in de kracht van Christus weifel niet".
Toen legde de heilige bisschop, niet twijfelend aan dè kracht van
Christus, en haar vertrouwen bemerkend als dat van de Syrophenicische vrouw, na een gebed gestort te hebben, de hand op het lichaam
van den doode, en aanstonds begon deze weer te ademen en herkreeg
den levensgeest. Herleefd en gedoopt schonk hij zoo het kind aan
de moeder terug en beval haar in den naam des Heeren, dat zij
hem haar zoon, als hij zeven jaren oud was, terug zou brengen om
God te dienen. Dit liet de vrouw na op aanraden van haar kv/aadwilligen echtgenoot, daar zij zag, dat de knaap schoon was, en zij
vluchtte uit haar land weg. Maar een bevelhebber van den bisschop,
Hocca genaamd, ging hem zoeken en vond hem, verborgen onder
andere Britten; met geweld voerde hij hem weg en bracht hem bij
den bisschop. De jongen nu droeg den naam Eodwald en den bijnaam Bisschopszoon, en leefde in den dienst van God te Ripon,
totdat hij in hoogen ouderdom stierf 80).
O, hoe groot en wonderbaar is de barmhartigheid van God, die
door Zijn dienaar eerbiedwaardiger gedachtenis een gestorven en
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tum ideo in hanc vitam revocavit, ut baptizatus vitae perenni viveret
futurae beatitudinis " ) .

CAPUT 19: De victoria regis in feroces Fictos
In diebus autem illis Ecfrithus rex religiosus cum beatissima
regina Aethiltrythae, cuius corpus vivens ante impollutum, post
mortem incorruptum manens adhuc demonstrat, simul in unum
Wilfritho episcopo in omnibus oboedientes facti, pax et gaudium in
populis et anni frugiferi victoriaeque in hostes, Deo adiuvante,
subsecutae sunt " ) .
Sicut enim iuvenis loas rex luda, loada sacerdote magno vivente
adhuc, Deo placuit et in hostes triumphavit: mortuo vero sacerdote,
Deo displicuit et regnum minuit 74 ), ita, Ecfritho rege in concordia
pontificis nostri vivente, secundum multorum testimonium regnum
undique per victorias triumphales augebatur: concordia vero inter
eos sopita et regina supradicta ab eo separata et Deo dicata, triumphus in diebus regis desinit.
Nam in primis annis eius tenero adhuc regno populi bestiales
Pictorum feroci animo subiectionem Saxonum despiciebant et iugum
servitutis proicere a se minabant; congregantes undique de utribus et
folliculis aquilonis innúmeras gentes, quasi formicarum greges in
aestate de tumulis verrentes aggerem contra domum cadentem
muniebant.
Nam, quo audito, rex Ecgfrithus, humilis in populis suis, magnanimus in hostes, statim equitatui exercitu praeparato, tarda molimina
nesciens, sicut ludas Machabeus in Deum confidens 7 5 ), parva manu
populi Dei contra inormem et supra invisibilem hostem cum Beornheth audaci subregulo invasit stragemque immensam populi subruit,
duo flumina cadaveribus mortuorum replentes, ita, quod mirum dictu
est, ut supra siccis pedibus ambulantes, fugientium turbam occiden.
tes persequebantur: et in servitutem redacti, populi usque ad diem
occisionis regis captivitatis iugo subiecti iacebant.
-) De zin „О q u a m . . . . beatitudinis" ontbreekt in het hs. F.
) In de margo staat hierbij aangeteekend in 17e eeuwsch schrift: „legis in
Thoma Elyensi in V. Etheldredae. Non nominat Heddium".
74
) Sicut enim iuvenis
minuit, vgl. II Krön., 24, 2; 24, 17—19.
7r
') sicut J u d a s . . . . confidens, vgl. I Mach., 3.
7
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nog niet gedoopt kind zóó tot dit leven terugriep, dat het, na den
doop, leefde voor het eeuwige leven der toekomstige gelukzaligheid.

HOOFDSTUK 19: De overwinning van den koning op de woeste
Pikten
Toen in die dagen nu de godvruchtige koning Egfrid 81) tezamen
met de gelukzalige koningin Ethelreda, wier lichaam na haar dood
onbedorven bleef en daardoor thans nog bewijst, dat het tevoren
tijdens haar leven onverlet was 82), zich in alles onder gehoorzaamheid van bisschop Wilfrid gesteld hadden, volgden daarop door
den bijstand van God vrede en vreugde onder de volkeren, vruchtbare jaren en overwinningen op de vijanden.
W a n t gelijk de jeugdige Joas, koning van Juda, zoolang de hoogepnester Jojada nog leefde, aan God behaagde en over zijn vijanden
zegevierde, maar na den dood van den hoogepriester aan God
mishaagde en zijn rijk verkleinde, zoo ook werd, zoolang koning
Egfrid met onzen bisschop in eensgezindheid leefde, naar veler
getuigenis zijn rijk aan alle zijden door zegerijke overwinningen
vergroot; toen echter de eensgezindheid tusschen hen afgenomen
was en de bovengenoemde koningin zich van hem teruggetrokken
en aan God toegewijd had, hield de zege in de dagen van den koning
op
Want in de eerste jaren 83), toen zíjn rijk nog zwak was, minachtten de beestachtige Pikten in woesten trots hun dienstbaarheid
aan de Saksen en dreigden het juk der slavernij van zich af te
werpen; zij verzamelden van alle kanten uit de hoeken en gaten
van het Noorden tallooze scharen en verschansten zich als troepen
mieren, die in den zomer vanaf hun heuvels een wal bijeendragen
tegen hun instortende huis.
Toen koning Egfrid dat nu vernomen had, rustte hij, — minzaam
onder zijn landgenooten, maar fier tegenover zijn vijanden, — aanstonds een bereden legermacht uit en trok, zonder traagheid van
optreden te kennen, en zooals Judas de Machabeeër op God vertrouwend met de kleine schare van het volk Gods tegen den geweldigen en bovendien onzichtbaren vijand op, tezamen met zijn
moedigen onderkoning Beornhaed en sloeg een ontzaglijke massa
volk neer; zij vulden twee rivieren met de lijken der gesneuvelden 84), zoodat zij, — wat wonderlijk is om te verhalen, — droog101

CAPUT 20: De victoria adversum regem Merciorum

70

)

Deinde post hanc victoriam rex Ecgfrithus cum pontífice Dei
iustus et sanctus regensque populos et validus sicut David " ) in
contritíone hostium, humilis tamen in conspectu Dei apparens et
colla tumentium populorum et ferocium regum, audacior a Deo factus, confringens, semper in omnibus Deo gratias agebat.
Nam Wlfharius, rex Merciorum, superbo animo et insatiabili corde
omnes australes populos adversus regnum nostrum concitans, non
tam ad bellandum quam ad redigendum sub tributo servili animo,
non regente Deo, proponebat.
Ecgfrithus vero rex Derorum et Bernicorum, animo rigido, mente
fideli, Consilio senum patriara custodire, ecclesias Dei defendere,
episcopo docente, in Deum confisus, sicut Barach et Dabora T8) cum
parili manu hostem superbum invadens, Deo adiuvante, cum parvo
exercitu prostravit et, occisis innumeris, regem fugavit regnumque
eius sub tributo distribuit, et eo postea quacumque ex causa moriente, plenius aliquod spatium pacifice imperavit.

CAPUT 2 1 : De bonitate pontificis nostri
Sicut ergo Ecgfritho rege religiosissimo regnum ad aquilonem et
austrum per triumphos augebatur, ita beatae memoriae Wilfritho
episcopo ad austrum super Saxones et ad aquilonem super Brittones et Scottos Pictosque regnum ecclesiarum multiplicabatur.
Omnibus gentibus carus et amabilis ecclesiastica officia diligenter
persolvebat: in omnibus locis presbiteros et diacones sibi adiuvantes
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In het hs. F ontbreekt het opschrift.
sicut D a v i d . . . . , vgl. o.a. Ps., 143 en 144.
sicut Barach et Dabora, vgl. Recht., 4.

voets er over heen loopend de schare vluchtelingen achtervolgden
en doodden. En in dienstbaarheid teruggebracht bleven die volken
tot aan den dag van den moord op den koning onderworpen aan het
juk der gevangenschap.
HOOFDSTUK 20: De overwinning op den koning van Mercië
Vervolgens bracht koning Egfrid na deze overwinning tezamen
met den bisschop Gods altijd in alles Gode dank, terwijl hij in
rechtvaardigheid en heiligheid leefde en de volken regeerde, krachtig optrad, gelijk David bij de verplettering der vijanden in nederigheid echter verscheen voor het aanschijn Gods, en, — aangemoedigd
door God, — den nek der oproerige volken en woeste koningen brak.
Want koning Wulfhere van Mercië zette, trotsch van geest en
onverzadigbaar van hart, alle zuidelijke volken tegen onzen koning
op 85) en stelde zich voor, — zonder dat God hem hierin leidde, —
niet zoozeer hem gewoon te beoorlogen alswel hem aan zich schatplichtig te maken.
Maar koelbloedig van hart en trouw van geest, trok koning
Egfrid van Deira en Bernicia, om het vaderland te behoeden en
Gods kerken te beschermen volgens den raad der ouderlingen en
overeenkomstig de leering van den bisschop op God vertrouwend,
evenals Baruch en Deborah en met een gelijke schare op den trotschen vijand af en sloeg hem door Gods hulp met zijn kleine legermacht terneer; na talloozen gedood te hebben joeg hij den koning
op de vlucht en maakte zijn rijk schatplichtig. En toen deze naderhand om welke reden dan ook te sterven kwam, regeerde hij
eenigen tijd in voller vrede.
HOOFDSTUK 2 1 : De goedheid van onzen bisschop
Zooals dus onder den godvruchtigen koning Egfrid het rijk naar
het Noorden en Zuiden door zijn overwinningen werd uitgebreid,
zoo werd ook onder bisschop Wilfrid zaliger gedachtenis het kerkelijke rijk naar het Zuiden over de Saksen, naar het Noorden over
de Britten, Schotten en Pikten vergroot 86).
Aan alle volken dierbaar en welgevallig vervulde hij zijn kerkelijke functies nauwgezet: op alle plaatsen wijdde hij in overvloed
priesters en diakens om hem te helpen 87) en stuurde beleidvol het
schip der kerk tusschen de schuimende golven der wereld. En zooals
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abundanter ordinavit: inter secularesque undas fluctuantes moderate navem ecclesiae gubernat. Sicut enim eum unda conviva non
demersit, ita et abstinentiae in superbiam non proiecit, quia in convivas tam abstinenter vivebat, ut numquam solus, quamvis parvissima fiala esset, potu consumpsisset, aut pro calore solis in aestate
sitienti aut pro frigore hiemis fatigato, ut multorum testimonio comprobatur; in vigilas et orationibus, in lectione et ieiuniis quis similis
ei inveniebatur? Corpus quoque ab utero matris suae integrum, sicut
coram fidelibus testatus est, sine pollutione custodivit, quod in aqua
benedicta et sanctificata nocturnis horis indesinenter aestate et
hieme consuetudinarie lavavit, usquedum papa lohannes beatae
memoriae et apostolicae sedis pro aetate sua huius laboris resolutionem habere praecepit.
Ideo namque paene omnes abbates et abbatissae coenobiorum,
aut sub suo nomine secum substantias custodientes aut post obitum
suum haeredem ilium habere optantes, voto voverunt. Principes
quoque seculares, viri nobiles, filios suos ad erudiendum sibi dederunt, ut aut Deo servirent, si eligerent, aut adultos, si maluissent,
regí armatos commendaret.
Haec autem omnia facem invidiae et odii in pectoribus multorum,
fiante diabolo, accenderunt. Sanctus tarnen pontifex noster secundum egregium doctorem arma a dextris et a sinistris 70) in prosperis
et in adversis aequali lance patienter portabat, dans semper tarn
spiritalibus quam secularibus dona et muñera tam large, ut nullus
ei aequalis inveniebatur.

CAPUT 22: De aedif¡catione domus Dei Inhaegustaldesei
Adhaerebat igitur secundum psalmistam 80) indesinenter Domino,
ponens in eo spem suam reddensque Domino vota sua dulcïssima,
qui ei omnia concedit. Nam Inaegustaldesae, adepta regione a regina
sancta Aethelthríthae Deo dicata, domum Domino in honorem sancti
Andreae apostoli fabrefactam fundavit : cuius profunditatem in terra
cum domibus mire politis lapidibus fundatam et super terram multiplicem domum columnis variis et porticibus multís suffultam mira7
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a r m a . . . . sinistris, vgl. II Cor., 6 7.
recundum p s a l m i s t a m . . . . , vgl. Ps., 72, 28.

de vloedgolf der gulzigheid hem niet onderdompelde, zoo ook wierp
die der onthouding hem niet omhoog tot verwaandheid 88), daar
hij bij de maaltijden zich altijd zoo matig betoonde, dat hij, wanneer
hij alleen was, nimmer een beker met drinken, hoe klein ook, zou
hebben genomen, hetzij hij wegens de zonnehitte in den zomer
dorstig, hetzij hij vanwege de winterkoude vermoeid was, gelijk door
veler getuigenis bevestigd wordt, en wie werd in nachtwaken en
bidden, in lezen en vasten hem gelijk bevonden 89) ? Ook bewaarde
hij zijn lichaam vanaf den schoot zijner moeder ongeschonden,
zooals hij voor zijn getrouwen verklaarde, en hij placht het in de
nachtelijke uren onafgebroken 's zomers en 's winters te wasschen
in gezegend en gewijd water, totdat paus Joannes zaliger gedachtenis hem wegens zijn leeftijd beval met deze inspanning op te
houden 90).
Bijna alle kloosterabten en abdissen legden dan ook de belofte
af, dat zij slechts onder zijn naam hun bezittingen bij zich hielden
of na hun dood hem als erfgenaam wenschten te hebben. Ook gaven
de wereldlijke vorsten en edellieden hem hun zonen ter opvoeding
met de bedoeling, ófwel dat zij God zouden dienen, als zij dat verkozen, óf dat hij hen, volwassen, bij den koning als krijgslieden zou
aanbevelen, indien zij dat liever wilden 91).
Maar dit alles ontstak op aanblazing van den duivel de fakkel
van de afgunst en den haat in de harten van velen. Toch droeg onze
heilige bisschop naar de woorden van den uitnemenden Leeraar
de wapenen in rechter- en linkerhand bij voor- en tegenspoed
geduldig en in het juiste evenwicht, terwijl hij immer geestelijken
zoowel als leeken zoo rijkelijk giften en geschenken gaf, dat niemand
hem gelijk bevonden werd 92).
HOOFDSTUK 22: De bouw van het huis Gods te Hexham
Hij hing dus, — volgens den Psalmist, — voortdurend den Heer
aan, terwijl hij op Hem zijn hoop stelde en zijn liefste wenschen
toevertrouwde aan den Heer, die hem alles verleende. Want te
Hexham stichtte hij, na van de heilige godgewijde koningin
Ethelreda een landstreek verkregen te hebben, voor den Heer een
huis ter eere van den heiligen Apostel Andreas, kunstzinnig vervaardigd 93).
Het gaat boven mijn zwakke krachten om door deze beschrijving
een uiteenzetting te geven over den benedenbouw ervan, onder den
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bileque longitudine et altitudine murorum ornatam et liniarum varus
anfractibus viarum, aliquando sursum, aliquando deorsum per
cócleas circumductam, non est meae parvitatis hoc sermone explicare, quod sanctus pontifex noster, a spiritu Dei doctus, opera
faceré excogitavit, neque enim ullam domum aliam citra Alpes montes talem aedificatam audivimus.
Porro beatae memoriae adhuc vivens gratia Dei Acca episcopus,
quae magnalia ornamenta huius multiplicis domus de auro et argento
lapidibusque pretiosis et quomodo altaría purpura et serico induta
decoravit, quis ad explanandum sufficere potest? Redeamus ad
proposita.

CAPUT 23: De sanato puero semivivo
Dum aedificantes namque caementarii murorum huius domus
altitudines, quidam iuvenis ex servis Dei, de pinna inhormae proceritatis elapsus ad terram, deorsum cadens in pavimentum lapideum,
elisus cecidit; confracta sunt crura et brachia, omnibusque membris
desolutis, ultima spiramina trahens iacebat. Quem cito caementarii
secundum praeceptum pontificis sancti, lacrimantis in oratione, in
feretro foras portabant, mortuum putantes; statimque, facto signo,
tota familia simul in unum conveniens, et stans pontifex noster in
medio fratrum, dixit: „Petamus omnes unanimiter Deum piena fide
ut animam huius pueri in corpus emittat, et vivat, sicut Paulo apostolo concessit" β 1 ) .
Orantes ergo Deum, ut ne illusor omnis boni in hoc aedificio
gaudium victoriae haberet, et flectentes genua, secundum Heliam
et Heliseum e 2 ) oratione facta a sancto episcopo nostro et benedice3
tione, spiritum vitae recepit, et alligantes medici panibus ) ossa
confracta, de die in diem melioratus, adhuc vivit, nomenque eius
est Bothelm, gratias agens Deo.
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sicut Paulo
concessit, vgl. Hand., 20, 9—12.
secundum Heliam et Heliseum, vgl. I Kon., 17, 17—24; II Kon., 4, 8—37.
„panibus" in plaats van „pannis".

grond, met zijn crypten uit fraai gepolijste steenen opgetrokken,
over den weidschen bouw boven den grond, door allerlei zuilen en
vele bogen gesteund, met muren van buitengewone lengte en hoogte
voorzien en door verschillende gebogen gaanderijen, nu eens omhoog, dan weer omlaag in spiraalvorm omgeven. Want onze heilige
bisschop ontwierp zijn plannen, onderwezen door den geest Gods,
en wij hebben immers van geen enkel bouwwerk aan deze zijde van
het Alpengebergte vernomen, dat het zoodanig is uitgevoerd 94).
En welke grootsche versieringen aan dit weidsche gebouw bisschop Acca gezegender gedachtenis, die door de genade Gods thans
nog leeft, heeft aangebracht aan goud en zilver en edelsteenen, en
hoe hij de altaren versierde door ze met purperlaken en zijde te
bekleeden, wie kan dat voldoende beschrijven 95) ?
Keeren wij terug tot onzen opzet.
HOOFDSTUK 23: De genezing van den halfdooden jongen
Terwijl nu de metselaars de muurgevaarten van dit bouwwerk
aan het oprichten waren, gleed een zekere jongeman onder Gods
dienaren van een tinne van ontzaglijke hoogte af op den grond, en
omlaag stortend op den steenen vloer, viel hij verpletterd neer.
Zijn beenen en armen waren gebroken en met al zijn ledematen
ontwricht lag híj zieltogend neer. Snel droegen de metselaars hem
op last van den heiligen bisschop, die tranen stortte en bad, op een
draagbaar naar buiten, in de meening, dat hij dood was. En terwijl
op een gegeven teeken aanstonds al het werkvolk bijeenkwam,
ging onze heilige bisschop in het midden der broeders staan en
sprak: „Laten wij allen in eendrachtig vertrouwen God smeeken,
dat Hij de ziel van dezen jongeman in het lichaam terug laat keeren
en dat hij weer moge leven, zooals Hij aan den Apostel Paulus
toestond". Zij baden dus God, dat de bespotter van alle goed bij
dit bouwwerk niet de vreugd van een overwinning zou smaken, en
knielden neer.
Toen onze heilige bisschop, volgens Elias en Eliseus, gebeden en
hem den zegen gegeven had, herkreeg hij den levensgeest; de
dokters omwonden de gebroken leden met windsels, en van dag tot
dag beterend, leeft hij thans nog en brengt dank aan God. Zijn
naam is Bothelm 96).
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CAPUT 24: De invidia excitata contra pontificem nostrum et de
sede sua expulso
Insidiator quasi leo rugiens M ) secundum Petrum apostolum circumiit ovile Dei, quaerens introitum, die noctuque vigilane semper,
primum militem fortissimum vincere concupiscens, ut timidi facilius
superentur. Consueta arma arripiens, vasa fragilia muliebria quaesivit, per quae totum mundum maculavit frequenter. Nam regis Ecfrithi
regina nomine lurmenburg, suadente diabolo, invidia tune temporis
torquebatur. Nam de lupa post occisionem regis agna Dei et perfecta
abbatissa materque familias optima commutata est. lamiamque de
faretra sua venenatas sagittas venifica in cor regis, quasi impiissima
Gezabel prophetas Dei occidens et Heliam persequens 8 ϋ ) , p e r
auditum verborum emisit, enumerane ei eloquenter sancti Wilfrithi
episcopi omnem gloriam eius secularem et divitias necnon coenobiorum multitudinem et aedificiorum magnitudinem innumerumque
exercitum sodalium regalibus vestimentis et armis ornatum.
Talibus itaque iaculis cor regis vulneratum, ambo callide quaeren
tes sanctum caput ecclesiae in suum interitum contempnere donaque
regum pro Deo a se audaciter fraudare, ad auxilium suae vesaniae
archiepiscopum Theodorum cum muneribus, quae excaecant etiam
sapientium oculos, quasi Balah Balaam contra Dei voluntatem invi
ta ve runt 8 0 ) .
Veniente vero archiepiscopo ad eos, quid mente agerent in contemptu eius, patentes, et sine aliquo culpandi piaculo inique dampnare, — quod absit — consensit. Nam tres episcopos aliunde inventos
et non de subiectis illius parrochiae in absentia pontificis nostri in
sua propria loca episcopatus sui noviter inordinate solus ordinavit.
Quo audito, sanctus pontifex noster regem et archiepiscopum
adiit, interrogans, quid causae esset ut sine aliquo delicti peccato
suis substantiis a regibus pro Deo donatis praedonum more defraudarent. Uli responderunt famosum verbum pontifici nostro coram
omni populo, dicentes: „Nullam criminis culpam in aliquo nocendi
tibí ascribimus, sed tarnen statuta de te iudicia non mutamus".
Ille vero episcopus noster tali iudicio fraudabili non contentus,
cum Consilio coepiscoporum suorum iudicium apostolicae sedis magis
elegit, sicut Paulus apostolus, sine causa dampnatus a ludaeis, Cae6
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HOOFDSTUK 24: Afgunst opgewekt tegen onzen bisschop. Hij
wordt van zijn zetel verdreven
De belager ging als een brieschende leeuw, volgens het woord van
den Apostel Petrus, rond den schaapstal Gods, zoekend naar een
ingang, dag en nacht immer waakzaam, daar hij verlangde eerst den
dappersten strijder te overwinnen, opdat de vreesachtigen dan
gemakkelijker zouden overwonnen worden 97). En naar zijn gewone
wapens grijpend, zocht hij het zwakke vrouwelijke geslacht, waardoor hij de heele wereld herhaaldelijk deed vallen. Want de gemalin
van koning Egfrid, Ermenburga genaamd, werd toentertijd op aanstoken van den duivel door afgunst gekweld 98). Want eerst na den
dood van den koning werd zij van een wolvin veranderd ín een
lam Gods, een volmaakte abdis en uitstekende moeder der communiteit. En ieder oogenblik schoot deze gifmengster uit ¡haar
pijlkoker door haar woorden giftige pijlen af op het hart van den
koning, zooals de goddelooze Jezabel de profeten Gods doodde en
Elias vervolgde, en zij somde hem welsprekend alle wereldlijke
glorie van den heiligen bisschop Wilfrid op 99), zijn rijkdom, het
groóte aantal van zijn kloosters 100), den omvang van zijn bouwwerken en de tallooze schare vazallen, getooid met koninklijke
kleeding en wapenen 101).
Met dergelijke pijlen dus werd het hart van den koning gewond;
zij beiden zochten sluw, maar tot hun eigen ondergang het heilige
hoofd der kerk te vernederen en de gaven der koningen ter eere
Gods hem vermetel te ontnemen; en tot hulp hunner dwaasheid
noodden zij aartsbisschop Theodorus met geschenken 102), die zelfs
de oogen der wijzen verblinden, zooals Balak Balaam noodde tegen
Gods wil.
Toen nu de aartsbisschop bij hen kwam, openbaarden zij, wat zij
van plan waren tot diens vernedering, en hij stemde er mee in, —
God verhoede het —, hem zonder eenig vergrijp onrechtvaardig te
veroordeelen 103). Want in afwezigheid van onzen bisschop wijdde
hij voor de eigen gebieden van diens diocees zonder precedent, alleen en onwettig drie nieuwe bisschoppen, die hij elders had gevonden en die niet behoorden tot de onderhoorigen van dat bisdom 104).
Toen onze heilige bisschop dit vernomen had, ging hij naar den
koning en den aartsbisschop en vroeg, wat voor reden er was, hem
zonder eenig misdrijf als roovers zijn bezittingen te ontnemen, hem
door koningen ter eere Gods geschonken. Zij gaven onzen bisschop
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sarem apellavit
)· Deinde autem sanctus pontifex, conversus a
tribunali regali, adulatoribus cum risu gaudentibus dixit: „Hoc anni
versario die, qui nunc ridetis in meam pro invidia condempnationem,
tunc in vestram confusionem amare flebitis".
Et sic secundum prophetiam sancti evenit. Nam eo die anniversario
Aelfwini regis occisi cadaver in Eboracam delatum est; omnes populi
amare lacrimantes vestimenta et capitis comam lacerabant, et frater
superstes usque ad mortem sine victoria regnabat.

C A P U T 25: Quomodo Winfrithus episcopus spoliatus sit
Beatae memoriae Wilfrithus episcopus praeparans cum suis sodalibus et clero naves ascendere, multa milia monachorum suorum
sub manu episcoporum noviter ordinatorum relinquens, maerentes
et fientes Deumque indesinenter deprecantes, ut suum iter in voluntatem eius dirigeret.
Inimici vero praesulis nostri malorum suorum memores, putantes
in austrum ad Qwoentawic, navigantem, ea via rectissima ad sedem
apostolicam pergentem, praemiserunt nuntios suos cum muneribus
ad Theodericum regem Francorum et ad Eadefyrwine " ) impium
ducem, ut aut exilio maiori dampnarent aut, occisis sociis, omni
substantia sua spoliarent. Dominus enim de manu inimicorum,
quasi de manu Herodis 8 ! > ), liberavit eum.
Nam eo tempore sanctus Winfrithus episcopus, de Licitfelda
expulsus, ea via pergens venit in manus supradictorum inimicorum,
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) In het hs. С leest men „Efruinum" inplaats van „Eadefyrwine". Beide
lezingen worden gebruikt voor „Ebroïn", vgl. L'art de vérifier les dates, I, deel
II, 546—547.
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voor heel het volk een smadelijk antwoord, zeggende: „Geen schuld
schrijven wij u toe aan eenig misdrijf, waardoor gij in iets misdaan
hebt, maar toch veranderen wij de omtrent u vastgestelde besluiten
niet".
Onze bisschop echter, in een dergelijk onrechtvaardig vonnis niet
berustend, verkoos op raad van zijn medebisschoppen liever het
oordeel van den Apostolischen Stoel 105], gelijk de Apostel Paulus,
zonder reden veroordeeld door de Joden, zich beriep ¡op den
keizer 106). Dan wendde de heilige bisschop zich af van de koninklijke rechtbank onder het vreugdevol spotgelach van 's konings
vleiers en zeide: „Vandaag over een jaar zult gij, die nu lacht over
mijn veroordeelirig uit afgunst, bitter weenen over uw eigen beschaming".
En aldus, volgens de voorspelling van den heilige, geschiedde.
W a n t juist een jaar later werd het lijk van den vermoorden koning
Alf win uitgedragen naar York; alle menschen scheurden bitter
weenend hun kleeren en trokken zich de haren uit, en zijn overlevende broeder regeerde tot aan zíjn dood zonder een enkele
overwinning 107).
HOOFDSTUK 25: Hoe bisschop Wilfrid beroofd werd
Bisschop Wilfrid zaliger gedachtenis maakte zich met zijn gezellen en geestelijken gereed scheep te gaan, terwijl hij onder het
bestuur der nieuwgewijde bisschoppen zijn vele duizenden monniken
achterliet, die treurden en weenden en onophoudelijk God baden,
dat Hij Wilfrid's reis mocht richten overeenkomstig Zíjn wil 108).
Maar, hun booze daden gedachtig, zonden de vijanden van onzen
bisschop, — in de meening, dat hij zuidwaarts naar Etaples zou
varen en langs dien kortsten weg naar den Apostolischen Stoel zou
gaan, — hun boden met geschenken vooruit naar Theoderik, den
koning der Franken, en naar den goddeloozen hertog Ebroin met
de bedoeling, dat dezen hem tot de groóte ballingschap zouden veroordeelen of hem, na zijn gezellen gedood te hebben, van al zijn
bezit berooven 109). Maar de Heer bevrijdde hem uit de hand der
vijanden als uit de hand van Herodes.
Want in dien tijd reisde de heilige bisschop Wïnfrid, uit Lichfield
verdreven, langs die route en viel in handen van de bovengenoemde
vijanden als ín den muil van een leeuw 110). Hij werd aanstonds
gegrepen en van al zijn geld beroofd, en na velen van zijn gezellen
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quasi in fauces leonis; captus statim est et omni pecunia spoliatus,
multisque ex sociis suis occisis, misere ad extremum sanctum episcopum nudum dereliquerunt. Putabant enim, ut non erat, ilium esse
sanctum Wilfrithum episcopum, errore bono unius syllabae seducti.
CAPUT 26: Quomodo in Freis navigio pervenit
Nam e contrario sanctus pontifex noster, secundum desiderium
eius fiante zefiro vento ab occidente tcmperanter, versis navium
rostris ad orientem, usque dum in Freis prospere cum omnibus
pervenit: ibique gentilium copiis inventis, ab Aldgislo rege eorum
honorifice est susceptus. Tunc statim sanctus pontifex noster cum
licentia regis verbum Dei gentibus cotidie praedicavit, enuntians eis
verum Deum patrem omnipotentem et lesum Christum, filium eius
unicum, et Spiritum sanctum sibi coaeternum, et baptismum unum in
remissionem peccatorum et vitam aeternam post mortem in resurrectione manifeste docuit. Et doctrinam eius omnem secundum
paganos bene adiuvabat; erat enim in adven tu eorum eo tempore
solito amplius in piscatione et in omnibus frugifer annus et ad
Domini gloriam reputantes, quem sanctus vir Dei praedicavit.
Deinde eo anno, accepta praedicatione, omnes principes, exceptis
paucis, et multa milia vulgi in nomine Domini baptizabat; et primum
ibi secundum apostolum fundamentum fidei posuit 9 0 ) , quod adhuc
superaedificat filius eius, Inhripis nutritus, gratia Dei Wilbrordus
episcopus, multo labore desudans, cuius merces manet in aeternum.

C A P U T 27: De eo, quod pretium appretiati rex renuit

β1
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Eodem quoque tempore Eferwine dux Theoderici regis Francorum
misit nuntios suos cum litteris ad Aldgislum regem Fresis, salutane
eum verbis pacificis promittensque ei sub iureiurando modium
plenum solidorum aureorum dare, pretium utique sceleste, si WilO0
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s e c u n d u m . . . . posuit, vgl. I Cor., 3, 10.
pretium appretiati, Mt, 27, 9; vgl. Jer., 32, 6—9; Zach., 11, 12—13.

gedood te hebben, lieten zij den heiligen bisschop uiterst ellendig
en uitgeschud achter 111). Zij dachten namelijk, geheel ten onrechte,
dat het de heilige bisschop Wilfrid was, misleid door de gelukkige
vergissing van één letter.
HOOFDSTUK 26: Hoe hij op zijn reis in Friesland aankwam
Onze heilige bisschop had integendeel, daar er overeenkomstig
zijn verlangen een zachte Westenwind woei, den boeg der schepen
n a a r het Oosten gewend, totdat hij met allen voorspoedig in Friesland aankwam 112). Daar vond hij massa's heidenen en werd hij
door hun koning Aldgils eervol ontvangen, Aanstonds preekte toen
onze heilige bisschop met toestemming van den koning dagelijks
den heidenen het woord Gods, en verkondigde hun den waren God,
den almachtigen Vader, en Jezus Christus, Zijn eenigen Zoon, en
den Heiligen Geest, mede-eeuwig met hen; ook leerde hij hun
duidelijk één doopsel ter vergeving der zonden en een eeuwig leven
in de verrijzenis na den dood 113). En aan heel zijn leer gaf hij
volgens de heidenen een goede bevestiging; want in dien tijd bij hun
komst was het jaar meer dan gewoon vruchtbaar in de vischvangst
en in alles, en zij brachten alles terug tot de glorie van den Heer,
dien de heilige man Gods verkondigde.
In dat jaar doopte hij vervolgens, nadat zij zijn prediking aanvaard hadden, alle vorsten, weinigen uitgezonderd, en vele duizenden uit het gewone volk in den naam des Heeren 114) ; en hij legde
daar, volgens den Apostel, den eersten grondslag voor het geloof,
waarop nu nog zijn zoon voortbouwt, die te Ripon werd opgevoed,
Willibrord, bisschop door de genade Gods, die zwoegde in velerlei
inspanning, en wiens loon blijft in eeuwigheid 115).
HOOFDSTUK 27: De koning weigert den prijs, waarop
bisschop geschat werd

onze

Terzelfdertijd ook zond Ebroin, hertog van Theoderik, koning
der Franken, zijn boden naar koning Aldgils der Friezen met een
brief, waarin hij hem met vreedzame woorden begroette en hem
onder eede beloofde een volle schepel gouden solidi te geven, als
bloedgeld namelijk, indien hij hem bisschop Wilfrid, levend gevangen, of, na hem gedood te hebben, zijn hoofd zou zenden 116).
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frithum episcopum aut vivum deductum aut caput eius occisi sibi
emisisset.
Statimque rex, praesentibus nobis et nuntiis coram populo suo in
palatio epulantibus omnibus audientibus, legi litteras iussit. Post
lectionem vero cartam, accipiens inter manus suas, cunctis vïdentibus discerpens dissipavit et in ignem coram se ardentem proiecit,
dicens portitoribus : „Enuntiate domino vestro hoc modo me dicentem: Sic rerum creator regnum et vitam in Deo suo periurantis
pactumque initum non custodientis" scindens destruat et consumens
in favillam devellat".
Deinde autem nuntii cum confusione a rege, non consentiente
piaculo, ad dominum suum, unde venerunt, redierunt.

CAPUT 28: Quomodo Daegberht et Berhthere reges duo susceperunt eum
Postquam Deo amabilis pontifex noster in Fresis hiemaverat,
populum multum Domino lucratus, verno tempore adveniente,
coeptum iter, Deo adiuvante, ad sedem apostolicam cum comitantibus carpebat, veniens ad Francorum regem nomine Daegberht qui
eum cum honore mansuetissime pro meritis eius anteactis in eum
suscepit.
Nam supradictus rex in iuventute sua ab inimicis regnantibus in
exilium perditionis pulsus, navigando ad Hiberniam insulam, Deo
adiuvante pervenit. Post annorum circulum amici et proximi eius,
viventem et in perfecta aetate florentem a navigantibus audientes,
miserunt nuntios suos ad beatum Wilfrithum episcopum, petentes
ut eum de Scottia et Hibernia ad se invitasset et sibi ad regem
emisisset. Et sic sanctus pontifex noster perfecit, suscipiens eum de
Hibernia venientem, per arma ditatum et viribus sociorum elevatum
magnifice ad suam regionem emisit. Et nunc rex beneficiorum eius
memoratus, diligenter poscens ut in suo regno episcopatum maximum ad civitatem Streithbyrg pertinentem susciperet; et eum nolentem accipere cum muneribus et donis magnis et cum Deodato episcopo suo duce ad apostolicam sedem emisit.
Pergentes itaque sancti episcopi, viam Domino dirigente, pervenerunt ad Berhtherum regem Campaniae, virum humilem et quietum et trementem sermones Dei; qui peregrinos secundum praeceptum Domini benigne suscipiens, sancto pontifici nostro enuntiavit,
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En aanstonds liet de koning in tegenwoordigheid van ons en van
de gezanten voor zijn volk den brief voorlezen, terwijl allen, die in
het paleis aan den maaltijd zaten, toehoorden 117). Na het voorlezen
echter nam hij het papier in zijn handen, scheurde het voor aller
oogen aan stukken en wierp het in het vuur, dat voor hem brandde,
terwijl hij tot de brengers zeide: „Meldt uw heer, dat ik aldus gesproken heb: Zoo moge de Schepper van alle dingen in stukken
scheuren, opnemen en in de asch werpen rijk en leven van hem,
die meineed pleegt jegens zijn God, en zich niet houdt aan het met
Hem gesloten verbond".
Daarna keerden de boden beschaamd van den koning, die niet
instemde met hun misdaad, naar hun heer terug, vanwaar zij
gekomen waren.
HOOFDSTUK 28: Hoe de twee koningen Dagobert en Pecfaret
hem ontvingen
Nadat onze aan God welgevallige bisschop in Friesland overwinterd 118) en veel menschen voor den Heer gewonnen had 119),
hervatte hij, toen de lente kwam met Gods hulp de reis, die hij met
zijn gezellen begonnen was naar den Apostolischen Stoel, en kwam
bij den koning der Franken, Dagobert geheeten, die hem om zijn
diensten, vroeger aan hem bewezen, eervol en zeer vriendelijk
ontving.
Bovengenoemde koning namelijk was in zijn jeugd door zijn
vijanden, die toen regeerden, in verderfelijke ballingschap gezonden
en had op zijn vaart met Gods hulp het eiland Ierland bereikt. Na
verloop van jaren zonden zijn vrienden en verwanten, toen zij van
zeevaarders hoorden, dat hij leefde en den vollen bloei zijner jaren
bereikt had, hun boden naar den gelukzaligen Wilfrid en vroegen,
dat hij hem uit Schotland en Ierland bij zich zou noodigen en tol
hen zenden als koning. En aldus deed onze heilige bisschop. Hij
ontving hem bij zijn komst uit Ierland, en liet hem, nadat hij hem
met wapens begiftigd en door krachtige gezellen meer aanzien
geschonken had, eervol naar zijn land vertrekken 120). En nu vroeg
de koning hem, zijn weldaden indachtig, in zijn rijk het zeer uitgebreide bisdom, dat bij de stad Straatsburg hoorde, te aanvaarden 121). En toen hij het niet aan wilde nemen, liet hij hem met
groóte geschenken en giften en in gezelschap van zijn bisschop
Deodatus, als gids, naar den Apostolischen Stoel vertrekken 122).
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dicens: „De Brittannia inimici tui nuntios ad me mittentes, suis
sermonibus salutantes me et dona mihi maxima promittentes, si te
subterfugientem, ut dixerunt, episcopum angarizarem et ad apostolicam sedem tendentem retinerem. Quibus tam nefariam rem
renuens, dixi: „Fui aliquando in diebus iuventutis meae exul de
patria pulsus, sub pagano quodam rege Hunorum degens, qui iniit
mecum foedus in deo suo idolo, ut numquam me inimicis meis prodi •
disset aut dedisset. Et post spatium temporis venerunt ad regem
paganum sermone inimicorum meorum nuntii, promittentes sibi
dare sub iureiurando solidorum aureorum modium plenum, si me
illis ad internicionem dedisset. Quibus non consentiens dixit: „Sine
dubio dii vitam meam succidant, si hoc piaculum facio, irritans pactum deorum meorum". Ego quanto magis, qui Deum verum scio,
animam meam pro totius mundi lucro in perditionem non dabo".
Tunc itaque sanctum pontificem nostrum et suos socios cum
honore et ducibus, sicut eum Dominus ubique in peregrinatione protegens magnificavit, ad apostolicam sedem olim optatam in gratiarum emisit actione.

CAPUT 29: Quomodo beatissimus Agatho apostolicae sedis papa
cum sancta synodo pontificis nostri scripta receperit

Perveniente igitur Deo amabili Wilfritho episcopo prospere cum
omnibus ad sedem praedictam, causa adventus eius praelata ubi
enotuit, quod eo tempore Cenowald religiosus monachus a sancto
Theodoro archiepiscopo cum suis litteris emissus Romam venit, et
beatissimum Agathonem sedis apostolicae papam rerum dissensio
non latuit.
Tunc vero congregantibus sanctissimis episcopis et presbiteris
plus quam L in basilicam salvatoris Domini nostri lesu Christi quae
apellatur Constantiniana, Agatho autem sanctissimus ac ter beatis116

Toen de heilige bisschoppen dan verder reisden, terwijl God hun
weg bestuurde, kwamen zij bij koning Pectaret van Campanie, een
nederig en bezadigd man, die eerbied had voor Gods woorden. Hij
ontving de vreemdelingen welwillend volgens het gebod des Heeren,
en sprak onzen heiligen bisschop toe, zeggende: „Uit Brittannië hebben uw vijanden boden naar mij gezonden, die mij uit hun naam
begroetten en mij zeer groóte geschenken beloofden, indien ik het
u, een heimelijk gevluchten bisschop, zooals zij zeiden, lastig maakte, en u op μw reis naar den Apostolischen Stoel tegenhield. Maar
een zoo misdadig plan afwijzend, heb ik hun gezegd: „Ik ben eens
in de dagen mijner jeugd als balling uit mijn vaderland verdreven
geweest en vertoefde bij een zekeren heidenschen koning der
Hunnen, die met mij voor zijn afgod een verbond aanging, mij nooit
aan mijn vijanden te verraden of uit te leveren. En na verloop van
tijd kwamen bij den heidenschen koning boden uit naam van mijn
vijanden, en zij beloofden hem onder eede een volle schepel gouden
solidi te geven, indien hij mij aan hen zou uitleveren ter dood. Maar
hij stemde niet met hen in en zeide: „Ongetwijfeld zouden de goden
mijn levensdraad afsnijden, ingeval ik dit misdrijf begaan en het
verbond met mijn goden zou schenden". Hoeveel temeer zal ik, die
den waren God ken, mijn ziel niet prijsgeven ten ondergang voor de
winst van heel de wereld".
Onder dankbetuigingen liet de koning toen onzen heiligen bisschop
en zijn gezellen met eerbewijzen en in gezelschap van gidsen, zooals
de Heer hem overal op zijn tocht door zijn bescherming verheer
lijkte, naar den lang verbeiden Apostolischen Stoel vertrekken 123).
HOOFDSTUK 29: Hoe de gelukzalige paus Agatho tezamen met
de heilige synode het geschrift van onzen bisschop
ontving 124)
De God welgevallige bisschop Wilfrid kwam dan met allen voor
spoedig aan bij den bovengenoemden zetel 125), waar de reden van
zijn komst hem vooruitgegaan en bekend geworden was, omdat in
dien tijd Coenwald, een godvruchtige monnik, door den heiligen
aartsbisschop Theodorus met brieven van zijn hand gezonden, te
Rome gekomen was. De gelukzalige paus Agatho was dus van het
geschil op de hoogte 126).
Toen kwamen vervolgens de heilige bisschoppen en priesters ten
getale van meer dan vijftig bijeen in de basiliek van onzen Zalig117

simus episcopus sanctae catholicae atque apostolicae ecclesiae urbis
Romae consedentibus dixit: „Non credo latere vestram sanctam
fraternitatem, quamobrem ad hunc venerabilem conventum earn
ascriberim. Cognoscere quippe vestram cupio reverentiam mecumque
tractare, qualis in ecclesiis Brittanniae insulae, per Dei gratiam ubi
fidelium multitude concrevit, nuper est exorta dissensio, quae ad
nos tam per relationem exinde hue venientium quam per scriptorum
seriem periata est".
Andreas reverentissimus episcopus Ostiensis et lohannes episcopus Portuensis dixerunt: „Omnium quidem ecclesiarum ordinatio
in vestrae apostolicae auctoritatis pendet arbitrio, qui vicem beati
Petri apostoli principis geritis, cui claves ligandi solvendique conditor ac redemptor omnium Christus Dominus contulit. Verum erga
quod nobis est iniunctum ab apostolica vestra censura, ante hos dies,
consedentibus nobis una cum nostris coepiscopis atque confamulis,
relegimus singula scripta, quae de Brittannia insula directi apostolico vestro pontificatui detulerunt tam ea, quae ex persona Theodori
reverentissimi archiepiscopi, illue ab apostolica sede olim directi,
missa sunt, aliorumve cum eisdem scriptis relationes adversus
quendam episcopum subterfugientem, ut asserunt, quern hue venisse
arbitrati sunt: quamque ea, quae a Wilfritho Deo amabili episcopo
sanctae Eboracae ecclesiae oblata sunt, qui de sua sede eiectus a
praenominato sanctissimo apostolicam sedem apellans hue usque
pervenit; in quibus cum multas questiones insérèrent, ñeque sanctorum canonum subtilitate convictum eum de aliquibus facinoribus et
ideo non canonice deiectum repperimus, ñeque quaelibet facinora
eum perpetrasse dictis propriis accusatores eius comprobare valuerunt, pro quorum flagitiis degradar! debuisset. Potius autem et
modestiam hunc tenuisse perpendimus, quod non seditiosis quibusdam decertationibus seipsum implicuít. Sed postquam de sua sede
repulsus est, coepiscopis suis facti meritum innotescens, memoratus
Deo amabilis Wilfrithus episcopus exinde ad hanc apostolicam
sedem accurrit, in qua summi sacerdotii principatum fundavit, qui
suo sanguine sanctam ecclesiam redemit, omnipotens Christus Dominus et principis apostolorum auctoritatem firmavit. Vestri denique
apostolatus auctoritati concessum est, quid in hoc ordinare praecipiatis".
Agatho sanctissimus ac ter beatissimus episcopus sanctae ecclesiae
catholicae urbis Romae dixit: „Wilfrithus Deo amabilis episcopus
sanctae Eboraicae ecclesiae prae foribus nostri secretarli esse nar118

maker en Heer Jezus Christus, die de Constantijnsche genoemd
wordt 127), en Agatho, de heilige en driemaal zalige bisschop der
heilige, katholieke en apostolische Kerk van de stad Rome, sprak
tot de vergaderden: „Ik geloof niet, dat het uw heilige broederschap
onbekend is, waarom ik haar tot deze eerbiedwaardige vergadering
heb opgeroepen. Ik wensch namelijk, dat uwe eerbiedwaardigheid
kennis neemt en met mij bespreekt, hoedanig geschil er in de kerken
van het eiland Brittannië, waar door Gods genade het aantal
geloovigen is toegenomen, onlangs is ontstaan. Want zoowel door
het verslag van hen, die van daar hierheen kwamen, als door een
reeks brieven is dat tot ons overgebracht".
De eerbiedwaardige bisschop Andreas van Ostia en bisschop
Joannes van Portus zeiden: „De regeling van alle kerken is inderd a a d afhankelijk van de beslissing van Uwe Apostolische Waardigheid, die de plaats inneemt van den zaligen Apostelvorst Petrus,
wien de Schepper en Verlosser van allen, Christus de Heer, de
sleutels om te binden en te ontbinden heeft toevertrouwd. Maar
overeenkomstig met wat ons door Uw apostolisch besluit vroeger
is opgelegd, hebben wij een zitting belegd tezamen met onze medebisschoppen en mededienaren, en de afzonderlijke stukken doorgelezen, die boden van het eiland Brittannië aan Uwe Apostolische
Waardigheid hebben overgebracht: zoowel de brieven van de hand
van den eerbiedwaardigen aartsbisschop Theodorus, die door den
Apostolischen Stoel vroeger daarheen was gezonden, en met diezelfde brieven de verslagen van anderen gericht tegen een zekeren
bisschop, heimelijk gevlucht, naar zij beweren, van wien zij veronderstelden, dat hij hierheen gekomen was; alsook die stukken, welke
werden aangeboden door Wilfrid, den Gode welgevalligen bisschop
van de heilige kerk van York, die van zijn zetel verdreven door
bovengenoemden heiligen man, een beroep deed op den Apostolischen Stoel en hierheen kwam. Ofschoon zij in deze stukken vele
kwesties aanroerden, hebben wij bevonden, dat met nauwkeurige
toepassing der heilige cañones geenszins zijn schuld aan eenige
misdaad bewezen werd en dat hij daarom niet volgens de canonieke
regels was afgezet. Evenmin zijn zijn beschuldigers in staat geweest
door hun eigen verklaringen aannemelijk te maken, dat hij eenig
misdrijf bedreven had, zoo schandelijk, dat hij ervoor had moeten
worden afgezet 128). Veeleer hebben wij bevonden, dat hij zelfs de
gematigdheid in acht genomen heeft, omdat hij zich niet verwikkelde
in een zeker oproerig verzet. Maar nadat hij van zijn zetel verdre119

ra tus est; ad nostrum secretarium iuxta suam postulationem cum
petitione quam secum afierre dictus est, ammittatur",
Wilfrithus Deo amabilis episcopus, dum venerabile secretarium
ingrederetur, dixit: „Deprecor vestram pontificalem beatitudinem.
ut meae humilitatis petitionem excipi coramque relegi praecipiatis".
Agatho sanctissimus episcopus dixit: „Wilfrithi Deo amabilis epis
copi petitio suscepta coram omnibus relegatur". Et accipiens Johan
nes notarius relegit sancto apostolico concilio.

CAPUT 30: Haec est petitio Wilfrithi episcopi
„Wilfrithus humilis et indignus episcopus Saxoniae ad hoc apostolicum fastigium tamquam ad locum munitum turremque fortitudinis gressus cordis, Deo praeviante, perduxi, quia unde normam
sacrorum canonum in omnes Christi ecclesias per totum orbem dif
fusas emanare cognosce, praedicatione apostolica traditas et plena
fide susceptas, ex eo meae humilitatis iustitiae censuram confidenter
praestolor conservar!.
Cognovisse quippe non ambigo vestrum pontificale fastigium tarn
meae parvitatis suggestionem quam quae viva voce presentialiter
intimavi. Et per satisfactionem petitionis scriptis narrantibus obtuli,
eius apostolicis obtutibus in ipso mei adventus exordio presentatus,
quod, nullam in me supplici canonicam culpam repperientes, quidam
mei episcopatus invasores illicita praesumptione contra sacrorum
canonum normas ас definitiones in conventu Theodori sanctissimi
archiepiscopi Cantuariorum ecclesiae aliorumque tunc temporis cum
eo convenientium antistitum sedem, quam per decem et eo amplius
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ven was, lichtte de genoemde God welgevallige bisschop Wilfrid
zijn medebisschoppen in aangaande de toedracht van het feit, en
nam vervolgens zijn toevlucht tot dezen Apostolischen Stoel, waarop Hij, die door Zijn Bloed de Heilige Kerk verloste, de almachtige
Heer Jezus Christus, de waardigheid van het hoogste Priesterschap
gefundeerd en het gezag van den Prins der Apostelen gevestigd heeft.
Aan Uw Apostolisch Gezag tenslotte is het verleend te beslissen,
wat Gij in deze voorschrijft te regelen".
Agatho, de heilige en driemaal zalige bisschop der heilige katholieke kerk van de stad Rome, sprak: „Wilfrid, de God welgevallige
bisschop der heilige kerk van York, bevindt zich, naar men zeide,
voor de deuren van ons secretarium; laat hij volgens zijn verzoek
binnentreden in ons secretarium met het verzoekschrift, dat hij, —
zooals gezegd werd, — bij zich heeft" 129).
Toen de God welgevallige bisschop Wilfrid het eerbiedwaardige
secretarium binnentrad, sprak hij: „Ik smeek Uw Pauselijke Heiligheid te bevelen, dat men mijn nederig verzoekschrift aanvaarde
en in Uw tegenwoordigheid voorleze".
De heilige bisschop Agatho zeide: „Het verzoekschrift van den
God welgevalligen bisschop Wilfrid worde aangenomen en voor
allen voorgelezen". En de notarius Joannes nam het aan en las het
voor aan de heilige apostolische vergadering.
HOOFDSTUK 30: Dit is het verzoekschrift van bisschop Wilfrid
„Ik, Wilfrid, een nederige en onwaardige bisschop uit Saxonië 130), heb de schreden mijns harten, terwijl God voorging, gericht
naar deze Apostolische Verhevenheid als naar een versterkte plaats
en hecht bolwerk. Want vertrouwvol verwacht ik, dat op deze plaats
een rechtvaardig oordeel over mijn nederigen persoon wordt geveld,
op deze plaats, waarvan ik weet, dat vandaar uit de richtlijnen der
heilige cañones naar alle kerken van Christus, verspreid over de
geheele wereld, uitstralen, overgeleverd worden door de apostolische prediking en aanvaard worden met volledig geloof.
Ik twijfel er namelijk niet aan, dat Uw Hoogepriesterlijke Verhevenheid kennis heeft genomen zoowel van mijn nederig verslag als
van wat ik persoonlijk mondeling bekend heb gemaakt 131). En als
aanvulling van mijn geschreven petitie heb ik, toen ik bij het begin
van míjn bezoek voor het aanschijn der Apostolische Verhevenheid
werd geleid, medegedeeld, dat zekere aanranders van mijn episco121

annos cum Dei dementia dispensabam, raptorum more invadere
atque eripere moliti sunt et in eadem sede subsedere, et non solum
unum, sed tres in mea ecclesia sese promoverunt episcopos, licet
canonica eorum non sit promotio.
Quid autem acciderit, ut Theodorus sanctissimus archiepiscopus
me superstite in sedem, quam licet indignus dispensabam, absque
consensu cuiuslibet episcopi tres sua auctoritate, mea humilitate
non acquiescente, ordinarci episcopos, omitiere magis quam flagitare pro eiusdem viri reverentia condecet; quem quidem eo, quod
ab hac apostolicae summitatis sede directus est, accusare non audeo.
Verum si claruit, quod contra ius regularium sanctionum de dispensatione ecclesiae, cui licet indignus praeeram, ab infestis propulsus sum sine convictione cuiuspiam criminis et absque culpa
facinoris, citra ullius delieti piaculum, quod canonica percellit severitas, et neque de pristina sede pulsus tumultuosus cuiquam apparui
ncque seditionis quaestionem succensi neque ambitiosus contentionibus obstiti, sed confestim huius sacrosanctae sedis appellavi subsi,
dium; confamulos atque consacerdotes meos earundem provinciarum
episcopos tantummodo protestatus, absc'essi.
Si quidem praevidet vestra apostolica summitas una cum consedentibus sanctissimis episcopis, privatum me esse, qui pro nulla
culpa convictus sum, humili devotione quae censentur amplcctor.
Si autem et pristinum cpiscopatum pcrcipcrc, sequor totisque viribus veneror ab apostolica sede prolatam sententiam, tantum ut
invasores de pristinis parrochiis ecclesiae, cui ego indignus vester
famulus praefui, vestra synodali sanctione pellantur. Et si rursus in
eadem parrochia, cui praefui, praesules adhibere praeviderit, saltern
tales iubeat praevidere promovendos, cum quibus possim, pacifica
atque tranquilla inter nos concordia obtinente, Deo unanimiter
deservire, ut videlicet unusquisque nostrum concessa ecclesiae iura
cognoscat et vigilantiam sibi commissis impertiat ut, si ita placuerit
archiepiscopo et coepiscopis meis, ut augeatur numerus episcoporum,
tales eligant de ipso clero ecclesiae, quales in synodo placet congregatis episcopis, ut ne a foris et ab alienis damnetur ecclesia.
Quicquid enim confusum et indiscretum est, inextricablies atque
inexplebiles dissensiones exaggerat, nee valebit a quoquam pacifice
ullatenus, de quo contenditur, dispensari.
Confido enim, quod omnem devotae oboedientiae obsequelam
statutis apostolicis exhibeo, ad cuius aequitatem omnibus abiectis
cum tota mentis confidentia properavi".
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paat, — ofschoon zij volgens de cañones geen schuld vonden in mij,
Uw smeekeling, — in ongeoorloofde vermetelheid en tegen de regels
en bepalingen der heilige cañones in, — op een synode van den
heiligen aartsbisschop Theodorus der kerk van Kent en van andere
bisschoppen, die toentertijd met hem samenkwamen, — poogden,
als roovers den zetel, dien ik gedurende tien en meer jaren met Gods
goedertierenheid bezette, aan te vallen en te ontvreemden en zelf
op dienzelfden zetel plaats te nemen 132]. Er wierpen zich op, niet
één, neen, drie bisschoppen in mijn kerk, ofschoon hun bevordering
niet volgens de cañones was.
Wat echter voorviel.dat namelijk de heilige aartsbisschop Theodorus bij mijn leven voor den zetel, dien ik hoewel onwaardig innam,
zonder instemming van eenigen bisschop, op eigen gezag, en zonder
dat mijn nederigheid erin berustte, die drie mannen tot bisschop
wijdde: het past uit eerbied voor dienzelfden persoon meer, dit
voorbij te gaan dan er verantwoording voor te vragen; ik durf hem
namelijk, omdat hij door dezen oppersten Apostolischen Stoel
gezonden werd, niet te beschuldigen.
Maar indien het al duidelijk was, dat ik tegen het recht der
wettelijke bepalingen van het bestuur der kerk, waarover ik hoewel
onwaardig het bewind voerde, door mijn vijanden verdreven werd,
zonder bewijs van eenige misdaad en zonder schuld aan eenig misdrijf, zonder eenig boos vergrijp, dat de strengheid der cañones
straft, heb ik me toch na de verdrijving van mijn vroegeren zetel
tegenover niemand oproerig gedragen, noch tweedracht verwekt of
ijverzuchtig aan de aanvallen weerstand geboden, maar aanstonds
de hulp ingeroepen van dezen Heiligen Stoel. Ik protesteerde slechts
bij mijn mededienaren en medepriesters, de bisschoppen van diezelfde gebieden, en ging heen.
Indien nu Uw Apostolische Verhevenheid tezamen met de heilige
bisschoppen, die hier bij U zitten, beslist, dat ik van mijn zetel
beroofd blijf, zonder van eenige schuld overtuigd te zijn, dan aanvaard ik met nederige toewijding wat besloten wordt. Ook indien ik
echter mijn vroegeren zetel weer moet innemen, volg ik eerbiedig
en met alle krachten de uitspraak, door den Apostolischen Stoel
gedaan, mits slechts de indringers uit mijn vroegere kerkelijke
gebieden, waarover ik, — Uw onwaardige dienaar, — het bewind
heb gevoerd, verdreven worden door een verordening van Uw
synode. En indien het haar verder goeddunkt ïn hetzelfde gebied,
waarover ik gestaan heb, bisschoppen aan te stellen, moge zij dan
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CAPUT 31 : De responsione Agathonis Papae
Agatho sanctissimus ac ter beatissimus episcopus sanctae catholicae atque apostolicae ecclesiae urbis Romae dixit:
„Non mediocriter audientibus satisfacit petitionis series, quam Wilfrithus Deo amabilis episcopus obtulit, in hoc, quod, cum se indigne
de episcopali sede eiectum agnoscat, non contumaciter obstitit
ambientibus nec cui vim repellere saeculariter maluit, sed humiliter
sentiens, auctoris nostri beati Petri apostoli principis canonicum
expedivit subsidium; supplici praestolatione, quae super eo
censenda sunt, prompte se suscepturum pollicetur nec ambigit de
prolatione sententiae, sed quae terminantur amplectitur, integra
fide suscepturum se perhibens, quod nostro ore auctor ncster beatus
Petrus apostolus, cuius ministerio fungimur, statuendum praeviderit".
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laten beslissen, dat alleen zulken gewijd zullen worden, met wie
ik eendrachtig God kan dienen, terwijl een vreedzame en rustige
eensgezindheid onder ons heerscht, zóó, dat namelijk eenieder van
ons de aan onze kerk toegestane rechten kent en waakt over hetgeen hem wordt toevertrouwd. En, indien het den aartsbisschop en
mijn medebisschoppen goeddunkt het aantal bisschoppen uit te
breiden, dat zij dan uit den eigen clerus der kerk zulke mannen
kiezen als de bisschoppen in synode vergaderd wenschen, opdat de
kerk niet van buitenaf en door vreemdelingen ten gronde wordt
gericht. Alwat immers verward en niet geregeld is, hoopt níet te
ontwarren en onverzoenlijke twisten op, en het zal niemand mogelijk
zijn op eenigerlei wijze vreedzaam datgene te regelen, waarover
getwist wordt.
Ik vertrouw, dat ik de algeheele volgzaamheid, eigen' aan toegewijde onderwerping, aan den dag leg voor de besluiten van den
Apostolischen Stoel, tot wiens rechtvaardigheid zich mijn hart met
voorbijzien van alles in volledig vertrouwen heeft gehaast".

HOOFDSTUK 31 : Het antwoord van Paus Agatho
Agatho, de heilige en driemaal zalige bisschop van de heilige,
katholieke en apostolische kerk van de stad Rome, sprak:
„In niet geringe mate voldoet het verloop van het verzoekschrift,
dat de God welgevallige bisschop Wilfrid aangeboden heeft, de
toehoorders hierin, dat hij, ofschoon hij inziet op onwaardige wijze
van zijn bisschopszetel verdreven te zijn, zich niet hardnekkig tegen
zijn belagers heeft verzet, noch er de voorkeur aan gegeven heeft,
iemand door wereldlijke machtsmiddelen het onrecht te vergelden,
maar dat hij zich in nederige gezindheid de canonieke hulp van
onzen eersten voorganger, den gelukzaligen Petrus, Apostelvorst,
verschaft heeft. In nederige verwachting belooft hij, wat over hem
besloten zal worden, stipt te zullen aannemen en twist niet over
de uitspraak van het vonnis, maar hij aanvaardt, wat bepaald
wordt, zeggende, dat hij in volledig vertrouwen aan zal nemen, wat
bij monde van ons onze voorganger, de gelukzalige Apostel Petrus,
wiens ambt wij bekleeden, noodig oordeelt te besluiten". —
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CAPUT 32: De responsione synodus
Universa synodus, quae una cum sanctissimo atque ter beatissimo
Agathone apostolico papa convenit, regulariter inter caetera diffiniens dixit:
„Statuimus atque decernimus, ut Deo amabilis Wilfrithus episcopus
episcopatum, quem nuper habuerat, recipiat, salva definitione
superius ordinata; et quos cum consensu concilii ibidem congregandi elegerit sibi adiutores episcopos, cum quibus debeat pacifice
conversari, secundum regulara superius constitutam a sanctissimo
archiepiscopo promoti ordinentur episcopi, expulsis procul dubiò
eis, qui in eius absentia in episcopatum inormiter missi sunt.
Si quis proinde contra horum statuorum synodalium decreta ausu
temerario obsistere temptaverit vel non oboedienter susceperit vel
post quodlibet temporis spatium, quiqui sint vel fuerint, infringere
ea in totum vel in partem temptaverit, ex auctoritate beati Petri
apostolorum principis eum hac sanctione percellen dum censemus:
ut, siquidem episcopus est, qui hanc piam dispositionem temerare
temptaverit, sit ab episcopali ordine destitutus et aeterni a n a t h e .
matis reus; similiter, si presbiter aut diaconus fuerint vel inferioris
gradus ecclesiae; si vero clericus, monachus vel laicus cuiusvelibet
dicionis vel rex, extraneus efficiatur a salvatoris corpore et sanguine
Domini nostri lesu Christi пес terribilem eius adventum dignus
appareat conspicere.
Si quis vero haec, quae a nobis statuta vel diffinita sunt, cum
sincera devotione et perfecta satisfactione susceperit, tenuerit,
perfecerit, ad perficiendum concursum praebuerit, videat bona
Domini in regione vivorum 0 2 ) consorsque dextrae partis existât,
aeternam beatitudinem possideat et illam beatificam vocem mereatur audire cum omnibus Sanctis, qui divino conspectui placuerunt
et aeternam gloriam possederunt 0 3 ), audiens et ipse pro oboedientia, quod Deus prae omnibus sacrificiis diligit, ab ipso iudice
omnium, Deo nostro lesu Christo: Venite, benedicti patrie mei,
percipite regnum, quod vobis paratura est ab origine mundi" 9 4 ).

02
)
'jn)
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de regione vivorum, Ps., 26, 13.
et aeternam gloriam possederunt, ontbreekt in het hs. F.
1 Venite.... mundi, Mt.. 25, 34.

126

HOOFDSTUK 32: Het antwoord der svnode
De geheele synode, die met den heiligen en driemaal zaligen
apostolischen paus Agatho tezamen gekomen was, besloot onder
andere volgens de regels en verklaarde:
„Wij hebben besloten en beslissen, dat de God welgevallige bisschop Wilfrid den bisschopszetel, dien hij vroeger bezeten heeft,
terug ontvange met behoud van de boven verordende bepaling. En
degenen, die hij met instemming eener daar te beleggen synode zal
uitkiezen tot zijn hulpbisschoppen, om met hen vreedzaam samen
te leven, moeten volgens den boven vastgestelden regel door den
heiligen aartsbisschop bevorderd en tot bisschop gewijd worden 133), nadat zonder aarzeling zij verdreven zijn, die bij zijn
afwezigheid onwettig tot het episcopaat werden toegelaten.
Indien voorts iemand zich in vermetelen durf tegen de decreten
dezer synodale beslissingen durft te verzetten, ze niet gehoorzaam
aanvaardt, of na verloop van tijd, — wie zij dan ook mogen zijn of
geweest zijn, — ze geheel of ten deele poogt te schenden, hij worde,
— aldus besluiten wij op gezag van den gelukzaligen Petrus, den
Prins der Apostelen, — getroffen door deze strafbepaling: zoo het
een bisschop is, die deze gewijde regeling beproeft te overtreden, hij
zij uit de bisschoppelijke waardigheid ontzet en valle onder den
eeuwigen ban; evenzoo, indien het een priester of diaken of iemand
van een lageren rang in de kerk is; indien het een clericus, monnik of
leek van welken stand ook is, zelfs een koning, hij worde uitgesloten
van het Lichaam en Bloed van den Zaligmaker, onzen Heer Jezus
Christus, en hij blijke onwaardig, Diens schrikwekkende komst te
aanschouwen.
Indien daarentegen iemand dít, wat door ons is vastgesteld of
besloten, met oprechte toewijding en volledige instemming aanvaardt, onderhoudt en volbrengt, of hulp verleent om het te volbrengen, hij moge „de goederen des Heeren in het land der levenden" zien en mede staan aan den rechterkant, de eeuwige zaligheid
bezitten en verdienen met alle heiligen, die het Goddelijk Aanschijn
hebben behaagd en de eeuwige glorie verkregen, voor zijn gehoorzaamheid, die God boven alle offers bemint, de zalige woorden te
hooren uit den mond van aller Rechter, onzen God Jezus Christus:
„Komt, gezegenden Mijns Vaders, neemt bezit van het rijk, dat voor
u bereid is van de grondvesting der wereld af". —
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CAPUT 33: De reditu pontificis nostri
Transactis itaque ibi multis diebus, secundum apostolicum imperium et totius sanctae synodus iussum patriam remeare, iudicia
apostolicae sedis scripta secum portare et sancto archiepiscopo
Theodoro et regi Ecgfritho ostendere Deo amabili Wilfritho episcopo
praeceperunt. Ille vero sanctus pontifex noster indubitata fide
praeceptus apostolicae sedis, sicut promiserat, in omnibus humiliter
oboediens, circumiens loca sanctorum ad orationem per plures dies
et reliquiarum sanctarum ab electis viris plurimum ad consolationem ecclesiarum Brittanniae adeptus, nomina singulorum
scribens, quae cuiusque sancti essent reliquiae, multaque alia bona,
quae nunc longum est enumerare, ad ornamentum domus Dei more
suo lucratus, cum apostolicae sedis et universa sanctae synodus
benedictione, cum omnibus laetus et gaudens ad regionem suam
redire et ad patriam pervenire, Deo adiuvante incipiebat.
Pergente ergo sancto pontífice nostro ab apostolica sede cum
triumphali iudicio per Campaniam et montana transcendens, in
regionem Francorum pervenit, ibique nuper amico suo fideli Degberthto rege per dolum ducum et consensum episcoporum — quod
absit — insidiose occiso; ex quibus unus cum ingenti exercitu obviavit, cogitans impie in corde suo, nisi Deus restitisset ei, sodales suos
omnes spoliatos aut in servitutem redigere aut vendere sub corona
seu rebellantes occidere atque sanctum pontificem nostrum anxiatum in custodia atque ad Yverwini ducis iudicium reservare. Interrogavitque eum, dicens, qua fiducia tam temere per Francorum
regionem pergisset: „Qui dignus es morte, quod nobis regem subsidio
tuo factum de exilio emisisti, dissipator urbium, Consilia seniorum
despiciens, populos ut Roboam filius Salomonis tributo humilians 0 5 ),
ecclesias Dei cum praesulibus confempnens; quorum malorum
poenas luens occisus, cadaver eius humatum iacet".
Sanctus vero pontifex noster humiliter respondit episcopo: „Veritatem dico in Christo lesu et per sanctum Petrum apostolum non
mentior ""J, quod talem virum exulantem et in peregrinatione degen,
tem secundum praeceptum Dei populo Israhelitico, qui accola fuit
in terra aliena °7), auxiliatus enutrivi et exaltavi in bonum et non
in malum vestrum, ut aedificator urbium, consolator civium, consior>
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ut R o b o a m . . . . humilians, vgl. I Kon., 12, 13.
Veritatem. . . . non mentior, vgl. I Tim., 2, 7.
exulantem
terra aliena, vgl. Ex., 2, 22; Hand., 7, 6; Hebr., 11, 9.

HOOFDSTUK 33: De terugkeer van onzen bisschop
Nadat dan de God welgevallige bisschop Wilfrid daar vele dagen
had doorgebracht 134), kreeg hij opdracht overeenkomstig het
Apostolisch Gezag en het bevel der geheele heilige synode naar
zijn vaderland terug te keeren, de besluiten van den Apostolischen
Stoel op schrift mee te nemen, en aan den heiligen aartsbisschop
Theodorus en koning Egfrid te toonen. Onze heilige bisschop nu
gehoorzaamde volgens deze opdracht met onwankelbare trouw in
alles nederig aan den Apostolischen Stoel, zooals hij beloofd had.
Gedurende vele dagen bezocht hij de plaatsen der heiligen
om te bidden, en verwierf van hooggeplaatste mannen tot troost der
kerken in Brittannië een groóte hoeveelheid heilige relikwieën,
waarvan hij afzonderlijk de namen opschreef, welke relikwieën en
van welken heilige zij waren; voorts verwierf hij vele andere kostbaarheden, welke op te sommen te langdurig zou zijn, tot versiering
van het huis Gods, in overeenstemming met zijn gewoonte, en
maakte hij zich met den zegen van den Apostolischen Stoel en de
geheele heilige synode gereed om blij en verheugd met allen naar
zijn gebied terug te keeren en zijn vaderland te bereiken 135).
Toen nu onze heilige bisschop van den Apostolischen Stoel wegging, trok hij als overwinnaar in het geding door Campanie en de
bergstreken en kwam in Frankenland. Aldaar was onlangs zijn
trouwe vriend koning Dagobert door list der hertogen en met instemming der bisschoppen, — wat nimmer gebeure, — verraderlijk vermoord 136). Een van die bisschoppen trok hem met een ontzaglijk
leger tegemoet, met het booze plan in zijn hart, om, — indien God
hem niet weerstaan had, — al diens gezellen na hen beroofd te
hebben, of in eigen dienstbaarheid te brengen of als slaven te verkoopen, of bij verzet te dooden en onzen heiligen bisschop, in een
kerker opgesloten, over te leveren aan het oordeel van hertog
Ebroin 137). En hij ondervroeg hem, waarop vertrouwend hij zoo
vermetel door het gebied der Franken was gereisd, zeggende.' „Gij,
die den dood verdient, omdat gij een koning, die door uw hulp dat
geworden ís, uit zijn ballingschap naar ons gestuurd hebt, een
stedenverwoester, die de raadgevingen der ouderlingen versmaadde,
de volken als Roboam, de zoon van Salomon, schatplichtig maakte,
d e kerken Gods met haar bestuurders verachtte. Om zijn straf voor
deze misdaden uit te boeten is hij gedood en ligt zijn lijk onder de
a a r d e " 138).
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liator senum, defensor Dei ecclesiarum in nomine Domini secundum
eius promissum esset. О rectissime episcope, quid aliud habuisti
faceré, si exul de genere nostro ex semine regio ad sanctitatem tuam
perveniret quam quod ego in Domino feci?"
Respondit episcopus „Dominus custodiat introitum tuum" ββ ) et
reliqua: et „Vae mihi peccatori, da indulgentiam, quod secundum
ludam patriarcham video te multo iustiorem me esse D 0 ). Sit Domi
nus vobiscum et sanctus Petrus apostolus in auxilio vestro".

C A P U T 34: De eo, quod rex contempsit iudicia apostolicae sedis

Deinde longa spatia terrarum peragrans, Dei adiutorio in navigio
maris magnitudinem superans, illaesus cum omnibus levasit ad
regionem propriam, in subditorum suorum taedio languentium et ad
Dominum cum lacrimis clamantium maximum gaudium vita comité
veniens, vexillum victoriae ferens, hoc est apostolicae sedis iudicium
secum deportans, pacifice salutane regem adiit, regique humiliter
scripta apostolicae sedis iudicia cum totius synodus consensu et
subscriptione ostendens, cum bullis et sigillis signatis reddidit,
deinde omnibus principibus ibidem habitantibus necnon servis Dei,
in locum synodalem accersitis ad audienda salutifera Consilia, ab
apostolica sede causa pacis ecclesiarum transmissa.
Postquam vero quaedam difficilia sibi et suae voluntati contraria
lecta audierunt, contumaciter quidam ex eis respuerunt. Insuper —
quod execrabilius est — defamaverunt in animarum suarum perniciem, ut pretio dicerent redempta esse scripta, quae ad salutem
oe
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Dominus
tuum, Ps., 120, 8.
quod s e c u n d u m . . . . esse, vgl. Gen., 38, 26.

Maar onze heilige bisschop antwoordde den bisschop nederig:
„— In Christus Jezus spreek ik de waarheid en bij den heiligen
Apostel Petrus lieg ik niet, dat ik zulk een man, in ballingschap
vertoevend en rondzwervend, volgens het gebod van God aan het
Israelietische volk, dat vreemd was in een vreemd land, door mijn
hulp heb opgevoed en opgeleid tot uw heil en niet tot uw bederf,
om in den naam des Heeren en volgens Zijn gebod een stedenbouwer, een trooster der burgers, raadgever der ouderlingen, en een
beschermer der kerken Gods te zijn. O, rechtvaardige bisschop, wat
anders zoudt gij gedaan hebben, indien er van ons volk een balling
van koninklijken bloede tot uwe heiligheid gekomen was, dan wat ik
in den Heer gedaan heb?" —
De bisschop antwoordde: „De Heer bescherme uw binnenkomst",
en zoo voort, en: „Wee mij, zondaar, schenk mij vergiffenis, want
gelijk de aartsvader J u d a zie ik, dat gij veel rechtvaardiger zijt
dan ik. De Heer zij met U en de heilige Apostel Petrus helpe U"! —

HOOFDSTUK 34: De koning versmaadt de uitspraken van den
Apostolischen Stoel
Vervolgens trok hij uitgestrekte landstreken door, stak met Gods
hulp per schip de wijde zee over en kwam ongedeerd met allen in
zijn eigen land aan 139), tot zeer groóte vreugde van zijn ondergeschikten, die nog kwijnden van droefheid en tot den Heer riepen
met tranen. Behouden kwam hij aan en droeg het vaandel der
overwinning, dit is, hij bracht de uitspraak van den Apostolischen
Stoel mee, ging naar den koning, hem vreedzaam begroetend, toonde
den koning nederig op schrift de uitspraken van den Apostolischen
Stoel met instemming en onderteekening der geheele synode, en
overhandigde ze met de bullen en de zegels, die erop gedrukt waren,
vervolgens aan alle vorsten, daar woonachtig, en aan de dienaren
Gods, die naar de synodenzaal ontboden waren om de heilzame
raadgevingen te aanhooren, door den Apostolischen Stoel om wille
van den vrede der kerken gezonden 140).
Nadat zij echter bepaalde, voor hen bezwaarlijke en níet met
hun wensch overeenkomende regelingen hadden hooren voorlezen,
sloegen sommigen van hen deze hardnekkig in den wind. Bovendien
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observantium ab apostolica sede destinata sunt. Tum vero iussione
regis et eius consiliatorum cum consensu episcoporum, qui eius episcopatum tenebant, in custodiam ducere et novem menses sine ullo
honore custodire censuerunt.
lamiamque rex, ut diximus, scriptis apostolicae sedis apertis et
recitatis, quod dictu horribile est, Petri apostoli et apostolorum principis qui habet a Deo solvendi ligandique potestatem, cum adulatoribus suis iratus iudicia contempnens, et sanctum pontificem nostrum spoliatum seorsum in custodia in solo suo vestimento custodire
et omnes subiectos eius dispersos per competa viarum nullumque
ad se ex amicis eius adire per salutem suam iurans austere praecepit.
Regina vero eius olim suprafata chrismarium hominis Dei Sanctis
reliquiïs repletum, — quod me enarrantem horruit — de se absolutum, aut in thalamo suo manens aut in curru pergens, iuxta se pependit. Quod reginae, sicut Phìlisteis, fugato populo Israhelitico arcamque Dei captantes et sancta sanctorum per civitates suas reducentes,
omnino in malum accidit 1 0 ü ).

CAPUT 35: De hortatione sociorum
Locutusque est Deo amabilis Wilfrithus episcopus sociis suis,
dicens:
„Habete in mente et fratribus meis dicite dies antiquos, quomodo
legimus in veteri lege patriarchas Deo amabiles et Israel primogenitum eius per quadringentos annos et amplius de gente in gentem
et de regno ad populum alterum expectantes repromíssionem et
non desperantes pertransierunt 101) : necnon Moyses et Aaron et
omnes prophetae Dei ab hominibus persecutiones sperantes in
Domino perpessi sunt.
Legimus quoque in novo Testamento pastorem magnum ovium et
totius ecclesiae caput lesum Christum a ludaeis crucifixum et
discípulos suos dispersos et postea per totum mundum cum suis
100
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accidit, vgl. I Sam., 4, 17—5.
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pertransierunt, Ps., 104, 13.

—, wat verfoeilijker is, — lasterden zij tot verderf hunner zielen
door te zeggen, dat de stukken, die door den Apostolischen Stoel
bestemd waren tot het heil dergenen, die eraaan gehoorzaamden,
voor geld waren losgekregen 141). Toen besloten ze op bevel van
den koning en diens raadslieden met instemming der bisschoppen,
die zijn bisdom in bezit hadden, hem gevangen te zetten en negen
maanden zonder eenigen eerbied in hechtenis te houden 142),
En nadat, zooals wij zeiden, de stukken van den Apostolischen
Stoel geopend en voorgelezen waren, verwierp, — wat schrikwekkend is om te zeggen, — de koning met zijn vleiende hovelingen
woedend de uitspraken van den Apostel Petrus, den Prins der
Apostelen, die van God de macht heeft om te ontbinden en te
binden; en wreedaardig beval hij verder, zwerend bij zijn zieleheil,
onzen heiligen bisschop beroofd en afgezonderd, met alleen zijn
kleeren bij zich, gevangen te houden, al zijn ondergeschikten te
verspreiden over de kruispunten der wegen en niemand van zijn
vrienden bij hem toe te laten. En zijn gemalin, van wie reeds eerder
verhaald werd, ontnam den man Gods zijn schrijn 143), vol heilige
relikwieën, — ik huiver, nu ik het verhaal, — en hing het bij zich,
wanneer zij bleef in haar vertrek of reisde in haar wagen. Maar dit
strekte haar geheel en al ten kwade, zooals de Filistijnen, die na
het Israëlietische volk op de vlucht gedreven te hebben de Ark Gods
veroverden, en het heilige der heiligen door hun steden rondvoerden.
HOOFDSTUK 35: De aansporing tot zijn gezellen
En de God welgevallige bisschop Wilfrid sprak tot zijn gezellen,
zeggende:
„— Houdt in gedachten en verhaalt mijn broeders van de dagen
van weleer, hoe, — gelijk wij lezen, — onder de Oude Wet de Gode
welgevallige aartsvaders in Israël, Zijn eerstgeborene, gedurende
vierhonderd jaren en meer rondzwierven van het eene volk naar
het andere en van het eene rijk naar het andere, wachtend op de
belofte en niet wanhopend; hoe ook Mozes en Aaron en alle profeten Gods van de menschen vervolgingen verduurden, hopend op den
Heer.
Wij lezen ook in het Nieuwe Testament, dat de groóte Herder
der schapen en het Hoofd der geheele Kerk Jezus Christus door
de Joden gekruisigd, dat Zijn leerlingen verstrooid en later over
de geheele wereld tezamen met hun volgelingen in allerlei beproe133

subsecutoribus in varus temptationibus coronatos, non obliviscentes
consolationis, quae nobis tamquam filiis loquitur, dicens: „Fili mi,
noli neglegere disciplinam Domini neque fatigeris, dum ab eo
argueris; quem enim Dominus diligit castigai, flagellât autem
omnem filium quem recipit" 1 0 2 ).
Ideo enim, fratres et adiutores mei in Christo, secundum egregium
doctorem nos tantam habentes impositam nubem testium, per
patientiam curramus ad propositum nobis certamen 1 0 3 ).

CAPUT 36: De domo illuminata a Deo
Finito igitur sermone consolationis, duces regis tenentes sanctum
pontificem nostrum et ducentes quasi ovem ad occisionem qui non
aperuit os suum 104) ad praefectum nomine Osfrith, qui praeerat
Inbroninis urbi regis, ante eum statuerunt, praecipientes ei sermone
regis, ut pontificem sanctum, eum, qui tunc ob maxima fidei merita
lumen Brittanniae dici potuit, in absconditis locis, tetra caligine
obscuratis, nullo amicorum sciente, diligenter custodiret.
Comes autem supradictus regi fidelis, iussu eius urgente, in latebrosis locis, ubi raro sol per diem illuxit, et lampas in honorem
noctu non accenditur, cum custodibus servabat. Custodes vero
iugiter psalmodiam sancti hominis Dei audientes et videntes in
obscura nocte domum intus lucentem quasi per diem, omnibus
sanctitatem eius narrantes, timorem stupefacti incutierunt.
О lumen aeternum, Christe, qui nunquam deseris confitentes te,
sed qui lux vera crederis et illuminans omnem hominem venientem
in hunc mundum 1 0 r '). Qui in primordio nativitatis futuri famuli tui
horam, qua de vulva matris egrediebatur, igneo splendore consig
nabas, nunc in antro nimiae obscuritatis oranti lucem angelicae
visitationis adhibere dignatus es, sicut Petro apostolo tuo, ab Herode
impío rege catenate in carcere, angelus Domini adstitit et lumen
refulsit in habitáculo 1 0 β ) ; sit tibi gloria et gratiarum actio.
In ipso temporis spatio, quo eum detentum in custodia sine aliquo
10
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consolationis.... reeipi, Hebt., 12, 5—6.
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certamen, НеЬт., 12, 1.
o v e m . . . . os suum, Is., 53, 7.
lux v e r a . . . . hunc mundum, Jo., 1, 9.
angelis D o m i n i . . . . habitáculo, Hand., 12, 7.

•vingen gekroond werden, denkend aan de vertroosting, die ons als
zonen wordt toegesproken met deze woorden: „— Mijn zoon, versmaad de tuchtiging des Heeren niet en word niet moedeloos,
wanneer gij door Hem beschuldigd wordt; immers, dien de Heer
bemint, kastijdt Hij en Hij geeselt iederen zoon, dien Hij ontvangt" —.
Daarom, mijn broeders en helpers in Christus, daar wij volgens
den uitnemenden Leeraar een zoo groóte wolk van getuigen op ons
hebben liggen, laat ons met volharding heensnellen naar den
kampstrijd, die voor ons is weggelegd" 144).
HOOFDSTUK 36: Het huis verlicht door God
Toen hij dan zijn troostwoorden beëindigd had, grepen de aanvoerders des konings onzen heiligen bisschop vast en als een lam,
geleid naar de slachting, dat zijn mond niet opent, zoo voerden zij
hem naar een bevelhebber, met name Osfrid, die aan het hoofd
stond van Broombridge 145), een stad des konings. Zij plaatsten
den bisschop voor hem, en gaven hem in naam des konings opdracht,
den heiligen bisschop, die toen wegens zijn zeer groóte verdiensten
voor het geloof het licht van Brittannië genoemd mocht worden, op
verborgen plaatsen, overdekt door zwarte duisternis, buiten weten
van elk zijner vrienden nauwgezet te bewaken.
De bovengenoemde bevelhebber nu, trouw aan zijn vorst, hield
Wilfrid, daar de opdracht van den koning hem drong, op verscholen
plaatsen, waar overdag slechts spaarzaam de zon binnenscheen, en
's nachts geen lamp ontstoken werd tot zijn gerief, met zijn bewakers
opgesloten. Toen de bewakers nu voortdurend het psalmgezang van
den heiligen man Gods hoorden en in den donkeren nacht het huis
van binnen verlicht zagen als overdag, verhaalden zíj allen van zijn
heiligheid en, zelf verbaasd, joegen zij de anderen schrik aan.
O eeuwig licht, Christus, die nooit verlaat, wie U belijden, maar
Die, — gelijk wij gelooven, — het ware Licht zijt, dat iederen mensch
verlicht, die in deze wereld komt; Gij, die in den beginne het uur
der geboorte van Uw toekomstigen dienaar, waarop hij uittrad uit
den moederschoot, aangewezen hebt door een vuurschijn 146), gewaardig U thans hem, in het hol van zeer diepe duisternis bij het
bidden het licht te schenken van het bezoek door een engel, gelijk
bij Uw Apostel Petrus, door den goddeloozen koning Herodes
135

honore rex habuit, episcopatum ex parte, quem prius possidebat, et
dona alia non mediocriter promittebat, si iussionibus et censuris
eius adquiescere voluisset et statuta canonica, quae ab apostolica
sede missa sunt, eligeret denegare esse vera. Ille ad haec humiliter
et tarnen cum fiducia apostolicae auctoritatis respondit, prius se
capite truncandum esse quam id umquam confiten velie. Ecce bona
voluntas, quae Deum novit, immutari non potest.

CAPUT 37: De sanata muliere
Manente itaque sancto pontífice nostro patienter in custodia
carceris, sic Dei virtutibus declaratus est, sicut lohannes apostolus
et evangelista, in Pathmos 107) insula a Caesare religatus, vidit
magnalia Dei im).
Nam eo tempore, ut diximus, anxiato sancto pontífice nostro,
mulier praefecti huius urbis extimplo alligata languore, totis menbris dissolutis rigida, frigido corpore, clausis oculis spumantique ore
ultima spiramina vitae de pectore insensata trahebat.
Vir vero eius videns statim morientem mulierem, festinanter
cucurrit ad sanctum pontificem nostrum, sicut centuno ad Dominum n>0) ; genuflect ens et peccata sua deplorane et regis in eum
commissa confitens, adiuravit eum in nomine Domini, ut sibi non
merenti et mulieri morienti subveniret.
Sanctus autem pontifex noster immemor malorum, sicut loseph
ductus de carcere 1 1 0 ), miserantem adiit, stans super eam, aqua
benedicta faciem aspérgeos, et oratione facta, Dei auxilium deplorane os eius guttatim aqua benedicta madefactum irrigavit; deinde
autem oscitante et longa spiramina trábente, apertis oculis sensum
vitae et intelligentiae recepit, et post paululum calefactis membris,
capite elevato, lingua movente, loquebatur, gratias agens Deo: sicut
socrus Petri ^ 1 ) sanata sancto pontifici nostro honorifice ministraιυ7
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J o h a n n e s . . . . in Pathmos, vgl. Openb., 1, 9.
magnalia Dei, Hand., 2, 11.
centuno ad Dominum, Mt., 8, 5—13; Le, 7, 2—10.
Joseph ductus de carcere, vgl. Gen., 41, 14vv.
socrus Petri, vgl. Mt., 8, 14—15; Mc, 1, 30—31; Le, 4, 38—39.

geketend in den kerker, een engel des Heeren kwam staan en een
licht in het vertrek scheen; U zij glorie en dankzegging 147).
In dat tijdsbestek, waarin de koning hem zonder eenigen eerbied
in de gevangenis opgesloten hield, beloofde hij Wilfrid een gedeelte
van het bisdom, dat hij vroeger bezat en niet weinig andere schenkingen, als hij zich wilde schikken naar zijn bevelen en uitspraken
en zou verkiezen te zeggen, dat de canonieke besluiten, die de
Apostolische Stoel had gezonden, niet echt waren. Wilfrid antwoordde hierop nederig en toch ook met vertrouwen op het Apostolisch Gezag, dat hij liever wilde onthoofd worden dan dit ooit te
zeggen. Ziet, een goede wil, die kennis heeft van God, kan niet
veranderd worden.
HOOFDSTUK 37: De genezing van een vrouw
Terwijl onze heilige bisschop dus geduldig in gevangenschap
bleef, werd hij door Gods kracht evenzeer verheerlijkt als de Apostel en Evangelist Joannes, die, door den keizer op het eiland Pathmos vastgehouden, de grootste daden Gods aanschouwde.
Want toen ín dien tijd, — zooals wij zeiden, — onze heilige bisschop verdrukt werd, greep plotseling een ziekte de vrouw van den
bevelhebber dezer stad aan, en zij hijgde de laatste ademhalingen
uit haar reeds gevoelloos binnenste, machteloos in al haar ledematen, stijf en koud van lichaam, met gesloten oogen en schuimenden mond.
Toen nu haar man zag, dat zijn vrouw aanstonds sterven ging,
liep hij ijlings naar onzen heiligen bisschop, zooals de honderdman
naar den Heer. En terwijl hij neerknielde, zijn zonden beweende
en de wandaden van den koning tegen hem toegaf, bezwoer hij
Wilfrid bij den naam des Heeren, hem, onwaardige, en zijn stervende vrouw te hulp te komen.
En onze heilige bisschop, de misdaden niet gedachtig en als Jozef
uit den kerker geleid, ging naar de ongelukkige toe, boog over haar r
haar gelaat met wijwater besprenkelend, en na een gebed verricht
te hebben, bevochtigde hij, Gods hulp afsmeekend, druppelsgewijze
haar mond, nat van het gewijde water. Terwijl zij vervolgens geeuwde en diep ademhaalde, opende zij de oogen en herkreeg de levensgeesten en het bewustzijn; en toen na korten tijd haar ledematen
warm geworden waren, richtte zij het hoofd op, bewoog haar tong
en sprak, God dankend.
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bat 112 ), et adhuc vivens illa, nunc sanctimonialis materfamilias
nomine Aebbe, cum lacrimis hoc narrare consuevit.

CAPUT 38: De eo, quod vincula de se cadebant
Praefectus namque suprafatus sanctum praesulem nostrum in
honore habere propter timorem regis diutius non morari ausus est,
et propter sanctitatem eius Dei iram timens, in nullam contumeliam
poneré maluit, nuntios misit ad regem, dicens: „Adiuro te per vitam
meam et salutem tuam ut ne me cogas hunc sanctum pontificem et
innocentem in perditionem meam diutius punire, quia magis eligo
mori quam eum innoxium flagellare".
Quo audito, rex iratus iussit duci in urbem suam Dynbaer ad
praefectum nomine Tydlin quasi ferociorem, praeeipiensque ei ut
hunc talem virum et tantum pontificem, in compedibus et manicis
alligatum, seorsum ab hominibus separatum custodirei. Ule vero,
praecepto regis coactus, vincula ferrea fabros faceré iussit, qui sine
causa opus diligenter membra sancii confessons nostri metientes
faceré inchoabant, Deo enim resistente. Nam semper aut coangusta
et anxiata vincula circumamplectere membra non poterant aut tam
dilata et laxata, ut de pedibus evangelizantis et de manibus baptizantis resoluta cadebant; et ideo timidi facti, sine vinculis hominem
Dei, semper psallentem et Deo gratias agentem, — secundum apostolum ad Ebreos dicentem magnum certamen sustinens passionum,
in opprobriis spectaculum factus et rapinam omnium bonorum
suorum suscipiens 113 ), et his a contribulibus suis illatis, — usque ad
tempus a Deo difinitum inviti seorsum custodiebant.

CAPUT 39: De regina flagellata et sanata
Nam interim rex cum regina sua per civitates et castellas vicosque
cotidie gaudentes et epulantes in pompa saeculari circumeuntes,
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) In het hs. F ontbreekt de zin: „Petri.
ministrabat".
) spectaculum factus.... suscipiens, vgl. Hebr., 10, 32—34.
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Evenals de schoonmoeder van Petrus diende zij na haar genezing
onzen heiligen bisschop eerbiedig; en nog leeft zij, thans als kloosterabdis onder den naam Ebba 148), en is gewoon, dit onder tranen
te vertellen.
HOOFDSTUK 38: De boeien vallen hem af
De bovengenoemde bevelhebber nu durfde uit vrees voor den
koning niet langer voortgaan onzen heiligen bisschop in eere te houden, maar daar hij om diens heiligheid Gods toorn vreesde, wilde
hij hem liever niet aan eenïgen smaad blootstellen. Daarom zond hij
boden naar den koning zeggende: „Ik bezweer u bij mijn leven en
uw zieleheil, mij niet te dwingen dezen heiligen en onschuldigen
bisschop tot mijn ondergang nog langer te straffen, want ik verkies
liever te sterven dan hem onschuldig te kwellen".
Toen de koning dit vernomen had, liet hij vertoornd den bisschop
paar zijn stad Dunbar 149) brengen tot den bevelhebber, Tydlin
genaamd, als tot iemand, die nog woester was, en hij beval hem
dezen zoo goeden man en zoo grooten bisschop in voet- en handboeien geklonken, afzonderlijk en van de menschen gescheiden te
bewaken. Hij nu liet, gedwongen door het bevel van den koning,
door smeden ijzeren boeien maken en dezen begonnen hun werk.
Zij maten nauwkeurig de ledematen van onzen heiligen belijder,
echter tevergeefs, want God weerstond hen. Altijd immers waren
de boeien ofwel nauw en klemmend en konden de ledematen niet
omsluiten, ofwel zij waren zoo wijd en ruim, dat zij van de voeten
van den evangelieverkondiger en van de handen van den dooper
loslieten en afvielen.
En daarom bevreesd geworden, bewaakte men den man Gods in
afzondering en met tegenzin tot aan den tijd door God bepaald,
zonder boeien, terwijl hij immer psalmen zong en God dank bracht,
— volgens het woord van den Apostel aan de Hebreeën, — den
grooten strijd der kwellingen verdurend, in smaad een schouwspel
geworden en den roof van al zijn goederen verdragend, terwijl dit
alles hem nog wel werd aangedaan door zijn eigen landgenooten.
HOOFDSTUK 39: De geeseling en genezing der koningin
Ondertusschen trokken nu de koning en zijn gemalin dagelijks
in wereldsche praal door de steden, dorpen en gehuchten, terwijl zij
zich verheugden en feestmalen hielden, en kwamen op zekeren tijd
aan bij een klooster, dat Coldingham genoemd wordt, aan het hoofd
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tempore quodam ad coenobium, quod Colodaesburg dicitur, pervenerunt, cui praesidebat sanctissima materfamilias nomine Aebbae,
soror Oswiu regis sapientissima. Illic enim regina illa nocte arrepta
a daemone, sicut uxor Filati multis flagellis fatigata " * ) , vix diem
vivens expectavit.
Crastina die vero illucescente, mox sapientissima materfamilias
veniens ad reginam, contractis membris simul in unum stricte alligatam et sine dubio morientem videns, regem adiit regique memorat
lacrimabili voce, unde hoc miserabile malum secundum suam intelligentiam ei evenisset, dicens audacter: „Ego scio et vere scio, quod
Deo amabilem Wilfrithum episcopum sine alicuius sceleris piaculo
de sede episcopatus abiecisti, et in exilium expulsus sedem apostolicam adiit, et inde reversurum cum scriptis apostolicae sedis,
quae habet cum sancto Petro apostolo potestatem ligandi et solvendi 1 1 П ), insipienter contempnens spoliasti eum, et mala malis
addens, in carcerem sanctum conclusisti.
Et nunc, fili mi, secundum consilium matris tuae fac, disrumpe
vincula eius et sanctas reliquias, quas regina de collo spoliati
abstraxit et in perniciem sui, sicut arca Dei per civitates ducens 1 1 0 },
per fidelem nuntium emitte ei, et si nolueris, quod optimum est,
illum in episcopatu habere, dimitte eum liberum, et de regno tuo
cum suis, quocumque voluerit, abscedat. Tunc secundum meam
f idem vita vives, et regina non morietur; sin vero hoc renueris, Deo
teste, non eritis impuniti".
lam enim rex oboediens matri castissimae factus est et sanctissimum sacerdotem nostrum resolutum cum suis reliquiis et cum suis
sociis congregatis a se libere discedere concessit, et regina sanabatur.

CAPUT 40: De eo, quod Birhtwald suscepit sanctum episcopum
Proficiscente ergo Deo amabili Wilfritho episcopo cum suis sodalibus, patria rura deserens, australia regna in exilio quaerens,
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sicut uxor Filati
vgl. Mt., 27, 19.
quae h a b e t . . . . et solvendi, vgl. Mt., 16, 19.
sicut arca D e i . . . . ducens, vgl. I Sam., 5

•waarvan een heilige abdis stond, Ebba genaamd, de wijze zuster van
koning Oswiu 150). Daar werd nu die koningin 's nachts aangegre.
pen door den duivel, en evenals de vrouw van Pilatus uitgeput door
vele geeselslagen, verwachtte zij nauwelijks meer den dag levend
te zullen halen 151).
Toen de volgende dag echter aanbrak, kwam de wijze abdis al
spoedig naar de koningin en ziende, dat deze met samengetrokken
ledematen heelemaal ineengekrompen was en ongetwijfeld stervende, ging zij naar den koning en bracht hem met schreiende stem in
herinnering, vanwaar de koningin dit rampzalig ongeluk naar haar
inzicht overkomen was, stoutmoedig zeggende: „Ik weet, ja ik weet
zeker, dat gij den God welgevalligen bisschop Wilfrid zonder schuld
aan eenig misdrijf van den bisschopszetel hebt afgezet. In ballingschap verdreven is hij naar den Apostolischen Stoel gegaan, en toen
hij vandaar wilde terugkeeren met de stukken van den Apostolischen
Stoel, die met den heiligen Apostel Petrus de macht heeft om te
binden en te ontbinden, hebt gij in dwaze verachting hem beroofd
en nog kwaad bij kwaad voegend den heilige in den kerker opgesloten.
Nu dan, mijn zoon, handel volgens den raad uwer moeder 152),
slaak zijn boeien en stuur hem de heilige relikwieën, die de koningin van den hals van den beroofde aftrok en tot eigen verderf gelijk
de ark Gods rondvoerde door de steden, door middel van een
betrouwbaren bode terug; en indien gij hem niet op een bisschopszetel wilt hebben, — wat het beste zou zijn, — laat hem dan vrij en
laat hem met de zijnen uit uw rijk heengaan waarheen hij maar wil.
Dan zult gij naar mijn overtuiging in leven blijven, en zal de koningin niet sterven. Indien gij dit echter weigert, zult gij, — God is
mijn getuige, — niet ongestraft blijven".
Toen gehoorzaamde de koning aan de kuische moeder en liet
onzen heiligen priester, in vrijheid gesteld, met zijn relikwieën en
zijn gezamenlijke gezellen in vrijheid van zich heengaan. En de
koningin genas.
HOOFDSTUK 40: Bertwald ontvangt den heiligen bisschop
Toen de God welgevallige bisschop Wilfrid dus met zijn gezellen
vertrok, verliet hij het vaderland en zocht in zijn ballingschap de
oostelijke rijken op. En de Heer, die zijn heiligen in hun beproeving
bijstaat, zond hem een bevelhebber tegemoet van edele afkomst en
Bertwald genaamd, een zoon van den broer van koning Ethelred
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Dominus, qui Sanctis suis in temptationibus adest, praefectum virum
nobili genere et nomine Bergtwald, filium fratris Aethelredi regis
Merciorum, mitissimo animo in obviam emisit, et statim ut vidit tarn
honorabiles homines et causas peregrinationis, sancto doctore nostro
revelante, audivit, adiurans in nomine Domini manere secum et
partem territorii sui ad habitandum in eo servos Dei cum omni
diligentia poposcit. Sanctus vero praevius noster, gratias agens Deo,
quod aliquod solacium requiei dedisset, et statim in eo territorio
pro Deo donato monasteriolum fundavit, quod adhuc usque hodie
monachi eius possident.
Deinde, vigilante antiqui hostis invidia, Aethelredus rex et regina
sua, sóror Ecgfrithi regis, audientes hominem Dei de patria expulsum et illic manentem et modicum quiescentem, praefecto viro
Berehtwaldo in sua salute interdicunt, ut sub eo unius diei spatium
esset, pro adulatione Ecfrithi regis.
Deinde cum- odio pontifex noster expulsus, manentibus tarnen
illic monachis suis, regem Occidentalium Saxonum adiit nomine
Centwine, per parvumque spatium pro subsequa persecutione ibi
manebat. Nam illic regina, soror Irminburgae reginae, odio oderat
eum, uti propter amicitiam regum supradictorum trium dehinc
fugatus abscessit.
CAPUT 4 1 : Quomodo in Selaesiae paganos convertit ad Deum
Quid igitur moror in verbis? Relaxata custodia, de propria
provincia expulsus erat, ita ut nec in aliena regione ultra vel citra
mare, ubi potestas Ecgfrithi praevaluit, requiem habere permiserit:
sed sine intermissione persecutionem, quam in eum exercuit, in
unaquaque regione, in qua disponebat manere, iugiter commovere
non cessavit.
Tum vero gentis nostrae quaedam provincia gentilis usque ad
illud tempus perseverane vixit, quae pro rupium multitudine et
silvarum densitate aliis provinciis inexpugnabilis restitit, et ad illos
paganos Australios Saxones, Deo dirigente viam et humano auxilio
cessante, sanctus episcopus noster confugit.
Invento itaque rege eorum, cuius nomen erat Aethelwalch, totius
exilii sui austeritatem per ordinem enarravit. Cui statim rex sub foedere pacis talem amicitiam promisit, ut nullus inimicorum eius aut
minaci hostis gladio belligerantis sibi terrorem incuterei aut munerum et donorum magnitudine pactum initum foederis secum irritaret.
142

van Mercië 153), en zeer zachtmoedig van aard. Aanstonds toen deze
zulke eerbiedwaardige mannen zag en door het verhaal van onzen
heiligen leeraar de redenen van den zwerftocht vernam, bezwoer
hij Wilfrid in den naam des Heeren bij hem te blijven en vroeg met
allen aandrang de dienaren Gods een deel van zijn gebied te komen
bewonen. God dank brengend, dat Hij hem den troost van eenige
rust schonk, stichtte onze heilige leider nu aanstonds op dat stuk
gronds, ter eere Gods geschonken, een klein klooster, dat zijn
monniken tot heden toe in bezit hebben 154).
Maar, daar de afgunstige oude vijand waakzaam bleef, verboden
vervolgens koning Ethelred en zijn gemalin, de zuster van koning
Egfrid, — toen zij vernamen, dat de man Gods uit zijn vaderland
verdreven was, daar verbleef en een weinig rust genoot, — den
bevelhebber Bertwald in zijn eigen belang, en om koning Egfrid te
vleien, dat de bisschop nog gedurende één dag onder zijn gezag
verbleef.
Toen onze bisschop daarop met haat verdreven was, terwijl
echter zijn monniken daar bleven 155), ging hij naar den koning
van Wessex, Centwin geheeten, en verbleef er korten tijd wegens de
dreigende vervolging. Want aldaar haatte hem de koningin, een
zuster van koningin Ermenburga, zoodat hij, vandaar verjaagd
wegens de vriendschap der drie bovengenoemde koningen, vertrok.
HOOFDSTUK 41 : Hoe hij in Selsey de heidenen tot God bekeerde
Wat draal ik langer met mijn woorden? Na de opheffing van zijn
gevangenschap was hij uit zijn eigen provincie verdreven en wel op
zulk een wijze, dat ook in geen vreemd land aan deze of gene zijde
der zee, waar de macht van Egfrid overheerschend was, deze hem
vergunde rust te hebben: integendeel, de koning talmde niet de
achtervolging, die hij tegen Wilfrid voerde, zonder ophouden voortdurend in elk land, waar hij het plan maakte te verblijven, weer
gaande te maken 156).
Destijds nu leefde een zekere provincie van ons volk, die wegens
de vele rotsen en de dichte bosschen voor de andere provincies
onverwinnelijk bleef, tot op dat oogenblik hardnekkig voort in
het heidendom, en tot die heidenen van Sussex nam onze heilige
bisschop, — wijl God zijn weg leidde en menschelijke hulp uitbleef,
— zijn toevlucht 157).
Toen hij dan hun koning, wiens naam Ethelwalch was, had
ontmoet, verhaalde hij hem in volgorde de bitterheid van heel zijn
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Sanctus vero homo Dei, gavisus in verbis consolationis, gratias
agens Deo, primum regi et reginae verbum Dei et regni eius beatitu117
dinem et magnitudinem leniter suadens, quasi lac sine dolo
)
dedisset, praedicare coepit; deinde cum consensu regis, Deo conce
dente, et exortatione sancti pontificis nostri gentes, quibus ante
praedicatum non erat, et numquam verbum Dei audierunt, congragatae sunt.
Stans itaque sanctus Wilfrithus episcopus noster in medio gentilium, secundum exemplum Domini nostri lesu Christi et praecursoris eius dixit: Poenitentiam agite, appropinquabit enim regnum
11β
coelorum
) : et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Dei
Patris et Filii et Spiritus sancti 11B), et cetera.
Quae per plures menses, longo ambitu verborum ab exordio mundi
omnipotentis Dei facturam in contemptum idolatriae eleganter
enumerans usque ad diem iudicii, ubi aeterna poena peccatoribus
et electis Dei vita perpetua praeparabitur, suaviloqua eloquentia
omnia mirabiliter per ordinem praedicavit praedicator evangelicus.
Tunc quippe sanctus pontifex noster, a Deo missus, invenit gratiam
in conspectu regis, et ostium magnum fidei secundum apostolum
apertura est e i 1 2 " ) , et paganorum utriusque sexus, quidam voluntarle,
alii vero coacti regis imperio, idolatriam deserentes, Deum omnipo
tentem confitentes, sicut per beatum Petrum apostolum, in una die
multa milia baptizati sunt i n ) .
Rex namque mitis et pius per Deum factus, villani suam propriam,
in qua manebat, ad episcopalem sedem cum territoriis postea
additis LXXXVII mansionum in Seolesiae sancto novoque evangelistae et baptistae, qui sibi suisque cunctis vitae perpetuae viam,
aperuit, concedit, ibique, fratribus suis congregatis, coenobium ad
requiem fundavit, quod usque hodie subiecti eius possident.
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quasi lac s i n e - d o l o . . . . , I Petr., 2, 2.
Poenitentiam.... coelorum, Mi., 3, 2.
et baptizetur
sancti, vgl. Mt, 28, 19; Hand., 2, 38.
et o s t i u m . . . . apertura est ei, vgl. Hand., 14, 26; I Cor., 16, 9.
sicut per b e a t u m . . . . baptizati sunt, vgl. Hand., 2, 41.

ballingschap. Aanstonds beloofde de koning hem onder een verbond
van vrede zoodanige vriendschap, dat geen van zijn belagers den
koning door het dreigende zwaard van een oorlogvoerenden vijand
vrees zou kunnen inboezemen noch door de grootheid van geschenken en gaven het met hem aangegane verbond zou kunnen opheffen.
De heilige man Gods nu, verheugd bij die woorden van troost,
bracht God dank en begon eerst den koning en de koningin het
woord Gods en de zaligheid en grootheid van diens Rijk te verkondigen met zachten aandrang 158) als gaf hij onvervalschte melk.
Vervolgens werd op Gods bestel met instemming van den koning
en op aansporing van onzen heiligen bisschop het volk, waarvoor
tevoren nog niet gepredikt was en dat het woord Gods nooit had
vernomen, bijeengeroepen.
Staande temidden der heidenen, sprak onze heilige bisschop
Wilfrid dan naar het voorbeeld van onzen Heer Jezus Christus en
Diens Voorlooper: „Doet boete, want het rijk der hemelen is nabij;
en dat eenieder van u zich laat doopen in den naam van God den
Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, enzoovoort".
Gedurende meerdere maanden beschreef de evangelieprediker tot
beschaming der afgoderij in ruime uiteenzettingen nauwkeurig de
werkzaamheid van den almachtigen God vanaf het begin der wereld
tot aan den dag van het oordeel, wanneer de zondaars een eeuwige
straf en de uitverkorenen Gods een eeuwigdurend leven bereid zal
worden, en verkondigde dit alles achtereenvolgens op buitengewone
wijze en met zoete welsprekendheid 159).
Toen vond onze heilige bisschop, de door God gezondene, genade
in de oogen van den koning, en een groóte poort des geloofs werd
hem volgens den Apostel geopend: vele heidenen van beiderlei
geslacht verlieten, — sommigen vrijwillig, anderen echter gedwon.
gen door een bevel des konings, — den afgodendienst, beleden den
almachtigen God en werden evenals door den zaligen Apostel
Petrus op één dag ten getale van vele duizenden gedoopt.
De koning nu, zachtmoedig en vroom gestemd door God, verleende
den heiligen nieuwen evangelist en dooper, die hem en al de zijnen
den weg naar het eeuwig leven had opengesteld, tot bisschopszetel
zijn eigen landgoed 160), waarin hij gewoonlijk verblijf hield, terwijl hij er later landerijen aan toevoegde met zeven en tachtig
woningen, in Selsey 161); en daar verzamelde onze bisschop zijn
broeders en stichtte er tot zijn zielerust een klooster, dat zijn
volgelingen tot op heden bezitten 162),
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CAPUT 42: De Ceadwalla rege facto
In diebus quoque il lis per pontificem nostrum populus ecclesiae
Dei copiose de die in diem crescens et nominis eius gloria magnifice
clarescens, venit quidam exul nobili genere de desertis Ciltine et
Ondred nomine Cedwalla. Sancti parentis nostri amicitiam diligenter poscens, ut ei esset in doctrina et auxilio pater fidelis et ille ei
filius oboediens, voto vovens promisit; quo pacto inito, teste Deo,
veraciter compleverunt. Nam sanctus antistes Christi in nonnullis
auxiliis et adiumentis saepe anxiatum exulem adiuvavit et confirmavit, usquedum corroboratus, spernens inimicos, regnum adeptus
est.
Quippe, regnante Caedwalla occisis et superatis inimicis eius
totam Westsexna regionis monarchiam tenens, statim sanctum Wilfrithum episcopum nostrum, gentilem populum in Suthsexum bene
ad Deum convertentem et nomen Domini per se magnifice glorificantem, patrem suum venerabilem et super omnes carissimum ad
se venire humiliter accersivit.
lamiamque sancto ac venerabili patre nostro veniente, rex Caed
walla in omni regno suo excelsum consiliarium mox illum composuit,
sicut Pharao rex Egypti loseph de carcere educto іг2) secundum
prophetam dicentem: Constituit eum dominum domus suae usque
prudentiam doceret 1 2 Э ) .
Tunc vero rex Caedwalla triumphalis, sancto pontifici nostro per
Deum elevato et, innumeris terrarum partibus et muneribus donorum
secundum desiderium animae suae pro Deo donatis, magnifice p a t r e
suo honorificato, regnum suum, aut acie gladii victor aut foedere
indultor pacis, illaesum audaci animo tuebatur.

CAPUT 43: De pace pontificis nostri et Theodori archiepiscopi
Eodem quoque tempore Theodorus gratia Dei archiepiscopus,
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sicut P h a r a o . . . . educto, vgl. Gen., 41.
Constituit.... doceret, Ps., 104. 71—22.

HOOFDSTUK 42: Ceadwalla wordt koning
In die dagen ook, toen door toedoen van onzen bisschop het volk
der kerk Gods van dag tot dag overvloedig toenam, en de glorie van
zíjn naam op grootsche wijze schitteren ging, kwam er een zekere
balling van edele afkomst, met name Ceadwalla, uit de woestenijen
van Chiltern en de Weald 163). IJverig zocht hij de vriendschap
van onzen heiligen vader, opdat deze hem in leering en ondersteuning een trouwe vader, hij zelf hem een gehoorzame zoon zou zijn;
dit beloofde hij met een gelofte en nadat zij met God als getuige
dit verbond hadden aangegaan, volbrachten zij het in waarheid 164).
Want de heilige bisschop van Christus stond met verschillende
hulpmiddelen en ondersteuningen den balling in zijn veelvuldigen
nood bij en bemoedigde hem, totdat hij, gesterkt, met verachting
voor zijn vijanden de regeering bemachtigde 165).
Onder het bestuur van Ceadwalla nu werden zijn vijanden gedood
en overwonnen en hij verkreeg de alleenheerschappij over heel de
streek van Wessex. Direct vroeg hij nederig onzen heiligen bisschop
Wilfrid, die de heidensche bevolking in Sussex op buitengewone
wijze tot God bekeerde en den naam des Heeren door zich zelf
hoog verheerlijkte, als zijn eerbiedwaardigen en boven allen dierbaren vader bij hem te komen.
Toen onze heilige en eerbiedwaardige vader nu aanstonds kwam,
stelde koning Ceadwalla hem spoedig in geheel zijn rijk aan tot
oppersten raadsheer, zooals Pharao, de koning van Egypte gedaan
had, toen hij Joseph uit de gevangenis had geleid, volgens het woord
van den profeet: „Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis" . . . .
tot aan . . . . „om voorzichtigheid te onderwijzen" 166).
Toen nu onze heilige bisschop door God was verheven, en Ceadwalla, als overwinnaar hem ontelbare stukken land en geschenken
overeenkomstig het verlangen van zijn hart ter eere Gods had
gegeven, — aldus zijn vader hoog verheerlijkend, — toen stelde de
koning met wakkeren geest zijn rijk veilig in ongeschondenheid,
hetzij zegevierend door de scherpte van zijn zwaard, hetzij vredebrengend door een verbond 167).
HOOFDSTUK 43: Vrede tusschen onzen bisschop en aartsbisschop
Theodorus 168)
In dienzelfden tijd ook kreeg Theodorus, aartsbisschop bij de
genade Gods, door vrees verontrust eerbied voor het gezag van den
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auctoritatem apostolicae sedis, a qua missus est, metu agitante,
honorificans, cum Wilfritho beato, episcopo nostro, diuexulespoliato,
vere amicitiam inire diutius moratus non distulit. Nam cum Theodorus archiepiscopus in senecta uberi frequenti infirmitate anxiatus
est, ad Lundoniam civitatem Wilfrithum et Erconwaldum. sanctos
episcopos ad se invitavit.
Venientibus autem illis archiepiscopus sapienter totius vitae suae
cursum cum confessione coram Domino pure revelavit, dicens: „Et
hoc maxime scrupulum me premit, quod in te, sanctissime episcope,
commisi, consentiens regibus, sine causa peccati propriis substantiis spoliantibus te et, moerentibus subiectis tuis, in longum exilium
exterminantes — heu pro dolor! — omnis mali, et nunc confiteor
Domino et sancto Petro apostolo.
Et vos, coepiscopi mei, testes estote, et cunctos amicos meos
regales et principes eorum ubique ad amicitiam tuam pro remissione
peccati mei per omnem modum volentes nolentesque constringens
attraho. Scio enim post hunc annum appropinquantem vitae meae
terminum secundum Domini revelationem, et ideo te adiuro per
Deum et sanctum Petrum mihi consentire, ut in sedem meam archipiscopalem superstitem et haeredem vivens te constituam, quia
veraciter in omni sapientia et in iudiciis Romanorum eruditissimum
te vestrae gentis agnovi".
Tunc sanctus Wilfrithus episcopus dixit: „Det tibi Dominus et
sanctus Petrus apostolus remissionem omnis controversiae in me
commissae, et ero pro tua confessione orans pro te amicus in perpetuum. Et modo primum mitte nuntios cum litteris ubique ad amicos tuos, ut nostram reconciliationem in Domino et me olim innoxium
exspoliatum agnoscant et mihi per tuam adiurationem in Domino
secundumque praeceptum apostolicae sedis partem aliquam substantiae meae restituant, et postea, Deo volente, quis dignus sit
sedem episcopalem post te accipere, cum consensu tuo in maiori
concilio consiliemur".
Deinde archiepiscopus post pactum verae pacis initum ad Aldfrithum regem Aquilonalium misit litteras, per quas adiuravit eum,
ut propter timorem Domini praeceptisque apostolicae sedis praesulum et pro redemptione animae Ecfrithi regis, qui primus episcopum
nostrum, privatis omnibus, de patria innocentem exterminavit, reconciliare sub foedere pacis ad multorum salutem cum eo dignatus sit.
Non solum autem hunc regem archiepiscopus ad concordiam
excitavit, sed sibi ubique amicos, quasi prius inimicos, faceré dili148

Apostolischen Stoel, waardoor hij gezonden was, en stelde na al te
lang talmen niet uit, met den gelukzaligen Wilfrid, onzen bisschop,
zoo lang reeds een berooid balling werkelijk vriendschap te sluiten.
Want toen aartsbisschop Theodorus op hoogen leeftijd door herhaaldelijke ziekte werd gekweld, ontbood hij de heilige bisschoppen
Wilfrid en Erconwald bij zich naar de stad Londen 169).
Bij hun komst openbaarde hun de aartsbisschop wijs en oprecht
in belijdenis voor God geheel zíjn levensloop: zeggende: „En dit
vooral bezwaart mij als een gewetensangst, wat ik tegen u, heilige
bisschop, bedreven heb door in te stemmen met de koningen, die
zonder aanleiding van eenig misdrijf u van uw eigen bezittingen
beroofden en tot droefheid van uw onderhoorigen u in een langdurige ballingschap verdreven, vol ellende, helaas; en dit belijd ik
thans voor den Heer en den heiligen Apostel Petrus.
En gij, mijn medebisschoppen, weest mijn getuigen: al mijn
koninklijke vrienden en hun aanvoerders zal ik alom overhalen tot
vriendschap met u, hen verplichtend op alle mogelijke manieren,
of zij willen of niet, tot vergeving van mijn zonde. Want ik weet
volgens een openbaring des Heeren, dat na dit jaar het eind van
mijn leven aanstaande is, en daarom bezweer ik u bij God en den
heiligen Petrus met mij in te stemmen, u bij mijn leven als opvolger
en erfgenaam op mijn aartsbisschoppelijken zetel te plaatsen, omdat
ik ervaren heb, dat gij in alle wijsheid en in de voorschriften der
Romeinen werkelijk het meest onderlegd zijt van uw volk" 170).
Toen zeide de heilige bisschop Wilfrid: „Mogen u de Heer en de
heilige Apostel Petrus vergiffenis schenken voor allen tegenstand,
mij geboden; en om uw bekentenis zal ik door mijn gebed voor u
een vriend zijn in eeuwigheid 171). En zend nu eerst overal boden
met brieven naar uw vrienden, opdat zij erkennen, dat wij in den
Heer verzoend zijn en dat ik vroeger onschuldig beroofd ben, en
opdat zij mij op uw bezwering bij den Heer en volgens het bevel
van den Apostolischen Stoel een deel van mijn bezit teruggeven.
Laat ons dan later, zoo God wil, met uw toestemming in een grooter
concilie beraadslagen, wie waardig is na u den bisschoppelijken
zetel te ontvangen". —
Daarop zond de aartsbisschop na het sluiten van een verbond
van oprechten vrede een brief naar Aldfrid, den koning van het
Noorden 172), waardoor hij hem bezwoer, zich te verwaardigen uit
vreeze des Heeren volgens de bevelen der gezagdragers van den
Apostolischen Stoel en tot verlossing der ziel van koning Egfrid,
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genter excogitavit. Nam ad Aelflaedam sanctam virginem et abbatissam suas litteras emittens, in quibus commendans secundum
auctoritatem apostolicae sedis, ut pacem cum sancto Wilfritho
episcopo sine dubio iniret; necnon Aethelredum regem Mirciorum
adiurans in sua et Christi caritate, secundum quod prius in mente
habebat, suscipere eum his sequentibus dictis praecepit:
„Gloriosissimo et excellentissimo Aethelredo regi Myrciorum
Theodorus gratia Dei archiepiscopus in Domino perennem salutem.
Cognoscat itaque, fili dilectissime, tua miranda sanctitas, pacem
me in Christo habere cum venerando episcopo Wilfritho. Et idcírco
te, carissime, paterna dilectione ammoneo et in Christo caritate tibi
praecipio, ut eius sanctae devotioni, quantum vires adiuvant, praestante Deo, patrocinium, sicut semper fecisti, quamdiu vivas, impendas, quia longo tempore, propriis orbatus substantiis, inter paganos
in Domino multum laboravit. Et idcirco ego Theodorus humilis episcopus decrepita aetate hoc tuae beatitudini suggero, quia apostolica
hoc, velut seis, commendai auctoritas, et vir ille supranominatus
sanctissimus in patientia sua, sicut dicit scriptura, possedit animam
suam, et iniuriarum sibi iniuste irrogatarum 12*), humilis et mitis
caput suum Dominum salvatorem sequens, medicinam expectans:
et si inveni gratiam in conspectu tuo ^ 5 ) , licet tibi pro longinquitate
itineris durum esse videatur, oculi mei faciem tuam Jocundam
videant et benedicat tibi anima mea antequam moriar ^ 0 ) .
Age ergo, fili mi, taliter de ilio suprafato viro sanctissimo. sicut
te deprecatus sum, quia, si patri tuo non longe de hoc saeculo
recessuro oboedieris, multum tibi proficeret ad salutem. Vade in
pace, vive cum Christo, dege in Domino. Dominus sit tecum".
Quid plura dicam? Postquam Aethelredus rex propter auctoritatem beatissimorum pontificum, Agathonis scilicet et Benedicti
Sergiique, percipientium dignitatem apostolicae sedis, canonice et
libenter pontificem nostrum suscipiens, multa monasteria et regiones
propriae iuris reddens habensque ilium in summo honore dignitatis,
usque ad finem vitae fidelis amicus indesinenter perseveravit.
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die het eerst onzen bisschop na berooving van alles onschuldig uit
het vaderland verdreef, zich in een vredesverbond tot heil van velen
met hem te verzoenen.
Niet alleen dezen koning echter wekte de aartsbisschop tot
eensgezindheid op, maar ijverig zocht hij hem overal vrienden te
maken zooals vroeger vijanden. Want naar de heilige maagd en
abdis Elf leda zond hij een brief 173), waarin hij haar aanbeval, in
overeenstemming met het gezag van den Apostolischen Stoel zonder
aarzeling vrede te sluiten met den heiligen bisschop Wilfrid. Ook
koning Ethelred van Mercië bezwoer híj bij diens liefde voor hem
en Christus 174) en hij beval hem met deze volgende woorden,
overeenkomstig hetgeen de vorst vroeger van plan was geweest,
Wilfrid op te nemen:
„Theodorus, door de genade Gods aartsbisschop, aan den roemrijken en uitnemenden Ethelred, koning van Mercië, eeuwig heil in
den Heer.
Moge, beminde zoon, Uwe bewonderenswaardige Heiligheid vernemen, dat ik in Christus met den eerbiedwaardigen bisschop
Wilfrid in vrede ben. En daarom vermaan ik u, beminde, met
vaderlijke genegenheid en beveel u in de liefde van Christus, aan
zijn heiligen toegewijden persoon zooveel als uw krachten vermogen
en God verleent en zoolang gij leeft uw bescherming te schenken
gelijk gij immer gedaan hebt; want langen tijd heeft hij, van zijn
eigen bezittingen beroofd, onder de heidenen in den Heer veel
verduurd. En daarom raad ik, Theodorus, nederige bisschop, op
hoogen leeftijd Uwe Zaligheid dit aan, omdat gelijk gij weet het
Apostolisch Gezag dit beveelt en omdat die bovengenoemde heilige
man, zooals de Schrift zegt, zijn ziel bezeten heeft in lijdzaamheid
en voor de hem ten onrechte aangedane onrechtvaardigheden in
nederige en zachtmoedige navolging van zijn Hoofd, den Heer en
Zaligmaker, verlichting verwacht. En indien ik genade gevonden
heb voor uw aanschijn, dat dan mijn oogen, hoewel u dit wegens
de lange reis bezwaarlijk lijkt te zijn, uw beminde gelaat mogen
aanschouwen en mijn ziel u moge zegenen, voor ik sterf.
Nu, mijn zoon, handel zoo met dien bovengenoemden heiligen
man als ik u gesmeekt heb, omdat indien gij uw vader, die binnenkort uit deze wereld zal scheiden, gehoorzaamt, u dit van veel
voordeel zal zijn tot uw heil. Ga in vrede, leef met Christus, blijf
in den Heer. De Heer zij met u".
Wat zal ik nog meer zeggen? Nadat koning Ethelred wegens het
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CAPUT 44: Quomodo Alhfrithus rex suscepit pontificem nostrum
Factum est itaque, postquam vergentibus annorum multorum cirl
culis, sancto rectore nostro aliquando honorifice in exilio degente,
et tunc monachis suis per diversa loca totius Brittanniae exterminatis et sub alienis dominis moerentes expectantesque a Domino
redemptionem, ut postremo audierunt miserrimae cladis ruinam,
Ecgfritho Ultrahumbrensium rege occiso et cum omni óptimo exercitus sui agmine a gente Pictorum oppresso.
Et post cum Aldfrithus rex sapientissimus regnavit, qui sanctum
Wilfrithum episcopum nostrum de exilio secundo anno regni sui
venerabiliter secundum praeceptum archiepiscopi ad se invitavit; et
primum coenobium cum possessionibus adhaerentibus in Hagustaldesiae indulgens, et post intervallum temporis secundum Agathonis
beatissimi apostolicae sedis praesulis et sanctae synodus iudicio
propriam sedem episcopalem in Eboraca civitate et monasterium
Inhripis cum reditibus suis reddidit, expulsis de ea alienis episcopis.
Quod tantum V annis in gaudio subiectorum suorum, de exilio sicut
lohannes apostolus et evangelista Ephesum rediens, secure possedit.

CAPUT 45: De suscitata inimicitia inter eos
Nam antiquae inimicitiae suasores, quasi de sopore somni excitati,
mare huius saeculi in gaudio serenum, procella fiante turbinis invidiae folliculo, ad triste naufragium moventes, et facem dissensionis
extinctam resuscitavere. Quippe inter regem sapientissimum et
sanctum virum praedictum aliquando pax et securitas et paene
omnis boni gaudium abundavit; aliquando vero aliquod spatium.
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gezag der zalige bisschoppen Agatho namelijk, Benedictus en
Sergius 175), die de apostolische waardigheid bekleedden, op
canonieke wijze en met vreugde onzen bisschop had ontvangen, gaf
hij hem vele kloosters en landstreken terug, die hem rechtens toekwamen, hield hem hoog in eere en bleef tot aan het eind van zijn
leven voortdurend zijn trouwe vriend.
HOOFDSTUK 44: Hoe koning Aldfrid onzen bisschop ontving
Nu gebeurde het nadat vele jaren verloopen waren, terwijl onze
heilige leidsman eens eenigen tijd eervol in ballingschap verbleef
en zijn monniken toen over verschillende plaatsen van geheel
Brittannië waren verbannen, onder vreemde beeren zuchtend en
van den Heer verlossing verwachtend, dat zij tenslotte hoorden van
het ongeluk eener diep jammerlijke nederlaag, waarbij koning
Egfrid van Northumbrië gedood en met geheel de voortreffelijke
schare van zijn leger door het volk der Pikten verslagen was 176).
Na hem regeerde de wijze koning Aldfrid 177), die onzen heiligen
bisschop Wilfrid in het tweede jaar zijner regeering eervol uit zijn
ballingschap bij zich noodigde volgens het bevel van den aartsbisschop 178). Eerst stond hij hem het klooster met bijbehoorende
bezittingen in Hexham af en na verloop van tijd gaf hij hem volgens
de uitspraak van Agatho, den gelukzaligen bestuurder van den
Apostolischen Stoel, en van de heilige synode, zijn eigen bisschoppelijken zetel in de stad York en het klooster te Ripon met zijn
inkomsten terug na de vreemde bisschoppen vandaar verdreven te
hebben 179).
En uit zijn ballingschap terugkeerend, gelijk de Apostel en
Evangelist Joannes naar Ephese 180), bezat Wilfrid dit alles tot
vreugde zijner onderhoorigen in vrede, echter slechts vijf jaren
lang 181).
HOOFDSTUK 45: Er ontstaat vijandschap tusschen hen
Want de aanstokers der oude vijandschap, als gewekt uit de
bedwelming van den slaap, brachten de zee dezer wereld, nu kalm
en in vreugde, opnieuw in beroering tot een droevige schipbreuk,
daar er uit den zak van den wervelwind der afgunst een storm
opstak, en zij wakkerden de uitgedoofde fakkel der tweedracht
weer aan. Immers nu eens bloeide rijkelijk tusschen den wijzen
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olla fervente nequitiae, plures deterioravit, et sic iterum in concordia
atque iterum in discordia alternatim per multos annos in tali vicis
situdine viventes manebant, usque dum postremo, maxima fiamma
inimicitiae exardescente, de regione Ultrahumbrensium sanctus
homo Dei a rege Aldfritho expulsus recessit.
Nam prima causa est dissensionis eorum de antiqua origine descendens, quia ecclesia, quae sancto Petro apostolo dedicata est,
territoriis, et possessionibus suis iniuste privatur.
Secunda causa est, ut monasterium supradictum, quod in Privile
gium nobis donabatur, in episcopalem sedem transmutatur et libertatem relinquere, quam sanctus Agatho et V reges censuerunt fixe
ас firmiter possidere.
Tertia deinde causa est, ut iussionibus et decretis, Theodor! archipiscopi ab apostolica sede misso oportere cogebat oboedire, non illa
significans canonica statuta, quae in principio episcopatus sui apud
nos degens aut in novissimis temporibus vitae suae constituit, quando
omnes ecclesias nostras ad canonicam pacem unanimiter convocavit,
sed magis ea decreta, quae mediis temporibus suis, quando discordia
inter nos in Brittannia exorta fuerat, statuit.
Ideo sanctus pontifex noster haec renuens, ad amicum fidelem
Aethelraedum regem Merciorum accessit, eumque cum magno
honore propter reverentiam apostolicae sedis suscepit, et in multa
reverentia episcopatus eius, quam reverentissimus Sexwulfus episcopus vita obeunte ante regebat, sub protectione Dei et illius degens
mansit.

CAPUT 46: De concilio Aetswinapathe
Igitur Aldfritho rege cum sancto archiepiscopo Berthwaldo et
totius paene Brittanniae episcopis congregata synodo in campo, qui
dicitur Ouestraefelda deinde legatis ad praesentiam sancii Wilfrithi episcopi missis, rogantes humiliter, ut eorum obtutibus
dignaretur praesentari, promittentes per nuntios suos statuta
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koning en bovengenoemden heiligen man vrede, rust en vreugde
over bijna alle goeds, dan weer ziedde de ketel der afgunst en
maakte meerderen gedurende eenigen tijd slecht. En zoo bleven zij
in een dergelijke onstandvastigheid vele jaren afwisselend nu eens
in eendracht en dan weer in tweedracht leven, totdat tenslotte, toen
d e grootste vlam van vijandschap opsloeg, de heilige man Gods,
door koning Aldfrid verdreven, uit de landstreek Northumbrië
wegtrok 182).
De eerste reden nu van hun oneenigheid was van ouden oorsprong,
dat namelijk de kerk, die is toegewijd aan den heiligen Apostel
Petrus, ten onrechte van haar landerijen en bezittingen was beroofd 183).
De tweede reden is, dat bovengenoemd klooster, ons bij privilege
geschonken, in een bisschopszetel werd veranderd en de vrijheid
verloor, die het volgens de beslissingen van den heiligen Agatho en
vijf koningen hecht en vast bezat 184).
De derde reden vervolgens is, dat de koning er aan vasthield, dat
men moest gehoorzamen aan de bevelen en besluiten van aartsbisschop Theodorus, die door den Apostolischen Stoel was gezonden.
Evenwel bedoelde hij niet de canonieke besluiten, welke de bisschop
vaststelde, toen hij in het begin van zijn episcopaat bij ons verbleef
of toen hij op het einde van zijn leven al onze kerken eensgezind
opriep tot den canonieken vrede, maar veel meer die voorschriften,
die hij had uitgevaardigd in het midden van zijn leven, toen er
tusschen ons in Brittannië oneenigheid was ontstaan 185).
Daarom begaf onze heilige bisschop, wijl hij dit verwierp, zich
naar zijn trouwen vriend koning Ethelred van Mercië. Deze ontving
hem uit eerbied voor den Apostolischen Stoel met groóte eer en
Wilfrid verbleef daar onder bescherming van God en den koning
met veel waardeering voor den herderlijken arbeid, welke de eerbiedwaardige bisschop Sexwulf vroeger tijdens zijn leven had
verricht 186).
HOOFDSTUK 46: Het concilie van Austerfield
Onder koning Aldfrid nu 187) werd in tegenwoordigheid van den
heiligen aartsbisschop Bertwald 188) en de bisschoppen van bijna
geheel Brittannië een synode belegd op het terrein, dat Austerfield
genoemd wordt 189). Daarna zonden zij gezanten naar den heiligen
bisschop Wilfrid en vroegen nederig, dat hij zich zou verwaardigen
155

canonica de antiqua fraude rationem se reddituros, si ad illorum
conventum venire non negaret.
Quid plura dicam? Postquam vero in locum, ubi synodalis disputatio debuerat esse, convenit, deinde non ita contigit, sicut promissum fuerat; sed multae et magnae altercationum quaestiones ab eis
exortae emerserunt, maxime ab illis pontificibus ecclesiarum, —
cum volúntate tarnen Aldfrithi regis et consensu quorundam abbatum
id fecisse non dubium habetur, — qui pacem ecclesiarum Dei, avaritia instigante, nullatenus habere concupierunt, et multa falsa
obicientes, quae nulla ratione veritatis comprobare potuerunt,
insuper secundum statuta et iussiones Theodori archiepiscopi esse
censendum sanctum pontificem nostrum confirmaverunt.
Ille vero intellegens, quid essent argumentât!, humiliter respondit,
dicens, praeceptis illorum consentire eiusque decretis secundum
canonum normam censuit in omnibus libenter se velie oboedire.
Deinde multis et duris sermonibus eorum pertinaciam obstinationis,
quam per XX et duos annos contra apostolicam auctoritatem non
timuerunt contentiose resistendo exercere, increpabat et interrogavit eos, qua fronte auderent statutis apostolicis, ab Agathone
sancto et Benedicto electo et beato Sergio sanctissimis papis ad
Brittaniam pro salute animarum directis, praeponere aut eligere
decreta Theodori archiepiscopi quae in discordia, ut diximus, constituit.

CAPUT 47: Quomodo ei insidiae patefactae sint t3~)
Interea dum nullus modus locutionis decenter ab illis ordinatus
inventus est ^*), unus ex ministris regis pontifici nostro valde
devotus, quem ille a primaevo vagientis aetatuli incunabulo enutrivit, ex tentorio regis latenter erupit, simulane alterius effigiem,
cohortibus se circumadstantium immiscens quasi ignotus, usquedum
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voor hun oogen te verschijnen, terwijl zij door hun boden beloofden
over de canonieke besluiten aangaande het vroegere onrecht rekenschap te zullen afleggen, indien hij niet weigerde naar hun vergade.
ring te komen.
Wat zal ik nog meer zeggen? Nadat hij was aangekomen op de
plaats, waar de synodale bespreking had moeten worden gehouden,
geschiedde verder niets van wat beloofd was, maar er rezen vele
groóte geschillen, door hen in het leven geroepen, en onder dezen
vooral door die bisschoppen, — er bestaat geen twijfel over, dat zij
dit echter deden volgens het verlangen van koning Aldfrid en met
instemming van bepaalde abten, — welke, gedreven door hebzucht,
op geenerlei wijze verlangden vrede te hebben tusschen de kerken
Gods. Zij maakten vele valsche tegenwerpingen, die zij met geenerlei ware reden konden staven en bevestigden bovendien, dat onze
heilige bisschop volgens de besluiten en bevelen van aartsbisschop
Theodorus moest worden gevonnist.
Toen Wilfrid nu begreep, wat zij hadden betoogd, antwoordde hij
nederig en zeide, dat hij met hun voorschriften instemde en verzekerde, dat hij volgens de norm der cañones gaarne in alles aan
die bepalingen wilde gehoorzamen. Vervolgens laakte hij in vele
harde woorden hun halstarrige hardnekkigheid, die zij niet vreesden
twee en twintig jaren lang vol te houden door het Apostolisch Gezag
twistziek te weerstaan en vroeg hun, hoe zij de voorschriften van
aartsbisschop Theodorus, die hij, — zooals wij zeiden, — in een tijd
van oneenigheid gemaakt had, durfden stellen of verkiezen boven
de apostolische besluiten, door den heiligen Agatho, den uitverkoren
Benedictus en den zaligen Sergius 190), allen heilige pausen, tot
heil der zielen naar Brittannië gezonden.
HOOFDSTUK 47: Hoe hem de hinderlagen onthuld werden
Terwijl zij geen passende en behoorlijke manier van antwoorden
vonden, ontsnapte intusschen een der dienstknechten van den
koning, die onzen bisschop zeer was toegewijd en door dezen vanaf
de prilste jaren zijner krijtende kindsheid was opgevoed 191),
heimelijk uit de tent van den vorst. Door zich voor te doen als een
ander mengde hij zich als een onbekende onder de scharen der
omstanders, totdat hij bij onzen bisschop kwam, en hem door zijn
verhaal duidelijk de reden onthulde van hun beslissing, zeggend:
„Zij pogen u volledig te misleiden door zulk een bedrog, dat gij
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ad pontificem nostrum perveniebat, pandensque ei causam iudicii
illorum, revelabat indicando, dicens: „Нас omnino fraude te moliuntur decipere, ut primitus per scriptionem propriae manus confirmes
eorum tantummodo iudicium, quodcunque constituentes diffinient
succumbere, ut, postquam isto alligatus fueris districtionis vinculo,
de caetero, in posterum permutare nullatenus queas. Ista siquidem
erit illorum iudicii apertio, ut, quicquid in Ultrahumbrensium aliquando terra possidere visus fuisti vel in episcopatu vel in monasteriis vel in qualibet re, cuneta dimitías; et quid in Myrciorum regno
subsecutus eras sub Aethelredo rege, omnia reddendo archiepiscopo
coacte relinquas, ipso donando cui vult; et ad postremum temetipsum dampnando, de tuo te sanctitatis honore cum subscriptione
degraderis". Haec dicens, subterfugiens discessit.
Tunc sanctus vir summae virtutis et constantiae, ista audiens, cognito deceptionis argumento, cautior de subscriptione saepius replicata effectus est. Reddere vero responsa instanter quaerebant et
aliquando minitantes arguebant eum, qui nollet mature confiteri
subire arbitrium, cito se sententiam dampnationis subiacere sciret.
Quibus respondens, ait: „Primum archiepiscopi iudicium audiens,
il1 um consonantem statutis sanctorum patrum regulis, toto mentis
anrJsu subiacere amplector".
Ad ultimum vero, diutius multis agnoscentibus, causam celare
non poterant. Primo dixerunt sanctum pontificem nostrum omnibus
facultatibus spoliare taliter velie, ut nec in Ultrahumbrensium regno
nec in Mirciorum minimam quidem unius domunculi portiunculam
haberet. Huius autem iudicii inclementia, ab archiepiscopo et rege
diffinita, et ipsos iam inimicos horruit, dicentibus, impium esse, tam
famosum virum in circuitu nationibus absque ullo capitali crimine
omnibus bonis suis privare.
Novissïmum vero aliquid humanius pertractantes, censuerunt, ut
monasterium tantummodo, quod construxit Inhripis et dudum cum
omnibus ad eum pertinentibus sancto Petro donans commendaverit,
— perceptumque Privilegium a sancto Agathone papa abbati familiaeque ibidem conversante detulit, — redderent in possessionem,
ea tarnen interposita dictione ut propria manus conscriptione firmiter contestaret, quod illic quietus consederet, saepta monasterii
absque licentia regis non transmearet nec aliquid sacerdotalis officii
attingerei, sed ut suum de semetipso, quod dictu horribile est,
gradum honoris abiecerit, sub testimonio confirmationis plurimum
cogentes compulerunt.
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eerst althans door uw eigen handteekening hun uitspraak bekrachtigt om wat zij ook vaststellen en bepalen te ondergaan, zoodat gij,
na u door dien band van verplichting gebonden te hebben, voor het
overige in de toekomst niets kunt veranderen. De uitkomst van hun
vonnis zal ongetwijfeld deze zijn, dat gij moet afzien van alles wat
ge in de landstreek Northumbrië eens scheent te bezitten in uw
bisschopsambt, in kloosters of in wat dan ook. En indien gij In het
rijk Mercië onder koning Ethelred iets verworven hebt, dat gij dan
onder dwang dat alles in den steek moet laten doordat gij het over
moet geven aan den aartsbisschop en deze het uitdeelt aan wien hij
wil 192). En tenslotte, dat gij door uzelf te veroordeelen, met uw
handteekening u zelf ontzet uit het eereambt uwer heiligheid". Na
deze woorden vluchtte hij heimelijk weg.
Toen, bij het vernemen van dit alles, zag de heilige man van
hooge deugd en standvastigheid den opzet van hun bedrog ín en
werd voorzichtiger om verder nog iets te onderteekenen. Zij vroegen
hem echter met aandrang een antwoord te geven, en eenmaal zelfs
dreigden zij en verklaarden, dat, zoo hij niet gauw wilde bekennen
zich aan hun uitspraak te onderwerpen, hij spoedig zou weten
onderworpen te zijn aan een vonnis van veroordeeling. Hun
antwoordend, zeide Wilfrid: „Wanneer ik eerst de beslissing van
den aartsbisschop mag vernemen en deze in overeenstemming is
met de vastgestelde bepalingen der heilige Vaders, dan stem ik Jtoe
mij er aan te onderwerpen met volledige overgave des harten".
Uiteindelijk nu konden zij, zooals velen allengs inzagen, hun
bedoeling niet verbergen. Aanvankelijk verklaarden zíj onzen
heiligen bisschop van al zijn bezittingen te willen berooven in dier
voege, dat hij noch in het rijk Northumbrië noch in Mercië ook
maar het geringste deel van één huisje zou behouden. Maar de
hardheid van deze beslissing, door den aartsbisschop en den koning
bepaald, schrikte nu zelfs zijn vijanden af, die zeiden dat het
schandelijk was, een bij de omwonende volken zoo beroemden man
zonder schuldig te zijn aan eenige halsmisdaad van al zijn goederen
te berooven.
Tenslotte echter handelden zij eenigszins menschelijker en bepaalden, dat zij hem slechts het klooster in bezit gaven, dat hij te
Ripon had gebouwd en al lang met alles, wat erbíj hoorde, aan den
heiligen Petrus had geschonken en toevertrouwd, — ook het privilege, ontvangen van den heiligen paus Agatho, had hij geschonken
aan den abt en de daar verblijvende kloostergemeente, — echter
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Quo audito, sanctus Wilfrithus episcopus noster constanter et intrepida voce elevata locutus est, dicens: „Qua ex causa me compellitis,
ut tam lugubre calamitatis miseriae in memetipsum gladium dirae
interfectionis, hoc est subscriptione propriae dampnationis, convertam? Nonne sine aliquo reatu suspicionis offendiculum faciam
cunctis audientibus nominis mei divulgationem, quod episcopi vocabuló, quamvis indignus, per XL prope annos nuncupabar? Necnon
et ego primus post obitum primorum procerum, a sancto Gregorio
directorum, Scotticae virulenta plantationis germina eradicarem; ad
verumque pascha et ad tonsuram in modum coronae, quae ante ea
posteriore capitis parte e summo abrasa vertice, secundum apostolicae sedis rationem totam Ultrahumbrensium gentem permutando
converterem? Aut quomodo iuxta ritum primitivae ecclesiae assono
vocis modulamine, binis adstantibus choris, persultare responsoriis
antiphonisque reciprocis instruerem? Vel quomodo vitam monachorum secundum regulam sancti Benedict! patris, quam nullus prior
ibi invexit, constitueram? Et nunc contra me quomodo subitam
dampnationis ipse protulero extra conscientiam alicuìus facinoris
sententiam? Sed cum de hac noviter orta quaestione, qua meum
sanctitatis habitum violare estis conati, fiducialiter sedem appello
apostolicam: vestrum autem quisquís deponere meum dignitatis
gradum praesumit, a me hodie invitatus mecum pergat illuc ad
iudicium. Debent etenim diligenter scire viri Romani sapientes, pro
qua culpa vos me degradare vultis, priusquam vobis solis ad ista
consentiam".
Haec audientes archiepiscopus et rex dixerunt: „Modo utique
culpabilis factus, a nobis notatus dampnetur, quia magis illorum
quam nostrum elegit iudicium". Et hoc promittendo rex addebat
archiepiscopo: „Faciam enim, si iubes, absque haesitationis mora,
ut, vi opprimentis exercitus mei coactus hac vice nostrum subire
iudicium paratura se fateatur".
Conciliales autem caeteri dicebant episcopi: „Recordar! oportet,
quod in nostram promissionis fidem hue usque perrexit, aliter non
praesumens: pariter prospero itinere in pace revertamur ad domos
nostras".
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met bijvoeging van deze bepaling, dat hij door zijn eigen handteekening ten strengste getuigen zou, dat hij daar rustig zou verblijven,
de grenzen van het klooster zonder verlof van den koning niet zou
overschrijden noch eenige priesterlijke functie zou uitoefenen En
met velerlei dwang presten zij hem onder eede te bevestigen, dat hij
zelf, — wat verschrikkelijk is om te zeggen, — zijn eereambt van
zich had afgeschoven.
Toen onze heilige bisschop Wilfrid dit hoorde, verhief hij onverschrokken zijn stem en sprak standvastig, zeggend: „Om welke
reHen dwingt gij mij het zoo verderfelijke zwaard van ramp, ellende
en vreeselijken dood tegen mij zelf te keeren, door de onderteekening namelijk van mijn eigen veroordeeling? Zou ik, zonder eenige
schuld, aan allen, die het gerucht van mijn naam hooren, geen
aanstoot geven tot verdenking, dat ik, hoewel onwaardig, gedurende
bijna veertig jaar den titel van bisschop droeg? Heb ik bovendien
niet het eerst na den dood van mijn eerste voorgangers, door den
heiligen Gregorïus gezonden, de giftige zaden, door de Schotten
gestrooid, uitgerukt? En heb ik het geheele volk van Northumbrië
niet in overeenstemming met de praktijk van den Apostolischen
Stoel van meening doen veranderen en bekeerd tot de juiste Paaschviering en de tonsuur in den vorm van een kroon, terwijl zij van
tevoren werd geschoren op het achterhoofd van den top der kruin
af? Heb ik hun niet geleerd naar gebruik der oude Kerk ín twee
koren staande met welluidenden samenklank der stem af te wisselen in wederkeerige responsories en antiphonen? En heb ik het leven
der monniken niet geregeld volgens den regel van den heiligen
vader Benedictus, dien niemand daar eerder had ingevoerd? Hoe
zal ik dan thans zelf een onverwacht veroordeelend vonnis tegen
mij uitspreken zonder mij bewust te zijn van eenig misdrijf? Integendeel, wat betreft deze nieuw ontstane kwestie, waardoor gij hebt
gepoogd mijn heilige positie te schenden, beroep ik mij vol vertrouwen op den Apostolischen Stoel. Alwie onder u het echter waagt
het ambt mijner waardigheid te rooven, hij zij vandaag door mij
uitgenoodigd met mij daarheen te gaan om een uitspraak te verkrijgen. Immers, de wijze Romeinen moeten nauwkeurig weten, om
welke schuld gij mij wilt afzetten, voordat ik daartoe met u alleen
instem".
Toen de aartsbisschop en de koning dit hoorden, zeiden zij:
.„Thans is hij zeker schuldig geworden; hij worde door ons gekenteekend en gevonnist, omdat hij meer hún uitspraak dan de onze
161
11

CAPUT 48: Qualiter ad Aethelredum regem reversus est 12°)
Post has igitur sermocinationes solvitur inutile concilium e x
utraque parte, et unusquisque domi revertens secessit; et ita, Deo
protegente, servus suus, liberatus de manibus inimicorum, a d
fidelissimum regem Aethelredum redibat indemnis.
Noster autem sanctus pontifex pergens devenit ad Etheredum
regem, denuntians ei cunctam durae locutionis infestationem, quae
a praesulibus contra illius praeceptum illata est. Tunc interrogans
quoque regem, quomodo vel qualiter decrevisset de possessione terrarum propriarumque facultatum, quae ab ipso donata sunt ei; r e x
vero respondit:
„Maiorem non addo perturbationem destruendo monachorum
vitam, quae ad ecclesiam beati Petri apostoli dedicata est; sed in
eodem permanente statu, vita comité reservabo, quo a me, Domino
favente, conservata est, usque quo prius tecum nuntios proprios vel
scripta proprietatis ad Romam permisero interrogare de his imminentibus causis, quomodo recta desiderane salvus inveniar".
Нас responsione percepta, congaudentes divisi, unusquisque a d
propria remeabat.

C A P U T 49: De excommunicatione nostra
Inimici vero, qui haereditatem sancii pontificis nostri sibi usur120
)
In het handschrift С luidt het opschrift van dit hoofdstuk als volgt: „De
redditu eius ad Aethelredum regem".

162

heeft verkozen" 193). En de koning vulde de woorden van den
aartsbisschop aan door dit te beloven: „Ik zal zonder uitstel of
aarzeling zorgen, indien gij zulks beveelt, dat hij, gedrongen door de
dwingende macht van mijn leger, blijk geeft bereid te zíjn ditmaal
zich aan ons vonnis te onderwerpen".
Maar de overige bisschoppen op het concilie verklaarden: „Wij
moeten ons herinneren, dat hij in vertrouwen op onze belofte hierheen gekomen is, terwijl hij het anders niet gedurfd had. Laten wij
gelijkelijk in voorspoedige reis en vrede terugkeeren naar onze
haardsteden".
HOOFDSTUK 48: Hoe hij naar koning Ethelred terugkeerde
Na deze twistgesprekken dan werd het nuttelooze concilie van
beide zijden opgeheven en iedereen ging heen en keerde naar huis
terug; en zoo ging onder Gods bescherming ook zijn dienaar,
bevrijd uit de handen der vijanden, ongedeerd naar den trouwen
koning Ethelred terug.
Na zijn reis dan kwam onze heilige bisschop bij koning Ethelred
en herhaalde hem heel den aanval van hun harde rede, die door de
bisschoppen tégen diens bevel in was ondernomen 194). Toen ondervroeg Wilfrid ook den koning, welke en hoedanige bepalingen deze
had gemaakt aangaande het bezit van de landgoederen en eigendommen, die hij hem geschonken had.
De koning nu antwoordde: „Ik wil de verwarring niet nog grooter
maken door het levensonderhoud der monniken, dat aan de kerk
van den zaligen Apostel Petrus is toegewijd, te vernietigen 195),
maar zal het zoolang ik leef bewaren in denzelfden blijvenden toestand, waarin het door mij onder Gods begunstiging immer bewaard
is, totdat ik eerst met u mijn eigen boden of eigenhandig geschreven
brieven naar Rome heb gezonden om in verband met deze dreigende
kwestie te vragen „hoe ik bij mijn streven naar rechtvaardigheid
vrij uit ga".
Nadat de bisschop dit antwoord had gekregen, gingen zij in
onderlinge vreugd uiteen en ieder keerde naar het zijne terug.
HOOFDSTUK 49: Onze excommunicatie
Maar de vijanden, die zich het erfbezit van onzen heiligen bisschop aanmatigden, kondigden af, dat wij en degenen, die onze
zijde hielden, van het erfdeel der geloovigen waren uitgesloten.
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pabant, annuntiantes, nos esse a sorte fidelium segregates et eos,
qui nobiscum participarent, et in tantum communionem nostram
execraverunt, ut, si quispiam abbatum vel presbiterorum nostrorum,
a fideli de plebe rogatus refectionem suam ante se positam signo
crucis Dei benediceret, foras proiciendam et effundendam quasi
idolothitum iudicabant et vasa, de quibus nostri vescebantur, lavari
prius quasi sorde polluta iubebant, antequam ab aliis contingerentur.
CAPUT 50: De navigio eius pergenti Romam
Haec miserabilis et lamentabilis ingruens calamitas a nobis comperta, ad Dominum incessabiliter die noctuque clamantes, in ieiunio
et fletu cum omnibus subiectis nostris congregationibus fundentes
precem orationis offerebamus, quousque parati cum sancto pontífice
nostro navem ascenderunt et, vehículo navis transportati, ad litora
australia, Domino praeviante, pervenerunt.
Tunc vero pedestri gressu super terram simul gradientes, Sanctis
auxiliantibus apostolis, salvo spatioso itinere ad apostolicam venientes sedem, praesentati adstiterunt. Progeniculantee f lexis poplitibus,
obnixe obsecrantes postulabant ut hoc illorum legationis indiculum,
quamvis rusticitate magis conscriptum quam urbanitatis facundia
caraxatum appareat, pro sua consuetudinaria pietatis dementia
non dedignanter susciperent. „Scire enim", dicebant, „vestram dignitatem hoc volumus, ut neminem per invidiam accusandum advenimus; sed tarnen ut, si quis in vestro beatissimo concilio contra nos
aliunde veniens aliquam proferre ausus sit accusationis obiectionem,
in quantum, vestra adiuvante dementia, valuerimus, aut excusare,
si falsa, aut confiteri, si vera, parati sumus. Clementia ergo conditoris nostri et beatorum apostolorum principis protecti, ad hanc
gloriosissimam sedem quasi ad matris gremium confugimus sufferendo, quicquid vestra beatissima imperaverit auctoritas".
Deinde itaque a beatissimo apostolico papa lohanne sanctus
pontifex noster Wilfrithus episcopus cum reverentissimis presbiteris
et omni clero venerabili benigna pietate susceptus, glorificae sedis
responsa expectantes, per aliquot dies requiescentes, mansione
voluntaria praeparata manserunt.
Interim quoque legati a sancto archiepiscopo Berthwaldo cum suis
scriptis accusationis ad apostolicam sedem directi, supplices petentes sibi praebendi a gloriosissima sede auditum legationis suae,
qua fungebantur, simul pervenerunt.
Tunc vero beatissimus apostolicus lohannes papa cum coepiscopis
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En in die mate vervloekten zij gemeenschap met ons, dat, indien
een van onze abten of priesters, door een geloovige uit het volk
genoodigd, zijn maaltijd, die hem was voorgezet, zegende met Gods
kruisteeken, dit eten, als was het aangeboden aan afgoden, moest
worden buitengeworpen en uitgegoten; en het vaatwerk, waaruit de
onzen aten, bevalen zij eerst te wasschen, als was het door vuil
besmeurd, voordat het door anderen werd aangeraakt 196).
HOOFDSTUK 50: Zijn zeereis naar Rome
Toen wij kennis gekregen hadden van deze ongelukkige en jammerlijke ramp, die ons overkwam, riepen wij onafgebroken dag en
nacht tot den Heer, stortten in vasten en weenen met alle ons
onderhoorige gemeenschappen ons smeekgebed en droegen het op,
totdat zij, die zich hadden klaar gemaakt, met onzen heiligen
bisschop scheep gingen en, overgevoerd door het vaartuig, de zuidelijke kusten bereikten, terwijl de Heer vóórging 197). Dan gingen
zij over land gezamenlijk te voet verder met de hulp van de heilige
Apostelen, kwamen na de lange reis behouden bij den Apostolischen
Stoel en na aangemeld te zijn, wachtten zij daar 198),
Geknield en met aandrang smeekend vroegen zij, dat genen dit
schamele relaas hunner zending, hoewel het bleek meer in volkschen
stijl geschreven dan met beschaafde welsprekendheid opgesteld te
zijn, toch volgens hun gewone milde goedertierenheid niet onwelwillend zouden aanvaarden. „Want", zeiden zij, „wij wíllen, dat
Uwe Hoogwaardigheid dit wete, dat wij niet gekomen zijn om
iemand uit afgunst te beschuldigen, — maar dat wij bereid zijn om,
indien iemand van elders in Uwe zalige vergadering komt en tegen
ons een verwijt of beschuldiging durft in te brengen, deze recht te
zetten, zooveel als wij met behulp van Uwe Goedertierenheid vermogen, indien ze valsch, of toe te geven, indien ze waar is 199).
Beschermd dus door de goedertierenheid van onzen Stichter en den
Prins der zalige Apostelen, vluchten wij tot dezen Glorierijken Stoel
als naar den moederschoot om te aanvaarden alwat Uw Zalig Gezag
zal bevelen".
Daarop dan werd onze heilige bisschop Wilfrid met de vereerenswaardige priesters en heel den eerbiedwaardigen clerus door den
zaligen paus Joannes in welwillende liefde ontvangen en in af
wachting van het antwoord van den Glorierijken Stoel vertoefden
zij eenige dagen rustig in een bereidwillig voor hen klaargemaakt
verblijf.
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suis undique congregatie et omni venerabili clero ad synodalem
locum veniens, praesentato Deo amabili Wilfritho episcopo cum
fratribus suis venerabilibus, primum petitionis suae cartula coram
omni conventu relegebatur, hoc modo continens.

CAPUT 5 1 : De cartula petitionis suae
„Domino apostolico terque beatissimo universali papae lohanni
Wilfrithus simplex et humilis servus servorum Dei episcopus.
Cognoscat sanctitas vestra, istas esse causas, pro quibus banc
sedem apostolicam vestramque beatissimam praesentiam de ultima
terrarum parte iam vice tertia adiuvandus adveni.
Primo, quia unitas apostolicorum virorum individua semper esse
solet, ut, quaeque a praedecessore vestro beatissimo Agathone papa
iustissimis atque clementissimis iudiciis decreta sunt, vestra pia
auctoritas, quia multis non dubium est ad salutem proficere, confirmet et corroboret: et ut pietas vestra intelligere dignetur, quia in
omnibus vestrae beatitudinis iussionibus humiles et supplices subire
parati sumus.
Perturbationibus enim nuper in Brittannia ortis ex parte eorum,
qui contra decreta supradicti beatissimi Agathonis papae illiusque
successorum venerabilium patrum sibimet episcopatum et monasteria terrasque cum omnibus meis facultatibus usurpaban!, compulsus, hanc sacrosanctam apostolicam sedem appellavi, contestans eos
per omnipotentem Deum et beatum Petrum principem apostolorum,
ut si quis aliquam contra me accusationem haberet, ad vestram
mecum praesentiam iudicandus conveniret, sicut beati praedecessoris vestri Sergii papae scripta cernebant.
Et ideo petitionum parvitatis meae paginam vestrae gloriosissimae praesentiae pro instanti vobis notissima necessitate offerendam curavi, et cum quibus vestrae solitae clementiae et benignitatis
aures pulsare haec continens praesumo, ut omnia rectitudinis
pietatisque, quae a beatissimis antecessoribus vestris dominis
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Intusschen kwamen tegelijkertijd ook de gezanten aan, die door
den heiligen aartsbischop Bertwald met zijn geschreven beschuldiging naar den Apostolischen Stoel waren gezonden 200), en vroegen
smeekend, dat hun door den Glorierijken Stoel gehoor verleend zou
worden voor de zending, díe zij waarnamen.
Toen begaf de zalige paus Joannes zich met zijn medebisschoppen,
<Iie van alle zijden bijeengeroepen waren, en den geheelen eerbiedwaardigen clerus naar de zaal der synode, en nadat de God welgevallige bisschop Wilfrid met zijn eerbiedwaardige broeders was
voorgesteld, werd eerst zíjn verzoekschrift in tegenwoordigheid
van de geheele vergadering voorgelezen. Het luidde als volgt:
HOOFDSTUK 5 1 : Zijn verzoekschrift
— „Bisschop Wilfrid, de eenvoudige en nederige dienaar der
dienaren Gods, aan den apostolischen Heer en driemaal zaligen
algemeenen paus Joannes.
Moge Uwe Heiligheid weten, dat de redenen, waarom ik naar dezen
Apostolischen Stoel en naar Uwe Zalige Tegenwoordigheid van het
uiterste deel der aarde reeds voor de derde maal gekomen ben om
geholpen te worden, de volgende zijn:
Allereerst, opdat Uw Heilig Gezag zou bevestigen en benadrukken, — aangezien de eenheid van de apostolische mannen immer
onverdeeld pleegt te zijn, — alwat door Uwen voorganger, den
zaligen paus Agatho, in rechtvaardige en milde beslissingen verordend is, daar dat toch ongetwijfeld velen tot heil strekt; vervolgens, opdat Uwe Heiligheid zich zou verwaardigen te begrijpen, dat
wij bereid zijn ons aan alle bevelen van Uwe Zaligheid nederig en
als smeekelingen te onderwerpen.
Immers, gedrongen door wanordelijkheden, onlangs in Brittannië
ontstaan van den kant diergenen, die tegen de beslissingen van
bovengenoemden zaligen paus Agatho en van de eerbiedwaardige
Vaders, zijn opvolgers, mijn bisdom 201), kloosters en landerijen
met al mijn bezittingen roofden, heb ik mij beroepen op dezen
Heiligen Apostolischen Stoel. Bij den almachtïgen God en den
zaligen Petrus bezwoer ik hen, dat, indien iemand tegen mij eenige
beschuldiging ha:d, hij met míj in Uwe Heilige Tegenwoordigheid
zou treden om geoordeeld te worden, zooals de besluiten van Uwen
zaligen voorganger paus Sergius bepaalden 202).
En daarom heb ik gezorgd aan Uwe Glorierijke Tegenwoordigheid.
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apostolicis sancto Agathone et electo Benedicto et beato Sergio
unanimiter erga meam parvitatem decreta sunt, vos largiflua pietatis benevolentia confirmare dignemini. Et vestram inflexibilem
auctoritatem ex intima cordis intentione non solum ego, sed et
omnes qui mecum advenerunt fratres obsecrantes, humiliter postulamus, ut, si quilibet accusatores contra nos aliunde venerint, per
vestram iussionem in medium producti, exponant accusationis
causas; et si vel minimam quidem confirmare potuerint, libenter
vestri arbitrii aequitatem sustinere parati sumus. Si autem mendacia
tantummodo vestrae beatissimae auctoritati, falsis commendata
cartulis, afierre ausi sint, detur nobis licentia, prout vestrae sanctitati placuerit, ipsas accusationes expurgare.
Necnon supplex et humilis vestram sanctitatem deprecor ut
eandem auctoritatis instantiam Aethelredo regi Merciorum de vitae
nostrae solatio imperare dignemini, qua praedecessores vestri
beatissimi apostolici sanctus Agatho, Benedictus et Sergius demandabant, hoc est, ut ipsa monasteria cum terris ad ea pertinentibus,
quae mihi ab ipso rege Aethelredo eiusque fratre Wilfario vel aliis
quibuslibet pro redemptione animarum suarum perdonata sunt,
nemo per invidiam vel nefandam cupiditatem auferre et invadere
contra vestra statuta atque illius supradicti regis voluntatem
praesumat.
Et adhuc summopere vestram almitatem obnixis precibus humiliter deposco, ut omnia, quae antedecessor vester saepe memoratus
beatissimus Agatho in hac apostolica sede cum universa synodo
decreverat, ipsum regem Alfrithum Aquilonensium adimplere
tranquillissimis monitis obsecretis.
Quid si forte hoc illi durum videatur pro mea causa esse, Eboracae
civitatis episcopatus cum caeteris quam plurimis monasteriis in
vestro pendeat arbitrio, cui rectissimum gubernare censeatis. Tantum ipsa duo monasteria, quod primum dicitur Hripis, et alterum,
quod Agustaldaesei vocatur, quae a sancto Agathone papa huius
apostolicae sedis sub uno privilegio adscripta sunt, per vestrae
petitionis auxilium cum omnibus terris atque possessionibus, ad ea
pertinentibus, nobis restituantur.
Et post has petitiones hoc addam, quod iuxta statuta canonum
debitam venerationem cum fraterna cantate archiepiscopo Berhtwaldo dignanter semper exhibeo, et sic me libenter facturum
promitto, tantummodo si ipse praedeccssorum vestrorum, beatissimi
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vanwege mijn aan U bekenden dringenden nood, het verzoekschrift
mijner nietigheid aan te bieden, en met dit verzoekschrift de ooren
Uwer gewone goedertierenheid en welwillendheid te treffen, opdat
Gij U gewaardigen zoudt alle rechtvaardige en liefderijke bepalingen, die door Uwe zalige voorgangers en apostolische Heeren, den
heiligen Agatho, den uitverkozen Benedictus en den zaligen Sergius,
eenstemmig jegens mijne nietigheid zijn vastgesteld, in overvloedige
en liefderijke welwillendheid te bevestigen. En niet alleen ik, maar
ook de broeders, die met mij als smeekelingen zijn meegekomen,
wij allen vragen Uw Onwrikbaar Gezag nederig, uit het innigste
verlangen van ons hart, indien er tegen ons van elders bepaalde
beschuldigers zijn gekomen, zij op Uw bevel in ons midden worden
geleid en de redenen hunner aanklacht uiteenzetten. En wanneer
zij ook maar het geringste daarvan kunnen bewijzen, zoo zijn wij
bereid ons gaarne te onderwerpen aan Uw billijke uitspraak. Maar
indien zij het wagen Uw Zalig Gezag slechts leugens te brengen,
bevestigd door valsche stukken, moge ons dan toegestaan worden,
alnaargelang het Uwe Heiligheid behaagt, hun beschuldigingen te
ontzenuwen.
Ook vraag ik Uwe Heiligheid smeekend en nederig, U te gewaar,
digen aan koning Ethelred van Mercië aangaande ons levensonderhoud eenzelfde dringend en gezagvol optreden te gebieden
als Uwe zalige apostolische voorgangers, de heilige Agatho, Benedictus en Sergius bevalen: dat namelijk niemand het wage de
kloosters met toebehoorende landerijen, die mij door koning
Ethelred zelf en zijn broeder Wulfhere of door anderen, onverschillig wie, tot verlossing hunner zielen zijn geschonken, uit afgunst of
goddelooze begeerlijkheid te rooven, en er binnen te dringen tegen
Uwe bepalingen en den wil van dien bovengenoemden koning 203).
Ook vraag ik bovenal nog Uwe Verhevenheid nederig en met
dringende gebeden, dat Gij met vreedzame vermaningen koning
Aldfrid van het Noerden tracht te bewegen om alles te vervullen,
wat Uw voorganger op dezen Apostolischen Stoel, de vaak genoemde zalige Agatho met de geheele synode heeft besloten. Indien hem
dit echter te bezwaarlijk lijkt, omdat het over mijn persoon gaat,
moge het dan van Uw oordeel afhankelijk zijn, wien Gij het meest
geschikt acht voor het besturen van het bisdom der stad York
tezamen met de zeer talrijke kloosters. Alleen twee kloosters, waarvan het eerste Ripon genoemd wordt en het tweede Hexham heet,
en die door den heiligen paus Agatho van dezen Apostolischen Stoel
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Agathonis eiusque successorum, fundatissima erga meam parvitatem
adimpleat decreta".

CAPUT 52: De eo, quod Johannes papa praedecessorum scripta
recensenda dixit
Postquam nostrae petitionis series recitata est et diligenter a
gloriosissimis auscultata, ad habitacuiaque nostra redire licentiam
dederunt, introductis quoque ad praesentiam eorum honorabilem a
sancto Berthwaldo archiepiscopo cum scriptis suis viris directis ad
apostolicam sedem. Quorum multíplices et magnas accusationes contra hominem Dei Wilfrithum episcopum audientes, uniuscuiusque
capituli examinationem ambobus praesentibus, hoc est accusatoribus
et excusantibus, stabiliter audire in futuro tempore per ordinem
promiserunt et ipsos domum redire iusserunt.
Tunc beatissimus Johannes apostolicae sedis papa coepiscopis
suis in synodali loco sedentibus dixit: „O sancta synodus, nostrum
est primum sanctissimorum antedecessorum nostrorum percurrere
cañones et examinare scripta, de hac eadem inimicitia fraudis ex
utraque parte olim ad hanc apostolicam sedem directa, et diligenter
considerare, quid ter beatissimus Agatho in his causis censuerit, et
post eum electus Benedictus necnon et praedecessor meus sanctissimus Sergius memoraliter retiñere, quid de hac eadem re regibus
et sancto archiepiscopo faciendum sit ab apostolica sede decreverunt. Deinde facilius, ex utraque parte in praesentia fraternitatis
nostrae in invicem certantibus, Deo adiuvante et sancto Petro principe apostolorum, veritatis lumen, extincto mendacio et caecato,
agnoscere valeamus et secundum normam sanctissimorum primorum
praedecessorum canonice censeamus".
Et hoc tale consilium beatissimi lohannis universo synodo complacuit, et sic fecerunt.
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in één privilege toegewezen werden, mogen dan met behulp van
een verzoek in Uwen naam, tezamen met alle landerijen en bijbehoorende bezittingen, aan ons teruggeschonken worden 204).
En aan deze verzoeken zij het mij toegestaan hog dit toe te
voegen, dat ik overeenkomstig de bepalingen der cañones aartsbisschop Bertwald immer op waardige wijze den verschuldigden
eerbied tezamen met broederlijke liefde toedraag; en ik beloof
aldus gaarne te blijven doen, indien hij zelf tenminste de zeer
verantwoorde bepalingen Uwer voorgangers, van den zaligen Agatho
en zijn opvolgers, tenopzichte van mijne nietigheid vervult" 205).
HOOFDSTUK 52: Paus Joannes verklaart, dat de stukken van
zijn voorganger opnieuw onderzocht moeten worden
Toen ons verzoekschrift geheel voorgelezen en door de glorierijke
Vaders opmerkzaam was aanhoord, gaven zij ons verlof naar onze
verblijven terug te keeren, nadat ook de mannen, door den
heiligen aartsbisschop Bertwald met zijn geschriften naar den
Apostolischen Stoel gezonden, in hun eerbiedwaardige tegenwoordigheid waren gebracht, De menigvoudige en groóte beschuldigingen
van dezen tegen den man Gods, bisschop Wilfrid, vernemend,
beloofden zij in tegenwoordigheid van beide partijen, dit is van
aanklagers en verdedigers, in de toekomst een grondig en ordelijk
onderzoek in te stellen naar elk onderdeel en lieten hen toen naar
hun verblijf terugkeeren.
Dan sprak de zalige paus Joannes tot zijn medebisschoppen, die
in de zaal der synodes vergaderd waren: „O heilige synode, onze
eerste taak is het de cañones van onze heilige voorgangers na te
gaan en de geschriften te onderzoeken aangaande deze zelfde
onrechtvaardige vijandschap, vroeger van beide zijden naar dezen
Apostolischen Stoel gezonden. Nauwgezet moeten wij beschouwen,
wat de driemaal zalige Agatho in deze zaken besliste, en onthouden,
wat na hem de uitverkozen Benedictus en ook mijn heilige voorganger Sergius over deze zelfde zaak aan de koningen en den
heiligen aartsbisschop vanaf hun Apostolischen Stoel voorschreven
te doen. Dan zullen wij daarna des te beter in staat zijn om met de
hulp van God en den Prins der Apostelen, den heiligen Petrus,
terwijl de leden van beide partijen in tegenwoordigheid van onze
broederschaar tegen elkander strijden, het licht der waarheid te
kennen, nadat de leugen is ontmaskerd en ontzenuwd. En laat ons
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C A P U T 53
Itaque 1Я0 ) quadam die beatissimus Johannes apostolicae sedis
praesul et reverentissimi coepiscopi eius, in sanctum concilium
congregati, iusserunt utriusque, accusatorum et deíensorum, electos
viros sancto conventui praesentari, et mox ita factum est.
Nam sanctus Wilfrithus episcopus et venerabiles presbiteri et
diacones eius praesentati sunt, humiles et supplices honorabiles
facies salutantes, promittentes se cum intimo cordis affectu illius
apostolicae sedis decreta suscipere et adimplerej necnon et sancti
archiepiscopi nuntii, secundum praeceptum sanctissimorum venientes, adstiterunt. Quibus est datum tempus loquendi, ut unumquodque
capitulum accusationis eligerent, primum adversum nos dicerent,
postea ad alia ordinantes in conflictu accédèrent. Qui responderunt,
dicentes : „Hoc est primum capitulum nostrae accusationis, quod iste
praesens Wilfrithus episcopus iudicia sancti archiepiscopi Berhtwaldi Cantuariorum ecclesiae et totius Brittanniae, ab hac apostolica sede emissi, statuta coram synodo contumaciter renuens
contempsit. Nos nostrae partis sententiam detulimus; vos vestram
defensionem dicite".
Stans itaque sanctus Wilfrithus episcopus noster, honorabili senio
convectus, cum fratribus suis venerabilibus in conspectu totius congregationis, dixit: „Humilis et supplex excellentissimam sanctitatem
vestram deprecor, ut meae parvitatis dignemini veritatem huius rei
gestae a me audire. Eram in concilio sedens cum abbatibus meis ac
presbiteris necnon et diaconibus; unum ex numero episcoporum illic
congregatorum miserunt ad me, interrogantem sermonibus regis пес
minus et archiepiscopi, si ipsius solummodo archiepiscopi iudicio
consentire voluissem: ei quicquid ille iudicando decrevisset an
paratus fuissem adimplere omnibus votis annon?
Ad istum ita sciscitanti respondebam: „Quae est illius iudicii
sententia scire prius oportet, quam confiteamur, utrum pati ea
valeamus exsequendo an aliter". Ille autem se nescire affirmabat
130
J Hoewel in beide handschriften geen opschrift voor dit hoofdstuk gegeven
wordt, is het toch overduidelijk, dat er hier een nieuw hoofdstuk begint.
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dan overeenkomstig de norm der eerste voorgangers op canonieke
wijze uitspraak doen".
En dit plan van den zaligen Joannes behaagde de geheele synode;
en aldus deden zij,
HOOFDSTUK 53
Derhalve kwamen op zekeren dag de zalige Joannes, bisschop op
den Apostolischen Stoel, en zijn vereerenswaardige medebisschoppen in een heilig concilie bijeen en bevalen, dat van beide zijden,
van beschuldigers en verdedigers, uitgekozen mannen voor de heilige
vergadering zouden verschijnen; en spoedig geschiedde aldus.
Want de heilige bisschop Wilfrid en zijn eerbiedwaardige priesters en diakens verschenen, begroetten, als nederige smeekelingen,
de vereerenswaardige bisschoppen en beloofden de uitspraken van
dien Apostolischen Stoel te aanvaarden en te vervullen met de
innigste liefde des harten. Ook de gezanten van den heiligen
aartsbisschop kwamen volgens het bevel der zeer heilige Vaders en
stonden erbij. Hun werd gelegenheid tot spreken gegeven om ieder
willekeurig punt van hun beschuldiging uit te kiezen; om ons eerst
daarover te beschuldigen en dan achtereenvolgens in debat te gaan
over de andere punten. Zij antwoordden, zeggend: „Dit is het eerste
punt van onze beschuldiging, dat deze bisschop Wilfrid, hier aanwezig, de uitspraken van den heiligen aartsbisschop Bertwald der
kerk van Kent en van heel Brittannië, die toch door dezen Apostolischen Stoel is gezonden, in tegenwoordigheid der synode hardnekkig heeft afgewezen en veracht 206). Wij hebben de meening van
onze zijde naar voren gebracht, geeft gij nu uw verdediging".
Staande met zijn vereerenswaardige broeders voor de oogen van
de geheele vergadering, door een eerbiedwaardigen ouderdom neer.
gebogen, sprak onze heilige bisschop Wilfrid: „Nederig en smeekend
vraag ik Uwe Verhevene Heiligheid, dat Gij U gewaardigt van mij
de waarheid te vernemen aangaande deze handelwijze mijner
nietigheid. Ik was namelijk met mijn abten, priesters en diakens op
het concilie aanwezig. Een der vergaderde bisschoppen zonden zij
naar mij toe, die mij in naam van den koning en ook van den
aartsbisschop vroeg, of ik wilde instemmen met de uitspraak van
den aartsbisschop, van hem zelf alleen; of ik bereid was, alwat hij
door zijn beslissing zou voorschrijven, van ganscher harte te vervullen of niet.
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пес alio modo archiepiscopum velie revelando cuiquam nostrum patefacere iudicii exsolutionem dicebat, antequam propriae manus subscriptione coram praesenti concilio fatentes confirmaremus, ut eius
unicum per omnia iudicium elegentes tenere пес ab eo ad dexteram
neque ad sinístram declinantes deviaremus. „Istius tam angustam
districtionis coartationem", dicebam, „numquam antea a quoquam
hominum coactam audivi, ut omnino iuramentis nodo adstrictus
fateretur decreta composita, quamvis impossibilia, persolvere, priusquam sciret vim decreti". Attamen ibi coram senatu spopondi,
quatenus in cunctis archiepiscopi iudicium, in quibus consonans
invenitur statutis sanctorum patrum regulis et canonicis diffinitioni.
bus et non discrepane prorsus in ulla re a sancto Agathonis synodo
caeterorumque orthodoxorum eius successorum repperiatur, toto
mentis conatu subiacere parati inveniemur".
„Hanc excusationem sanctus pontifex noster reddidit et silendo
quievit. Tunc sancta synodus respondit: „Wilfrithus Deo amabilis
episcopus canonice defensionis suae protectionem exposuit".
Tunc inter se graecizantes et subridentes, nos autem velantes,
multa loqui coeperunt et postremo dicentes accusatoribus : „Non
ignoratis, carissimi fratres, habemus ex praecepto canonum nostrorum: Quotienscumque clericis ab accusatoribus multa crimina
obiciuntur; et unum ex ipsis, de quo prius egerit, probare non
potuerit, ad caetera iam non admittantur 1 3 1 ). Sed tarnen propter
honorem sancii archiepiscopi, ab huius apostolicae sedis monarchia
directo, et pro huius beatissimi Wilfrithi episcopi, reverentia, diu
fraude spoliato, ut asserunt, Deo et sancto Petro principe apostolorum revelante et aperiente, per multos dies vel menses omnia
capitula piene eventilantes, finem rei imponere desiderantes non
fastidiose curabimus".
Post haec verba, pontifici nostro cum fratribus suis triumphali
gaudio incoepto, a sancto synodo licentia data, ad aliarum dierum
conflictum praeparantes, ad mansiones suas redierunt. Alii vero e
contrario, primo ingressu conflictionis confusi, domum suam adierunt, et nebulae mendaciorum, fiante vento sapientiae, dispersae,
soleque veritatis per Dei adiutorium et sanctum Petrum illucescente,
per plura spatia dierum et mensium ab omni piaculo scelere degradandi pure perfecteque excusatus, probabilis sanctus pontifex
noster apparuit.
Nam per IUI menses et LXX conciliabula sanctissimae sedis de
"M Vgl. Statuta Cone. Afric. anno 419, hoofdst. 3, MANSI, IV, 437.
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Toen hij aldus daaromtrent navraag deed, antwoordde ik hem:
„Het is passend eerst te weten, wat de inhoud van zijn uitspraak
is, voordat wij verklaren, of wij ze kunnen aanvaarden en uitvoeren
of niet". Hij echter verzekerde dat niet te weten en zeide, dat
de aartsbisschop op geenerlei andere wijze door nadere aanduiding
aan een van ons de strekking der uitspraak wilde bekend maken,
voordat wij met onze eigen handteekening openlijk voor het aanwezige concilie zouden bevestigen, alleen zijn uitspraak in alles te
verkiezen en vast te houden, en daarvan naar rechts noch naar
links af te wijken.
„Nooit tevoren", zeide ik, „heb ik gehoord, dat door eenig menscb
een beperking werd gemaakt, zóó eng en zóó bekrompen als deze,
zoodat iemand, geheel en al geketend door den band van een eed,
moest bevestigen, vastgestelde besluiten, hoe onmogelijk ook, te
vervullen, voordat hij de strekking van het besluit kende".
Toch heb ik daar in tegenwoordigheid der vergadering beloofd,
dat zij ons bereid zouden vinden, ons met alle inspanning des harten
te onderwerpen aan de uitspraak van den aartsbisschop in alles,
waarin deze eensluidend zou bevonden worden met de vastgestelde
bepalingen der heilige Vaders en canonieke voorschriften, en verder
in geen enkel opzicht afwijkend van de heilige synode van Agatho
en zijn overige rechtgeloovige opvolgers".
Deze verdediging gaf onze heilige bisschop, en dan zweeg hij
stil. Toen antwoordde de heilige synode: „De God welgevallige
bisschop Wilfrid heeft in overeenstemming met de cañones zijn
degelijke verdediging uiteengezet".
Dan begonnen zij onder elkander, in het Grieksch en heimelijk
lachend, veel te spreken, hielden het ons echter verborgen 207), en
zeiden tenslotte tot de beschuldigers: „Het is u niet onbekend,
dierbare broeders, dat wij een voorschrift van onze cañones hebben,
dat zegt: Zoo dikwijls aan geestelijken door aanklagers vele misdrijven verweten worden, en dezen één daarvan, datgene namelijk
waarover het eerst gehandeld wordt, niet kunnen bewijzen, worde
hun geen verlof gegeven voor het overige. Maar toch zullen wij om
de eer van den heiligen aartsbisschop, die door het bestuur van
dezen Apostolischen Stoel werd gezonden, en uit eerbied voor dezen
zaligen bisschop Wilfrid, die langen tijd bedriegelijk was beroofd
naar zij verzekeren, zonder tegenzin zorgen gedurende vele dagen
of maanden alle punten volledig te doorvorschen onder voorlichting
en inspraak van God en den heiligen Petrus, den Prins der Apos175

fornace ignis examinandi, apostolica potestate hoc modo auxiliante,
purificatus, ut breviter dicam, evasit: quia in sancto pascha, tertia
die, ter beatissimi Agathonis synodus adversum pravitates haereticorum cum centum XXV orthodoxis episcopis constituía, ex quibus
unusquisque pro sua provincia et civitate veram fidem confessus et
subscriptione sua confirmavit. Haec coram omni populo more Romanorum clara voce legebatur, in qua scriptura inventum est inter
caetera: Wilfrithus Deo amabilis episcopus Eroboracae civitatis,
apostolicam sedem de sua causa appellantem et ab hac potestate de
certis incertisque rebus absolutum et cum aliis CXXV coepiscopis
in synodo in iudicii sede constitutum et pro omni aquilonali parte
Brittanniae et Hiberniae insulisque quae ab Anglorum et Brittonum
necnon Scottorum et Pictorum gentibus colebantur, veram et catholicam confessus fidem et cum subscriptione sua corroboravit.
Itaque, quo audito, omnes cives Romani sapientes stupefacti
sunt. Tunc Bonifacius et Sizentius et alii nonnulli, qui eum in
diebus beatae memoriae Agathonis agnoscentes viderunt, dicebant,
„istum esse praesentem Deo amabilem Wilfrithum episcopum, quem
beatissimus Agatho purificatum de accusationibus, apostolica auctoritate absolutum, olim ad propria remisit, et iterum nunc — vae pro
dolor! — infestaiorum insidiae exorbitare de propria sede fecerunt.
Qui per XL et eo amplius annos episcopatus officia fungebatur, et
tam honorabilem senem cum fratribus venerabilibus accusatores
falsidici et cum pseudographis audaci temeritate et, ut ita dicam,
unus diaconus et alii omnes sine aliquo ecclesiasticae dignitatis
gradu in conventu apostolicae sedis excellentissimam personam
ausi sunt accusare. Et ideo digni sunt poenas luere, in ima carceris
angustia usque ad finem mortis macerati".
Et tunc viri Romani verum eos dixisse affirmabant. Dixit autem
beatissimus lohannes apostolicae sedis papa: „Beatus Wilfrithus,
Deo amabilis episcopus, in quo nullam criminis per tot conciliabula
nostra examinando tam diligenter obiectionem invenimus, beati
Petri apostoli et apostolorum principis auctoritate, qui habet
potestatem solvendi ligandique ab occultis delictis, exsolutum sciat,
et quod beatus Agatho et electus Benedictus sanctusque Sergius
apostolicae sedis praesules de eo censuerunt, nostrae quoque parvitatis humilitas cum totius synodi consensu regibus et archiepiscopis scripta iudicia, per manum beati Wilfrithi episcopi ad eos
emissa, affirmare decrevit, hoc modo dicens:
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telen, daar wij verlangen aan deze kwestie een einde te maken".
Na deze woorden kwam de vreugde der overwinning over onzen
bisschop met zijn broeders en nadat hun door de heilige synode
verlof was gegeven, keerden zij naar hun verblijven terug en maakten zich gereed voor den strijd der overige dagen. De anderen
daarentegen gingen naar hun woning, door het eerste begin van den
strijd beschaamd. En nadat de wolken der leugens, door het opsteken van den wind der wijsheid, waren uiteengejaagd en de zon
der waarheid door de hulp van God en den heiligen Petrus was
opgegaan, werd onze heilige bisschop gedurende den tijd van verschillende dagen en maanden absoluut en volledig vrijgesproken
van alle schuld aan een misdrijf, waarop de afzetting stond en kwam
als overwinnaar uit den strijd te voorschijn. Want om het kort te
zeggen, hij trad, gedurende vier maanden en in zeventig zittingen
van den Heiligen Stoel gezuiverd, uit den vuuroven van het onderzoek naar buiten, terwijl de Apostolische Macht hem op de volgende
wijze hielp.
Er werd namelijk op het heilige Paaschfeest, op den derden dag,
door den driemaal zaligen Agatho tegen de dwalingen der ketters
een synode gehouden met honderd vijf en twintig rechtgeloovige
bisschoppen, van wie eenieder voor zijn eigen provincie en stad de
ware geloofsbelijdenis aflegde en door zijn handteekening bevestigde. Dit stuk nu werd naar het gebruik der Romeinen voor heel
het volk met luider stem voorgelezen en onder andere stond er in:
„Wilfrid, de God welgevallige bisschop der stad York, die zich voor
zijn zaak op den Apostolischen Stoel beriep en door deze Macht van
alle zekere en onzekere dingen werd vrijgesproken, die met honderd
vijf en twintig andere bisschoppen in de synode op den rechterzetel
werd geplaatst, heeft voor heel het Noordelijke deel van Brittannië
en Ierland en voor de eilanden, die door de stammen der Anglen
en Britten alsook der Schotten en Pikten bewoond worden, de ware
en katholieke geloofsbelijdenis afgelegd en dit met zijn handteekening bekrachtigd" 208).
Toen nu de wijsten onder de burgers van Rome dit hoorden, waren
zij allen verbaasd. En Bonifacius, Sizentius en sommige anderen,
die hem in de dagen van Agatho zaliger gedachtenis gekend en
gezien hadden, zeiden, dat de hier aanwezige, God welgevallige
bisschop Wilfrid degene was, dien de zalige Agatho vroeger, gezuiverd van alle beschuldigingen en door het Apostolische Gezag
vrijgesproken, naar zijn bezittingen had teruggezonden. Thans had177
12

CAPUT 54
„Dominis excellentissimis Aethelredo regi Merciorum et Alfredo
regi Derorum et Berniciorum lohannes papa.
De vestrae quidem eximiae religionis accessibus, gratia Dei cooperante, gaudemus fervorem fidei cementes in vobis, quam ex
praedicatione principis apostolorum, Deo vestras animas illuminante,
percepistis et efficaciter retinetis ; ut gaudium nostrum melior accessus amplificet.
Illud vero ánimos nostros afficit et consacerdotum ac totius
ecclesiae contristavit auditum inextricabilis quorumdam dissensio,
quod et ad correctionem oportet, Deo annuente, perducere, ut non
contemptores pontificalium decretorum, sed ut oboedientiae filii
ante Deum omnium iudicem comprobemur esse custodes.
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den de hinderlagen zijner vijanden hem helaas weer van zijn zetel
doen berooven. Gedurende veertig en meer jaren had hij het bisschopsambt bekleed 209). Een zoo eerbiedwaardigen grijsaard met
zijn vereerenswaardige broeders, zulk een verheven persoon, durfden valsche aanklagers, — om het zoo te zeggen: één diaken en
alle anderen zonder eenigen graad van kerkelijke waardigheid, —
in stoutmoedige vermetelheid met valsche documenten in een
vergadering van den Apostolischen Stoel beschuldigen. Daarom
verdienden zij straf te ondergaan en in het diepste krot van den
kerker tot aan hun dood gefolterd te worden.
En toen verzekerden de Romeinen, dat zij juist gesproken hadden.
Maar de zalige paus Joannes zeide: „De zalige Wilfrid, de God
welgevallige bisschop, in wien Wij ondanks een zoo nauwgezet
onderzoek gedurende onze zoovele zittingen geen verwijt van eenige
misdaad gevonden hebben, wete, dat hij is vrijgesproken door het
gezag van den zaligen Apostel Petrus, den Prins der Apostelen, die
de macht heeft om te ontbinden en te binden wat betreft verborgen
misdrijven 210). En wat de zalige Agatho, de uitverkozen Benedictus en de heilige Sergius, bisschoppen op den Apostolischen Stoel,
aangaande hem bepaald hebben, heeft ook Onze Nederigheid en
Geringheid met instemming der geheele synode besloten te bevestigen, alsook de beslissingen aan de koningen en aartsbisschoppen
geschreven en hun toegezonden door de handen van den zaligen
bisschop Wilfrid".
De inhoud daarvan is als volgt:
HOOFDSTUK 54.
„Paus Joannes aan de meest verheven Majesteiten, koning
Ethelred van Mercië en koning Aldfrid van Deira en Bernicia 211).
Wij verheugen ons over den vooruitgang van uwen uitnemenden
godsdienstzin onder medewerking van Gods genade, en Wij zien
bij U de vurigheid van het geloof, hetwelk gij op de prediking van
den Prins der Apostelen, terwijl God uwe zielen verlichtte, hebt
aanvaard en op werkdadige wijze behoudt. Moge een nog aanzienlijker groei Onze vreugde vergrooten.
Maar dit heeft Onze ziel en de zielen van Onze medepriesters en
der geheele Kerk bedroefd en treurig gestemd: dat Wij namelijk
gehoord hebben van een onontwarbare oneenigheid tusschen sommige personen, die met Gods instemming tot verzoening gebracht
179

Dudum enim sub apostolicae memoriae praedecessore nostro
Agathone pontífice, dum Wilfrithus episcopus ad hanc sedem apostolicam veniens appellasset, et praesentibús eius contrariis, qui a
Theodoro venerandae memoriae archiepiscopo sanctae Cantuariorum
ecclesiae ex hac apostolica sede mandato et Hyldae religiosae
memoriae abbatissae ad eum accusandum hue prius advenerant,
etiam hic episcopi de diversis provineiis cum suprafato sancto
pontífice congregati, quae a partibus dicebantur, regulariter quaesierunt et sententialiter decreverunt, eandemque sententiam successores eius sancti pontífices praedecessores nostri secuti sunt. Nee
hoc venerandae memoriae Theodorus praesul, qui ab hac apostolica
sede directus est, contravenisse recognoscitur neque accusationem
aliquam postmodum ad hanc sedem apostolicam demandavit, magis
autem, ut ex eius dictis apparuit, et decretis pontificalibus obsecutus
est. Succurrendum est itaque cum Dei praesidio, ne perseveret in
uno loco dissensio, dum in caeteris consacerdotum ac plebium
unanimitas maneat.
Et haec de praeteritis memoravimus. De praesentibús quoque
innotescere inclitae vestrae christianitati praevidimus, quod hii, qui
de eadem insula Brittannia hue advenerunt, accusationes contra
Wilfrithum episcopum detulerunt, ille superveniens cum fratribus
suis, in accusatores eius quod excusaverunt retorserunt. Quorum
conflictus apud conventum reverentissimorum episcoporum et sacerdotum, qui hic ad praesens inventi sunt, per dies aliquos fieri procuravimus, apud quos omnia, quaequae in scriptis vel anterioribus vel
modernis partes detulerunt vel hic inveniri potuerunt vel a partibus
verbialiter dieta sunt, subtiliter inquisita ad cognitionem nostram
perdueta sunt, dum пес ipsae principales personae, de quibus contentio omnis exorta est, praesentes affuerint, quos necesse est, ut
contentio omnis finem accipiat, advenire et consedere.
Et idcirco commonemus Berthwaldum praesulem sanctae Cantu
ariorum ecclesiae, quem auctoritate principis apostolorum archiepiscopum ibidem confirmavimus, reverentissimum fratrem nostrum,
ut synodum convocet una cum Wilfritho episcopo, et concilio regula
riter celebrato, Bosam atque lohannem episcopos in synodum faciat
advenire vocesque partium audiat et consideret, quid sibi invicem
partes valeant approbare.
Et siquidem, eo suffragante, apud synodum hoc regulariter deter
minare valuerit, gratum nobis et partibus expedit; sin aliter acciderit, eos synodaliter moneat et commonitionibus suis, et quaeque
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moet worden, opdat Wij voor God, den Rechter van allen, bevonden
worden geen verachters van de pauselijke voorschriften, maar, als
zonen der gehoorzaamheid, de bewaarders ervan te zijn.
Eertijds immers, onder Onzen voorganger, paus Agatho apostolischer nagedachtenis, kwam bisschop Wilfrid zich op dezen Apostolischen Stoel beroepen. Ook zijn tegenstanders waren aanwezig,
vroeger hierheen gekomen om hem te beschuldigen namens Theodorus eerbiedwaardiger nagedachtenis, aartsbisschop van de heilige
Kerk van Kent, door dezen Apostolischen Stoel daarheen gezonden,
en namens abdis Hilda godsdienstiger nagedachtenis 212). De
bisschoppen uit de verschillende provincies vergaderden toen hier
eveneens met bovengenoemden heiligen bisschop, onderzochten
ordelijk wat door de partijen werd gezegd en spraken hun oordeel
uit. Datzelfde oordeel volgden de heilige bisschoppen, zijn opvolgers
en Onze voorgangers. En bisschop Theodorus, eerbiedwaardiger
gedachtenis, die door dezen Apostolischen Stoel gezonden was,
heeft, voor zoover Wij weten, dit niet tegengesproken noch later
tot dezen Apostolischen Stoel eenige aanklacht gericht, meer nog:
hij heeft, zooals uit zijn gezegden bleek, de pauselijke voorschriften
ook opgevolgd. Met Gods bescherming moet er dus een poging
gedaan worden, dat de oneenigheid niet op één plaats wordt voortgezet, terwijl op de overige plaatsen de eensgezindheid van priesters en volken blijft.
Dit hebben Wij u in herinnering gebracht over het verleden. Ook
over de hedendaagsche gebeurtenissen hebben Wij gezorgd uwe
beroemde Christelijkheid te verwittigen, dat dezen, die van hetzelfde eiland Brittannië hierheen gekomen zijn, tegen bisschop Wilfrid beschuldigingen hebben uitgebracht. Maar ook hij kwam met zijn
broeders en zij wentelden op zijn aanklagers af, waarvan zij zichzelf vrijpleitten.Wij lieten gedurende enkele dagen hun woordenstrijd plaatsvinden voor de vergadering der vereerenswaardige
bisschoppen en priesters, die hier op dat oogenblik aanwezig waren.
In hun tegenwoordigheid werd alles, wat de partijen in vroegere en
recente geschriften aanbrachten, wat hier gevonden kon worden of
wat door de partijen mondeling gezegd werd, nauwkeurig onderzocht en Ons ter kennis gebracht, hoewel de hoofdpersonen zelf om
wie heel het geschil ontstaan was niet aanwezig waren, terwijl het
toch noodzakelijk ís, dat dezen bijeenkomen en vergaderen, opdat
het geheele geschil beëindigd wordt.
En daarom stellen Wij Bertwald, bisschop der heilige Kerk van
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consideret, ad hanc sedem apostolicam simul occurrant, ut in
ampliori concilio flagitetur, ac decidetur, quod hactenus non valuit
terminar!, atque per gratiam sancti Spiritus, qui cum discordia
vénérant, revertantur in pace. Scire autem debet, quicumque de eis
advenire distulerit vel, quod est execrandum, venire contempserit,
seipsum deiectioni submittat, et hinc abiciendus nec ibidem ab ullo
praesulum sive fidelium recipiendus. Qui enim suo inoboediens
existit auctori, non poterit inter ministros eius atque discípulos
recenseri.
Vestra proinde Christiana et regalis sublimitas pro Dei timore et
christianae fidei reverentia et pace, quam Dominus lesus Christus
suis dédit discipulis, subventum faciat atque concursum, ut haec,
cuae a Deo aspirante perspeximus, ad effectum perveniant, ut pro
huiusmodi religioso annisu merces vobis ascribatur in coelis, quatinus
et in hoc seculo, Christo protegente, regnetis incólumes et aeterni
regni eius beatum consortium habeatis.
Ideo recordemini, о filii carissimi, quid de hac eadem re beatissimus Agatho caeterique post eum consona voce nobiscum praesules
Romanae ecclesiae apostolica auctoritate sanxerunt. Quicumque
enim cuiuslibet personae audaci temeritate contempserit, non erit
a Deo impunitus neque sine dampno coelitus alligatus evadit.
Incolumem eminentiam vestram gratia superna custodiat".
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Kent, onzen vereerenswaardigen broeder, dien Wij met het gezag
van den Prins der Apostelen daar als aartsbisschop bevestigden,
voor: een synode bijeen te roepen tezamen met bisschop Wilfrid en,
nadat het concilie volgens de regels is gevormd, de bisschoppen Bosa
en Joannes te doen komen, de meeningen der partijen te hooren, en
te beschouwen, wat de groepen tegen elkander kunnen bewijzen 213).
En indien hij door zijn hulp in staat is bij de synode in deze
kwestie een normale beslissing te verkrijgen, zal dat Ons aangenaam
en de partijen van nut zijn; wanneer het echter anders uitvalt,
vermane hij hen in de synode en laten zij dan met zijn vermaningen
en beschouwingen tezamen naar dezen Apostolischen Stoel komen,
opdat in een grootere vergadering doorvorscht en besloten mag
worden, wat tot dan toe niet kon worden beslist, en door de genade
van den Heiligen Geest in vrede terugkeeren, wie in tweedracht
kwamen. Alwie onder hen uitstelt of, — wat vloekwaardig is, —
versmaadt te komen, moge weten, dat hij zich aan een verwerping
blootstelt, dat hij hier zal worden verstoeten en dáár door geen
enkelen bisschop of geloovige mag worden opgenomen. Wie immers
ongehoorzaam is aan zijn Heer, kan niet onder diens dienaren en
leerlingen gerekend worden.
Moge derhalve Uwe christelijke en koninklijke Verhevenheid uit
vrees voor God en uit eerbied voor het christelijke geloof en omwille
van den vrede, dien de Heer Jezus Christus aan Zijn leerlingen gaf,
hulp en bijstand verleenen, opdat deze kwestie, die Wij met Gods
voorlichting hebben doorvorscht, tot een goed einde kome. En voor
'zulk een godsdienstig pogen moge U een belooning worden geschonken in den hemel, terwijl gij ook in deze wereld onder Christus' bescherming veilig moogt regeeren en een zalige gemeenschap aan
Diens eeuwig Rijk verwerven.
Herinnert U daarom, dierbare zonen, wat de zalige Agatho en de
overige bisschoppen der Romeinsche Kerk na hem, eensluidend met
Ons, op apostolisch gezag aangaande deze zelfde kwestie beslisten 214). Alwie immers, van welken rang hij ook zij, in stoutmoedige
vermetelheid Ons veracht, blijft niet ongestraft door God, noch zal
hij door den hemel geboeid, zonder schade ontkomen.
Moge de genade van boven Uwe Verhevenheid onverlet bewaren*· 215).
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CAPUT 55: Qualiter iussus patriam redire sanctas reliquias secum
portavit 132)
Transactie itaque ibi multis mensibus, paene cotidie in conflictu
diligenter examinatus, postremo tarnen in victoria omnino excusabilis apparuit. lam vero sancto pontifici nostro volenti ad sedem
apostolicam manere et in sua senectute sibi mundum crucifigere
vitamque ibi finire, apostolicus antistes et universa sancta synodus
humiliter oboedientiam suam olim promittenti singulariter praecipientes, illum apostolica auctoritate de certis incertisque causis post
longam afflictionem pure absolutum patriam remeare iudiciaque
conscripta regibus et archiepiscopo portare et maerorem subditorum
sedare gaudiumque amicorum renovare in nomine Domini iusserunt.
Ille autem sanctus pontifex noster sciens oboedire, cum sociis loca
sanctorum circumiens moreque suo ab electis viris sanctas reliquias
nominatim congregans aliaque indumenta purpereaque et serica ad
ornamenta ecclesiarum lucratus, cum benedictione sanctorum
patriam remeavit, pergens per plana et aspera camporum et montium longo itinere, usquedum Galliarum regionem pervenit.

CAPUT 56: De patroni nostri aegrotatione et Michaelis adventu ^3)
Deinde igitur, iter agentibus, sanctus pontifex noster máximo
languore infirmitatis correptus, equo primitus vehitur; postremo
tarnen inter manus maerentium et lacrimantium ad Deumque clamantium in feretro portatus, ad Meldum civitatem vix vivus deducitur, nihil de morte eius dubitantes. Quippe qui nihil alicuius cibi
aut liquoris quattuor diebus et quattuor noctibus degustavit, sed in
excessu iacens spiritus, tantum halitus et calida membra vivum eum
demonstrabant.
Quinta demum die, mane illucescente, ecce, angelus Domini in
veste candida sancto pontifici nostro apparuit, dicens: „Ego sum
13
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HOOFDSTUK 55: Hoe hij opdracht kreeg naar zijn vaderland
terug te keeren en heilige relikwieën meevoerde
Toen hij nu vele maanden daar had doorgebracht, kwam hij, na
bijna dagelijks in den woordenstrijd nauwkeurig ondervraagd te
zijn, tenslotte toch zegevierend en volledig vrijgesproken te voorschijn. En reeds wilde onze heilige bisschop bij den Apostolischen
Stoel blijven, in zijn ouderdom de wereld voor zich kruisigen en
zijn leven daar eindigen 216).
Maar de Apostolische Bisschop en de geheele heilige synode,
ieder afzonderlijk, bevalen in den naam des Heeren hem, die
tevoren nederig zijn onderwerping had beloofd, naar zijn vaderland
terug te keeren, nu hij door het Apostolisch Gezag van zekere en
onzekere feiten na lange kwelling volledig was vrijgesproken, de
geschreven beslissingen aan de koningen en den aartsbisschop te
brengen, de droefheid zijner onderhoorigen te lenigen en de
vreugde zijner vrienden te hernieuwen.
Onze heilige bisschop nu wist te gehoorzamen, bezocht met zijn
gezellen de plaatsen der heiligen, verzamelde volgens zijn gewoonte
bij aanzienlijke personen heilige relikwieën op naam en keerde, na
purperen, zijden en andere bekleedingen tot versiering der kerken
te hebben verkregen, met den zegen der heiligen naar zijn vaderland terug, reizend door vlakten en oneffenheden van velden en
bergen in een langen tocht, totdat hij de streek van Gallië
bereikte 217).
HOOFDSTUK 56: De ziekte van onzen beschermheer en de verschijning van Michael
Daarop werd 218), terwijl zij voortreisden, onze heilige bisschop
aangegrepen door een zeer groóte zwakte en ziekte en aanvankelijk
ging hij verder te paard. Tenslotte echter werd hij door de handen
van zijn treurende, weenende en tot God roepende gezellen op een
baar gedragen en nauwelijks levend naar de stad Meaux gebracht,
terwijl zij geenszins twijfelden aan zijn dood. Want hij gebruikte
vier dagen en vier nachten heelemaal geen spijs of drank, lag op zijn
uiterste en alleen zijn ademhaling en warme ledematen bewezen,
dat hij nog ín leven was.
Den vijfden dag eindelijk, toen de morgen aanbrak, zie, een
engel des Heeren in wit gewaad verscheen aan onzen heiligen bis185

Michael summi Dei nuntius, qui misit me ad te indicare, quod tibi
adduntur anni vitae pro intercessione sanctae Mariae genetricis Dei
semperque virginis et pro subditorum tuorum lacrimis, ad aures
Domini pervenientibus; et hoc tibi erit signum 13 *), quod ab hac die
in dies melioratus sanaberis et ad patriam tuam pervenies, tibique
substantiarum tuarum carissima quaeque redduntur, et in pace viiam
consummabis. Para tus quoque esto, quia post I U I annorum spatium
iterum visitabo te. l a m enim memento quod in honore sancti Petri
et Andreae apostolis domos aediíicasti, sanctae vero Mariae semper
virgini intercedenti pro te nullam fecisti. Habes hoc emendare et in
honorem eius domum dedicare".
Et post haec verba angelus Domini assumptus ab oculis eius
discessit. Sanctus itaque pontifex noster, quasi de somno excitatus
surgens, inter choros canentium et flentium resedit, dicens: „Ubi
est Acca presbiter noster?" Qui statim cum gaudio invocatus advenit, gratias agens Domino cum omnibus, quod eum sedentem et
loquentem vidissent.
Deinde vero, remotis fratribus de domo, solo fidelissimo presbitero suo Acca, qui nunc est beatae memoriae gratia Dei episcopus,
per ordinem, sicut supra diximus, visionem omnem revelavit, et
statim sanctus presbiter praefatus acuti ingenii intellexit, gratias
agens Domino, eo modo pontifici nostro pro intercessione sanctae
Mariae matris Domini et pro subditorum suorum precibus annos
vitae additos, sicut Ezechiae regi ludae XV annos adiectos 1 Μ ) ,
quorum V pro electione David patris sui, alii autem V pro interces
sione Esaiae prophetae in tempio Dei, alii V pro regis ipsius bonitate et ploratu ad parietem converso anni vitae adduntur.

CAPUT 57: Qualiter reversus mare transient
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schop en zeide: „Ik ben Michael, de gezant van den hoogsten God,
die mij naar u zond om te boodschappen, dat u door de voorspraak
der heilige Maria, Moeder Gods en altijd Maagd, en door de tranen
uwer onderhoorigen, die de ooren des Heeren bereikten, levensjaren
worden toegevoegd; en dit zal u een teeken zijn, dat gij van dit
oogenblik af met den dag zult beteren en genezen en uw vaderland
bereiken; dat alwat u het meest dierbaar is van uwe bezittingen, u
zal worden teruggeschonken en dat gij in vrede uw leven zult
voleindigen. Wees ook bereid, want na verloop van vier jaren zal
ik u wederom bezoeken 219). Herinner u nu, dat gij ter eere van de
heilige Apostelen Petrus en Andreas kerken hebt gebouwd, maar
niet voor de heilige Maria, altijd Maagd, díe uwe voorspraak was.
Dit moet ge goed maken en een kerk wijden te Harer eere".
En na deze woorden werd de engel des Heeren opgenomen en
verdween uit zijn oogen. Als uit een slaap gewekt, rees onze heilige
bisschop dan op en zette zich neder tusschen de koren zijner zingende en weenende gezellen, zeggende: „Waar is Acca, onze priest e r ? " Deze werd aanstonds met vreugde ontboden en kwam, met
allen den Heer dankend, daar zij den bisschop zagen zitten en
spreken.
Vervolgens liet Wilfrid de broeders uit het huis vertrekken en
alleen aan zijn trouwen priester Acca, die nu door de genade Gods
een bisschop is, wiens nagedachtenis zalig zal zijn, maakte hij het
visioen bekend in volgorde zooals wij boven verhaalden. En aanstonds begreep bovengenoemde heilige priester met zijn scherp
verstand, den Heer dankend, dat onzen bisschop op die wijze door
de voorspraak van de heilige Maria, de Moeder des Heeren, en
door de gebeden van zijn onderhoorigen levensjaren waren toegevoegd, zooals ook aan koning Ezechias van J u d a vijftien jaren
waren geschonken, levensjaren, waarvan er vijf gegeven werden om
de uitverkiezing van zijn vader David, vijf andere door de voorspraak van den profeet Isaías in den tempel Gods, nog vijf andere
om de goedheid van den koning zelf en diens weenen, toen hij
gekeerd lag naar den wand 220).
HOOFDSTUK 57: Hoe hij op den terugweg de zee overstak
Toen waschte onze heilige bisschop handen en gelaat, terwijl al
de onzen zich in buitengewone blijdschap verheugden en dankbaar
erkenden, dat hem door den Heer het leven was verleend; nadat
hij eenig voedsel genomen had, begonnen zijn oogen evenals bij
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omnibus nostris mira hilaritate gaudentibus, vitam ei a Domino
concessam gratulanter confitentibus, sumpto aliquantulum cibo,
secundum lonathan illuminatis oculis refocilatus est 1Ά1}, et post
paucos dies, convalescente eadem infirmitate, coepto itinere usque
ad mare pervenerunt, cuius magnitudinem navigio superantes, in
Cantuaria regione portum salutis Deo adiuvante invenerunt.
Illic autem archiepiscopo Bergtwaldo invento, sancii pontificis
nostri nuntii cum eo loquebantur. Qui eis spopondit mitigare iudicia
dura, olim in synodo statuta, quia apostolica auctoritate coactus et
per nuntios scriptis directis territus est et tremebundus pacifice sine
simulatione, sicut rei eventus probavit, sancto pontifici nostro reconciliatus est.
Deinde itaque cum multiludine abbatum suorum cum muneribus
iuxta Lundoniam civitatem ab oriente laeti obeuntes inventi sunt.
Postremo tunc ad Aethelredum regem, qui ante regnum regebat
Myrciorum populorum, semper fidelissimum amicum, nimirum pro
nimio gaudio lacrimantem, sanctus pontifex noster veniens, osculantes et amplexantes se invicem, honorifice ab amico more suo susceptus est. Qui ei salutationis verba ab apostolica sede emissa et
statuta de se iudicia, signata cum bullis et sigillis, humiliter ostendit.
Ille vero, statim apertis et recitatis apostolicae sedis litteris, prosternens se in terram, oboedienter spopondit, dicens: „Huius apos
tolicae auctoritatis scriptis ne unius quidem litterae apicem umquam
in vita mea condempnabo neque non facientibus consentio, sed ut
impleantur secundum vires meas adíuvabo".
Sicut enim promiserat, ita sine dubio effecit. lam enim merces,
Deo donante, aeterna retribuetur ei in bono. Nam statim Coenred,
quem regem post se constituit, invitavit et adiuravit eum in nomine
Domini et in sua c a n t a t e oboedire praeceptis apostolicae sedis. Ille
autem voluntarle sic faceré promisit.
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Jonathan te lichten en werd hij weer warm. En weinige dagen later,
toen zijn ziekte beterde, hervatten zij de reis, bereikten de zee,
welker uitgestrektheid zij per schip overstaken en vonden in de
landstreek Kent met Gods hulp een behouden haven.
Daar nu troffen de boden van onzen heiligen bisschop den
aartsbisschop Bertwald en hadden met hem een onderhoud. Deze
beloofde hun de harde besluiten, vroeger in de synode vastgesteld,
te matigen, want hij werd door het Apostolisch Gezag gedwongen
en door de geschriften, die de boden hadden meegebracht, beang
stigd; en in zijn ontsteltenis verzoende hij zich met onzen heiligen
bisschop in waren vrede en ongeveinsd, zooals de afloop bewees 221).
Derhalve trokken zij met de menigte van hu» abten en met
geschenken vanuit het Oosten langs de stad Londen, en men kon
het hun aanzien, dat zij vol vreugde waren. Tenslotte kwam onze
heilige bisschop toen bij koning Ethelred, die vroegгг geregeerd had
over het rijk der volken van Mercië, immer zijn trouwsten vriend,
die natuurlijk weende uit overgroote vreugde; zij kusten en omhelsden elkaar, en de bisschop werd door zijn vriend als naar gewoonte
eervol ontvangen 222). Bisschop Wilfrid toonde hem nederig de
woorden van begroeting, door den Apostolischen Stoel gezonden, en
de besluiten, aangaande hem gemaakt, vastgelegd in gezegelde
bullen. Ethelred nu wierp zich aanstonds, toen de brieven van den
Apostolischen Stoel waren geopend en voorgelezen, op den grond
en deed in gehoorzaamheid zijn belofte, zeggend: „In de geschriften
van dit Apostolisch Gezag zal ik nooit in mijn leven ook maar de
stip van één letter veroordeelen noch instemmen met wie er niet
naar handelen, maar integendeel volgens mijn krachten helpen, dat
zij vervuld worden".
En gelijk hij beloofd had, zoo handelde hij zonder aarzeling. —
Uiteindelijk zal hem, dat geve God, in overvloed een eeuwig loon
vergolden worden. — Want aanstonds noodigde hij Coenred 223),
dien hij na zichzelf als koning had aangesteld, bij zich en bezwoer
hem bij den naam des Heeren en bij zijn liefde voor hem te gehoorzamen aan de voorschriften van den Apostolischen Stoel, Deze nu
beloofde gaarne aldus te doen.
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CAPUT 58 : Quomodo propter contemptum eius Aldirithus rex
periit 139)
Denique post non multi temporis spatium, Aethelredo amico suo
dicente, sanctus pontifex noster electos nuntios Badwinum presbiterum et abbatem magistrumque Alfrithum ad Aldfrithum Ultrahumbrensium regem sibique notos emisit, dicens ad eum: „Sanctus
pontifex noster salutat te pacificis verbis postulatque a te, ut licentiam sibi veniendi ad praesentiam tuam concedas cum litteris salutationis apostolícae sedis et iudiciis de sua causa apostolica auctoritate constitutis".
Quibus rex in prima vice nihil dure et austere respondit; sed,
conductione facta et statuta die iterum revertendi ad se, tunc
responderé promisit.
Fratres vero secundum praeceptum regis altera vice in die conductionis revertentes ad eum sciscitantesque ab eo, quid ad responsionem esset dicturus. Quibus rex, sicut consiliarii eius persuaserunt,
respondit: „O fratres mihi ambo venerabiles, petite a me vobismet
ipsis necessaria, et ego propter reverentiam vestram donabo vobis.
De causa vero Wilfrithi domini vestri nolite me ab hoc die diutius
flagitare, quia, quod ante praedecessores mei reges et archiepiscopus
cum consiliariis suis censuerunt, et quod postea nos cum archiepiscopo, ab apostolica sede emisso, cum omnibus paene Brittaniae
nostrae gentis praesulibus iudicavimus, hoc, inquam, quamdiu
vixero, propter apostolícae sedis, ut dicitis, scripta numquam volo
mutare". Et hanc sententiam piene postmodum mutavit, et vere
poenituit eum.

CAPUT 59
Deinde namque nuntii tristem nuntium portantes recesserunt ab
eo, vultum eius ultra non videntes, veneruntque ad dominum suum.
Nam ultio divina nihil morata, sed secundum prophetiam praesulis
apostolícae sedis vinculis alligatum infirmitatis districte regem
compressit. Qui statim, ut erat sapientissimus, agnoscens, ab apostolica potestate perculsum se esse, poenitentia ductus, confessus
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In het handschrift С ontbreekt het opschrift bij dit hoofdstuk,

HOOFDSTUK 58: Hoe koning Aldfrid wegens zijn verachting voor
den bisschop ten onder ging
Vervolgens na verloop van korten tijd zond onze heilige bisschop
op aanwijzing van zijn vriend Ethelred, naar koning Aldfrid van
Northumbrië uitgezochte en aan dezen welbekende boden, namelijk
den priester Badwin en den abt en leermeester Alfrid 224} en boodschapte hem: „Onze heilige bisschop groet u met vreedzame woorden en vraagt u, hem verlof te geven in uwe tegenwoordigheid te
komen met de begroetingsbrieven van den Apostolischen Stoel en
de besluiten, voor zijn aangelegenheid door het Apostolisch Gezag
vastgesteld".
Dien eersten keer antwoordde de koning hun volstrekt niet hard
en barsch; maar hij maakte een afspraak, stelde een dag vast,
waarop zij weer bij hem zouden terugkeeren en beloofde dan zijn
antwoord te geven.
De broeders nu kwamen volgens het bevel van den koning den
volgenden keer op den afgesproken dag bij hem terug en vroegen,
wat hij ten antwoord zou zeggen. De koning antwoordde hun, gelijk
zijn raadslieden hem hadden aangeraden te zeggen: „Gij beiden,
mijn eerbiedwaardige broeders, kunt mij vragen, wat voor uzelf
noodig is, en ik zal het u schenken uit eerbied voor u. Wat echter
de aangelegenheid van uwen heer Wilfrid betreft, valt mij vanaf
heden niet langer lastig, want wat vroeger mijn voorgangers, de
koningen en de aartsbisschop met hun raadslieden bepaalden en
wat wij later met den aartsbisschop, door den Apostolischen Stoel
gezonden, en met bijna alle bisschoppen van ons volk in Brittannië
beslisten, dit, zeg ik u, wil ik, zoolang ik zal leven, nooit veranderen
omwille van geschriften, gelijk gij beweert, van den Apostolischen
Stoel" 225). Maar deze zienswijze veranderde hij later geheel,
want waarlijk had hij er spijt van.
HOOFDSTUK 59
Daarop gingen de gezanten met hun droevige boodschap bij zich
van hem heen, zagen zijn aangezicht verder niet en kwamen bij hun
heer.
De goddelijke wraak nu draalde niet, maar greep volgens de
voorzegging van den bisschop op den Apostolischen Stoel den
koning vast aan en bond hem met de boeien eener ziekte 226).
Verstandig als hij was, erkende hij aanstonds, dat hij door de
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est peccatum suum, in Wiltnthum episcopum contra apostolicae
sedis iudicia commissum, dicens significando: „Si aliquo modo ad
me viventem venire per invitationem potuisset, statim piaculum
meum emendarem". Et tarnen votum vovit Deo et sancto Petro, si de
illa infirmitate sanatus surrexisset, secundum sancii Wilfrithi episcopi desiderium et apostolicae sedis iudicium omnia sanare. „Sin
vero, Deo volente, defunctus fuero, praecipio in nomine Domini
haeredi, quicumque mihi in regnum successerit.ut cum Wilfritho
episcopo pro remedio animae meae et suae pacem et concordiam
ineat".
Haec verba fidelissimi testes audierunt nobisque indicaverunt, ex
quibus est Aelfleda abbatissa et sapientissima virgo, quae est vere
filia regis, necnon et Aethelburga abbatissa, et multi alii testes haec
firmaverunt.
Regem vero languor oppressif, loquela ilium per multos dies
deseruit, postremo diem obiit, et post eum Eadwulf per parvum
spatium regnavit. Ad quem sanctus pontifex noster de exilio cum
filio suo proprio veniens, de Hrypis quasi ad amicum nuntios emisit,
quibus austere et dure, persuasus a consiliariis suis, pro antiqua
nequitia respondebat, dicens: „Per salutem meam iuro, nisi de regno
meo in spatio sex dierum discesserit, de sodalibus eius quoscumque
in venero, morte peribunt".
Et post haec aspera verba, coniuratione facta adversum eum, de
regno quod duos menses habuit, expulsus est, et regnavit pro eo
puer regius, cui nomen erat Osred, filius Aldfrithi regis, et sancto
pontifici nostro filius adoptivus factus est.

CAPUT 60
In primo anno Osredi regis Berhtwaldus Cantuariorum ecclesiae
et paene totius Brittanniae archiepiscopus de austro veniens, habens
ex praecepto apostolicae sedis Aquilonalium regem cum omnibus
episcopis suis et abbatibus et totius regni eius principibus ad synodalem locum de causa beati Wilfrithi episcopi diligenter invitare,
et ita factum est.
Nam in unum locum iuxta fluvium Nid ab oriente congregati rex
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Apostolische Macht was geslagen, en beleed door berouw gedreven
zijn zonde, die hij ten opzichte van bisschop Wilfrid tegen de besluiten van den Apostolischen Stoel had bedreven, in zijn verklaring
zeggend: „Indien hij op eenigerlei wijze nog tijdens mijn leven bij
mij kon komen op mijn uitnoodiging, zou ik aanstonds mijn fout
herstellen". En bovendien deed hij een belofte aan God en den
heiligen Petrus om, indien hij van die ziekte genezen zou opstaan,
overeenkomstig het verlangen van den heiligen bisschop Wilfrid en
het besluit van den Apostolischen Stoel alles goed te maken. „Als
ik echter, zoo God het wil, zal sterven, beveel ik in den naam des
Heeren aan mijn erfgenaam, wie of het ook is, die mij in het koningschap zal opvolgen, tot heil van mijn ziel en de zijne met bisschop
Wilfrid vrede te sluiten en eendrachtig te zijn".
Zeer betrouwbare getuigen hebben deze woorden gehoord en aan
ons medegedeeld; onder hen was de abdis en wijze maagd Elf leda,
die inderdaad een koningsdochter is, alsook de abdis Ethelburga;
bovendien hebben nog vele andere getuigen ze bevestigd 227),
De ziekte nu wierp den koning terneer en de spraak verliet hem
gedurende vele dagen. Tenslotte stierf hij en na hem regeerde
Eadwulf een korten tijd 228). Onze heilige bisschop nu ging uit zijn
ballingschap naar hem toe tezamen met diens eigen zoon 229), en
als naar een vriend zond hij hem vanuit Ripon boden aan wie de
koning echter op aanraden van zijn raadslieden overeenkomstig de
vroegere boosheid een bitter en hard antwoord gaf: „Ik zweer bij
mijn heil, indien hij binnen zes dagen níet uit mijn rijk is weggetrokken, wien ik ook van zijn gezellen zal vinden, den dood zal sterven".
En na deze bittere woorden werd er een samenzwering tegen den
koning gesmeed; hij werd uit het rijk, dat hij twee maanden lang
bezat, verdreven en in zijn plaats regeerde een knaap van koninklijken bloede, wiens naam Osred was, een zoon van koning Aldfrid,
en hij werd het aangenomen kind van onzen heiligen bisschop 230).
HOOFDSTUK 60
In het eerste jaar van koning Osred 231) kwam Bertwald,
aartsbisschop der Kerk van Kent en van bijna geheel Brittannië, uit
het Zuiden met de opdracht van den Apostolischen Stoel den koning
van het Noorden met al zijn bisschoppen en abten en met de
vorsten van geheel diens rijk dringend uit te noodigen naar de
plaats der synode aangaande de aangelegenheid van den zaligen
bisschop Wilfrid; en aldus geschiedde.
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cum principibus et tres episcopi eius cum abbatibus necnon et beata
Aelfleda abbatissa, semper totius provinciae consolatrix optimaque
consiliatrix, Berhtwaldus quoque archiepiscopus et Wilfrithus
episcopus simul in ima die advenerunt.
Deinde, sedentibus rege et episcopis cum principibus eorum in
synodali loco, tali modo archiepiscopus loqui incipiebat: „Oremus
Dominum nostrum lesum Christum, ut pacis concordiam in cordibus
nostris per Spiritum sanctum indulgeat. Habemus enim et ego et
beatus Wilfrithus episcopus scripta apostolicae sedis, parvitati
enim meae per nuntios directa et per semetipsum similiter aliata,
et ut ea in praesentia reverentiae vestrae recitentur, humili prece
deposcimus".
Quibus venerabiles domini licentiam dederunt, et coram synodo,
omnibus audientibus, utriusque libri a principio usque ad finem
legebantur.
Post lectionem, cunctis tacentibus, Berthfrithus, secundus a rege
princeps, ad archiepiscopum dixit: „Nos, qui interpretatione indigemus, quid apostolica auctoritas dicat, audire delectat".
Et respondit ei archiepiscopus, dicens: „ludicia apostolicae sedis
longo circuitu et ambagibus verborum, unum tamen intellectum de
eadem re utrique libri ostendentes, quorum in brevi sermone sensum
tantum explicabo. Apostolica namque potestas, quae primum Petro
apostolo ligan di solvendique donata est, sua auctoritate de beato
Wilfritho episcopo censuit, ut in praesentia mea, licet indignus, et
omnis conventus praesules ecclesiarum huius provinciae, antiquam
inimicitiam pro animarum salute relinquentes, beato Wilfritho episcopo in bono reconcilientur. Nam his coepiscopis meis e duobus ab
apostolica sede iudiciis optio datur, utrum voluerint, eligant, ut aut
cum Wilfritho episcopo pacem piene perfecteque ineant et partes
ecclesiarum, quas olim ipse regebat, sicut sapientes mecum iudicaverint, restituant, aut si hoc optimum noluissent, omnes simul ad
apostolicam sedem pergerent ibique maiori concilio diiudicarentur.
Si quis vero contempnens, — quod absit, — neutrum ex his duobus
implere voluisset, sciat se, si rex sit aut laicus, a corpore et a
sanguine Christi excommunicatum; si vero episcopus aut pretbiter,
quod est execrabilius et dictu horrendum, ab omni gradu degradar!.
Haec sunt iudicia apostolicae sedis brevi sermone expósita".
Episcopi vero resistentes dixerunt: „Quod praedecessores nostri
olim, Theodorus archiepiscopus, ab apostolica sede emissus, et
Ecfrithus rex censuerunt et postea in campo, qui Eostrefeld dicitur :
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Want op een plaats langs de rivier de Nidd 232) aan den oostelijken oever kwamen de koning met zijn vorsten en zijn' drie
bisschoppen met de abten alsook de zalige abdis Elfleda, immer
de troosteres en uitstekende raadgeefster der geheele provincie, bij
elkaar. Ook aartsbisschop Bertwald en bisschop Wilfrid kwamen
tegelijk op eenzelfden dag daar aan 233).
Daarop begon de aartsbisschop, terwijl de koning en de bisschoppen met hun vorsten op de plaats der synode neerzaten, als volgt
te spreken: „Laten wij Onzen Heer Jezus Christus bidden, dat Hij
ons door den Heiligen Geest de eendracht des vredes geeft in onze
harten. Want ik zelf en de zalige bisschop Wilfrid hebben geschriften van den Apostolischen Stoel, die namelijk door boden aan mijne
nietigheid werden gezonden en eveneens door hemzelf werden
gebracht. En met nederige smeeking vragen wij, dat die in tegenwoordigheid Uwer eerbiedwaardigheid mogen worden voorgelezen".
De vereerenswaardige rijksgrooten gaven hun verlof en voor de
synode, terwijl allen toehoorden, werden beide stukken van het
begin tot het eind voorgelezen.
Na de lezing, terwijl allen zwegen, sprak Bertfrid, de tweede
vorst na den koning, tot den aartsbisschop: „Wij, die een vertaling
noodig hebben, verlangen te hooren, wat het Apostolisch Gezag
zegt".
En de aartsbisschop antwoordde hem, zeggende: „De besluiten
van den Apostolischen Stoel zijn opgesteld met wijdloopigheid en
omhaal van woorden, maar toch toonen beide geschriften éénzelfde
begrip aangaande de kwestie; hun inhoud alleen zal ik in het kort
uiteenzetten. De Apostolische Macht dan om te binden en ontbinden,
die eerst aan den Apostel Petrus werd geschonken, heeft door
haar gezag omtrent den zaligen bisschop Wilfrid bepaald, dat, in
tegenwoordigheid van mij, hoewel onwaardig, en van de geheele
vergadering, de bisschoppen der kerken van deze provincie hun
oude vijandschap omwille van hun zieleheil moeten laten varen en
zich met den zaligen bisschop Wilfrid, zooals passend is, verzoenen.
Immers aan deze mijne medebisschoppen wordt de keuze gelaten
uit twee besluiten van den Apostolischen Stoel. Laten zij kiezen,
wat zij willen: ófwel met bisschop WilTrid volledigen en absoluten
vrede aangaan en hem die gedeelten der kerken teruggeven, die hij
vroeger zelf bestuurde, zooals wijze mannen met mij zullen vaststellen: ófwel, zofrzij dit eerste, hetgeen de beste oplossing is, niet
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una nobiscum paene totius Britanniae episcopi tuaque, archiepiscope,
praesentia excellentissima cum rege Aldfritho iudicavimus, quomodo
immutare quis valeat?"
Interea autem beatissima Aelfleda abbatissa benedicto ore suo
dixit: „Vere in Christo dico testamentum Alfrithi regis in ea infirmitate, qua vitam finivit qui votum vovit Deo et sancto Petro dicens:
„Si vixero, omnia iudicia apostolicae sedis quae ante renui audire,
de beato Wilfrido episcopo replebo. Si vero diem obiero, dicite
tarnen haeredi meo filio in nomine Domini, ut pro remedio animae
meae iudicium de Wilfritho episcopo apostolicum repleat".
Haec ea loquente, Berechfrithus, praefatus regís princeps, respondens dixit: „Haec est voluntas regis et principum eius, ut mandatis apostolicae sedis et praeceptis Alfrithi regis in omnibus obediamus. Nam quando in urbe, quae Bebbanburge dicitur, obsessi et
undique hostili manu circumcincti in angustiaque rupis lapideae
mansimus, inito Consilio inter nos, si Deus nostro regali puero regnum
patris sui concedisset, quae mandavit apostolica auctoritas de Wilfritho episcopo, adimplere Deo spopondimus, et statim post vota,
mutatis anïmis inimicorum, concito cursu omnes cum iuramento in
amicitiam nostram conversi sunt; apertis ianuis de angustia liberati,
fugatis inimicis nostris, regnum accepimus".
Postquam haec verba finita sunt, episcopi sibi mutuo separati ab
aliis inire consilium coeperunt, aliquando cum eis archiepiscopus,
aliquando vero sapientissima virgo Aelfleda, et huius sancti concilii talis finis extitit, ut omnes episcopi et rex cum optimatibus suis
pure pacis concordiam cum Wilfritho episcopo inierint, quam inter
se usque ad finem vitae conservaverunt, reddentes ei duo optima
coenobia, quae sunt Inhripis et Inagustaldesiae, cum omnibus reditibus suis.
Et illa die omnes episcopi se in invicem osculantes et amplexantes
panemque frangentes communicaverunt; gratias agentes Deo omnis
sancti huius beatitudinis, in pace Christi ad sua loca remearunt.
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willen, allen gezamenlijk naar den Apostolischen Stoel gaan en
daar over zich laten oordeelen in een grootere vergadering.
Indien iemand echter uit verachting, — wat niet gebeure, — geen
van deze beide wil vervullen, hij wete, dat hij is uitgesloten van het
Lichaam en Bloed van Christus, zoo hij koning is of leek; zoo hij
echter bisschop of priester ís, — wat nog vloekwaardïger is en
huiveringwekkend om te zeggen, — hij wete, dat hij uit elke waardigheid ontzet wordt. Dit zijn de besluiten van den Apostolischen
Stoel in korte bewoordingen uiteengezet".
De bisschoppen echter boden tegenstand en zeiden: „Wat vroeger
onze voorgangers aartsbisschop Theodoras, die door den Apostolischen Stoel werd gezonden, en koning Egfrid bepaalden en wat wij
later op de plaats, die Austerfield heet, en tezamen met ons de
bisschoppen van bijna geheel Brittannië en ook Uwe Verheven Tegenwoordigheid, aartsbisschop, met koning Aldfrid beslisten, hoe kan
iemand dát veranderen?"
Ondertusschen echter zeide de zalige abdis Elfleda 234) met haar
gezegenden mond: „Naar waarheid in Christus deel ik het testament
mee van koning Aldfrid tijdens de ziekte, die aan zijn leven een
eind maakte. Hij deed een belofte aan God en den heiligen Petrus,
zeggende: „Zoo ík blijf leven, zal ik alle besluiten van den Apostolischen Stoel aangaande den zaligen bisschop Wilfrid uitvoeren,
die ik vroeger niet heb willen aanhooren. Zoo ik echter sterf, zegt
dan toch in den naam des Heeren aan mijn zoon en erfgenaam, dat
hij tot geruststelling mijner ziel het apostolisch besluit omtrent
bisschop Wilfrid uitvoert".
Toen zij dit zeide, antwoordde Bertfrid, de bovengenoemde vorst
des konings: „Dit ís de wil van den koning en zijn vorsten, dat wij
de beslissingen van den Apostolischen Stoel en de bevelen van
koning Aldfrid in alles gehoorzamen. Want toen wij in de stad, die
Bamborough heet 235), werden belegerd en in een steenen rotskloof
verbleven, van alle kanten door een vijandelijke bende ingesloten,
hielden we raad onder elkander en beloofden God, zoo Hij onzen
koninklijken prins het rijk van zijn vader zou verleenen, alles te
vervullen wat het Apostolisch Gezag aangaande bisschop Wilfrid
bevolen had. Aanstonds na deze belofte kwam er een omkeer in de
gemoederen der vijanden; met alle haast veranderden zij onder
eede allen hun hart tot vriendschap met ons, de deuren gingen open
en wij werden uit de kloof bevrijd. En nadat onze vijanden verdreven waren, bemachtigden wij het koninkrijk".
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CAPUT 61 "»I
Mirabilis Deus in Sanctis suis 140 ), qui pro amore totius ecclesiae
salutifera pace animas praesulum coronavit.
Et haec est maxima beatitudo ex utraque parte, tam illorum, qui
per longa spatia annorum possessionem suam possidebant et voluntarle ad emendationem in pace Christi ante suum obitum pontifici
nostro reddiderunt, quam nostrorum, qui, per diversa exilia dispersi,
tristes sub alienis dominis servi eramus et nunc in pace omnium
ubique reconciliatorum cum domino nostro, capite carissimo, spem
vitae gerentes, gaudentes et exultantes in benedictione vivimus.

CAPUT 62
Laetitia huius saeculi luctu miscebitur, et omnis res ad finem
respicit. Nam cum tempus, quod Michael archangelus praedixerat,
appropinquaret, sanctus pontifex noster pergens ad Agustaldaesiae,
extimplo tali languore correptus, quasi olim in Meldum civitate fatigatus est, ut inde validiorem sustineret languorem.
Tunc omnis familia cum intimo cordis maerore consueta arma
13B

) J. Raine neemt dit gedeelte van het Vita sancii Wilhidi nog bij het
voorgaande hoofdstuk, zoodat, bij het volgende hoofdstuk te beginnen, de nummering verschilt.
"") Mirabilis.... suis, Ps., 67, 36.
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Toen hij deze woorden had gesproken, begonnen de bisschoppen
afgezonderd van de anderen onderling te beraadslagen; nu eens
sprak de aartsbisschop met hen, dan weer de wijze maagd
Elfleda 236) en het einde van dit heilig concilie was zoo, dat alle
bisschoppen en de koning met zijn aanzienlijken met bisschop
Wilfrid een volkomen en eendrachtigen vrede aangingen, dien zij
onderling tot het einde van hun leven bewaarden. Zij gaven hem
zijn twee beste kloosters terug, welke zich te Ripon en Hexham
bevonden, tezamen met al hun inkomsten 237).
En op dien dag kusten en omhelsden alle bisschoppen elkaar,
braken het brood en nuttigden het gezamenlijk. God dankend voor
al deze heilige zaligheid keerden zij in Christus' vrede naar hun
woonplaatsen terug.
HOOFDSTUK 61
„Wonderbaar is God in Zijn heiligen", die uit liefde voor de
geheele Kerk de zielen der bisschoppen met heilzamen vrede
kroonde.
Deze vrede nu is een groóte zaligheid voor beide partijen, zoowel
voor hen, die gedurende een lange reeks van jaren zijn bezittingen
in handen hadden en ze om het goed te maken vrijwillig in Christus'
vrede aan onzen bisschop teruggaven vóór zijn dood 238), als ook
voor ons, die over verschillende ballingsoorden verspreid droevig
aan vreemde beeren dienstbaar waren en nu in vrede met allen, die
overal verzoend zijn, tezamen met onzen heer, ons dierbaar hoofd,
weer levenshoop hebben en met vreugde en jubel leven in zegening.
HOOFDSTUK 62
De vreugde dezer wereld zal met droefheid worden vermengd en
alles heeft een onzeker einde. Want toen de tijd naderde, dien de
aartsengel Michael had voorzegd 239), werd onze heilige bisschop
op zijn reis naar Hexham plotseling aangegrepen door eenzelfde
ziekte als waardoor hij vroeger in de stad Meaux werd afgemat om
daarna nog een ergere ziekte te doorstaan.
Toen greep de geheele gemeenschap in diepe droefheid des harten
naar de gewone wapenen van het gebed; dag en nacht zongen zij en
smeekten onafgebroken den Heer, hem verlenging van leven te
verleenen om althans te kunnen spreken, over zijn kloosters te
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orationum arripiens, die noctuque indesinenter canentes et deprecantes Dominum concedere ei inducias vitae, saltern ad loquendum
et domos suas ad disponendas possessionesque dividendas, et ne
nos quasi orbatos sine abbatibus relinqueret.
Huius autem luctuosae calamitatis fama longe lateque pervolavit,
et omnes abbates eius de suis locis et anachoritae concito cursu
pergentes die et nocte festinanter, nihil secundum traditïones
hominum de morte eius haesitantes, undique congregati, absque spe
praesentium, tarnen ad viventem pervenerunt, domumque ingressi,
genuflectentes et unanimiter omnes ín luctu rogantes Dominum, ut
in se promissionem suam expleret dicentem: Ubicumque fuerint duo
vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum 1 4 1 ), dicit
Dominus, et ut pontifici nostro aliquod spatium vitae concederei.
Et, Deo concedente, ita factum est, ut et omnem vitam nostram in
diversis locis secundum suum desiderium sub praepositis a se electis
constitueret et substantiam suam intus et foris Deo et hominibus
suo iudicio dispertiret, quod ante non perfecerat.
Nam ex ilia die, quasi de somno excitatus, accipiens intellectum et
memoriam loquendique facultatem, integrae sanitati redditus est, et
nos Deo gratias agentes, miroque gaudio laetificati, unusquisque
viam suam adiit.

CAPUT 63
Sanctus itaque pontifex noster in gaudio suorum et pace perfecta
vivens et omnia ea, quae prius hominibus defuisse ei videbantur,
per spatium anni et dimidii post infirmitatem piene perfecteque
emendavit.
Nam non multo tempore ante beatae memoriae obitum Inhripis
cum duobus abbatibus et fratribus valde fidelibus, omnes numero
V i l i , ad se invitatis, gazofilacium aperire clavicularlo praecepit et
omne aurum et argentum cum lapidibus pretiosis in conspectu eorum
deponere et in quattuor partes secundum suum iudicium dirimere
iussit, qui nihil moratus, praecepto sancti patris oboediens, sic
omnia complevit.
Sanctus autem pontifex noster ad fidèles testes dixit: „Scitote,
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beschikken, zijn bezittingen te verdeelen en ons niet als weezen
zonder abten achter te laten.
Het gerucht nu van deze droevige ramp verbreidde zich wijd en
zijd en al zijn abten en kluizenaars kwamen haastig uit hun woonplaatsen, dag en nacht voortijlend, terwijl zij op de geruchten der
menschen niet twijfelden aan zijn dood. Van alle kanten kwamen
zij bij elkaar en buiten verwachting der aanwezigen bereikten zij
hem, terwijl hij nog in leven was.
Zij traden het huis binnen, vielen op hun knieën en vroegen den
Heer, allen eenstemmig in droefheid, dat Hij Zijn belofte aan hen
zou vervullen, die luidde: „Overal waar twee of drie in Mijn naam
vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden, zegt de Heer", en dat
Hij onzen bisschop nog eenigen tijd van leven zou verleenen. En
door Gods bewilliging geschiedde het aldus, dat Wilfrid zoowel
geheel ons leven op verschillende plaatsen naar zijn verlangen mocht
inrichten onder door hem gekozen oversten, alsook dat hij zijn
bezit binnen- en buitenshuis door eigen beslissing mocht verdeelen
tusschen God en de menschen, wat hij tevoren nog niet had gedaan 240).
Want vanaf dien dag herkreeg hij als gewekt uit een slaap zijn
bewustzijn, geheugen en spraakvermogen, en ontving weer zijn
volledige gezondheid.
En God dank brengend en door wondergroote vreugde verblijd
ging eenieder van ons zijnsweegs 241).
HOOFDSTUK 63
Onze heilige bisschop leefde dus in vreugde over de zijnen en in
volmaakten vrede; en in den loop van anderhalf jaar na zijn ziekte
verbeterde hij volledig en volkomen alles, waarin hij vroeger, — naar
het den menschen leek, — was te kort geschoten.
Want korten tijd voor zijn gedenkwaardig en zalig afsterven beval
hij te Ripon in tegenwoordigheid van twee abten en van zeer trouwe
broeders tezamen acht in getal, die hij daar bij zich genoodigd had,
aan zijn sleutelbewaarder de schatkist te openen en liet hem al het
goud en zilver met de kostbare steenen voor hun oogen neerleggen
en naar zijn beslissing in vier deelen verdeelen. Deze gehoorzaamde
zonder uitstel aan het bevel van den heiligen vader en bracht op
die wijze alles ten uitvoer.
Onze heilige bisschop dan sprak tot zijn betrouwbare getuigen:
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fratres mei dilectissimi, cogitationem meam, quam ante olim cogitavi, ut sancti Petri apostoli sedem iterum appellarem et viderem,
unde liberatus fui frequenter, Deoque volente, vitam meam illic
finirem, et unam optimam ex his IUI partibus ad muñera offerenda
per ecclesias sanctorum mecum deducere donaque portare ad ecclesiam sanctae Mariae matris Domini dedicatam, ad sanctum Paulum
apostolum muñera pro anima mea offerre.
Si vero Deus aliquid aliud providerit, ut frequenter senibus
evenire solet, et dies obilus mei me occupavit, vobis fidelibus praecipio in nomine lesu Christi, ut per nuntios ad supradictas ecclesias
muñera mea mittatis. Ex tribus vero aliis partibus unam pauperibus
populi mei pro redemptione animae meae dividite: alteram autem
partem praepositi coenobiorum duorum saepe dictorum inter se
dividant, ut cum muneribus regum et episcoporum amicitiam perpetrare potuerint. Tertiam vero partem his, qui mecum longa exilia
perpessi laboraverunt, et quibus terras praediorum non dedi, secundum uniuscuiusque mensuram dispertite illis, ut habeant, unde se
post me sustentent".
Iterum alia vice post spatium temporis testibus fidelibus dixit:
„Fratres, recolite, quod hunc Tatberhtum presbiterum, propinquum
meum, qui nunc usque meus comes fuit individuus, huius coenobii
constituo Inhripis praepositum, ut regimen mecum, quamdiu vixero,
habeat et post obitum meum sine scrupulo possideat. Ideo namque
haec statuta dico, ut, me Michael archangelus visitans, paratura
inveniat; signa enim obitus mei multa fréquentant".

CAPUT 64
Post has ergo sermocinationes, secundum iussionem sancti pontificis nostri pulsato signo, tota familia Hryporum simul in unum
congregata est.
Ad quam introgressus est sanctus pontifex noster, et residens
loqui incipiebat, hoc dicens: „Frater noster reverentissimus Celinus,
aliquamdiu praepositus debita e nostrae observantiae, mul tum in
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„Neemt kennis, mijn beminde broeders, van mijn plan, dat ik
vroeger reeds gemaakt heb om den Stoel van den heiligen Apostel
Petrus, waar ik vaak ben vrijgesproken, weer te bezoeken en te
aanschouwen om daar, zoo God het wil, mijn leven te beëindigen,
het beste van deze vier deelen mee te nemen en als geschenken aan
te bieden in de diverse kerken der heiligen; om giften te brengen
naar de kerk, gewijd aan de heilige Maria, en Moeder des Heeren,
en den heiligen Apostel Paulus gaven te schenken tot voordeel
mijner ziel 242).
Zoo God echter iets anders beschikt, — gelijk bij grijsaards vaak
pleegt te gebeuren, — en de dag van mijn dood mij overvalt, beveel
ik u, mijn getrouwen, in den naam van Jezus Christus, mijn geschenken door middel van boden naar bovengenoemde kerken te zenden.
Van de drie andere deelen moet ge tot verlossing mijner ziel èèn
deel onder de armen van mijn volk uitdeelen; het tweede deel
moeten de oversten der twee vaak genoemde kloosters onderling
verdeelen, opdat zij met die giften de vriendschap van koningen en
bisschoppen kunnen verwerven. Het derde deel moet gij geven aan
hen, die met jnij lange omzwervingen hebben verduurd en doorstaan
en aan wie ik geen landgoederen heb geschonken; verdeelt het volgens ieders behoefte, zoodat zij voldoende hebben om zich na míjn
dood te onderhouden".
Na verloop van tijd sprak hij een anderen keer opnieuw tot zijn
betrouwbare getuigen: „Broeders, herinnert u, dat ik den priester
Tatberht hier, mijn verwant, die tot nu toe míjn onafscheidelijke
gezel is geweest, tot overste aanstel van dit klooster Ripon om het
bestuur te voeren met mij zoolang ik leef, en om het na mijn dood
zonder schroom te bezitten 243). Want ik maak deze bepalingen
hierom, opdat de aartsengel Michael mij bereid vindt, wanneer hij
mij bezoekt; want de teekenen van mijn dood worden steeds talrijker".
HOOFDSTUK 64
Na deze gesprekken werd op bevel van onzen heiligen bisschop
een teeken gegeven en de heele communiteit van Ripon kwam bijeen.
Onze heilige bisschop trad bij haar binnen en neerzittend begon
hij te spreken met deze woorden: „Onze vereerenswaardige broeder
Celinus, die eenigen tijd aan het hoofd stond van de ons verplichte
observantie, heeft veel gewerkt in den Heer en verlangt thans naar
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Domino laboravit et nunc, ad pristinum statum conversationis atque
ad deserta loca revertere et contemplativam vitam, sicut olim,
exercere et soli Deo servire concupiscit, et hoc ei diutius nolo
renuere. Admoneo tarnen vos, ut regulariter vitae vestrae institutionem conservare dignemini, usquedum, Deo volente, iterum veniam
ad vos. Nam hii duo abbates nostri Tibba et Ebba praesentes, emissi
a Ceolredo rege Merciorum, invitantes me ad colloquium eius, et
hoc pro nostrorum coenobiorum statu, quae in regno eius sunt, me
consentire suaserunt: qui enim omnem vitam suam meo iudicio
disponere promittit.
Et iterum cum revertero ad vos, Deo volente, vita comité adducam
mecum, quem inveni dignum virum vestrae praepositionis principatui. Sin vero aliquid propter fréquentes infirmitates meas, Deo
providente, aliud contigerit, quemcumque hi testes, qui nunc iuxta
me sedentes, Tibba et Ebba abbates, Tatberhtus et Hathufrith presbiteri magisterque Aluhfrithus, venientes vobis dixerint, illum suscipite et abbatem constituite et oboedientiam, quam Deo mihique
promisistís et hue usque perfecistis, secundum praeceptum meum
illi reddite",
Geniculantes lacrimantesque, inclinato capite in terram, omnia
praeeepta eius adimplere promiserunt, pronique orantes, sanctus
pontifex noster benedixit eos et Domino commendavit, et ab eo die
ultra faciem eius simul non viderunt.

CAPUT 65
Pergens igitur sanctus pontifex noster cum pace et benedictione
omnium, tam principum quam subditorum Ultrahumbrensium, ad
australia regna tetendit, ibique abbates suos omnes in adventu eius
gaudentes invenit. Illic enim quibusdam suprádicta testamenta ex
ordine narravit et unicuique eorum secundum suam mensurara aut
cum terris vitam monachorum suorum augmentavit aut cum pecunia
corda eorum laetificavit, quasi prophetiae spiritu ante obitum suum
haereditatem haeredibus dispertiens. Postremo ad monasterium
eius, quod in Undolum positum est, in quo olim Andreae apostoli
dedicavit ecclesiam, pervenerunt; ibique statim a languore infirmitatis coangustatus, ita ut intellegeret vicinum sibi esse finem huius
vitae, et paucis verbis admonuít eos, ut memores essent omnium
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zijn voormalige levenswijze en de eenzaamheid terug te keeren, zooals vroeger een beschouwend leven te leiden en alleen God te
dienen; en dit wil ik hem niet langer weigeren 244). U spoor ik
echter aan, dat gij u gewaardigt de instelling van uw leven volgens
de regelen te bewaren, totdat ik, zoo God het wil, bij u zal terugkeeren. Want deze onze twee abten Tiba en Eabba, hier aanwezig
en door koning Ceolred van Mercië gezonden 245), noodigen mij
uit tot een onderhoud met hem. Zij hebben mij aangeraden hierin
toe te stemmen om wille van den toestand van onze kloosters, die
zich in zijn rijk bevinden, want hij belooft heel zijn leven naar mijn
oordeel in te richten.
En wanneer ik, zoo God het wil, levend bij u terugkeer, zal ik den
man meebrengen, dien ik waardig bevonden heb om over u het
bestuur waar te nemen. Zoo er echter vanwege mijn veelvuldige
ziekten door Gods beschikking iets anders geschiedt, dan moet ge
dengene, welken deze getuigen, die thans naast mij zitten, de abten
Tibba en Eabba, de priesters Tatberht en Hadfrid en de leermeester Alfrid, u komen aanwijzen, aanvaarden, tot abt aanstellen
en hem op mijn bevel gehoorzaamheid betoonen, díe ge aan God en
mij hebt beloofd en tot nu toe hebt betoond".
Geknield en weenend het hoofd gebogen naar den grond beloofden
zij al zijn bevelen uit te voeren; en terwijl zij voorovergebogen
baden, zegende onze heilige bisschop hen en beval hen aan bij den
Heer; en van dien dag af zagen zij, als kloostergemeenschap tenminste, zijn aangezicht niet meer,
HOOFDSTUK 65
In vrede en met den zegen van allen, zoowel van de vorsten als
van de onderdanen van Northumbrië, voorttrekkend, kwam onze
heilige bisschop in de zuidelijke rijken en vond daar zijn abten
allen vol vreugde over zijn komst. Daar verhaalde hij aan sommigen in volgorde bovengenoemde beschikkingen en verrijkte voor
ieder van hen naar ieders behoefte het levensonderhoud van zijn
monniken met landerijen of verblijdde hun harten met geld, als
verdeelde hij met profetischen geest vóór zijn dood zijn erfdeel
onder de erfgenamen 246).
Tenslotte kwamen zij bij zijn klooster, dat in Oundle is gelegen,
waar hij vroeger de kerk van den Apostel Andreas had ingewijd 247).
Hier werd hij aanstonds door ziekte en uitputting aangegrepen en
205

bonorum, quae ante locutus est. Nam omnem vitae suae conversationem memorialiter prius enarravit presbitero Tatberhto, videlicet
propinquo suo, quadam die equitantibus illis per viam, quasi praesciens obitum suum; necnon recordatus est omnes terras in diversis
locis, quas abbatibus ante dederat aut tunc dare iussit, ut erat
coenobium Inhegustaldesiae, quod Accan presbitero, qui post eum
fuit beatae memoriae gratia Dei episcopus, in possessionem dare
praecepit.
Postquam pauca locutus est, benedixit eos, sicut lacob benedixit
filios suos 14*), et cum quiete, non cum gemitu et murmure, caput
ad cervical lectuli inclinavit et requievit; illi vero in choro die
noctuque indesinenter psalmos canentes et cum fletu miscentes,
usquedum in psalmo centesimo tertio ad versiculum illum pervenerunt in quo dicitur: „Emitte spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae" 1 4 3 ).
Tunc sanctus pontifex noster emisit spiritum suum, et omnes
stupefacti sunt, audientes ea hora sonitum quasi avium advenientium, ·
nube testium confirmante.
Abbatem ordinatum acceperunt, qui pro amore patris sui sancii
pontificis nostri multa bona faceré consuevít. Nam omni die pro eo
missam singularem celebrare et omni hebdómada quintam feriam,
in qua obiit, quasi dominicam in epulis venerari: et anniversaria die
obitus sui universas decimarum partes de armentis et de gregibus
pauperibus populi sui dividere omnibus diebus vitae suae ad gloriam
Dei constituit, absque his elemosinis, quas omni die pro se et pro
anima episcopi sui semper nominatim simul indigenis et Deo dabat.

CAPUT 66
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wel zoo, dat hij moest erkennen, dat het eind van dit leven voor hem
aanstaande was. In weinige woorden spoorde hij hen aan, al het
goede, dat hij hun vroeger voorgehouden had, indachtig te zijn.
Want geheel zijn levensloop had hij tevoren uit het hoofd verhaald
aan den priester Tatberht, zijn verwant, toen zij op zekeren dag te
paard onderweg waren, als was hij van tevoren op de hoogte van
zíjn dood. Ook bracht híj hun alle landerijen op diverse plaatsen in
herinnering, die hij vroeger aan de abten had gegeven of toen liet
geven, zooals bij voorbeeld het klooster te Hexham, dat híj beval
te schenken aan den priester Acca, die hem door de genade Gods
opvolgde als bisschop gezegender gedachtenis 248).
Na weinige woorden gesproken te hebben zegende hij hen, gelijk
Jacob zijn zonen had gezegend, en rustig zonder zuchten of steunen
legde hij het hoofd op het kussen en ging rusten. De anderen echter
zongen in koor dag en nacht onophoudelijk psalmen en vermengden
hun zang met tranen, totdat zij in den honderd-derden psalm bij
het vers kwamen, waarin gezegd wordt: „Zend Uw Geest uit, en zij
zullen geschapen worden, en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen".
Toen gaf onze heilige bisschop den geest, en allen werden verbaasd, want zij hoorden op dat uur een gedruisch als van naderende
vogels, gelijk een menigte van getuigen bevestigde 249).
Dan aanvaardden zij den nieuwbenoemden abt, die uit liefde voor
zijn vader, onzen heiligen bisschop, vele goede werken placht te
doen. Want hij schreef voor, eiken dag voor hem een afzonderlijke
Mis te celebreeren en eiken Donderdag, — den dag, waarop hij was
overleden, — wat betreft de maaltijden als Zondag te vieren. En op
het jaargetijde van diens afsterven besloot hij de volledige tienden
van de kudden groot- en kleinvee tot glorie van God alle dagen van
zijn leven onder de armen van zijn volk te verdeelen, buiten de
aalmoezen, die hij eiken dag voor zichzelf en voor de ziel van zijn
bisschop, maar altijd in diens naam, tegelijk aan de behoeftigen en
aan God schonk.
HOOFDSTUK 66
Onze Heer nu bevestigde voor de menschen door kracht van
wonderen, dat de heilige bisschop, — een groot man en trouwe
dienstknecht naar wij gelooven, — bij Hem was onder Zijn heiligen.
Want op een bepaalden dag kwamen van alle kanten de abten,
sommigen om het heilige lichaam van den bisschop op den lijkwagen
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fidelem servum, sicut credimus, apud se inter suos sanctos miraculorum virtutibus hominibus declaravit.
Nam quadam die abbates undique advenientes, sanctum corpus
pontificis in curru deducentibus, aliisque petentibus sanctum corpus
lavare et diligenter honorificeque indui, sicut dignum erat, licentiam
perpetraverunt. Tune enim quidam ex abbatibus nomine Bacula
sindonem suam supra faciem terrae expandit, et super earn sanctum
corpus deposuerunt fratres, suis manibus lavantes ecclesiasticeque
induentes et ad praefinitum locum cum hymnis et canticis cum timore
Dei portabant et supra domum quasi residentium avium cum sonitu
iterum audierunt et statim iterum avolantium in coelum cum suavi
modulamine pennarum. Sapientes autem qui illic aderant dixerunt,
certe se scire, angelorum choros cum Michaele venisse et animam
sancii pontificis in paradisum deducere. Deinde, extento forïs tentorio, sanctum corpus balneaverunt et balneum ibi in terram fuderunt, et habitatores celiac ligneam crucem ibidem postea erexerunt,
ibique Dominus multa mirabilia faceré consuevit.
Nostri vero sanctum corpus lintheis induentes et in curru ponentes
psalmodiamque canentes, coepto itinere usque ad Hrypense monasterium pervenerunt; quibus mox familia tota cum Sanctis reliquiis
in obviam exivit. Paene nullus se a lacrimis et fletu abstinuit;
elevata voce cum hymnis et canticis introduxerunt ad se et in
basilicam, quam sanctus pontifex noster olim in honorem sancti
Petri apostoli aedificavit et dedicavit, corpus sanctissimi viri honorifice deposuerunt anno aetatis suae septuagésimo sexto. Quantos
vero per quadraginta sex annos episcopatus sui episcopos et presbíteros et diacones ordinaverat et quantas ecclesias dedicavit, quis
enumerare potest? Cuius laus manet in aeternum.
Et dignum haeredem Tatberhtum presbiterum secundum praeceptum sancti pontificis nostri circumdantes abbates deduxerunt.
Iterum itaque praefatus abbas sindonem suam, paululum a pedibus ministrantium sordidatam, puero suo ministro involutam dedit,
praecipiens ei, ut ad abbatissam sancti pontificis nostri nomine
Cynethrith eam deduxisset sibique talem servaret, usquedum iterum,
Deo volente, ad earn pervenisset. Quae praeceptis abbatis primitus
oboediens, postremo tamen mundare eam praecepit.
Et hoc audiens quaedam debilis paupercula sanctimonialis, per
multos annos, ut in evangelio cementarius 145 ), aridam manum et
inutilem habens, ad abbatissam accedit, cum lacrimis genuflectens,
14r
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te begeleiden, anderen met het verzoek het heilige lichaam te mogen
wasschen en het zorgzaam en eervol te kleeden, zooals passend was;
en zij verkregen toestemming. Toen spreidde een zekere abt, Bacula
genaamd, zijn kleed over den grond, en daarop legden de broeders
het heilige lichaam neer, waschten het eigenhandig en kleedden het
op kerkelijke wijze. Met hymnen en gezangen voerden zij het vol
vreeze Gods naar een vastgestelde plaats en vernamen boven het
klooster weer een geluid als van vogels, die met gedruisch neerstreken en aanstonds weer wegvlogen ten hemel met een zoete melodie
der vleugels. De wijzen nu, die daar aanwezig waren, zeiden zeker te
v/eten, dat de engelenkoren met Michael waren gekomen en de ziel
van den heiligen bisschop naar het paradijs wegvoerden. Vervolgens
bouwden zij buiten een tent, baadden het heilige lichaam en goten
het badwater daar op den grond. De bewoners van het klooster
richtten op diezelfde plaats later een houten kruis op en de Heer
placht er vele wonderen te doen.
De onzen dan kleedden het heilige lichaam in lijnwaad, en na
het op een wagen gelegd te hebben, begonnen zij onder psalmgezang
hun tocht en kwamen bij het klooster Ripon; weldra trad de geheele
communiteit met heilige relieken naar buiten, hun tegemoet. Bijna
niemand weerhield zijn tranen en geween. Hun stem verheffend in
hymnen en gezangen voerden zíj het lichaam van den heiligen man
bij zich binnen, en in de kerk, die onze heilige bisschop vroeger ter
eere van den heiligen Apostel Petrus had gebouwd en ingewijd,
begroeven zij het eervol in zijn zes en zeventigste levensjaar 250).
Wie kan opsommen, hoeveel bisschoppen, priesters, en diakens hij
gedurende de zes en veertig jaren van zijn episcopaat had gewijd en
hoeveel kerken ingewijd? Zíjn lof blijft in eeuwigheid 251).
En overeenkomstig het bevel van onzen heiligen bisschop gingen
de abten rond zijn waardigen erfgenaam, den priester Tatberht,
staan en voerden hem binnen.
De bovengenoemde abt nu gaf zijn gewaad, dat door de voeten
der dienaars een weinig bevuild was, opgerold weer aan zijn dienst,
knecht en beval hem, dat hij het naar een abdis van onzen heiligen
bisschop, Cynetrith genaamd, zou brengen en dat deze het in dien
staat bij zich zou houden totdat hij met Gods wil weer bij haar
kwam. Zij gehoorzaamde aanvankelijk aan de bevelen van den abt,
tenslotte echter beval zij het te reinigen.
Toen een zwakke en arme non, die vele jaren gelijk de metselaar
in het Evangelie een dorre en onbruikbare hand had, dit hoorde,
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adiuravit earn, dicens: „In nomine Domini lesu Christi et pro anima
sancii episcopi tui indulge mihi mea decrepita membra in hoc lavacro
lavare. Credo enim indubitata fide, hanc meam manum incurvatam
et brachium longo tempore emarcuatum in eo lavacro per sancti
sudoris ammixtionem, Deo volente, posse sanari",
Abbatissa vero religiosa, renuere timens, secundum fidem suam
licentiam dedit. Illa etenim statim cum una manu alteram ínsensatam calefactae aquae lexivae immersit sindonemque tetigit et
stipitem aridae manus cum vestimento fricans lavavit. Deinde —
quid magis morer in verbis? — digiti erecti, manus vivificata,
brachio roborato, a tactu sindonis per fidem sanabatur, sicut mulier
in evangelio Moerisa nomine a profluvio sanguinis sanata est, quae
tetigit fimbriam vestimenti lesu 14°) : uterque gratias agens Domino,
in mirabilibus suis laudabant eum.

CAPUT 67
Alio quoque in tempore Dominus sanctum suum pontificem nostrum miranter laudabilem more suo hominibus ostendit.
Nam supradictum coenobium in Undolum, ubi pontifex noster
viam patrum iniit, nobiles quidam exules cum exercitu causa iniuriae
suae spoliantes, totum combusserunt, excepta una domu, in qua
sanctus pater noster obiit; quam diligenti cura cum titionibus et
lampadibus sine causa accendere nitebantur. Nam contra naturam
ignes eorum de tecto stipuloso quasi madefactis facibus extinguebantur. Postremo tarnen unus ex eis audaci animo introgressus, foenum
aridum intus facilius accendere putans, vidit hominem iuvenem
stantem in albis et in manu sua crucem tenentem auream. Ille autem,
statim ut vidit, stupefactus est et in excessu mentis foras rediens,
dixit: „Recedamus dehinc: ecce! angelus Domini hanc domum
défendit". Et ab ea recesserunt.
Deinde etiam, quod multorum testimonio comprobatur, erat sepes
magna spinea, quae totum monasterium circumcingebat, et eam,
statim fiamma ex hac parte devorante, exardescebat usque ad locum,
ubi crucem ligneam in loca balnei erectam diximus. Ibi erectione
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)

sicut mulier in evangelio...., vgl. Mt., 9, 20.

ging zij naar de abdis en onder tranen neerknielend bezwoer zij
haar, zeggend: „Bij den naam van den Heer Jezus Christus en bij
de ziel van uw heiligen bisschop sta mij toe mijn oude ledematen
in dit water te wasschen. Want ik geloof met onwankelbaar vertrouwen, dat deze mijn kromgegroeide hand en mijn sinds lang verdorde
arm in dit water door de aanraking met het heilige zweet, zoo God
het wil, kunnen worden genezen".
De godvruchtige abdis nu, bang om te weigeren, gaf haar toestemming overeenkomstig het vertrouwen der zuster. Deze dompelde
aanstonds met haar eene hand de andere ongevoelige in het warme
zeepwater, raakte het kleed aan en waschte de stomp der verdorde
hand door te wrijven met het kleed. Daarop, — wat zal ik nog langer
dralen met mijn woorden? — werden haar vingers gestrekt, haar
hand werd levend, haar arm gesterkt, en zij werd door haar geloof
bij de aanraking van het kleed gezond evenals de vrouw Moerissa
uit het Evangelie, die den zoom van Jezus' kleed aanraakte en van
bloedvloeiing werd genezen. Beiden dankten den Heer en prezen
Hem in zijn wonderdaden.
HOOFDSTUK 67
Ook bij een andere gelegenheid toonde de Heer naar zijn
gewoonte de menschen op wonderdadige wijze de vereerenswaardigheid van onzen bisschop, zijn heilige.
Want zekere adellijke ballingen, die met een leger wegens een
hun aangedaan onrecht op rooftocht waren, legden het bovengenoemde klooster te Oundle, waar onze bisschop den weg der
vaderen was opgegaan, geheel in asch met uitzondering van het
ééne gebouw, waarin onze heilige vader was gestorven. Tevergeefs
poogden zij dit met geslepen toeleg door toortsen en fakkels in
brand te steken. Immers, tegen de natuurwetten in, doofde hun vuur
bij het stroodak uit alsof hun fakkels werden nat gemaakt. Tenslotte
echter trad een van hen met vermetelen overmoed naar binnen, in
de meening het droge stroo daar gemakkelijker aan te kunnen
steken, maar hij zag er een jongeling staan in witte kleederen met
een gouden kruis in zíjn hand. Zoodra hij dit zag, stond híj verstomd
en terwijl hij geheel verbijsterd naar buiten rende, riep hij: „Laat
ons van híer weggaan; zie, een engel des Heeren verdedigt dit huis!' 1
En zij gingen vandaar weg.
Later verteerde ook, — wat door veler getuigenis wordt bevestigd,
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crucis ignis illa vorax extimplo evanescit. Ex altera vero parte
monasterii ignis ardens, per arentem spineam sepem cito circumiens
usque ad angulum eminus supradicti domus, ibique minuato lumine
extinguebatur, ibique ea sola parte sepis incontaminata manente.
Homínes quoque malivoli supradicti, vindicante Deo, perierunt.
Nam quidam nobilissimi ex his erant cum exercitibus suis post intervallum temporis in clara luce excaecati; nihil videntes, ab hostibus
suis improvidi undique circumacti moxque prostrati et occisi sunt,
paucique ex sociis eorum evaserunt, signo crucis muniti 1 4 7 ).
Tali igitur prodigio sanctus Dei Wilfrithus precibus iniurias suas
vindica vit.

CAPUT 68: De signo circuii
Igitur 146) postquam sanctus pontifex noster migravit ad Dominum,
ubique abbates eius cum subiectis suis, antiquorum hostium insidias
timentes, dixerunt: „Quamdiu vixit optimum caput vitae nostrae,
frequenter a regibus et principibus Brittanniae varias temptationes
sustinuimus, quibus omnibus propter sanctitatem pontificis et
sapientiam multorumque amicorum subsidium finem venerabilem
semper imponere consuevit; nunc autem nostrum est piene perfecteque credere, intercessorem nostrum per signum sanctae crucis
coaequari apostolis Dei Petro et Andreae, quos maxime diligebat
et substantiam suam cum subditis dedicavit, in conspectu Dei sine
cessatione nostrae defensionis tutorem existere".
Et mox huius credulitatis signum in caelo apparuit. Nam anniversaria die sancii pontificis nostri, undique pontífices nostri, undique
abbates sui ab oriente et occidente, ab aquilone et austro ad sollempnem diem congregati, in unum convenerunt, vigiliasque vespere
facientes in ecclesia, ubi membra sancii episcopi nostri requiescunt;
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) Na het woord „muniti", heeft het handschrift F, in plaats van den laatsten zin: „frequentabat preces et iniurias suas vindicabat".
148
) In het handschrift F begint hier geen nieuw hoofdstuk.
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— een vuur aan dezen kant aanstonds de groóte doornhaag, die het
geheele klooster omgaf, en ze brandde af tot aan de plek, waar op
de plaats der lijkwassching, — gelijk wij verhaalden, — een houten
kruis was opgericht. Door het daar opgerichte kruis werd dat verslindende vuur direct uitgedoofd. Ook aan den anderen kant van
het klooster kroop het verbrandende vuur langs de droge doornhaag snel rond tot op een korten afstand van den hoek van bovengenoemd huis. Daar minderde de gloed en doofde uit en alleen dat
deel van de haag bleef ongeschonden.
Ook de bovengenoemde kwaadwillige mannen kwamen door Gods
wraak om. Want sommige van de aanzienlijkste onder hen werden
met hun legers na verloop van tijd op klaarlichten dag verblind.
En daar zij niets zagen, werden zij door hun vijanden onvoorziens
van alle kanten omsingeld, weldra neergeslagen en gedood; enkelen
van hun gezellen, die zich hadden versterkt met het teeken des
kruises, ontkwamen.
Met zulk een wonder dus nam de heilige Gods, Wilfrid, door zijn
gebeden wraak voor het hem aangedane onrecht.
HOOFDSTUK 68: Het teeken van den boog
Nadat onze heilige bisschop was heengegaan naar den Heer,
zeiden overal zijn abten met hun onderdanen, bevreesd voor de
hinderlagen der oude vijanden: „Zoolang als het uitnemende hoofd
van ons leven nog bij ons toefde, hebben wij van koningen en vorsten
in Brittannië dikwijls verschillende beproevingen doorstaan, welke
hij echter gewoonlijk alle door zijn waardigheid van bisschop, zijn
wijsheid en de hulp van vele vrienden tot een prijzenswaardig einde
bracht. Thans echter is het onze plicht volledig en absoluut te
gelooven, dat onze voorspreker door het teeken van het heilig kruis,
Gods Apostelen Petrus en Andreas, die hij zeer liefhad en aan wie
hij tezamen met zijn onderhoorigen het bezit had toegewijd,
evenaart, en dat hij zonder ophouden als onze beschermer en verdediger staat voor het aanschijn van God".
En weldra verscheen aan den hemel een teeken voor dít geloof.
Want op den verjaardag van den dood van onzen bisschop kwamen
van alle kanten onze bisschoppen en hun abten uit het Oosten en
Westen, uit het Noorden en Zuiden voor den plechtigen dag bij
elkaar en hielden de avondwake in de kerk, waar de ledematen
van onzen heiligen bisschop rusten.
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fratribusque vero quibusdam ea hora foris stantibus hebetioris
ingenii, signum in caelo apparuit, cuius visionem alternatim usque
mane reticuerunt.
Crastina die audientes nuntiatum grave tulerunt, musitantes 14!>)
pro peccatis suis sibi non esse revelatum. Cuius honestatis levamen
et solamen mox subvenit. Nam cum, sollempnitatis convivio et coena
finita, in crepúsculo vespertino abbates cum omni familia ad completorium orationis exierunt, statim in caelo signum admirabile viderunt, quod est candidum circulum, totum coenobium circumdantem,
quasi per diem arcus coeli absque varus coloribus. Namque huius
candidi circuii principium, incipiens a cornibus basilicae nostrae
sancto Petro dedícatae, e regione, ubi membra nostri episcopi requiescunt, in australem tendens dexteramque partem coenobii ampie
circumiens, usque ad aquilonem pervenit; deinde continuato circulo
in euro-notum orientis coeli sursum adhaerens finem defixit.
Nos vero adorantes laudavimus Dominum mirabilem in Sanctis
suis 1Γ '"), perspicue 1 5 1 ) intellegentes murum auxilii divini circa
vineam familiae Domini electam 1 ' г ) , sicut evidenter de nobis timentibus rei eventus probavit. Nam quia in omnibus regnis CitraUltraque-Humbrensium vita nostra sub abbatibus electis utebatur,
fratribus videntibus, concurrerunt quasi quidam arcus tendentium
et sagittas mittentium ac in semetipso retorquerunt.
Nos autem in nomine Domini magnificabimur 1 5 ; i ).

""J Achter het woord ,.musitantes" heeft het handschrift С een interliniaire
aanteekening: „id est silenter loquentes".
130
) mirabilem.... suis, vgl. Ps., 67, 36.
l: 1
' ) Achter het woord „perspicue" heeft het hs. С de interliniaire aanteeke
ning: „id est manifeste".
:l:32
) vineam.... electam, vgl. Jer., 2, 21.
lr 3
' ) in nomine . . . . magnificabimur, Ps., 19, 6.
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Aan sommige broeders van eenvoudigen geest nu, die op dat uur
buiten stonden, verscheen een teeken aan den hemel, maar over het
gezicht hiervan zwegen zij onder elkander tot den morgen.
Toen de anderen den volgenden dag het bericht hoorden, verdroegen zij dit kwalijk, mompelend, dat het teeken hun niet geopenbaard was wegens hun zonden. Maar de verlichting en vertroosting
voor hun eer kwam spoedig. Want na het einde van den plechtigen
avondmaaltijd, toen de abten met geheel de communiteit in de
avondschemering naar buiten kwamen voor de Completen, zagen zij
aanstonds aan den hemel een wonderlijk teeken, namelijk een lichtenden boog, die het heele klooster omspande als een regenboog
overdag maar zonder de verschillende kleuren. Deze lichtende boog
nu nam een aanvang bij de hoeken van onze aan den heiligen Petrus
toegewijde kerk. Vanaf de plaats, waar de ledematen van onzen
bisschop rusten, liep híj naar het Zuiden, omvatte in een wijde bocht
de rechterhelft van het klooster en reikte dan tot in het Noorden.
Vervolgens zette de boog zich voort, raakte in de hoogte het zuidoostelijke kwartier van den oostelijken hemel en eindigde daar.
In aanbidding verheerlijkten wij den Heer als wonderbaar in Zijn
heiligen, daar wij duidelijk den muur der goddelijke hulp hadden
waargenomen rond den uitverkoren wijngaard van 's Heeren
gemeenschap, zooals de afloop, toen wij zelf in vrees verkeerden,
duidelijk bewees. Want, daar in alle koninkrijken aan deze en gene
zijde van den Humber ons leven verliep onder uitverkoren abten,
snelden voor de oogen der broeders sommigen toe, die als het ware
hun bogen spanden en pijlen afschoten, maar zij richtten ze op zichzelf 252) !
Wij echter zullen in den naam des Heeren worden verheerlijkt.
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III. AANTEEKENINGEN

1) Het is zeer moeilijk uit te maken wat Eddius precies
bedoelde toen hij in zijn Praefatio den term „sermo referentium"
neerschreef. De mogelijkheid bestaat, dat de auteur hier gedacht
heeft aan bestaande aanteekeningen over Wilfrid in de archieven
van diens kloosterstichtingen, terwijl het ook niet uitgesloten is, dat
hij de onder het volk verspreide verhalen over Wilfrid bedoelde.
Uit den contekst kan men geen enkel bewijs halen, aangezien het
verdere gedeelte van den Proloog zoowel op het een als op het
ander betrekking kan hebben. Tevens dienen wij te bedenken,ι dat
de zin, waarin het genoemde „sermo referentium" voorkomt,
letterlijk werd overgenomen uit het Vita sancii Antonii, waardoor
het des te moeilijker wordt om de juiste bedoeling van Eddius te
achterhalen.
2) Deze toespeling van Eddius op de leiding van Gods Voor
zienigheid in het wereldgebeuren is inderdaad verantwoord. Want
in deze tijden, toen Wilfrid geboren werd, scheen de gröote opgave
van de Benedictijnsche missionarissen: de landen aan beide zijden
van de Alpen in een nauwen ideëelen band rond Rome te vereenigen,
met betrekking tot Engeland niet meer te verwezenlijken.
De katholieke koning Edwin van Northumbrië was in October 633,
in den slag bij Hatfield overwonnen en gedood door Caedwalla en
Penda, de heidensche vorsten van Britten en Merciers (vgl. BEDA,
H. E., II, 20). Het zag er naar uit, dat met koning Edwin ook het
Christendom, — nog zoo kort geleden daar gebracht door Paulinus
(vgl. BEDA, H. E., II, 14), — eveneens zou verdwijnen. Immers de
beide overwinnaars spaarden niets, ook den christelijken godsdienst
niet: „Sed nee religioni Christianae, quae apud eos exorta erat,
aliquid inpendebat honoris" (H. E., II, 20).
Paulinus moest vluchten uit York en vertrok naar Kent, omdat
langer blijven onmogelijk was: „Turbatis itaque rebus Nordanhymbrorum huius articulo cladis, cum nil alicubi praesidii nisi in fuga
esse videtur, P a u l i n u s . . . . rediit Cantiam n a v i g i o . . . . " (H. E., II,
20).
Wel bleef er een zekere diaken Jacobus achter in York, maar hoe
hard en hoe heldhaftig deze ook arbeidde, de invloed van Rome in
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Northumbrië was gebroken. Immers, langzaamaan drongen de
Iro-Scottische monniken het verwoeste Northumbrië binnen, namen
de kerken weer in bezit en vestigden aldus hun gezag, maar ook
hun eigen kerkelijke gebruiken, in de Angelsaksische gebieden:
„Exin coepere plures per dies de Scottorum regione venire Brittaniam atque illis Anglorum p r o v i n c i i s . . . . p r a e d i c a r e , . . . . e t . . . .
gratiam b a p t i s m i . . . . ministrare" (H. E., Ill, 3).
Temidden van deze chaotische verwarring werd er een Angelsaksische jongen geboren, en aan hem zou het gegeven zijn, — na
een lang offerleven voor de goede zaak, — de invloed van Rome in
de Angelsaksische Kerk te herstellen.
3) EADMER, hoofdstuk 1, heeft: „ . . . . c o l u m n a ignis supra
domum". Wat wij moeten denken van deze wondere gebeurtenis
weten wij niet, aangezien het ons herinnert aan de zeer oude en
vrome gewoonte van de Keltische hagiografen om dergelijke verhalen in hun heiligenlevens te verwerken. Immers, het is een vaststaand feit, dat Eddius dit verhaal niet overnam uit de hagiografische
literatuur, waarvan wij hebben vastgesteld, dat hij die kende. Noch
in het Vita sancii Martini, noch in het Vita sancii Cuthberii of in het
Vita sancii Antonii, vinden wij een dergelijke gebeurtenis vermeld.
Talloos zijn echter deze wondere vuurverschijnsels in de Keltische
biografieën, b.v. in de levensbeschrijvingen van Brendan, Berach,
Buite, Cartach, Comgall, Ciaran, Declan, Fechin, Finan, Medoc,
Mochoemag, Samthan enz. Hierover kan men raadplegen het zeer
bekwame boek van C. PLUMMER, Lives of Irish Saints, 2 deelen,
Oxford, 1910, vooral deel I, blz. CXXXVI—CXLVII. Eveneens is in
deze van belang het artikel van J. MAC CULLOCH, Miracles, in
de Encyclopedia of Religion and Ethics, deel III, blz. 677—690.
Het is zeer moeilijk uit te maken of Eddius deze Keltische
heiligenlevens heeft gekend. Eveneens is het zeer lastig na te gaan
of al deze voorvallen in genoemde Vitae werkelijk historisch zijn.
Want het mag als bekend verondersteld worden, dat er in de levens
van groóte persoonlijkheden altijcl dergelijke wondere gebeurtenissen verhaald worden, zoo b.v. bij de geboorte van Laotse, Zoroaster,
Boeddha en de grieksche godheid Asklepios en Helios. Ook de christelijke literatuur kent deze licht- en vuurwonderen (vgl. H. DELEHA YE, Légendes hagiographiques, Brussel, 1927, blz. 92 vv.).
Bij de Kelten schijnt van invloed geweest te zijn: de vereering
van een oud-heidensche godheid van vuur en licht, n.l. de god L u g .
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Met betrekking tot sommige heiligen kan de naam reeds dergelijke
reminiscenties gewekt hebben: Aed b.v. is een van de woorden voor
„ v u u r " ; Buite beteekent „ h e e t " ; Lassar is „ v l a m " ; Samthan
wordt gebruikt voor „ z o m e r w a r m t e". Ook bepaalde associaties
van namen kunnen oorzaak geweest zijn van zoodanige wonderverhalen en wondere gebeurtenissen: Comgall b.v. werd bisschop
gewijd door een zekeren Lugaid; Cainnech's vader heette eveneens
Lugaid; Molua had een broer Lugair genaamd; Fechin's moeder
droeg den naam Lassar.
Zelfs schijnt het wonen in de nabijheid van oude heidensche
cultusplaatsen, of de geboorte rond den tijd der oude heidensche
feesten van invloed geweest te zijn.
4) De datum van geboorte wordt nauwkeurig aangegeven door
Eadmer. In hoofdstuk 1 lezen wij: „Anno igitur Incarnationis Verbi
Dei sexcentésimo tricésimo q u a r t o . . . . puer Dei Wilf ridus nobiliter
natus...."
Het Vita van Joan. Туп. en Auct. Anon, nemen deze tijdsbepaling
van Eadmer over. FLORENCE van WORCESTER heeft in zijn
Chronicon ex Chronicis: „ann. 634: Sanctus Wilf ridus nascitur".
Deze datum stemt ook volkomen overeen met het gegeven van
EDDIUS, die in hoofdstuk 11 zegt, dat Wilfrid, toen hij bisschop
gewijd werd, op een leeftijd was van „XXX annorum aetatis". Nu
weten wij uit andere bronnen o.a. uit Beda, dat deze wijding in
664 plaats had. Dus komen wij volgens dit gegeven van Eddius, ook
weer voor den geboortedatum op 634,
Van Wilfrid's ouders en familieleden is ons zeer weinig bekend.
Zijn vader schijnt een van de machtigste en meest invloedrijke
personen van het Northumbrische koninkrijk te zijn geweest, want
tot tweemaal toe vernemen wij bij EDDIUS, hoofdstuk 2, dat
hovelingen en zeer voorname personen zijn huis bezochten. En als
zijn 14-jarige zoon naar het hof van koningin Eanfleda vertrekt,
zorgt hij er voor, dat de knaap goed uitgerust is : „ . . . . tarnen arma
et equos vestimentaque sibi et pueris eius adeptus est, in quibus
ante regalibus conspectibus apte stare p o s s e t . . . . " (EDD., 2). Van
Wilfrid's moeder weet Eddius niets meer te vertellen dan dit zeer
voorname: „ . . . . m a t r i s suae valde r e l i g i o s a e . . . . " (EDD., 1).
Alleen uit de Historia Ecclesiastica vernemen wij nog iets over
een neef van Wilfrid, — den zoon van zijn zuster, — een zekere
Bernuini, die hem later hielp bij het missiewerk in Sussex: „At ipse
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p a r t e m . . . . commendavit cuidam de clericis suis, cui nomen Bernuini, et erat filius sororis eius ( W i l f r i d ) . . . . " (H. E., IV, 14).
5) De verschillende auteurs zijn het met wat Eddius over dit
tijdstip uit Wilfrids leven zegt tamelijk eens, namelijk met: „Post
remo tarnen, quarto decimo a n n o . . . . "
Alleen EADMER, hoofdstuk 3 wijkt hiervan af door aan te nemen,
dat Wilfrid de 14 jaar al gepasseerd is; „Ubi vero quartumdecimum
aetatis explevit annum". Evenzoo doet FRIDEGODUS, v. 58: „Quartum post decimum iamiam a n n u m . . . . " .
6) RAINE, D. С. В., biz. 1179 zegt het volgende: „
His new
mother sent him to the Northumbrian court".
Nu blijkt nergens uit de bronnen, dat dit de reden was waarom
Wilfrid het ouderlijk huis verliet. EDDIUS, hoofdstuk 2, zegt uit
drukkelijk: „ . . . .in corde suo cogitabat paterna rura deserere, iura
celestia quaerere". BEDA, H. E., V, 19 geeft als motief aan:
„ . . . . m o n a s t i c a m saeculari vitam p r a e t u l i t . . . . " .
EDDIUS vertelt dan verder in hetzelfde hoofdstuk dat zijn vader
hem zegende bij zijn vertrek: „Cumque benedixisset eum pater
e i u s . . . . " . En BEDA, H. E., V, 19 schrijft: „Quod ubi patri suo
narra v i t . . . . libenter eius votis ac desideriis coelestibus adnuit,
eumque coeptis insistere salutaribus iussit".
Nu kan het inderdaad wel waar zijn, dat Wilfrid's besluit
beïnvloed is geworden door de houding van zijn stiefmoeder, want
EDD., 2 zegt van haar: „Privigna enim sibi, matre sua mortua,
molesta et immitis e r a t . . . . " . Zou dit inderdaad de reden voor
Wilfrid's vertrek zijn geweest dan kunnen wij ons slecht voorstellen, dat de vader het zoo roerend eens was met de plannen van
zijn vrouw, en bovendien mag men dan toch nog niet zonder meer
maar concludeeren, dat de knaap door zijn stiefmoeder werd weggezonden naar het hof, aangezien wij daaromtrent geen enkele
aanwijzing hebben in onze bronnen.
7) Eanfleda was de dochter van koning Edwin van Northumbrië.
Zij werd in 626 geboren en was de eerste Northumbrische vrouw,
die door Paulinus gedoopt werd (vgl. BEDA, H. E., II, 9). Na den
reeds genoemden veldslag bij Hatfield vluchtte zij tegelijk met haar
moeder naar Kent. Tusschen de jaren 642—644 huwde zij met
koning Oswiu van Northumbrië. Op haar verzoek schonk Oswiu
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aan zijn vrouw een stuk land Ingethignum (waarschijnlijk Gilling)
om daar een klooster te stichten ter nagedachtenis van Oswini, —
een broer van Oswiu, — die door een moord om het leven was
gekomen (vgl. BEDA, H. E., III, 14). Zij was een diep religieuze
vrouw, geheel op de hand van de Romeinsche richting in de Angelsaksische Kerk en een geestelijke dochter van Paulinus.
8) MONTALEMBERT, Les moines d' Occident, deel IV, blz.
140, zegt van hem het volgende: „Il lui (Wilfrid) fallait le consentement non-seulement de son père, mais du chef de nation,
du roi Oswy". Uit geen enkele bron blijkt, dat Wilfrid het noodig
achtte om ter uitvoering van zijn kloosterplannen, behalve de
toestemming van zijn vader, ook nog de goedkeuring van koning
Oswiu te verwerven. Aan het hof verblijvend, was het hem genoeg,
dat koningin Eanfleda het met zijn plannen eens was, zooals
EDDIUS, hoofdstuk 2, uitdrukkelijk zegt: „ . . . . et concessit ei
quod petierat. . . . "
9) De term „sodalis" bij EDD., 2 in de volgende zin gebruikt:
„Tune quidam nobilis eo tempore ex sodalibus r e g i s . . . . nomine
Cudda", wordt eenigszins nader omschreven door wat WILHELM van MALMESBURY zegt van denzelfden Cudda: „cuidam
Cuddae, qui ex senatore et regis c u b i c u l a r i o . . . . " (PL., 179,
1553). Sodalis, — in het Angelsaksisch: gesith en later thegn,
— is dus ongeveer hetzelfde als „comes" is „edelman".
De hier vernoemde Cudda schijnt later abt te zijn geweest van
het klooster Lindisfarne, want wij vinden zijn naam als zoodanig
vernoemd in het Liber Vitae van dat klooster (vgl. Publications of
the Surtees Society, deel XIII, blz. 8). Misschien is het dezelfde abt
Cudda van Lindisfarne, die een sarcophaag ten geschenke gaf, om
het stoffelijk overschot van St. Cuthbert bij te zetten, want in het
Vita sancii Cuthberti van Beda, hoofdstuk 37, lezen wij: „Est autem
ad aquilonalem eïusdem oratorii partem sarcophagum terrae cespite
abditus, quod olim mihi Cudda venerabilis abbas donavit".
10) Annales Lindisfarnensis, ad annum 649: „Wilfridus intravit
aeclesiam Lindisfarnensem" (Publications of the Surtees
Society,
deel XIX, blz. 504). Het is opvallend, dat Beda in zijn Historia
Ecclesiastica niets vertelt over het verblijf van Wilfrid aan het
Northumbrische hof. Volgens H. E., V, 19 ging Wilfrid direct van
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huis naar Lindisfarne, maar werd daar wel „Consilio et suffragiis"
van koningin Eanfleda opgenomen.
Wij mogen hieruit misschien concludeeren, dat het verblijf aan
het hof zeer kort is geweest, en dat het geenszins de bedoeling was
om, — zooals sommige moderne auteurs beweren, — van Wilfrid
een soort page der koningin te maken. Dat Wilfrid maar kort aan
het hof van Northumbrië verbleef, blijkt trouwens ook uit de woorden: , , . . . . cui regina supradicta puerum η u ρ e r ad se venientem
diligenter commendavit.
Eigenaardig is ook dat Eanfleda, — zelf een vurig aanhangster
van de Romeinsche tradities, — haar beschermeling naar het IroScottische klooster liet gaan, om daar zijn religieuze opleiding te
ontvangen.
11) BEDA, H. E., V, 19 heeft hier een kleine variant, welke
eveneens door Eadmer wordt overgenomen. Bij BEDA lezen wij:
„ . . . .didicit citissime psalmos et aliquot codices". EADMER, hoofd
stuk 3, heeft: ,
didicit quanto citius psalmos et aliquot codices".
Over het hier genoemde Psalterium vergelijke men III, aant. 16.
12) Vergelijk hiervoor BEDA, H. E., V, 19: ,
necdum
quidem adtonsus". Over deze Iro-Scottische tonsuur vergelijke men
III. aant. 41.
13] Bij de verschillende levensbeschrijvers missen wij een
nauwkeurige opgave van den tijd, dien Wilfrid in het klooster Lin
disfarne heeft doorgebracht.
EDDIUS, hoofdstuk 3, zegt hiervan: „Deinde post circulum annorum. . . . " . BEDA, H. E., V, 19, heeft: „In quo videlicet monasterio
cum aliquot annos Deo s e r v i r e i . . . . " . EADMER, hoofdstuk 4, copieert Beda, terwijl WILHELM van MALMESBURY schrijft: „Is eum
secum aliquantis annis benigne habitum reginae r e m i s i t . . . . " (PL.,
Π9, 1553).
Toch is het van belang voor de chronologie van Wilfrid's leven
dezen tijd eenigszins nauwkeuriger te bepalen. Wíj meenen te kunnen bewijzen, dat Wilfrid gedurende drie jaar in Lindisfarne vertoefd heeft, en wel op de volgende wijze.
BEDA vertelt in zijn H.E., V, 19, dat Wilfrid, na zijn verblijf in
Lindisfarne, naar Kent vertrok en dat Honorius daar toen aartsbisschop was: „Quo tempore ibi gradum archiepiscopatus Honorius
servabat". Wij weten eveneens uit BEDA, H. E., III, 20, dat Hono223

rius eind September 653 stierf. Dus was Wilfrid 19 jaar oud toen
aartsbisschop Honorius stierf.
Over den duur van Wilfrid's verblijf in Kent lezen wij bij
EDDIUS, hoofdstuk 3 : „Anni vertente quoque d i e . . . . " , en bij
WILHELM van MALMESBURY ( P L , 179, 1554): „Post annum
datus a rege in comitatum (als reisgezel voor zijn tocht naar Rome)
industrii iuvenis Benedict!.·...". Aldus komen wij voor Wilfrid aan
den ouderdom van 18 jaar.
Bovendien behoeft men uit het gegeven van Beda niet te besluiten,
dat Honorius reeds gestorven was, toen Wilfrid zijn reis naar Rome
begon, en op deze wijze benaderen wij den leeftijd van ongeveer
17 jaar voor Wilfrid op het moment van zijn aankomst in Kent.
W a a r wij nu weten, dat Wilfrid als veertienjarige knaap opgenomen werd in het klooster Lindisfarne, daar mogen wij gerust
aannemen, dat zijn verblijf aldaar ongeveer drie jaar duurde. Dan
wordt ook werkelijk waar wat FRIDEGODUS, vers 94—96, zegt:
„Tandem triquadro postquam servaverit anno
Pluribus emisit sociis fretum duce quodam
Barbaris Biscop Baducing quem inculta vocabat".
14) Bij Eddius en Beda vinden wij volgens W. Wells en anderen,
een belangrijk verschil in de kwestie aangaande het vertrek van
Wilfrid uit Lindisfarne (vgl. W. WELLS, Ené. Hist. Rev. VI, 1891,
biz. 536).
Deze auteurs redeneeren aldus: Bij EDDIUS in hoofdstuk 3 lezen
wij : „ . . . . post circulum annorum, suggerente spiritu sancto, apellare (sic) et videre sedem apostoli Petri et apostolorum principis,
adhuc inattritam viam genti nostrae temptare in cor adolescentis
supradicti ascendit et ab ea omnem nodum maculae solvendum sibi
credens et beatitudinem benedictionis accipiendam". Wilfrid maakte
dit verlangen aan zijn abt bekend en deze gaf hem volledige toestemming het ten uitvoer te brengen: „Hunc talem sensum domino
suo enotuit; qui statim, ut erat sapiens, suggestum a Deo esse
cognoscens, consensum dedit filio suo carissimo omnis boni caput
accipere".
BEDA, H. E., V, 19 zou hiervan, volgens deze schrijvers, sterk
verschillen: „animadvertit paulatim adulescens animi sagacis,minime
perfectam esse virtutis viam, quae tradebatur a Scottis, proposuitque
animo venire Romam, et qui ad sedem apostolicam ritus ecclesiastici
sive monasteriales servarentur, videre". De daarop volgende woor224

den van Beda geven echter aan, dat dit boven aangehaalde uiteindelijk niet de eigenlijke reden was van het vertrek, want hij zegt
verder: „ . . . .Quod cum fratribus referret, laudaverunt eius propositum, eumque id, quod mente disposuerat, perficere suadebant".
Dit zouden de monniken van Lindisfarne zeker niet gedaan hebben,
wanneer het ging om „via minime perfecta". De toestemming zoo
zegt men dan, van de broeders komt meer overeen met de woorden
van Eddius en daarom is de reden voor het vertrek van Wilfrid uit
Lindisfarne, zooals Beda dat vertelt, minder probabel. Tot zoover
deze auteurs over die kwestie.
Nu zouden zij inderdaad gelijk hebben, wanneer wij bij Eddius
geen bevestiging vonden van datgene wat Beda heeft gezegd. Maar
in EDD., 4 staat de volgende zin: „Sunt vota mea Domino, quae
reddam, relinquens ut Abraham cognationem et domum patris mei,
ut visitem sedem apostolicam et e c c l e s i a s t i c a e d i s c i p l i n a e r e g u l a s d i d i c e r i m in augmentum gentis nostrae
a d serviendum D e o . . . . " . Hiermede wordt toch duidelijk aangegeven, dat Wilfrid er van overtuigd was, om met datgene, wat hij in
Lindisfarne geleerd had, niet genoeg vooruit te kunnen komen, niet
in staat te zijn om een degelijk, gedisciplineerd kerkelijk leven op
te bouwen en dat hij om die reden zoo'n haast maakte om weer naar
zijn vaderland terug te keeren.
Aldus beschouwd, loopen de gegevens van Eddius en Beda níet
zoo heel ver uit elkaar. Beide auteurs gaan n.l. van de veronderstelling uit, dat het Iro-Scottische kloosterleven niet voldeed aan de
meer universeele verlangens van Wilfrid. Eddius zegt dat met
eenige mooi klinkende woorden, maar Beda formuleert de zaken
scherper, omdat hij waarschijnlijk dit eene feit ziet in de algemeen
geldende sfeer van Wilfrid's later leven: den voortdurenden strijd
tegen de Iro-Scottische monniken. Toen was het zoo, dus zal het
in zijn jeugd ook wel zoo zijn geweest.
Het motief wat Eddius meer benadrukt, meerten wij elders in
Beda te kunnen vinden, n.l. in H. E., IV, 21 (23), waar hij zegt, dat
men het als een daad van groóte deugd beschouwde naar Rome te
pelgrimeeren: ,
etiam Romam adire curavit, quod eo tempore
magnae virtutis aestimabatur". Vergelijk ook H. E., V, 7.
Een andere kwestie, welke hiermede in verband staat, is: of de
neigingen tot de Romeinsche tradities van Wilfrid toentertijd wel
zoo sterk zijn geweest als Beda's woorden aangeven, en zooals, —
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deze veronderstelling van Beda overnemend, — sommige moderne
auteurs eveneens beweren.
Wij meenen dit te moeten ontkennen en wel om de volgende
redenen: De mogelijke invloed ín deze zaken van koningin Eanfleda,
kan niet opwegen tegen de harde training, gedurende drie jaar, in
het modelklooster der Iro-Scotti. Bovendien weten wij nog, dat
Wilfrid zich met volle toewijding aan die strenge levenswijze
onderworpen heeft, want in EDD., 2, staat, dat hij bemind was bij
iedereen: „ . . . .pro eo quod omnem regulärem vitam c u m i n t i m o
c o r d i s a m o r e in humilitate et obedientia adimplere nitebatur
En BEDA zegt, H. E., V, 19: „diligenter ea, quae monasticae
castitatis ac pietatis erant, et d i s c e r e c u r a b a t e t a g e r e".
Trouwens waarvandaan moet Wilfrid's bekendheid met de andere
kloostertradities gekomen zijn? Hoogstens kan hij er als knaap van
veertien jaar, iets van gezien hebben in den persoon van Paulinus
aan het hof van koningin Eanfleda. En daar is hij maar heel kort
geweest. Daar staat dan echter direct tegenover, dat aan datzelfde
hof, — dank zij koning Oswiu, — de invloed der Iro-Scottische
monniken veel grooter is geweest, zooals wij later, nog meer uitgebreid zullen zien (vgl. Ill, aant. 34).
15) Erconbert was koning van Kent van 640 tot 664. Zijn vader
Eadbald was een broer van Ethelberga, de moeder van de meer
genoemde koningin Eanfleda. Dus waren Erconbert en Eanfleda
neef en nicht. Thomas van Ely in zijn Historia monasterii
Sancii
Augustini Cantuariensis, — en in navolging van hem eenige moderne
schrijvers, — verstaat dezen zin „ad suum proprium propinquum"
verkeerd, en maakt Wilfrid een neef van koning Erconbert.
Deze koning was een vurig christen, hetgeen wij bevestigd vinden
in H. E., III, 8: „Hic primus regum Anglorum in toto regno suo
idola relinqui ac destrui, simul et ieiunium XL dierum observan
principali auctoritate praecepit. Quae ne facile a quopiam posset
contemni, in transgressores dignas et conpetentes punitiones proposuit".
Kent was trouwens sinds de komst van Augustinus het steunpunt
van de Romeinsche richting in de Angelsaksische Kerk, zoodat men
daar in alles volgens de Romeinsche tradities leefde. Wilfrid kon
daar dus een goeden voorbereidingstijd doormaken, alvorens naar
Rome te vertrekken. Dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft, blijkt
uit WILHELM van MALMESB., PL., 179, 1554: „Ita Wilfridus
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Cantiam adveniens Romanas consuetudines, quae Scottorum vincebant, gnarus addidicit". Er zijn zelfs auteurs, die beweren, datWil.
frid te Canterbury onder leiding van aartsbisschop Honorius gestudeerd heeft. Zekerheid dienaangaande is er niet, wel een groóte
waarschijnlijkheid, want BEDA, H. E., V, 19 typeert Honorius als:
,
vir in rebus ecclesiasticis sublimiter i n s t i t u t u s . . . . " .
W a a r is ook, dat Wilfrid dat jaar in Kent niet ongebruikt heeft
laten voorbijgaan. BEDA schrijft immers: „Ubi cum aliquandiu
demoratus adulescens animi vivacis diligenter his, quae inspiciebat,
discendis operam daret" (H. E., V, 19).
16) Dat wij inderdaad van een kentering in Wilfrid's levenshouding mogen spreken, blijkt wel uit hetgeen EDDIUS in hoofdstuk 3 vertelt. Wij lezen daar: „Psalmos namque, quos prius
secundum Hieronymi emendationem legerat, more Romanorum
iuxta quintam editionem memoraliter transmetuit".
WILHELM v. MALMESBURY (PL., Π9, 1554) drukt zich scher
per uit door te zeggen: „Psalterium denique, quod a Scottis iuxta
translationem beati Hieronymi acceperat, pro Romano more iuxta
quintam editionem lecticavit et tenuit".
Met het Psalterium, dat Wilfrid in Lindisfarne leerde, zooals
boven aangehaalde teksten aangeven, wordt bedoeld het z.g. Psal
terium Gallicanum door Hieronymus, volgens den Septuagint-tekst in
de Hexapla van Orígenes, samengesteld in 389. Het z.g. Psalterium
Romanum door Hieronymus in 383 opgesteld, was niets anders dan
een bewerking van den ouden Septuagint-tekst. Dit laatste werd
nog in Canterbury gebruikt, toen de andere kerken in Engeland en
Gallië het Psalterium Gallicanum reeds hadden aangenomen. Maar
Canterbury volgde in alles immers nauwgezet het voorbeeld van
Rome, waar nu nog ín de Sint Pieter het Psalterium Romanum wordt
gebruikt.
Aldus kwam Wilfrid er toe in plaats van het Psalterium
Gallicanum, wat hij in Lindisfarne geleerd had, het Psalterium
Romanum
aan te leeren.
De term van Eddius, dat Wilfrid in Canterbury een Psalterium
leerde „ . . . . iuxta quintam e d i t i o n e m . . . . " is nooit voldoende opgehelderd geworden. Wel bestaan er verschillende hypothesen over:
a) „Quintam" zou een schrijffout zijn voor „antiquam", aldus B.
COLGRAVE, The Life of Bishop Wilfrid by Eddius
Stephanas,
biz. 152.
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b) „Quintam" zou „quinam" beteekenen, hetgeen gelijk is aan"Κ,,^Ύ,"
Volgens J. RAINE, H. Y., I, biz. 5, zou dit slaan op den Vul
gaattekst. Indien J . Raine echter met
"Kinvìf
het
"κοινή
ίκαοσ'.ς' bedoelt, dan meenen wij te moeten opmerken, dat dit
juist ten grondslag ligt aan het Psalterium Romanum. E n . . . .
niet het Psalterium Romanum, maar het Psalterium
Gallicanum
werd in de Vulgata-editie van de H. Schrift opgenomen. Verge
lijk hiervoor O. BARDENHEWER, Geschichte der
Altkirch
lichen Literatur, deel III, biz. 615—617.
c) Η. HOWORTH, a.w., I, biz. 162 zegt, dat hier bedoeld is: de 5e
kolom van den Hexapla-tekst van Orígenes. Ook deze sententie
kunnen wij niet aanvaarden, want de tekst in genoemde kolom
vormt den grondslag voor het Psalterium
Gallicanum.
17) H. HOWORTH, a.w., I, blz. 163 schrijft: „The two young
men had attracted the attention of Archbishop Honorius, and he
arraged that they travel together".
Dit is in flagrante tegenspraak met wat onze bronnen over deze
kwestie zeggen. EDD., 3 heeft namelijk: „ . . . . rex secundum petitionem r e g i n a e . . . . nobilem ducem et admirabilis ingenii quendam
nomine Biscop Baducing i n v e n i e n s . . . . ut in suo comitatu esset,
adquisivit". En BEDA, H. E., V, 19: „Huius ergo comitatui rex
sociavit Wilfridum, utque i Hum secum Romam perduceret, iussit".
Over dezen reisgezel van Wilfrid vinden wij verschillende gegevens in de historische werken van Beda, vooral in zijn Historia
Abbatum. Benedict Biscop („Biscop Baducing" is de wereldsche
voor- en familienaam, „Benedictus" de kerkelijke of kloosternaam)
was een voornaam edelman in Northumbrië en bekleedde een belangrijke functie aan het hof. Ongeveer op 25 jarigen leeftijd uitte
hij het verlangen om de wereld te verlaten en naar Rome te gaan:
„Denique cum esset minister Oswiu regis et possessionem terrae suo
gradui competentem ilio donante perciperet, annos natus circiter
XXti et V fastidivit possessionem caducam, ut adquirere posset
, a e t e r n a m . . . . " (BEDA, HIST. ABB., § 1).
Samen met Wilfrid vertrok Benedict Biscop eind 652, of begin
653 naar de eeuwige stad, en na dezen eersten tocht, zou Benedict
nog vijf andere reizen naar Rome maken (665, 667, 671, 678, 684,
vgl. D. С. В., I, blz. 308).
Benedict Biscop was ook de stichter van de beroemde kloosters
Wearmouth-Jarrow, welke stichtingen ware cultuurcentra werden,
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dank zij de vele kostbaarheden, die Benedict van zijn reizen naar
het vasteland medebracht. In deze kloosters leefde en werkte ook
de beroemde Angelsaksische geleerde Beda.
Nog is het belangrijk te vermelden wat EDD., 3 over deze reis
naar Rome zegt:
videre sedem apostoli Petri et apostolorum
principis, ad h u e i n a t t r i t a m
viam genti
nostrae
templare.
18) Benedict Biscop schijnt heelemaal niet te spreken te zijn
geweest over Wilfrid's oponthoud in Lyon.
Misschien verlangde hij te sterk naar het einddoel van zijn reis,
misschien pasten beide jonge menschen niet bij elkaar en heeft dit
geval de definitieve scheiding tusschen beiden voltrokken. Feit is
in ieder geval, dat Benedict Biscop nog al ontstemd was, zooals
Eddius' woorden duidelijk aangeven. Ook WILHELM v. MALMESBURY, wijst hier op: , , . . . .socium, qui morae illius iratus praeces.
s e r a t . . . . " (PL., 179, 1554). BEDA vertelt alleen H. E., V., 19:
„Benedictus coeptum iter naviter Romam usque conplevit".
De vergelijking van Eddius tusschen dit afscheid en dat van Paulus
met Barnabas (vgl. Hand., 15, 39) is zeer typeerend, want nooit
vernemen wij nog iets van eenig contact tusschen Wilfrid en Benedict
Biscop.
19) Deze vergissing van Eddius is door alle andere auteurs, ook
door Beda, overgenomen, want zonder één enkele uitzondering
vinden wij bij allen een zekere Dalfinus vernoemd als aartsbisschop
van Lyon. M a a r . . . . toen Wilfrid aankwam in Lyon, was daar niet
Dalfinus maar Annemundus aartsbisschop, wat bevestigd wordt
door de oude bisschopslijsten van genoemde stad (vgl. DUCHESNE,
Fastes épiscopaux de l' ancienne Gaule, deel II, biz. 170; Gallia
Christiana, uitg. Piolin, deel IV, biz. 45).
Nu zijn er verschillende auteurs, die beide personen, Dalfinus en
Annemundus, identificeeren, o.a. A. COVILLE, Leveque
Annemundus et son testament, in: Revue d'Histoire de Lyon, 1902, eveneens
W. LEVISON, Vita sancii Wilfridi, blz. 197.
Tegenover hen staat een andere groep schrijvers o.a. MABILLON,
A. SS. OSB., deel I, blz. 425, 443, eveneens С PLUMMER, Baedae.
Opera historica, deel II, blz. 321, die zeggen dat het twee verschil
lende personen zijn, namelijk bisschop Annemundus en zijn broeder
Dalfinus, de stadsprefect van Lyon.
Wij moeten inderdaad toegeven, dat de meening van laatste groep
auteurs ons juister lijkt, én wel, omdat de gegevens van oude
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Fransche geschiedkundige bronnen daarmede volkomen overeenstemmen, én omdat dan ook tevens het verhaal van Eddius beter te
begrijpen is.
Over dit laatste vergelijke men echter III, aant. 20 en 28.
20) De aartsbisschop van Lyon schijnt nogal ingenomen te zijn
geweest met Wilfrid. Volgens Eddius werd hem door Annemundus
aangeboden, mits de jonge Angelsaks tenminste in Frankrijk wilde
blijven: het bestuur over een niet gering deel van Gallië, de dochter
van den stadsprefect Dalfinus als vrouw en bovendien zou de
bisschop Wilfrid als eigen kind aannemen. BEDA, H. E., V, 19 volgt
in zijn gegevens ongeveer Eddius: „Unde et omnia, quae necesse
habebat, habundanter ipsi cum sociis suis, quamdiu secum erant,
donabat, et insuper offerebat, ut, si vellet, partem Galliarum non
minimam illi regendam committeret, ac filiam fratris sui virginem
illi coniugem daret, eumque ipse loco adoptivi semper haberet".
EADMER, hoofdstuk 5 en de overige levensbeschrijvers stemmen
volkomen overeen met Eddius en Beda.
Als wij nu deze gegevens bezien, dan kunnen wij tot de volgende
reconstructie van het verloop der gebeurtenissen komen: Wilfrid
was een vlot en intelligent jongeling. Dalfinus, die hem had leeren
kennen in het huis van Annemundus, trachtte nu door middel van
den bisschop, zijn dochter aan Wilfrid uit te huwen. Als politiek
persoon, — stadsprefect van Lyon, — zou Dalfinus dan wel voor
een goede positie zorgen en stelde vast aan Wilfrid voor: het bestuur
over een niet gering deel van Gallië. Annemundus, díe ook wel veel
voor dat plan voelde, — schijnbaar heelemaal geen oog hebbend
voor de meer religieuze verlangens van Wilfrid, — verbond zich,
hem aan te nemen als zijn eigen kind, en dus, zooals wíj in H. E.,
V, 19 lezen: „ . . . .ut heredem sibi illum faceré c o g i t a s s e t , . . . . " (vgl.
EDD., 6).
Hoewel dus de vooruitzichten voor Wilfrid zeer aanlokkelijk
waren, wees hij toch alle aanbiedingen van de hand, en stemde
alleen toe in het voorstel van den bisschop, hem als een vader te
erkennen. Dit laatste blijkt uit de verdere gegevens van Eddius,
want hij noemt Annemundus, na den terugkeer van Wilfrid uit
Rome, herhaaldelijk„Pater". Zoo b.v. EDD., 5: „
iterum ad
patrem suum a r c h i e p ï s c o p u m . . . . commode p e r v e n i t . . . . " ; EDD.,
6: „ . . . . Invento igitur Dalfino archiepiscopo sospite et sano,
gratulabundus filius ad patrem ingreditur".
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Evenzoo doet FRIDEGODUS, v. 167—168:
„Gaudebant ambo, Wilfridus amore paterno,
nee minus ipse pater dilecto pignore viso".
Als reden van zijn weigering benadrukte Wilfrid nog eens sterk
zijn verlangen naar Rome te gaan, om daar de kerkelijke instellin
gen te bestudeeren tot nut van zijn eigen volk. En dat dit inderdaad
bij Wilfrid ernst was, blijkt uit zijn handelwijze te Rome, waarvan
wij in EDD., 5 lezen: „ . . . . et in oratorio sancto Andreae apostolo
dedicato ante altare
apostolum
humiliter genuflectens,
adiuravit in nomine Domini Dei a p o s t o l u m , . . . . ut pro sua inter
cessione Dominus ei legendi ingenium et docendi in gentibus eloquentiam evangeliorum concedisset".
Wel beloofde^ Wilfrid nog eens naar Lyon terug te gaan op den
terugweg naar zijn geboorteland. De bisschop erkende in Wilfrid's
woorden zijn vast besluit, en nadat hij hem van alles voorzien had,
liet hij hem met zijn gezellen naar Rome vertrekken.
21) Waarschijnlijk kwam Wilfrid in de lente van 654 in Rome
aan. Wij kunnen als volgt tot den datum komen: bij EDD., 5 staat
van Wilfrid: „ . . . . per m u l t o s m e n s e s loca sanctorum omni
die ad orationem circumiens, invenit d o c t o r e m , . . . . nomine Bonif a c i u m , . . . . postremo praesentavit (Bonifacius) eum papae beatae
m e m o r i a e . . " , Dit wordt bevestigd door BEDA, H. E., V, 19: „et cum
m e n s e s a l i q u o t ibi studiis o c c u p a t u s . . . . ". Waar wij nu
weten, dat Wilfrid intens verlangde den opvolger van Petrus te zien
en door hem te worden gezegend, daar kunnen wij ons slecht voor
stellen dat Wilfrid „multos menses" gewacht zou hebben om naar
den paus te gaan.
Nu is het bekend, dat Juni 653 paus Martinus I naar Constantinopel vertrok, maar nooit meer vandaar terugkeerde. Gevangen
genomen en verbannen stierf hij 16 September 655. Zijn opvolger
paus Eugenius I werd 8 September 654 geconsacreerd, dus in S e p .
tember 654 op zijn vroegst, kon Wilfrid bij den paus komen. Rekenen
wij nu „multos menses" of „menses aliquot" terug, dan komen wij
voor de aankomst van Wilfrid in Rome, aan de lente van 654.
Wilfrid kwam dus tijdens de sedis vacatio te Rome aan, en aldus
begrijpen wij ook beter het „postremo praesentavit" van Eddius.
22) С PLUMMER, a. w., deel II, blz. 321, vertelt, dat men rond
het jaar 1890 te Whitby een looden bulla vond met de volgende
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inscriptie': + BONIFATII -\
h ARCEIDIAC + , welke bulla
nu in het museum van Whitby bewaard wordt. Waarschijnlijk hebben wij hier een tastbaar bewijs van de hechte vriendschap tusschen
Wilfrid en zijn Romeinschen vriend Bonifacius.
Verdere gegevens over dezen aartsdiaken Bonifacius ontbreken,
behalve dan datgene wat EDD., 53 nog van hem vertelt.
23) De bepaling van EDD., 5: „ . . . . nomine Bonifacium archidiaconem unum ex consiliariis sapientissimum,.... ", wordt door
BEDA, H. E., V, 19 nauwkeuriger omschreven en wel: " . . . . Bonifatii videlicet archidiaconi, qui etiam c o n s i l i a r i u s
erat
apostolici
papae....".
Voor een verklaring van het begrip „schismatieken" in verband
met de Paaschdatum-berekening, vergelijke men III, aant. 41 en 54.
24) BEDA, H. E., V, 19 zegt hiervan: , , . . . . cuius magisterio
IUI evangeliorum libros ex ordine didicit, computum paschae rationabilem, et alia multa, quae in patriam nequiverat, ecclesiasticis
disciplinis accommoda, eodem magistro tradente percepit.
En hij voegt er aan toe, dat Wilfrid zijn studies met succes voltooide: „ . . . . et cum menses aliquot ibi studiis occupatus felicibus
exegisset.
25) Beda, die te voren niet gesproken heeft over Wilfrid's verlangen door den paus gezegend te worden, laat hem nu ook uit
Rome vertrekken zonder te spreken over een bezoek aan, of van
een zegen door den paus. Na het vermelden van Wilfrid's succesvolle studies, weet hij niet meer te zeggen dan: „rediit ad Dalfinum
in G a l l i a m . . . . " (H. E., V, 19).
26) Wilfrid vertrok na September 654 uit Rome. EDDIUS,
hoofdstuk 6 zegt: „Nam et per tres annos simul cum eo (Annemundus) mansit
". BEDA bevestigt dit H. E., V, 19:
et III
annos apud eum c o m m o r a t u s . . . . " . Het tweede verblijf van Wilfrid
te Lyon valt dus tusschen September 654 en September 657.
In verband met den datum September 657 zou men een moeilijkheid kunnen maken door een beroep te doen op DUCHESNE, Fastes
épiscopaux, deel II, blz. 170, waar deze auteur zegt, dat de naam
van bisschop Annemundus nog gevonden wordt op een oorkonde van
het jaar 660. Want wanneer wij van EDDIUS, hoofdstuk 7, verne232

men, dat Wilfrid eerst naar Engeland terugkeerde toen hij zijn
vader, bisschop Annemundus, begraven had, dan kan het feit van
den terugkeer eerst hebben plaats gehad in het jaar 660.
Hiertegen meenen wij het volgende te moeten inbrengen. Aangezien Eddius en Beda uitdrukkelijk zeggen, dat Wilfrid gedurende
drie jaar bij Annemundus verbleef, moeten wij aannemen, dat
volgens bovengenoemde opwerping, het verblijf van Wilfrid in Rome
dan van 654 (vgl. Ill, aant. 21) tot 658 geduurd heeft. Deze tijdsruimte van ongeveer vier jaar zou dan door Eddius worden aangegeven met den term „multos menses" en door Beda met „aliquot
menses" (vgl. Ill, aant. 21). Dit komt ons zeer onaannemelijk voor.
Vervolgens lezen wij bij R. AIGRAIN, l'Eglise franque sous les
Mérovingiens, in: FLICHE-MARTIN, Histoire de l'Eglise, deel V,
blz. 351, dat in het jaar 658 een zekere abt Genesius tot bisschop
van Lyon werd aangesteld en wel: nadat bisschop Annemundus
vermoord was.
Om genoemde redenen meenen wij te mogen vasthouden aan de
algemeene opvatting, dat Wilfrid eind 657 of begin 658 naar
Engeland terugkeerde.
27) Met den zin van EDD., 6: „Nam servus Dei Wilfrithus
desiderio concupiscens tonsurae Petri apostoli formulara in modum
coronae spineae caput Christi cingentis, a sancto Dalfino archiepis.
copo libenter suscepit", wordt zeer duidelijk aangegeven, dat Wilfrid
volkomen gebroken had met het Iro-Scottische monniksleven.
Immers, zelfs naar het uiterlijke, wenschte Wilfrid van deze monniken te verschillen. Daarom koos hij de Romeinsche kruinschering,
die aanmerkelijk verschilde van de Iro-Scottische. De eerste bestaat
n.l. daarin, dat men den bovenkant van het hoofd geschoren had,
dus in genoemde corona-vorm. Bij de laatste was de voorkant van
het hoofd, dus het voorste gedeelte tot een lijn van oor tot oor
geschoren, terwijl de rest van de haren lang gedragen werd.
Zeer interessant is op te merken, dat wij in het Vita sancii Cuthberti, auctore anonymo het volgende vernemen, wanneer St. Cuthbert, één van de voornaamste Iro-Scottische heiligen, ín het IroScottische klooster Melrose (Mauros), de tonsuur ontvangt:
„ . . . . postquam servitutis Christi iugum tonsuraeque Petri formam
in modum corone spineae capud Christi cingentis, Domino adiuvante
s u s c e p e r a t . . . . " (VIT. CUTHB. AUCT. A N O M , II, 2). Dit gebeurde rond het jaar 650, toen Eata, — „an enthusiastic and uncom233

promising supporter of Celtic usages" (MEISSNER, α. w., biz. 138),
— het bestuur uitoefende over het klooster Melrose, dat een stich
ting was van Lindisfarne (vgl. BEDA, H. E., IV, 25). Een tiental
jaren later, in 661, verlaten Eata en met hem Cuthbert het klooster
Ripon, omdat zij zich niet wenschten te conformeeren met de
Romeinsche gebruiken (vgl. BEDA H. E., III, 25; V, 19), waarbij
ook het verschil in kruinschering een groóte rol speelde „ . . . . et
tonsuram coronae, nam et de hoc quaestio non minima e r a t . . . . "
(Η. E., Ill, 26).
Wij kunnen ons dus niet indenken, dat rond 650 de Romeinsche
kruinschering al gebruikelijk was in één van de voornaamste IroScottische kloosters, en daarom moeten wij concludeeren, dat de
bovenaangehaalde zin uit het Vita sancii Cuthberti, auctor e anonymo
een latere toevoeging is.
Eveneens durven wij dan beweren, dat Eddius dezen zin niet
overnam uit het oorspronkelijke Vita sancti Cuthberti, zooals de
meeste tekstuitgaven aangeven, maar dat misschien het tegenovergestelde heeft plaats gevonden: n.l. de latere toevoeging werd
ontleend aan het Vita sancti Wilfridi van Eddius,
28) De gegevens van Eddius over koningin Bathildis en den
moord op bisschop Annemundus, bieden ons hier een goede gelegenheid, om door een dieper onderzoek naar de ware toedracht der
zaak de betrouwbaarheid van dezen auteur vast te stellen.
Deze gebeurtenissen speelden zich af buiten Engeland, dus was
het voor Eddius zeer moeilijk daarover gegevens te verzamelen.
Blijkt het nu dat onze auteur in deze kwesties betrouwbaar is, dan
hebben wij een reden te meer, om hem ook geloof te schenken,
wanneer hij feiten vertelt, die in zijn onmiddellijke omgeving plaats
grepen (vgl. I, blz. 10; aant. 33).
W a t de kwestie van den moord betreft : al de ons bekende auteurs
hebben dit verhaal van Eddius overgenomen. Dit zegt natuurlijk
zeer weinig, daar wij in onze Inleiding aantoonden, dat Beda,
Eadmer, Fridegodus en anderen bijna in alles op Eddius steunen.
Met betrekking tot het hier te behandelen stuk is dit evident, want
allen, behalve Eadmer, noemen als aanstichtster van den moord
koningin Bathildis, eveneens hebben zij allen de meer genoemde
namenverwisseling (Dalfinus en Annemundus) overgenomen, alleen
verschillen zij in het opgeven van het aantal moorden, dat de
koningin heeft laten uitvoeren. Zoo heeft BEDA, H. E., V, 19:
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„Namque Baldhild regina missis milítibus episcopum iussit interfici.
FRIDEGODUS, v. 184: „Francorum tum forte scelus vastissima
pestis augebat, Bathild reginae nomine p i s t r i x . . . . " .
EADMER, 7: „Siquidem Regina Francorum ea tempestate sae.
vam Ecclesiae Christi tempestatem intulerat. linde ut alia t a c e a m . .
octo ecclesíarum Patres ense peremit, cum quibus et praedictum
venerandum antistitem parí huic vitae poena mortis exemit".
WILHELM van MALMESBURY (PL., П9, 1554) : „Sed invidit
diabolus Wilfrido Galliam, Dalfino longiorem vitam, Bathildi regi
nae furias infernales immittens, ut eum post novem, quos trucidaret
episcopos, accumularet in decimum".
Wij moeten ons dus afvragen, of dit gegeven van Eddius in zich
juist is. Met betrekking tot koningin Bathildis, staan wij direct al
voor de groóte moeilijkheid, dat Eddius haar vergelijkt met de
wreede Jezabel, — EDD., 6: „ . . malivola regina nomine Baldhild
ecclesiam Dei persécuta est; sicut olim pessima regina J e z a b e l . . " ,
— terwijl de Kerk haar vereert als een heilige om haar vroomheid,
haar liefdadigheid en nederigheid.
Zoo lezen wij b.v. in het Vita Badhildi, dat de koningin aan haar
echtgenoot de kerken en armen aanbeval; dat zij zelf, — voor haar
zoon regeerend, — simonistische wijdingen niet erkende, den verkoop van Christenslaven verbood, vele slaven vrijkocht en in vele
kloosters de tucht herstelde; dat zij vele goederen schonk aan de
kloosters Farmoutier en Chelles, in welk laatste klooster zij in 680
in een geur van heiligheid stierf (vgl. hiervoor MGH., rerum Merov.,
II, blz. 493 vv.; MABILLON, Annales ord. S. Bened., I, blz. 438 vv.).
Deze kwestie zal wel nooit opgelost worden, daar het, — bij gebrek
aan bronnen, — onmogelijk is, de verantwoordelijkheid van de
koningin voor dezen moord op bisschop Annemundus al of niet vast
te stellen. Zeer juist drukt daarom R. AIGRAIN (FLICHE-MARTIN, Histoire de l'Eglise, deel V, blz. 351, aant. 3} zich uit, wanneer
híj zegt: „Le martyre de saint Ennemond est attribué à des ordres
donnés par la reine, non seulement dans les Acta S.
Aunemundi
qui ne nous sont parvenus que sous des remaniements d'assez basse
époque, mais dans la vie (par Eddi Etienne) de saint Wilfrid d'York.
Il est difficile de déterminer la part de responsabilité de Bathilde
dans cet assassinat politique qui eut pour mobile principal la jalousie de certains grands de la cour envers un personnage trop puissant
à leur gré".
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Wat het standpunt van Eddius betreft, kunnen wij misschien een
verklaring vinden in het feit, dat voor den naam Bathildis in het
handschrift С (Cottonian Collection, Vesp. D. VI) van het Vita
sancti Wilfridi, auctore Eddio Stephana en ook in sommige hand
schriften van Beda's Historia Ecclesiastica de naam Brunhild staat
(vgl. С. PLUMMER, α. w., deel I, biz. 325, aant. 1 : „Several MSS.
both of Bede and Eddius read b r u η h i 1 d here for b a 1 d h i 1 d " ) .
Aan den naam Brunhild was inderdaad een heele serie misdaden
verbonden, vooral tegen hoogere kerkelijke functionarissen. Even
eens is waar, dat in het Vita sancti Columbani, Brunhild vergeleken
wordt met Jezabel (A. SS. OSB., I, pars II, blz. 15: „Mentem Brunechildis, secundae ut erat Jezabelis"), hetgeen nog eens herhaald
wordt in het Vita van Desiderius van Vienne, ook een slachtoffer
van genoemde koningin.
Nu is het heel goed mogelijk dat Eddius, niet precies op de hoogte
van de situatie, — wat niet te verwonderen is, wanneer wij daarbij
bedenken, dat er ook thans nog zoo weinig zekerheid over deze
tijden bestaat, — ook de misdaad ten opzichte van Annemundus in
verband heeft gebracht met deze koningin, hoewel Brunhild in
613/614 reeds gestorven was. Deze veronderstelling wordt nog
waarschijnlijker, wanneer wij bij EDD., 6. lezen: „ . . ita ista, exceptis sacerdotibus et diaconibus, novem episcopos occidere iussit.
Eddius heeft misschien het leven van Columbanus gekend, hij wist,
dat Brunhild vele misdaden begaan had tegen kerkelijke functiona
rissen, en zoo worden de combinatie Bathild-Brunhild-Jezabel en
de moord op Annemundus, maar ook Eddius' standpunt verklaar
baar. Hoe wij echter de zaak ook mogen bezien, het blijft een feit,
dat onze auteur niet goed op de hoogte is geweest, hoewel, wanneer
hij meende het met koningin Brunhild te doen te hebben, zijn typee
ring van deze vrouw volkomen juist is. Het eenige, wat wij hem dan
kunnen verwijten is, dat hij heel verklaarbaar twee namen verwis
selde.
Wat den persoon van bisschop Dalfinus betreft, hebben wij reeds
aangetoond, dat er tijdens het verblijf van Wilfrid te Lyon geen
bisschop Dalfinus is geweest (vgl. I l l , aant. 19). Ook hier heeft
Eddius dus den naam verwisseld. Maar wat hij over bisschop Dalfinus
zegt, stemt volkomen overeen met wat wij in een oud Breviarium
van Lyon over Annemundus lezen:
„Dum sublimitatis gloria celsior videretur in coetu, incidit cunctis
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in odium, qui tractare seditiose coeperunt sub clandistina accusatione, dicentes quasi regnum evertere moliretur occulte. Interea facta
est coniunctio ex Regis imperio in suburbano Aurelianensis u r b i s . . .
in quam vénérant proceres maiores natu ducesque cum plebibus.
Huic loco solita vacatione beatum antistitem cum fratribus crediderunt affuturum, sed hic adhuc fessus, quo nuper laboraverat taedio
venire non valuit.
Sic, quem adversus eum conceperant, revelarunt dolum, e t e i u s
g e r m a n u m q u a s i p r a e f e c t u m L u g d u n i , quae est
caput Galliae, vehementer angebant pro falso infidelitatis crimine,
Rex truncavit capite. Tunc vir Dei e x f r a t r i s interitu illico
suae didicit vitae dispendium; et quia spiritus promptus est, et caro
semper infirma, trepidans paululum ab urbe declinavit praesentiam.
Sed postea recordatus praemii, martyrio se cupiens munerari ad
propriam reversus est c i v i t a t e m . . . .
Et iam tribus ducibus praeceptum fuerat ut beatum pontificem sub
fida custodia Principi praesentarent, atque si resultasse! exstinctum
re'inquerent....
Cum a praefecto et satellitibus ad locum S. Martialis civitati
Aurelianensi vicinum regiis praesentandus conspectibus duceretur,
in territorio Cabilonensi tentoria fixerunt. Ubi timentes ne gratiam
apud Regem inveniret, eorumque machinamenta reducerentur ad
nihilum, inito Consilio eum nocte occiderunt. Aderat Wilfridus
magistrum secutus desiderans cum eo pariter occumbere: sed hunc
ubi peregrinum, atque de natione Anglorum cognovere, neque eum
trucidare cum suo voluere pontífice" (Breviarium Camerae Lugdunensis, in: Gallia Christiana, deel IV, blz. 45).
Uit deze gegevens blijkt, dat alles wat Eddius over bisschop Dalfinus, zijn broer den stadsprefect en over Wilfrid's verhouding tot
genoemden bisschop vertelde, volkomen in overeenstemming is met
andere geschiedkundige bronnen. Wij hebben hier dus maar alleen
met een naamsverwisseling te doen en deze vergissing lag voor de
hand, daar beide personen in dezelfde stad leefden en tegelijkertijd
werden vermoord.
Wanneer wij hierbij bedenken, dat Eddius het van-hooren-zeggen
had, dat hij niet in staat was om schriftelijke bronnen, — die wij
wel kunnen controleeren, — over die feiten, in een voor hem onbekend land gebeurd, te raadplegen, dan kunnen wij hem deze fouten
niet al te ernstig aanrekenen. De beide naamsverwisselingen zijn
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daarom geen redenen om aan de betrouwbaarheid van Eddius te
twijfelen.
Uit de aangehaalde Fransche bron moge tevens blijken, dat het
geheele verhaal van Eddius over bisschop Annemundus en Wilfrid
veel begrijpelijker wordt, wanneer wij ons op het standpunt stellen
van de groep auteurs, die de identificatie van Dalfinus en Annemundus n i e t aannemen. Wij spraken hier reeds over ín III, aant.
19 en verwezen toen naar deze uiteenzetting.
29) Vgl. Ill, aant. 28 in verband met den tekst uit het Breviarium
Cameras Lugdunensis, waar gesproken wordt over Wilfrid's aanwezigheid bij den marteldood van Annemundus.
EADMER zegt in hoofdstuk 7, dat Wilfrid niet vermoord werd,
omdat men toentertijd het Engelsche volk zeer vreesde: „Verum
ne id fieret, episcopus. . . . interdixit, et ne tantum flagitium flagitiis
suis gladiatores a d i c e r e n t . . . . quodque tune temporis magno terrori
quamplurimis erat, sua scilicet Anglorum n a t i o . . . . " .
30) Typisch in EDD., 6, 7 en 8, is het gebruik van het woord
„confessor". Na deze drie keer, zal hij het nooit meer in zijn Vita
Sancii Wilfridi bezigen. Dit is geheel overeenkomstig de gewoonte
van Eddius om aan Wilfrid telkens een nieuwen titel te geven, wanneer de behandelde stof van het leven hem dat toelaat.
31) Alchfrid werd geboren uit het eerste huwelijk van koning
Oswiu met een Britsche vrouw Riemmelth (vgl. Hist.
Britonum,
uitg. TH. MOMMSEN, MGH., Auct. ant., XIII, blz. 203), want hij
is te oud om een kind te zijn uit Oswiu's tweede huwelijk met
Eanfleda tusschen 642 en 644 gesloten, daar prins Alchfrid reeds
in 653 vernoemd wordt als de gemaal van.Cyneburg van Mercië
(vgl. BEDA, H. E., 111,21).
Alchfrid was een vurig aanhanger van de Romeinsche tradities,
welke kerkelijke richting hij volgens Eddius, op aansporen van
Coenwalch van Wessex gekozen had (vgl. EDD., 7: „ . . . . et sancii
Petri apostoli ecclesiae disciplinam multiplicem didicisse, quam
maxime rex d i l i g e b a t . . . . " ) .
Bij BEDA vinden wij dit eveneens bevestigd, b.v. H.E., III, 25:
,
huius (Wilfrid) doctrinam omnibus Scottorum traditionibus
iure praeferendam s c i e b a t . . " ; en H. E., V, 19: „At ille (Wilfrid)
Brittaniam veniens, coniunctus est amicitiis Alchfridi regis, qui
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catholicas ecclesiae regulas sequi semper, et amare didicerat".
Het was zelfs zoo sterk bij hem, dat hij samen met Benedict
Biscop naar Rome zou gegaan zijn, als zíjn vader hem dit niet verhinderd had: „Quo tempore Alchfridus supradicti regis Oswii filiiis
et ipse propter adoranda apostolorum limina Romam venire disponens, comitem eum eiusdem itineris accepit. Quem cum pater suus
ab intentione memorati itineris revocaret, atque in patria ас regno
suo faceret r e s i d e r e . . . . " (BEDA, HIST. ABB., § 2).
Over de verhouding van Alchfrid tot zijn vader, in de kwestie
betreffende het episcopaat van Wilfrid over York, vergelijke men
III, aant. 62.
32) In den grooten slag van Winwidfield in 655 had koning
Oswiu de onafhankelijkheid van Northumbrië verdedigd tegen den
meer genoemden Penda van Mercië, hierbij krachtig gesteund door
zijn zoon Alchfrid. Northumbrië was toen verdeeld in twee provincies, n.l. Bernicia en Deira. Reeds vanaf 642 regeerde Oswiu over
Bernicia (vgl. H. E., Ill, 14), maar tengevolge van den dood van
Ethelwald, een neef van koning Oswiu, die over de provincie Deira
heerschte en door zijn overwinning bij Winwidfield werd Oswíu's
macht nu ook uitgebreid over de provincie Deira. Wij vinden Oswiu
dan ook regelmatig vernoemd als den koning van de „provinciae
Nordanhymbrorum" (vgl. BEDA, H. E., III, 29).
Als zeer waarschijnlijk wordt aangenomen, dat Oswiu in 655
Alchfrid tot onderkoning van Deira aanstelde, want wij vinden
Alchfrid, niet alleen bij EDD., 7 en 10 als koning vernoemd, maar
ook bij BEDA, H. E., III, 25:
amicus Alchfridi regis"; H. E.,
Ill, 25: „Venerunt ilio reges ambo, pater scilicet et f i l i u s . . . . "
(Oswiu en Alchfrid); H. E., V, 19: „ . . . . c o n i u n c t u s est amicitiis
Alchfridi r e g i s . . . . " . Bovendien weet FLORENCE van WORCESTER ons nog te vertellen: „ A l c h f r i d . . . . qui regi Oithelwaldo, regis
Oswaldi filio, in regnum s u c c e s s i f . . . . " (Chr. ex CÄr.,uitg. THORPE,
I, 25).
33) Dat koning Alchfrid, op aansporen van koning Coenwalch
van Wessex, een vurig aanhanger was geworden van de Romeinsche
Kerk, vinden wij alleen bij Eddius aangegeven. Uit hetgeen volgt,
moge blijken, dat een eventueel contact tusschen beide vorsten
inderdaad bestaan kan hebben.
Wij weten reeds, dat Benedict Biscop een vurig verdediger en
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propagandist van de Romeinsche richting in de Angelsaksische Kerk
was (vgl. Ill, aant. 17).
Eveneens hebben wij gezien, dat Alchfrid samen met Benedict
Biscop naar Rome wilde gaan (vgl. Ill, aant. 31).
En in de HIST. ABB., van BEDA, 4, lezen wij het volgende: „At
ingressus Brittanniam (Benedict Biscop), ad regem se Occidentalium
Saxonum nomine Counvalh conferendum putavit, cuius et ante non
semel amicitiis usus, et beneficiis erat adiutus". Benedict Biscop
was een vriend van beide koningen, en het kan dus heel goed moge.
lijk geweest zijn, dat door middel van hem de twee vorsten met
elkaar in contact zijn gekomen, en de oudere Coenwalch zijn jonge
ren vriend gewonnen heeft voor zijn eigen inzichten met betrekking
tot de Kerk van Engeland.
34) De reeds meer genoemde tegenstelling in de Angelsaksische
Kerk dateerde al vanaf den tijd, dat de Romeinsche missionarissen
in Engeland waren aangekomen.
Reeds onder bisschop Augustinus ontstonden er eenige conflic
ten. Hij had getracht eenheid te brengen tusschen beide groepen,
maar niets had geholpen, geen bidden of smeeken, geen aansporin
gen of verwijten (vgl. BEDA, H. E., II, 2).
Laurentius, de opvolger van Augustinus, probeerde contact te
krijgen met de Iro-Scotti door het sturen van een brief: „Dominis
carissimis fratribus episcopis vel abbatibus per universam Scottiam
Laurentius, Mellitus et Justus episcopi, servi servorum Dei" (BEDA,
H. E., Π, 4), maar het bleef bij het oude; zelfs weigerde een bisschop
van de Iro-Scotti, — zoo staat er in denzelfden brief, — met hen
samen te eten of in hetzelfde hospitium te verblijven.
Op aansporen van de Romeinsche missionarissen, bemoeiden de
pausen Honorius Γ (625—638) en Joannes IV (640—642) zich met
deze kwestie, maar ook hun pogingen om eenheid te scheppen, sor
teerden weinig effect. Zelfs werd de invloed der Iro-Scotti sterker,
toen Paulinus in 633 uit Northumbrië moest vertrekken en hij het
land moest overlaten aan de missionarissen van de andere kerkelijke richting. Dat deze geloofsverkondigers van uit het noorden van
Engeland naar Northumbrië kwamen, vindt zijn oorzaak in het feit,
dat zij door koning Oswald hierheen ontboden werden, nadat hij
de heidensche vorsten Penda en Caedwalla (vgl. Ill, aant. 2) had
weten te verdrijven: „Idem ergo Oswald, mox ubi regnum suscepit,
desiderans totam, cui praeesse coepit, gentem fidei Christianae
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gratia i m b u ì . . . . misit ad maiores natu Scottorum, inter quos
exulans ipse baptísmatis sacramenta cum his, qui secum erant,
militibus consecutus e r a t . . . . " (BEDA, H. E., Ill, 3). Op dit verzoek,
kwam bisschop Aidan vanuit Yona naar Northumbrië en stichtte
een klooster te Lindisfarne.
Tijdens het bestuur van bisschop Aidan bleef alles tamelijk rustig,
mede tengevolge van het feit, dat de Romeinsche richting alléén in
Kent nog maar iets beteekende: „Haec autem d i s s o n a n t i a . . . .
vivente Aidano patienter ab omnibus t o l e r a b a t u r . . . . " (BEDA,
H. E., III, 25). Onder Aidan's opvolger, bisschop Finan, wordt het
erger. BEDA, over den tijd van Finan sprekend, zegt: „His temporibus quaestio facta est frequens et magna de observatione p a s c h a e . . "
(H. E., Ill, 25).
In hetzelfde hoofdstuk vertelt BEDA dan, dat een zekere Ronan,
een vurig verdediger van de romeinsche Paaschviering, wel eenige
verbeteringen kon bewerken, maar met Finan was niets te bereiken:
„ . . . . n e q u á q u a m tarnen Finanum emendare potuit; quin potius,
quod esset homo ferocis animi, acerbiorem castigando et apertum
veritatis adversarium reddidit".
Toen bisschop Finan in 661 gestorven was, werd als zijn opvolger
aangewezen Colman, die echter maar gedurende drie jaar in Northumbrië zou blijven, want in dezen tijd werd de strijd beslist ten
gunste van Rome.
Over den tijd van Colman spreekt BEDA als volgt: „Defuncto
autem Finano, qui post illum fuit, cum Colmanus in episcopatum
succederet et ipse missus a Scottia, gravior de observatione Paschae,
necnon et de aliis ecclesiasticae vitae disciplinis controversia nata
est" (Η. E., Ill, 25).
Wij kunnen ons voorstellen, dat deze tegenstellingen overal tot
uiting kwamen, zelfs in de afzonderlijke gezinnen. Een typisch
staaltje daarvan vernemen wij bij BEDA, H. E., III, 25, over het
koninklijke gezin van Northumbrië.
De koningin Eanfleda leerden wij reeds kennen als de geestelijke
dochter van Paulinus, den Romeinschen missionaris (vgl. I l l , aant.
7). Prins Alchfrid voelde eveneens zeer veel voor Rome, zooals wij
al gezien hebben in III, aant. 31. Maar koning Oswiu hield het met
de Scotti: „Quia nimirum Osviu a Scottis edoctus et baptizatus,
illorum etiam lingua optime inbutus, nil melius, quam quod illi
docuissent, a u t u m a b a t . . . . " (H. E., Ill, 25).
Wanneer

nu dit koninklijk

gezin Paschen ging vieren, kon
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het volgende gebeuren: „Observabat et regina Eanfled cum suis,
iuxta quod in Cantia fieri viderat, Habens secum de Cantia presbyterum catholicae observationis, nomine Romanum. Unde nonnumquam contigisse fertur illis temporibus, ut bis in anno uno pascha
celebraretur, et cum rex pascha dominicum solutis jejuniis faceret,
turn regina cum suis persistens adhuc in jejunio diem palmarum
celebraret". Geen wonder, dat Alchfrid zoo'n belangstelling toonde
voor Wilfrid en diens inzichten over de kerkelijke aangelegenheden
in Engeland.
Meer uitgebreid zullen wij de verschilpunten van beide richtingen
behandelen in III, aant. 41.
35) BEDA, H. E., V, 19: „ . . . . coniunctus est amicitiis Alchfrid
r e g i s . . . . " . EAD., 8: ,
ex h o c . . . regalera curiam fovit; et
virtute animi gratiam, gloriam, honorem sibi c o m p a r a v i t . . . . " .
36) BEDA vertelt ons nog, waarom Alchfrid deze schenking aan
Wilfrid deed: „Unde et ille, quia catholicum eum esse conperiit, mox
donavit terram X familiarum in loco qui dicitur S t a n f o r d . . . . "
(Η. E., V, 19).
De plaatsnaam „Aetstanforda" van Eddius moet waarschijnlijk
geïdentificeerd worden met „Stamford-Bridge" bij York. Vergelijk
hiervoor G. BROWNE, Theodore and Wilfrith, biz. 21, aant. 1; biz.
53; RAINE, H. Y., I, biz. 12, aant. 3.
37) Van veel grootere beteekenis dan de schenking Stamford,
was het feit, dat aan Wilfrid ook het klooster Ripon geschonken
werd door Alchfrid. Deze grootere beteekenis wordt ons eerst
duidelijk, wanneer wij weten, wat met deze schenking gepaard ging,
iets wat wij vernemen van Beda, niet van Eddius.
Beda in zijn Historia Ecclesiastica vertelt ons, evenals Eddius,
dat direct na Stamford, ook het klooster Ripon aan Wilfrid werd
geschonken (vgl. H. E., Ill, 25; V, 19). In dezelfde hoofdstukken
vermeldt hij echter tevens, dat dit klooster, eenige jaren te voren
door Alchfrid gesticht, allereerst aan de Iro-Scottische monniken
was gegeven, opdat zij daar het kloosterleven zouden organiseeren :
„
. unde etiam ei donaverat monasterium XL familiarum in loco,
qui dicitur Inhrypum. Quem videlicet locum paulo ante eis, qui
Scottos sequebantur, in possessionem monasterii dederat" (H. E.,
III, 25); en ,
quem videlicet locum dederat pridem ad construendum inibì monasterium his, qui Scottos sequebantur" (H. E.,
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V, 19). Inderdaad had koning Alchfrid aan abt Eata van Melrose
een zoodanig verzoek gericht: „Cumque post aliquot annos regi
Alchfrïdo piacerei, pro redemptionem animae suae locum quendam
regni sui, qui vocatur in Ripum, ad construendum ibidem monasterium Eatan abbati donare, tollens idem abbas quosdam e fratribus
secum, in quibus et Cuthbertum, condidit ibi quod petebatur monasterium, atque eisdem, quibus antea Mauros institutis disciplinae
regularis i m b u i t . . . . " (BEDA, VIT. CUTH., 7).
Vóór de komst van Wilfrid in Northumbrië vertoonde prins
Alchfrid reeds neigingen tot de Romeinsche partij, maar na dit
eerste onderhoud met dezen monnik, — van hem voor zichzelf en
zijn volk veel meer verwachtend dan van de Scotti, — stelde hij
Eata voor de keuze: de Romeinsche gebruiken aan te nemen of
anders maar terug te keeren naar hun klooster Melrose. Eata koos
het laatste, hij deed dat liever dan zich onderwerpen aan Rome
en aan Wilfrid. BEDA zegt hierover het volgende: „Sed quia illi
postmodum data sibi optione magis loco cedere, quam suam mutare
consuetudinem volebant, dedit eum illi, qui dignam loco et doctrinam
haberet, et v i t a m . . . . " (H. E., Ili, 25); en: „Verum quia illi postmodum optione data maluerunt loco cedere, quam pascha catholicum, ceterosque ritus canónicos iuxta Romanae et apostolicae
ecclesiae consuetudinem recipere, dedit hoc illi, quem melioribus
inbutum disciplinis ac moribus v i d i t . . . . " (H. E., V, 19).
Het gevolg was natuurlijk, dat er te Ripon een groot gebrek aan
kloosterlingen ontstond. Wilfrid verzocht nu den abt van het
klooster Gilling om monniken af te staan voor Ripon, omdat hij
wist dat men daar in alles de voorkeur gaf aan de Romeinsche
tradities. Onder leiding van Ceolfrid, die later in Canterbury het
Benedictijnsche kloosterleven bestudeerde, namen de monniken van
Gilling hun intrek in Ripon (HIST. ABB. AUCT. ANON., 2 en 3 :
„Ipse ( C e o l f r i d ) . . . . intravitque monasterium, quod positum in loco,
qui dicitur I n g a e t l i n g u m , . . . . et Tunberctus una cum Ceolfrido et
non paucis e fratribus eius monasterii invitatus a Wilfrido episcopo
ad monasterium Rypense secessit, ubi Ceolfridus iuxta morem
regulari subditus conversation!, tempore procedente, a praefato
episcopo ad presby teratum electus atque ordinatus e s t . . . . Qui mox
ordinatus ob studium discendi maxime vitae monasterialis et gradus,
quem subíerat, instituía, Cantiam petiit).
Over Eata en Cuthbert en hun overgang tot de Romeinsche richting, vergelijke men III, aant. 168 en 179.
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38) Op het eerste gezicht zou men meenen dat deze bisschop
Agilbert van over zee was gekomen om de koningen Oswiu en
Alchfrid te bezoeken.
Eddius heeft in zooverre gelijk met zijn term „transmarinus", dat
deze prelaat inderdaad vanuit Frankrijk, — waar hij, zonder een
vast diocees, bisschop gewijd was, — naar Ierland kwam om daar te
studeeren. Daarna vinden wij Agilbert terug als bisschop van
Dorchester. Maar omdat hij het niet eens was met de verdeeling
van zijn bisdom, door koning Coenwalch in 663 voorgesteld, keerde
hij naar Gallië terug (vgl. H. E., Ill, 7:
rediit Galliam").
Dit „rediit Galliam" van Beda doet echter zeer eigenaardig aan,
wanneer wij ons eenerzij ds houden aan de algemeene overtuiging
dat de bezetting van den zetel van Winchester, — het nieuwopgerichte bisdom bij genoemde verdeeling van het diocees Dorchester, — door Wini in 663 plaats had en anderzijds van BEDA zelf
vernemen, dat Agilbert nog in 664 op de synode van Whitby tegenwoordig was: „Venerai eo tempore Agilberctus Occidentalium
Saxonum e p i s c o p u s . . . . ad provinciam Nordanhymbrorum, et apud
eos aliquandiu d e m o r a b a t u r . . . . " ; en tijdens de zitting te Whitby:
„ . . . . iussit rex et Agilberctum proferre in medium morem suae
o b s e r v a t i o n i s . . . . " (H. E., III, 25).
Nu plaatst de Saksenkroniek het feit van de inbezitname van het
bisdom Winchester door Wini in het jaar 660 en vertelt erbij, dat
Wini den zetel van dit bisdom gedurende drie jaar bezet hield. Dit
laatste gegeven stemt tamelijk goed overeen met BEDA, H. E., III,
7: , , . . . . Non multis autem annis post abscessum eius a Brittania
transactie (n.l. van Agilbert), . . . . pulsus est Wini ab eodem rege
de e p i s c o p a t u , . . . . ". Zoo zou dan de verdrijving van Wini in het
jaar 663 hebben plaats gehad.
M a a r . . . . wij weten ook, dat Ceadda door Wini gewijd werd,
toen hij nog bisschop in Wessex (Winchester) was en Beda geeft
als datum voor deze gebeurtenis het jaar 664 (H. E., III, 28). Daarom kunnen wij onmogelijk aanvaarden, dat Wini in 663 verdreven
werd van zijn zetel te Winchester. Evenmin kunnen wij aannemen,
dat Agilbert in datzelfde jaar 663 naar Gallië is teruggekeerd,
aangezien hij in het jaar 664 nog aanwezig was op de synode van
Whitby in Northumbrië. En om deze twee redenen is het eveneens
onmogelijk, dat de verdeeling van het bisdom Dorchester heeft plaats
gevonden in het jaar 660, zooals de Saksenkroniek
het doet voorkomen.
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Wanneer wij aannemen, dat Wini in 663 Winchester kreeg en in
dat jaar ook de sedis vacatio van Dorchester plaatsen, dan komen
wij ook beter uit met de andere gegevens: Agilbert ging in 663 naar
Northumbrië, — dus niet „rediit Galliam, — verbleef daar eenigen
tijd „aliquandiu", wijdde tijdens dat verblijf Wilfrid tot priester
en keerde dan, nadat hij de bijeenkomst van Whitby in 664 had
medegemaakt, naar Gallië terug, waar hij nog in datzelfde jaar
aankwam, zooals blijkt uit het verhaal van Wilfrid's bisschopswijding, waarbij hij tegenwoordig was:
Galliam mittens, cum
Consilio atque consensu patris sui Oswiu, episcopum sibi rogavit
o r d i n a r i . . . . eodem Agilbercto tunc episcopatum agente Parisiacae
c i v i t a t i s . . . . " (BEDA, H. E., V, 19].
39) BEDA, H. E., V, 19: „Quo in tempore, ad jussionem praefati regis presbyter ordinatus est in eodem monasterio ab Agilbercto
episcopo G e v i s s o r u m . . . . desiderante rege, ut vir tantae eruditionis
ac religionis sibi specialiter individuo comitatu sacerdos esset, ас
doctor". EAD., 8: „Hic, rogatus a rege, Wilfridum ad presbyteratus
officium promovit, utpote quem sacerdotio fungi dignissimum esse
cognovit".
De verschillende goede eigenschappen en bekwaamheden, waar
van Wilfrid tijdens zijn abt-zijn van Ripon blijk had gegeven,
schijnen dus wel voor Alchfrid de redenen te zijn geweest om
Wilfrid tot het priesterschap te doen komen.
Over Wilfrid als leider van de kloostercommuniteit te Ripon zie
III, aant. 64.40) Wilfrid werd dus door bisschop Agilbert, volgens den
wensch van den koning, tot priester gewijd. In verband met onze
tegenwoordige opvattingen moet het wel eigenaardig aandoen, dat
deze wijding, geheel buiten Colman om, tot stand kwam, terwijl
deze toch de bisschop was van het diocees waartoe Ripon behoorde.
De opvattingen van bisschop Agilbert betreffende de kerkelijke
organisatie en gebruiken der Iro-Scotti, die hij als verwerpelijk,
misschien wel als schismatisch aanzag, kunnen een gedeeltelijke
verklaring geven voor zijn handelwijze. Want Agilbert en niet
minder Wilfrid, zullen wel doordrongen zijn geweest van dezelfde
mentaliteit, die wij in het voorschrift van Theodorus' Poenitentiale
vastgelegd vinden: „Qui ordinati sunt a Scottorum vel Britonum
Episcopis, qui in Pascha vel tonsura catholici non sunt, adunati
aecclesiae non sunt, sed iterum a catholico Episcopo manus impo245

sitione coníirmentur (Poenitentiale Theodor i, lib. II, IX, can. 1, in:
H. & S., ΠΙ, biz. 197).
Misschien ook moeten wij rekening houden met het feit, dat men
in verschillende verafgelegen streken niet volledig op de hoogte
was van de strenge wetten, welke vanaf de oudste tijden door de
Kerk met betrekking tot deze zaken waren uitgevaardigd. Kenmer
kend ín deze is, dat het Poenitentiale van aartsbisschop Theodorus
van Canterbury (gestorven in 690) daaromtrent ook geen enkel
voorschrift bevat.
41) Reeds verschillende malen werd er gesproken over de twee
tegengestelde richtingen in de Angelsaksische Kerk, n.l. de IroScottische en Romeinsche richting.
Wanneer wij ons eenigszins willen oriënteeren betreffende deze
twee groepeeringen, iets willen begrijpen van de opvattingen der
vooraanstaande persoonlijkheden in dien strijd, dan moeten wij
nagaan: hoe die geschilpunten in den loop der tijden gegroeid zijn
en hun terugslag deden gelden in Engeland. Dit is van des te meer
belang, omdat wij in de levensbeschrijving van Wilfrid zoover
gekomen zijn, dat de strijd op haar hoogtepunt gekomen is, geworden is tot een openlijk conflict en dat de oplossing ervan, — althans
voor het uiterlijke, — gevonden werd op de bijeenkomst te Whitby
in 664.
De voornaamste geloofsverkondigers in Noord-Engeland waren
zonder twijfel de lersche monniken, onder leiding van Columba,
geweest. Vanuit diens stichting Yona had hij in het noorden van
Engeland en het zuiden van Schotland gemissionneerd. Steeds dieper
waren deze missionarissen het land binnengedrongen, tot ver in
Northumbrië, en het Christendom, sinds dien tijd ( ± 650) aldaar
gepractiseerd, was van Scottischen of lerschen (Celtischen) inslag.
Wanneer wij dus van de lersche of Scottische Kerk spreken,
bedoelen wij daarmede de Christelijke Kerk, die zich vóór de komst
van Augustinus in de verschillende deelen van Groot-Brittanië en
Ierland verspreid had en nog lang daarna zelfstandig bleef voortbestaan naast de, door de Romeinsche missionarissen in het leven
geroepen, Romeinsch-Saksische Kerk.
Deze Iro-Scottische Kerk had haar eigen, van Rome afwijkende
gewoonten, die voornamelijk hierop neerkomen:
a. de berekening van den Paaschdatum.
b. de vorm van de kruinschering.
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c. de inrichting van de kerkelijke hiérarchie.
d. de dubbelkloosters.
ad a.
De ontwikkeling van den strijd rond de Paaschberekening en
Paaschviering is zeer ingewikkeld geweest.
Wij meenen hier te kunnen volstaan met weer te geven, wat voor
een goed begrijpen van het Vita sancii Wilfridi noodzakelijk is. Het
begin van den strijd vond haar oorzaak in het feit, of men met de
Pascha-viering (dood- en verrijzenis-herdenking) zich moest aansluiten bij de viering van de Joden in het Oude Testament, of dat
men niets met de Oude Wet te maken had.
Naar aanleiding daarvan ontstonden twee partijen:
1. De EbionietischeQuartodecimanen, díe beweerden, dat men niets
anders moest doen dan men vroeger gedaan had in het Oude
Testament. Hun Pascha-viering was dus ín alles zuiver Joodsch,
niet christelijk en als ketters vallen ze dus direct buiten onze
beschouwing.
2. De op christelijken grondslag berustende partijen, die uitgingen
van het feit, dat de Oude Wet had opgehouden te bestaan. Wat
betreft den tijd van uitgang namen zij den H e n Nisan aan, maar
in de verdere berekening liepen zij uiteen.
Daarom ontstonden ook daar twee groepen:
a. zij, die zeiden, dat men moest vasthouden aan den weekdag, dus
altijd beginnen met de dood-herdenking op Vrijdag en eindigen
met de verrijzenis-herdenking op Zondag (Westen).
b. zij die beweerden: wij moeten vasthouden aan den maanddag,
dus altijd bepaaldelijk den 14en Nisan vieren als den sterfdag
van Christus, op wat voor dag deze ook valt (gedeeltelijk Oosten).
Deze groep geloofde n.l. dat Christus in zijn laatste levensjaar
het Pascha niet meer met zijn leerlingen genuttigd had, maar dat
Hij op den 14en Nisan, vóór het eten van het Paaschlam gestorven was. Zoo wilden zij den dood van Christus vieren altijd op
den 14en Nisan, ook al was het dan geen Vrijdag. Of zij dan de
verrijzenis drie dagen later vierden, of op den volgenden Zondag,
is niet zeker bekend.
Met de viering van het Pascha stond natuurlijk in nauw verband
het beëindigen van de Vasten, die aan deze herdenkingsfeesten
voorafging, en dat gaf het tweede verschil.
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Het W e s t e n beschouwde den 14en Nisan als een herdenking
van den dood van Christus en dus bleven zij vasten tot aan het
moment van de verrijzenis. Het O o s t e n daarentegen beëindigde
de Vasten na het verscheiden van Christus, dus op den 14en Nisan,
des middags om drie uur. De verschillen tusschen beide Christelijke
groepen betroffen dus niet het wezenlijke van de Pascha-viering,
maar alleen het bijkomstige.
Toch worden de Oostelijk-Christelijke groep en de Ebionietische
sekte Quartodecimanen genoemd, hoewel met dit verschil dat de
eersten, Joannietische Quartodecimanen heetten, omdat zij, het
voorbeeld van Polykrates van Ephese volgend, zich beriepen op
den Apostel Joannes, als zou deze geleerd hebben, dat de
Pascha-viering steeds op den 14en Nisan moest gehouden worden. De Westersche Christelijke groep daarentegen beriep zich op
Petrus en Paulus (vgl. EUS., Hist. Eccl, V, 23; SOCR., Hist Eccl,
V, 22).
De verschillen tusschen beide Christelijke partijen gaven toch op
den duur heel wat wrijving en vandaar, dat vanaf de oudste tijden
pogingen werden ondernomen, om beide groepen tot overeenstemming te brengen. Men kwam echter tot geen oplossing.
In den loop der 3e eeuw werd de tegenstelling nog verscherpt,
doordat er een geheel nieuw element in de strijdkwestie werd opgenomen, wat wij kortweg het astronomische element zullen noemen.
Dit nieuwe element hield het volgende in: wanneer precies valt
nu eigenlijk, gedurende het jaar, de 14e Nisan of m.a.w. hoe is deze
maanddatum in verbinding te brengen met het zonnejaar?
Over deze kwestie werd veel gestreden. Als uitgangspunt gebruikte men weer de Joodsche berekening, waarin de 14e Nisan ongeveer
samenvalt met de eerste volle maan na de lentenachtevening. En
ofschoon het Joodsche maanjaar korter is dan het zonnejaar, zoo
wist men toch altijd, door bepaalde aanvullingen, den 14en Nisan op
denzelfden tijd te houden.
Uitgaande van dit grondprinciep kwamen de twee Christelijke
groepen tot het volgende resultaat:
In het O o s t e n nam men als datum: de eerste volle maan na
den 14en Nisan, geen rekening houdend met den dag waarop dit
viel. In het W e s t e n hield men vast aan den Zondag, n.l. den
eersten Zondag ná de eerste volle maan, na den 14en Nisan. Viel
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echter deze volle maan reeds op een Zondag, dan nam men den
Zondag daarna.
Het ligt voor de hand, dat de verschillen nu nog grooter werden
en men trachtte een oplossing te vinden door het opstellen van een
zgn. Paaschcyclus.
De eerste cyclus was de 16-jarige van Hippolytus (vgl. EUS., Hist.
EccL, VI, 22). Dan kwam Alexandrie met den 8-jarigen cyclus van
Dionysius (vgl. EUS., Hist. EccL, VII, 20), welke echter verbeterd
werd door Anatolius, eveneens uit Alexandrie, met een 19-jarigen
Paaschcyclus. Maar ook deze cyclus onderging weer veranderingen,
omdat de Alexandrijnen de lentenachtevening op 21 Maart gingen
stellen en niet meer zooals vroeger op den 19en Maart.
Rond het begin der 4e eeuw was de toestand dus volkomen
hopeloos. Twee groóte groepen teekenen zich dan af:
1. Quartodecimanen en zij die geen rekening houden met de lentenachtevening, tezamen Proto-Paschieten genoemd, omdat zij hun
Paaschfeest eerder vierden dan de overige Christenheid.
2. Degenen, die wel rekening hielden met het nieuwe astronomische
element. Maar onder hen heerschte ook geen eenstemmigheid,
daar de Alexandrijnen vasthielden aan den 19-jarigen cyclus
en de lentenachtsevening op den 21 en Maart, terwijl de Romeinen den 16-jarigen cyclus van Hippolytus bleven volgen, later
uitgebreid tot een 84-jarigen cyclus.
De Vaders van het concilie van Arles in 314, konden de zoo vurig
gewenschte eenheid in de Paaschviering niet tot stand brengen, en
het werd hoog tijd, dat een algemeen concilie zich met deze kwestie
ging bezig houden.
Inderdaad werd deze zaak behandeld op de Algemeene Kerkvergadering van Nicea in 325. Wat er allemaal besproken is weten
wij niet, want in de cañones van genoemd concilie werd geen enkele
bepaling opgenomen over de Paaschviering.
Wij hebben alleen ter beschikking: een s c h r i j v e n van het
Concilie aan de kerk van Alexandrie en aan de broeders in Egypte,
Lybië en Pentapolis (SOCR., Hist. EccL, I, 9) ; bovendien nog een
brief van keizer Constantijn: aan allen, die niet aanwezig waren
op de kerkvergadering (EUS., Vit. Const., Ill, 18—20). In het eerste
document lezen wij : „Wij geven U met vreugde bericht over de verkregen eenheid in de P a a s c h v i e r i n g . . . . Alle broeders in het Oosten,
die vroeger met de Joden het Paaschfeest vierden, zullen zich van
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nu af met de Romeinen, met ons en met allen a a n s l u i t e n . . . . " Uit
den brief van Constantijn is op te maken, dat: Paschen altijd op een
Zondag gevierd moet worden; geen enkel contact mag bestaan met
de Joodsche Paaschviering; de lentenachtevening algemeen moet
worden aangenomen.
Een andere kwestie is, wat of Nicea deed voor de praktische
regeling; aan welke regeling, de Alexandrijnsche of Romeinsche, gaf
zij de voorkeur?
Jammer genoeg bezitten wij geen Acten van het Concilie van
Nicea. Toch hebben wij verschillende documenten, o.a. de Prologas
Paschalis van Cyrillus van Alexandrie, de Epistola ad episcopos
perAemiliam van Ambrosius, een brief van paus Leo I aan keizer
Marcianus, welke documenten alle bevestigen, dat men besloten
had: aan Alexandrie de berekening, aan Rome de jaarlijksche
afkondiging van dezen datum, — van te voren aan den paus medegedeeld, — over te laten, zooals paus Leo in genoemden brief zegt:
„ . . . . studuerunt itaque sancti Patres (van de kerkvergadering van
Nicea) occasionem hujus erroris auferre, omnem hanc curam
Alexandrine episcopo delegantes (quoniam apud Aegyptios hujus
supputationis antiquitus tradita esse videbatur peritia), per quern
quotannis dies praedictae solemnitatis Sedi apostolicae indicaretur,
cujus scriptis ad longinquiores ecclesias indicium generale percurreret".
Toch bleven er na Nicea nog verschillen bestaan. In het Westen
hield men zich nog lang aan den 84-jarigen cyclus.
Een nieuwe poging om eenheid in de Paaschberekening te brengen
ondernam Victorius in 457, totdat het eindelijk aan Dionysius
Exiguus gelukte een paaschcyclus op te stellen, — met als basis de
19-jarige cyclus van Anatolius, — die volkomen overeenstemde met
de nieuwere Alexandrijnsche berekeningen. R o m e en I t a l i ë
aanvaardden direct de nieuwe berekening van Dionysius, terwijl in
G a 11 i ë die van Victorius nog eenigen tijd gehandhaafd bleef en
in B r i t t a n n i ë de 84-jarige cyclus, welke eenige verbeteringen
had ondergaan door Sulpicius Severus.
Toen dus de Romeinsche missionarissen in Engeland kwamen,
leerden zij overal den Dionysiaanschen Paaschdatum. W a a r nu de
Iro-Scotti aan hun oude gebruiken streng vasthielden, daar is het
begrijpelijk, dat in deze kerkelijke gebieden opnieuw de strijd begon,
een strijd, waarvan wij in EDD., 10 de uiterste grenzen vinden
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aangegeven: hoe vieren "wij ons Paschen: tusschen den 14en en den
22en dag, of, volgens Rome, op den Zondag tusschen den 15en en den
21en dag.
Over de kwestie of men de Iro-Scotti „Quartodecimanen" kan
noemen, vergelijke men III, aant. 54 en voor de literatuur over de
Paasch-kwestie de Bibliografie.
adb.
Wat de kruinschering betreft, zoo zagen wij reeds in III, aant. 27,
dat hier over den uiterlijken vorm der tonsuur gestreden werd. Hierbij speelde natuurlijk het ontstaan der kruinschering een groóte rol.
De Romeinen beriepen zich op Petrus en verweten aan de IroScotti, dat hun tonsuurvorm van Simon den Toovenaar stamde, iets
wat zij natuurlijk niet aannamen en waaraan zij dus een ander gezag
gaven, n.l. den Apostel Joannes. Voor ons schijnt het heele geval
van weinig gewicht, maar voor de menschen van de 7e eeuw was dat
heel iets anders, wat wij mogen afleiden uit de gegevens van BEDA,
die naar aanleiding van deze strijd schrijft in zijn H. E., III, 26:
, , . . . . nam et de hoc quaestio non minima erat". Vergelijk ook H. E.,
V, 22; EDD., 10.
De bewijzen, die door beide partijen werden aangehaald, zijn in
geen geval betrouwbare historische gegevens. Trouwens, heel de
kwestie over het ontstaan van de tonsuurvorm, is tamelijk duister
(vgl. С. PLUMMER, α. w., 11, biz. 348 w . ) .
ad с
Het Christendom door de Iro-Scottische missionarissen in Enge
land gebracht, was een getrouwe copie van de inheemsche kerk.
Dus ook de organisatie, de hierarchische inrichting van die
inheemsche kerk werd naar elders overgebracht.
Deze organisatie nu berustte niet op een diocesaan-episcopaat,
maar de kerkelijke jurisdictie werd uitgeoefend door den abt van
één der groóte kloosters, over het gebied, dat aan zijn convent was
toevertrouwd, terwijl de bisschoppen louter leden van de kloostergemeenschap waren, en als zoodanig, ook wat de uitoefening van
hun bisschoppelijke functies betreft, onderworpen aan den abt. Dit
bracht echter geen verwarring met zich mede tusschen de geestelijke
functies van een bisschop of priester, noch eenige aanspraak van
den kant van den abt, om bisschoppelijke of priesterlijke functies uit
te oefenen. Wijdingen enz. werden toegediend door een bisschop,
maar onder goedkeuring van den abt en het convent.
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Van den anderen kant had de bisschop, als bisschop, geen bijzon,
dere zeggingsmacht in kloosterzaken of in administratieve aange
legenheden van het district, waarover zijn abt jurisdictie bezat. Als
de bisschop uitgezonden werd om hier of daar in het onderhoorige
gebied bepaalde functies te verrichten, dan gebeurde dit door den
abt en zijn kloosterraad. Er zijn gevallen bekend, dat de abt ook
bisschop was, maar ook dan oefende hij zijn jurisdictie uit als abt
en niet als bisschop (vgl. С. PLUMMER, α. w., II, biz. 133).
Deze organisatie der Iro-Scottische Kerk dankte haar ontstaan
aan den landelijken bestuursvorm in Ierland. E r waren daar geen
steden, er was geen centrale bestuursinstantie. ledere stam (clan)
had zijn eigen stuk land, zijn eigen opperhoofd. Maar iedere stam
had ook zijn eigen zielzorgers, n.l. de monniken van het klooster van
dien of dien bepaalden stam, alles onder de leiding van den abt, die
meestal uit de familie van het opperhoofd werd gekozen. Zoo was de
Iro-Scottische Kerk vergroeid met het leven der stammen en die
zelfde kerk werd nu overgebracht naar Engeland.
add.
Een laatste eigenschap van de Iro-Scottische Kerk, geheel ver
schillend van de Romeinsche gewoonten, was het dubbelklooster.
Dit was een gemeenschap van kloosterlingen, mannen en vrouwen,
onder leiding van één abt, of veelal ook onder leiding van één abdis.
In zoo'n dubbelklooster waren niet alleen de monniken en nonnen
onderworpen aan de abdis, maar ook de bisschop, die noodig was
om eventueele episcopale functies uit te oefenen, was aan haar
onderworpen.
De tucht in deze kloosters werd streng gehandhaafd en het werden instellingen vanwaaruit zeer hoogstaande en belangrijke persoonlijkheden voortkwamen. Het meest sprekende voorbeeld is wel
het dubbelklooster Whitby, onder leiding van abdis Hilda. Vijf
monniken uit dat klooster zien wij later als bisschop in Engeland
terug: Bosa te York, Aetla te Dorchester, Oftfor bij de Hwiccas,
Joannes te Hexham en Wilfrid II te York; vgl. BED Α, Η. E., IV,
21. Uit dit klooster kwam ook de eerste Angelsaksische dichter
Caedmon, vgl. BEDA, H. E., IV, 22.
Een ander bewijs voor het handhaven der strenge tucht, meenen
wij te vinden in het feit, dat wij vóór 731, — het jaar waarin Beda
zijn Historia Ecclesiastica gentis Angelorum beëindigde, — slechts
eenmaal iets vernemen over misbruiken, die voortkwamen uit de
252

inrichting van zoo'n dubbelklooster. Het gaat hier n.l. over het
dubbelklooster Coldingham, waarvan Beda de verwoesting door
brand verhaalt, als straf voor de aldaar heerschende mistoestanden,
vgl. BEDA, H. E., IV, 23. Misschien was het ook naar aanleiding van
dit feit, dat in het Poenitentiale van Theodorus het volgende voorschrift staat: „Non licet viris feminas habere monachas neque feminis
viros; tarnen nos non destruamus illud quod consuetud© est in hac
terra". (H. & S., III, blz. 195).
Behalve in die nauwe vereeniging van mannelijke en vrouwelijke
religieuzen in deze dubbelkloosters, volgden de Iro-Scotti ook geheel
andere regels in het toestaan van het huwelijk aan hun geestelijken,
iets wat bij de Romeinen volkomen verboden was. Dat dus ook hier
talrijke twistpunten aanwezig waren, zal voor eenieder duidelijk
zijn.
Gedurende de 7e eeuw nu, de eeuw van Wilfrid, was er in het
Noorden een strenge Romeinsche partij ontstaan.
Paulinus, — zooals wij reeds zagen, — de eerste bisschop van
York, die met de moeder van Eanfleda, Ethelberga, naar het hof van
Northumbrië was gegaan, had het Romeinsche Christendom daar
gebracht. Wel was er een periode van inzinking geweest, maar na
eenige jaren was de Romeinsche beweging weer snel gegroeid,
vooral onder Alchfrid en Wilfrid. Spoedig werd het noodig een
beslissing te nemen in de vitale kwestie.' Moet de Noordelijke Kerk
Iro-Scottisch, dus geïsoleerd van de overige Christenheid blijven,
of moet zij in verbinding gebracht worden met de heele Christengemeenschap en evenals die andere Kerken staan cmder het bestuur
van Rome?
Wij kunnen er zeker van zíjn, dat bij Wilfrid niet de minste
aarzeling aanwezig was, wanneer het er over ging een antwoord te
geven op deze vraag. Hij had niet alleen de Romeinsche richting
leeren kennen en waardeeren in Canterbury, in Frankrijk, maar
ook in de Eeuwige Stad zelf, en daarom gingen al zijn sympathieën
en strevingen uit naar het Romeinsche systeem. Eveneens kunnen
wij er zeker van zijn, dat Rome in hem als in niemand anders een
vurig strijder en bekwaam verdediger vond, toen de beslissing moest
vallen op de bijeenkomst te Whitby. De jonge abt van Ripon bevocht
de overwinning op een wijze, die vele ouderen hem konden benijden.
42) Colman wordt hier door Eddius bisschop van York e n . . . .
metropoliet genoemd. Beide zaken zijn niet overeenkomstig de
253

waarheid. De Іго-Scotti als Aídan, Finan en Colman zetelden niet
in York maar wel in Lindisfarne. In York was, sinds de vlucht van
Paulinus in 633, geen bisschop meer geweest. Bovendien was Colman geen metropoliet. Paulinus was ook geen aartsbisschop geweest
van York; eerst later in 634, toen hij in Canterbury verbleef, had hij
het pallium ontvangen (vgl. H. E., II, 20). De eerste die als bisschop
van York het pallium ontving was Egbert in 735.
Colman, over wiens geboortedatum niets bekend is, kwam uit
Ierland, waarschijnlijk van Mayo, en werd monnik in Yona. In 661
koos men hem, als opvolger van Finan, tot bisschop van Northumbrië.
Na de bijeenkomst van Whitby verliet hij Lindisfarne en keerde
terug naar Yona: „ . . . . tractaturus cum suis, quid de his faceré
deberet
" (BEDA, H. E., III, 26). De gewijde overblijfselen van
den stichter van Lindisfarne, Aidan, nam hij met zich mede. Hij
werd vergezeld door een 30-tal monniken, Anglen en Iro-Scotti, die
evenals hij weigerden zich bij Rome aan te sluiten. In 668 verliet
hij Yona, stichtte vervolgens een klooster in Mageo en Inisboffin,
in welk laatste klooster hij in 676 stierf (vgl. BEDA, H. E., III,
25—26; IV, 4).
43) BEDA, H. E., III, 25: „ . . . . in monasterio, quod dicitur
Strenaeshalc". Strenaeshalc, Straenaeshalc, Streuneshalgh is het
tegenwoordige Whitby.
De tijd van de samenkomst is ons niet bekend, maar wij mogen
gerust aannemen, dat het in het begin van de lente 664 was, omdat
men als resultaat van de bijeenkomst wilde bereiken, dat er uniformiteit was in de Paaschviering, Paschen dat ín 664 viel op 21 April.
BEDA, H. E., III, 25 spreekt van: „ . . . . synodus fieri". Zoo ook
doet EDDIUS op het eind van hoofdstuk 10, hoewel hij in het begin
van dat hoofdstuk zegt: „ . . in unum convenientibus in coenobio..".
Deze laatste typeering is juister omdat het één van die concilia
mixta was, waar zoowel leeken als geestelijken bijeenkwamen om
over kerkelijke zaken te beraadslagen.
44) Hilda, Hilde of Hild (614—680), de abdis van Whitby, was
van koninklijken bloede. Haar vader Hereric was een neef van
koning Edwin van Northumbrië, den v i d e r van Eanfleda.
In haar jeugd leefde Hilda aan genoemd hof en werd daar
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gedoopt door Paulinus. Dan werd zij kloosterlinge in hetzelfde
convent, waar ook haar zuster verbleef, n.l. in Chelles (Frankrijk).
Teruggeroepen door Aidan, was zij gedurende acht jaar abdis in
Hartepool. Nadat zij vele bezittingen had verkregen, bouwde zij het
klooster van Whitby, weldra het meest bekende en voornaamste
klooster van Noord-Engeland.
Hilda was een zeer geziene persoonlijkheid, zooals BEDA ver
haalt in zijn H. E., IV, 2 1 : „Tantae erat ipsa prudentiae, ut non
solum mediocres quique in necessitatibus suis, sed etiam reges ас
principes nonnumquam ab ea consilium quaererent, et invenirent".
Na de bijeenkomst van Whitby bleef zij zeer vijandig gezind
jegens Wilfrid. Zelfs stuurde zij later vertegenwoordigers naar
Rome, om tegen hem te pleiten, hetgeen blijkt uit een brief van paus
Joannes VI (701—705) aan koning Ethelred van Mercia: „ . . . .praesentibus eius contrariis, qui a Theodore venerandae memoriae
Archiepiscopo sanctae Cantuariorum Ecclesiae ex hac apostolica
sede mandato, et Hyldae religiosae memoriae abbatissae, ad eum
accusandum hue prius a d v e n e r a n t . . . . " (H. & S., IH, blz. 262).
45) BEDA, H. E., Ili, 25 noemt nog verschillende personen met
naam, die op de bijeenkomst van Whitby aanwezig waren.
Aan den kant van de Romeinsche partij was nog aanwezig, —
behalve de priester Agatho, die later ook in EDD., 10 genoemd
wordt, — de priester Romanus (vgl. Ill, aant. 34) en de meer
genoemde diaken Jacobus van York (vgl. Ill, aant. 2).
In het gezelschap van abdis Hilda vinden wij nog genoemd
bisschop Cedd: „ . . . .etiam venerabilis episcopus Cedd, iamdudum
ordinatus a S c o t t i s , . . . . qui et interpres in eo concilio vigilantissimus
utriusque partis e x t i t i t . . . . " . Deze Cedd was bisschop van Essex.
Na Whitby conformeerde hij zich met Rome (BEDA, H. E., III, 26:
„Cedd, relictis Scottorum vestigiis....").
46) Eddius zegt, dat Agilbert aan Wilfrid de opdracht gaf om
in zijn eigen landstaal het standpunt der Romeinsche partij uiteen
te zetten.
Beda echter vertelt, dat koning Oswiu aan Agilbert beval te
spreken. Agilbert, díe de inheemsche taal niet machtig was, vroeg
dan aan den koning of Wilfrid het in zijn plaats mocht doen; aldus
in H. E., III, 25: „Quo haec et his similia dicente, iussit rex et
Agilberctum proferre in medium morem suae o b s e r v a t i o n i s . . . .
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Respondit Agilberctus: „Loquatur, obsecro, vice mea discipulus
meus Wilfrid p r e s b y t e r , . . . . et ille melius ас manifestius ipsa lingua
Anglorum, quam ego per interpretem, potest explanare, quae
sentimus. . . . " . Tum Wilfrid, iubente r e g e . . . . ita exorsus est.
47) Bij Beda is deze tekst het slot van Wilfrid's uiteenzetting
(vgl. H. E., Ill, 25). De koning vraagt dan aan Colman, of hij
werkelijk toegeeft, dat dit tegen Petrus gezegd werd.
Op het bevestigend antwoord gaat de koning verder en vraagt,
of aan Columba ook een zoodanige macht werd geschonken. Colman
moet dit natuurlijk ontkennen. Dan richt Oswiu zich tot Wilfrid en
Colman samen en vraagt bun of zij beiden aannemen, dat aan Petrus
de sleutels van den hemel werden toevertrouwd.
En als beide woordvoerders dit toegeven, spreekt de koning het
volgende wijze woord: „Et ego vobis dico, quia hic est ostiarius ille,
cui ego contradicere nolo; sed, in quantum novi vel valeo, huius
cupio in omnibus oboedire statutis; ne forte, me adveniente ad fores
regni caelorum, non sit qui reserat, averso ilio, qui claves tenere
probatur".
48) Bij de uiteenzetting van Colman en van Wilfrid dient
opgemerkt te worden, dat door geen van beide sprekers zuiver
theologische bewijzen worden aangehaald. Men zoekt niet naar den
eigenlijken oorsprong van het conflict, maar van beide kanten
probeeren zij zooveel mogelijk autoriteiten voor hun zienswijze
bijeen te brengen, om daarmede op de toehoorders indruk te maken.
Deze tactiek werd van beide zijden toegepast, soms zelfs geheel
onjuist, — b.v. het „anathema sit" van Nicea, — omdat Colman en
Wilfrid wel begrepen, dat met een streng theologisch dispuut niets
te bereiken was bij het volk.
Een geheel andere, — hoewel toch hiermede samenhangende, —
belangrijke kwestie is natuurlijk of Colman en Wilfrid spraken,
zooals onze bronnen, Beda en Eddius, ons dat doen voorkomen.
Naast het zeer beknopte bericht van EDDIUS ín hoofdstuk 10,
vinden wij bij BEDA, H. E., III, 25, het geheele debat woordelijk
weergegeven. Volgens PLUMMER, α. ш., deel II, biz. 190 kan men
niet ontkennen, dat Beda de argumenten van de twee partijen
volgens zijn eigen inzicht, — Beda was zeer goed thuis in deze
zaken, getuige zijn eigen paaschcyclus en andere astronomische
berekeningen, — behandeld en gerangschikt heeft. Ja, men kan er
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zelfs heel veel in vinden, dat het geesteseigendom van Beda zelf is,
b.v. o^er de judaïzeerende elementen in de Kerk, met betrekking tot
de quarto-decimaansche praktijken; over de algemeenheid van de
Romeinsche paaschviering; over den paaschcyclus van Anatolius,
enz.
Volgens Plummer kan men dan ook gerust aannemen, dat, wat
betreft het bericht over dezen strijd te Whitby, Eddius meer betrouwbaar is dan Beda.
Eenzelfde standpunt wordt ingenomen door E. CASPAR, Geschichte des Papsttums, band II, blz. 788 en ook door W. WELLS,
Eddi's Life of Wilfrid, in: Eng. Hist. Rev., VI, 1891, blz. 539, wat
van groóte beteekenis is, daar deze laatste schrijver meestal de
voorkeur geeft aan Beda.
49) BEDA, H. E., III, 26, drukt zich veel scherper uit, door te
schrijven: „Colman videns s ρ r e t a m suam doctrinam, sectamque
esse d i s p e c t a m , adsumtis his, qui se sequi voluerunt, id est qui
pascha catholicum et tonsuram coronae (nam et de hoc quaestio
non minima erat) recipere nolebant, Scottiam regressus est, tractaturus cum suis, quid de his faceré deberet".
50) Hoewel wij geneigd zijn, wij menschen van de 20e eeuw,
over deze geringe geschilpunten, — het is immers duidelijk, dat bij
alles slechts sprake is van disciplinaire en niet van doctrinaire verschillen (vgl. MAC NAUGHT: The Celtic Church and the See of
St. Peter), — onze schouders op te halen, moeten wij toch bedenken,
dat de eigenlijke reden voor die menschen van de 7° eeuw een
geheel andere was, heel wat dieper lag.
Het was tot een openlijk conflict gekomen en de strijd had een
zeer bedenkelijk karakter aangenomen. Het was toen niet louter
over uiterlijke dingen, dat men twistte; het werd inderdaad een
heilskwestie, die de gemoederen der menschen had aangegrepen en
met twijfel vervulde. Immers, wanneer de godsdienst, die zij hadden
aangenomen, niet de ware en apostolische was, hoe konden zij dan
hun zaligheid bewerken. Vandaar dat BEDA, H. E., III, 25 schreef:
„Unde merito movit haec quaestio sensus et corda multorum, timentium, ne forte accepte Christianitatis vocabulo, in vacuum currerent
aut cucurrissent".
Ook de einduitspraak van koning Oswiu illustrüert dit overduidelijk, ook hij maakt er een heilskwestie van, hij is niet van plan
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zijn eeuwig geluk te verspelen en daarom buigt hij zich voor de
machtige autoriteit van St. Petrus. En daarmede raakte hij aan de
eigenlijke kern van de bijeenkomst van Whitby: volgen wij St.
Petrus, d u s . . . . verbinden wij ons met, conformeeren wij ons aan
Rome of doen wij dat niet.
Wij kennen den uitslag: Rome won het, door Wilfrid. Maar juist
daarom, omdat hij Noord-Engeland onder den invloed van Rome
bracht, heeft men Wilfrid willen blameeren, brandmerken als een
verrader van zijn eigen vaderland, als iemand die, in alles, alleen
zich zelf zocht en nog tal van andere dergelijke insinuaties meer.
In hem heeft men de geheele Romeinsche richting als volkomen
onverdraagzaam en hard jegens de Iro-Scotti voorgesteld.
Om niet in een ander uiterste te vallen, willen wij hier alleen even
het laatste onderzoeken, omdat dit de geheele beweging aangaat
en niet alleen den persoon van Wilfrid.
Men beweert dan: de Iro-Scottische Kerk verschilde wezenlijk
van de Romeinsche Kerk; het was een beweging, die geheel los van
Rome stond. Daarom werd die Kerk door de Romeinsche partij als
schismatiek beschouwd, dus veracht en vervolgd.
Voorop moet echter herhaald worden, dat er geen enkel doctrinair verschil aanwezig was tusschen beide richtingen, zeker niet in
het erkennen van het oppergezag van Rome. Talrijke brieven van
Columbanus bewijzen, dat hij en de Iro-Scotti den paus erkenden
als den oppersten gezagdrager in de Kerk. De volgende zin uit een
van die brieven zegt meer als voldoende: „Wij Ieren, die aan het
einde der wereld wonen, zijn allen leerlingen van de heiligen Petrus
en Paulus en van alle leerlingen, die onder bijstand van den
H. Geest den goddelijken canon hebben geschreven. Wij hebben
niets aanvaard dan de leer van het Evangelie en de Apostelen. Er
waren onder ons geen ketters, geen Joden, geen scheurmakers,
onwrikbaar hielden wij ons aan het katholieke geloof, gelijk het in de
eerste plaats door U, als opvolgers der heilige Apostelen is overgeleverd. . . . Wij zijn namelijk, gelijk ik al eerder gezegd heb, met
den Stoel van St. Petrus nauw verbonden. Al is Rome groot en
beioemd, slechts door dien Stoel ís het voor ons groot en s t r a l e n d . .
. . . . en Rome is het hoofd der kerken van den a a r d k r i n g . . . . " (vgl.
MGH., Ep., III, blz. 171 vv.).
Voor het contact met Rome pleit eveneens een brief van den 1er
Cummian, waarin verhaald wordt, dat er een lersch gezantschap
naar Rome is vertrokken, om opheldering te vragen in de kwestie
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van de Paaschviering (vgl. P L , 87, 977). In BEDA, H. E., II, 19,
wordt het antwoord, het rechtstreeksche antwoord van paus
Joannes IV (640—642) aan de Ieren afgedrukt, en gezegd, dat het
gezantschap inderdaad is aangekomen. De brieven van paus Honorius I (625—628) zijn er bovendien nog om te bewijzen, dat dit
contact niet alleen van den kant der Iro-Scotti gezocht werd, maar
dat Rome er eveneens moeite voor deed (vgl. BEDA, H. E., II, 19:
„Misit idem papa Honorius litteras genti Scottorum, quos in observatione sancti paschae errasse c o n p e r e r a t . . . . " ) .
Er is in geen enkele van deze genoemde documenten iets te
vinden, wat de eigenlijke leer der Christelijke Kerk betreft. Het gaat
er alleen maar over, om in alles uniformiteit te bewerken, een
uniformiteit, die alleen maar verkregen kon worden door de onderwerping van de zwakste en kleinste partij, en dat waren de IroScotti.
Maar menschen, die dat inzien en daarvoor werken, kan men niet
van onverdraagzaamheid beschuldigen, zeker niet als er argumenten aan te voeren zijn, die het tegendeel beweren.
Deze bewijzen zijn inderdaad te geven. Reeds eerder (vgl. I l l ,
aant. 34) hebben wij gesproken over pogingen van de eerste Romeinsche missionarissen om de Iro-Scotti tot betere inzichten te brengen,
om met hen samen te werken, een bewijs te meer, dat de Iro-Scotti
niet los van Rome stonden.
Wij spraken van de pogingen van verschillende Pausen om uniformiteit te bewerken, en in al die pogingen is er niets wat op
verachting, op minachting, op onverdraagzaamheid lijkt (vgl. BEDA,
H. E., II, 2, 4 en 19). In lateren tijd (BEDA, H. E., III, 25) evenmin
vervolging of hoogmoedig neerzien : „Haec autem d i s s o n a n t i a . . . .
vivente Aidano patienter ab omnibus t o l e r a b a t u r . . . . Unde ab
omnibus, etiam his, qui de pascha aliter sentiebant, merito diligebatur; nee solum a mediocribus, verum ab ipsis quoque episcopis,
Honorio Cantuariorum, et Felice Orientalium Anglorum, venerationi
habitus est".
Ook nog later blijft het zoo van den kant der Romeinsche richting.
Men leze b.v. het waardeerende oordeel van Beda over de groóte
persoonlijkheden der Iro-Scottische kerk: Aidan (H. E., III, 17),
Cuthbert (H. E., IV, 25—28), Hilda (Η. E., IV, 21); over de geza
menlijke geestelijke werkzaamheid der Iro-Scottische missionarissen
(H. E., Ill, 27). Gaf zelfs Eddius niet een zeer waardeerende
beschrijving van Ceadda, nog wel den tegencandidaat van Wilfrid
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voor den bisschopszetel van York (vgl. I, aant. 38), en schreef Beda
niet een Vita sancii Cuthberti?
Daartegenover krijgen wij, zonder aan de waarde van personen
of het werk der Iro-Scotti te kort te doen, zeer sterk den indruk,
dat in al deze kwesties juist de Iro-Scottische richting talrijke
bewijzen geeft van hardheid en onverdraagzaamheid.
Dat de Iro-Scotti vóór de komst van de Romeinsche missionarissen
vasthielden aan hun eigen gebruiken, is natuurlijk te begrijpen. De
chaos van de volksverhuizing in het Westen, de invallen van de
volkomen heidensche stammen der Anglen, Saksen en Juten in
Romeinsch-Brittanië, hadden dit stuk van de Christenheid volkomen
afgesloten van Rome. Gedurende tientallen van jaren bleek iedere
communicatie met de overige Westersche Christenheid onmogelijk.
Maar dan, door Augustinus en zijn monniken, wordt dit contact
hersteld, wordt bekend wat gedurende al die jaren door Rome
bepaald en voorgeschreven was. Toch, zelfs ondanks de rechtstreeksche bemoeiingen van de Pausen zelf, blijven de Iro-Scotti
vasthouden aan hun eigen gebruiken, weigert zelfs een Iro-Scottisch
bisschop Daganus met de Romeinsche missionarissen aan dezelfde
tafel te eten en in hetzelfde huis te verblijven (vgl. Η. E., II, 4),
durft, of liever wil een Colman zich niet onderwerpen uit eerbied
voor zijn voorvaderlijke tradities of... . misschien uit vrees voor
zijn landgenooten (vgl. H. E., Ill, 25—26; EDD., 10).
En zoo was het niet alleen in Engeland, maar ook elders, waar de
Iro-Scotti werkzaam waren, ondanks het vele goede, dat zij wisten
te bewerken. Wij denken hier aan den missiearbeid van Columbanus
op het vasteland. Naast vele andere redenen, was toch zijn hard
heid en vasthoudendheid aan eigen gewoonten één van de voornaamste oorzaken, waardoor hij het Frankische episcopaat van zich
vervreemdde, zoodat zijn werk in Frankrijk moest mislukken. En
wat voor Columbanus geldt, geldt in bepaald opzicht voor het missiewerk van de Iro-Scottische missionarissen in zijn geheel. De resultaten van hun dikwijls zeer zwaren en moeilijken arbeid waren niet
blijvend, omdat zij hun eigen tradities, waarvan zij niet afweken,
op wilden leggen aan volkeren, die wat geaardheid enz. betreft
totaal verschilden van de Iro-Scotti.
Ons dunkt het daarom, dat ook de bijeenkomst van Withby niet
als bewijs kan dienen voor de onverdraagzaamheid der Romeinsche
partij, evenmin voor de verachting, die Wilfrid zou getoond hebben
ten opzichte van zijn tegenstanders. De waarheid is, zooals vele
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betrouwbare en objectieve historici bevestigen, dat Wilfrid zijn tijd
ver vooruit was, en de nooden der Kerk beter kende dan velen van
zijn tijdgenooten.
Het is de moeite waard te vernemen wat b.v. eenige moderne
Engelsche historici over de bijeenkomst van Whitby zeggen.
Zoo schrijft W. HUNT, α. w., blz. 114: „On the other hand, the
decision of 664 in favour of the Roman party brought the Church
much good. It enabled it to receive from an archbishop sent from
Rome the organisation and power of orderly development which
were necessary to its efficiency and it was the means of saving it
from the degeneration which would have been the inevitable con
sequence of an unreasonable asceticism. The triumph of the Scots
would have entailed isolation and decay. The connection of the
English with Rome gave them a share in the progressive life of
Western Christendom. Instead of rude wooden churches they were
to have noble buildings and a stately ritual; their Church was to be
a repository and teacher of learning, art, and science, and was to
take foremost part in the evangelisation of other lands and the
planting of other Churches. Nor was this all. The very existence of
the English Church as a national institution was at stake at Withby. .
The Church thus became in reality as well as in name the Church
of the English people, destined to exercise a far stronger influence
on the lives of Englishmen than could have been attained by any
other ecclesiastical institution, to become the bond of national
unity, and to promote the formation of the English State".
W. BRIGHT, a. w., blz. 232, drukt zich als volgt uit: „It was the
end of the Scotic ascendency, the triumph of the „Catholic E a s t e r "
and of other Continental Church usages, the opening of a freer
communication with Latin Christianity properly so called. It brought
new facilities and opportunities, made room for new precedents,
held up new models of excellence. There was good in this, and also
some evil. A Church moulded on the Celtic type could never have
sufficed for the needs of England. The Irish Church was too intensely
monastic, too closely bound up with the tribal divisions of its people,
and too widely separated from the general area of ecclesiastical
civilization. The Latinizing process gave system and order, and or
ganized and concentrated force, and a certain magnificence which
could symbolize devotion, and teach great lessons through the ima
gination, and overawe rough natures as by the visible presence of a
Kingdom supreme over lord and ceorl alike. In its train came all that
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in that age could educate, or soften, or from taste, or train the sense
of beauty: it founded schools as well as convents, enlisted painting
and architecture, though still of a rude and stern type, in the
service of religion, and in various ways acted as an elevating and
civilizing power".
Wij zouden nog tal van uitspraken hieraan toe kunnen voegen,
o.a. van J . RAINE, H. Y., I, biz. XXVI en van Α. PLUMMER, The
Churches of Britain before A. D. 1000, I, biz. 104. Het boven aange
haalde moge echter genoeg zijn om aan te geven, dat er voor de
Engelsche Kerk meer dan voldoende redenen aanwezig waren, zich
met Rome te verbinden. Zij die probeeren vast te stellen, dat die
band nooit bestaan heeft, of dat die verbinding onbeteekenend of
nadeelig was voor de Engelsche Kerk, doen de geschiedenis geweld
aan en sluiten hun oogen voor het vele goed, dat Rome en de
Romeinsche Kerk aan Engeland gebracht hebben.
Wij mogen dan ook gerust aannemen, dat Wilfrid tijdens zijn
verder leven nooit een grooter bewijs van zijn diep inzicht en mach
tig kunnen heeft gegeven, dan toen hij op de bijeenkomst van
Withby zijn kerk, — tot dan toe niets meer dan een geïsoleerde,
locale kerk, — conformeerde aan de groóte Kerk der Apostelen.
51) Met dit korte „ n a v e r l o o p v a n t i j d " gaat Eddius
een heele reeks gebeurtenissen voorbij, die van het allergrootste
belang zijn voor de geschiedenis van de Kerk in Engeland.
Na de bijeenkomst van Withby was de Romeinsche Kerk in
Northumbrië en Essex, — bisschop Cedd conformeerde zich immers
met Rome, — de officieel erkende Kerk. De aanhangers van de
Romeinsche richting hadden de voldoening, één van de grootste
rijken van Engeland, door de volle eenheid van geloof en ritus, met
den Apostolischen Stoel vereenigd te weten. Men moet intusschen
niet denken, dat met de overwinning van Withby de Iro-Scottische
Kerk ineens uit Northumbrië verdween. Telkens opnieuw weer
probeerden de Iro-Scotti hun oude positie te heroveren, maar de
verschillende successen waren van voorbijgaanden aard, hoewel
deze pogingen over een periode van bijna anderhalve eeuw liepen.
Dat tijdens zijn leven Wilfrid hierbij meestal de grootste en gevaarlijkste aanvallen te verduren had, is heel begrijpelijk. Hij was het
immers geweest, die aan hen die geweldige nederlaag bezorgd had.
Reeds vernamen wij, dat bisschop Colman zich niet kon vereenigen met de uitspraken van de bijeenkomst van Withby. Hij vertrok
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naar het hoofdklooster der Iro-Scotti, naar Yona, om daar met zijn
medebroeders te bespreken, wat er gedaan moest worden. Door dit
vertrek kwamen er in Lindisfarne twee plaatsen open, die aangevuld
moesten worden, want Colman was bisschop en tegelijk abt van
het klooster Lindisfarne.
Over de monniken nu, die daar achterbleven, die dus niet van
plan waren om voor de zaak van Colman of om het vasthouden aan
de oude tradities, hun klooster te verlaten, werd op verzoek van
bisschop Colman, Eata door den koning aangewezen, de monnik,
die eens de organisator van het kloosterleven te Ripon was geweest,
vóórdat Wilfrid deze stichting van Alchfrid had ontvangen: „Porro
fratribus, qui in Lindisfarnensi ecclesia, Scottis abeuntibus, remanere
maluerunt, praepositus est abbatis iure vir reverentissimus ас mansuetissimus Eata, qui erat abbas in monasterio, quod dicitur Mailros;
quod aiunt Colmanum abiturum petisse et inpetrasse a rege Osviu,
eo quod esset idem Eata unus de XII pueris A i d a n i . . . . " (BEDA,
H. E., Ill, 26).
Het is zeer moeilijk om uit te maken, welke motieven bij koning
Oswiu aanwezig waren, om een dergelijke aanwijzing goed te keu
ren. Wel is het te begrijpen, dat Colman er prijs op stelde in Lindis.
farne een abt te hebben, die in hun geest was opgegroeid. En dit
kon zeker gezegd worden van Eata. Wanneer wij bedenken, dat
Colman naar Yona vertrok met zijn aanhangers, terwijl er ook in
Lindisfarne achterbleven, dan mogen wij misschien hieruit de
gevolgtrekking maken, dat de monniken die achterbleven naar den
kant van Rome overhelden, hoewel uit geen enkel gegeven blijkt,
dat zij zich conformeerden. Misschien stonden zij onverschillig
tegenover de eigenlijke kwestie en was de benoeming van Eata een
overgangsvorm? Wij kunnen immers toch maar niet zoo zonder
meer aannemen, dat Oswiu direct al zíjn woord brak, waarmede hij
in Withby. beloofd had niets te zullen ondernemen, wat in strijd
was met de beslissingen aldaar genomen (vgl. EDD., 10 en BEDA,
H. E., Ill, 25).
De mogelijkheid is echter ook niet uitgesloten, dat de benoeming
van Eata een poging is geweest om den invloed der Iro-Scotti in
stand te houden. Heeft koning Oswiu de nederlaag van hen, met wie
hij was opgegroeid, ineens kunnen verwerken? En is het niet heel
verklaarbaar, dat hij daarom, onder den vorm van een gunst, iets
heeft willen behouden voor de monniken, die zooveel goeds aan hem
en aan zijn koninkrijk hadden gedaan (vgl. BEDA, H. E., III, 26).
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Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van de opvolging in het
bisschopsambt van Colman, hoewel daar, veel sterker en veel meer
uitgesproken, de voordeelen aan den kant van Rome en de Romeinsche partij waren.
In deze vacature werd voorzien door de benoeming van bisschop
Tuda. Dit was een zeer verstandige en wijze keuze, die plaats had
in den zomer van 664.
Deze Tuda was opgevoed bij de Zuid-Iersche stammen, waarvan
BEDA, H. E., III, 3 zegt: „ . . . .gentes Scottorum quae in australibus
Hiberniae insulae partibus morabantur, iamdudum ad admonitionem
apostolicae Sedis antistitis, pascha canonico ritu observare didicerunt". Dit gebeurde op de concilies van 630 en 632/633. Hij was geen
onbekende voor de bewoners van Northumbrië, want hij had onder
hen reeds als missionaris gewerkt, en zij kenden hem als een „vir
quidem bonus ac religiosus
" (BEDA, H. E., III, 26).
Deze Tuda zou nu de opvolger in het bisschopsambt van Colman
zijn: „Reverso autem patriam Colmano, suscepit pro ilio ρ o η t i f ic a t u m N o r d a n h y m b r o r u m famulus Christi Tuda, qui apud
Scottos austrinos eruditus, atque ordinatus episcopus, habens iuxta
morem provinciae illius coronam tonsurae ecclesiasticae, et catholicam temporis paschalis regulam o b s e r v a n s . . . . " (BEDA, H. E.,
III, 26). En ais om de beteekenis van die benoeming goed te laten
uitkomen, herhaalt BEDA nog eens in hetzelfde hoofdstuk: „Venerat
autem de Scottia, tenente adhuc pontificatum Colmano, et diligenter ea, quae ad f i d e m ac v e r i t a t e m pertinent, et verbo
cunctos docebat, et opere".
De kwestie rond de bisschopskeuze voor Northumbrië was dus
zeer gelukkig opgelost; beide richtingen konden tevreden zijn,
scherpe tegenstellingen waren vermeden.
Het is wel teekenend, dat wij in het jaar 664, behalve in Withby,
nog een andere nationale bijeenkomst zien plaats vinden, — en nog
wel als uiting van de groeiende eenheid en bloei van het Christendom in Engeland, — ter gelegenheid der inwijding van het klooster
Peterborough (vgl. Η. & S., Ill, biz. 99).
Peada, de zoon van den beruchten Penda, en gehuwd met een
dochter van koning Oswiu, was vooral door de bemoeiingen van zijn
schoonbroer Alchfrid, tot het Christendom bekeerd en zooals
gewoonlijk volgden hem vele voornamen van Mercië. Peada van
Mercië en Oswiu van Northumbrië wilden hun bond bestendigen
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door de stichting van een klooster, toegewijd aan St. Petrus. Reeds
was men met den bouw begonnen, toen Peada werd vermoord (vgl.
BEDA, H. E., III, 24). Zijn broer Wulfhere nam nu de regeering
over, maar ook de plannen van de kloosterstichting, en zoo had de
inwijding plaats in het jaar 664 (vgl. H. & S., I l l , biz. 100).
Volgens de Saksenkroniek
waren onder de aanwezigen: Oswiu
van Northumbrië, de koningin van East-Anglia en Essex, Wulfhere
van Mercië, de bisschoppen van Canterbury, Rochester, Winchester,
van Mercië en Northumbrië, ook de toekomstige abt Sexwulf, de
priester Wilfrid, verder de broers en zusters van de koningen en
vele voornamen van de verschillende rijken (vgl. H. & S., Ill, biz.
99; J. INGRAM, biz. 39).
Het jaar 664 bevatte dus vele schoone beloften voor de toekomst
van de katholieke kerk in Engeland. Hoe hoopvol de toekomst ook
was, toch zou datzelfde jaar een zware beproeving brengen over de
kerk en het land, door het uitbreken van de zoo gevreesde pestziekte, die geheel Engeland en Ierland, geheel onverwacht, teisterde:
„ . . . .quo etiam anno (664) s u b i t a pestilentiae lues, depopulatis
_prius australibus Brittaniae plagis, Nordanhymbrorum quoque
provinciam corripiens, atque acerba clade diutius longe lateque
desaeviens, magnam hominum multitudinem s t r a v i t . . . . Haec autem
plaga Hiberniam quoque insulam pari clade p r e m e b a t . . . . " (BEDA,
H. E., III, 27).
Onder de slachtoffers vinden wij zeer vele voorname kerkelijke
personen gertoemd, o.a. bisschop Tuda (BEDA, H. E., III, 27: „Qua
plaga praefatus Domini sacerdos Tuda raptus est de m u n d o . . . . " ) ;
bisschop Deusdedit van Canterbury, die op denzelfden dag stierf als
koning Erconbert van Kent (BEDA, H. E., IV, 1: Anno memorato
( 6 6 4 ) . . . . D e u s d e d i t . . . . obiit pridïe Iduum luliarum; sed et Erconbert rex Cantuarïorum eodem mense ас die d e f u n c t u s . . . . " ) ; bis
schop Cedd van Essex (BEDA, H. E., III, 23:
ut ad ipsum
monasterium (Lastingham) tempore mortalitatis adveniens, tactus
ibidem infirmitate corporis o b i r e t . . . . " ; bisschop Damianus van
Rochester, wiens dood en het niet aanvullen van de opengevallen
plaats zelfs een tij delijken afval van het Christendom in dat bisdom
tot gevolg had.
Ook de kloosters werden zwaar getroffen, wat wij kunnen opma
ken uit de beschrijving van de plaag en haar gevolgen in het
klooster te Barking in Essex, en uit de gelofte van den monnik
265

Egbert, uit het klooster Rathmelsigi in Noord-Engeland, om nooit
meer naar zijn eigen land terug te keeren, als hij van de pestziekte
en dood „morbo eiusdem mortalitatis" gered werd (vgl. BEDA,
H. E., IV, 7; H. E., III, 27).
De behoefte aan een meer georganiseerd kerkwezen had zich
reeds doen gevoelen op de synode van Withby. Groot-Brittanië had
nog de primitieve organisatie van een missieland. De zware beproevingen der kerk daarbij in aanmerking genomen, maakten het noodzakelijk, dat alle nog aanwezige krachten nauw samenwerkten, om
iets blijvends tot stand te brengen. En waar wij gezien hebben, dat
het grootste gedeelte der bisschoppen gestorven was, daar ligt het
voor de hand, dat allereerst in die behoefte werd voorzien.
Zoo kwam men in Northumbrië bijeen om een opvolger te kiezen
voor Tuda, wiens episcopaat misschien te kort was om door Eddius
beschreven te worden.
52) Over den tekst van Ezechiël 1, 1 : „Et factum est in trigesimo
a n n o . . . . " , hier door Eddius aangehaald, wordt veel gestreden. Er
is een groep van exegeten, die meenen, dat hier het dertigste herdenkingsjaar wordt aangegeven van het ontdekken van de Wet en>
de daaropvolgende hervorming onder koning Josias (vgl. II Kon.,
22, 3). Andere exegeten meenen, dat hier de ouderdom van den
profeet wordt aangegeven. Vergelijk hiervoor FILLION, La Sainte
Bible, deel VI, blz. 9.
Met de verwijzing van Eddius naar den leeftijd van Joannes den
Dooper hebben wij een ander geval. Nergens in de H. Schrift immers
vinden wij vermeld hoe oud Joannes was, toen hij zijn prediking
begon. Eddius heeft hier misschien aan Jezus gedacht, die inderdaad
dertig jaar oud was bij het begin van zijn Openbaar leven. En uitgaande van het feit, dat de geboorten van Jezus en Joannes met
betrekking tot het tijdstip waarop het gebeurde niet al te veel verschillen, heeft Eddius ook voor Joannes toen den leeftijd van dertig
jaar aangenomen.
53) Voor de verschillende gegevens van Eddius en Beda over
het episcopaat van Wilfrid, vergelijke men III, aant. 62.
54) In III, aant. 41 gaven wij een uiteenzetting over de afwijkende gewoonten der Iro-Scottische Kerk en stelden toen vast, dat
de verschillen in de Paaschviering hun oorzaak vonden in het
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gebruik van verschillende cycli, n.l. de Romeinsche richting met de
Paaschberekening van Dionysius Exiguus en de Iro-Scottische
richting met den 84-jarigen cyclus, verbeterd door Sulpicius
Severus. Tevens zal toen duidelijk geworden zijn, dat de Iro-Scotti
geen Quartodecimanen waren in de strikte beteekenis van dat woord,
aangezien zij het Paaschfeest altijd op een Zondag vierden, terwijl
ook geen enkel document aangeeft, dat zij iets gemeen hadden met
het Joodsche Paaschfeest.
Het doet daarom zeer eigenaardig aan, wanneer wij zien, dat
Eddius den term Quartodecimanen gebruikt als hij zelf spreekt, of
Wilfrid laat spreken over de Iro-Scotti.
EDD., 12: „Sunt enim hic in Britannia multi episcopi quorum
nullum meum est accusare, quamvis veraciter sciam quod quattuordecimanni sunt ut Brittones et S c o t t i . . . . "
EDD., 14: „Oswi r e x . . . . consensit ab his, qui quartamdecimam
p a r t e m . . . . sibi e l e g e r u n t . . . . "
EDD., 15: „Ule vero servus Dei verus et mitissimus tunc peccatum
ordinandi a quattuordecimannis in sedem alterius piene intelligens...."
Eddius echter, wanneer wij deze kwestie zuiver stellen, is met
zichzelf in tegenspraak, als hij in hoofdstuk 10 vertelt, dat men
bijeen gekomen was om uit te maken, wie van de twee partijen gelijk
had met het vieren van het Paaschfeest op den Zondag, vallend
tusschen den 14en en 22en dag der maan, of tusschen den 15en en
21en dag der maan. Eddius geeft dus toe, dat de Iro-Scotti geen
eigenlijke Quartodecimanen zijn.
BEDA, die meer uitgebreider handelde over en beter thuis was
in deze zaken, laat Wilfrid zeggen: „Itaque Johannes secundum
legis consuetudinem XlIIIa die mensis primi ad vesperam incipiebat
celebrationem festi paschalis, nil curans, utrum haec sabbato, an
alia qualibet feria p r o v e n i r e t . . . . " En even verder: „Unde constat
vos, Colmane, ñeque Johannes, ut autumatis, esempla s e c t a r i . . . .
Johannes enim ad legis Mosaicae decreta tempus pachale cus todiens, nil de prima sabbati curabat; quod vos non f a c i t i s . . . . " (Η. E,.
HI, 25). Dus zijn ook volgens Beda de Iro-Scotti geen Quartodeci
manen, daar zij niets gemeen hebben met hen, die zich op Joannes
beroepen. In denzelfden geest spreekt BEDA, H. E., II, 2; III, 4 en
IH, 17.
Eenzelfde tegenspraak echter als bij Eddius vinden wij ook bij
BEDA, wanneer hij in H. E., II, 19, de brieven van paus Joannes IV
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(640—642) vermeldt, welke paus, niet voldoende op de hoogte van
de toestanden in de Engelsche Kerk, de Iro-Scotti beschuldigde
Quartodecimaansche praktijken er op na te houden. Beda, die beter
wist, had dit zoo maar niet mogen doen, of minstens had hij er bij
kunnen zeggen, dat men dien paus niet goed had ingelicht.
Nog een dergelijke fout maakt Beda, als hij in zijn Kroniek, op
het einde van zijn De rañone tempore bij het jaar 640 zegt, dat
bisschop Honorius weerlegde de „errorem quartodecimanorum".
Wij mogen dus het volgende besluiten: beide auteurs gebruiken
den term „Quartodecimanen" niet ín de strikte beteekenis van dat
woord, maar om de afwijkende gewoonten in de Paaschviering aan
te geven, een fout, welke Beda, als meer op de hoogte in deze
zaken, ernstiger is aan te rekenen dan Eddius.
55) Zooals wij uit EDD., 12 mogen opmaken, hield Wilfrid er
dus eenzelfde meening op na als Agilbert (vgl. Ill, aant. 40), dat
n.l. een bisschop, die zijn wijding ontvangen had van een Iro-Scottischen bisschop, niet aanvaard werd door Rome.
Wij moeten inderdaad toegeven, dat er in Engeland vele bisschoppen waren, die niet in aanmerking kwamen om als consecratores
bij de bisschopswijding van Wilfrid op te treden, daar zij zelf niet
volgens de voorschriften van Rome gewijd waren. Immers, vóór de
bijeenkomst van Withby werd, praktisch genomen, geheel Engeland
bestuurd door Iro-Scottische bisschoppen, behalve dan Kent, EastAnglia, Wessex en Sussex.
Wij moeten hier echter bij opmerken, dat Sussex nog volkomen
heidensch was en dat in Wessex bisschop Wini regeerde, die, hoewel
in Gallië gewijd, er toch van verdacht werd in contact te staan met
de andere richting (vgl. H. E., Ill, 28), e n . . . . bovendien zijn bisdom
voor geld had gekocht (vgl. H. E., Ill, 7). Over dezen bisschop Wini
spreken wij nog in III, aant. 63.
Ook moet het in Northumbrië bekend geworden zijn, dat er tengevolge van de pestepidemie verschillende bisschoppen waren
gestorven, hoewel hiervoor een uitzondering gemaakt moet worden
voor bisschop Deusdedit van Canterbury. Wilfrid kon dit nog niet
weten, want nadat hij naar Gallië was vertrokken, ging Ceadda, op
bevel van koning Oswiu, naar Canterbury om door Deusdedit te
worden gewijd. Ook bisschop Bonifacius van East-Anglia leefde
nog en, als gewijd door bisschop Honorius, was hij volkomen
betrouwbaar wat zíjn canonische consecratie betreft.
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Wilfrid riskeerde echter niets, hij wilde iedere verdachtmaking,
ook van Romeinsche zijde, onmogelijk maken, en daarom vroeg hij
naar Frankrijk te mogen vertrekken, omdat hij er dan zeker van
was, volgens de voorschriften van Rome geconsacreerd te worden.
56) De instemming van beide vorsten met dit plan, vinden wij
ook bevestigd bij Beda. Want ondanks het feit, dat híj in H. E., III,
28 niets zegt over de houding van koning Oswiu, vertelt BEDA in
H. E., V, 19 uitdrukkelijk: „Quem non multo p o s t . . . . mittens, cum
Consilio atque consensu patris sui O s w i u . . . . " Wanneer MEISSNER, α. w., biz. 16 dan ook zegt: „In this he (Alchfrid) evidently
acted without consulting his f a t h e r . . . ' . " , is dit een bewering, welke
volkomen in tegenspraak is met de bronnen.
Over de moeilijkheden rond het episcopaat van Wilfrid vergelijke
men III, aant. 62.
57) Wilfrid was dertig jaar toen hij bisschop gewijd werd,
zooals EDDIUS zegt in hoofdstuk 11: „ . . . . X X X annorum aetat i s . . . . " en BEDA, H. E., V, 19:
circiter X X X . . . . " . Als wij
ons nu nog even herinneren, dat Wilfrid in 634 geboren werd, dan
komen wij voor zijn bisschopswijding aan het jaar 664.
Wilfrid werd gewijd te Compiègne in Gallië, zooals Beda zegt,
door Agilbert, die toen bisschop was te Parijs, en vele andere
bisschoppen: „At ille misit eum ordinandum ad A g i l b e r e c t u m . . . . ,
qui, relicta Brittania, Parisiacae civitatis f actus erat episcopus; et
consecratus est magno cum honore ab ipso convenientibus plurimis
episcopis in vico regio, qui vocatur In C o n p e n d i o . . . . " (Η. E., I l l ,
28).
Eddius noemt Agilbert alleen onder de verzamelde bisschoppen
en is hier juister dan Beda, omdat Agilbert eerst in 667 bisschop
van Parijs werd (vgl. Gallia Christiana, VII, biz. 26—27; GAMS,
biz. 596; DUCHESNE, Fastes, II, biz. 472).
58) De gewoonte om den wijdeling op een gouden draagstoel
naar de kerk te brengen, waar de consecratie plaats had, was.ook
bekend in vroegere tijden. Zoo lezen wij b.v. in het leven van paus
Gregorius den Groóte, dat hij aan bisschop Gregorius van Tours
z o o n gouden draagstoel ten geschenke gaf om in zijn kerk te
gebruiken : „ . . . . sedemque Turonicam ita nobilitavit ut auream ei
cathedram donaret, quae apud praefatam sedem in posterum servaretur" (PL., 71, 126; 75, 362—363).
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59) Het kan ons niet verwonderen, dat Wilfrid, te midden van
z o o n pracht en praal geheel thuis, nog eenigen tijd in Gallië vertoefde, — BEDA zegt in H. E., III, 28:
propter ordinationem".
— langer althans dan men in Northumbrië verwachtte en wenschelijk vond.
Volgens EDDIUS in hoofdstuk 12 keerde Wilfrid „ . . . . post
spatium t e m p o r i s " . . . . naar Brittanië terug. Maar dit „post spatium
temporis" duurde ongeveer drie jaar, want in EDD., 14—15 lezen
wij, dat Wilfrid gedurende drie jaar in Ripon verbleef, gerekend
vanaf zijn terugkeer in Brittanië tot aan de inbezitname van den
zetel van York door toedoen van aartsbisschop Theodorus in 669.
Dus moet de terugkeer hebben plaats gevonden in 666.
Dit stemt volkomen overeen met datgene, wat BEDA in H. E., V,
19 zegt over het episcopaat van Ceadda: „ . . . . e t tribus annis
ecclesiam sublimiter regens, dehinc ad monasterii s u i . . . . curam
secessit, accipiente Wilfrido episcopatum totius Nordanhymbrorum
provinciae", wanneer wij deze drie jaar tenminste berekenen vanaf
Wilfrid's terugkeer uit Gallië in 666, en niet vanaf Ceadda's wijding
in 664.
60) COLGRAVE, α. w., blz. 159, aant. 3 en BRIGHT, α. w., blz.
241 beweren, dat de bisschopszetel van Lindisfarne op verlangen
van Wilfrid naar York werd overgebracht en wel om de volgende
redenen:
1) als actie tegen den invloed van Lindisfarne;
2) als het voortzetten van een oude traditie, aangezien ook Paulinus,
de eerste Romeinsche bisschop van Northumbrië, in York zijn
zetel gevestigd had.
Hoewel wij deze redenen als zeer aanvaardbaar kunnen beschouwen, meenen wij deze toch te moeten voorbijgaan, daar zij niet
den minsten steun vinden in de bronnen en b o v e n d i e n . . . . omdat
zij de toch al zoo moeilijke kwestie rond het episcopaat van Wilfrid
nog meer ingewikkeld maken. Over dit laatste vergelijke men III,
aant. 62.
61) Beda vertelt niets over de gebeurtenissen op de kust van
Sussex toen Wilfrid uit Gallië terugkeerde. Hij zegt alleen H. E., IV,
2: ,
et quoniam ante Theodorum rediit", meer niet. Bij alle
andere bronnen vinden wij wel gegevens over dit voorval tijdens de
terugreis, maar alles is ontleend aan Eddius.
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Wij mogen uit dit zwijgen van Beda geen nadeelige conclusies
trekken ten opzichte van de betrouwbaarheid van Eddius, aangezien
Beda nooit de bedoeling heeft gehad om een levensgeschiedenis van
Wilfrid te schrijven, wel echter een algemeene kerkgeschiedenis.
62) De meeningen van de moderne auteurs over de verschillende
kwesties rond het episcopaat van Wilfrid loopen zeer sterk uiteen.
Die afwijkende verklaringen vinden hun oorzaak in het feit, dat onze
beide bronnen, Eddius en Beda, eveneens aanmerkelijk verschillende gegevens aanbrengen over deze belangrijke periode uit het leven
van Wilfrid.
Wíj willen trachten om, onafhankelijk van deze moderne schrijvers, den eigenlijken gang van zaken te achterhalen, en daarom
geven wij allereerst de berichten van Eddius en Beda.
a) EDDIUS, hoofdstuk 11, noemt na de bijeenkomst van Withby
geen bisschop Tuda als opvolger van Colman, maar gaat direct over
tot de keuze van Wilfrid.
BEDA daarentegen spreekt van een episcopaat van bisschop
Tuda: „Reverso autem patriam Colmano, suscepit pro ilio pontificatum Nordanhymbrorum famulus Christi T u d a . . . . " (Η. E., I l l ,
26). Uit dit gegeven van Beda mogen wij echter nog geen conclusies
trekken ín verband met een of anderen zetel in Northumbrië, hier
dus Lindisfarne of York. Want alleen met betrekking tot de oude
zetels noemt Beda de bisschoppen bij den naam van hun residentieplaats.
Het is dus niet verantwoord te zeggen, zooals PLUMMER, α. tv.,
II, biz. 323 en MEISSNER, α. w., biz. 16 doen: Tuda was bisschop
van de provincie Bernicia en nu werd Wilfrid voor de provincie
Deira aangewezen.
Dat Eddius het episcopaat van Tuda niet vernoemde, kan mis
schien verklaard worden uit den korten duur van deze regeeringsperiode (vgl. Ill, aant. 51); misschien ook heeft hij de overwinning
van Withby willen uitbreiden, door als een van de directe resul
taten van deze bijeenkomst de keuze van Wilfrid te vernoemen.
b) Eddius doet de keuze van Wilfrid plaats hebben in een
bijeenkomst van de beide koningen en de raadslieden van het volk.
Alle aanwezigen noemen Wilfrid als den eenigen candidaat, zij stem.
men allen toe in die keuze, en de geheele vergadering dwingt
Wilfrid het bisschopsambt te aanvaarden (vgl. EDD.. 11).
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Beda vertelt niets van dit alles en plaatst ons direct voor het voldongen feit:
H. E., III, 28: „Interea rex Alchfrid misit Wilfridum presbyterum
ad regem Galliarum, qui eum sibi suisque consecran faceret episcopum".
H. E., V, 19: „Quem (Alchfrid) non multo post, detecta et eliminata . . . . Scottorum secta, Galliam mittens, cum Consilio atque
consensu patrie sui Osviu, episcopum sibi rogavit ordinari".
In deze teksten van Beda vinden wij toch eenige overeenkomst
met EDDIUS, in hoofdstuk 7, waar deze zegt: „Postea rex adiuravit
e u m . . . . ut esset cum eo, ut sibi et omni p o p u l o . . . . verbum Dei
p r a e d i c a r e t . . . . " Wij mogen hieruit reeds het volgende concludeeren: vanaf het begin heeft Alchfrid de bedoeling gehad Wilfrid aan
zichzelf en aan zijn volk te verbinden. Hij was het, die zeer vriendschappelijke betrekkingen met Wilfrid onderhield; hij schonk hem
Stamford en Ripon; hij wist Agilbert te winnen voor het plan Wilfrid priester te wijden; Alchfrid was tenslotte de auctor spiritualis
van Wilfrid's benoeming voor het episcopaat, hetgeen uitdrukkelijk
bevestigd wordt door Beda,
Beda zegt even uitdrukkelijk, dat koning Oswiu het plan van zijn
zoon goedkeurde en wanneer wij dit gegeven combineeren met datgene wat Eddius verhaalde, dan mogen wij daaruit afleiden, dat
Eddius de waarheid sprak, toen hij het voorstellen en het verwezenlijken van de plannen omtrent Wilfrid in een volksvergadering van
geheel Northumbrië deed plaats vinden.
Wanneer er dus moderne schrijvers zijn, die beweren, dat de
benoeming van Wilfrid tegen den zin van koning Oswiu geschiedde,
dan zijn zij volkomen in tegenspraak met de bronnen, en kunnen
wij hun uiteenzettingen, díe voor een groot gedeelte op dit eenmaal
aangenomen standpunt steunen, niet aanvaarden.
c) EDDIUS verhaalt vervolgens in hoofdstuk 12, dat Wilfrid
zelf voorstelde om in Gallië gewijd te worden, daar hij dan zeker
was van een canonische consecratie. Verder krijgen wij dan eenige
details over de wijdingsplechtigheden, waarbij ook bisschop Agilbert
tegenwoordig was.
Uit de onder b) geciteerde teksten van Beda blijkt niet, dat
Wilfrid het zelf vroeg, maar wel, dat hij door Alchfrid gezonden
werd. Over de details van de wijdingsplechtigheden spreekt Beda
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verder niet; hij verhaalt alleen in algemeene termen de bisschopsconsecratie.
Wezenlijke verschillen zijn er m.i. in deze gegevens niet aanwezig.
Het is alleen een kwestie van weergave, waarin onze beide auteurs
verschillen.
Over de afwijking van Eddius in verband met bisschop Agilbert,
eveneens over den wijdingsdatum van Wilfrid, hebben wij reeds
gesproken in III, aant. 57.
d) Over het lange verblijf van Wilfrid in Gallië en over het
tijdstip van zijn aankomst in Brittanië, vergelijke men III, aant. 59.
Tot zoover zijn de gegevens van Eddius en Beda goed met elkaar
in overeenstemming te brengen. Maar dan komen de verschillen.
Wij geven daarom allereerst de teksten der bronnen, om daarna
onze meening daarover te zeggen.
e) In hoofdst. 12 vertelt EDDIUS hoe Wilfrid door de Fransche
bisschoppen werd teruggezonden voor den zetel van York:
, , . . . . sicque post spatium temporis ad sedem epïscopalem Eboracae
civitatis hunc emiserunt". Beda heeft daar niets over.
f) Over de tusschentijdsche benoeming van bisschop Ceadda
door koning Oswiu lezen wij bij:
EDDIUS in hoofdstuk 14: „Quodam igitur tempore, adhuc sancto
Wilfritho episcopo trans mare non veniente, Oswi rex, male suadente
invidia, hostis antiqui instinctu alium praearripere inordinate sedem
suam edoctus consensit ab his, qui quartamdecimanam partem contra apostolicae sedis regulam sibi elegerunt; ordinantes servum Dei
religiosissimum.. doctorem, de Hibernia insula venientem, nomine
Ceadda, adhuc eo ignorante, in sedem epïscopalem Eboracae civitatis indocte contra cañones constituerunt".
BEDA, H. E., III, 28 zegt hierover het volgende: „Quo adhuc in
transmarinis partibus propter ordinationem demorante, imitatus
industriam filii, rex Oswiu misit Cantiam virum s a n c t u m . . . . qui
Eburacensis ecclesiae ordinaretur episcopus. Erat autem presbyter
vocabulo Ceadda". H. E., V, 19 heeft: „Quo adhuc in transmarinis
partibus demorante, consecratus est in episcopatum Eboraci, iubente
rege Osviu, Ceadda vir sanctus"; en H. E., V, 24: „Anno DCLXIIII
. . . . et Ceadda ac Wilfrid Nordanhymbrorum ordinantur episcopi".
273
18

EAÜMER, hoofdstuk 12 geeft een heel anderen kijk op deze kwestie: „Quo post Ordinationen! suam ín transmarinis partibus demorante, ii quorum sectae pravitas per eum pridem detecta fuerat
atque dejecta, rependendarum iniuriarum sese iam tempus opportunum accepisse putantes, Regem Oswium fraudulenta calliditate
convenientes circumveniunt, circumveniendo in eam sententiam
ducunt, quatenus Ceaddam Eboracae civitatis episcopum fieri
iubeat, n e E c c l e s i a d i u t i u s c a r e n t e p a s t o r e , f i d e s
C h r i s t i q u a m l i b e t i a c t u r a m i n c u r r a t, praesertim
cum penitus, inquiunt, ignoretur, quo Wilfridus devenerit, quem ad
ipsius Ecclesiae regimen ordinandum in Galliam Alfridus direxit.
Нас ipsorum versutia Rex Oswius incaute praereptus, dato praefato
Ceaddae ipsius Ecclesiae Pontificatu, misit eum Cantiam in gradum
sacerdoti! consecrandum".
g) In het jaar 669 kwam Theodorus naar Engeland om als
aartsbisschop van Canterbury de leiding van de Engelsche Kerk in
handen te nemen. Overal moet de orde hersteld worden, en met
dat doel komt hij ook naar Northumbrië.
EDDIUS zegt in hoofdstuk 15: „ . . . . primoque ingressu regionis
illius rem contra cañones male gestam a veris testibus audivit, quod
praedonis more episcopus alterius episcopi sedem praeeripere ausus
sit; indigneque ferens, Ceaddam episcopum de sede aliena iussit
deponi. Ule vero servus Dei verus et mitissimus tunc peccatum
ordinandi a quattuordecimannis in sedem alterius piene intelligens,
poenitentia humili secundum iudicium episcoporum confessus,
emendavit et cum consensu eius in propriam sedem Eboracae civitatis sanctum Wilfrithum episcopum constituit".
BEDA, H. E., IV, 2 heeft hierover het volgende: „Itaque Theodorus perlustrane universa, ordinabat locis oportunis episcopos, et
ea, quae minus perfecta repperit, his quoque iuvantibus corrigebat.
In quibus et Ceadda episcopum cum argueret non fuisse rite consecratum, respondens ipse voce humillima: „Si me, inquit, nosti
episcopatum non rite suscepisse, liben ter ab officio discedo; quippe
qui ñeque me umquam hoc esse dignum arbitrabar; sed oboedientiae
causa iussus subire hoc, quamvis indignus, consensi". At ille audiens
humilitatem responsi eius, dixit non eum episcopatum dimittere
debere; sed ipse ordinationem eius denuo catholica ratione consummavit". Het voornaamste echter is, dat BEDA, bij het einde van
Theodorus' optreden, tot dezelfde conclusie komt als EDDIUS in
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hoofdstuk 12 (vgl. tekst van Eddius onder e), n.l.: , , . . . . Wilfrido
administrante episcopatum Eboracensis ecclesiae, пес non et omnium
Nordanhymbrorum, sed et Pictorum, quousque rex Osviu imperium
protendere p o t e r a t . . . . " (H. E., IV, 3).
En nog eens wordt dit bevestigd in Η. E., V, 19: „ . . . .et tribus
annis ecclesiam sublimiter regens, dehinc ad monasterii sui, quod
est in Laestingaei (Lastingham) curam secessit, accipiente Wilfrido
episcopatum totius Nordanhymbrorum provinciae".
Wanneer wij nu nog eens de verschillen in de teksten bezien, dan
staan wij voor de volgende moeilijkheden:
Volgens Eddius werd Wilfrid voor den zetel van York aangewezen
en terwijl hij in Gallië vertoefde, koos men Ceadda uit om in de
plaats van Wilfrid bisschop van York te zijn. Beda noemt als
oorzaak de handelwijze van koning Oswiu „ . . . . imitatus industriam
filii"; Eddius verhaalt, dat het gebeurde op aansporen van Wilfrid's
tegenstanders.
Als Wilfrid nu uit Gallië terugkeert, vindt hij iemand anders op
zijn bisschopszetel; hij trekt zich terug in zijn klooster Ripon. Dan
verschijnt aartsbisschop Theodorus om de verschillende zaken te
regelen en het slot is, — hierover bestaat geen verschil van meening
bij onze bronnen, — dat Wilfrid den zetel van York krijgt, dat
Ceadda uit Northumbrië verdwijnt om in Mercië, te Lichfield, bisschop te zijn.
Uitgaande van dit eindresultaat, waarover Eddius en Beda het
dus eens zijn, kunnen wij onze meening over deze kwestie als volgt
formuleeren: De beslissing van aartsbisschop Theodorus bewijst,
dat Wilfrid de rechtmatige bezitter van den zetel van York was,
anders zou de afloop geheel anders zijn geweest. Immers Theodorus,
die een zeer gezien persoon was aan het hof van Northumbrië (vgl.
b.v. III, aant. 172), die volgens Beda een zeer groóte waardeering
had voor Ceadda, zou zeker geen beslissing genomen hebben ten
gunste van Wilfrid, wanneer niet het recht aan diens kant was
geweest. Voor zijn arbeid in de Engelsche Kerk kon hij niet buiten
den steun van den machtigen vorst van Northumbrië, bovendien kon
Theodorus in de zwaar getroffen Kerk zeker zulke hoogstaande
menschen als Ceadda zeer goed gebruiken.
En t o c h . . . . ondanks het feit, dat Ceadda waardig bevonden wordt
om het episcopaat niet op te geven, ondanks het feit ook, dat zijn
bisschopswijding in orde wordt gemaakt, geeft Theodorus den zetel
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van York en het episcopaat over geheel Northumbrië niet aan den
candidaat van koning Oswiu, niet aan Ceadda, maar aan hem, die
er recht op had, aan Wilfrid,
Wanneer wij dit nu hebben vastgesteld, dan kunnen wij, — met
terzijdestelling van eenige detailkwesties, welke wij later nog ter
plaatse bespreken, — den loop der gebeurtenissen als volgt reconstrueeren.
Vroeger hebben wij reeds gezien, dat Alchfrid zeer ontvankelijk
was voor alles wat van Rome kwam en hoe hij daaraan uiting gaf
door de zeer welwillende ontvangst van Wilfrid, door zijn giften
van Stamford en Ripon, welke laatste schenking gepaard ging met
de verdrijving der Iro-Scottische monniken, de partij van koning
Oswiu.
Het kan ons volstrekt niet verwonderen, wanneer zijn vader hierover ontstemd is. Als Wilfrid dan nog aangezocht wordt de geeste.
lijke leider te worden voor Alchfrid en zijn volk, groeit die ontstemming. Immers, Oswiu ziet den invloed van Lindisfarne kleiner
worden en vreest een algeheele scheiding in kerkelijke zaken wat
de provincie Deira betreft. Want de opzet van Alchfrid is duidelijk;
hij wil niet afhankelijk zijn van de Iro-Scottische monniken, hij geeft
de leiding over de kerken aan Wilfrid, den strijder en voorman van
de Romeinsche partij. En het ligt voor de hand, dat Wilfrid van
deze gelegenheid gebruik zou maken overal het gezag van Rome te
vestigen.
Steeds verder ging het streven van Alchfrid en alles greep hij
aan om zijn werk te voltooien. Agilbert kwam in Northumbrië en
op verlangen van Alchfrid werd Wilfrid priester gewijd. En zou
het zoo vreemd zijn, als Alchfrid, overtuigd van Agilbert's sympathie, de kwestie met hem en Wilfrid besproken heeft, hoe men
tot een definitieve oplossing kon komen. De toestand werd zoo toch
onhoudbaar, zelfs aan het hof was men het niet met elkaar eens bij
het vieren van de kerkelijke feesten.
Met toestemming van beide vorsten werd er een vergadering
belegd. Whitby bracht de beslissing, maar het werd een nederlaag
voor koning Oswiu en de Iro-Scottische monniken. Bisschop Colman
moest vertrekken en zijn zetel wordt ingenomen door den Romeinschgezinden Tuda.
Die gang van zaken moet koning Oswiu veel gekost hebben en
als hij gelegenheid krijgt nog iets voor zijn partij te doen, laat hij
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zich de kans niet ontnemen. En zoo werd, op verzoek van Colman,
met goedkeuring van koning Oswiu, Eata, een van de „slachtoffers"
van Alchfrid en Wilfrid, tot abt van het klooster Lindisfarne aangewezen.
Beide vorsten wachten nu op een gelegenheid, om verder te gaan,
ieder in hun eigen richting. Als bisschop Tuda gestorven is, slaat
Alchfrid zijn slag: Wilfrid moet bisschop worden op den zetel van
York. Wilfrid wordt inderdaad gekozen, op een vergadering van
geheel Northumbrië, en Oswiu kan niet weigeren om zijn toestemming te geven, hij kan niet ingaan tegen den heerschenden volkswil.
Nu is Alchfrid op het hoogtepunt van zijn macht en Oswiu vreest,
dat met deze kerkelijke zelfstandigheid ook een begin gemaakt
wordt met de politieke scheiding van de provincies Deira en Bernicia.
Wilfrid vertrok dan naar Frankrijk om zeker te zijn van een
canonische wijding, en intusschen schijnen de reeds bestaande
kwesties tusschen Oswiu en Alchfrid tot een openlijk conflict geleid
te hebben, wat misschien voor Beda een aanleiding is geweest om
Alchfrid onder de vijanden van Oswiu te rekenen: „ . . . .inpugnatus
videlicet et ab ea, quae fratrem eius occiderat, pagana gente Merciorum, et a filio quoque suo A l c h f r i d o . . . . (H. E., Ili, 14). Ook
Eddius schijnt op de hoogte geweest te zijn van deze kwestie. Want
als Wilfrid naar Frankrijk vertrekt, spreekt hij over beide koningen.
Daarna vinden wij alleen koning Oswiu nog maar vernoemd, terwijl
in hoofdstuk 15 alleen nog maar sprake is van Oswiu, als den koning
van Deira en Bemicia. Van Alchfrid vernemen wij nooit meer iets,
noch bij Beda, noch bij Eddius.
De breuk tusschen vader en zoon is dus een feit geworden, en
terwijl zij strijden, toeft Wilfrid in den vreemde, Northumbrië
zonder bisschop achterlatend. Alchfrid werd overwonnen, en dan
kregen Oswiu en Iro-Scotti hun kans: de politieke verdeeling was
nu niet meer dreigend, maar ook de kerkelijke scheiding moest
verhinderd worden en wel door het benoemen van een nieuwen
bisschop met terzijdestelling van den candidaat van Alchfrid.
Ceadda werd benoemd voor den zetel van Wilfrid, geheel volgens
het verlangen van koning Oswiu, zooals Ceadda later zelf bekende
aan aartsbisschop Theodorus: niet hij zelf had het episcopaat gezocht, maar het aangenomen uit gehoorzaamheid aan den koning
(vgl. H. E., IV, 2). Toen Wilfrid uit Gallië terugkeerde, nam hij
kennis van de veranderde stemming: zijn zetel is bezet door een
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ander, de partij van de Iro-Scotti is weer aan de macht, maar vooral,
zijn machtige beschermer Alchfrid is van het tooneel verdwenen.
Wat kan hij anders doen dan rustig zijn tijd afwachten tot hem recht
zal worden gedaan?
Ondanks het feit, dat verschillende auteurs zich zeer ongunstig
uitlaten over deze handelwijze van Wilfrid (vgl. Ill, aant. 64),
meenen wij toch dit optreden van Wilfrid als zeer verstandig te
kunnen aanmerken. Wilfrid kon op dat moment niet anders doen,
er was geen enkele instantie in Engeland waar hij zich op kon
beroepen, geen enkele macht waar hij steun kon vinden. Bovendien
zal hij wel hebben ingezien, dat hij zelf ook schuld had, aangezien hij
véél te lang was weggebleven.
En de tijd heeft uitgewezen, dat Wilfrid inderdaad gelijk had met
aldus te handelen. Immers één van de eerste daden van aartsbisschop Theodorus was: den zetel van York aan den rechtmatigen bezitter terug te geven, den zetel van York met het episcopaat over
geheel Northumbrië: ,
accipiente Wilfrido episcopatum totius
Nordanhymbrorum p r o v i n c i a e . . . . " (H. E., V, 19).
63) Bisschop Ceadda, meer bekend onder de naam Chad, wiens
geboortedatum onbekend is, was afkomstig uit Engeland, want hij
behoorde tot de twaalf Engelsche knapen, die bij Aidan hun opleiding hadden ontvangen (vgl. BEDA, H. E., III, 26 en 28), en daarna
als monnik in Ierland leefden (vgl. BEDA, H. E., IV, 3). In 664,
toen zijn broeder Cedd, de bisschop van Essex en abt van Lastingham, gestorven was, volgde Ceadda hem op als abt van genoemd
klooster (BEDA, H. E., III, 23). Na zijn reeds besproken episcopaat van Northumbrië vervulde hij eenzelfde ambt te Lichfield
gedurende den tijd van twee en een half jaar en stierf dan als
slachtoffer van een pestziekte, die in 672 woedde.
Ceadda was een zeer hoogstaande persoonlijkheid, want BEDA,
H. E., III, 28 beschrijft hem als: „ . . . . v i r u m sanctum, modestum
moribus, scripturarum lectione sufiicienter instructum, et ea.quae in
scripturis agenda didicerat, operibus solerter exsequentem".
Ook Eddius, die Ceadda toch als een tegenstander van Wilfrid
beschouwde, spreekt met groóte waardeering over zijn nederig en
heilig leven. Wel een bewijs, hoezeer Ceadda, reeds tijdens zijn
leven geëerd was.
Over Ceadda's bisschopswijding zegt BEDA, H. E., III, 28 het
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volgende: „Verum illi Cantiam pervenientes, invenerunt archiepiscopum Deusdedit iam migrasse de saeculo, et necdum alium pro eo
constitutum fuisse pontificem. Unde deverterunt ad provinciam
Occidentalium Saxonum, ubi erat Vini episcopus; et ab ilio est vir
praefatus consecratus antistes, adsumtis in societatem ordinationis
duobus de Brettonum gente episcopis, qui dominicum paschae diem,
ut saepius dictum est, secus morem canonicum a XIHIa usque ad
XXam lunam celebrant". En om het dan eenigszins goed te praten,
zegt Beda verder in hetzelfde hoofdstuk: „Non enim erat tunc ullus,
excepto ilio Vine, in tota Brittania canonice ordinatus episcopus".
De bedoeling van koning Oswiu was dus wel om Ceadda door een
Romeinschen bisschop te laten wijden. Misschien meende hij zoo
zijn beloften te vervullen, welke hij tijdens de bijeenkomst van
Withby gedaan had, om n.l. niets te ondernemen wat in strijd was
met de voorschriften van de Romeinsche Kerk. Misschien heeft hij
niet begrepen, dat de benoeming van Ceadda als zoodanig wel tegen
de gebruiken van die Kerk gericht waren, zooals blijkt uit de latere
oplossing door aartsbisschop Theodorus tot stand gebracht (vgl. I l l ,
aant. 61 en 67).
Beda vertelt dus, dat Ceadda, geen bisschop in Kent meer vindend, naar Wessex gegaan is om daar door Wini gewijd te worden,
aangezien er in geheel Brittanië geen canonisch-gewijde bisschop
meer over was. Ofschoon iets overdreven, — Bonifacius van EastAnglia, die regeerde van 652 tot 669, was er toch ook nog (vgl. Η. E,.
Ill, 20 en IV, 5), — is het wel teekenend voor den toestand van het
Engelsche episcopaat in die dagen, vooral als wij daarbij bedenken,
dat de kerkelijke positie van Wini ook niet al te zuiver was. BEDA
zegt o.a. in H. E., III, 7, dat koning Coenwalch dezen bisschop Wini:
„ . . . . subintroduxit in provinciam".
En inderdaad was Wini geen hoogstaand mensch, hetgeen bewezen
wordt uit het feit dat hij, door denzelfden koning uit Wessex verdre
ven, van koning Wulfhere voor geld den zetel van Londen verkreeg,
wat wij dienen aan te merken als de eerste, ons bekende, daad van
simonie in de geschiedenis van de Angelsaksische Kerk: „Non multis autem annis post abscessum eius (Agilbert) a Brittania transactie,
pulsus est et Vini ab eodem rege de episcopatu; qui secedens ad
regem Merciorum vocabulo Wulfheri, emit pretio ab eo sedem Lundoniae civitatis, eiusque episcopus usque ad vitae suae terminum
mansit" (H. E. f III, 7). Dit feit doet des te pijnlijker aan, daar het
gebeurde op een oogenblik, dat de Iro-Scottische monniken het land
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verlieten, zij, „. — qui in tantum erant ab omni avaritiae peste
castigati, ut nemo territoria ас possessiones ad construenda monasteria, nisi a potestatibus saeculi coactus, acciperet" (H. E., Ili, 26).
Het is voor ons daarom volkomen onbegrijpelijk, dat W. WELLS
in zijn reeds meer geciteerd artikel, blz. 539 durft te beweren: „als
bisschop is Wini níet te veroordeelen". Hij moet er dan toch wel
eigenaardige opvattingen op na houden over de eischen, welke, ook
in die tijden, aan een bisschop gesteld werden. Wanneer hij dus
Eddius wil verbeteren en Beda als de eenige betrouwbare bron
meent te kunnen aanvaarden, dient hij toch allereerst zijn eigen
inzichten te wijzigen en vervolgens zijn bron volledig te bestudeeren.
Even onbegrijpelijk komt het ons voor als C. OMAN, England
before the Norman conquest, blz. 293, neerschrijft: „This holy man
Chad was consecrated by Wini, the bishop of Coenwalch of Wessex,
assisted by two Celtic prelates, who had conformed to the Roman
method of keeping Easter". Die bewering berust op een totaal
verkeerde interpretatie van het gezegde van Beda „secus morem
canonicum" in boven geciteerden tekst. Dit „secus" heeft hier zonder
eenigen twijfel de beteekenis van „contra" en niet van „secundum".
Vergelijk hiervoor С PLUMMER, α. w., II, blz. 199.
Ook kunnen wij niet aanvaarden wat J . MEISSNER, α. w., blz. 16
zegt: „Oswy appears to have replied to his son's highhanded action
by appointing Ceadda, an ecclesiastic of the Celtic school, Bishop
of the Church of York, i.e. of the Dierans, the same position his son
had chosen Wilfrid to fill". De auteur geeft dus toe, dat Wilfrid
voor York benoemd werd, hetgeen dus een bevestiging is van EDD.,
12. Maar wanneer hij dan zegt, dat Wilfrid zijn zetel bezet vond
door een bisschop „legally appointed", dan zijn zijn opvattingen
over wettelijkheid van bisschopsbenoemingen wel zeer verschillend
van de algemeen geldende normen e n . . . . veroordeelt hij volledig
de handelwijze van aartsbisschop Theodorus (vgl. I l l , aant. 61 en
67), waarover hij anders zoo hoog opgeeft, en dien hij voorstelt als
den „redder" van den Romeinschen invloed in Northumbrië (vgl.
MEISSNER, α. w., blz. 39). Wij kunnen niet aannemen, dat Theo
dorus zoo maar zonder meer een wettig aangestelden bisschop afzet.
In verband met het voorgaande moeten wij ook nog onze aandacht
vestigen op een uitspraak van POOLE in zijn meer genoemd artikel:
St. Wilfrid and the See of Ripon, blz. 8. Hij zegt daar, dat de ver
onderstelling, dat Oswiu gebruik maakte van Wilfrid's afwezigheid
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om den zetel, die hem geschonken was, afhandig te maken, geen
steun vindt in Beda's verhaal.
Na alles wat wij in III, aant. 62 uiteengezet hebben, meenen wij
deze uitspraak te kunnen verwerpen, daar Beda impliciet toegeeft,
dat het inderdaad wel zoo was, en omdat er nog twee andere auteurs
zijn, Eddius en Eadmer, die het eveneens bevestigen. Deze bewering
van Poole is kennelijk geïnspireerd door de vooropgezette doelstelling van zijn artikel, om Ripon tot den oorspronkelijken zetel van
Wilfrid te verklaren. Dit kunnen wij niet aannemen voor deze
periode van Wilfrid's leven, omdat er niet de minste aanwijzingen
voor gevonden worden in onze bronnen. Ook de conclusie van Poole
over dit geval moeten wij daarom verwerpen: „Deze gebeurtenis
(Wilfrid's verblijf op den zetel van Ripon en niet te York) is te
eenvoudig om Eddius te bekoren; het illustreert niet voldoende de
grootheid van Wilfrid en de vervolging, welke hij moest ondergaan".
Wij kunnen wel toegeven, dat Eddius in sommige gevallen zijn
held wat heeft opgehemeld, maar in dezen deed hij het niet, en
daarom zijn wij gerechtigd dit gezegde van Poole, als volkomen
onverantwoord, te verwerpen.
Naar aanleiding van dit artikel schreef G. VERBIST in zijn,
overigens zeer waardevol, boek: Saint Willibrord, apôtre des PaysBas et fondateur d'Echternach, blz. 16, aant. 2: „Eddius, qui voulut
dans sa Vita édifier le lecteur par la grandeur des souffrances de
son maître, a dramatisé tout ce récit en supposant que le roi, par
malveillance, nomma Chad (Ceadda) à York à sa place. Or il semble
bien que Bède ignore tout ceci — il connaissait pourtant les écrits
d'Eddius — et se contenta d'annoter dans ses brèves annales:
„Ceadda ac Wilfrid Nordanhymbrorum ordinantur episcopi". Il
semble qu'on a trop négligé de voir que Ripon était la résidence
normale de l'évéque Wilfrid. Cela simplifie pourtant beaucoup de
choses dans la vie, déjà assez mouvementée de Wilfrid. Cfr. R. L.
Poole, etc." Wij meenen te mogen vaststellen, dat deze auteur zich
heeft laten verleiden tot een uitspraak, welke getuigt van een louter
overnemen en niet van een zelfstandig bestudeeren van deze kwestie.
Hetzelfde meenen wij te moeten zeggen van W. LEVISON, die
in zijn Vita sancti Wilfridi, blz. 169 schrijft: „Beda, als meer verwijderd van de „turbis Wilfridianis", is in dezen geloofwaardiger".
Nergens doet de auteur een poging om zijn uitspraak in dezen waar
te maken, maar stelt zich tevreden met het weergeven van andere
historici, die over de kwestie van Wilfrid's episcopaat schreven.
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64) Het is wel zeer opvallend, dat wij nergens iets vernemen
over een protest van Wilfrid of van een vrijwillig abdiceeren van
bisschop Ceadda. Hoe wij die houding moeten verklaren in een zoo
militant persoon als Wilfrid en in een zoo heilig man als Ceadda
weten wij niet. Vermoedelijk heeft Wilfrid ingezien, dat hij wezenlijk verkeerd handelde met zoo lang weg te blijven en van den
anderen kant zal bisschop Ceadda, geheel overtuigd niet anders te
kunnen doen, rustig voortgewerkt hebben: „obedientia causa iussus
sum subire hoc, quamvis indignus, consensi" (H. E., IV, 2). Het is
dan ook werkelijk ergerlijk te constateeren, hoe sommige auteurs
maar raak fantaseeren over dit gedwongen verblijf van Wilfrid te
Ripon. Het verste gaat wel G. BROWNE, Theodore and
Wilhith,
biz. 50: „The explanation of his early submission to the loss of his
episcopal position may lie in the fact that he kept his estates".
Hiertegenover kunnen wij plaatsen, de uitspraak van J. FLETCHER, St. Wilfrid of Ripon, biz. 23: „Instead of doing what an overbearing man certainly would have done, Wilfrid quietly repaired
to his monastery at Ripon, and there he lived, discharging his duties
as abbot and as bishop, until such times as justice should be done
him".
W. BRIGHT, a. w., biz. 246 zegt: „Meantime Wilfrid bore the trial
of finding the see thus filled with a moderation which could hardly
have been expected even from a less high-spirited man. It was
his best policy to accept facts, and to bide his time".
J. RAINE, The Priory of Hexham, I, biz. XXVIII, schrijft: „Wilfrid's retirement (at Ripon) had brought out the true grandeur of
his character, and had shewn that he could be patient where many
would have been angry and sullen, and that neglect had neither
retarded nor embittered his honest endeavours to give God his best
service".
Het is dan ook volkomen waar, dat het drie-jarig verblijf van
Wilfrid te Ripon niet beteekende een stil en moedeloos neerzitten
bij de gerezen moeilijkheden. Eddius en Beda zijn er weer om dat
te bewijzen. Zeer opvallend bij BEDA, H. E., III, 28 is, dat hij juist
nu, in deze zeer omstreden periode van Wilfrid's leven, zoo sterk
waardeerend spreekt over het, door moderne auteurs veel gehekelde
werk der Romaniseering der Engelsche Kerk, Het lijkt ons een
grootsche poging om den abt van Ripon, die den zetel van York niet
kon innemen, te rehabiliteeren: „Veniens quoque Brittaniam Wilfrid iam episcopus factus et ipse perplura catholicae observationis
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moderamina ecclesiis Anglorum sua doctrina contulit. Unde factum
est, ut, crescente per dies institutione catholica, Scotti omnes, qui
inter Anglos morabantur, aut his manus darent, aut suam redirent
ad patriam". Wij begrijpen daarom niet, dat WELLS, die toch in
zijn vergelijking van onze bronnen in alles de voorkeur geeft aan
Beda boven Eddius, durft beweren, dat deze tekst van de Historia
Ecclesiastica:
„ . . . . s u g g e s t rather cooperation with Chad, than
antagonism to him" (a. w., biz. 540).
Wilfrid's werkzaamheid strekte zich uit over een groot gebied.
Wij vernamen van EDDIUS, hoofdstuk 14, dat hij door koning
Wulfhere van Mercië gevraagd werd om in dat land verschillende
episcopale bedieningen waar te nemen, zoodat het bckeeringswerk
door bisschop Trumheri en Jaruman begonnen (H. E., III, 24), kon
worden voortgezet. Deze koning schonk aan Wilfrid ook verschillende stukken land, waarop deze kloosters bouwde (vgl. EDD., 14
en FRID., v. 423: „Plures instituit normali tramite celias"). In Kent,
door koning Egbert uitgenoodigd, wijdde Wilfrid verschillende diakens en priesters, waaronder Putta, den lateren bisschop van Rochester. BEDA bevestigde dit alles in H. E., IV, 2: „ . . . . et quoniam
ante Theodorum rediit, ipse etiam in Cantia presbyteros et diacones,
usquedum archiepiscopus ad sedem suam perveniret, ordinabat".
Toen Wilfrid uit Kent naar zijn geboorteland Northumbrië terugkeerde, nam hij de zangers Eddius en Eona met zich mede, bovendien nog metselaars en vele andere ambachtslieden (vgl. BEDA,
H. E., IV, 2 en onze Inleiding, blz. 5). EDD., 14 voegt er nog bij, wat
van zeer groóte beteekenis is: Wilfrid verbeterde, aan de hand van
den regel van St. Benedictus, vele kloosterinstellingen.
In verband met dit laatste moeten wij er op wijzen, dat EDDIUS
in hoofdstuk 47 door Wilfrid laat zeggen: „Vel quomodo vitam
monachorum secundum regulam sancti Benedict! patris, quam nullus
prior ibi (Wilfrid spreekt hier over Northumbrië) invexit, constitueram". Het eerste klooster van Northumbrië, waar de regel van
Sint Benedictus werd ingevoerd, was zonder eenigen twijfel Ripon.
Want wanneer wij ons de geschiedenis van die kloostergemeenschap
nog even in herinnering brengen, dan weten wij, dat Eata en zijn
monniken Ripon verlieten, omdat zij zich niet wenschten te onderwerpen aan den nieuwen abt Wilfrid, die de Romeinsche richting
was toegedaan. Nu kunnen wij ons slecht voorstellen, dat Wilfrid
na dit vertrek van de Iro-Scottische monniken alles bij het oude
heeft gelaten en dus ook de Iro-Scottische klooster-inrichting heeft
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gehandhaafd. Het ligt voor de hand, dat hij te Ripon het kloosterleven volgens de hem bekende praktijken van Canterbury, Lyon en
Rome heeft hervormd. Dus valt, zooals algemeen wordt aangenomen, de invoering van den regel van Sint Benedictus in het klooster
van Ripon rond het jaar 661.
C. WA'MPACH, Geschichte der Grundherrschaft Echternach im
Frühmittelalter, deel I, blz. 13 teekent hierbij aan: „Dieses Ergebnis
ist so wichtig für die Geschichte und den Charakter Willibrords,
dass wir dasselbe nicht genug hervorheben können. Denn nach der
Klosterregel, die in Rhypon massgebend war, ist der junge Willibrord erzogen worden, d.h. nach der Regel Benedikts. Daraus ergibt
sich auch der Charakter des Friesenapostels". In 664 was Willibrord, nauwelijks zes jaar oud, door zijn vader Wilgils aan de
zorgen van abt Wilfrid toevertrouwd. Tusschen deze twee menschen
ontstond een zeer hechte vriendschap, zooals VERBIST, a. w., blz.
30 zegt: „Entre ces deux âmes d'élite s'établit une amitié solide,
que ni l'âge ni l'éloignement ne purent affaiblir. Le maître communiqua son zèle des âmes et son grand attachement à Rome à son cher
disciple".
Tot het jaar 669, — Willibrord was toen elf jaar, — bleef de
knaap onder de persoonlijke leiding van Wilfrid en toen deze den
zetel van York in bezit kon'nemen, heeft hij zijn geestelijken zoon
zeker aan de bijzondere zorgen van Ceolfrid toevertrouwd. Over
dezen Ceolfrid lezen wij in de Historia Abbatum, auctor e anonymo,
§ 4, het volgende: „ . . . . nemo per id temporis vel in aecclesiastica,
vel in monasteriali regula, doctior Ulo posset i n v e n i r i ; . . . . regularis
observantiae magisterio fratribus praeesse iussus est, quo, pro insita
sibi eruditione simul et zeli fervore divini, et inscios instituere, et
contumaces redarguere deberet". En even verder lezen wij: „Siquidem tempore non pauco pistoris officium tenens, inter cribrandum,
clibanumque accendendum mundandumque, et panes in eo coquendos, presbiteratus caeremonias sedulus discere simul et exercere
non omisit.
Die kloostergemeenschap van Wilfrid en Ceolfrid was dus niet
alleen een religieus, maar ook een cultureel centrum, en juist de
jeugdjaren van Willibrord vallen in een grootsche bloeiperiode van
het klooster Ripon. Willibrord heeft dus ook van de mooie handschriften, die zijn abt liet vervaardigen (vgl. EDD., 17), kunnen
genieten; hij heeft de schoone bouwwerken te Ripon, York en Hexham (vgl. EDD., 16—17—22), in werkelijkheid of in de plannen,
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kunnen bewonderen; hij heeft den arbeid van zoovele kunstenaars
gezien, en den liturgischen zang gehoord en meegezongen onder de
leiding van de cantores Eddius en Eona (vgl. EDD., 14).
De herinnering aan dat vele goede, in Ripon ondervonden, zal
nog lang nawerken en ook bij Willibrord tot daden van gelijken
aard hebben aangespoord, toen hij zelf het Christendom, in al zijn
rijkheid, naar elders ging overbrengen. Zijn religieuze opleiding
had hem, dank zij den zeer sterken invloed van Wilfrid, volkomen
voorbereid op het groóte werk, waaraan hij zijn verdienstvol leven
heeft gewijd (vgl. VERBIST, α. w., blz. 257).
65) Met den zin: „Toen dan na verloop van drie jaren aartsbis
schop Theodorus uit de landstreek Kent bij den koning van Deira en
Bernicia kwam....", stelt Eddius ons ineens voor het feit, dat er
eindelijk een nieuwe bisschop te Canterbury in functie was. De
gebeurtenissen echter, die aan het feit voorafgingen, slaat Eddius
over, als niet direct betrekking hebbend op het leven van zijn hoofd
persoon. Toch meenen wij, dat ze van groot belang zijn voor het
beter begrijpen van het leven van Wilfrid, en daarom willen wij ze
hier beschrijven.
Hoe rijk de vruchten van Wilfrid's arbeid, gedurende de drie
jaren van zijn verblijf te Ripon, ook waren, toch was er nog iets
meer noodig dan alleen dat rustelooze werken. Een goed georgani
seerd kerkelijk leven eischte geheel andere dingen, die Wilfrid
onmogelijk tot stand kon brengen. En zoo wordt het begrijpelijk,
dat de koningen Oswiu van Northumbrië en Egbert van Kent zich
met deze kwestie gaan bemoeien.
Voor alles moest er een nieuwe aartsbisschop komen. Met de
toestemming van geheel Engeland werd de priester Wighard
uitgekozen om in Rome geconsacreerd te worden, opdat hij dan,
eenmaal metropoliet, voor geheel Engeland katholieke bisschoppen
kon wijden: „His temporibus regis Anglorum nobilissimi, Oswiu
provinciae Nordanhymbrorum, et Ecgberct Cantuariorum, habito
inter se Consilio, quid de statu ecclesiae Anglorum esset agendum,
intellexerat enim veraciter Oswiu, quamvis educatus a Scottis, quia
Romana esset catholica et apostolica ecclesia, adsumserunt cum
electione et consensu sanctae ecclesiae gentis Anglorum, virum
bonum et aptum episcopatu, presbyterum nomine Vighardum, de
clero Deusdedit episcopi, et hunc antistitem ordinandum Romam
miserunt; quatinus accepto ipse gradu archiepiscopatus, catholicos
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pei omnem Brittaniam ecclesiis Anglorum ordinare posset antistites" (BEDA, H. E., Ili, 29).
Dat men Wilfrid niet in York wilde, en dat men hem, — wat vooc
de hand lag om hem genoegdoening te verschaffen, — niet aanwees
voor den zetel van Canterbury, waar hij op dat moment de bis
schoppelijke functies waarnam, bewijst wel, dat koning Oswiu, toen
bretwalda — d.i. de opperste leider over de verschillende konink
rijken in Engeland, — veel invloed had en zeker gedreven werd
door een persoonlijken afkeer om aldus te handelen.
Er zijn auteurs, o.a. E. CASPAR, α. w., blz. 682, die beweren, dat
de toenmaals regeerende paus Vitalianus (657—672) de leiding van
de jonge Engelsche Kerk niet wilde toevertrouwen aan een inheemsch priester en dat men daarom Wilfrid voorbij ging. Wanneer
Erich Caspar gelijk heeft, dan zou dit ook een van de redenen voor
denzelfden paus geweest zijn om Wighard te weigeren. BEDA zegt
immers van hem in H. E., IV, 1: „Wighard p r e s b y t e r . . . . de gente
A n g l o r u m . . . . " Bovendien valt op te merken, dat van te voren ook
al een inheemsch priester metropoliet van Canterbury is geweest,
n.l. aartsbisschop Deusdedit (655—664), die uit Wessex afkomstig
was: „ . . . .electus est archiepiscopus cathedrae Doruvernensis sextus Deusdedit, de gente Occidentalium S a x o n u m . . . . " (H. E., III,
20). Ook de twee aartsbisschoppen, die na Theodorus kwamen,
Bertwald en Tatwin, waren inheemsche priesters, beiden uit Mercië
afkomstig (vgl. EDD., 40 en Η. E., V, 23).
Hoe de paus over deze kwestie dacht, vernemen wij uit een brief,
dien Vitalianus aan koning Oswiu schreef (vgl. BEDA, H. E., III, 29).
Er wordt in dien brief verteld, dat Wighard „qui haec obtulit muñer a " gestorven is, dat de paus op zoek is naar een anderen candidaat
voor den zetel van Canterbury, en dat die persoon naar Brittanië gezonden zal worden, zoodra hij hem gevonden heeft. Wij vinden geen
enkel woord in dit schrijven, dat maar in het minste rekening houdt
met de verlangens van de koningen ten opzichte van een eventueelen
aartsbisschop van Canterbury. Het is volkomen duidelijk, dat de
paus de leiding over de Engelsche Kerk in eigen handen wilde
houden en deze zeker niet afstond aan de wereldlijke vorsten.
De keuze van een geschikt persoon scheen échter niet mee te
vallen. Want eerst nadat twee personen geweigerd hadden, werd
Theodorus, op aanwijzen van abt Hadrianus, die het eerste gevraagd
was, aangezocht (vgl. BEDA, H. E., IV, 1; BEDA, HIST. ABB., 3).
Deze Theodorus was uit Tarsus afkomstig en zooals BEDA, HIST.
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ABB., 3 zegt: „ . . . . saeculari simul et ecclesiastica philosophia
praeditum virum, et hoc in utraque lingua, Greca scilicet et Latina",
en: „probus moribus et aetate venerandus" (H. E., IV, 1). Alvorens
gewijd te worden, moest Theodorus nog vier maanden wachten
voor het scheren van de corona Petri, in Engeland gebruikelijk. Hij
ontving de bisschopswijding 26 Maart 668 (vgl. H. E., IV, 1) en
27 Mei van datzelfde jaar ging hij scheep naar Marseille (vgl. Η. E.,
IV, 2), vergezeld van Benedict Biscop en abt Hadrianus, aange
wezen door den paus om Theodorus den weg te wijzen in Frankrijk,
maar ook opdat hij: „diligenter adtenderet ne quid ille contrarium
veritati fidei, Graecorum more, in ecclesiam, qui praeesset, introduceret" (vgl. Η. E., IV, 1).
Of bisschop Theodorus dus wel de onverdeelde sympathie van
paus Vitalianus genoot, valt te betwijfelen, als wij al het voor
gaande eens rustig overdenken. Wanneer dit „graecorum more" op
het Monothelisme heeft geslagen, heeft aartsbisschop Theodorus
zich wel gerehabiliteerd door het concilie van Hatfield in het jaar
680 gehouden, waar onder zijn leiding het Monothelisme veroordeeld
werd.
Hoe het ook zij, de paus gaf Theodorus aanbevelingsbrieven mee
voor de bisschoppen in Frankrijk, en bedong dat Hadrianus, als zij
in Engeland gekomen waren, een behoorlijke plaats zou krijgen:
„
in quo cum suis apte degere potuisset" (BEDA, H. E., IV, 1).
Ook Benedict Biscop werd voor zijn arbeid beloond. Want als hij
in het jaar 671 weer in Rome ís, ontvangt hij vele boeken „amicorum
dono largitos", (BEDA, HIST. ABB., 4). In zijn commentaar op
deze plaats, verwijst PLUMMER naar zijn Introduction, blz. XIX,
waar hij in een aanteekening Simeon van Durham citeert:
„... .habuerat prae oculis et copiam omnis generis librorum quos
abbas suus Benedictus inter alia diversa ornamenta donatione
apostolicorum Vitaliani et Agathonis, in monasterium suum contulerat".
Na een reis vol avonturen, kwam aartsbisschop Theodorus eindelijk 27 Mei 669 in Engeland aan (vgl. BEDA, H. E., IV, 2). Hadrianus was in Frankrijk gevangen gehouden door Ebroïn, den majordomus van Clotharius III, omdat hij meende met gezanten van een
keizer van Byzantium te doen te hebben, die besprekingen moesten
voeren met de Britsche koningen over vijandelijkheden tegen
Neustrië en Bourgondië. Volgens Beda werd Hadrianus direct na
het onderzoek vrijgelaten en gaf Theodorus aan hem, overeenkom287

stig het verlangen van den paus het klooster van den H. Petrus te
Canterbury, zoodra Hadrianus zich bij hem voegde: „ . . . .statim ut
ad illum venit, dedit ei monasterium beati Petri a p o s t o l i . . . . " (Η. E.,
IV, 1).
Maar dit „statim" had eerst plaats na ongeveer twee jaar, waar
uit wij moeten afleiden, dat Ebroïn abt Hadrianus geruimen tijd
heeft gevangen gehouden. Immers, in de HIST. ABB., 3 van BEDA
wordt opgemerkt, dat Benedict Biscop, na de aankomst in Kent,
van aartsbisschop Theodorus de abdij ontving waar later Hadrianus
abt zou worden. Maar ook lezen wíj daar, dat Benedict dat klooster
gedurende twee jaar bestuurde: , , . . . . Quod ubi duobus annis
monasterium r e x i t . . . . " (HIST. ABB., 4). Dus kan Hadrianus niet
eerder dan in 671 abt zijn geworden, en heeft zijn gedwongen verblijf in Frankrijk ongeveer twee jaar geduurd.
Het was geen gemakkelijke taak, die Theodorus in Engeland
wachtte. Toch waren de omstandigheden gunstig. BEDA, H. E.,
IV, 2 zegt immers: ,
libentissime ab omnibus suscipiebatur,
atque a u d i e b a t u r . . . . Isque primus erat in archiepiscopis, cui omnis
Anglorum ecclesia manus dare consentiret". Het is waarschijnlijk
naar aanleiding hiervan, dat een latere vervalscher een brief opstelde
van paus Vitalianus aan Theodorus, in welk schrijven aan Canterbury het primaat verleend wordt over geheel de Engelsche Kerk
(vgl. H. & S., I l l , biz. 116). Zoowel PLUMMER als J A F F é , 2095,
houden dezen brief voor een latere falsificatie, eveneens H. BÖHMER, Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks van Canterbury, blz.
149.
Dat alle bisschoppen aan bisschop Theodorus gehoorzaamden,
kwam zonder twijfel ten goede aan de Engelsche Kerk, hoewel
hiermede het oorspronkelijk plan van paus Gregorius den Groóte,
— twee kerkprovincies met metropolitaanzetels te Canterbury en
te York, — in gedrang kwam. Juist in de verwaarloozing van die
indeeling, welke als vanzelf volgde uit een te groóte macht van
Canterbury, meenen wij één van de redenen te zien, waarom het
werk van Theodorus niet die vruchten gedragen heeft, die zeker
hadden kunnen volgen, wanneer hij de rechten van York erkend had.
Dan zouden vele conflicten waarschijnlijk nooit ontstaan zijn, en
dat zou de Engelsche Kerk niet anders dan groóte voordeelen
gebracht hebben.
Dat aartsbisschop Theodorus een goeden kijk op de nooden van
de Engelsche Kerk had, kwam al dadelijk naar lyoren toen hij, heel
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in het begin van zijn episcopaat, een school stichtte te Canterbury
waar de toekomstige geestelijken uit alle streken van het land hun
opleiding konden ontvangen: „Et quia litteris sacris simul et saecularibus, ut diximus, abundanter ambo (Theodorus en Hadrianus)
erant instruct!, congregata discipulorum caterva, scientiae salutaris
cotidie ilumina inrigandis eorum cordibus emanabant; ita ut etiam
metricae artis, astronomiae, et arithmeticae ecclesiasticae disciplinam inter sacrorum apicum volumina suis auditoribus contrader e n t . . . . " (H. E., IV, 2). Dieper ingaan op deze kwestie zou ons te
ver voeren, en om de beteekenis van deze stichting aan te geven,
kunnen wij volstaan met te zeggen, dat deze school vele hoogstaande
geestelijken voortbracht, — o.a. Aldhelm, den abt van het klooster
Malmesbury en zijn opvolger Albinus; bisschop Tobias van Rochester, — die allen met veel succes en met blijvende resultaten gewerkt
hebben aan den geestelijken en cultureelen bloei van de Engelsche
Kerk, hetgeen BEDA, H. E., IV, 2 bevestigt: „Indicio est, quod
usque hodie supersunt de eorum discipulis, qui Latinam Grecamque
linguam aeque ut propriam, in qua nati sunt, norunt.
Opvallend is, dat Beda ook hier weer, tusschen het beschrijven
van Theodorus' werkzaamheden door, een zeer waardeerende uitspraak over Wilfrid doet, en wel in verband met het invoeren van
den liturgischen zang: „Sed et sonos cantandi in ecclesia, quos
eatenus in Cantia tantum noverant, ab hoc tempore per omnes
Anglorum ecclesiae discere coeperunt; primusqué, excepto J a c o b o . .
cantandi magister Nordanhymbrorum ecclesiis Aeddi cognomento
Stephanus fuit, invitatus de Cantia a reverentissimo viro Wilfrido,
qui primus inter episcopos, qui de Anglorum gente essent catholicum vivendi morem ecclesiis Anglorum tradere d i d i c i t . . . . " (H. E.,
IV, 2).
Na het leggen van deze hechte fundamenten, — de zorg voor de
opleiding van de toekomstige geestelijkheid, — was één van de
meest noodzakelijke eischen voor een bloeiend christelijk leven,
dat er orde werd gebracht in de verschillende kerkelijke gebruiken,
en vervolgens, dat er een geheel nieuw episcopaat werd opgebouwd.
In verband met het eerste, zegt BEDA, H. E., IV, 2: „
rectum
vivendi ordinem, ritum celebrandi paschae canonicum, per omnia
Gomitante et cooperante Hadriano disseminabat". Met betrekking
tot het herstel van het episcopaat vertelt Beda in hetzelfde hoofdstuk: „Itaque Theodorus perlustrans universa, ordinabat locis opor289
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tunis episcopos, et ea, quae minus perfecta repperitj his quoque
iuvantibus corrigebat".
Toen aartsbisschop Theodorus in Engeland aankwam, was er niet
veel meer overgebleven van het episcopaat. Er waren nog in functie:
Wini van Wessex, een zeer verdacht personage; Wilfrid en Ceadda,
die echter beide rechten deden gelden op een zelfden zetel; vervolgens nog Bonifacius van East-Anglia, die echter in 669 stierf.
Theodorus had dus heel wat in orde te brengen.
Direct al stelde hij Bisi aan tot opvolger van Bonifacius (vgl.
H. E., IV, 5), en kwam de meer genoemde Putta op den zetel van
Rochester (vgl. Ill, aant. 64). Dan trok Theodorus naar Northumbrië,
en daarmede zijn wij gekomen aan de gebeurtenissen, welke EDDIUS in hoofdstuk 15 gaat beschrijven.
Voordat wij echter overgaan tot de verdere geschiedenis van
Wilfrid, dienen wij eerst even nog een kwestie te bespreken in
verband met de bovengenoemde correspondentie tusschen paus
Vitalianus en de koningen van Kent en Northumbrië, welke brieven
wij vermeld vinden in BEDA, H. E., III, 29.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat de koningen zich zeer
sterk uitspreken voor de macht van Rome, en haar gezag over de
kerkelijke aangelegenheden in Engeland uitdrukkelijk erkennen.
Dit valt nog meer op, daar één van hen, koning Oswiu, ofschoon
opgevoed bij de Iro-Scottische monniken, toch: „ . . .intellexerat.. .
v e r a c i t e r . . . . quia Romana esset catholica et apostolica e c c l e s i a . . "
(Η. E., Ill, 29).
Vervolgens wordt in den brief van de koningen gezegd, dat met
toestemming en door de keuze van de geheele Engelsche Kerk een
priester Wighard naar Rome is gezonden, opdat hij, zelf aartsbis
schop geworden, voor de geheele Engelsche Kerk katholieke
bisschoppen kan wijden.
Voor de schrijvers, die niet direct op Rome en de Romeinsche
invloeden in Engeland gesteld zijn, wordt het nu wel een beetje al
te erg. Koning Oswiu had het toch al tamelijk verknoeid te Whitby;
daarna had hij eenigszins zijn fout hersteld door de benoeming van
Ceadda, maar dan alles weer bedorven door hem naar Canterbury
te zenden. Gelukkig dat Ceadda zelf die ramp h e r s t e l d e . . . . hij
ging naar bisschop Wini en werd door een simonist, met assistentie
van twee niet-geconformeerde bisschoppen, geconsacreerd. Koning
Orwiu echter bleek onverbeterlijk te zijn. Nu gaat hij zelfs iemand
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naar Rome sturen om in die stad door een paus gewijd te worden;
hij zal bisschop Ceadda, op verzoek van Theodorus en Wulfhere,
afstaan voor Mercië, en plannen maken om samen met Wilfrid n a a r
Rome te gaan. Dat kan en mag niet, dus zijn respectievelijk BEDA,
H. E., III, 29; IV, 3 en IV, 5 latere toevoegingen. Aldus Howorth en
zijn trouwe navolger Meissner.
Wij willen ons hier alleen bezighouden met de correspondentie
tusschen Rome en de twee koningen van Engeland.
HOWORTH, α. w., deel I, blz. cxxiv en blz. 251 zegt, dat om de
volgende redenen de brief van paus Vitalianus te verwerpen is:
a) de brief, indien gezonden, was niet te consulteeren door Beda,
die alleen maar een uittreksel geeft van het schrijven, dat hij
erkende als het antwoord van den paus, en dat, niet aan de twee
koningen, maar alleen aan Oswiu gericht was.
b) de paus schrijft aan Oswiu niet over York, maar over Canterbury,
waarmede Oswiu niets te maken had.
c) de houding van Oswiu ten opzichte van den paus en zijn aanhang
in Northumbrië was te vijandig, dan dat er sprake kan zijn van
een briefwisseling tusschen hem en Rome of omgekeerd.
d) Oswiu had te York een eigen bisschop en een eigen kerkelijke
partij, waarom zou hij zich dan bemoeien met Canterbury.
e) Beda geeft over het geval twee verschillende lezingen: In de
Historia Abbatum, een „earlier and more thrustworthy work"
is er alleen sprake van koning Egbert, als dengene die Wighard
naar Rome stuurde. In de Historia Ecclesiastica is koning Oswiu
de hoofdpersoon.
Wij kunnen hierop het volgende antwoorden: noch Plummer,
noch Haddan en Stubbs uiten in hun werken eenige verdenking
ten opzichte van het hier door Beda verhaalde. Alleen zeggen de
laatste schrijvers, dat het origineel van den brief niet bewaard is
gebleven, zie H. & S., III, blz. 110. Howorth is dan ook de eerste
auteur, die aan de betrouwbaarheid van dat gegeven twijfelt. Zijn
betoog en zijn argumenten zijn echter van zoodanigen aard, dat zij
ons niet in het minste kunnen overtuigen van de waarheid van zijn
hypothese.
Op de allereerste plaats kunnen wij zijn sententie niet aanvaarden, omdat Howorth het met zichzelf niet eens is. Hij begint n.l.
met te zeggen, dat „the document as its stands must be e i t h e r
e n t i r e l y s p u r i o u s or i n t e r p o l a t e d " , Dan vervolgt hij :
„This letter, i f s e n t , would not be accessible to Bede". Vervol291

gens vernemen wij: „It seems to me t h a t if t h e l e t t e r i s
g e n u i n e , the name of Oswy has been introduced into it". Even
verder lezen wij: „I have the greatest suspicion that the letter in
question, if n o t o r i g i n a l l y written to the king of Kent, was
a s o p h i s t i c a t i o n". Weer later heet het: „ . . . . in Bede's
t r a n s c r i p t of t h e l e t t e r we have a hiatus". En zijn slotconclusie luidt: „All this increases the probability that the document
we are dealing with, if n o t e n t i r e l y
sophisticated,
has b e e n h o p e l e s s t a m p e r e d with".
Dit alles vinden wij alleen nog maar in de Introduction.
Wij
behoeven hieraan niets toe te voegen: Soms is de brief volkomen
valsch, dan weer echt, behalve de naam van koning Oswiu; nu eens
heeft Beda het stuk overgeschreven, een anderen keer kon hij het
niet eens raadplegen; soms is de brief verzonden, terwijl het ook
meerdere malen een fantasieproduct genoemd wordt.
Wat de argumenten van Howorth betreft, hebben wij het volgende
op te merken:
ad a)
In onze Inleiding, blz. 23 en 24 spraken wij over de bijzondere
relatie van Beda met het hof van Northumbrië, welke deze historicus
kon aanwenden om gegevens te verzamelen. Waarom zou deze brief
ook niet bij deze gegevens kunnen gerekend worden? Uit de geheele
Historia Ecclesiastica blijkt, dat Beda niets heeft nagelaten om
overal materiaal over de geschiedenis van Engeland te verzamelen.
Ook is het overduidelijk dat hij heel wat oudere bronnen dan den
hier genoemden brief van paus Vitalianus gezien en geraadpleegd
heeft. Men vergelijke b.v. maar de documenten over de zending van
Augustinus in 596, die hem door Albinus en Nothelm werden verschaft (H. E., Praefatio).
adb)
Koning Oswiu had reeds eerder zijn interesse en erkenning voor
den zetel van Canterbury getoond, toen hij Ceadda naar die stad
stuurde om daar gewijd te worden (vgl. Ill, aant. 63). Maar hoe is
in dit geval het contact met Canterbury te verklaren?
Het kan heel goed mogelijk zíjn, dat koning Egbert, die Wilfrid
gevraagd had, om naar Kent te komen, aan hem den zetel van
Canterbury wilde geven. Maar omdat Wilfrid uit Northumbrië
kwam, moest Egbert zich, overeenkomstig de gebruiken van die
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dagen, tot Oswiu wenden om Wilfrid van hem te verkrijgen. Men
kent echter de houding van Oswiu ten opzichte van Wilfrid. Toch
zal Oswiu ook wel langzamerhand tot de overtuiging gekomen zijn,
dat het er met de bisschoppen van Engeland treurig aan toe was.
Bij deze gelegenheid wordt nu die kwestie besproken, en het is
zeker dat Oswiu, als opperste leider van de koninkrijken in Engeland, zijn invloed heeft doen gelden, waar het er over ging een
aartsbisschop aan te stellen, die voor het geheele land bisschoppen
zou moeten wijden.
ad c)
Er zíjn natuurlijk vele veronderstellingen te maken, waarom de
paus juist aan koning Oswiu geschreven heeft. Maar wij willen niet
in dezelfde fout vervallen als Howorth en louter hypothesen tot
waarheid verklaren. Wij geven alleen een bewijs uit het herstel van
den tekst, door Howorth zelf als juist erkend. In den genoemden brief
staat: „Quamobrem oportet vestram Celsitudinem, utpote membrum
exïstens Christi, in omnibus piam regulam sequi perenniter principis
apostolorum sive in pascha celebrandum sive in omnibus, quae tradiderunt sanctï apostoli Petrus et Paulus; qui ut duo luminaria
coeli inluminant mundum, sic doctrina eorum corda hominum cotidie
inlustrat credentium". BEDA liet dan een stuk weg, — en hij kon
dit gerust weglaten om de uitvoerige uiteenzetting van de Paaschkwestie in H. E., III, 25, — om alleen maar te zeggen: „Et post
nonnulla, quibus de celebrando per orbem totum uno vero Pascha
loquitur: Hominem d e n i q u e . . . . " .
Volgens Howorth nu, heeft Ussher dezen hiaat in de H. E. op de
juiste wijze aangevuld uit oude documenten van het klooster Whitby.
Deze aanvulling luidt: „Nunquam enim celebrare debemus Sanctum Pascha nisi secundum Apostolicam et Canonicam fidem, ut in
toto orbe celebratur a Christiana plebe, id est, secundum Apostolicam regulam CCCXVIII, Sanctorum Patrum et computum sanctorum
Cyrilli et Dionysii. Nam in toto terrarum orbe sic Christi una Columba, hoc est, Ecclesia immaculata, Sanctum Paschae Resurrectionis
diem célébrât. Nam Victoris (lege Victorii) regulam Paschae sedes
apostolica non adprobavit, ideo nee sequitur dispositionem ejus pro
Pascha",
Wanneer Howorth nu erkent „that in Bede's transcript of the
letter, — dit veronderstelt dat Beda den brief wel kende en hem ook
afschreef, — we have an hiatus", en dat deze hiatus op de juiste
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wijze is aangevuld door Ussher, dan moet hij ook erkennen, dat de
brief alleen aan Oswiu gericht kan zijn. Koning Egbert heeft immers
nooit iets te maken gehad met kwesties over de Paaschviering. Dus
mogen wij concludeeren, dat de paus zich wel degelijk tot koning
Oswiu wendde; het „waarom" doet hier niet terzake.
Het „waarom niet" van Howorth meenen wij echter volkomen te
' mogen verwerpen. Howorth zegt: „ . . . .the whole attitude of Oswy
towards the Pope and his special party in the North-Britain has
b e e n . . . . very hostile, and it is most unlikely that he (Oswy) would
address a letter to the Pope o r . . . . the Pope. . . . to him".
Uit geen enkel gegeven echter blijkt, dat de houding van Oswiu
ten opzichte van den paus zeer vijandig is geweest, evenmin tegenover de Romeinsche kerkrichting als speciale partij van den paus.
Integendeel, Oswiu erkent den paus van Rome en de Romeinsche
kerkrichting als de eenig juiste en stelt deze ver boven de IroScottische partij (vgl. BEDA, H. E., III, 25; EDD., 10; III, aant. 47).
Het komt ons eveneens voor, dat Oswiu in heel de kwestie rond
het episcopaat van Wilfrid en Ceadda, den nasleep dus van Whitby,
zelfs niet aan een paus of aan diens partij gedacht heeft, anders had
hij zeker Ceadda niet naar het centrum van den pauselijken aanhang
gestuurd om geconsacreerd te worden door den hoofdvertegenwoordiger van dien paus. Veeleer handelde hij uit politieke overwegingen, zooals wij in III, aant. 62 hebben aangetoond. Vervolgens
meenen wij, ondanks de ontkenning van Howorth, als waarheid te
mogen aannemen, dat Oswiu op het einde van zijn leven het verlangen heeft uitgesproken om naar Rome te pelgrimeeren (H. E., IV, 5).
Zelfs indien al deze feiten niet bestonden en Howorth dus gelijk
zou hebben, kunnen wij er nog geen reden in vinden voor de onmogelijkheid eener bestaande correspondentie tusschen den paus en
den koning. Immers, de geschiedenis van Engeland kent vele van
zulke voorbeelden, b.v. de briefwisseling tusschen de Pausen en de
Iro-Scotti, waarover wij reeds gesproken hebben in III, aant 34 en
50.
add)
Dat koning Oswiu een eigen bisschop te York had, behoeft nog
heelemaal geen beletsel te zijn voor de bemoeiingen van dezen vorst
met de kerkelijke aangelegenheden in Canterbury. Integendeel,
juist die eigen bisschop was één van de redenen geweest, dat Oswiu
in contact kwam met den aartsbisschoppelijken zetel in Kent. Zie
verder ad b.
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ad e)
Wij geven volledig toe, dat in de Historia Abbatum alleen koning
Egbert vernoemd wordt als degene, die Wighard naar Rome zond.
Eveneens erkennen wij, dat in H. E., III, 29 en IV, 1 beide vorsten
tot dit doel hebben samengewerkt.
Wij ontkennen echter, dat dit een reden zou zijn om de twee
genoemde plaatsen van de Historia Ecclesiastica te verwerpen.
Zoodanige gevallen komen veel voor bij Beda, b.v. in verband met
het zenden van Wilfrid naar Frankrijk. In H. E., III, 28 zendt
Alchfrid hem weg, zonder dat er sprake is van koning Oswïu. In
H. E., V, 19 doet Alchfrid het weer, maar nu „cum Consilio et consensu patris". Ook hier is niet de minste reden aanwezig om één
van beide plaatsen te verwerpen.
Wij moeten echter bij eventueele verschillen in de verschillende
werken van Beda altijd voor oogen houden, dat Beda met zijn
Historia Ecclesiastica een algemeene kerkgeschiedenis beoogde te
schrijven. Dit nu was niet de bedoeling van de Historia
Abbatum,
welke geen andere pretenties heeft dan de geschiedenis te zijn van
de abten van Wearmouth-Jarrow. Zoo wordt in de HIST. ABB., 3
de geschiedenis van den priester Wighard verteld, om te verklaren,
hoe Benedict Biscop, in Lérins verblijvend, voor de derde maal een
kans kreeg naar Rome te gaan. Benedict ontmoet in Frankrijk een
reisgezelschap uit Kent op weg naar Rome. Wat mag wel de reden
zijn van die moeilijke en zware onderneming? W e l , . . . . de priester
Wighard was door den koning van Kent naar Rome gestuurd om
daar gewijd te worden voor den zetel van Canterbury. Er was dus
volstrekt geen reden aanwezig om koning Oswiu te vernoemen.
Wat betreft de uitspraak van Howorth, dat de Historia Abbatum
„an earlier and more trusthworthy work" is, meenen wij alleen te
moeten opmerken, dat beide typeeringen volkomen onverantwoord
zijn. Immers, de Historia Abbatum werd na 716 geschreven en de
Historia Ecclesiastica in 731 afgesloten. Maar dat wil nog heelemaal
niet zeggen, dat alle boeken van de Historia Ecclesiastica van dien
datum moeten zijn. Algemeen wordt aangenomen, dat er vele oude
stukken in de Historia Ecclesiastica voorkomen. Het lijkt ons ten
eenenmale onmogelijk, dat een zóó uitgebreid en een zóó rijk gedocumenteerd werk als de Historia Ecclesiastica zoo maar ineens werd
neergeschreven, zonder lange jaren van studie en voorbereiding.
Dat de Historia Abbatum meer betrouwbaar is dan de Historia
Ecclesiastica dient Howorth te bewijzen, maar dan op betere gron295

den dan de zoo juist genoemde. Het weglaten van slechts één
enkelen naam kan de historische waarde van een geheel werk in
geen enkel opzicht verminderen.
Wij hebben ons afgevraagd, waarom Howorth en Meissner aldus
redeneeren, en wij meenen de reden hiervan gevonden te hebben
in datgene wat MEISSNER beweerde in zijn meer geciteerd werk
op blz. 131, aant. 1. De auteur, sprekend over de Historia Ecclesiastica, zegt van dit werk: „It is the History of Northumbria, the chief
Angle kingdom, of which Mercia was an offshoot. The other kingdoms (Saxons and Jutes) hardly enter in except in connection with
the history of Bede's own province. Thus the Canterbury mission
is brought in for sole purpose of showing that Northumbria owed
its Christianity to a Roman missionary. The interpolated chapter in
Bede's History (III, 29) is striking evidence of the straits to which
the Roman party were put to prove some connection between Northumbria and the Canterbury mission
Thus he brought to light in
Northumbria the half-forgotten history of the Augustinian mission".
Een ieder, die ook maar eenigszins op de hoogte is van den inhoud
der Historia Ecclesiastica, zal zich met verbazing afvragen hoe men
tot dergelijke fantastische uitspraken kan komen. Wij kunnen geen
andere verklaring vinden dan den afkeer van deze auteurs ten
opzichte van Rome en tegenover alles wat van Rome komt. Iedereen
weet, dat Engeland bijna geheel het geestelijk en cultureel leven
dankt aan de Romeinsche missionarissen en de trouwe volgelingen
van die Benedictijnsche monniken. Juist de ommekeer na Whitby,
dus de hernieuwde oriënteering op Rome, heeft een bloeiperiode in
het godsdienstige en cultureele leven van Engeland doen ontstaan,
welke in staat zou blijken een Karolingische Renaissance en een
missiearbeid van Willibrord en Bonifacius voort te brengen. Iedereen zal, gezien al die historische feiten, een paus Gregorius den
Groóte moeten erkennen als den eigenlijken bewerker van al dat
goede.
Maar de auteurs van het anti-genre weten het veel beter. G.
BROWNE, Conversion of the Heptarchie, blz. 19 heeft deze inferieure kwalificatie voor de Romeinsche missionarissen: „The runaway Italians". HOWORTH, α. w., I, blz. xxiv uit zich over de
missie van Augustinus als volgt:
a parched and shrunken
venture even in Kent, instead of covering the whole land with its
motherly mantle", en „this woeful failure". Over paus Gregorius
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heeft hij het volgende oordeel: „He had deliberately set his face
against all learning and all culture and taste as inconsistent with
the ascetic life of men who had no other business in the life than
prepare their souls for heaven, and they (Augustinus en zijn gezellen) did the same".
MEISSNER a. w., biz. 2 weet nog iets anders: „De studie van de
lersche literaire en archeologische b r o n n e n . . . . accounts for the
astonishing fact that the dismal failure of the Augustinian mission
is represented as the conversion of the English race". Verder commentaar is, geloof ik, hier wel overbodig.
Het is, nadat wij het voorgaande gezien hebben, buitengewoon
interessant om de meening van Plummer te vernemen over de
samenwerking van de koningen van Kent en Northumbrië in de
kwestie „W i g h a r d". In het meer geciteerde werk van PLUMMER, deel II, blz. 200, lezen wij: „This joint deliberation between
Oswy and Egbert „ o n t h e s t a t e of t h e C h u r c h of t h e
Ε η g 1 i s h", and the fact that their line of action was taken „w i t h
t h e c h o i c e a n d c o n s e n t of t h e h o l y C h u r c h o f
t h e r a c e of t h e E n g l i s h", mark an important stage in the
development of a sense of unity among the English tribes in Britain,
and show that the first impulse to such unity came from the eccle
siastical and not from the secular side".
66) Al voorttrekkend door Northumbrië, bemerkte aartsbisschop
Theodorus dat er ook met den zetel van York iets niet in orde was,
en natuurlijk moest hier eveneens een oplossing worden gevonden.
Onze beide bronnen zijn het, althans wat den afloop van deze zaak
betreft, volkomen met elkander eens: Ceadda verdween uit Northumbrië en Wilfrid verkreeg den zetel van York.
Over de totstandkoming van deze oplossing, schijnen zij echter,
op het eerste gezicht tenminste, nog al veel te verschillen. Voor de
teksten vergelijke men III, aant. 62, g.
Uit EDDIUS, hoofdstuk 15 is af te leiden, dat de wijding van
Ceadda niet in orde was, om de volgende redenen:
1) hij was gewijd voor den zetel van een ander,
2) hij was gewijd door een bisschop met assistentie van twee andere
prelaten, die zich niet met Rome hadden geconformeerd,
Beda zegt alleen, dat Ceadda „non rite consecratum" was. Nu
mogen wij veronderstellen, dat dit gezegde van Beda op de allereerste plaats insluit, wat de auteur zelf in H. E., III, 28 vertelt
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over deze niet-canonische consecratie (vgl. den tekst in III, aant. 63).
Wij meenen echter dat ook de andere reden, hoewel niet uitdruk
kelijk vernoemd, in het verdere verhaal van Beda ligt opgesloten.
Ceadda vertelt n.l. tegen Theodorus: , , · . . . obedientiae causa iussus
subire hoc consensi". Dit kan o.i. niet slaan op de betwiste conse
cratie van Ceadda, want de gang naar bisschop Wini was een eigen
beslissing van Ceadda en niet van koning Oswiu, die hem immers
naar Canterbury had gezonden. Dus moet er iets anders zijn geweest
waaraan Ceadda zich had te onderwerpen. Dit andere kan niet het
episcopaat als zoodanig geweest zijn. Het gaat immers over iets,
waardoor de genoemde wijding onrechtmatig was. W e l n u . . Ceadda,
als „non rite consecratum", wil gaarne afstand doen van zijn epis
copaat, omdat het niet zijn schuld is, dat alles aldus verliep, maar
hij werd er toe gedwongen: „obedientiae causa iussus subire hoc
consensi". De gehoorzaamheid aan de beslissing van Oswiu dus
heeft van hem een „non rite consecratum episcopum" gemaakt.
M.a.w. bij Oswiu lag de schuld, en dit kan alleen zijn: het aanwijzen
voor den zetel van een ander (vgl. I, blz. 30).
Wat het laatste gedeelte van den tekst van Eddius betreft, dat
n.l. Ceadda zijn schuld inzag en dit voor de aanwezige bisschoppen
bekende, hierin kunnen wij geen verschil cons ta teeren met het
gegeven van Beda, waar Ceadda zich onderwerpt aan het oordeel
van bisschop Theodorus en even nederig, als bij Eddius, zijn onrecht
matige consecratie erkende door van het episcopaat af te zien. Het
eenige verschil bestaat hierin, dat Beda het iets milder zegt en alles
meer bekijkt vanuit het standpunt van de nederige figuur Ceadda.
Eddius daarentegen, hoewel toch niet heelemaal de nederigheid van
Ceadda buiten beschouwing latend, vestigt meer de aandacht op de
zaak zelf en noemt de onrechtmatige consecratie terecht een
„peccatum".
Eddius maakt het zelfs nog lang niet zoo erg als Eadmer, die toch
meer op Beda dan op Eddius steunt. EADMER schrijft n.l. in
hoofdstuk 17: „Ut vero comperit, Ceaddam contra canonum statuta
in Episcopatus gradum fuisse consecratum, publica ilium increpatione r e d a r g u i i . . . . " Na alles wat wij gezien hebben, kunnen wij
dus gerust zeggen, dat er heelemaal geen reden aanwezig is om
Eddius als „intrinsiek onwaarschijnlijk" te verwerpen, en om te
spreken van „ernstige verschillen" met Beda, zooals WELLS dit
doet in α. w., blz. 541.
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67) Het resultaat van de beslissing van Theodorus en de onderwerping van Ceadda was, dat Wilfrid den zetel van York in bezit
kon nemen, maar ook dat Ceadda uit Northumbrië verdween.
EDDIUS, hoofdstuk 15 en BEDA, H. E., IV, 3 : „Susceptum itaque
episcopatum gentis Merciorum simul et Lindisfarorum C e a d d a . . . .
administrare c u r a v i t . . . . " , — Lindisfarorum i.e. Lindsey moet men
niet verwarren met Lindisfarnorum i.e. Lindisfarne, — hebben wel
gelijkluidende gegevens over het eindresultaat, maar weer zijn er
verschillen in de details van de totstandkoming van dit feit.
Wij zullen daarom eerst weergeven wat onze bronnen daarover
vertellen.
EDD., 15: Ceadda is door Theodorus afgezet. Maar Wilfrid, geen
kwaad met kwaad vergeldend, herinnerde zich, dat aan hem het
bisschopsambt was aangeboden te Lichfield door koning Wulfhere
van Mercië. Dit bisdom lijkt hem wel iets voor Ceadda, en deze, —
„per omnes gradus ecclesiasticos ad sedem praedictam piene eum
ordinaverunt", — wordt door genoemden koning eervol ontvangen.
BEDA, H. E., IV, 2 zegt, na de bekentenis van Ceadda, dat hij
uit gehoorzaamheid gehandeld heeft: „At ille (Theodorus) audiens
humilitatem responsi eius, dixit non eum episcopatum dimitterre
debere; sed ipse ordinationem eius denuo catholica ratione consummavit". Het is interessant hierbij op te merken, dat WILHELM van
MALMESBURY deze gevoelens van Theodorus, geheel ten onrechte, toeschrijft aan Wilfrid: „Patientia viri sanctissimi commovit
Wilfridi viscera, ut eum suffragio suo per omnes gradus iterum
elevatum Licefeldi pontificem induceret
" (PL., 179, 1556).
Wanneer Beda nu vastgesteld heeft, dat de canonische defecten
in de wijding van Ceadda door aartsbisschop Theodorus in orde
gemaakt waren, vertelt hij in het volgende hoofdstuk: „Eo tempore provinciae Merciorum rex Wulfheri praefuit, qui, cum mortuo
larumanno sibi quoque suisque a Theodoro episcopum dari peteret,
non eis novum voluit ordinare episcopum; sed postulavit a rege
Oswio, ut illis episcopus Ceadda daretur, qui tunc in monasterio
suo, quod est in Laestingae, quietam vitam a g e b a t . . . . " En even
verder: „Susceptum itaque episcopatum gentis Merciorum simul et
Lindisfarorum, iuxta exempla patrum antiquorum, in magna vitae
perfectione administrare curavit".
In deze teksten van beide bronnen, constateeren wij de volgende
verschillen:
1) Eddius brengt het aanvullen van de wijdingen van Ceadda in
299

verband met de inbezitname van het bisdom Lichfield op aansporen
van Wilfrid aan Ceadda gegeven.
Beda daarentegen legt dit oorzakelijk verband niet; het opnieuw
wijden van Ceadda gaat bij hem zelfs vooraf aan het verblijf in het
klooster Lastingham. Eerst nadat Theodorus geweigerd heeft een
nieuwen bisschop voor Mercië aan te stellen, vraagt koning Wulfhere aan Oswiu om hem Ceadda af te staan. Met toestemming van
Theodorus vestigt Ceadda zich dan als bisschop te Lichfield.
2) In verband met het herwijden van Ceadda zegt Eddius:
„ . . . . per omnes gradus ecclesiasticos ad sedem praedictam piene
eum ordinaverunt". Beda heeft alleen: „ . . . . sed ipse ordinationem
eius denuo catholica ratione consummavit".
Inderdaad zijn hier moeilijkheden, maar wij meenen toch de volgende oplossing te kunnen geven
ad 1)
Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat, zooals Beda wil,
Theodorus de wijding van Ceadda in orde heeft gemaakt, zonder
dat er uitzicht was op een of anderen bisschopszetel. Dat was heelemaal niet de gewoonte in de landen waar Theodorus vandaan kwam.
En dat gelijke opvattingen door hem gehuldigd werden, blijkt uit
een voorschrift van zijn Poenitentiale, lib. II, VI, can. 10: „Abbas
si habuerit monachum dignum Aepiscopatui, debet dare s i η e с e ss e e s t (H. & S., I l i , blz. 195). Theodorus weigerde zelfs een bis
schop voor Mercië te wijden, hoewel het daar toch wel noodig was,
aangezien bisschop Jaruman reeds eenige jaren te voren, waarschijnlijk al in 667, uit dit leven was heengegaan.
Nu kunnen wij ons niet voorstellen, dat Theodorus dit weigerde,
terwijl híj even van tevoren met Ceadda alles in orde maakte,
zonder dat er eenige noodzaak toe bestond. Immers, volgens Beda,
was er nog heelemaal geen sprake van een of anderen bisschopszetel. Dit lijkt ons volkomen in tegenspraak met het voorschrift van
zijn Poenitentiale, zelfs als Theodorus geweten heeft, dat Ceadda
naar Lastingham zou terugkeeren. Dit klooster kon het, evenals
tevoren, nu ook wel doen zonder een abt-bisschop. Om deze reden
meenen wij de wijze van voorstellen, zooals wij die bij Eddius
vinden, als de meest waarschijnlijke te kunnen volgen, n.l. dat er
werkelijk verband bestaan heeft tusschen het overwijden van
Ceadda en den vacanten bisschopszetel in Mercië.
Een andere kwestie blijft natuurlijk of Wilfrid wel zoo'n voor300

name rol gespeeld heeft bij de totstandkoming van deze gebeurtenissen als Eddius doet voorkomen.
Het is wederom niet onwaarschijnlijk, dat Wilfrid de auctor
spiritualis was van de benoeming van Ceadda voor Lichfield. Hij
kende irrimers uit eigen ondervinding de nooden der kerk in Mercië.
Hij was door den koning van dat land gevraagd aldaar bisschoppelijke functies uit te oefenen en het zou werkelijk niet zoo vreemd
zijn als Wulfhere aan Wilfrid, naast de vele andere geschenken, ook
het episcopaat over Mercië had aangeboden. Maar Wilfrid kon dat
niet aannemen; zijn rechtmatige zetel was immers York. Waarom
kan dit alles niet besproken zijn geworden met Theodorus, toen
Ceadda in Lastingham verbleef en Wulfhere, misschien op de hoogte
gebracht door Wilfrid, reeds de eerste stappen gedaan had bij
Oswiu om Ceadda voor Mercië te verkrijgen.
Mogelijk heeft Eddius wel iets te veel de figuur van zijn held op
den voorgrond geschoven. Maar dit kan voor ons nog geen reden
zijn om, zooals WELLS, a. w., blz. 541 dit doet, den biograaf Eddius
te verwerpen en de voorkeur te geven aan den historicus Beda.
ad 2)
Moeilijker is, wat Eddius verstaat onder: „ . . . . per omnes gradus
ecclesiasticos ad sedem praedictam eum piene ordinaverunt" en
Beda met: „denuo catholica ratione consummavit".
Wanneer wij, zooals sommige auteurs doen, Eddius letterlijk
nemen, dan is Ceadda niet alleen wat de bisschopsconsecratie betreft opnieuw gewijd, maar zijn ook alle voorgaande wijdingen
herhaald, op grond natuurlijk van het feit, dat zij waren toegediend
door bisschoppen, die niet in gemeenschap met Rome leefden. De
woorden van Beda suggereeren dit niet zoo sterk, hoewel het
„denuo" toch ook wel iets bevat van den genoemden geest, die uit
het gegeven van Eddius klinkt.
Ongetwijfeld waren het menschen van groot gezag, die een dergelijke ordinatio en consecratio voor ontoereikend hielden. Men
leze b.v. maar canon 8 van het concilie van Nicea in 325 over de
wijdingen van de Novatianen (HEFELE, α. w., I — 1 , blz. 576) en
het synodaalschrijven van hetzelfde concilie aan de bisschoppen van
Egypte over de wijdingen van den schismatieken bisschop Meletius
(HEFELE, α. w., I — 1 , blz. 499), in welke documenten gezegd wordt,
dat door de handoplegging van een katholieken bisschop de wijdings
defecten moeten worden hersteld.
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Maar was dit een algemeen geldende praktijk? De Donatistenbisschoppen werden zonder meer weer in het kerkelijke verband opgenomen (vgl. synode van Rome 313; Arles 314; Hippo 393; eveneens
de verschillende synodes van Carthago in 401, 407, 418; resp.
HEFELE, a. tv., l—i, blz. 273; 278; II—1, blz. 89; 127; 157; 194).
Gelijke normen werden gevolgd bij de bisschoppen, die voortkwamen uit het Macedonianisme en bij hen, die door den veroordeelden
Bonosus waren geconsacreerd.
Daar staat echter weer tegenover, dat THEODORUS in zíjn
Poenitentiale, lib. I, V, can. 1 schrijft: „Si quis ab hereticis ordinatus fuerit, iterum debet ordinari, si inreprehensibilis fuerit, si minus,
deponi oportet" (H. & S., Ill, blz, 180).
Nu weten wij echter, dat de consecratie van Ceadda voltrokken
werd door Wini, die geen hereticus was. De medeconsecratoren
waren echter schismatici, aangezien zij bij de Paaschviering de
Romeinsche berekening niet aannamen. En daarom zou op de
wijding van Ceadda een ander voorschrift van het Poenitentiale van
THEODORUS toegepast kunnen worden: „Qui ordinati sunt a
Scottorum vel Britonum episcopis, qui in Pascha vel tonsura catholici non sunt, adunati ecclesiae non sunt, sed iterum a catholico
episcopo manus impositione confirmentur" (lib. II, IX, can. 1 ; H. &
S., III, blz. 197). Het zal echter voor een ieder duidelijk zijn, dat
het geval „Ceadda" lang niet zoo erg was, als in dezen canon van het
Poenitentiale verondersteld wordt.
Indien wij nu de woorden van Eddius letterlijk nemen en er dus
werkelijk een herhaling van Ceadda's ordinatio en consecratio heeft
plaats gevonden, dan moeten wij aannemen, dat Theodorus zijn
veroordeeling wel wat haastig heeft uitgesproken en de distinctie
tusschen irreguliere en invalide wijdingen volkomen verwaarloosde.
Aangezien dit niet te verwachten is van iemand, die in zijn Poenitentiale dit onderscheid duidelijk naar voren heeft laten komen,
blijven er nog twee andere mogelijkheden over, n.l.:
1) Eddius heeft overdreven ten gunste van zijn held, hoewel dit
ook weer moeilijk vol te houden is, daar hij van den anderen kant
zeer sterk den nadruk legt op de nederigheid van Ceadda en een
groóte waardeering heeft voor den bisschoppelijken arbeid van
dezen kerkelijken functionaris.
2) De andere mogelijkheid is, dat wij Eddius niet letterlijk
nemen en in het „piene eum ordinaverunt" niet meer zien, dan het
aanvullen van de wijdingsdefecten.
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Een definitieve oplossing van deze kwestie zal wel nooit gegeven
kunnen worden. In het handschrift С ontbreken juist hier twee
bladzijden. Dit gemis werd vroeger ook reeds geconstateerd, want
in de margo staat een aanteekening, waarschijnlijk uit de 17e eeuw:
„Multa hic desiderantur".
68) Uit BEDA, H. E., IV, 3 weten wij, dat Ceadda gedurende
twee en een half jaar het ambt van bisschop over Mercië vervulde:
„Qui cum in illa provincia duobus annis et dimidio ecclesiam gloriosissime rexisset". Na een zegenrijk episcopaat, stierf hij in Maart
672 (vgl. PLUMMER, α. w., II, biz. 208). Het moet dus tegen het
einde van September, of in het begin van October van het jaar 669
geweest zíjn, toen Wilfrid zijn werk als bisschop van York kon
beginnen.
69) Met dit gegeven van Eddius wordt zeer duidelijk de meening
van Howorth en andere schrijvers weerlegd, dat n.l. het herstel van
Wilfrid op den zetel van York, en daarmede dus de hernieuwde
oriënteering van Northumbrië op Rome, het werk zou geweest zijn
van den opvolger van Oswiu, koning Egfrid. Bij HOWORTH, a. w.,
I, blz. 348 lezen wij: „One of the first acts of Egfrid was to reverse
the policy of his father Oswy in favour of that of his brother Alch.
frid, and to strengthen the Roman party in Northumbria. This he
did by displacing Ceadda from the See of York and putting Wilfrid
the bishop-abbot in his place".
Deze opvatting is niet alleen in tegenspraak met Eddius, maar
ook met Beda, waarmede wij dus weer een bewijs te meer hebben
voor de betrouwbaarheid van den biograaf van Wilfrid. Uit III,
aant. 67 is immers duidelijk gebleken, dat in de desbetreffende
teksten van Beda, koning Egfrid in het geheel niets te maken heeft
gehad met het geval York en dat, wanneer er sprake ís van een
vorst, dít alleen over Oswiu gaat. Zoo b.v. uitdrukkelijk in H. E., IV,
3: „ . . . . sed postula vit a rege Oswio, ut Ulis episcopus Ceadda
d a r e t u r . . . . Wilfrido administrante episcopatum Eboracensis ecclesiae, пес non et omnium Nordanhymbrorum, sed et Pictorum,
quousque rex Oswiu imperium protendere poterai".
Vervolgens hebben wij in III, aant. 68 vastgesteld, dat het begin
van Wilfrid's episcopaat te York moet vallen einde September of
begin October van het jaar 669. Nu weten wij zeker, dat Oswiu in
671 gestorven is en dat Egfrid eerst in Maart van datzelfde jaar aan
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de regeering kwam. Beda zegt immers uitdrukkelijk, dat koning
Oswiu stierf in het tweede jaar van de regeering van aartsbisschop
Theodorus. Aangezien Theodorus nu in 669 in Engeland aankwam,
moet de dood van Oswiu en de ambtsaanvaarding van koning
Egfrid vallen in het jaar 671 (vgl. PLUMMER, α. w., II, biz. 211).
Het is dus onmogelijk om de sententie van Howorth te aanvaar
den. De eenige reden van deze opvatting is ook hier weer, zooals wij
dat vroeger in III, aant. 65 hebben aangetoond: in koning Oswiu
mag nu eenmaal niets aanwezig zijn, wat aan Rome of aan de
Romeinsche kerkrichting doet denken. Eddius en Beda moeten
aan dit vooropgezette idee beantwoorden, en doen zij dat niet, dan
worden de niet-overeenstemmende plaatsen, als niet-historisch of
als geïnterpoleerd verworpen.
Zoo'n geval hebben wij b.v. in de H. E., IV, 5: „Qui in tantum eo
tempore tenebatur amore Romanae et apostolicae institutionis, ut,
si ab infirmitate salvaretur, etiam Romam venire, ibique ad loca
sancta vitam finire disponeret, Wilfridumque episcopum ducem sibi
itineris fieri, promissa non parva pecuniarum donatione, rogaret".
HOWORTH, α. w., I, blz. 224 verwerpt deze plaats van Beda op
geen enkelen anderen grond dan dat Oswiu een vijand van Rome en
van Wilfrid was.
Wat nu de vijandschap van Oswiu ten opzichte van Rome betreft,
kunnen wij zeggen, dat, na hetgeen wij gezien hebben in III, aant.
65, ad c, dit argument in geen enkel opzicht van kracht kan zijn.
Voor een dergelijke houding tegenover Wilfrid vinden wij eveneens
geen enkele aanwijzing in onze bronnen. Zelfs, indien Wilfrid door
koning Oswiu is aangezien als een medehelper in de zelfstandigheidsstrevingen van zijn zoon Alchfrid, is het nog lang niet onmoge
lijk, dat alles weer in orde is gekomen tusschen den koning en den
bisschop na de gebeurtenissen rond den zetel van York.
Alles bij elkaar genomen, is er heelemaal geen reden aanwezig om,
alleen op grond van een aprioristisch idee, zonder dat er een ander
en steviger argument aangevoerd kan worden, een plaats uit de
Historia Ecclesiastica van Beda te verwerpen of als interpolatie
ten gunste van Rome te kwalificeeren,
70) Wilfrid is nooit metropoliet van York geweest. Dezelfde
fout, die EDDIUS, hoofdstuk 10, maakte met betrekking tot bisschop
Colman, wordt hier opnieuw begaan in verband met Wilfrid (vgl.
Ill, aant. 42).
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71) Paulinus had te York eerst een houten kerk gebouwd en
later daarover heen een steenen gebouw opgetrokken. Bij zijn
vlucht uit Northumbrië was het werk nog niet voltooid; de muren
hadden hun eigenlijke hoogte nog niet verkregen (vgl. Η. E., II, 14).
Het is heel goed mogelijk, dat koning Oswald er iets aan gedaan
heeft tijdens de Iro-Scottische periode in Northumbrië, tusschen
de jaren 635 en 664. Toch kan dit niet veel geweest zijn omdat toen,
alsook onder het episcopaat van Ceadda, Lindisfarne de meeste
aandacht trok als het kerkelijke centrum van Northumbrië. De kerk
van Wilfrid te York zou ook niet lang bestaan, want in de Saksenkroniek, ad annum 741, lezen wij, dat het gebouw door een brand
volkomen verwoest werd.
RAINE, H. Y., I, biz. 179, aant. 3 schrijft: „Eadmer seems to
blend York and Ripon together, otherwise he says nothing about the
restoration of York minster by Wilfrid". Naar het ons voorkomt
handelt het eerste gedeelte van EADMER, hoofdstuk 18, wél over
York. De auteur spreekt immers van een heropbouw: „ . . . . et ea
quae longa vetustas aut incuria dissolverat, in ecclesiis restauraret
. . . . lis autem quae destructa repererat in integrum restitutis.
Raine heeft in zooverre gelijk, dat in hetzelfde hoofdstuk ook over
den bouw van de kerk te Ripon gesproken wordt: „ . . . .ecclesiam
in honorem beati Petri apostolorum principis, a fundamentis consummavit".
72) FRIDEGODUS beschrijft de verwoesting van de kerk van
York als volgt:
Húmida contrito stillabunt assere tecta
Livida nudato suggrundia pariete passa
Imbricibus nullis: pluviae quacumque vagantur.
Pendula discissis fluitant laquearía tignis,
• Fornice marcebant cataractae dilapidato (ν. 440—445).
73) Wat het eerste gebruik van glas in Northumbrië betreft,
vinden wij eenige, ongeveer gelijktijdige, gegevens bij Eddius en
Beda.
In de HIST. ABB., 5 vertelt BEDA, dat Benedict Biscop ongeveer
een jaar na het begin van den bouw van het klooster Wearmouth, dus
in 675, glasmakers uit Gallië liet halen, om hun arbeid, tot dan toe
onbekend in Engeland, aan te wenden ter verfraaiing van zijn
bouwwerk: „Proximante autem ad perfectum opere, misit legatarios
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Galliam, qui vitri factores, artifices videlicet Brittanniis eatenus
incognitos, ad cancellandas aecclesiae porticumque et caenaculorum
eius fenestras adducerent". Eddius dateert de restauratie van de
kerk van York tusschen 669 en 671, en spreekt daarbij ook over het
gebruik van glas, dat de vensters afsloot, maar toch het licht doorliet.
Nu weten wij, dat Wilfrid allerlei ambachtslieden uit Kent meebracht en daarom is het heel goed mogelijk, dat onder deze menschen ook glasmakers aanwezig waren. Want wij kunnen ons slecht
voorstellen, dat deze zeer breekbare materie vanuit Gallië zou zijn
ingevoerd. Dus mogen wij aanvaarden, dat reeds in de jaren tusschen 669 en 671 het gebruik van glas in Engeland bekend was.
74) Het aanwezig zijn van Alfwin, den broeder van koning Egfrid,
zegt ons, dat de kerk van Ripon vóór 679 gebouwd en ingewijd moet
zijn geweest. Immers, volgens BEDA, H. E., IV, 19, is Alfwin in den
slag bij Trent gesneuveld. Deze strijd vond plaats in het jaar 679:
„Anno regni Ecgfridi nono, conserto gravi p r o e l i o . . . . occisus est
Aelfwini frater regis E c g f r i d i . . . . "
75) Hoogstwaarschijnlijk maakte Wilfrid hier een toespeling op
een overwinning van koning Edwin op koning Cerdic, rond de jaren
616—617. Cerdic, de vorst der christelijke Britten uit de landstreek
Loidis ten zuidwesten van York, had Hereric door vergiftiging om
het leven gebracht. Deze Hereric was de vader van de toekomstige
abdis Hilda en een neef van koning Edwin. Als vergelding voor
dezen moord werden Cerdic en het Britsche volk verdreven en de
landstreek Loidis, het tegenwoordige Elmet en Leeds, bij de provincie Deira ingelijfd (vgl. BEDA, H. E., II, 14; III, 24).
76) Eddius noemt vier landstreken op: langs de rivier de Ribble, '
en, — volgens RAINE, H. Y., I, biz. 26, — Gilling, de Duddon.
vallei en Cartmel. Een fragment uit het niet meer bestaande Vita
sancii Wilfridi van Petrus van Blois noemt maar drie stukken land,
n.L: langs de rivier de Ribble, Hasmundesham (Amounderness) en
Marchesiae (het gebied van Mercy), welke drie landstreken alle
gelegen zijn in Lancashire (vgl. LELANDUS, Collectanea de rebus
Brittanicis, III, biz. ПО).
77)
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„Bibliotheca" of „theca" heeft een dubbele beteekenis. Het

kan zijn ofwel de band van het boek, of het kistje, waarin kostbare
handschriften bewaard werden (vgl. PLUMMER, α. w., II, biz. 329).
78) Onder de geschenken, die Wilfrid aan de kerk van Ripon
schonk, noemt BEDA, Η. E., V., 19, behalve de Evangelieboeken en
de „bibliotheca" ook nog een gouden kruis:
„Quin etiam sublime crucis, radiante metallo,
Hic posuit tropaeum, nec non et quattuor auro
Scribi evangelii praecepit in ordine libros;
Ac thecam e rutilo his condignam condidit auro".
Petrus van Blois beschrijft de giften van Wilfrid als volgt: „Idem
quoque vir Dei quatuor Evangelia, et bibliothecam, pluresque libros
Novi ac Veteris Testamenti, cum tabulis, tectis auro purissimo, et
pretiosis gemmis, mirabili artificio fabrefactis, ad honorem Dei et sui
nominis memoriam praesentavit" (vgl. LELANDUS, Collectanea de
rebus Brittanicis, HI, blz. 110).
79) Alle auteurs, behalve Beda en het Breviloquium, nemen de
geschiedenis van deze wondere genezing van Eddius over. Hoewel
wij geen ander gegeven hebben om dít feit, als werkelijk gebeurd,
te identificeeren, zoo behoeft het niet vernoemen door Beda nog
geen reden te zijn om deze gebeurtenis te verwerpen (vgl. WELLS,
a. w., blz. 542).
80) Over dezen Eodwald, door WILHELM van MALMESBURY
(PL., 779, 1557) Ethelwaldus genoemd, vergelijke men III, aant. 229.
81) Egfrid, een kind uit het tweede huwelijk van koning Oswiu
en Eanfleda, was 21 Mei 646 geboren. Als knaap was hij gedurende
eénigen tijd gijzelaar geweest bij Cynwise, de vrouw van Penda
van Mercië (vgl. H. E., Ill, 24). In 660 huwde hij met Ethelreda, de
dochter van koning Anna van East-Anglia, de weduwe van Tonbert,
een hoofdman der South-Gyrwas (H. E., IV, 17). Toen Ethelreda
zich in 672 in het klooster Coldingham terugtrok, huwde Egfrid met
Ermenburga. Reeds vanaf 664 was Egfrid onderkoning van Deira
geweest, waarschijnlijk als opvolger van zijn broer Alchfrid, zooals
wij lezen in het Liber Elyensis, blz. 27 (uitg. D. STEWART, in:
Anglia Christiana Society): „Aegfridum vero iuniorem, quem intimo
dilexerat affectu, sibi consortem regni super provintiam Eboracam
adhibuit Oswius, quoniam corporis gravitate depressus, regni iura
difficile protegebat".
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Egfrid was ongeveer 25 jaar oud toen hij in Maart 671 de regee
ring van zijn vader Oswiu overnam (H. E., IV, 5). In het begin van
zijn regeering was Egfrid een goed en vroom vorst, wat zoowel
EDDIUS, hoofdstuk 19 als BEDA vaststellen (vgl. BEDA, HIST.
ABB., 1: „ . . . .venerabili ас piissimo gentis illius Aecgfrido"). Maar
ook laten Eddius en Beda uitkomen dat het, na verloop van tijd.
steeds minder met Egfrid ging. Eddius vertelt daarvan in verband
met de houding van den koning ten opzichte van zijn vrouw Ethelreda. Beda brengt het in verband met den laatsten tocht van Egfrid
tegen de Pieten, waarvoor Egbert hem, echter zonder succes ge
waarschuwd had (zie voor dezen tekst I, blz. 27).
Het was tijdens dezen gevaarvollen tocht, dat hij stierf in den
slag bij Nechtansmere, 21 Mei 685 (vgl. H. E., IV, 24: „
extinc- \
tus anno aetatis suae XL, regni autem XV, die XIII Kalendarum
Juniarum").
82)
97.

Over Ethelreda wordt nog uitvoerig gesproken in III, aant.

83) Dezen strijd tegen de Pieten, uit het begin van Egfrid's
regeering, moet men niet verwarren met dien van het jaar 685,
waarover BEDA vertelt in zijn H. E., IV, 24 en EDDIUS in hoofd
stuk 44.
Over dezen eersten strijd tegen de Pieten heeft Beda níets. Alleen
vernemen wij uit H. E., IV, 12, dat in het jaar 678 de Pieten onderworpen waren aan Northumbrië: „ . . . . provinciam Pictorum, quae
tunc temporis (de verdeeling van het Northumbrische diocees door
aartsbisschop Theodorus) Anglorum erat imperio subiecta". Het
is zeer aannemelijk, dat de Pieten van de troonwisseling in Northumbrië gebruik hebben gemaakt om weer zelfstandig te worden.
Oswiu had hen onderworpen, waarschijnlijk al gauw na den slag
bij Winwaed in 655 (vgl. H. E., I l l , 24; IV, 3).
84) Volgens BRIGHT, α. w., blz. 266, aant. 9 zijn het waarschijn
lijk geweest: de rivieren Forth en Teith of de rivieren Tay en Earn.
85) Het gebied van de „australes populos", d.i. de provincie
Lindsey, was altijd de groóte twistappel geweest tusschen de koninkrijken Northumbrië en Mercië.
Onder koning Edwin behoorde dit gebied bij Northumbrië. Penda
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van Mercië veroverde het op hem (H. E., II, 20). Koning Oswald
heroverde het, maar het land kwam weer in handen van Penda tot
aan den slag bij Winwaed in 655 (H. E., III, 24; IV, 3). Wulfhere
van Mercië ontnam het drie jaar later weer aan Oswiu (H. E., IV,
24), totdat Egfrid de provincie Lindsey weer terugwon tusschen de
jaren 671 en 675 (H. E., IV, 12 en EDDIUS, hoofdstuk 20), om het
eindelijk weer te verliezen in den slag bij Trent in 679 (H. E.,
IV, 21).
Volgens EDDIUS, hoofdstuk 20, moet genoemde overwinning van
Egfrid gedateerd worden in de eerste regeeringsjaren van dezen
koning. Beda vertelt niets over dezen oorlog tegen de Pieten, wel
vernemen wij van hem het resultaat. Wanneer hij n.l. de verdeeling
van het groóte Northumbrische diocees mededeelt in de H. E., IV,
12 dan zegt hij, dat Eadhaed bisschop werd: „ . . . . in provinciam
Lindisfarorum, quam nuperrime rex Egfrïd, superato in bello et
fugato Wulfhere, obtinuerat". Koning Wulfhere nu is gestorven in
675: „Anno DCLXXV, Wulfheri rex Merciorum, postquam XVII
annos regnaverat, defunctus, Aedilredo fratri reliquit imperium"
(H. E., V, 24).
Er is dus geen andere conclusie mogelijk dan dat deze strijd met
Mercië tusschen de jaren 671 en 675 heeft plaats gevonden, hetgeen
volkomen overeenstemt met EDD., 20: dat Egfrid in oorlog geraakte
met Mercië, in den tijd na de overwinning op de Pieten.
Aldus hebben wij in de gegevens van EDD., 19 en ook hier weer
in EDD., 20 eenige bewijzen voor de betrouwbaarheid van dezen
auteur. Alleen kunnen wij natuurlijk betwijfelen, of Wilfrid wel
zoo'n geweldige rol gespeeld heeft in deze ondernemingen. De
vereering van Eddius voor zijn meester zal hem ook hier wel
beïnvloed hebben. Waarom Eddius dit gedaan heeft zal duidelijk
worden, wanneer wij den eersten zin van hoofdstuk 21 hebben
gelezen: „Sicut ergo Ecgfrïtho r e g e . . . . regnum ad aquilonem et
austrum per triumphos augebatur, ita beatae memoriae Wilfritho..
regnum ecclesiarum multiplicabatur".
86) Zeer typeerend is, wat EADMER, hoofdstuk 23, zegt over
de toewijding van Wilfrid, waarmede deze zich gaf aan de geestelijke bedieningen, welke Eddius ín dit hoofdstuk gaat bespreken,
nadat hij ons eerst kennis heeft laten maken met de bouwwerken
van Wilfrid en den groei van zijn diocees.
Eadmer zegt: „Praeterea quaquaversum gratia praedicandi gra309

tiam Dei pergens, paratus erat pro ipsa quam praedicabat veritate
vitam dare, si occasio competens offerretur, quae id fieri postularet....".
87) Behalve het hier vernoemde toedienen van het sacrament
van het priesterschap, hebben wij in EDDIUS, hoofdstuk 18, al
vernomen van de dienstreizen van Wilfrid ter uitoefening van de
bisschoppelijke functies, n.l. het doopsel en het vormsel.
Het is van groóte beteekenis de aandacht te vestigen op het feit.
dat met den zin van Eddius: ,,in omnibus locis presbíteros et diáconos sibi adiuvantes abundanter ordinavit", ongewild waarschijnlijk,
een belangrijke mededeeling gedaan wordt in verband met de
ontwikkelingsgeschiedenis van het parochiekerkensysteem. Voor
Engeland bezitten wij daarover maar zeer weinig gegevens. Het
eerste bericht daaromtrent vinden wij vernoemd bij BEDA, H. E.,
III, 22, waar van bisschop Cedd van Essex (gestorven in 664)
gezegd wordt: „ . . . . fecit p e r l o c a ecclesias, presbyteros et
diáconos ordinavit, qui se in verbo fide et ministerio baptizandí
adiuvarent...."
Later zal Beda aan aartsbisschop Egbert van York zijn beroemden brief schrijven, waarin de noodzakelijkheid van het aanwerven
van medehelpers bij de zielzorg benadrukt wordt: „ . . . . necessarium
satis est, ut plures tibi sacri operis adiutores asciscas, presbyteros
videlicet ordinando, atque instituendo doctores qui in s i n g u l i s
ν i с u 1 i s praedicando Dei verbo, et consecrandis mysteriis coelestibus, ac maxime peragendis sacri baptismatis officiis, ubi oportunitas ingruerit, insistant" [Ep. ad Egb., 5).
88) Vgl. EADMER, hoofdstuk 23: „Haec institutie vitae minim'um elationis, et maximum humilitatis stifdium in eius pectore
comparavit...."
89) Dit voorbeeldige, streng ascetische leven van Wilfrid moest
natuurlijk wel een grooten invloed hebben op al zijn volgelingen.
EADMER, hoofdstuk 23, heeft dit opgemerkt en het aldus beschre
ven: „ . . . . haec subditis sibi exemplum sanctae conversationis
indixit; haec eosdem in arctam continentiae viam induxit; haec
quoque multos a suo errore conversos ad Christi gratiam duxit".
90) Vgl. EDDIUS, hoofdstuk 55. Bedoeld is hier paus Joannes
VI (701—705),
91)
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Wij moeten hier even herinneren aan EDD., 19 waar gezegd

werd: „In diebus autem Ulis Ecfrithus rex religiosus cum beatissima
regina A e t h i l t r y t h a e . . . . simul in unum Wilfritho episcopo in
omnibus oboedientes f a c t i . . . . " .
Dat Wilfrid inderdaad veel invloed had en zeer gezien was aan
het hof, zullen wij later nog bevestigd zien door andere bronnen
(vgl. Ill, aant. 92 en 97, ad 1), En waar wij nu constateeren, dat dit
dus werkelijk een feit is, daar mogen wij ook concludeeren, dat het
andere, — het aanzien van Wilfrid bij de geestelijke en wereldlijke
grooten van het rijk, — eveneens aan de waarheid beantwoordt.
Het is dus niet te verwonderen, dat er vele jonge menschen naar
het klooster van Wilfrid kwamen, om onder leiding van dezen hoogstaanden monnik zich voor te bereiden op hun geestelijke of wereldlijke loopbaan.
92) Dat Wilfrid in deze dagen werkelijk een van de voornaamste persoonlijkheden van Engeland was, moge ook nog blijken uit
het feit, dat hij zelfs buiten de grenzen van zijn eigen land een zeer
goeden naam had.
Eind 674 of begin 675 werd Wilfrid in de Frankische politieke
zaken betrokken. Toen koning Sigebert II van Austrasië gestorven
was, werd zijn zoon Dagobert II, ín alle stilte, door den majordomus
Grimoald naar Ierland gezonden (vgl. Lib. Hist. Franc, 43 in:
MGH., rerum Merov., II, biz. 316). De koninklijke banneling vond
een onderkomen in een klooster.
Maar de politieke constellatie in het Frankenland werd steeds
ingewikkelder. Toen Childerik II, in den herfst van het jaar 675,
gedood werd, kwam Ebroïn aan de macht en beheerschte, in naam
van den zwakken Theoderik III, Neustrië en Bourgondië. De rijksgrooten van Austrasië vreesden nu ook onder de macht van Ebroïn
te geraken en daarom zonden zij gezanten naar Wilfrid om hem te
vragen den banneling uit Ierland naar zíjn eigen vaderland terug
' t e sturen. Wilfrid deed wat men hem gevraagd had en nadat de bisschop aan Dagobert vele geschenken had gegeven, liet hij hem naar
Austrasië vertrekken. Daar regeerde de vorst van 676 tot 679 (vgl.
EDDIUS, hoofdstuk 28).
Het ligt natuurlijk voor de hand, dat deze bemoeiingen van Wilfrid hem de blijvende vriendschap van Dagobert, maar ook de
voortdurende vijandschap van Ebroïn bezorgde. Daarover echter
later nog meer in III, aant. 109 en 112.
93)

Uit het feit, dat koningin Ethelreda aan Wilfrid de goederen
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in Hexham schonk, mogen wij afleiden, dat deze gift vóór het jaar
672 plaats vond, want ín dat jaar trok koningin Ethelreda zich terug
in het klooster Coldingham. De kerk van Hexham moet dus gebouwd
zijn tusschen de jaren 672 en 678, want na dezen tijd is Wilfrid niet
meer in Northumbrië (vgl. III, aant. 107). Dat Hexham inderdaad
een gave van Ethelreda was, vinden wij bevestigd door RICHARD
van HEXHAM in zijn Historia Hagustaldensis Ecclesiae, hoofdstuk
2 (uitg. J. RAINE, The Priory of Hexham, its chroniclers,
endowments and annals, I, biz. 2), wanneer hij zegt, dat Wilfrid het meest
van Hexham hield: „Tum ob amorem dilectissimae dominae suae,
tum propter secretiorem et quietiorem vitam".
In hetzelfde werk vinden wij in hoofdstuk 7 vermeld, dat Hexham aan Ethelreda was geschonken door koning Egfrid bij gelegenheid van hun huwelijk.
94) RICHARD van HEXHAM, α. w., hoofdstuk 3 (RAINE,
α. w,. biz. 11) beschrijft de kerk van Hexham als volgt: „Igitur
profunditatem ecclesiae ipsius criptis et oratoriis subterraneis, et
viarum anfractibus inferius cum magna industria fundavit.
Parietes autem quadratis et bene politis columpnis suffultos et
tribus tabulatis distinctos, immensae longitudinis et altitudinis,
erexit. Ipsos etiam et capitella columpnarum quibus sustentatur et
arcum sanctuarii, historiis et ymaginibus et varus coelaturarum
figuris ex lapide prominentibus et picturarum et colorum grata
varietale mirabilique decore decoravit. Ipsum quoque corpus eccle
siae appentitiis et porticibus undique circumduxit quae, miro atque
inexplicabili artificio, per parietes et cócleas inferius et superius
distinxit. In ipsis vero cocleis, et super ipsas, ascensoria ex lapide,
et deambulatoria, et varios varium amfractus, modo sursum, modo
deorsum, artificiosissime ita machinari fecit, ut innumera hominum
multitudo ibi existere et ipsum corpus ecclesiae circumdare possit,
cum a nemine tamen infra in eo existentium videri queat. Oratoria,
que quam plurima, superius et inferius, secretissima et pulcherrima,
in ipsis porticibus cum maxima diligentia et cautela constituit, in
quibus altaría in honore beatae Dei Genitricis semperque Virginis
Mariae, et sancti Michaelis Archangeli, sanctique Johannis Baptistae et sanctorum Apostolorum, Martyrum, Confessorum, atque
Virginum, cum eorum apparatibus, honestissime praeparari fecit.
Unde etiam, usque hodie, quaedam illorum ut turres et propugnacula, supereminent. Atrium quoque templi magnae spissitudinis et
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fortitudínis muro circumvallavit. Praeter quem in alveo lapideo
aquaeductus, ad usus officinorum, per mediam villam decurrebat".
Dat de kerk inderdaad buitengewoon beroemd was, blijkt wel uit
een brief van ALCUIN, een honderd jaar later geschreven aan
bisschop Edelhert van Hexham (gestorven 796) : „Aedilberto episcopo et omni congregation! in ecclesia sancii Andreae Deo servientium, Alchuinus vestrae clientellus charitatis in Christo s a l u t e m . . . .
О nobilissima sanctorum progenies patrum! illorum honoris venerabilisque vitae successores et pulcherrimorum habitatores locorum
vestrorum, sequimini vestigia patrum: ut de his pulcherrimis habitationibus ad eorum, qui vos genuerunt, aeternae beatitudinis con
sortium1, in coelestis regni pulchritudinem, Deo donante, pervenire
mereamini" (Alcuini Opera, uitg. PROBEN, deel I, biz. 196).
Tijdens de invallen van de Denen werd deze kerk met al haar
schatten, in het jaar 875, door een brand volkomen verwoest. Heden
ten dage is er niets meer van over dan een crypte (vlg. M. PARKER,
Introduction
to the Study of Gothic Architecture,
biz. 11; HOWORTH, a. w., I, biz. 368; H. LECLERCQ, D.A.C., V, 2371—72).
95) Dit gegeven van Eddius vinden wij bevestigd in BEDA,
H. E., V, 20, waar wij een uitvoerige beschrijving krijgen van het werk
van bisschop Acca voor de kerk van Hexham: „Suscepit vero pro
Wilfrido episcopatum Hagustaldensis ecclesiae Acca presbyter eius,
vir et ipse strenuissimus, et coram Deo et hominibus magnificus;
qui et ipsius ecclesiae suae, quae in beati Andreae apostoli honorem
consécrala est, aedificium multifario decore ас mirificis ampliavit
operibus. Dedit namque operam, quod et hodie facit, ut adquisitis
undecumque reliquiis beatorum apostolorum et martyrum Christi,
in venerationem illorum poneret altana, distinctis porticibus in hoc
ipsum intra muros eiusdem ecclesiae, sed et historias passionis
eorum, una cum caeteris ecclesiasticis voluminibus, summa industria
congregans, amplissimam ibi ac nobilissimam bibliothecam fecit,
пес non et vasa sancta, et luminaria, aliaque huiusmodi, quae ad
ornatum domus Dei pertinent, studiosissime paravit. Cantatorem
quoque egregium, vocabulo Maban, qui a successoribus discipulorum beati papae Gregorii in Cantia fuerat cantandi sonos edoctus,
ad se suosque instituendos accersiit, ac per annos XII tenuit; quatinus et, quae illi non noverant, carmina ecclesiastica doceret; et ea,
quae quondam cognita longo usu vel negligentia inveterare coeperunt, huius doctrina priscum renovarentur in statum".
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96) Beda heeft niets over deze gebeurtenis. Maar hier geldt
eveneens, wat wij zeiden in III, aant. 79: wij durven dit feit niet te
verwerpen als niet-historisch, omdat wij geen ander vergelijkings
materiaal bezitten. Wij zijn zelfs geneigd het hier vernoemde wonder
nog eerder te aanvaarden dan dat van EDD., 18, omdat de auteur
zegt, dat de genezene nog leefde op het moment, dat hij het boek
schreef. De mogelijkheid om het door Eddius verhaalde te contro
leeren, bestond toen dus nog. Indien het niet waarlijk gebeurd was,
zou het toch wel een grof staaltje van bedrog geweest zijn zoo iets
te beweren.
97) Alvorens tot de, in dit hoofdstuk verhaalde, gebeurtenissen
over te gaan, moeten wij eerst twee zaken bespreken, die noodzake
lijk gekend dienen te worden, als wij het overige van EDD., 24
willen begrijpen.
Het betreft hier:
1) de geschiedenis van koningin Ethelreda
2) de gebeurtenissen rond het concilie van Hertford, in 673, onder
leiding van aartsbisschop Theodorus gehouden.
adi)
Ethelreda, de dochter van koning Anna van East-Anglia, was
weduwe toen zij met koning Egfrid huwde. Tijdens haar eerste
huwelijk met Tonbert, het opperhoofd van de South-Gyrwas, had
zij haar maagdelijkheid steeds weten te bewaren. Omwille van haar
ouders trad zij daarna in het huwelijk met koning Egfrid, echter
vast besloten ook nu als maagd te leven. Gedurende twaalf jaar,
van 660 tot 672 leefde zij tezamen met Egfrid, maar: „ . . . . c u i u s
consortio cum XII annis uteretur, perpetua tarnen mansit virginitatis
integritate gloriosa; sicut mihimet sciscitanti, cum hoc, an ita esset,
quibusdam venisset in dubium, beatae memoriae Wilfrid episcopus
referebat, dicens se testem integritatis eius esse c e r t i s s i m u m . . . . "
(BEDA, H. E., IV, 17).
Koning Egfrid was het echter heelemaal niet eens met de verlan
gens van zijn vrouw. Hij bood Wilfrid zelfs geld aan, wanneer hij de
koningin kon bewegen haar plannen op te geven, overtuigd als
Egfrid was, dat de bisschop veel bij haar vermocht: „ . . . . quia
sciebat illam nullum virorum plus ilio diligere" (Η. E., IV, 17),
Verder weten wij, dat Egfrid op het voortdurend smeeken van zijn
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vrouw, eindelijk toestemde, dat zij als kloosterlinge ging leven. In
het klooster Coldingham ontving Ethelreda in 672 den sluier van
Wilfrid. Na een jaar werd de koningin abdis van het klooster Ely,
waarheen zij gevlucht was om te ontkomen aan de vervolgingen
van Egfrid, die schijnbaar nog al spijt gekregen had van zijn eenmaal gegeven toestemming. Ethelreda stierf te Ely, in een geur van
heiligheid, 23 Juni 680. Haar lichaam bleef ongeschonden bewaard,
aldus EDD., 19 en BEDA, H. E., IV, 19: „Nam etiam signum divini
miraculi, quo eiusdem feminae sepulta caro corrumpi non potuit,
indicio est, quia virili contactu incorrupta duraverit.
Over het leven van koningin Ethelreda schreven BEDA, H. E.,
IV, 19, EADMER, hoofdstuk 25 en THOMAS VAN ELY, Vita
Efheldredae Ahbatissae Elyensis, A.SS., jun. IV, 493—538.
Nu doet zich echter hier het volgende geval voor: Eadmer ontleende zijn gegevens aan Eddius en Beda, terwijl Thomas van Ely alles
in verband met Wilfrid en Ethelreda overschreef van Eadmer en
Eddius. Wanneer nu inderdaad blijkt, dat Eadmer en Thomas teruggaan op Eddius en Beda, dat dus de eerste schrijvers eigenlijk in
het geheel geen nieuwe gegevens over het genoemde geval aanbrengen, dan zíjn wij volkomen gerechtvaardigd alleen aan Eddius
en Beda geloof te schenken. Bovendien zijn wij dan ook verantwoord,
als wij Thomas van Ely, die van alle drie de genoemde auteurs
afschreef, verwerpen; of misschien iets milder gezegd, als wij hem
zeker niet dát gezag schenken, wat sommige auteurs van het antigenre hem geven, natuurlijk tengevolge van het feit, dat hij buitengewoon past in hun afkeerige stemming ten opzichte van Wilfrid.
Allereerst moeten wij dus bewijzen, dat Thomas, die rond 1175
leefde, over Eadmer heen, zijn gegevens ontleende aan Beda en
Eddius.
Deze bewijzen kunnen wij vinden in de volgende tekstvergelijkingen:
1)
BEDA, H. E., IV, 17: „Accepit autem rex Ecgfrid conjugem
nomine Aedilthrydam, filiam Anna regis Orientalium Anglorum,
cuius sepius mentionem fecimus, viri bene religiosi, ас per omnia
mente et opere egregii; quam at alter ante illum vir habuerat uxorem,
princeps videlicet Australium Gyrviorum, vocabulo Tondberct".
EADMER, 25: „Acceperat autem Rex Egfridus conjugem nomine
Adildredam...."
THOMAS, 2: „Et sicut in quarto historiarum libro legitur, accepit
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Rex Egfridus conjugem nomine Etheldredam, filiam Annae Regis
Orientalium A n g l o r u m . . . . " , enz. (zie tekst van Beda boven).
2)
BEDA, H. E., IV, 17: „ . . . .adeo ut Ecgfridus promiserit se ei ter
ras ac pecunias multas esse donaturum, si regina posset persuadere
eius uti c o n u b i o . . . . "
EADMER, 25: „Cuius rei gratia В. Wilfridum tam per se quam
et per amicos suos Rex convenit, orans et obsecrans, et maximarum
rerum pollicitatione ín hoc ipsum allicere tentane, quod negotium
Reginae persuaderei, ut, omisso virginitatis proposito, regiae voluntati assensum p r a e b e r e t . . . . "
THOMAS, 8: „Denique S. Wilfridum tarn per se quam per amicos adiit, saepiusque convenit, orans et obsecrans, ac maximorum
(donorum) pollicitatione allicere tentans, quo Reginae persuaderei,
ut, omisso proposito virginitatis ei assensum praeberet, quod etiam
verbis Bedae postea explicandum i m m i n e t . . . . "
3)
BEDA, H. E., IV, 17: „Sed ilio post modicum temporis, ex quo
eam accepit, defuncto, data est regi praefato, cuius consortio cum
XII annis uteretur, perpetua tarnen mansit virginitatis integritate
gloriosa.
THOMAS, 4: „Sed ilio post modicum temporis, ex quo eam acepit, defuncto.
THOMAS, 9: „ . . . . cuius consortio cum duodecim annis uteretur
(sicut scriptum est in libro Sermonum Bedae Presbiteri), perpetua
tamen mansit virginitatis integritate g l o r i o s a . . . . " .
4)
EADMER, 25: „
quae in voto virginitatis potius hanc vitam
transigere proposuerat, quam aliena libidine violari; iuncta est tamen
Regi praefato lege conjugali non conjunctione carnali. . . . "
THOMAS, 8: „ . . . . pro cuius dilectione Regina Etheldreda p r o .
posuit in voto virginitatis potius hanc vitam transigere, quam aliena
libidine violari. Tamen iuncta erat Regi lege conjugali non conjunctione c a r n a l i . . . . "
5)
EADMER, 25: „Ergo virginei voti fautor existens vigilantis animi
sagacitate procurabat, ne qua femineae mentis inconstantia propositum virgo postponeret et terrenis illecebris anima devicta supponeret. Egit igitur sua industria, ut virgo potius divortium conjuga
a conjuge quaereret, quatenus libértate potita seculum linquere et
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thalamis aeterni Regis valeret féliciter inhaerere; quod quidem factum est".
THOMAS, 9: „Wilfridus etenim, virginei voti fautor existens,
vigilantis animi sagacitate procurabat, ne qua femineae mentis inconstantia votum ab intentione virgo mutaret, et terrenis illecebris
animum aliquando devicta vieta s u p p o n e r e t . . . . egitque vir beatus
sua industria, ut potius divortium quaereret, quatenus libértate potita
seculum relinquere et thalamis aeterni regis féliciter posset inhaerere".
6)
EADMER, 25 : „ . . . . quae mundi sunt cum mundo deseruit, sprevit, atque a sui desiderio cordis procul a b i e c i t . . . . "
THOMAS, 10: „ . . . . quae mundi sunt deseruit, sprevit atque a
corde suo procul a b i e c i t . . . . "
7)
EDDIUS, 19: „In diebus autem illis Ecfrithus rex religiosus cum
beatissima regina Aethiltrythae, cuius corpus vivens ante impollutum, post mortem incorruptum manens adhuc demonstrat, simul in
unum Wilfritho episcopo in omnibus oboedientes facti, pax et gaudium in populis et anni frugiferi victoriaeque in hostes, Deo adiuvante, subsecutae sunt".
THOMAS, 8: „In id vero temporis Egfrido Rege, operibus Sanctis
dedito cum sua Regina Etheldreda, simul Episcopo Wilfrido in
omnibus obediente facto: pax et gaudium in populum et anni frugiferi victoriaeque in hostes, Deo adiuvante, subsecutae sunt, sicut in
Vita eiusdem Confessons legitur".
8)
EDDIUS, 22: „Nam Inaegustaldesae, adepta regione a regina
sancta Aethilthrithae Deo dicata, domum Domino in honorem sancii
Andreae apostoli fabrefactam fundavit".
THOMAS, 8: „Nam Augustaldensum adepta ipsa Regina, Deo
dilecta Etheldreda, domum Domino in honorem В. Andreae Apos
toli fabricavit, columnis varus et porticibus multis s u f f u l t a m . . . . "
Het is dus overduidelijk, dat Thomas van Ely al zijn gegevens
over de verhouding tusschen Wilfrid en Etheireda ontleende aan
Eddius en Beda. Of m.a.w. in deze zaken heeft Thomas niet het
minste gezag.
Nu lezen wij bij hem echter het volgende: „Dissimulavit, autem
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ciam Reginae persuadendum polliciens; veritus ne, sicut contigit,
ob rem huiuscemodi offensum illum haberet. Et dum circa talia, ut
aestimabatur, sanctus pontifex Reginam alloqui intenderet, de coelestis vitae dulcedine tractare studuit: sicque Dei virtute praedita,
per consilium sancti Praesulis nullatenus Regi assensum praebuitr
egitque vir beatus sua industria, ut potius divortium q u a e r e r e t . . . .
(THOMAS, 9). Zouden wij nu, zooals HO WORTH, α. w., 11, biz.
36 doet, Thomas moeten gelooven, dan heeft Wilfrid wel een zeer
minderwaardige rol gespeeld in deze affaire.
Dit lage spel is niet aan te nemen in een man als Wilfrid, vooral
niet wanneer wij bedenken, dat Beda, die toch zeer uitvoerig over
Ethelreda en Wilfrid schreef en voor het grootste gedeelte de stof
leverde aan Thomas, niets van een dergelijke handelwijze afweet.
W. LEVISON vraagt zich dan ook met recht af, hoe men er in
latere tijden toe gekomen is, om dergelijke zaken van Wilfrid t e
veronderstellen. Het is, zoo zegt hij, volkomen onbegrijpelijk (VIT.
LEV., blz. 171).
Na het bezien van de resultaten van ons tekstcritisch onderzoek,
durven wij beweren, dat genoemde uitspraak van Thomas over
Wilfrid geen betere kwalificatie verdient dan van een fantasieproduct te zijn. En daarom is het werkelijk heel erg, dat Howorth
dezen fantastischen auteur hooget stelt dan Beda. Het verwondert
ons echter alleen, dat HOWORTH ook dit hoofdstuk van de His
toria Ecclesiastica (IV, с. 17J niet als interpolatie brandmerkt (vgl.
HOWORTH, α. w. II, 36).
In verband met hetgeen wij hier behandelden, moeten wij ook nog
wijzen op een ergerlijk staaltje van tekstinterpretatie, door
W. WELLS, a. w., blz. 544 ondernomen. BEDA vertelt H. E., IV,
17: , , . . . . adeo ut Ecgfridus promiserit se ei terras et pecunias
multas esse donaturum, si regina posset persuadere eius uti
c o n u b i o . . . . ". Volgens Wells zou men dit moeten verstaan op de
volgende manier: dat „the whim of the fantastic queen so annoyed
Egfrid that he: promiserit se ei terras et pecunias multas esse
donaturum.
TH. HODGKIN, The History of England, I, blz. 199, brengt het
er al niet veel beter af, als hij beweert: ,
Wilfrid, who in
defiance of apostolic precept and the Church's law, made himself
the champion of the cause of the disobedient wife, and at last with
the hardly won consent of her husband arrayed her in the veil of a
„sanctimonialis femina".
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Verder commentaar lijkt ons hier volkomen overbodig. Wanneer
deze auteurs over de maagdelijkheid spreken als over de „gril" van
een fantastische of ongehoorzame vrouw, dan behoeven wij niet veel
te verwachten van hun waardeeringsoordeel over menschen, die op
een of andere wijze die maagdelijkheid in bescherming hebben
genomen.
Wat Howorth en Meissner hierover meenden te moeten zeggen,
hebben wij reeds behandeld in onze Inleiding (vgl I, blz. 56—57).
ad 2)
Wij zagen reeds hoe aartsbisschop Theodorus zich groóte moeite
gaf, om het episcopaat in Engeland weer op orde te brengen. Toen
hem dit voor het grootste gedeelte gelukt was, beriep hij 24 September 673 een concilie te Hertford. De acten, welke BEDA zeer
uitvoerig weergeeft in H. E., IV,.5, laten ons tevens zíen, dat het
een nationale bijeenkomst was. Onder de aanwezigen waren er,
behalve dan aartsbisschop Theodorus, vertegenwoordigers van Bisi,
den bisschop van East-Anglia, die wegens ziekte verhinderd was;
vervolgens Putta van Rochester, Leutherius van Wessex, Wynfrid
van Mercië e n . . . . vertegenwoordigers van Wilfrid.
Sommige auteurs hebben getracht als volgt de persoonlijke
afwezigheid van Wilfrid te verklaren. Zij zeggen: Wilfrid wenschte
niet behandeld te worden als een van de suffragaanbisschoppen van
Theodorus. De bronnen, die ons ten dienste staan, geven ons echter
geen enkele aanwijzing in die richting, hoewel wij moeten toegeven,
dat er wel uit blijkt, dat er alleen maar ondergeschikten van Canterbury aanwezig waren. Misschien, zoo zegt men dan, heeft Wilfrid
het dus opgenomen als een synode van die kerkprovincie, en oordeelde hij het beter om er zelf dan niet te komen, om niet te worden
aangezien als een ondergeschikte van Theodorus.
Wij zouden echter hier tegenover willen stellen, dat dooi het
zenden van vertegenwoordigers dezen indruk zeker niet minder
geworden is, want als Wilfrid zijn onafhankelijkheid had willen
toonen, dan had hij beter gedaan met heelemaal niets van zich te
laten hooren. Hoe het ook zij, feit is, dat er op dit concilie een tiental
cañones werden afgekondigd, voorschriften samengesteld uit oudere
cañones en geheel aangepast aan den toestand in Engeland (vgl.
H. & S., Ill, blz. 118). Zíj behandelden o.a. de viering van het
Latijnsche Paaschfeest; de rechten van de seculiere en reguliere
geestelijkheid; de kerkelijke voorschriften betreffende het huwelijk
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en de vermeerdering van het aantal bisdommen bij het toenemen
van het getal der geloovigen.
Zeer opvallend in den negenden canon is de toevoeging: „Ut plures
episcopi crescente numero fidelium augerentur; s e d d e h a c r e
ad p r a e s e n s siluimus".
Wij hebben reeds aangetoond (vgl. I, blz. 33, ad 4), dat wij uit
deze toevoeging geen voorbarige conclusies mogen trekken. Hoog
stens kan het beteekenen, dat de meeningen van de aanwezigen
over deze zaken nog al uiteenliepen, en dat er op het concilie zelf
al genoeg over gesproken was. Het is daarom volkomen dwaas te
zeggen, dat deze canon zeer compromitteerend was voor Wilfrid en
dat daarom Eddius alles over het concilie van Hertford maar ver
zwegen heeft (vgl. W. WELLS, α. w., blz. 543). Heel de gebeurtenis
van het concilie van Hertford valt eigenlijk volkomen buiten het
leven van Wilfrid, en dat kan voor Eddius een voldoende reden zijn
geweest er niet over te spreken. Want dat deze negende canon niet
speciaal op het diocees van Wilfrid betrekking heeft, wordt meer
dan duidelijk aangegeven door het feit, dat Beda nog in hetzelfde
hoofdstuk gaat spreken over de verdeeling van het bisdom EastAnglia en Mercië.
Dit laatste demonstreert duidelijk, dat aartsbisschop Theodorus
zijn wil doorzette, ondanks den tegenstand van de overige bisschoppen op het concilie van Hertford in deze zaken ondervonden. Het
spreekt vanzelf, dat ook het groóte Northumbrische diocees voor een
eventueele verdeeling in aanmerking kwam. Maar waarschijnlijk
werd aartsbisschop Theodorus hierin tegengehouden door de machtige positie van Wilfrid, welke het hem niet mogelijk maakte direct
te beginnen met de uitvoering van zijn plannen. Theodorus hield
echter vast aan zijn voornemen en de eerste de beste gelegenheid,
die hem geboden werd, zou hij aangrijpen en uitbuiten, ook als het
moest ten koste van Wilfrid.
98) Het ligt voor de hand, dat Wilfrid door zijn bemoeiingen in
het geval Ethelreda, de gunst van koning Egfrid reeds ten deele had
verspeeld. Wij moeten echter hierbij bedenken, dat Ethelreda reeds
in het jaar 672 te Coldingham was ingetreden, en dat de gebeurtenissen, waarover wij nu gaan spreken, zich afspeelden rond het jaar
678. Aldus wordt het heel begrijpelijk, dat, zooals Eddius ons vertelt, de definitieve breuk tusschen Wilfrid en Egfrid eerst tot stand
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kwam, toen de tweede vrouw van Egfrid, Ermenburga, zich met dit
geval ging bemoeien.
Wíj zouden hieruit mogen afleiden, dat de koning niet direct hertrouwd is, ofschoon hem dat geoorloofd was (vgl. Poenitentiale van
THEODORUS, lib. II, XII, can. 8, 12; Cath. EncycL: Divorce).
Trouwens uit het feit, dat Egfrid na het intreden van Ethelreda nog
pogingen doet haar terug te krijgen, mogen wij eveneens dezelfde
conclusie trekken. Bovendien kunnen wij ons niet voorstellen, dat
Ermenburga zes jaar noodig heeft gehad om den koning tegen Wilfrid op te zetten. Want de wrijving tusschen den koning en den bisschop dateerde reeds uit den tijd, dat Ethelreda nog aan het hof
vertoefde. Wij lezen immers bij WILHELM van MALMESBURY
(P.L., 179, 1558) : „Dum enim beatissima Etheldritha specietenus
famularetur regio cubili, illa maritum beatissimo conciliabat antistiti,
si quid contra susurraretur, sanitate consilii deliniens". Daarom is het
o.i. niet te houden, dat Egfrid direct na de sluieraanname van Ethelreda te Coldingham met Ermenburga hertrouwde, zooals EADMER,
26 het doet voorkomen.
Evenzeer onaannemelijk lijkt ons de sententie van W. WELLS,
a. w., blz. 544 en van G. VERBIST, α. w., blz. 36, aant. 3, dat n.l.
Ermenburga zoo tegen Wilfrid is opgetreden, omdat de bisschop
zich niet liet vinden voor een erkenning van het tweede huwelijk
van Egfrid, daar het nog tijdens het leven van Ethelreda gesloten
was. Deze bewering vindt geen enkelen grond in een van onze
bronnen.
Wat precies de motieven van koningin Ermenburga geweest zijn,
en of Eddius deze redenen wel geheel juist heeft voorgesteld, zal
wel nooit uitgemaakt kunnen worden, aangezien wij nergens anders
iets over deze zaken vinden. BEDA, H. E., IV, 12 stelt ons ineens
weer voor het voldongen feit: „Anno dominicae incarnationis
D C L X X V H I . . . . Quo etiam anno orta inter ipsum regem Ecgfridum
et reverentissimum antistitem Wilfridum d i s s e n s i o n e . . . . " En in
H. E., V, 19 krijgen wij te hooren: „Qui deinde regnante Ecgfrido,
pulsus est e p i s c o p a t u . . . . "
Nu kan men natuurlijk wel weer zeggen, — en dat doen dan ook
verschillende auteurs, — dat Eddius, als volgeling van Wilfrid, er
vanzelfsprekend op uit is geweest zijn abt in een zoo gunstig moge
lijk daglicht te stellen, maar o o k . . . . om diens tegenstanders zoo
zwart mogelijk af te schilderen. Maar het pleit toch zeer sterk voor
de objectieve weergave van de feiten, dat EDDIUS van Ermenburga
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zegt, nadat hij de minder mooie kwaliteiten van deze koningin heeft
opgenoemd: „Nam de lupa post occisionem regis agna Dei el perfecta abbatissa materque familias optima commutata est" (EDD., 24).
Als Eddius werkelijk zóó h e l d-v e r h e e r l i j k e n d
ingesteld
was als sommige auteurs ons willen voorstellen, dan had hij deze
typeering van koningin Ermenburga zeker weggelaten, aangezien er
heelemaal geen reden aanwezig was dit te vermelden.
De eenig juiste houding in deze kwesties lijkt ons deze: zoolang
er geen andere argumenten, — maar dan argumenten en geen volkomen fundamentlooze veronderstellingen, — aan te voeren zijn
tegen de gegevens van Eddius, houden wij ons aan dezen auteur.
Want over het algemeen genomen, hebben wij meer bewijzen vóór
de betrouwbaarheid van Eddius, dan argumenten, die het tegendeel
aantoonen.
Het wordt dan ook werkelijk vervelend altijd maar te moeten
hooren, dat Eddius overdrijft en zijn held verheerlijkt; dat Beda er
niets over heeft en dus Eddius corrigeert, of het niet met hem eens
is. Wij behouden ons het recht voor hier tegenover te stellen: „quod
gratis asseritur, gratis negatur".
99)

FRID., v. 666 heeft:
„ . . . . ceu garrula perdix
Culpabat justum collatis rebus abuti".
EAD., 26: „Per hanc igitur diabolus odium quod contra virum Dei
habebat, exercere opportunum e x i s t i m a n s . . . . " .
RICHARD van HEXHAM, α.ιυ.,Ί:,,....
in cujus corde Sathanas
c o n t r a . . . . episcopum odiorum et invidiae fomenta c o n f l a n s . . . . ".
100) RICHARD van HEXHAM, a.w., 5 noemt Wilfrid den vader
van negen kloosters en zegt, dat vele abten en abdissen hem als
hun opvolger aanwezen, of het toezicht over hun huizen aan hem
toevertrouwden. Aldus ook WILHELM van MALMESB., PL., 179,
1558: „Ideoque abbates et abbatissae vel viventes suarum rerum
dominum, vel morientes heredem instituebant".
101) EADMER, hoofdstuk 26, laat koningin Ermenburga op de
volgende manier tot Egfrid spreken: „Et quid amplius ipse tibi,
quam tu sibi? totum regnum tuum Episcopatus ipsius est; quin et,
si tua potestas ejus potestati comparetur, minor est. Terminus enim
imperii tui suis finibus coarctatur; terminus autem episcopatus eius
tuos fines auctoritate progreditur. Et, fateor, fidelibus et amicis tuis
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est timendum ne si aliquando inimici tui contra te arma susceperínt,
ipse quam prédicat pacem sequendo suos ab armis immunes retineat,
tuque tuorum paucitate inimicis inferior victus occumbas",
Hoe Ermenburga ook gehandeld heeft, een feit blijft, dat zij handig
gebruik gemaakt heeft van den gespannen toestand, die er heerschte
tusschen Wilfrid en Egfrid. Ethelreda had in zulke gevallen altijd
een bemiddelende rol gespeeld, maar Ermenburga heeft de bestaande conflicten uitgebuit om Wilfrid onschadelijk te maken (Vgl.
hierover ook nog III, aant. 98).
102) Nog zou het misschien niet tot een definitieve breuk tusschen den koning en den bisschop gekomen zijn, als aartsbisschop
Theodorus niet verschenen was in Northumbrië, juist op het oogenblik, dat men in de hofkringen zoo vijandig gezind was ten opzichte
van Wilfrid. Wij weten reeds welke plannen Theodorus koesterde
betreffende de verdeeling van sommige bisdommen (vgl. I l l , aant.
97, ad 2). Zeker bedoelde de aartsbisschop hierbij een algemeen
belang te behartigen, maar met betrekking tot Northumbrië zal de
kerkelijke macht van Wilfrid en misschien ook de vrees voor een
afzonderlijke kerkprovincie in het Noorden wel een woordje hebben
medegesproken.
De fout van Theodorus bestaat dan ook niet zoozeer in het feit,
dat hij een verdeeling wilde doorvoeren, — zooals later zal blijken,
was dit ook niet het grootste bezwaar van Wilfrid, — als zijnde
voordeelig en van groot belang voor de Angelsaksische Kerk; verkeerd van hem was, dat hij de gespannen sfeer aan het hof gebruikte
om zíjn doel te bereiken. Om daar te komen werden alle overwegingen in verband met recht en orde achterwege gelaten, bang als de
aartsbisschop was, zijn eigen gang naar het kerkelijke absolutisme
te zullen schaden.
Het zal wel onmogelijk zijn de juiste toedracht der gebeurtenissen
te achterhalen, daar wij nergens eenig vergelijkingsmateriaal vinden.
Immers, Beda geeft alleen de eindphase van het conflict, maar
zwijgt over de oorzaken, zoodat het niet uit te maken is, of alles
wel zoo verliep als Eddius het ons verhaalde. Ook de latere bronnen
helpen ons niet veel verder, daar zij bijna alle op Eddius steunen.
Een uitzondering hierop maakt EADMER, hoofdstuk 26. Deze
auteur doet het voorkomen, alsof het plan van de verdeeling van
York afkomstig was van koning Egfrid. De vorst zou echter begrepen
hebben, dat hij de verdeeling niet kon doorvoeren, zonder de
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toestemming van Theodorus, die het opperste bestuur in handen had
over de geheele Engelsche Kerk. Daarom wendde Egfrid zich tot
den aartsbisschop van Canterbury en aldus werd het groóte Northumbrische diocees verdeeld: „ E g f r i d . . . . melius suis rebus consulï
non putavit, quam si vir Dei suis omnibus privaretur et Episcopatus
ipsius in plures Episcopos divideretur. Verum quia id agí praeter
consensum Cantuariensis Archiepiscopi minime poterai, verba
malignae accusationis contra Episcopum ipsius sedis antistiti Theodoro mandant, et ad suae voluntatis effectum deceptum inclinant".
Het komt ons echter voor, dat deze wijze van voorstellen wel wat
al te eenvoudig genoemd mag worden, aangezien wij veel te goed
weten, dat Theodorus er al lang op uit was om de verschillende
diocesen te verdeelen en vervolgens, omdat de aartsbisschop er
heelemaal de man níet naar was zich zoo maar, zonder meer, te
laten misleiden.
Het verhaal van Eadmer wekt zeer sterk den indruk, dat hij den
bisschop van Canterbury, — het diocees waartoe de auteur behoorde, — van iedere schuld wil vrijspreken, en dat hij tevens van deze
gelegenheid gebruik maakt de macht van den aartsbisschoppelijken
zetel als zeer invloedrijk voor te stellen, zelfs aan het hof van
Northumbrië.
Wij kunnen ons, gezien hetgeen wij weten van Theodorus, niet
voorstellen, dat de aartsbisschop niet op de hoogte is geweest van
de geheele toedracht der zaak, toen hij in 678 in Northumbrië a a n kwam.
Een andere kwestie blijft natuurlijk of het inderdaad waar is,
wat EDDIUS zegt in hoofdstuk 24: „ . . . . ad auxilium suae vesaniae
a r c h i e p i s c o p u m . . . . cum m u n e r i b u s . . . . invitaverunt".
Men neemt algemeen aan, dat dit overdreven en niet waar is. Het
eenige argument voor deze sententie, — wat voor ons geen bewijs
kan zijn, — is natuurlijk weer: de verheerlijking van Wilfrid door
zijn partijdigen volgeling en biograaf Eddius.
Ons lijkt het heelemaal niet zoo wonderlijk of onmogelijk, dat
koning Egfrid en koningin Ermenburga aan Theodorus geld of wat
hetzelfde is, geschenken hebben aangeboden, wanneer hij hen wilde
helpen. Koning Oswiu bood Wilfrid geld aan, als deze hem naar
Rome wilde vergezellen. Egfrid deed evenzoo, toen híj Wilfrid
noodig had Ethelreda voor zich te winnen. Zou het nu werkelijk zoo
vreemd zijn, als hetzelfde gebeurde bij de pogingen Theodorus te
bewegen Wilfrid onschadelijk te maken.
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Het eenige wat ons vreemd aandoet is, dat men de eerste twee
gevallen zonder meer aanneemt, terwijl men het laatste geval,
eveneens zonder meer, verwerpt.
103) EADMER, hoofdstuk 27 houdt natuurlijk streng vast aan
het vooropgezette plan om den aartsbisschop van Canterbury te
sauveeren. Hij zegt daarom dan ook van de toestemming van Theodorus: „Venit igitur ad regalem curiam Theodorus, sua auctoritate
r e g i a m v o l u n t a t e m super Wilfridum impleturus; quod
factum e s t . . . . "
104) In dezen zin van Eddius worden drie zaken vernoemd, die,
alhoewel maar zeer kort aangegeven, toch onze aandacht verdienen
in verband met de gegevens uit de andere bronnen.
Het betreft hier:
1) de drie bisschoppen, die werden aangesteld;
2) het: „ . . . . aliunde inventos et non de subiectis illius provinciae....";
3) het ,
inordinate solus ordinavit.
ad 1)
Het is van het allergrootste belang hier allereerst de gegevens te
verzamelen, die de bronnen over deze kwestie aanbrengen.
EDD., 24: „Nam tres e p i s c o p o s . . . . in absentia pontificis nostri
in sua propria loca episcopatus sui n o v i t e r . . . . ordinavit".
EDD., 30: „ . . . . et non solum unum, sed tres in mea ecclesia sese
promoverunt episcopos, licet canonica eorum non sít promotio — .
absque consensu cuiuslibet episcopi tres sua auctoritate, mea
humilitate non acquiescente, ordinaret e p i s c o p o s . . . . " .
BEDA, H. E., IV, 12: „ . . . . pulsus est idem antistes a sede sui
episcopatus, et duo in locum eius substituti episcopi, qui Nordanhymbrorum genti praeessent: Bosa videlicet, qui Deirorum, et Eata,
qui Berniciorum provinciam gubernaret; hic in civitate Eburaci, ille
in Hagustaldensi sive in Lindisfarnensi ecclesia cathedram habens
e p i s c o p a l e m . . . . Cum quibus et Eadhaed in provinciam Lindisfarorum
ordinatur e p i s c o p u s . . . . Ordinati sunt autem Eadhaed,
Bosa, et Eata Eboraci ab archiepiscopo Theodoro: qui etiam p o s t
t r e s abscessionis Wilfridi a η η о s, horum numero duos addidit
antistites, Tunberctum ad ecclesiam Hagustaldensem, remanente
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Eata ad Lindisfarnensem, et Trumwini ad provínciam Pictorum,
quae tunc temporis Anglorum erat imperio subiecta. Eadhaedum de
Lindissi reversum, eo quod Aedilred provinciam recepisset, Hrypcnsi ecclesiae praefecit".
Alle andere auteurs zijn het daarmede egns, of liever, zij nemen
het zonder meer over. Alleen WILHELM van MALMESB., (PL., 179,
1558), althans volgens sommige moderne auteurs, verschilt hiervan:
„Is (Theodorus) non moratus sed xeniorum obtentu vigorem animi
enervans, inconsulto Wilf rido t r e s . . . . episcopos in eius diocesim
introduxit. Praetendebant tarnen causam iustitiae ut inde tres alerentur episcopi, unde unus tumebat: sufficere tantos sumptus tantaeque diócesis circuitum quattuor episcopis".
Wij meenen te mogen zeggen, dat uit den laatsten zin van Wilhelm van Malmesbury heelemaal niet blijkt, dat Wilfrid, naast de
andere drie bisschoppen, ook nog een gedeelte van het groóte
Northumbrische diocees behield om aldaar bisschop te blijven.
Immers, Wilhelm had inplaats van „quattuor" evengoed „plures",
of steunend op Beda „quinqué" kunnen neerschrijven.
Daarbij komt nog, dat wij het rechtvaardigingsmotief voor de verdeeling, zooals Wilhelm dat aangeeft, tamelijk banaal vinden.
Bovendien vinden wij bij EDDIUS, 24: „ . . . . in sua propria loca";
bij BEDA, H. E., IV, 12 en EAD., 27:
in locum eius" en
„ . . . . dignitate privatus"; bij J O A N . TYN.: „ . . . . suis omnibus
privatus"; in het BREV.: ,
suis e x s p o l i a t u s . . . . " ; in het VIT.
AUCT. ANON.: „
suis spoliatus
".
Kortom, wij meenen geen aanwijzingen te vinden om te gelooven,
dat Wilfrid een gedeelte voor zichzelf kreeg aangewezen. Hiermede
is dan tevens de meening van POOLE, α. w., blz. 11, en dus ook van
VERBIST, a. w., blz. 17, weerlegd, dat Ripon als bisschopszetel
aan Wilfrid werd toegewezen.
Het schijnt, dat de verdeeling van het diocees plaats vond op een
soort synode, door Theodorus bijeengeroepen. Want Wilfrid, in zijn
verzoekschrift aan paus Agatho (678—681), zegt: „ . . . . quidam
mei episcopatus i n v a s o r e s . . . . in conventu Theodori sanctissimi
archiepiscopi Cantuariorum ecclesiae aliorumque tune temporis cum
eo antistitum convenientium, sedem quam per decern et eo amplius
annis cum Dei dementia dispensabam, . . . . invadere atque eripere
moliti sunt" (EDD., 30).
Uit onze bronnen, zeker uit de gecombineerde gegevens, blijkt
326

tevens, dat Wilfrid niet aanwezig was bij deze synode. Immers
EDDIUS, hoofdstuk 24, zegt:
in absentia pontificis nostri.'.",
en in het genoemde verzoekschrift van Wilfrid heet het: . . . . mea
humilitate non acquiescente ordinaret (Theodorus) e p i s c o p o s . . . . ".
Hoewel er dus een soort synode bijeengeroepen werd, schijnt
Theodorus toch op eigen gezag de verdeeling te hebben doorgevoerd,
want in het verzoekschrift van Wilfrid staat: „ . . . . absque consensu
cuiuslibet episcopi tres sua a u c t o r i t a t e . . . . ordinaret episcopos"
(EDD., 30).
Voor de verdeeling nu van een bisdom was de toestemming van
den aldaar resideerenden bisschop noodig. Aartsbisschop Theodorus
had op het concilie van Hertford in 673 zelf laten vaststellen:
, , . . . . Ut nullus episcoporum parrochiam alterius invadat, sed contentus sit gubernatione creditae sibi plebis" (H. E., IV, 5). En hij,
die de voorschriften van de Afrikaansche concilies zoo goed kende,
hij moet toch geweten hebben, dat hij zonder voorkennis van een
diocesaan bisschop diens bisdom niet mocht verdeelen. Immers
onder de voorschriften, verzameld in de Codex canonum ecclesiae
africanae, vinden wij in can. 89 het volgende gezegd: „Kerkgemeenten, die geen bisschop hebben, zullen er voortaan ook geen meer
krijgen, tenzij met toestemming van het provinciale concilie, van
den metropoliet en van den bisschop, tot wiens diocees de betreffende kerkgemeente tot dan toe behoorde" (HEFELE, a. w., I I — 1 ,
blz. 157).
Theodorus en Egfrid kunnen nu wel gedacht hebben, dat zij toch
niets zouden bereiken, wanneer zij Wilfrid consulteerden, maar dat
kan geen voldoende reden geweest zijn, aangezien Wilfrid niet
tegen een eventueele verdeeling was, zooals blijkt uit zijn voorstel
aan paus Agatho: „Et si rursus in eadem parrochia, cui praefui,
praesules adhibere praeviderit, saltern tales iubeat praevidere
promovendos, cum quibus possim.. Deo unanimiter d e s e r v i r e . . . .
si ita placuerit archiepiscopo et coepiscopis meis, ut augeatur numerus episcoporum, tales eligant de ipso clero e c c l e s i a e . . . . " (EDD.,
30). Er is hier dus geen sprake van eenigen tegenstand van Wilfrid
ten opzichte van een eventueele verdeeling, evenmin, zooals H.
SCHUBERT, Geschichte der christlichen Kirche im
Frühmittelalter,
blz. 272 wil, van eenig streven naar metropolitaanrechten voor den
stoel van York.
Nog minder kan als motief van de verdeeling gelden, wat WELLS,
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α. ιυ., biz. 544 aanvoert, dat namelijk Theodorus den zetel van York
aan Wilfrid had gegeven en dus recht had hem het bisdom weer te
ontnemen, zooals Theodorus dat ook gedaan had bij Tunbert, Wynfrid en Ceadda. Indien wij dat aannemen, kunnen wij beter spreken
van een canonische willekeur dan van canonisch recht, waaraan de
metropolieten zich ook te houden hadden.
Wij kunnen niet anders zeggen dan dat Theodorus zich ernstig
misdroeg om, gebruikmakend van den afkeer van het koninklijk
huis, zonder voorkennis van Wilfrid, deze kwestie aldus te regelen.
De aartsbisschop toonde hier die fatale onverschilligheid voor recht
en billijkheid, die in zich besloten hield zich niets aan te trekken
van de rechten van minderen, zich niet te bekommeren om een
faire behandeling, die ondergeschikten kunnen verlangen. De zoo
vurig begeerde verdeeling van het bisdom York kon slechts een
wettig en canonisch effect hebben, wanneer het geschiedde met de
toestemming van Wilfrid.
ad 2)
Dat aartsbisschop Theodorus zeker niet alleen uit hoogere motie
ven handelde, maar ook door een persoonlijken afkeer jegens
Wilfrid gedreven werd, blijkt uit het feit, dat hij drie bisschoppen
benoemde, die, krachtens hun afkomst en opvoeding, lijnrecht
tegenover den persoon en het werk van Wilfrid moesten staan (vgl.
MEISSNER, α. w., biz. 43).
Deze bisschoppen waren:
Bosa, een leerling van de reeds meer genoemde abdis Hilda, die
Wilfrid steeds vijandig gezind was gebleven (vgl. BEDA, H. E.,
IV, 21).
Eata, uit Melrose, die voor Wilfrid uit Ripon had moeten vertrek
ken (vgl. IH, aant. 37).
Eadhead, die behoorde tot den clerus van Ceadda, toen deze bis
schop was van York (BEDA, H. E., III, 28).
Wanneer Eddius dan ook zegt, dat deze plaatsvervangers van
Wilfrid „aliunde inventos et non de subiectis illius parrochiae"
zijn, dan moeten wij dit niet louter plaatselijk opvatten, zooals
POOLE, α. w., blz. 11 dat doet, — en in navolging van hem
VERBIST, a. w., blz. 36, aant. 3, — wanneer hij zegt: „Eddius
bedriegt ons hier, want de drie nieuwe bisschoppen kwamen allen
uit Northumbrië".
Het is duidelijk, dat de bedoeling van Eddius is geweest, aan te
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geven, dat het personen waren van een andere richting en niet uit
den clerus van Wilfrid. Dit wordt nog bevestigd door het gezegde
van Wilfrid, dat, wanneer het bisdom verdeeld moest worden, men
bisschoppen moest kiezen waarmede hij in vrede kon samenwerken.
En als voorwaarde daartoe wordt gesteld: hen te kiezen uit zijn
eigen clerus, m. a. w. niet uit de Iro-Scottische, maar uit de
Romeinsche richting (vgl. de teksten onder ad 1).
Dit optreden van Theodorus pleit dus niet voor zijn goede bedoelingen. Onder leiding van deze drie Iro-Scottische monniken kon
de Romeinsche kerkinrichting nooit dien bloei bereiken, welke te
verwachten was door het werken van Wilfrid. Bovendien was het
tegen de oorspronkelijke plannen van paus Gregorius. Deze had
immers Canterbury en York, en niet alleen Canterbury, als metropolitaanzetels voor de Engelsche Kerk aangewezen. Theodorus
zocht hiermede niet het algemeene belang te dienen, wat zeer
duidelijk wordt als men bedenkt, dat niet alleen Wilfrid's werk,
maar ook de arbeid van al zijn volgelingen onmogelijk werd
gemaakt (vgl. I l l , aant. 108 en 196). Er is o. i. geen enkel motief
aan te voeren om dit optreden van aartsbisschop Theodorus
te rechtvaardigen.
ad3)
Theodorus, eenmaal op den verkeerden weg, deinsde er niet voor
terug, om nog andere handelingen te stellen, volkomen in strijd met
het canonieke recht. Eddius vertelt, dat de aartsbisschop de drie
Iro-Scottische monniken „inordinate solus ordinavit" (EDD., 24).
De consecratie door één bisschop was in strijd met de kerkelijke
wetgeving, die een zoodanige wijding als irregulier beschouwde.
Immers bijna alle concilies, die daarover handelen, veronderstellen
meerdere consecratores: de Apostolische Cañones, can. 1, spreken
van twee of drie consecratores; Arles 314, can. 20, van zeven, op
zijn minst drie, behalve dan de metropoliet; Nicea, can. 4, van alle
buurtbisschoppen, minstens drie; Arles 452, can. 5, van den metropoliet en drie buurtbisschoppen, terwijl het de wijding door twee of
minder consecratoren als valide, maar als irregularis verklaarde;
zoo ook Gregorius aan Augustinus, H. E., I, 27; het Poenitentiale
van THEODORUS, lib. II, III, can. 1 veronderstelt ook meerdere
consecratores.
Dat deze wijding inderdaad door Theodorus geheel alleen werd
toegediend, blijkt ook nog duidelijk uit den brief van Wilfrid aan
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Agatho in EDDIUS, hoofdstuk 30: „ . . . . absque consensu cuiuslibet episcopi tres sua a u c t o r i t a t e . . . . ordinaret episcopos".
Uit dit gezegde van Wilfrid voor paus Agatho mogen wij tevens
afleiden, dat de bisschoppen, welke Theodorus rond zich verzameld
had om het groóte Northumbrische diocees te verdeelen, zich afzijdig
hielden van de verdere afwikkeling dezer zaken, toen het er op
aankwam Theodorus in alles te volgen. Of hebben zij zich alleen
onthouden van deze onwettige consecratie?
Nu is het wel waar, dat sommige pausen, vanaf de zesde eeuw,
soms alleen een bisschop wijdden. Eveneens is waar, dat dit
gebruikelijk was bij de Iro-Scottische monniken, hoewel wij daar
ook niet van een algemeene gewoonte kunnen spreken (vgl. Η. E.,
Ill, 22). Bovendien is het bekend, dat aartsbisschop Honorius, bij
gebrek aan medeconsecratores, alleen door Paulinus, evenzoo
bisschop Deusdedit alleen door Ithamar werden geconsacreerd
(vgl. H. E., II, 16; III, 20). Maar geen van deze feiten kan een
verklaring geven voor de handelwijze van Theodorus. Ook hier dus
moeten wij weer constateeren, dat de aartsbisschop, evenals in de
twee vorige gevallen, zijn bevoegdheid te buiten ging.
Alles samenvattend, kunnen wij vaststellen, dat wij in de houding
van den koning en van den aartsbisschop ieder waardig motief voor
hun handelwijze in deze zaken missen. W. WELLS, α. w., blz. 543
heeft inderdaad gelijk, wanneer hij deze conclusie uit het verhaal
van Eddius trekt. Maar wij kunnen hem geen gelijk geven, wanneer
hij de schuld daarvan weer op Eddius' wijze van voorstellen schuift.
. De schuld ligt niet bij Eddius, maar bij Egfrid en Theodorus. Immers,
het meer genoemde schijnargument „Eddius overdrijft" kan hier
geen opgeld doen, daar het zelfs volgens POOLE, a. w., blz. 9 duide
lijk is, dat Eddius en Beda „quoad substantiam" overeenkomen.
Dat Beda niet alles zeide wat hij wist, hebben wij reeds in onze
Inleiding uitvoerig besproken (vgl. I, Bronnen, 2, ad 3). En wij
vinden onze conclusie in deze kwestie ook bevestigd bij HOWORTH,
a. w., II, blz. 54: „Bede is very condensed and unsatisfactory, a
result probably of his having to equate the hard facts of history
with the prime duty of devotion to his Church".
105) In hoofdstuk 30 laat EDDIUS door Wilfrid aan paus
Agatho zeggen, dat hij alleen maar protest aanteekende bij zijn
medebisschoppen: „confamulos atque consacerdotes meos earumdem provinciarum episcopos tantummodo protestatus, abscessi".
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Dit wil echter nog niet zeggen, dat EDDIUS hier in hoofdstuk 24
de waarheid geweld aandoet, wanneer hij schrijft, dat Wilfrid op
raad van zijn medebisschoppen liever het oordeel van den Apostolischen Stoel ging vragen dan zich onderwerpen aan het onrechtvaardige oordeel van den koning en den aartsbisschop.
Immers, in de Acten van het concilie, dat naar aanleiding van de
kerkelijke toestanden in Engeland te Rome 679 gehouden werd,
komt de volgende uitspraak voor. „Cognoscere cupio (paus Agatho)
vestram quippe sinceritatem, mecumque tractate, qualis sit ecclesiasticus status in Britannia insula, in qua per Dei gratiam fidelium
multitudo concrebuit: nuper exorta est d i s s e n s i o . . . . Andreas et
J o a n n e s . . . . coram omnibus responsum dederunt, dicentes: . . . . prL
mum quidem quod dissensio ibidem inter sanctissimum Theodorum
Archiepiscopum, et caeteros ejusdem provinciae praesules, quam
cum Dei praesidio sola possit apostolica auctoritas mitigare, et
dissensionis fomitem subtrahere, dum origines scandalorum abscindat, atque superflua et christianae conversation! noxia ibidem geri
considerata demat, et spirituali medela curat".
En het resultaat van deze bijeenkomst was, dat de Vaders van
het concilie vaststelden: „ . . . . definimus et statuimus, ut unumquodque regnum in Britannia insula constitutum habeat, secundum
moderaminis mensuram, provinciarum episcopos ita statutes, ut
simul omnes cum archiepiscopo duodeeim ecclesiarum praesules
numerentur; quos archiepiscopus, qui tunc tempore ab hac apostolica sede palili honore decorantur, provehat, atque sacerdotali
gradu eos c a n o n i c e ordinet, ipsiusque t a n t u m sint Ordination! subject!, hac dispositione interposita, ut nullus audeat de
episcopís in alterius praesulis jura semetipsum immergere, sed
illibata sua jura unumquemque servare, et in admonendos et convertendos populos studere" (MANSI, XI, blz. 179 vv.; H. & S., Ili,
blz. 131—133).
Deze besprekingen hadden niets te maken met Wilfrid, zij waren
al voorbij toen Wilfrid zijn successen in Rome bevocht. Immers, de
archicantor Joannes kwam als afgezant van dit Romeinsche concilie naar Engeland. Hij was 17 September 680 aanwezig op het
Concilie van Hatfield, om het geloof der Engelsche Kerk te onderzoeken in zake de ketterij van het Monothelisme. En deze afgezant
van Rome heeft niets te vertellen in verband met de kwesties rond
het episcopaat en de verdrijving van Wilfrid (vgl. Η. E., IV, 15
en 16).
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Wanneer wij nu de aangehaalde teksten uit de Acten van dit
concilie goed bezien, meenen wij te mogen zeggen, dat het Engélsche
episcopaat het in geen geval eens was met aartsbisschop Theodorus.
En uit het laatste voorschrift blijkt het duidelijk, dat het gaat over
aanmatigen van rechten van den eenen bisschop in het diocees van
een ander.
W a a r wij nu de geschiedenis van de Engélsche Kerk kennen,
daar is de volgende conclusie niet te voorbarig. De Engélsche bisschoppen hebben protest aangeteekend tegen het aanmatigende
optreden van hun aartsbisschop. Maar dan wordt het ook heel
begrijpelijk, dat zij zich van hem afzijdig hielden, dat zij Wilfrid
aanspoorden of den raad gaven zich op Rome te beroepen, dat
Theodorus geen medeconsecratores kon vinden om zijn candidaten
te wijden. Er is dus geen enkel bezwaar aanwezig Eddius hier geloof
te schenken.
106) Na deze wreede, — wij zijn genoodzaakt te zeggen onrechtvaardige, — behandeling, deed Wilfrid iets wat geheel nieuw was
in de geschiedenis der Engélsche Kerk, iets wat nu niet altijd even
juist is beoordeeld.
Wilfrid kon de verkrachting van zijn bisschoppelijke rechten niet
goedkeuren, evenmin kon hij rechtvaardiging verkrijgen op een
synode, welke onder leiding van Theodorus zou staan. En, gedreven
door zijn vroegere herinnering, zag hij op naar de Kerk te Rome,
waarvoor hij in zijn jeugd zoo'n diepen eerbied verkregen had. Hij
herinnerde zich zijn bezoek aan Rome en den zegen van den
Stedehouder van Christus. In hem groeide de gedachte, dat mistoestanden in Engeland goedgemaakt konden worden door een
beroep op Rome, van welke Kerk Theodorus zijn zending verkregen
had. En zooals Eddius verhaalt, pleegde Wilfrid overleg met zijn
medebisschoppen en verklaarde hij in hun tegenwoordigheid, dat hij
zich op Rome beriep (EDD., 24).
Over dit beroep van Wilfrid op Rome nu zijn de meeningen zeer
verdeeld.
Browne en de zijnen, vooral Howorth, kunnen het woord Rome
niet hooren, en dus deugt er natuurlijk niets van Wilfrid's handelwijze in deze.
W. HUNT, a. w., blz. 147, die heel wat gematigder is, kan toch
zijn afkeer niet geheel onderdrukken en schrijft: „Wilfrith's appeal
to the pope against the action of the ecclesiastical and civil autho332

rities of his own country was the first instance of a practise which in
after-years wrought much harm to the English Church and nation,
though some good also to the C h u r c h . . . . Englishman generally
whether clerical or lay, seem to have been otherwise minded, for
while they regarded the Roman See with affectionate reverence,
they disliked foreign interference".
Hiertegenover staat een uitspraak van H. WAKEMAN, Introduction to the History of the Church of England, die, zeer juist,
deze daad van Wilfrid als volgt beschrijft: „Wilfrid took a step for
which Theodore was little prepared. Without deigning to plead
before the Metropolitan or the King, both of whom he looked upon
as his ennemies, he appealed straight to the Pope. It was the opening
chapter of a long, tangled, and higly controversial history, which
only ended at the crisis of the Reformation in 1534, but it is not to
be supposed that Wilfrid realized in any way the importance of the
step which he was taking. By appealing to the Pope to override and
set at naugt the action of the ecclesiastical and civil authorities in
England, he did not in the least intend to maintain, as a matter of
principle, the supremacy of the Roman Pontiff over the domestic
affairs of the Church in England, much less to admit on behalf of
the bishops and clergy of the Church that they were merely the
servants of the Pope, exercising his delegated powers. Such views
belong to a much later stage in the history of the development of the
Papacy. To Wilfrid's mind the question was much more simple. He
had been grievously wronged by a vindictive king and an arbitrary
metropolitan. To whom could he turn for justice? His fellow-bishops were al the nominees of Theodore, and were implicated in his
action. But the Church of England owed her very existence to the
great See of Rome. The Metropolitan himself was appointed to his
office but a few years ago, and entrusted with the authority which
he had so greatly abused by the successor of the founder of the
English Church. If justice was to be had against Theodore in the
whole wide world, Rome was the only possible tribunal, and the
Pope the only possible jugde from whence to obtain it".
107) De dood van Alfwin, den broeder van Egfrid, in het jaar
679, dus één jaar na de verdrijving van Wilfrid, vinden wij bevestigd in BEDA, H. E., IV, 19: „Anno regni Ecgfridi nono, conserto
gravi proelio inter ipsum et Aedilredum regem Merciorum iuxta
fluvium Treanta, occisus est Aelfwini frater Ecgfridi, iuvenis circiter
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X et V i l i annorum, utrique provinciae multum amabilis". Het is
dus niet vreemd dat EDDIUS in hoofdstuk 24 zegt: „Omnes populi
amare lacrimantes vestimenta et capitis comam lacerabant".
Van belang is hier het volgende op te merken. De dood van
Alf win vond plaats één jaar na de verdrijving van Wilfrid, maar
tevens ook, volgens Beda, in het negende regeeringsjaar van koning
Egfrid. Egfrid begon zijn regeering 15 Februari 671, dus loopt het
negende regeeringsjaar van 15 Februari 679 tot 14 Februari 680.
Hieruit wordt dus duidelijk, dat de verdrijving van Wilfrid moet
vallen na Februari 678.
108) Niet alleen Wilfrid werd het slachtoffer van de onrechtvaardige behandeling door aartsbisschop Theodorus, maar natuurlijk ook zijn volgelingen.
In dit verband herinneren wij aan datgene wat wij gezegd hebben
in III, aant. 100, dat nl. volgens Richard van Hexham, Wilfrid de
vader was van negen kloosters. En dan wordt het begrijpelijk, dat
Eddius medelijden heeft met de vele monniken, die Wilfrid in
vreemde handen achter moest laten. Waren het nog maar alleen
vreemden geweest! De volgelingen van Wilfrid kwamen in handen
van persoonlijke vijanden van den bisschop, die bovendien nog in
alles Theodorus achter zich wisten.
Interessant is hier even de gevolgen na te gaan in het klooster
Ripon. Het is zeer merkwaardig, dat in hetzelfde jaar van Wilfrid's
verdrijving ook Willibrord uit Ripon vertrok. Moeten wij ALCUIN
gelooven, dan zou de reden van dit vertrek zijn geweest: „Et quia
in Hibernia scolasticam eruditionem viguisse audivit etiam et
quorundam virorum, fama narrante, conversatione incitatus et
p r a e c i p u e . . . . E c g b e r t i . . . . cum convenientia abbatis et fratrum in
Hiberniam
contendit
" (Vita Will., 4).
Het klinkt wel zeer aannemelijk, maar wij kunnen dit toch niet
aanvaarden. VERBIST, α. w., blz. 37, constateert dan ook terecht,
dat het aldus geformuleerd werd door Alcuin om aan het vertrek
een wettigen grondslag te geven, aangezien eenige jaren te voren
nog bepaald was, dat de monniken niet van het eene klooster naar
het andere mochten gaan, tenzij met goedvinden van den abt (Con
cilie van Hertford, can. 4, Η. E., IV, 5).
Wij meenen geen andere reden voor dit vertrek te kunnen aan
geven dan het feit, dat het bestuur over Ripon in handen kwam van
de tegenstanders van Wilfrid.
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In die meening worden wij versterkt door een uitspraak van
С WAMPACH, α. w., biz. 24, aant. 1 : „Mit Recht kann ich zu dem
Schlüsse kommen: Willibrord war ein Mönch aus Rhypon, welches
die hauptsächlichste Stiftung Wilfrids war. Wilfrids Prozess führte
zu einer förmliche Katastrophe unter seinen Mönchen. Aus Liebe
zum Meister würden sie allen „exules". Das alles geschah 678, im
selben J a h r e wo Willibrord, Wilfrids bevorzugter Schüler, nach
Irland auszog. Es kann wohl kaum ein Zusammenhang fehlen".
Nu wij toch over Ripon spreken, is het nuttig hier even op te
merken, dat wij in geen enkele bron iets vernemen over het z.g.
„bisdom Ripon" van Poole, tenzij ná 679.
BEDA vermeldt nl. in H.E., IV, 12: „Eadhaedum de Lindissi
reversum, eo quod Aedilred provinciam recepisset, Hrypensi ecclesiae praefecit". Dit gebeurde na de slag bij Trent in 679. In H. E.,
III, 28 vertelt Beda van Eadhaed dat deze: „. . . . regnante Ecgfrido,
Hrypensis ecclesiae praesul f actus est". Hoewel wij volgens den
eersten tekst zouden kunnen aannemen, dat Eadhaed bisschop van
Ripon werd, behoeft dat niet van het tweede gegeven gezegd te
worden. Immers, het woord „praesul" kan ook voor de waardigheid
van een abt gebruikt worden (vgl. DUCANGE, bij het woord:
praesul).
Maar laten wij aannemen, dat Eadhaed bisschop van Ripon werd,
hoewel de latijnsche tekst dit niet uitdrukkelijk zegt, dan moeten wij
toch vaststellen, dat Ripon in 686 ophield bisschopszetel te zijn,
aangezien Wilfrid toen York en het klooster Ripon terugkreeg
(EDD„ 44; H. E., V, 19). Dat Ripon toen geen bisschopszetel meer
was, wordt bevestigd door het feit, dat vijf jaar later, in 691,
Wilfrid zich tegen het plan van koning Aldfrid verzet Ripon tot
bisschopszetel te verheffen. Dit verzet werd zelfs één van de redenen voor de tweede verdrijving van Wilfrid (vgl. EDD., 45).
Deze feiten zijn niet wdg te redeneeren en daarom zien wij ons
genoodzaakt den opzet van Poole's plan, om met den „zetel van
Ripon" het leven van Wilfrid te vereenvoudigen, te verwerpen.
109) De uitdrukking „exilium maius" schijnt als technische term
gebruikt te zijn geweest voor een verbanningsdecreet, dat werd
uitgevaardigd door een koning en waarbij de schuldige werd veroordeeld tot het verlies van al zijn rechten en privileges, echter niet
tot de doodstraf. Vergelijk hiervoor: Reallexikon der germanischen
Altertumskunde,
bij het woord:
Friedlosigkeit.
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Met de verdrijving van Wilfrid en de verdeeling van zijn bisdom,
begint een geheel nieuwe periode in de geschiedenis van de Engelsche Kerk, een periode, die zich voor het grootste gedeelte, gedurende een dertigtal jaren, rond zijn persoon concentreert. De werkzaamheid van aartsbisschop Theodorus verliest haar organiseerend
karakter en schijnt, in samenwerking met en onder invloed van de
vorsten, tot doel te hebben: het handhaven van de machtspositie
van Canterbury. Dit alles kon echter niet geschieden, dan ten koste.
van Wilfrid en dus van den vooruitgang van de Kerk, welke toen
juist op een tijdstip was aangekomen dat alle krachten volledig
gebruikt dienden te worden om te bestendigen wat bereikt was.
Deze periode begint met de reis van Wilfrid naar Rome.
Dat Wilfrid een rechtvaardige zaak voorstond, wordt duidelijk
door het feit, dat zijn vijanden uit Engeland alles in het werk
stelden hem te beletten Rome te bereiken. Het middel daartoe
zochten zij in het zenden van boodschappen, voorzien van geschenken, naar Ebroïn. Natuurlijk zou hij zich zeker voor dergelijke
manipulaties leenen, omdat deze hofmeier de zeer bedenkelijke
faam genoot erg wreed te zijn en omdat men waarschijnlijk wist,
dat Ebroïn toch nog een oude rekening met Wilfrid te vereffenen
had.
Er is in deze geschiedenis niets vreemds te ontdekken, maar
daarom is het des te vreemder te moeten hooren, dat B. COLGRAVE, α. w., biz. 169 zegt: „Eddius story is a baseless c h a r g e . . "
en van W. WELLS, a. w., blz. 544, zooals gewoonlijk: „Beda heeft
hier niets over en bovendien waren dergelijke lokmiddelen in
Frankrijk overbodig. Zij moesten daar toch nog iets opknappen met
Wilfrid".
Wij hebben hier eenzelfde geval als in III, aant. 102. Weer missen
wij bij de auteurs d e zoo vurig gewenschte tegenargumenten.
Daarom zullen wij zoo vrij zijn ons aan Eddius te houden. In deze
meening staan wij niet alleen, want volgens F. FLASKAMP, Die
Anfänge friesischen und sächsischen Christentums, blz. 4 is Eddius,
omdat hij deze zaken gewoner weergeeft, meer betrouwbaar dan
Beda.
110) Wynfrid, de bisschop van Lichfield als opvolger van
Ceadda, werd door Theodorus uit zijn ambt ontheven, zooals BEDA,
H. E., IV, 6 zegt: „Non multo post haec elapso hoc tempore, offensus a Wynfrido Merciorum episcopo per meritum cuiusdam inobedientiae, Theodorus archiepiscopus deposuit eum de episcopatu..".
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In de plaats van Wynfrid kwam Sexwulf, de eerste abt van Peterborough.
Men heeft gemeend, en met recht, dat deze ongehoorzaamheid
zou slaan op het verzet van Wynfrid tegen de verdeeling van zijn
bisdom en dat hij naar Rome wilde gaan om daar zijn zaak te
verdedigen. Vreemd is dat niet, zeker niet als wij ons de stemming
van het Engelsche episcopaat tegenover Theodorus in herinnering
brengen (vgl. Ill, aant. 105).
Voor het eerste gedeelte van deze hypothese pleit, dat onder
Wynfrid's opvolger Sexwulf inderdaad een verdeeling van het
diocees plaats vond, hoewel daar weer tegenover staat, dat er maar
één bisschop werd aangesteld, toen Sexwulf stierf. Het tweede
gedeelte brengt inderdaad wel eenige moeilijkheid, daar Eddius
het doet voorkomen alsof de verdrijving van Wynfrid in denzelfden
tijd valt als het vertrek van Wilfrid uit Brittanië, dus in 678. Nu
wordt algemeen aangenomen, dat Wynfrid in 675 werd afgezet (vgl.
PLUMMER, α. w., II, biz. 215). Maar dan is het wel eigenaardig
dat hij drie jaar gewacht heeft met zich op Rome te beroepen.
Mogelijk is natuurlijk, dat Wynfrid tot hetzelfde besluit kwam,
toen hij hoorde, dat de bisschop van York in Rome een beslissing
wilde gaan vragen. Ook kan het zijn, dat EADMER, hoofdstuk 29,
gelijk heeft, dat Wynfrid „ . . . . tune in peregrinationem pro Dei
amore euntem", de reis naar Rome heeft ondernomen.
Wij meenen echter, dat de geheele kwestie opgelost is, wanneer
men het ,,de Licitfelda expulsus" van Eddius als een tusschenzin
neemt, — iets wat de auteur desnoods had kunnen weglaten als
behoorend tot het verleden, — en het „ n a m e o t e m ρ o r e " in
verbinding brengt met „ea via pergens v e n i t " .
Natuurlijk komt men ook hier weer de opmerking maken, dat
Beda er niets van vertelt, hoewel hij het Vita sancii Wilfridi van
Eddius voor zich had. Dus, zoo zegt men dan, verbetert hij Eddius
door zíjn stilzwijgen. Wij zetten hier tegenover: Beda schreef geen
biografie van Wilfrid, noch van Wynfrid, anders had hij dergelijke
zaken ook wel verhaald. Trouwens het zwijgen van Beda geeft ons
geen moeilijkheid, wel zijn spreken. En daarom is het voor ons een
kwestie, waarom BEDA, H. E., IV, 3 Wynfrid beschrijft als een
„virum bonum et modestum", terwijl hij in H. E., IV, 6 vertelt, dat
Wynfrid afgezet werd „per meritum cuiusdam inobedientae".
111)

Het Breviloquium,

blz. 231 heeft: „

episcopum,....
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Wynfridum nomine, trucidaret". Dit is in tegenspraak met de
waarheid. Wynfrid stierf in het klooster Barrow-on-Humber. Aldus
BEDA, H. E., IV, 6: „Depositus vero Wynfrid rediit ad monasterium suum quod dicitur Adbarvae, ibique in optima vitam conversatione finivit".
112) Over de reis van Wilfrid hebben onze beide bronnen nogal
verschillende gegevens. EDD., 26: . , , . . . . Secundum desiderium
e i u s . . . . in Freís prospere cum omnibus pervenit". BEDA, H. E.,
V, 19: „fiante Favonio pulsus est Fresiam".
Hoewel men niet kan zeggen, dat Wilfrid naar Friesland ging
met de bedoeling daar te missioneeren, kan men toch wel houden,
dat hij van plan was naar de Friezen te gaan. Dat dit louter toeval
was, zooals Beda het doet voorkomen, lijkt ons wel wat al te
simplistisch. Wilfrid wist immers, dat hem vele onaangename dingen
zouden wachten, wanneer hij den gebruikelijken weg over Frankrijk
volgde. Want vanuit Engeland had men Ebroin gewaarschuwd hem
te beletten in Rome aan te komen. En Ebroin, de persoonlijke vijand
van Wilfrid, zou alles in het werk stellen om het den bisschop
onmogelijk te maken zijn doel te bereiken. Wilfrid, dergelijke
pogingen vermoedend, of misschien ook op de hoogte gebracht van
die plannen, ontweek Frankrijk. Daarom lijkt mij het gegeven van
Eddius meer overeenkomstig de waarheid. Mogelijk kan men het
„fiante Favonio" van Beda verstaan in den zin van „hij had een
voorspoedige reis", wanneer wij voor oogen houden hoe Beda moest
schrijven over alles wat betrekking had op Wilfrid (vergelijk I.,
Bronnen, 2).
ALBERDINGK THYM, H. Willibrordus, I, blz. 85—86 meent
deze reis te moeten zien als een onderdeel van Wilfrid's plannen
de stamverwante Friezen met Brittanië te verbinden en aldus een
sterk geheel te vormen vóór Rome tegen de anti-pauselijke aanmatigingen van de Karolingische heerschers. Hij beweert zelfs, dat
de plannen van Wilfrid in overeenstemming waren met die van de
Pausen.
Dit alles lijkt ons wel erg ver gezocht. Wilfrid zal alleen naar
Friesland gekomen zijn om niet in de handen te vallen van Ebroin.
Vervolgens, hoe zou Wilfrid bekend zijn geworden met de plannen
van de Pausen, indien deze tenminste bestaan hebben? Als de
bisschop van York werkelijk deze bedoelingen gehad heeft, zou hij
toch wel langer in Friesland gebleven zijn en zeker voor directe
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opvolgers hebben gezorgd. Bovendien zou Alberdingk Thijm hebben
moeten aantoonen, dat er inderdaad anti-pauselijke tendenzen bij
de Frankische hofmeiers hebben bestaan. Wij geven wel toe, dat zij
niet altijd in de beste verstandhouding met Rome hebben geleefd,
maar directe anti-pauselijke strevingen konden wij nooit ontdekken.
Integendeel, zeker in verband met de Friesche missie hebben zij
alles gedaan wat mogelijk was. VERBIST, α. w., blz. 260 zegt:
„ P a r contre, ils (de hofmeiers) soutinrent et aidèrent de tout leur
pouvoir la jeune église frisonne, s'assurant ainsi un appui à leur
dynastie et une consolidation de leur pouvoir dans le pays nouvellement conquis". Wij kunnen ons niet voorstellen, dat de hofmeiers
hun steun gaven aan het werk, dat rechtstreeks tegen hen zelf
gericht was.
Is er bij hen echter sprake geweest van politieke bijbedoelingen,
bij Wilfrid in geen geval. Wij kregen sterk den indruk, dat juist het
vrij-zijn van iedere politiek aan Wilfrid dat groóte succes in de
bekeering van de Friezen heeft verzekerd. Nu, veel grootscher dan
in eeriige vroegere periode van zijn leven, komt hier de ware
christelijke geest, de echte apostolische ziel van Wilfrid naar voren.
Er wordt hem een kans geboden het Evangelie te verkondigen, en
voor die zaak van God verdwijnt alles, ook zijn eigen moeilijkheden.
De ijver voor de zielen dwingt Wilfrid en niet een of ander politiek
belang.
Om deze reden ook lijkt ons de sententie van Alberdingk Thijm
weer één van die eigenaardige opvattingen, zooals wij er zoovele in
dit nogal vreemde boek aantreffen (vgl. VERBIST, a. w., blz. xxix).
113) Een zeer belangrijk gegeven voor de missiegeschiedenis,
speciaal voor het onderrichten van de ongeloovigen, wordt ons hier
door Eddius geboden. Dagelijks, zoo vertelt deze auteur, werd door
Wilfrid onderricht gegeven in de Christelijke leer, en wel voornamelijk in de groóte waarheden: de leer over de Drieëenheid, den
almachtigen Vader, zijn eeuwigen Zoon en den medeëeuwigen H.
Geest; over het ééne doopsel tot vergeving van de zonden; over het
eeuwige leven na den dood door de verrijzenis. Eerst dan, na een
degelijke voorbereiding, werd het doopsel toegediend.
Het is alsof wij hier den raad van AUGUSTINUS in praktijk
gebracht zien, welke hij zoozeer aanbeval in zijn De catechizandis
rudibus, hoofdstuk 7: „Et utique demonstrandum est ei quod ipse
Dominus non eum admoneret, aut compelleret fieri Christianum et
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incorporar! E c c l e s i a e . . . . nisi iam praeparatum iter in Scripturis
ν Sanctis, ubi non quaereret visibilia miracula, sed invisibilia sperare
consuesceret" (PL., 40, 319). Over deze onderrichtingsmethode
spreken wij nog in III, aant, 159.
114) Vgl. H. E., V, 19: „ . . . . et honorifice susceptus a barbaris
ac rege illorum Aldgilso, praedicabat eis Christum, et multa eorum
mïlia verbo veritatis instituens, a peccatorum suorum sordibus fonte
Salvatoris abluit".
Of de koning ook tot de bekeerlingen behoorde, wordt niet uitdrukkelijk gezegd, hoewel sommige auteurs meenen, o.a. W. OBSER,
α. w., blz. 32 en A. PLUMMER, α. w., II, biz. 5, dat het „omnes
principes" van Eddius dit haast doet veronderstellen. Wij meenen
dit echter te moeten ontkennen om EDD., 27: „Enuntiate Domino
v e s t r o . . . . Sic rerum creator regnum et vitam in D e o s u o periurantis pactumque initum non custodientis scindens d e s t r u a t . . . . " .
Eddius had hier een goede gelegenheid zijn held te verheerlijken,
maar hij heeft het niet gedaan en zich aan de waarheid gehouden.
115) Door EDDIUS, hoofdstuk 26 en eveneens door BEDA,
H. E., V, 19, — , , . . . . et quod postmodum Willibrord, reverentissimus Christi pontifex, in magna devotione complevit, ipse primus
ibi opus evangelicum c o e p i t . . . . " , — wordt Wilfrid genoemd: de
grondlegger van de Angelsaksische missie op het vasteland.
. Afgezien van enkele kleinzielige opmerkingen van schrijvers als
WELLS, a. w., blz. 544, — Willibrord deed meer dan het werk van
Wilfrid voortzetten; het is maar half waar, dat Willibrord de „filius
eius nutritus in Hrypis" van Wilfrid was, omdat hij vanaf zijn twin
tigste tot aan zijn drie en dertigste jaar in Rathmelsigi vertoefde, —
zijn alle auteurs het er over eens, dat de verdiensten van Wilfrid
in deze zaken werkelijk zeer groot geweest zijn. F. FLASKAMP,
α. w., blz. 1, die toch zeer bevoegd is om over deze zaken te
oordeelen, zegt zelfs: „Was Papst Gregor der Grosse zwei Men
schenalter vorher den Inselreichen gewesen, dass ist nunmehr
Bischof Wilfrith von York dem benachbarten Festlande geworden".
Paus Gregorius verwierf zich deze verdienste niet alleen door het
zenden van Augustinus en zijn gezellen, maar ook door zijn voort
durende zorgen voor het pasbegonnen missiewerk. Zoo ook bij
Wilfrid. Ook hij heeft, voor zoover hem dat mogelijk was, alles
gedaan, om het bekeeringswerk der Friezen te ondersteunen.
Het doet daarom dan ook zeer vreemd aan van G. VERBIST,
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α. w., blz. 229 te moeten vernemen: „Celui sur le quel Willibrord
pouvait compter le plus était son ancien abbé Wilfrid d'York, qui
pourtant ne paraît pas avoir joué un role très positif dans la fondation de la mission frisonne". Nu geven wij direct toe, dat de figuur
van Wilfrid niet zoo sterk op den voorgrond treedt als b.v. die van
Egbert en Willibrord. Maar wij mogen niet vergeten, dat zij beiden
hun blik gericht hebben naar het land, waar Wilfrid voor het eerst
had gewerkt en ervaringen had opgedaan, waarvan later Willibrord
en de zijnen stelselmatig hebben geprofiteerd.
Het zou voldoende zijn de uitspraak van Verbist te weerleggen,
met een andere uitspraak b.v. van J. JUNG-DIEFENBACH, Die
Friesenbekehrung
bis zum Martertode des Hl. Bonifatius, blz. 50:
„Man darf nicht vergessen dass der Name Wilfrid sich nicht nur mit
positiven Vorzeichen vor das Missionsunternehmen seiner Landsleute in Friesland setzte". Het lijkt ons echter nuttiger met citaten
uit het genoemde werk van Verbist zelf aan te toonen, dat Willibrord inderdaad voortgebouwd heeft op het werk van Wilfrid, Wij
krijgen dan tevens gelegenheid om te bewijzen, dat de bisschop van
York wel degelijk een positieve rol gespeeld heeft bij de tot standkoming van de missie onder de Friezen en daardoor ook in het
geheele Angelsaksische bekeeringswerk op het vasteland. Wij doen
dit, niet zoozeer om kritiek te leveren op het zeer goede boek van
G. Verbist, als wel om de groóte verdiensten van Wilfrid voor de
bekeering van de Germaansche landen meer bekend te maken.
Allereerst is het een feit, dat juist door de relaties van Wilfrid
met Friesland in Northumbrië het idee rijpte het eens begonnen
werk weer opnieuw aan te pakken.
Egbert, de vurige vereerder van Wilfrid in de Romaniseering van
de Angelsaksische Kerk, had ook van hem waarschijnlijk het missieideaal onder de taal- en stamverwante volkeren leeren kennen.
W a a r hij zelf niet kon gaan, wist Egbert toch zijn leerlingen voor
die plannen warm te maken en zoo vertrokken dezen later naar
Friesland. Dit kon des te gemakkelijker geschieden, daar Wilfrid
den bodem, niet alleen in Friesland, maar ook in Frankrijk, —
vanwaar de grootste steun moest komen, — volkomen had voorbereid. Immers VERBIST, a. w., blz. 78 zegt: „Mais Wilfrid déclina
cet honneur (de bisschopszetel van Straatsburg) et poursuivit sa
route vers la Ville Eternelle, non sans avoir consolidé les sympathies dont il jouissait à la cour d'Austrasie et qui devaient dans la
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suite se révéler très utiles aux missionnaires anglo-saxons. Dix ans
plus tard Willibrord, qui avait compris tout l'avantage que son
apostolat pouvait tirer de cette protection souveraine, put d'emblée
reprendre contant avec la cour franque. Nous ne savons pas si le
maire Pépin II resta en contact avec Wilfrid, mais il est fort vraisemblable qu'entre Ripon et l'Austrasie les relations se maintinrent
très cordiales, ce qui expliquerait la venue des moines northumbriens".
Zooals wij reeds gezien hebben, kon Egbert zijn plannen zelf
naar Friesland te gaan, niet ten uitvoer brengen: „Dans l'impossibilité de se rendre lui-même en Frise, Egbert résolut d'envoyer un
de ses moines vers la chère mission. Il choisit Wïgbert, un Northumbrien, parent de Wilfrid d'York" (a. w., 79). Vanwege de ongunstige
politieke omstandigheden in ons land, moest Wigbert, na een vruch.
teloozen arbeid van twee jaar, naar zijn klooster Rathraelsigi terugkeeren.
Maar Egbert hield vast en zoo vertrok Willibrord met zijn gezellen, over York waar Wilfrid toen verbleef, naar het Friesche missiegebied. VERBIST, a. w., blz. 84 zegt daarvan: „Ce fut pour Willibrord l'occasion de revoir son ancien abbé, l'évêque Wilfrid, réinstallé à Ripon depuis quatre ans. Outre la joie qu'il éprouva de
saluer son vénéré maître et le bonheur de recevoir sa bénédiction
paternelle, le jeune missionnaire put recueiller des renseignements
précieux et des recommandations utiles de quelqu'un, qui avait déjà
pris contact avec le pays de ses rêves. Si aucun texte ne consigne
cette entrevue, elle est à tout le moins suggérée par la conduite du
chef de la mission: sans hésiter il ira se mettre sous la protection
des Francs, chez qui Wilfrid avait laissé de si bons souvenirs".
Elders op blz. 171 zegt de auteur: „Instruit par les conseils de
Wilfrid et de Wigbert.l'abbé Egbert avait envoyé tout un groupe
de moines, sous la conduite de Willibrord".
De missie onder de Friezen is opnieuw begonnen, maar ook dan
houdt de positieve invloed van Wilfrid niet op. Willibrord werd
missionaris, maar vroeger was hij de leerling geweest van Wilfrid.
W a t Willibrord van zijn meester leerde, de invloed van Wilfrid zal
nu sterker gaan spreken: „Son éducation monastique l'avait magnifiquement préparé à la grande oeuvre à laquelle il avait consacré
sa vie" (a. w., 257),
In de eerste voorbereidingen van het missiewerk, komt dit al
duidelijk naar voren. De gehoorzaamheid aan de richtlijnen van
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Rome en het zich verstaan met de wereldlijke vorsten, de twee
hechte fundamenten van Willibrord's arbeid, die het geheel eigen
en blijvende karakter aan de Friezenmissie verleenen, zijn volgens
Verbist, de vruchten van Wilfrid's en Egbert's opvoeding (α. w.,
223—224).
Over den specialen invloed van Wilfrid in deze twee zaken zegt
onze auteur het volgende: „Le jeune bénédictin de Ripon avait eu
pour abbé saint Wilfrid, le grand champion de la cause romaine.
Très forte avait été l'influence de ce maître, dont il embrassa l'idéal
au point de quitter sa patrie quand Wilfrid s ' e x i l a . . . . " (a. w., 257).
En juist die Romeinsche geest, — „ u n t r a i t
caractérist i q u e q u i m é r i t e d ' ê t r e e n l u m i è r e [a. w., 264), —
die zeer sterk spreekt in Willibrord's eerste bezoek aan Rome —,
„le p o i n t c u l m i n a n t d e l ' h i s t o i r e d e la m i s s i o n
f r i s s o n e (a. w., 258), — is volgens Verbist de vrucht van zijn
opvoeding te Ripon en Rathmelsigi, „ou plus exactement résultat
de l'influence qu'il subit de la part des deux grands protagonistes
de la cause romaine, Wilfrid et E g b e r t . . . . " (α. w., 259).
Dat Willibrord zoo gunstige resultaten in Rome verwierf, dankte
hij eveneens aan Wilfrid: „Serge I e r donna raison à Wilfrid qui
rentra en possession de son siège, après trois ans d'exil dont il
avait profité pour convertir le Wessex. Lorsque peu d'années après,
probablement en 691, le disciple de Wilfrid se présenta devant le
même pape, muni de lettres de recommandation de son abbé, nous
comprenons pourquoi un si bon accueil lui fut réservé" (a. w., 259).
W a t betreft het contact zoeken met de Frankische vorsten, hebben
wij al gezegd, dat het hier vooral Wilfrid was, die het voorbereidende werk gedaan heeft. Hij was het eigenlijk, die de komst van
de Northumbrische monniken had mogelijk gemaakt. Willibrord kon,
direct bij zijn komst al, van die gunstige stemming profiteeren en
hij heeft dat ook verder geheel zijn leveri gedaan. Daardoor werd
het weer mogelijk, dat Bonifacius met zoo'n succes kon werken in
de Frankische gebieden: „En se rendant sympathique aux maires
du palais, Willibrord créa les bases solides sur lesquelles Boniface
put dans la suite construire son oeuvre de régénération de la Gaule
et son conquête de la Germanie. Nous ne comprendions pas Fulda
sans Utrecht" (α. w., 270).
Wij zouden hieraan kunnen toevoegen, dat Utrecht met Willibrord
niet te begrijpen is zonder Ripon met Wilfrid, Want ook als Willi
brord, na de vele voorbereidingen, aan het werk kan gaan, zal de
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invloed van Wilfrid sterk blijven spreken in de te volgen missioneeringsmethode: „Il s'inspira dans les grandes lignes des méthodes
suivis par les apôtres bénédictins. A l'opposé des Irlandais, les
missionnaires vivaient groupés dans un centre où la règle les liait
par l'obéissance, évitant le travail dispersé et la création d'églises
indépendantes. Ainsi avaient fait Augustin et Wilfrid" (α. w., 230).
Dit opmerkelijke feit, waardoor Willibrord zijn apostolaat van
zulk een stevïgen ondergrond voorzag, dankte hij aan de ervaringen,
opgedaan in Ripon en Rathmelsigi. Want vóórdat Willibrord zijn
actief leven begon, had hij ruim vijf en twintig jaar in de zeer
bloeiende kloosters van Ripon en Rathmelsigi doorgebracht, had
hij een zuiver contemplatief leven geleid en aldus de krachten verzameld om een succesvol apostolaat te kunnen uitoefenen. Bovendien had hij geleerd, dat de gehoorzaamheid aan één regel, één
centraal gezag het bestuur en het beheer van een gebied vergemakkelijkte, en dat een gemeenschappelijk leven aan het geestelijke en
materiëele werk van de monniken niets anders dan voordeden
bracht. Het klooster was een plaats, waar zij, die voor langen tijd in
het actieve leven waren geweest, weer nieuwe krachten konden
verzamelen. Bovendien was het een goede leerschool voor hen, die
zich op het actieve leven voorbereidden.
Maar die kloosters moesten bevolkt worden. Nu zagen wij reeds,
dat de eerste gezellen van Willibrord gerecruteerd werden uit de
kloosters van Ripon en Rathmelsigi. En wanneer later het werk
meer medehelpers vraagt, zal Willibrord ze kunnen vinden in de
kloosters, waar vroegere medebroeders uit Ripon voorname posities
waarnemen. Zoo b.v. te Wearmouth-Jarrow door den invloed van
Ceolfrid, te Lindisfarne door Oidilwald (α. w., 228).
Wilfrid gaf blijken van zijn blijvende belangstelling voor het werk
van zijn leerling, door zijn bezoek aan Willibrord in 704, toen hij
opnieuw naar Rome trok om zijn rechten te verdedigen. Dit bezoek
zal veel sympathie gewekt hebben bij de gezellen van Wilfrid. Een
maal weer in hun vaderland teruggekeerd, zullen zij spreken van
dat grootsche werk der Angelsaksen bij de Friezen. Danken wij niet
aan één van hen, aan Acca, de vermelding van het missiewerk onder
de Friezen in de Historia Ecclesiastica van Beda. Acca vertelde,
wat hij gezien had aan Beda, en wij mogen veronderstellen, dat hij
en de anderen het ook elders deden om zoo overal het werk van
Willibrord in de sympathie van zijn landgenooten aan te bevelen.
Zou Wilfrid niet op gelijke wijze hebben gehandeld, toen hij, weer
344

in zijn rechten hersteld, zijn trouwen en uitgebreiden vriendenkring
bezocht?
Willibrord echter wist, dat niet altijd medearbeiders gezocht
konden worden in Brittanië. Hij begreep zeer goed, dat één van de
voorwaarden om het voortbestaan van zijn missie te verzekeren,
was: het opleiden van een inlandschen clerus. Welnu, de eerste
medehelpers, welke Willibrord onder de Friezen vond, waren gekomen uit de familie Wursing, nl. Willibald, Thiadbrad en later
Liudger. Deze familie Wursing was waarschijnlijk bekeerd door
Wilfrid: „Wursing avait probablement été converti par Wilfrid;
s o n m u n d i u m avait conduit t o u t e s a f a m i l l e à la foi"
(a. w., 231, aant. 4). Maar behalve dat: „Ses rapports avec le noble
Wursing dès le début de son apostolat constitue dans ce domain
une indication précieuse" (a. w., 232).
Ondanks al deze gunstige aanknoopingspunten bleef het bekeeringswerk moeilijk. Vooral het onderrichten van de heidensche
Friezen bracht heel veel moeilijkheden mee. Maar ook hier was het
voorbeeld van zijn meester beslissend: „ . . . . quoique les sources
n'en disent rien, nous pouvons encore affirmer qu'à l'exemple de
Wilfrid, Willibrord prépara et instruit pendant un temps assez long
ceux qu'il voulait baptizer" (a. w., 236).
Men begrijpe ons goed: wij hebben geenszins de bedoeling het
werk van Willibrord te kleineeren, evenmin om zijn levensbeschrijving van G. Verbist te diskwalificeeren. Wij hebben alleen gemeend,
dat men den sterken positieven invloed van Wilfrid niet die waardeering geschonken heeft, welke zij inderdaad verdient.
Na dit alles zal men moeten toegeven, dat werkelijk waar is, wat
F. FLASKAMP, α. w., blz. 1 schreef: „So ist wohl Wilfrith letzten
Endes als der geistige Urheber des gesamten angelsächsischen
Glaubenswerkes zu erachten, des älteren mehr irischer Färbung
mit Willibrord als bedeutendsten Vertreter, doch auch des jüngeren
ganz benediktinischer Richtung mit Wynfrith-Bonifatius als führendem Geiste".
116) Indien Ebro'in niet vanuit Engeland op de hoogte gebracht
is over de komst van Wilfrid naar het vasteland, kortom, indien het
contact zoeken van zijn vijanden in Engeland met hun geestverwanten in Frankrijk een fantasieproduct van Eddius is (vgl. Ill, aant.
109), dan begrijpen wij niets van deze handelwijze van Ebroin.
Maar evenmin begrijpen wij dan de houding van de verschillende
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schrijvers, die het bovengenoemde geval verwerpen, en dit, dus de
gevolgen van het eerste, zonder meer aanvaarden.
Wij weten immers dat de verdrijving van Wilfrid moet vallen ná
15 Februari 678 (vgl. IH, aant. 107), en vóór September 678 (vgl.
POOLE, The Chronology of Bede's Hist. Eccl. and the Councils of
679—680, in: Journal of theological studies, 1919, blz. 33). Er zullen zeker wel eenige maanden verloopen zijn, eer Wilfrid veilig en
wel in Friesland aankwam en daar rustig kon werken. Vóór den
winter, zooals blijkt uit EDDIUS, hoofdstuk 28, moet deze actie
van Ebroïn hebben plaats gevonden. Dus zou in die paar maanden
tusschenruïmte alles eerst aan Ebroin bericht moeten zijn vanuit
Friesland en dan nog de tegenactie van den hofmeier ondernomen
zijn. De verkeersmogelijkheden van dien tijd in aanmerking genomen, lijkt mij dit volkomen onmogelijk. Wij houden dus vol: Ebroïn
wist van de komst van Wilfrid naar het vasteland af en wel door
de bemoeiingen van Wilfrid's vijanden uit Engeland.
117) Interessant is te vernemen, dat wij een bevestiging van deze
berichtgeving van Eddius krijgen u i t . . . . TACITUS, De moribus
Germaniae, hoofdstuk 22: „Plerumque in convivas consultant:
tamquam nullo magis tempore aut ad simplices cogitationes pateat
animus, aut ad magnas i n c a l e s c a t . . . . Délibérant dum fingere nes.
ciunt".
118) Vgl. BEDA, H. E., V, 19: „Ibi ergo hiemem cum nova Dei
plebe féliciter exigens, sic Romam veniendi iter r e p e t i i t . . . . " .
119) Sommige auteurs, — o.a. H. BÖHMER, Realenc,
XXI,
blz. 291; A. HAUCK, Kirchengeschichte
Deutschlands, I, blz. 432
en W. WELLS, a. w., blz. 544, — hebben, steunend op het Vita sancii
Willibrordi van ALCUIN, hoofdstuk 6—8, beweerd, dat de indruk
van Wilfrid's prediking bij de Friezen maar zeer oppervlakkig is
geweest. Want, zoo zeggen zij, wanneer Wigbert een tiental jaren
later in onze streken is aangekomen, vindt hij níets meer over van
het werk van zijn voorganger, en moet na twee jaar zijn missioneering opgeven, zonder ook maar eenige vrucht van zijn arbeid te zien
(vgl. H. E., V, 19). Ook Willibrord, die na Wigbert in Friesland ging
prediken, ontdekte overal een groóte onwetendheid omtrent de
eerste beginselen van het Christelijke geloof.
De waarheid van deze feiten willen wij geenszins ontkennen, wel
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echter ontkennen wij, dat dit te wijten zou zijn aan de werkwijze
of aan den persoon van Wilfrid. Dit moge uit het volgende blijken.
In hetzelfde jaar, dat Wilfrid uit onze gewesten vertrok om zijn
eigen moeilijkheden aan den Paus voor te leggen, dus in 679, stierf
ook koning Aldgils en werd opgevolgd door Radbod, den uitgespro
ken vijand van het Christendom (Ep. Bonif., uitg. TANGL, No. 15,
blz. 27: „ . . . . inimicum catholicae ecclesiae Rathbodum").
Die opvolging beteekende inderdaad het einde van den vrede
tusschen de Franken en de Friezen, maar ook het einde van de
hoopvolle verwachtingen op een bloeiend christelijk leven in onze
gewesten. Vanaf het begin van zijn regeering tot a a n zijn dood
leefde Radbod in vijandschap en voortdurende oorlogen met de
Franken. Alles wat ook maar eenigszins aan de Franken kon her
inneren, dus vooral de christelijke levensuitingen, werd volkomen
uitgeroeid. Radbod trad zeer wreed op tegen al wat christen was,
Frank of Fries; hij beval, dat zijn onderdanen den godsdienst van
hun voorvaderen moesten aanhangen en hij deinsde er niet voor
terug ook het eerbiedwaardige kerkje van Dagobert in Utrecht te
verwoesten, toen hij daar zijn regeeringszetel vestigde.
Het zal dus duidelijk zijn, dat tengevolge van Radbod's optreden,
het bekeeringswerk van Wilfrid totaal vernietigd werd. Indien de
tijdsomstandigheden gunstiger waren geweest en direct na Wilfrid
andere Engelsche missionarissen zijn werk hadden kunnen voort
zetten, zouden de resultaten zeker heel wat grooter zijn geweest.
Het blijkt immers maar al te duidelijk uit de gegevens van Eddius
en Beda, dat de Friezen, niet minder dan de andere Germaansche
stammen, ontvankelijk waren voor het Christendom, wanneer deze
godsdienst aan hen gepredikt werd, onafhankelijk van staatkundige
belangen. De meeste heidensche reacties echter, waarvan wij er
zoovele in de missiegeschiedenis van het Friesche volk kennen, zijn
alle te verklaren uit den politieken achtergrond van deze bewe
gingen {Vita S. Willibrordi, 6; Vita S. Wulf г., 3; Vita Liudg., 3; Vita
S. Bonif., auct. Willibaldo, 8).
Zoo ook is het zeer begrijpelijk, dat het werk van Wilfrid bijna
geheel ten gronde moest gaan tengevolge van de uiterlijke omstan
digheden, althans voor dengene, die niet verder ziet dan de directe
resultaten. Wij hebben echter meer dan voldoende aangetoond (III,
aant. 115), dat de arbeid van den bisschop van York is blijven
voortbestaan, dat zijn arbeid een missie van Willibrord en Bonifacius heeft mogelijk gemaakt.
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120)

Vgl. Ill, aant. 92.

121) De meeste schrijvers over Wilfrid, o.a. J. RAINE en B.
COLGRAVE, veronderstellen, dat het diocees Straatsburg Wilfrid
werd aangeboden, omdat bisschop Arbogastus gestorven was. Na de
weigering van Wilfrid zou toen als opvolger van Arbogastus de
priester Florentius zijn aangewezen.
Nu kan men híer tegen inbrengen, dat volgens DUCHESNE, Fasfes épiscopeaux, deel III, blz. 168—172, de dood van Arbogastus
onmogelijk geplaatst kan worden in den tijd van Wilfrid's verblijf
in Straatsburg. Want Duchesne geeft drie oude bisschopslij sten van
genoemde stad en in twee ervan, nl. in de metrische lijst van
Rathold en in die van het handschrift van Ellenhard, wordt Arbogastus vermeld als de zesde bisschop van deze stad, terwijl in de
bisschopslijst van Ellenhard bovendien gezegd wordt, dat de achtste
bisschop van Straatsburg, Ansoald, in het jaar 614 te Parijs een
oorkonde onderteekende. Hiertegenover staat een derde bisschopslijst, welke te vinden is in de Annales Argentenses, en die Arbogastus en Florentius respectievelijk als den achttienden en negentienden bisschop van Straatsburg aangeeft. Aldus staan wij temidden van de veel omstreden kwestie, of bisschop Arbogastus in de
6e of 7e eeuw heeft geleefd en het blijft zeer moeilijk uit te maken
aan welke eeuw men de voorkeur moet geven.
De voorstanders van de meening, dat Arbogastus in de 6e eeuw
leefde, beroepen zich op beide eerst genoemde bisschopslijsten,
welke sterk op elkander gelijken en díe, met betrekking tot eenige
bisschoppen, geverifieerd kunnen worden door sommige directe
chronologische gegevens. Verder meenen zij hun hypothese te kunnen bevestigen door middel van enkele zeer twijfelachtige archeologische vondsten.
De voorstanders van de hypothese, dat Arbogastus op het einde
van de 7e eeuw in Straatsburg het bisschopsambt waarnam, gronden
hun meening op de lijst uit de Annales Argentenses, welke volgens
hen overeenkomt met de gegevens van het Vita Arbogasti, geschreven door bisschop Uto (950—965). In dit Vita wordt vermeld, dat
Arbogastus een zoon van Dagobert genas, welke vorst volgens een
latere traditie, — Uto spreekt alleen maar van Dagobert, — Dagobert II zou zijn geweest, dezelfde koning, die Wilfrid het bisdom
Straatsburg had aangeboden. Diezelfde traditie verhaalt, dát de
opvolger van bisschop Arbogastus, de priester Florentius, een doch348

ter van Dagobert II heeft genezen (vgl. Innovât io Diatribae Dagobertinae, A.SS., apr. III, blz. VIII).
Wij voor ons tenslotte meenen toch de voorkeur te moeten geven
aan de laatste hypothese, aangezien het dan meer aannemelijk
wordt, dat koning Dagobert het bisdom Straatsburg aan Wilfrid
heeft willen schenken.
122) Uit de Acten van het concilie te Rome in October van het
jaar 679 gehouden blijkt, dat er inderdaad een bisschop Deodatus
uit Frankrijk aanwezig was: „ . . . . consedentibus una cum eo gloriosis atque cognoscentibus sanctissimis E p i s c o p i s . . . . Deodato
Tullensi (vgl. H. & S., Ill, blz. 131). GAMS, Scries Episc, blz. 635
bevestigde dit gegeven van Eddius, door aan te nemen, dat Deodatus
van 679 tot 680 bisschop van Toul was. DUCHESNE, Fastes épisc,
III, blz. 60 daarentegen zegt, dat Deodatus koorbisschop was in de
provincie Toul, daar zijn naam in den ouden bisschopskataloog van
de stad Toul ontbreekt.
123) In onze Inleiding, blz. 10 en de daarbij behoorende aant.
35, spraken wíj over de geschiedenis van koning Pectaret en wij
stelden toen vast, vooral in de karakterbeschrijving van dezen vorst
een bewijs te vinden voor de betrouwbaarheid van Eddius. Wij
willen hier aantoonen, dat dit inderdaad het geval is met de geheele
geschiedenis van koning Pectaret.
Allereerst komt dan voor deze bespreking in aanmerking de zoogenaamde vergissing van Eddius: Pectaret was geen koning van
Campanie maar van Lombardije. HOWORTH, α. w., II, blz. 58 en
90 gaat zelfs zoo ver, dat hij het Campanie van Eddius identificeert
met Champagne, een landstreek in Frankrijk.
Nu dienen wij te onthouden, dat de macht van de Lombardische
vorsten in de dagen van Eddius zich niet alleen uitstrekte over het
gebied, wat wij tegenwoordig Lombardije noemen, maar ook over
de provincies Tuscia, Spoleto en Beneventum. Dit laatste gebied lag
voor een gedeelte in de oude landstreek Campanie (vgl. G. SCHNUKER, Anfänge der Abendländischen
Völkergemeinschaft,
blz. 92).
Dat deze naam Campanie toen werkelijk nog gebruikt werd,
vinden wij bevestigd in Beda's Historia Ecclesiastica. Over Julianus,
den bisschop van Eclanum, dicht bij de stad Beneventum gelegen,
en medewerker van Pelagius, lezen wij in H. E., I, 10: „Cuius
temporibus P e l a g i u s . . . . utens cooperatore Juliano de Campania".

349

In H. E., IV, 1 wordt gezegd van Hadrianus, den medewerker van
aartsbisschop Theodorus: „ . . . . erat autem in monasterio Niridano,
quod est non longe a Neapoli Campaniae, abbas H a d r i a n u s . . . . " .
Eddius heeft zich dus niet vergist met Pectaret koning van Campanie te noemen. Hoogstens kan men zeggen, dat hij onvolledig is
geweest.
De naam van den koning vervolgens kan geen groóte moeilijkheid
opleveren, want wij vinden voor Pectaret ook den vorm Bertared,
en dat verschilt niet zoo heel veel van het door Eddius gebruikte
„Berhterum".
W a t het karakter van den vorst betreft, het volgende. In EDDIUS,
hoofdstuk 28 wordt Pectaret beschreven als een „virum humilem et
quietum et trementem sermones Dei". PAULUS DIACONUS, de
geschiedschrijver van het Longobardische volk, schrijft over Pectaret, Hist Langob., V, 33: „Erat autem vir plus, fide catholicus,
iustitiae tenax pauperumque largissimus nutritor". En elders, Hist.
Langob., V, 37: „Justitiae tenax, mitis per omnia et suavis". Ook
hier was Eddius dus goed geïnformeerd. Vervolgens blijkt ook de
levensgeschiedenis van dezen koning aan Eddius goed bekend te
zijn.
Pectaret was inderdaad, na den moord op zijn vader door den
usurpator Grimoald, gevlucht en had een toevlucht gevonden bij
den Khan der Avaren in Pannonië: „Pectaret ann. 662, Godeperto
patre eius a Grimoaldo interfecto, fugam arripuit atque ad regem
Avarum cacanum pervenil" (Hist. Langob., IV, 51).
Tenslotte zou men zich nog kunnen afvragen, hoe men er in
Engeland toe kwam bij den koning van de Longobarden contact te
zoeken tegen Wilfrid. Het is echter bekend, dat Pectaret inderdaad
relaties met Engeland onderhield. Zelf had hij op het punt gestaan
naar Engeland te gaan om daar een toevluchtsoord te vinden.
Bovendien was zijn zoon gehuwd met een Engelsche vrouw Cunincpert, waarschijnlijk een prinses uit Kent (vgl. TH. HODGKIN:
Italy and her Invasers, VI, blz. 305).
Wij behoeven hieraan niets toe te voegen. Hier blijkt duidelijk
wat een moeite Eddius gedaan heeft werkelijk historisch betrouwbare gegevens te verzamelen. Als hij dit gedaan heeft in verband
met de niet-Engelsche geschiedenis, waarom zou hij het dan ook
niet gedaan hebben met de geschiedenis van zijn eigen omgeving,
welke hij bovendien zelf, voor het grootste gedeelte, had medegemaakt.
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124) In verband met dit gedeelte van EDDIUS' levensbeschrijving, te weten hoofdstuk 29 tot en met 32, krijgen wij de belangrijke
kwestie te bespreken over de acten van het Concilie, in October 679
te Rome gehouden.
Wij bezitten over dit Concilie namelijk twee groepen van acten:
1) in het Vï/a sancti Wilfridi van EDDIUS, hoofdstuk 29—32, hetgeen alleen betrekking heeft op het gebeuren rond Wilfrid.
2) in de verzameling van W. SPELMAN, Concilia, decreta, leges,
constitutiones in re ecclesiarum orbis Britannici, Londen, 1639—
1664, welke groep ook nog te vinden is in het nieuw ontdekte
handschrift van het Vita Theodori Archiepiscopi
Cantuariensis
(vgl. W. LEVISON, Zeitschrift der Savigny Stiftung, kan. Abt.,
XIX, 1930, blz. 672 vv.).
Voor onze studie nu is het van het grootste belang om uit te
maken of:
a) Eddius in het weergeven van de Acta betrouwbaar is, en
b) of deze twee groepen van Acta betrekking hebben op één en
hetzelfde Concilie.
Ad a)
Unaniem is men het er over eens, dat Eddius volkomen betrouwbaar is en hoogst belangrijk materiaal verzameld heeft in deze
beschrijving van de gebeurtenissen te Rome in 679.
W. LEVISON, de schrijver, die in deze zaken het meeste gezag
verdient, zegt in zijn reeds geciteerd artikel, over de betrouwbaarheid van Eddius met betrekking tot deze acten, het volgende:
„ . . . . die Vita W i l f r i d i . . . . die doch zu den wertvollsten Quellen
dieser aus dem frühen Mitteralter gehört, wertvoll nicht zum wenigsten auch durch einige Aktenstücke, die er in der Art so vieler
mittelalterlichen Geschichtsschreiber wörtlich in seine Darstellung
aufnahm, ohne sie zu verarbeiten. Darzu gehört neben ein Paar
Briefen vor allem der Bericht über die römische Synode cap.
29—32" (a. w., biz. 252). De bron van Eddius, zoo zegt Levison vervolgens, is niet vernoemd, maar de auteur „hat sich darauf beschränkt, den Wortlaut des Synodalprotokolls abzuschreiben", Even
verder op bladzijde 254 lezen wij: „Wenn also seih Bericht über
die Synoden in Sachen Wilfrids sich im Wortlaut unzweifelhaft an
das amtliche Protokoll angeschlossen h a t . . . . " Zelfs W, WELLS,
a. w., blz. 545 is het dezen keer, over het algemeen, met Eddius
eens.
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Alleen HOWORTH, α. w., II, blz. 82 ziet het weer anders, en zijn
z.g. oplossing is ook nu: „Like so many other statements of Aeddi,
this one has the appearance of being in a large degree a great
exaggeration, if not a falsification". En verder op bladzijde 88: „The
phraseology of this decree is most unusual, most suspicious, and
indeed incredible, and has the appearance of being a sophistication".
Het is weer als altijd: Eddius geeft iets ten gunste van Rome en van
Wilfrid, dus moet het maar verdwijnen.
De tweede groep van acten behandelt algemeen kerkelijke aan
gelegenheden met betrekking tot Engeland. W. LEVISON in zijn
artikel, Die Akten der römischen Synode von 679, Zeitschrift der
Savigny Stiftung, kan. Abt., II, 1912, blz. 263 vv., heeft aangetoond,
dat een groot gedeelte van deze Acta vervalscht is, ten gunste van
het primaatschap van Canterbury. Afgezien van deze tekstvervalschingen, heeft deze auteur ook de echtheid van het overige gedeelte
bewezen en een verbeterde tekstuitgave bezorgd.
Ter geruststelling zij hier vermeld, dat de door ons gebruikte
citaten ín III, aant. 105, genomen zijn uit de als „echt" bewezen
gedeelten.
Adb)
Hoewel Levison aanneemt, dat Eddius en de vervalscher soms
eenzelfde bron gebruikten en daarom dus een enkelen keer elkander
aanvullen, laat hij de kwestie onopgelost of deze gemeenschappelijke bron betrekking heeft op één en hetzelfde concilie.
De meeningen hierover loopen zeer uiteen en wij kunnen twee
groepen onderscheiden:
1) Zij, die twee verschillende concilies aannemen.
2) Zij, die zeggen, dat het twee verschillende zittingen waren van
hetzelfde concilie.
Wij zullen niet dieper ingaan op deze meeningsverschillen, omdat
het o.i. niet uit te maken is, wie er gelijk heeft, daar definitieve
bewijzen in deze zaken, — bij gebrek aan verdere gegevens, —
ontbreken. Eén ding is echter zeker, en hierover zijn de verschillende
auteurs het eens: Wilfrid is niet aanwezig geweest bij de besprekingen, die de algemeen kerkelijke kwesties behandelden. Immers,
als zijnde een bisschop, die onder beschuldiging stond, had hij geen
recht om deel te nemen aan zittingen, welke niet op zijn eigen zaken
betrekking hadden. Dat deze besprekingen werkelijk niet over de
kwestie „Wilfrid" gingen, toonden wij reeds aan in III, aant. 105.
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.125) Algemeen wordt aangenomen, dat Wilfrid tegen het midden van het jaar 679 in Rome aankwam. Dit is heel goed te
aanvaarden. EDDIUS, hoofdstuk 28 vertelt, dat Wilfrid uit Friesland vertrok: „ . . . . verno tempore a d v e n i e n t e . . . . " . De moeilijke
reisgelegenheid, in 704 maakt Wilfrid, toen al een oud man, zijn
tocht naar Rome nog te voet: „ . . tune vero pedestri gressu super
terram simul gradientes" (EDD., 50), — het oponthoud in Austrasië
en Lombardije in aanmerking nemend, klinkt het niet zoo vreemd,
dat onze heilige eerst tegen het midden van het jaar 679 in Rome
arriveerde.
126) Over de zending van dezen monnik Coenwald door aartsbisschop Theodorus, loopen de meeningen van de verschillende
auteurs nog al uiteen.
Deze verschillen berusten voor een groot deel op het feit, dat
Theodorus, hoewel hij uitgenoodigd was om deel te nemen aan de
besprekingen, die voorafgingen aan het algemeene Concilie van
Constantinopel, niet naar Rome is gekomen. Dat de aartsbisschop
inderdaad zulk een uitnoodiging ontving, blijkt uit het synodaalschrijven van het Romeinsche concilie, in 680 te Rome gehouden,
aan keizer Constantijn Pogonatus. Men wilde met dit schrijven een
verklaring geven voor het uitblijven van de Romeinsche gezanten
voor het Concilie van Constantinopel. In dezen brief staat het volgende: „Sperabamus deinde de Britannia Theodorum confamulum
atque soepiscopum nostrum, magnae insulae Britanniae Archi
episcopum et philosophum cum aliis qui ibidem usque hactenus
demorantur, exinde ad nostram humilitatem coniungere" (vgl.
H. & S., Ill, biz. 140).
Men zegt nu, dat aartsbisschop Theodorus den monnik Coenwald
gezonden had om hem te vertegenwoordigen en dat hij dus niets te
maken had met de zaak van Wilfrid (MONTALEMBERT, α. w., IV,
blz. 273 en W. WELLS, α. w., blz. 545).
Deze sententie is o.i. niet te houden, want dat Coenwald wel iets
te maken had met Wilfrid, blijkt duidelijk uit de gegevens van
EDDIUS, die in hoofdstuk 29 uitdrukkelijk zegt, dat deze monnik
door den aartsbisschop gezonden was, zoodat paus Agatho reeds
op de hoogte was van de geschillen in de Engelsche Kerk: „ . . . . dissensio, quae ad nos tam per relationem hue venientium quam per
scriptorum seriem periata est". Bovendien Vinden wij onze meening
bevestigd in den reeds geciteerden brief van paus Joannes VI
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(Ill, aant. 44), waarin tevens nog vermeld staat, dat er ook vertegenwoordigers van abdis Hilda aanwezig waren, welke gezanten,
én van Theodorus én van Hilda, de opdracht hadden: , , . . . . ad eum
accusandum hic prius advenerant". Vergelijk hiervoor ook EDDIUS,
hoofdstuk 54.
W a t de vertegenwoordiging van aartsbisschop Theodorus betreft
in zake het Monothelisme, moeten wij het volgende opmerken. Uit
Eddius en uit den brief van paus Joannes VI blijkt duidelijk, dat
Coenwald vóór Wilfrid te Rome aankwam, dus vóór het midden
van het jaar 679. Een jaar later schrijft paus Agatho aan den keizer,
dat hij op Theodorus heeft zitten wachten in verband met de voorbereidende besprekingen voor het aangekondigde Concilie van
Constantinopel, tegen het Monothelisme. Daarmede zegt de Paus
toch duidelijk, dat hij niet weet, hoe het met deze zaken in de
Engelsche Kerk gesteld is. Dit wordt nog duidelijker door de zending
van Joannes den Archicantor, die eerst in 680 in Engeland aankwam, met de speciale opdracht van paus Agatho: „Unde volens
Agatho papa, sicut in aliis provinciis, ita etiam in Brittania qualis
esset status ecclesiae, quam ab hereticorum contagiis castus, ediscere, hoc negotium reverentissimo abbati Joanni Brittanium destinato iniunxit" (Η. E., IV, 16).
Deze Joannes, — daar dit onderzoek eerst plaats had op het
concilie van Hatfield 17 September 680, — kon zeker niet eerder
dan begin 681 te Rome verslag uitbrengen van zijn onderzoek.
Bovendien weten wij uit EDD., 53, uit BEDA, H. E., V, 19 en uit de
acten van de Romeinsche synode, rond Paschen 680, tegen het
Monothelisme gehouden, dat Wilfrid, op verzoek van paus Agatho,
de Acta van genoemd Concilie onderteekende, om getuigenis af te
leggen voor het ware geloof in Engeland en Ierland. Het zou zeer
vreemd zijn geweest, als Wilfrid deze acten had onderteekend,
terwijl er een vertegenwoordiger van aartsbisschop Theodorus te
Rome aanwezig was. De brief van paus Agatho aan den keizer, de
zending van Joannes den Archicantor naar Engeland en de onderteekening van Wilfrid, komen ons allen onbegrijpelijk voor, wanneer
de Paus voor zijn actie tegen de ketterij van het Monothelisme,
vanaf het begin van het jaar 679 een vertegenwoordiger van aarts
bisschop Theodorus tot zijn beschikking zou hebben gehad.
Wij houden ons hier dus weer aan Eddius, dat namelijk Coen
wald alleen naar Rome kwam, om de beschuldigingen van Theodorus
tegen Wilfrid bekend te maken.
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Wat de werkzaamheden van dezen Coenwald te Rome betreft,
vinden wij een ander uiterste in de uitspraak van H. SCHUBERT,
α. w., blz. 272. Deze auteur zegt, dat, tegenover de strevingen van
Wilfrid naar metropolitane rechten voor den zetel van York, Coen,
wald de erkenning van den Paus wist te verkrijgen voor den zetel
van Canterbury, als zijnde de ééne metropolitaanzetel voor de Kerk
van Engeland.
Iets dergelijks doet H. BöHMER, Realenc, XXI, blz. 292, wanneer hij zegt, dat paus Agatho, door de bemoeiingen van Coenwald,
op de zijde van Canterbury was gebracht, omdat de Paus toestemde
in de verdeeling van de bisdommen.
Tegen H. Schubert moeten wij inbrengen, dat uit geen enkele bron
blijkt, dat Wilfrid er aartsbisschoppelijke pretenties op nahield.
Integendeel, in III, aant. 104, hebben wij reeds aangetoond, dat
Wilfrid zelfs instemde met de verdeeling van zijn bisdom, dat híj de
rechten van Theodorus als metropoliet erkende, mits deze zich aan
zijn rechten hield en niet tegen de kerkelijke voorschriften inging.
W a t de begunstiging van Canterbury betreft, hetgeen volgens
Schubert uit de Acta van het Romeinsche Concilie van 679 zou
blijken, meenen wij te kunnen aanvoeren, dat die gedeelten bijna
alle behooren tot de vervalschingen, waarover wij spraken in III,
aant. 124, ad a.
Over de uitspraak van Böhmer het volgende: Het is ons heelemaal
niet duidelijk, dat paus Agatho op de hand van Canterbury was.
Zeker de verdeeling van de bisdommen wordt aanbevolen, maar . . . .
ze moet geschieden op wettelijke wijze. Wij meenen zelfs uit de
Acta te mogen concludeeren, dat de handelwijze van aartsbisschop
Theodorus, hoewel niet woordelijk, dan toch feitelijk veroordeeld
wordt. Vanwaar anders de maatregelen van den Paus en van de
synode om Wilfrid in zijn rechten te herstellen, om hem het recht
te geven zelf in een synode zijn „coadjutores" te kiezen, om de door
Theodorus aangestelde bisschoppen af te zetten, als zijnde onwettig
gekozen (EDD., 32). Noch in het een, noch in het ander kunnen wij
een gunstige houding zien van den Paus of het Concilie ten opzichte
van Theodorus of met betrekking tot den zetel van Canterbury. Wij
zouden, — en dat zal iedereen met ons eens zijn, wanneer hij de
acten onbevooroordeeld bestudeert, — zelfs durven beweren, dat
de Paus en het Concilie zich heel wat welwillender toonden tenopzichte van Wilfrid dan tegenover Theodorus of zijn vertegenwoordigers.
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Het is nog de moeite waard om op te merken, dat Eddius, hoewel
hij met uitgesproken tegenstanders van Wilfrid te doen heeft, toch
voor Coenwald het praedicaat „religiosus" en voor Theodorus
„sanctus" neerschrijft.
127) De kerk van den Allerheiligsten Verlosser, de tegenwoordige Lateranenbasiliek, werd de Constantiniaansche genoemd,
omdat deze kerk gebouwd was door keizer Constantijn den Groóte,
128) Opvallend is, dat hier al vastgesteld wordt, zonder dat men
Wilfrid persoonlijk gehoord heeft, dat geen enkel kerkelijk voorschrift door de beschuldigde is overtreden. Wíj zullen dat feit
herhaald zien in EDD., 32 en later ook weer in EDD., 54.
129) Secretarium is een iuridische term voor de rechtzaal van
den een of anderen magistraat.
In de kerkelijke taal kan het een tweevoudige beteekenis hebben:
1) de zaal, waar de bisschop begroet werd door het volk, waar
zaken werden afgehandeld of een synode werd gehouden.
2) de kleedkamer of sacristie.
Het was de gewoonte, dat degene, die appelleerde of een petitie
indiende, buiten het secretarium wachtte, totdat hem gezegd werd
binnen te komen.
130) De term „Saxonia" werd nogal eens
geheele Britsche eiland of voor een gedeelte
Columbani, I, hoofdstuk 1 en 9; II, hoofdstuk
ABB., 19; Brief van Kenwulf van Mercië (H. &

gebruikt voor het
daarvan; vgl. Vita
46¡ BEDA, HIST.
S. IH, biz. 522).

131) Uit dit gegeven zouden wij mogen afleiden, dat Wilfrid
reeds in een particuliere audiëntie bij den Paus zijn zaak uiteen
gezet heeft.
132) Hier vinden wij eens te meer bevestigd, dat aartsbisschop
Theodorus wel degelijk de bedoeling had ook den zetel van York aan
Wilfrid te ontnemen. (Vgl. Ill, aant. 104, ad 1).
133) Volgens W. LEVISON, Zeitschr. der Sav. Stift, kan. Abt.,
II, 1912, blz. 269, kan men het „salva definitione superius ordinata"
en het „secundum regulam superius constitutam" verklaren met de
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echte gedeelten van de tweede groep acten, waarover wij spraken
in III, aant. 124.
Op het „salva definitione superius ordinata", — gebruikt in verband met het herstel van Wilfrid in het bisdom, wat hij vóór zijn
verdrijving bezat, — slaat volgens deze auteur: „ . . . . definimus
atque statuimus, ut unumquodque regnum in Brittania insula constitutum habeat secundum moderaminis mensuram, provinciarum
Episcopos ita statutes, ut símul omnes cum Archiepiscopo duodecim
ecclesiarum praesules n u m e r e n t u r . . . . " (H, & S., III, blz. 133;
LEVISON, a. w., blz. 279).
Het „secundum regulara superius constitutam", — gebruikt in
verband met de wijding van de nieuwgekozen bisschoppen, — gaat
volgens Levison terug op het tevoren verordende decreet: „ . . . . ipsiusque tantum sunt Ordination! subjecti, hac dispositione interposita, ut nullus audeat de Episcopis in alterius praesulis iura
semetipsum i m m e r g e r e . . . . " (H. & S., Ill, blz, 133; LEVISON, a. w.,
blz. 279).
Wij dienen er op te wijzen, dat, wanneer men het bovenuiteengezette als waar aanneemt, men den term „adiutores" niet moet
verstaan in den zin van „coadiutores" of „assistent-bisschoppen"
in een onverdeeld diocees.
134) Wilfrid bleef, tot ongeveer April 680, in Rome. Dat dit
inderdaad zoo ís, moge blijken uit het volgende.
Na afloop van het Concilie, waarover wij zoojuist spraken, werd
Wilfrid door paus Agatho uitgenoodigd deel te nemen aan een
Concilie, dat Dinsdag na Paschen 680, d.i. 27 Maart, te Rome
gehouden werd (vgl. EDD., 53 en BEDA, Η. E., V, 19). Dit Concilie,
waar ongeveer 125 bisschoppen aanwezig waren, was bijeengeroepen
om voorbereidingen te treffen voor het reeds aangekondigde Concilie
te Constantinopel tegen het Monothelisme (vgl. MANSI, XI, blz.
184, 306).
Wij hebben reeds eerder aangetoond, dat paus Agatho ook
aartsbisschop Theodorus van Canterbury verwachtte, maar dat
deze niet kwam (III, aant. 126). Waarschijnlijk tengevolge hiervan
werd Wilfrid nu aangezocht met zijn naam borg te staan voor de
zuiverheid der Christelijke leer in zijn geboorteland. Wilfrid, zooals
de concilieacten verhalen, beleed op dit Concilie de orthodoxe leer
over de twee willen en twee activiteiten in den éénen Christus.
Het is zeer opvallend, dat BEDA, H. E,, V, 19, die zoo heel
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weinig heeft over de zeer avontuurlijke reis van en de synode te
Rome over Wilfrid, uitgebreid deze laatste gebeurtenis bespreekt.
Na het zeer korte: , , . . . . et ubi causa eius ventilata est, praesente
Agathone papa et pluribus episcopis, universorum iudicio absque
crimine accusatus fuisse, et episcopatu esse dignus inventus e s t . . " ,
volgt: „Quo in tempore idem papa Agatho, cum synodum congregaret Romae CXXV episcoporum, adversus eos, qui unam in Domino
Salvatore voluntatem atque operationem dogmatizaban!, vocari
iussit et Wilfridum, atque inter episcopos considentem dicere fidem
suam, simul et provinciae sive insulae, de qua venerat. Cumque
catholicus fide cum suis esset inventus, placuit hoc inter cetera
eiusdem synodi gestis inseri, scriptumque est hoc modo: „Wilfridus
Deo amabilis episcopus Eboracae civitatis, apostolicam sedem de
sua causa appellans, et ab hac potestate de certis incertisque rebus
absolutus, et cum aliis CXXV episcopis in synodo in iudicii sede
constitutus, et pro omni aquilonali parte Brittaniae et Hiberniae,
insulisque quae ab Anglorum, et Brettonum, nee non Scottorum et
Pictorum gentibus incolunter, veram et catholicam fidem confessus
est, et cum subscriptione sua corroboravit". Dan, zonder eenige
aandacht te besteden aan de moeilijkheden, die Wilfrid bij zijn
terugkeer in Engeland wachtten, zegt BEDA, H. E., V, 19: „Post
haec reversus Brittaniam provinciam Australium Saxonum (Sussex)
ab idolatriae ritibus ad Christi fidem convertit".
Wanneer wij bedenken, dat BEDA in zijn H. E., V, 19 slechts
een globaal overzicht gaf van Wilfrid's leven, een soort „in Memoriam"; wanneer wij ons eveneens in herinnering brengen, dat hij de
uitgesproken bedoeling had een algemeene geschiedenis der Kerk
in Engeland te schrijven, dan is het niet zoo Vreemd, dat wij in de
beschrijving van het leven en werken van Wilfrid slechts die feiten
aantreffen, welke te combineeren zijn, welke passen in dat grootsch
opgezette doel van de Historia
Ecclesiastica.
Geeft dus de handelwijze van Beda betrekkelijk weinig, of eigenlijk heelemaal geen moeilijkheid, vreemder is het, dat Eddius, na
de beslissing van de synode in hoofdstuk 32, direct overgaat naar
den terugkeer van Wilfrid in Engeland. Eerst in hoofdstuk 53
vertelt hij van de synode tegen het Monothelisme en van de aanwezigheid van Wilfrid aldaar. Ook bij Eddius vinden wij in dat
hoofdstuk de getuigenis van Wilfrid voor het orthodoxe geloof van
zijn geboorteland, in gelijkluidende woorden als het bovengeciteerde
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gegeven van BEDA, H. E., V, 19, Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Alleen mogen wij -misschien veronderstellen, dat
Eddius zijn gegevens aldus heeft gerangschikt om niet in herhalingen
te vallen,
Ín verband met het getuigenis van Wilfrid op deze synode tegen
het Monothelisme, heeft men zich afgevraagd, in welke functie de
bisschop van York de acten heeft onderteekend.
De acten van het Concilie, zooals zij ons bewaard zijn gebleven,
doen het voorkomen alsof Wilfrid een afgezant was van een Britsche
synode. Immers de onderteekening zou als volgt luiden: „Wilfridus
humilis episcopus sanctae Ecclesiae Eboracenae, insulae Britanniae,
legatus venerabilis synodus per Britanniam constitutae, in hanc
suggestionem quam pro apostolica nostra fide unanimiter construximus, similiter subscripsi" (MANSI, XI, blz. 292).
Deze vorm van onderteekening moet echter een uitvindsel zijn
van den een of anderen notarius, die de acten opstelde, of men moet
aannemen, dat Wilfrid, Eddius en Beda de zaak verkeerd hebben
voorgesteld, daar bij hen geen sprake is van een vertegenwoordiging
van een Engelsche synode.
Van veel meer belang is echter te letten op datgene wat BEDA,
H. E., V, 19 zegt: „ . . . . vocari iussit et W i l f r i d u m . . . . dicere f idem
suam, simul et provinciae". De paus was het dus, die Wilfrid beval
te komen, echter niet om te beslissen, maar om getuigenis af te
leggen over het geloof van hemzelf en dat van zijn kerk in het
vaderland.
ERICH CASPAR, α. w., blz. 688 zegt naar aanleiding van deze
onderteekening: „Auch auf seine Unterschrift in den Akten der
Lateransynode von 680, wo er als „Legat der Synode von Brittanien" gezeichnet hatte, wurde im Endurteil hingewesen (704) ; es
scheint darnach, dass Wilfrith mit dieser Titulatur seine Ansprüche
auf ein über einfache bischöfliche hinausgehende Stellung zu begründen versucht hat".
Wij kunnen deze conclusie van E, Caspar niet onderschrijven,
' aangezien wij niet aanvaarden, dat deze onderteekening van Wilfrid
is. Niemand schrijft immers van zichzelf „humilis episcopus", hoogstens gebruikt men de vaststaande uitdrukking „quamvis indignus",
zooals Wilfrid dat ook doet in EDD., 47: „ . . . . quod episcopi vocabulo, quamvis i n d i g n u s . . . . nuncupabar". Zelfs indien wij aannemen,
dat Wilfrid het woord „humilis" gebruikt zou hebben, kunnen wij
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nog niet aanvaarden, dat Wilfrid apert bedrog pleegt, met zich
„legatus venerabilis synodus per Britanniam constitutae" te noemen.
Aangezien er dus heelemaal geen reden bestaat om aan te nemen,
dat deze onderteekening van Wilfrid is, kunnen wij de conclusie
van Caspar niet aanvaarden.
135) Den tijd, dien Wilfrid tusschen de twee concilies te Rome
doorbracht, liet hij niet ongebruikt voorbijgaan. Hij bezocht weer,
evenals vroeger, de heilige plaatsen; hij had vele relikwieën verkregen en vele andere zaken, — volgens Eddius te veel om op te
noemen, — ter versiering van het huis van God. Behalve deze
versierselen voor de kerken, wist Wilfrid ook eenige privileges te
verkrijgen voor zijn kerken en kloosters te Ripon en Hexham (vgl.
J A F F é , I, 2112; LEV. VIT., biz. 174).
Over deze privileges spreekt EDDIUS in hoofdstuk 47 met betrekking tot Ripon: „ . . . . perceptumque Privilegium a sancto Agathone
papa abbati familiaeque ibidem conversante detulit". In EDDIUS,
hoofdstuk 51 vinden wij vermeld, dat ook Hexham door paus Agatho
met een privilege begiftigd werd: „Tantum ipsa duo monasteria,
quod primum dicitur Hripis, et alterum, quod Agustaldaesei vocatur, quae a sancto Agathone papa huius apostolicae sedis sub uno
privilegio adscripta sunt.
Men beweert, dat Wilfrid toen ook een privilege voor het klooster
Peterborough heeft medegebracht. Dit privilege voor Peterborough
blijkt echter een valsch document te zijn, vgl. H. & S., Ill, biz.
153—160; J A F F c , I, 2112.
136) Koning Dagobert werd in December 679 vermoord, В.
KRUSCH, Chrono!, regum Francorum, MGH., rerum Merov., VII,
blz. 483, houdt vast aan 2 December. M. L. LEVILLAIN, La suc
cession d'Austrasie au Vile siècle, in: Rev. Historique, 1913, blz. 86,
aant. 6, meent den 23en December van het jaar 679 te moeten aannemen als den dag, waarop koning Dagobert stierf.
H. MARTIN, Histoire de France, II, blz. 160 zegt, dat Eddius de
eenige contemporaine bron is over koning Dagobert; vandaar dat
men den dood van Dagobert moet vaststellen in verband met de
gegevens van Eddius en niet omgekeerd.
137) MABILLON, Annales ord. S. Bened., IV, Praef., blz. cxlv,
veronderstelt, dat de bisschop, die tegen Wilfrid optrok, Waimar
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van Troyes zou zijn geweest, één van de prelaten, die toestemming
gegeven hadden voor den moord op koning Dagobert, Deze bisschop
verkreeg zijn bisdom van Ebroïn, omdat hij medegeholpen had
bisschop Leodegar van Autun te vermoorden (679). Deze hypothese
is zeer goed te aanvaarden, wanneer wij de geschiedenis van dezen
Waimar nagaan. Dit is van des te grooter belang, aangezien dan
ook weer zal blijken, dat Eddius voor de zooveelste maal een bewijs
\an zijn betrouwbaarheid leverde.
Toen in 673 Clotarius III gestorven was, liet Ebroïn aanstonds
Theoderik III tot opvolger uitroepen voor Neustrië en Bourgondië.
De machtige adel, onder leiding van bisschop Leodegar van Autun,
verzette zich daartegen en riep Childerik II tot koning uit. Ebroïn
werd nu opgesloten in het klooster Luxeuil, waarheen Leodegar
hem weldra volgde, daar hij de gunst van koning Childerik verspeelde. In 675 werd Childerik vermoord. Leodegar en Ebroïn
keerden beiden terug in hun machtige ambten van voorheen. Nu
echter stond Leodegar aan de zijde van Theoderik III, terwijl
Ebroïn Clovis III aan den troon wilde helpen en in Austrasië
Dagobert II tot koning werd uitgeroepen.
Daarop stuurde Ebroïn den hertog van Champagne, Waimar, bisschop Desideratus van Chalons-sur-Saône en bisschop Bobo van
Valence met een leger naar Autun. Leodegar gaf zichzelf aan hertog
Waimar over, omdat hij de bevolking van de stad wilde sparen. Na
zijn veroordeeling werd Leodegar, als schuldig aan den moord op
Childerik II, zooals men zeide, 2 October 679 onthoofd. Waimar
ontving als belooning het bisdom Troyes,
Intusschen was de oorlog tusschen Austrasië en Neustrië in vollen
gang en het ligt voor de hand, dat de kerkelijke personen, die hun
waardigheden aan Ebroïn dankten, ook toen medehielpen tegen
Dagobert II en zijn aanhang. Koning Dagobert en zijn hofmeier
Martinus, een broer van Pippijn van Herstal, werden op instigatie
van Ebroïn vermoord. Pippijn van Herstal vluchtte.
Ebroïn zou echter niet lang van zijn overwinning genieten, hij
werd gedood door Ermenfred, een edelman uit Neustrië. De opvolger van Ebroïn, Waratho, sloot vrede met Pippijn. Voor al deze
gegevens vergelijke men: Lib. Hist. Franc, XLV vv., MGH., rerum
Merov., II, blz. 320 vv.; Gesta S. Leudegarii, XX vv., uitg. В.
KRUSCH, MGH., rerum Merov., V, blz. 260 vv.
Wanneer wij deze geschiedenis nu kennen, blijkt Eddius weer
volkomen op de hoogte te zijn van het werkelijk historische gebeu361

ren, en is er geen enkel leit in zijn verhaal aan te geven, dat niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid.
De bewering van POOLE, a. tv., blz. 5, dat Wilfrid in Gallië kwam
toen Ebroïn al gestorven was (vóór 15 Mei 680), is niet te aanvaarden, omdat onze heilige na het Concilie van 27 Maart uit Rome
vertrok, en hij waarschijnlijk geen twee maanden noodig heeft
gehad om van Rome naar Gallië te gaan. Vervolgens blijkt het
document, waarop Poole zijn meening baseert een niet-betrouwbaar
document te zijn. Er bestaat namelijk een charter in het Vita Condedi anachoretae Belciunacensis, dat als datum 15 Mei 680 draagt
en onderteekend is door den opvolger van Ebroïn, Waratho. Dus,
zoo zegt Poole, moet Ebroïn vóór 15 Mei 680 gestorven zijn.
B. KRUSCH, MGH., rerum Merov., V, blz. 320 en blz. 649, aant.
5, verwerpt deze oorkonde als een falsificatie. Zelfs neemt Krusch
als datum voor den dood van Ebroïn aan: eind 683 (vgl. Gesta
S. Leudegarii, MGH., rerum Merov., V, blz. 319—320; zie eveneens
van dezen auteur, Die älteste Vita Leudegarii, Neues Archiv., XVI,
1891, blz. 589—590).
ν

138) EADMER, 33: „ . . . . quorum unus, qui quasi loco principis
inter eos habebatur, excusso quod manu tenuerat telo, militi Christi
foedo ore convitiabatur
"
139) Wilfrid is waarschijnlijk na 17 September in Brittanië
aangekomen, want op de synode van Hatfield (17 Sept. 680) is in
geen enkel opzicht iets gezegd over of bekend van Wilfrid. Als onze
heilige toen reeds in Engeland vertoefde, zou er allicht over zijn
zaak gesproken zijn op genoemd concilie.
Onder de oudere schrijvers over Wilfrid zijn er enkelen, die
beweren, dat de bisschop van York op het concilie van Hatfield
tegenwoordig is geweest. Deze meening berust op het als „echt"
aannemen van het reeds genoemde privilege van Peterborough. Dit
privilege zou door Wilfrid zijn aangeboden op het concilie van
Hatfield aan de daar aanwezige koningen en bisschoppen.
Natuurlijk blijft ook de mogelijkheid nog open, dat Wilfrid reeds
eenigen tijd voor het concilie van Hatfield in zijn geboorteland is
aangekomen en dat reeds, — iets waarover wij later nog spreken,
— de negen maanden van gevangenschap voor hem begonnen waren.
Absolute zekerheid over het tijdstip van zijn aankomst in Engeland
is echter, bij gebrek aan verdere gegevens, niet te verkrijgen.
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140) POOLE, α. w., biz. 12 zegt, dat Eddius, na de aankomst
van zijn meester in Engeland, niet meer bij Wilfrid is gebleven.
Gedurende twee en twintig jaar, zoo zegt deze schrijver, hebben er
geen persoonlijke relaties meer bestaan tusschen den bisschop van
York en zijn toekomstigen levensbeschrijver, aangezien wij iedere
persoonlijke aanwijzing in de biografie over Wilfrid gedurende
deze periode missen. En daarom, aldus Poole, is het materiaal van
Eddius ná 680 minder betrouwbaar dan dat van vóór dien datum.
Alles bij elkaar genomen, vinden wij dit maar een zeer eigenaardige
opmerking.
Wij geven direct toe, dat over den tijd van 691 tot 702 bij Eddius
niets te vinden is over Wilfrid en dat dit inderdaad een aanwijzing
is, dat Eddius niet meer bij Wilfrid vertoefde, juist omdat hij over
deze periode geen enkel gegeven neerschrijft. Dit gaat echter niet
op voor den tijd van 680 tot 691, aangezien wij daar wel eenige
berichten over krijgen van Eddius.
Nu kan men het Eddius als een fout aanrekenen, dat hij volkomen
het zwijgen heeft bewaard over de jaren 691 tot 702, maar nooit
als een fout ten opzichte van zijn betrouwbaarheid. Integendeel,
het pleit juist voor zijn waarheidszin, dat Eddius, wanneer hij niets
weet, — hetzij uit eigen ervaring, hetzij uit het mededeelen van
anderen, — ook niets mededeelt. Het is in alle geval beter te zwijgen
dan te fantaseeren.
Vervolgens kunnen wij niet inzien, dat iemand, die niet uit eigen
ervaring spreekt, minder betrouwbare gegevens aan zou brengen,
dan iemand, die wel uit eigen ervaring spreekt. Volgens dezen stelregel zou dan iedere historische verhandeling van niet-ooggetuigen
met de grootst mogelijke reserve behandeld dienen te worden,
terwijl het verslag van een ooggetuige zonder meer te aanvaarden
zou zijn. Wij vragen ons dan af, waar Poole den moed vandaan
gehaald heeft om over Wilfrid te schrijven. Bovendien is de schrijver met zichzelf in tegenspraak, aangezien hij vroeger vastslelde,
dat Eddius in zijn gegevens over bisschop Annemundus en koningin
Bathildis betrouwbaar is (vgl. I, blz. 10—11; I, aant. 34) Dit zijn
toch alle feiten, die de levensbeschrijver niet persoonlijk meemaakte, — hij was toen misschien amper geboren, — en toch
historisch-betrouwbaar mededeelde.
Trouwens, behalve deze feiten, zijn er nog tal van andere aan te
geven uit het leven van Wilfrid vóór 680, welke eveneens door
Eddius zeer juist zijn medegedeeld, ondanks het feit, dat ook deze
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gebeurtenissen niet door den biograaf persoonlijk werden medegemaakt. Alles b.v. van vóór het jaar 669 (vgl. I l l , aant. 64) moet
Eddius van elders vernomen hebben, en in al die mededeelingen
hebben wij niets gevonden, wat ook maar in het minste de repittatie
van Eddius, wat betreft zijn betrouwbaarheid, kan schaden.
Wij zullen daarom zoo vrij zijn, alle kleingeestige kritiek van
Poole, welke kennelijk gegeven werd om dit tweede apriorisme
waar te maken, zonder meer voorbij te gaan. Dit wil echter niet
zeggen, dat wij alles van Eddius zoo maar, zonder eenige reserve
aanvaarden, want ook wij begrijpen heel goed, dat Eddius hier en
daar de gebeurtenissen wel wat sterk ten voordeele van zijn held
zal gekleurd hebben.
141) Uit dit gezegde van Eddius concludeert H. HOWORTH,
a. w., II, blz. 92: ,,This is expressly stated by Aeddi, and, wheter
true or not, goes tot show that the corrupt administration of the
Roman Curia was already in full vigour", en dan volgt het argument
voor deze bewering: „ . . . . or such remarks would not have been
made, and if made would not have been believed". De mogelijkheid,
dat de door dit pauselijk stuk getroffen personen geen anderen
uitweg meer zagen dan op deze wijze hun veroordeeling te ontgaan,
wordt niet eens overwogen, laat staan genoemd.
Howorth's gedachtengang is hier wel al te doorzichtig: Eddius
zegt íets wat tegen Rome kan pleiten en nu is er geen sprake van
interpolatie, fantasie of falsificatie. Eddius is nu ineens een betrouwbaar schrijver, dus moet Howorth besluiten tot corruptie aan het
pauselijke hof en bij de geheele Romeinsche Curie.
142) Dat de bisschoppen, die Wilfrid's plaats bezet hielden, alle
moeite deden om van hem af te komen, liefst nog voor goed, kan ons
niet verwonderen. Maar de houding van aartsbisschop Theodorus
blijft een raadsel. De eenige, die in de overtuiging van een algeheele
onafhankelijkheid zijn veto had kunnen uitspreken, ja wiens plicht
het was om dat te doen, zweeg. Theodorus, die opgegroeid was in
de tradities vaii Rome, die zijn zending van den Apostolischen Stoel
had gekregen, hij doet niets, of sterker nog, hij gehoorzaamt niet
aan de bevelen van den Paus.
In onze bronnen kunnen wij geen verklaring vinden voor deze
handelwijze. En wij vragen ons af, of ijverzucht hier misschien een
oplossing kan brengen. M.i. gaat dat hier niet op. Immers, Wilfrid
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kan niet meer gevaarlijk worden, nu het Concilie te Rome, zooals
blijkt uit de documenten, welke uit Rome werden medegebracht,
tot een verdeeling beslist heeft en Theodorus zelf heeft aangewezen
om de medewerkers van Wilfrid te consacreeren. Het werken van
den aartsbisschop op het terrein van de bisdommenverdeeling heeft
dus de instemming van den Paus en zijn Curie. Waarom moet dan
toch Wilfrid volkomen geofferd worden?
W. OBSER, α. w., blz. 60 vv., meent de volgende oplossing te
kunnen aanvaarden. Wij moeten ons, aldus deze auteur, in herinne
ring brengen, dat de Kerk in die dagen een zwaren strijd te voeren
had tegen het Monothelisme. Het kwam er voor de Pausen vooral
op aan een sterken aanhang te winnen in het Westen. Zoo werden
er in Gallië een heele serie provinciale synodes gehouden. Dit moest
ook, zooals wij boven hebben aangetoond, in Engeland gebeuren.
Van den anderen kant was er echter ook het decreet van Rome om
Wilfrid te rehabiliteeren. Beide decreten moesten door Theodorus
worden uitgevoerd. Aartsbisschop Theodorus wist echter, dat hij
dat nooit gedaan zou krijgen met het decreet over Wilfrid, daar
koning Egfrid zich nooit zou verzoenen met den bisschop van York.
En wanneer hij het andere decreet wilde doorvoeren, dan had hij
de hulp van koning Egfrid absoluut noodig. Aangezien nu het
decreet over de Engelsche synode tegen het Monothelisme een zaak
van algemeen belang was en dát dus op de eerste plaats kwam,
moest het andere bevel tot rehabilitatie van Wilfrid wijken en
daarom zweeg aartsbisschop Theodorus, En Theodorus had succes:
op het concilie van Hatfield, 17 September 680, werd het Monothelisme verworpen. Maar de prijs van die overwinning was Wilfrid.
Tegen deze oplossing van W. Obser hebben wij de volgende bezwaren. Het is heelemaal niet zeker of Wilfrid in Engeland aanwezig
was, toen het concilie van Hatfield 17 September 680 gehouden
werd. Zelfs, indien Wilfrid aanwezig is geweest, lijkt ons de onontbeerlijke steun van koning Egfrid geen verklaring voor het optreden
van Theodorus te geven, omdat de strijd tegen het Monothelisme
geen speciaal Northumbrische kwestie was, maar een zaak die de
geheele Engelsche Kerk aanging. Dus waren er dan nog drie andere
koningen, die Theodorus bij de uitvoering van het decreet konden
helpen, n.l. Ethelred van Mercië, Aldwulf van East-Anglia en
Hlotharius van Kent.
Bovendien blijft het nog een groóte vraag of Theodorus aanwezig
ís geweest bij de veroordeeling en gevangenneming van Wilfrid.
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EDDIUS zegt in hoofdstuk 34, dat Wilfrid terugkeerde naar Northumbrië en naar den koning ging: , , . . . . ad regionem p r o p r i a m , . . . .
regem adiit,. . > . " . Vervolgens toonde Wilfrid de stukken uit Rome
aan allen, die aanwezig waren, waaronder ook: „ . . . . servis Dei,
in locum synodalem accersitis". Dan volgt de veroordeeling: „ . .cum
consensu episcoporum, qui eíus episcopatum tenebant".
Natuurlijk nemen wij aan, dat dit alles aan Theodorus bekend
geworden is, en voor zijn zwijgen en niet-ingrijpen meenen wij dan
de volgende oplossing te kunnen geven, welke o.i. meer op de
bronnen steunt dan de andere hypothesen. Wij weten reeds, dat
Theodorus niet tevreden was met de verdeeling van 678, toen het
groóte Northumbrische diocees in drie stukken werd verdeeld. Want
drie jaar na de verdrijving van Wilfrid, in 681, werden er nog twee
andere bisdommen aan toegevoegd. Tunbert kwam in Hexham,
Trumwini bij de Pieten, terwijl Eata nu in Lindisfarne zijn zetel
kreeg (vgl. Ill, aant. 104). Theodorus had dit plan waarschijnlijk al
lang van te voren uitgedacht. Om het echter uit te voeren had hij
de uitdrukkelijke toestemming en steun van koning Egfrid noodig.
Dan komt plotseling het decreet van Rome tot rehabilitatie van
Wilfrid. Dat pauselijke stuk geeft bovendien aan den in eer herstelden bisschop ook nog een bepaald medezeggingschap in het
aanstellen van de nieuw te kiezen kerkelijke functionarissen, terwijl
de door Theodorus geconsacreerde prelaten moeten verdwijnen.
Wanneer nu aartsbisschop Theodorus de bevelen van Rome opvolgt
en zich verzoent met Wilfrid, dan beteekent dit ook een breuk met
koning Egfrid e n . . . . dus het opgeven van de verdere verdeeling
van het groóte Northumbrische diocees. Theodorus heeft misschien
deze verdeeling voornamer geacht en daarvoor het meer particuliere
belang van Wilfrid opzij geschoven. Heeft Theodorus daarom misschien gezwegen? Indien dat zoo is, dan heeft hij werkelijk succes
gehad. In 681 heeft hij de verdere verdeeling kunnen doorvoeren,
m a a r . . . . ten koste van Wilfrid.
143) Een „reliquiarium", oorspronkelijk „chrismarium", was
een doosje waarin het H. Chrisma bewaard werd. Later ging het de
beteekenis krijgen van een „theca reliquiarum" (Vgl. DUCANGE),
144) Er bestaat een brief van Aldhelm van Malmesbury, welke
geschreven werd om de volgelingen van Wilfrid moed in te spreken
en te troosten, toen ook zij getroffen werden door de gevolgen van
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Wilfrid's verdrijving uit Northumbrië. Nu is men het er niet over
eens of Aldhelm dit gedaan heeft bij gelegenheid van de gebeurtenissen, welke EDDIUS hier in hoofdstuk 35 bespreekt. Het kan ook
heel goed mogelijk zijn, dat de brief geschreven werd, toen over al
de monniken van Wilfrid de excommunicatie werd uitgesproken,
een gebeurtenis, waarover EDDIUS in hoofdstuk 49 spreekt.
De meeste auteurs brengen dezen brief van Aldhelm dan ook in
-verband met het laatst genoemde feit, en daarom ook geven wij den
iekst van dit schrijven eerst in III, aanteekening 196.
145) Welke plaats Eddius bedoelde met „In Bromnis" weten
wij niet. Sommige auteurs identificeeren het met Brunaburgh in de
provincie Lindsey. RAINE, D.C.B., blz. 1182 zegt, dat het de stad
Bamborough moet zijn. Hier staat tegenover, dat EDDIUS in hoofdstuk 60 den gangbaren term „Bebbanburge" gebruikt om deze stad
aan te duiden. BRIGHT, a. w., blz. 338 veronderstelt, dat het de
stad Broomrigde in Northumberland is.
146)

Vergelijk hiervoor EDDIUS, hoofdstuk 1.

147) Wat wij over de wondere gebeurtenissen van EDD., 18 en
23 gezegd hebben (vgl. Ill, aant. 79 en 96), geldt ten deele ook voor
het hier verhaalde wonder, eveneens voor die, welke in het verdere
leven van Wilfrid nog zullen voorkomen.
148)

Vergelijk hiervoor onze Inleiding, blz. 7.

149) De stad Dunbar ligt dicht bij Coldingham, aan de westkust
van het tegenwoordige Schotland.
150) ' I n de Historia Ecclesiastica van Beda vinden wij een bevestiging van hetgeen Eddius hier vertelt over abdis Ebba. Deze Ebba
was inderdaad abdis van het klooster Coldingham en een tante van
koning Egfrid, dus een zuster van koning Oswiu: „ . . . . ubi vix
aliquando inpetravit (Ethelreda), intravit monasterium Aebbae
abbatissae, quae erat amita regis Ecgfridi, positum in loco, quem
Coludi urbem n o m i n a n t . . . . " (H. E., IV, 19).
Ebba schijnt nogal bevriend te zijn geweest met Wilfrid, anders
had zij zeker niet toegestaan, dat de vrouw van haar neef en de
beschermelinge van Wilfrid in haar klooster was ingetreden en
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aldaar den sluier ontving. Ook nu weer geeft zij blijk van haar
vriendschap jegens den bisschop van York door zijn vrijheid te
bewerken.
Eveneens was Ebba zeer bevriend met een anderen heilige uit die
dagen, n.l. met Cuthbert. Want wij lezen in het Vita sancii Cuihberti van BEDA, hoofdstuk 10, dat deze heilige het klooster Coldingham bezocht, toen Ebba daar abdis was: „ . . . . e r a t sanctimonialis femina et mater ancillarum Christi, nomine Ebbae, regens
monasterium quod situm est in loco quam Coludi urbem nuncupant".
Ondanks haar relaties met deze twee heiligen, schijnt Ebba nu
niet direct een buitengewoon overste te zijn geweest, want tijdens
haar bestuur kwamen er verschillende mistoestanden voor in het
dubbelklooster Coldingham. Dat het klooster, na den dood van
Ebba, door een brand verwoest werd, beschouwde men als een straf
van den hemel voor de gepleegde ongerechtigheden: „Quod tarnen
a malitia inhabitantium in eo, et praecipue illorum, qui maiores
esse videbantur, contigisse, omnes, qui novere, facillime potuerunt
advertere" (H. E., IV, 23). Men neemt aan, dat Ebba in 684 gestor
ven is.
151) Naar aanleiding van de ziekte van koningin Ermenburga
schrijft HOWORTH, α. w., blz. 101: „This story, like many others,
was, we can hardly doubt, based on a pious fraud in which, by the
connivance of the abbess and of those friendly to Wilfrid, a very
human demon was allowed to have access to the Queen's chamber
and belaboured her within an inch of her life, and simulated the
conduct of a real if somewhat theatrical devil". W. WELLS, a. w.,
blz. 545 schrijft over deze gebeurtenis als volgt: „ . . . . and it is
probable she (Ebba), rather than any demon, was responsible for
the nocturnal chastiment of the queen at Coldingham, which she
used to secure Wilfrid's release. The smacks of pious fraud, but it
may be an intervention of Ebba or E d d i " .
Deze uitspraken werden neergeschreven, zonder dat er ook maar
de minste aanwijzing voor is in onze bronnen. Indien deze gebeur
tenis zich afspeelde zooals Howorth en Wells het doen voorkomen
en een man als koning Egfrid dit bedrog niet heeft doorzien, dan
getuigt dit van een ontstellend gebrek aan scherpzinnigheid bij
dezen vorst. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat Egfrid, na alles
wat hij gedaan heeft om den bisschop gevangen te houden, zoo
ineens maar de vrijheid schenkt aan Wilfrid. De eenige reden van
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dien radicalen omzwaai zou dan geweest zijn: het tamelijk verdachte
verhaal van zijn tante, die, — en dat was den koning maar al te goed
bekend uit het geval met Ethelreda, — bovendien nog een zeer
groóte vereering had voor Wilfrid. Deze voorstelling van zaken,
door deze beide auteurs uitgedacht, is toch wel wat al te naief, om
nog níet eens te zeggen, volkomen fantastisch.
Het is niet verantwoord, zonder een enkel bewijs, menschen uit
dien tijd voor te stellen als oneerlijk en zeer gemakkelijk te bedriegen. Zeker mist men daartoe ieder recht, als men zelf, zooals hier
Howorth en Wells, blijk geeft van een tamelijk groot fantasievermogen en een nogal sterk subjectieve instelling bij het weergeven
van verschillende feiten.
152) Naar aanleiding van de volgende uitdrukkingswijze van
EDDIUS, hoofdstuk 39: „ . . . . secundum consilium matris tuae" en:
„lam enim rex oboediens matri castissimae factus e s t . . . . " , hebben
Fridegodus en Eadmer geschreven, dat Ebba de moeder was van
Egfrid. EAD., 37 heeft: „
accessit mater Regis
" en FRID.,
v. 909: „ . . . . accessit regia nutrix". Natuurlijk hebben ook, in navolging van hen beiden, modernere auteurs deze fout overgenomen, zoo
b.v. HADDAN & STUBBS, III, blz. 169, aant. 1, die schrijven:
„Wilfrid, set free at request of Egfrid's wife and mother, fled to
Mercia.
Dat dit inderdaad een fout is, blijkt uit hetgeen wij gezegd hebben van Ebba in III, aant. 150, waar Beda, de uitspraak van
EDDIUS, hoofdstuk 39 bevestigde, dat Ebba de zuster was van
koning Oswiu en dus een tante van Egfrid. De uitdrukkingswijze
van EDDIUS is goed te verklaren, als wij bedenken wat hij van Ebba
zeide ín hoofdstuk 39: „ . . . . cui praesidebat sanctissima materfamilias nomine Aebbae".
153) Ook met betrekking tot Bertwald maken Fridegodus en
Eadmer een fout.
FRID., v. 940 heeft: „
fratris Edilredi per Mercia regna
decori".
EAD., 38 schrijft: „Erat namque frater Aedilredi regis Merciorum".
Koning Ethelred van Mercië heeft nooit een broer Bertwald
gehad. Zijn broers waren Peada, Wulfhere, Merewald en Merchelm.
Uit het huwelijk van Wulfhere, den weldoener van Wilfrid (EDD.,
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14), met Ermenild werd Bertwald geboren (vgl. D.C.B., IV f
1194—95). De goedgunstige houding van Bertwald ten opzichte van
Wilfrid is op die manier ook zeer verklaarbaar.
In verband met de bemoeiïingen van aartsbisschop Theodorus bij
de totstandkoming van den vrede tusschen Egfrid en Ethelred, na
den slag bij Trent in 679, zegt BRIGHT, α. w., 341 : „But one of the
fruits of this peace was Wilfrid's compulsory removal from Mercia:
Ethelred and his wife Osthryd, Egfrid's sister, commanded Berthwald to send him away at a day's notice".
Wij vinden dit wel iets te sterk gezegd, wanneer wij bedenken,
dat de slag bij Trent in 679 plaats vond en de verdrijving van
Wilfrid uit Mercia in 681. Bovendien was er van Egfrid niets meer
te vreezen, na de overwinning van Ethelred.
Mogelijk is natuurlijk, dat de voorafgaande strijd en waarschijn
lijk ook de nog bestaande, persoonlijke vijandschap tusschen Egfrid
en Ethelred, een woordje hebben medegesproken. De zuster van
koning Egfrid, Osthryd, zal in het geval „Wilfrid" een mooie aan
leiding gevonden hebben om haar echtgenoot en haar broer weer
met elkander te verzoenen. En zoo zullen wij het „ . . . . pro adulatione Egfrithi regis" van EDDIUS, hoofdstuk 40 en het „ . . . . pacem
inter maritum et fratrem" van WILHELM van MALMESBURY
(PL., 179, 1563) ook in dien zin moeten verstaan.
Dat de verdrijving van Wilfrid uit Mercië de voorwaarde van den
vrede tusschen beide rijken is geweest, ontkennen wij. De voornaamste oorzaak van de verdrijving uit Mercië, lijkt ons de bestaande familierelatie tusschen de beide koningshuizen, omdat wij eenzelfde geval terugvinden in Wessex. De vrouw van koning Centwine
van Wessex was een zuster van Ermenburga, die „ . . . . odio oderat
eum", zoodat Wilfrid " . . . . propter amicitiam regum supradictorum
trium" (EDD., 40) ook vandaar moest wegvluchten. Alleen de
familierelatie met het Northumbrische hof beslist hier, want verder
had men in Wessex toch heelemaal niets te vreezen van Egfrid.
154)

Vgl. EDDIUS, hoofdstuk 64 en 65.

155) Als reisgezellen op zijn verderen tocht naar Sussex gingen waarschijnlijk met Wilfrid mede de priesters: Eappa, Padda,
Burghelm en Oiddi, want deze vier personen vinden wij vernoemd
als de eerste medehelpers van onzen heilige bij het missiewerk in
Sussex (vgl. BEDA, Η. E., IV, 13).
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156) Nadat POOLE de lotgevallen van Wilfrid, vanaf zijn komst
in Northumbrië tot aan zijn vertrek naar Sussex, verhaald heeft,
zegt hij in zijn meer geciteerd artikel op bladzijde 12: „Now there
is not room for all these doings, least of all for the nine months
captivity". Want, zoo gaat deze auteur verder, Beda zegt dat Wilfrid
gedurende vijf jaar in Sussex verbleef: „Hoc est usque ad mortem
Ecgfridi" (H. E., IV, 13). En Egfrid stierf 21 Mei 685 (H. E., IV, 24).
Dit gegeven moet dus de aankomst van Wilfrid in Sussex plaatsen
in het jaar 680.
Allereerst moeten wij opmerken, dat BEDA alleen maar zegt, dat
Wilfrid gedurende vijf jaar
officium episcopatus et verbo
excercebat et opere", (H E., IV, 13), Over het werk van Wilfrid in
Sussex aldus sprekende, is hiermede nog heelemaal niet gezegd,«dat
Beda heeft willen aangeven, dat het werk van onzen heilige in het
Zuiden van Engeland toen ophield. BEDA zegt uitdrukkelijk, dat
Wilfrid, na Sussex, op het eiland Wight vertoefde (H. E., IV, 16) en
met Ceadwalla in Wessex verbleef (H, E., IV, 16 en EDD., 42). Om
deze gegevens van Beda kunnen wij niet aanvaarden, dat Beda met
het ,
hoc est usque ad mortem Ecgfridi" heeft willen zeggen,
dat Wilfrid toen naar Northumbrië is teruggekeerd. Dít stemt ook
volkomen overeen met wat Beda en Eddius zeggen over den terug.
keer van Wilfrid naar zijn geboorteland. BEDA, H. E., V, 19 plaatst
dit feit in het tweede jaar van Aldfrid's regeering. Dit moet dus zijn
tusschen Mei 686 en Mei 687, aangezien Aldfrid na 21 Mei 685 zijn
regeering begon. EDDIUS, hoofdstuk 44 heeft hetzelfde: „Et
A l d f r i t h u s . . . . qui sanctum Wilfrithum episcopum nostrum de exilio
secundo anno regni s u i . . . . ad se invitavit".
Het einde van Wilfrid's arbeid in Zuid-Engeland moet dus vallen
nà Mei 686. Wanneer wij nu, zooals wij reeds eerder aantoonden
(vgl. Ill, aant. 138), aannemen, dat Wilfrid midden 680 in Northumbrië aankwam, dan is er genoeg ruimte over voor zijn gevangenschap van negen maanden in Northumbrië, voor het zeer korte
verblijf in Mercië en Wessex, en voor zijn vijfjarigen arbeid ín ZuidEngeland.
Natuurlijk blijft hiermede de moeilijkheid van Beda's uitspraak:
„ . . . . hoc est usque ad mortem Ecgfridi" nog bestaan. Nu is het
mogelijk, dat Beda den tijd van Wilfrid's missiearbeid berekend
heeft vanaf diens terugkeer in Northumbrië en niet meer gedacht
heeft aan zijn gevangenschap. Ook kan het zijn, dat Beda heeft
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willen zeggen, dat met den dood van Egfrid, de mogelijkheid van een
rehabilitatie voor Wilfrid weer open kwam.
Hoe het ook zij, uit bovengenoemde gegevens blijkt, dat Beda in
de nadere bepaling van zijn tijdsopgave niet nauwkeurig is geweest.
Maar daarmede is tevens gezegd, dat men die tijdsopgave van Beda
niet kan gebruiken als een argument tegen de gegevens van Eddius,
voor den tijd ná 680 (vgl. Ill, aant. 140). Integendeel, het bewijst,
dat men Eddius, wat de historische kern van de gebeurtenissen
betreft, zeker kan vertrouwen, ook al gaat het dan over feiten,
welke ná 680 plaats vonden.
157) In zijn H. E., IV, 13—16 geeft BEDA een zeer uitgebreide
beschrijving van den missiearbeid van Wilfrid in het Zuiden van
Engeland. Dit stemt natuurlijk volkomen overeen met de algemeene
opzet van genoemd werk.
Omdat het gaat over een periode uit het leven van onzen heilige,
welke de meest verheven getuigenis aflegt van zijn edel karakter,
zullen wij die teksten van Beda hier volledig weergeven. Dit werk
van Wilfrid geeft immers het beste weer en illustreert overduidelijk,
dat hij de grootheid van zijn ziel, van zijn echt christelijk gemoed,
ook in den grootsten tegenspoed wist te bewaren, dat hij door niets
weerhouden werd om het evangelische vuur dat in hem was, te doen
ontbranden.
BEDA, H. E,, IV, 13: „Pulsus est autem ab episcopatu suo Wilfrid,
et multa diu loca pervagatus, Romam adiit, Brittaniam rediit; et si
propter inimicitias memorati regis in patria sive parrochia sua
recipi non potuit, non tarnen ab evangelizandi potuit ministerio
cohiberi; siquidem divertens ad provinciam Australium Saxonum,
quae post Cantuarios ad austrum et ad occidentem usque ad Occidentales Saxones pertingit, habens terram familiarum VII milium,
et eo adhuc tempore paganis cultibus serviebat; huic verbum f idei et
lavacrum salutis ministrabat. Erat autem rex gentis ipsius Aedilwalch, non multo ante baptizatus in provincia Merciorum, praesente
et suggerente rege Wulfhere a quo etiam egressus de fonte, loco fila
susceptus est; in cuius signum adoptionis duas illi provincias
donavit, Vectam videlicet insulam, et Meanuarorum provinciam in
gente Occidentalium Saxonum. Itaque episcopus, concedente, immo
multum gaudente rege, primos provinciae duces ас milites sacrosancto fonte abluebat; verum presbyter! Eappa, et Padda, et
Burghelm, et Oiddi ceteram plebem, vel tunc vel tempore sequente
372

baptizabant. Porro regina, nomine Eabae, in sua, id est Huicciorum
provincia fuerat baptizata. Erat autem filia Eanfridi fratrie Aenheri,
qui ambo cum suo populo Christiani fuere. Ceterum tota provincia
Australium Saxonum divini nominis et fidei erat ignara.
Erat autem ibi monachus quidam de natione Scottorum, vocabulo
Dicul, habens monasteriolum permodicum in loco, qui vocatur
Bosanhamm, silvis et mari circumdatum, et in eo fratres V sive VI,
in humili et paupere vita Domino famulantes. Sed provincialium
nullus eorum vel vitam aemulari, vel praedicationem curabat audire.
Evangelizans autem genti episcopus Wilfrid, non solum earn ab
erumna perpetuae damnationis, verum et a.clade infanda temporalis
interitus eripuit. Siquidem tribus annis ante adventum eius in
provinciam nulla illis in locis pluvia ceciderat, unde et fames
acerbissima plebem invadens impia nece prostravit. Denique ferunt,
quia saepe XL simul aut L homines inedia macerati procédèrent ad
praecipitium aliquod sive ripam maris, et iunctis misere manibus,
pariter omnes aut ruina perituri, aut fluctibus obsorbendi décédèrent. Verum ipso die, quo baptisma fidei gens suscepit illa descendit pluvia serena, sed copiosa, refloruit terra, rediit viridantibus
rirvis annus laetus et frugifer. Sicque abiecta prisca superstitione,
cxsufflata idolatria, cor omnium et caro omnium exsultaverunt in
Deum vivum; intellegentes eum, qui verus est Deus, et interioribus
se bonis et exterioribus caelesti gratia ditasse. Nam et antistes cum
venisset in provinciam, tantamque ibi famis poenam videret, docuit
eos piscando victum quaerere. Namque mare et ilumina eorum
piscibus abundaban!; sed piscandi peritia genti nulla nisi ad anguillas tantum inerat. Collectis ergo undecumque retibus anguillaribus,
homines antistitis miserunt in mare, et divina se iuvante gratia, mox
cepere pisces diversi generis CCC. Quibus trifariam divisis, С
pauperibus dederunt, centum his, a quibus retia acceperant, centum
in suos usus habebant. Quo beneficio multum antistes cor omnium
in suum convertit amorem, et libentius eo praedicante caelestia
sperare coeperunt, cuius ministerio temporalia bona sumserunt.
Quo tempore rex Aedilwalch donavit reverentissimo antistiti
Wilfrido terram LXXXVII familiarum, ubi suos homines, qui exules
vagabantur, recipere posset, vocabulo Selaeseu quod dicitur Latine
insula vituli marini. Est enim locus undique mari circumdatus prae
ter ab occidente, unde habet ingressum amplitudinis quasi iactus
fundae; qualis locus a Latinis paeninsula, a Graecis solet cherronesos vocari. Hunc ergo locum cum accepisset episcopus Wilfrid,
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fundavit ibi monasterium, ас regulad vita instituit, maxime ex his,
quos secum adduxerat, fratribus; quod usque hodie successores eius
tenere noscuntur. Nam ipse Ulis in partibus annos V, hoc est usque
ad mortem Ecgfridi regis, merito omnibus honorabilis, officium
episcopatus et verbo exercebat et opere. Et quoniam illi rex cum
praefata loci possessione omnes, qui ibidem erant, facultates cum
agris et hominibus donavit, omnes fide Christi institutos, unda baptismatis abluit; inter quos, servos et ancillas ducentos quinquaginta ;
quos omnes ut baptizando a Servitute daemonica salvavi!, etiam
libértate donando humanae iugo servitutis absolvit".
BEDA, H. E., IV, 14; „In quo tune monasterio nonnulla caelestis
gratiae dona specialiter ostensa fuisse perhibentur; utpote ubi nuper
expulsa diaboli tyrranide Christus iam regnare coeperat; e quibus
unum, quod mihi reverentissimus antistes Acca sepius referre, et a
fidelissimis eiusdem monasterii fratribus sibi relatum asserere solebat, memoriae mandare commodum duximus.
Eodem ferme tempore, quo ipsa provincia nomen Christi susceperat, multas Brittaniae provincias mortalitas saeva corripiebat.
Quae cum praefatum quoque monasterium, cui tunc regendo religiosissimus Christi sacerdos, vocabulo Eappa, praefuit, nutu divinae
dispensationis attingerei ; multique sive de his, qui cum antistite ilio
vénérant, sive de illis, qui de eadem provincia Saxonum nuper ad
f idem fuerant vocati, passim de hac vita raperentur; visum est
fratribus triduanum ieiunium agere, et divinam suppliciter obsecrare
clementiam, ut misericordiam sibi dignaretur inpendere, et sive
periclitantes hoc morbo a praesenti morte liberaret, seu raptos e
mundo a perpetua animae damnatione servaret".
BEDA, H. E., IV, 15; „Interea superveniens cum exercitu Caedvalla, iuvenis strenuissimus de regio genere Gewissorum, cum
exularet a patria sua, interfecit regem Aedilwalch, ac provinciam
illam saeva caede ac depopulatione attrivit ; . . . . sed revocato
domum Wilfrido primo suo antistite, ipsi episcopo Gewissorum, id
est Occidentalium Saxonum, qui essent in Venta civitate, subiacerent".
BEDA, H. E., IV, 16: „Postquam ergo Caedvalla regno potitus
, est Gewissorum, cepit et insulam Vectam, quae eatenus erat tota
idolatriae dedita, ac stragica caede omnes indígenas exterminare,
ас suae provinciae homines pro his substituere contendit, voto se
obligans, quamvis necdum regeneratus, ut ferunt, in Christo, quia,
si cepisset insulam, quartam partem eius simul et praedae Domino
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daret. Quod ita solvit, ut banc Wilfrido episcopo, qui tunc forte de
¿ente sua superveniens aderat, utendam pro Domino offerret. Est
autem mensura eiusdem insulae, iuxta aestimationem Anglorum,
mille ducentarum familiarum; unde data est episcopo possessio
terrae CCC a r u m familiarum. At ipse partem, quam accepit, commendavit cuidam de clericis suis, cui nomen Bernuini, et erat filius
sororis eius, dans illi presbyterum nomine Hiddila, qui omnibus, qui
salvar! vellent, verbum ас lavacrum vitae m i n i s t r a r e t . . . .
Hoc ergo ordine, postquam omnes Brittaniarum provinciae fidem
Christi susceperant, suscepit et insula Vecta, in quam tarnen ob
erumnam externae subiectionis nemo gradum ministerii ас sedis
episcopalís ante Danihelem, qui nunc Occidentalium Saxonum est
episcopus, accepit".
158) Uit de gegevens van Beda vernemen wij, dat koning Ethelwalch en zijn vrouw Eaba reeds tot het Christendom bekeerd waren,
voordat Wilfrid zijn missiearbeid in Sussex begon, Ethelwalch was
op aansporen van koning Wulfhere van Mercië tot het katholieke
geloof overgegaan, en bij de gelegenheid van zijn doopsel had
Wulfhere hem het eiland Wight en de provincie Sussex geschonken.
Deze gebeurtenis moet volgens de Saksenkroniek
geplaatst worden
in het jaar 661, dus was Ethelwalch al twintig jaar christen, toen
Wilfrid in Sussex kwam.
Dit zou in tegenspraak zijn met de gegevens van Eddius, wanneer
men tenminste aanneemt, zooals vele auteurs doen, dat hij koning
Ethelwalch nog als heiden beschouwde en dat Wilfrid den koning
en zijn vrouw het doopsel toediende.
Wij meenen echter, dat Eddius dit nergens zegt. Immers de
bedoelde uitspraken luiden als volgt:
a) EDD., 4 1 : „ . . . . primurn regi et reginae verbum Dei et regni
eius b e a t i t u d i n e m . . . . praedicare c o e p i t . . . . " , en dan verder:
, , . . . . deinde, cum consensu r e g i s . . . . gentes, quibus ante praedicatum non erat et numquam verbum Dei audierunt, congregati sunt".
b) EDD., 4 1 : „Tunc quippe sanctus pontifex n o s t e r . . . . invenit
gratiam in conspectu regis et ostium f i d e i . . . . apertum est e i . . . . et
paganorum utriusque sexus, quidam voluntarle, alii vero coacti
regis i m p e r i o . . . . baptizati sunt.
In beide gevallen wordt duidelijk onderscheid gemaakt in Wilfrid's optreden tegenover den koning en het volk. In den eersten
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tekst predikt Wilfrid voor den koning en voor het volk, m a a r . . . .
het volk heeft nog nooit iets van het Christendom gehoord. Dit wordt
niet van den koning of van de koningin gezegd. In den tweeden tekst
wordt aan den koning de volheid van het christelijke geloof open
baar gemaakt, m a a r . . . . het volk wordt gedoopt. Wat Eddius dus
in beide geciteerde teksten zegt, behoeft o.i. heelemaal niet te slaan
op het doopen van den koning en de koningin door Wilfrid.
Als wij bedenken, dat Ethelwalch, — twintig jaar vroeger be
keerd, — te midden van een volkomen heidensche bevolking leefde;
dat hij weinig of niets meer van het christelijke geloof hoorde, —
immers Beda en Eddius zeggen uitdrukkelijk, dat aan het volk nog
nooit het Christendom was gepredikt, — dan kunnen wij ons voor
stellen, dat er van Ethelwalch's christen-zijn niet veel meer was
overgebleven. Klinkt het dan zoo vreemd, wanneer wij Eddius
hooren zeggen, dat Wilfrid begint met den koning nog eens alles
over zijn geloof in herinnering te brengen en dat, na de herhaalde
onderrichting, de volheid van het Christendom weer voor hem open
staat.
Eddius is o.i. hier niet in tegenspraak met de gegevens van Beda.
Hoogstens kan men hem verwijten, dat hij in zijn uitdrukkingen wat
di'idelijker had moeten zijn.
159) Zeer belangrijk is om op te merken, dat Wilfrid ook in
Sussex, evenals in Friesland (vgl. Ill, aant. 113), streng systematisch
te werk ging bij het onderrichten van de heidenen.
Alvorens tot de toediening van het doopsel over te gaan, werd
door Wilfrid gedurende vele maanden onderricht gegeven, een
onderricht, dat gekenmerkt wordt door de strakke lijn, welke wij
er in vinden. Wilfrid spreekt eerst van Gods almacht en glorie
tegenover de onmacht van de afgoden. Langzaamaan ontwikkelt hij
deze gedachte, totdat hij komt aan het culminatiepunt: de macht van
God bij het laatste oordeel, waar Hij de goeden zal beloonen en d e
kwaden straffen. De eenige conclusie kan dus maar zijn: boetvaar
digheid doen, daar het rijk van God nabij is.
160) Volgens POOLE, α. w., blz. 6, is het eigenaardig, dat koning
Ethelwalch, aldus EDDIUS, hoofdstuk 41, zijn eigen woning aan
Wilfrid afstond, om daarin een klooster te vestigen. Voor ons is dit
heelemaal níet vreemd, aangezien zoo iets wel meer gebeurde. Het
is immers algemeen bekend, dat koning Ethelbert van Kent aan
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Augustinus zijn paleis te Canterbury afstond voor hetzelfde doel.
161) „Mansio" beteekent „familia", hetgeen weer gelijk staat
met „tributarium** (vgl. DUCANGE).
162) EADMER, hoofdstuk 40, die van BEDA, H. E., IV, 13, den
aan EDDIUS, hoofdstuk 41 ontleenden zin „ . . . . quod usque successores eius tenere noscuntur" overnam, voegt hier nog aan toe
„ . . . . attamen sedes cathedrae episcopalis in Cicestram postea
mutata est". Eddius, noch Beda konden dit weten, daar eerst in
1075 deze verandering plaats had. Vergelijk hiervoor W. STEPHENS, Memorials of the South Saxon See and Cathedral Church
of Chichester, biz. 30.
Uit het goede zorgen van Wilfrid om zíjn werk een blijvend voortbestaan te geven, mogen wij niet afleiden, dat hij van zijn rechten
op Northumbrië had afgezien. Verschillende hoofdstukken van
EDDIUS, nl. 43—46—51—53, bewijzen, dat Wilfrid gedurende zijn
verblijf in Zuid-Engeland een beroep heeft gedaan op Rome en dat
paus Benedictus II hem inderdaad een bewijs van zijn onschuld en
de erkenning van zijn rechten schonk. Deze paus Benedictus bezette
vanaf Juni 684, gedurende tien maanden den zetel van St. Petrus.
Dientengevolge moet het beroep van Wilfrid op Rome plaats hebben
gevonden in het jaar 684, en wel in het begin van dat jaar, aangezien uit Eddius blijkt, dat Benedictus hem schreef toen hij gekozen,
maar nog niet geconsacreerd was. Jammer genoeg is dit pauselijke
stuk verloren gegaan (vgl. J A F F é , I, 2126: „Epistula periit").
163) Ceadwalla, een jonge prins uit het koninklijke geslacht van
Wessex (H. E., IV, 15), was met zijn vader Cadwallon in ballingschap gegaan, toen deze door Centwine uit zijn gebied verdreven
werd. Centwine immers verdreef, zooals de Saksenkroniek
vertelt,
alle Britten tot aan de zee (vgl. J. INGRAM, α. w., blz. 44). Cad
wallon vluchtte naar Mercië, omdat zijn vrouw een zuster was van
Penda, dus een tante van den toenmaals regeerenden vorst Ethelred.
Cadwallon stierf in het jaar 682.
Ceadwalla, en daar bestaat geen twijfel over, koesterde plannen
om de heerschappij van zijn ras weer opnieuw te vestigen in eigen
gebieden, en hij slaagde inderdaad volkomen. Gebruikmakend van
de politieke verwarringen in Wessex (H. E., III, 12), wist hij den
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troon van dat land, waarop hij rechten kon doen gelden, te bemachtigen. Dan veroverde hij Sussex en het eiland Wight en vermoordde
alle inwoners, om hun plaats door zijn eigen rasgenooten te doen
innemen (H. E., IV, 15). Ook in Kent wist hij zich van de regeering
meester te maken, daar zijn broeder Muil dit gebied voor hem veroverd had (H. E., IV, 24).
Ceadwalla, op het hoogtepunt van zijn macht gekomen, deed
afstand van de regeering ten gunste van koning Ine, vertrok naar
Rome, werd 688 gedoopt door paus Sergius en stierf er April 689
(H. E., V, 7). De Brut y Tywyssogyon of de Kroniek der Vorsten,
een Welsche geschiedkundige bron, teekent aan bij het jaar 689:
„In this year died Cadwallader the blessed, son of Cadwallon, son
of Cadvan, king of Britons, in Rome on the twelfth day of M a y . . . .
And from that time forth the Britons lost the crown of empire and
the Saxons gained it" (vgl. J. RHYE and J. GWENOGVRYN
EVANS, The text of the Bruts from the Red Book of Hergest,
Oxford, 1890).
164) Uit de vriendschappelijke betrekkingen van Ceadwalla met
bisschop Wilfrid, waarover EDDIUS, hoofdstuk 42 en BEDA, H. E.,
IV, 16 spreken, mogen wíj afleiden, dat onze heilige een groóte rol
gespeeld heeft ín het bekeeringsproces van Ceadwalla. Deze verdienste van Wilfrid kan men nooit genoeg waardeeren. Want indien
Ceadwalla heiden was gebleven en hij dus zijn plannen had kunnen
doorvoeren, zou de geschiedenis van het Christendom in Engeland er
waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. Met de overheersching
van de heidensche Britten, zou de invloed van het Christendom tot
een minimum zijn beperkt geworden en hadden de gruwelen van een
ras- en godsdienstoorlog zich zeker herhaald (vgl. hiervoor H. E.,
II, 20 en III, aant. 2 over het optreden van Ceadwalla's grootvader
Cadvan, door Beda meestal Caedwalla genoemd).
165) De steun door Wilfrid aan Ceadwalla gegeven, levert
natuurlijk weer een overvloed van materiaal aan de schrijvers, die
nu eenmaal geen goeds van onzen heilige kunnen hooren.
Wanneer wij echter de geschiedenis van Ceadwalla kennen en
daarbij bedenken, dat er goede betrekkingen tusschen Wilfrid en
het koningshuis van Mercië bestonden, dan kan het ons niet zoo erg
verwonderen, dat Ceadwalla, toen hij Mercië verliet, zich tot
Wilfrid wendde om van hem hulp te verkrijgen.
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Het is daarom niet te aanvaarden, dat Wilfrid met deze hulpverleening en met die bewijzen van vriendschap een minderwaardige
rol zou gespeeld hebben ten opzichte van zijn weldoener Ethelwalch.
Wilfrid hielp Ceadwalla in een rechtvaardige zaak, in het terugwinnen van zijn rechtmatig bezit. Dat koning Ethelwalch ook als
slachtoffer in dezen strijd zou vallen, heeft Wilfrid zeker niet kunnen voorzien. Men kan hem daar dan ook geen verwijt van maken.
Evenmin kan men het Wilfrid kwalijk nemen, dat hij de vriendschappelijke betrekkingen met Ceadwalla in stand heeft gehouden,
toen deze den koning van Sussex verslagen en gedood had. Wanneer
onze bronnen aangaven, dat de bisschop met dien moord had inge.
stemd, dan stonden de zaken anders. Maar Wilfrid moest nu, omwille van het missiewerk, ja, misschien wel omwille van het Christendom in geheel Engeland (vgl. Ill, aant. 164), de partij van Ceadwalla kiezen.
De waardeering van de menschheid jegens de daden van groóte
historische persoonlijkheden is toch wel erg subjectief. Willibrord
moest, omwille van het voortbestaan van zijn Fnëzenmissie, kiezen
tusschen den kleinzoon van zijn groóte weldoenster Plechtrudis en
het natuurlijke kind van Pippijn van Herstal, Karel Martel. Willibrord koos de partij van den laatste, die de machtigste was en dus
daarom het missiewerk kon beschermen en steunen. En men heeft
Willibrord geprezen, omdat hij aldus zijn missie heeft gered.
Wilfrid werd in een gelijke situatie geplaatst, ook hij redde zijn
missiewerk. Maar nu is er geen waardeering, wel een overvloed van
verwijten. Men is zelfs zoover gegaan hem een verrader te noemen
(vgl. W. WELLS, a. w., blz. 546).
166) Voor de meer uitgebreide behandeling van deze zaken kan
men BEDA, H. E., IV, 15—16 nazien, waarvan wij de teksten gaven
in III, aant. 157.
Wij geven volkomen toe, dat het eenigszins vreemd aandoet van
Eddius niets te vernemen over den dood van koning Ethelwalch,
den weldoener van Wilfrid. M a a r . . . . Eddius vertelde ook niets
over het verscheiden van Alchfrid, die een niet minder groot weldoener van den bisschop van York was.
Eveneens kunnen wij de uitspraak van sommige auteurs onderschrijven, die zeggen, dat Eddius, in het gebeuren rond Ceadwalla,
den invloed van zijn held wel wat al te sterk heeft voorgesteld. Wij
kunnen echter niet aanvaarden, dat Eddius, aldus POOLE, a. w.,
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biz. 7, alleen om zijn held te verheerlijken, Ethelwalch als heiden
en Ceadwalla als christen heeft voorgesteld. Deze bewering vindt
niet den minsten steun in onze bronnen (vgl. Ill, aant. 158). Wel
hebben wij soms eenige overdrijvingen bij Eddius kunnen vinden,
maar tot nog toe, en later evenmin, geen aperte leugens.

167) Over de schenking van een gedeelte van het eiland Wight
aan Wilfrid, iets waarover Eddius niet met name spreekt, vergelijke
men BEDA, H. E., IV, 16, waarvan de tekst in III, aant. 157.
POOLE, a. w., blz. 7 vindt het vreemd, dat een vorst, hoewel hij
nog heiden is, iets wegschenkt of belooft te zullen geven aan den
God der Christenen. Dit is voor ons niet vreemd. Allereerst niet,
omdat het uitdrukkelijk gezegd wordt door BEDA, H. E., IV, 16, dat
Ceadwalla, ofschoon nog niet in Christus herboren, toch aan dienzelfden Christus zijn offergave bracht. Vervolgens kent de geschiedenis tal van andere voorbeelden, en wij denken hier aan een koning
Clovis en aan keizer Constantijn den Groóte, enz.
Behalve de schenking van een gedeelte van het eiland Wight,
heeft Ceadwalla nog andere goederen aan Wilfrid geschonken.
Verschillende afschriften van die schenkingsoorkonden zijn bewaard
gebleven, m a a r . . . . jammer genoeg niet te vertrouwen (vgl. W.
STEPHENS, a. w., blz. 34—35). In een van die afschriften b.v,
onderteekent aartsbisschop Wilfrid samen met den primaat van
Engeland, Bertwald, een stuk uit het jaar 673. Wilfrid is nooit
aartsbisschop geweest en had in 673 nog geen enkele relatie met
Sussex of Wessex, laat staan met Ceadwalla. Bovendien werd
Bertwald eerst in 693 aartsbisschop van Canterbury.
Bij zulk een verwarring is het natuurlijk onmogelijk, vooral ook
omdat de echte stukken niet meer bestaan, uit te maken, wat origineel en wat niet origineel is in deze falsificaties.
168) In de overige provincies van Engeland hebben intusschen
vele gebeurtenissen plaats gevonden, welke wij zonder nadeel voor
het goed begrijpen van de verdere geschiedenis rond Wilfrid, niet
zoo maar voorbij kunnen gaan.
Reeds zagen wij, dat aartsbisschop Theodorus den vrede had
weten te bewerken tusschen Mercië en Northumbrië (H. E., IV, 19
en III, aant. 153). Het gebied Lindsey, waarin de bisschopszetel
Lichfield gevestigd was, kwam weer aan Mercië (H. E., IV, 12), met
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het gevolg, dat bisschop Eadhaed vandaar vertrok en te Ripon
geïnstalleerd werd (III, aant. 108).
Theodorus ging ondertusschen voort met de organisatie van de
bisdommen, want in dezen tijd valt ook de consecratie van Tunbert
en Trumwini, respectievelijk voor de bisdommen Hexham en Abercorn (vgl. Ill, aant. 104 en 142). Maar het duurde niet lang of ook
Tunbert werd afgezet. BEDA, H. E., IV, 26 zegt over dit feit niet
meer als: , , . . . . Tunbercto, qui ab episcopatu fuerat depositus".
Maar in het Vita Eatae, uitgegeven in de Miscellania
Biografica,
blz. 123 lezen wij: „ . . . . post triennium pro culpa cuiusdam inobedientiae d e p o s i t u s . . . . " . Gekozen in 681, werd Eata dus in 684 uit
zijn functie ontheven, en het zal eenieder opvallen, hoe sterk de
gelijkenis is met het geval van Wynfrid (vgl. Ill, aant. 110).
Wij weten niet of er reeds een kentering in het dictatoriaal optreden van aartsbisschop Theodorus valt waar te nemen. Maar wij
constateeren, dat er op een synode te Twyford een nieuwe bisschop
gekozen werd, n.l. Cuthbert: ,
congregata synodo non parva
sub praesentia regis Ecgf r i d i . . . . cui beatae memoriae Theodorus
archiepiscopus praesidebat, unanimo omnium consensu ad episcopatum ecclesiae Lindisfarnensis eligeretur" (H. E., IV, 26).
De eerste gegevens over dezen Cuthbert dateeren uit het jaar
651, toen hij in het klooster Melrose verbleef en daar door prior
Boisil onderwezen werd in de H. Schrift en in het doen van goede
werken (H. E., IV, 25). Dan, uitgegroeid tot een voorbeeldig kloosterling, werd hij uitgekozen om met abt Eata het klooster Ripon te
gaan stichten. Den afloop van deze geschiedenis hebben wij vroeger
reeds leeren kennen (vgl. Ill, aant. 37). Na de verdrijving uit Ripon,
vinden wij Cuthbert terug als prior van het klooster Melrose. In 664
werd hij uitgekozen om overste te zijn in het klooster Lindisfarne,
waar hij, zelf geconformeerd met Rome, ook zijn onderdanen voor
zijn inzichten trachtte te winnen. Dit was geen gemakkelijke taak,
want in het Vita sancii Cuthberti van BEDA, lezen wij in hoofdstuk
16: „Erant autem quidem in monasterio fratres, qui priscae suae
consuetudini quam regulari mallent obtemperare custodiae. Quos
tarnen ille modesta patientiae suae virtute superabat, et cotidiano
exercitio paulatim ad melioris sta tum convertebat. — donee illos
paulatim ut diximus ad ea quae vellet c o n v e r t e r e t . . . . "
Tot aan het jaar 676 bleef Cuthbert te Lindisfarne en trok zich
dan terug op het rotsige eiland Farne, om daar als kluizenaar zijn
verder leven door te brengen. Lang zou hij echter niet in de een381

zaamheid verblijven, want men wees hem aan als opvolger van
Tunbert van Hexham. Eerst weigerde Cuthbert, maar na lang en
herhaald vragen, gaf hij eindelijk toe, nadat Eata hem Lindisfarne
aangeboden had, waar hij beter bekend was (vgl. Η. E., IV, 26).
De bisschopswijding had plaats 26 Maart 685. Het bisdom Hexham
kwam nu aan Eata, die er tot aan zijn dood in 686 bleef en dan
opgevolgd werd door Joannes Beverly (Η. E., V., 2).
Ook op politiek terrein gebeurde er heel wat. In 684 had koning
Egfrid een leger uitgerust tegen Ierland, waar een geweldige ver
woesting werd aangericht; zelfs de kerken werden niet gespaard
(H. E., IV, 24). Over de motieven van den inval tast men volkomen
in het duister. Men heeft het in verband willen brengen met Aldfrid,
die een natuurlijke zoon van Oswiu was uit een lersche vrouw. Om
hem van een eventueele opvolging uit te sluiten, probeerde koning
Egfrid om van hem een bisschop te maken. Maar Aldfrid weigerde
en ging in ballingschap (W. HUNT, α. w., biz. 157). Anderen zien er
een poging in, om een einde te maken aan het Iro-Scottisch Chris
tendom (J. MEISSNER, α. w., biz. 32). С. PLUMMER, α. w., II,
biz. 260 zegt: „It may have been mere ambition, the desire of
Egfrid to extend his overlordship over the Scots of Ireland as well
f:s over their kinsmen in Britain". Hoe het ook zij, de verwoesting
van Ierland was radicaal en zelfs de smeekbeden van den Angelsaksischen monnik Egbert konden den koning niet tot betere
inzichten brengen.
Door het succes waarschijnlijk overmoedig geworden, begon
Egfrid ook een oorlog tegen de Pieten, nu eveneens niet luisterend
naar de smeekingen van Cuthbert (H. E., IV, 24), De koning werd
echter verslagen, hij en geheel zijn leger.
Koningin Ermenburga wachtte in het klooster Carlisle, waar haar
zuster abdis was, den afloop van den oorlog af. Cuthbert voorspelde
haar echter, dat het den koning slecht vergaan zou en dat zij zelf
moest vluchten naar Bamborough. Twee dagen later kwam er een
boodschap, dat het leger verslagen en koning Egfrid gedood was.
Ermenburga trad daarna in het klooster te Carlisle en ontving er
den sluier van Cuthbert.
De overwinning van de Pieten had velerlei gevolgen. BEDA,
H. E., IV 24 zegt dít zeer kernachtig: „Ex quo tempore spes coepit
et virtus regni Anglorum fluere ac retro sublapsa referri". Pieten,
Ieren en Britten herkregen hun vrijheid. Zij verdreven de Anglen
uit hun gebieden, zoodat ook bisschop Trumwini zijn bisdom Aber382

com moest verlaten. Hij begaf zich naar Whitby, waar hij tot aan
zijn dood in 700 abdis Elfleda, die Hilda in 680 was opgevolgd,
behulpzaam was bij het moeilijke bestuur van het dubbelklooster
Whitby (Η. E., IV, 24).
Intusschen was Alfrid koning geworden van Northumbrië. Hij
wordt door BEDA geprezen als iemand, die zeer goed thuis was in
de H. Schrift en zeer goede kwaliteiten bezat als bestuurder, wat
natuurlijk van groóte beteekenis was voor den verworden toestand
van het Northumbrische rijk, na den dood van Egfrid: „ . . . . in
Scripturis doctissimus, q u i . . . . destructumque regni statum, nobilïter
recuperavit" (H. E., IV, 24).
Het zag er dus niet zoo heel mooi uit in Engeland, en die toestand
wordt nog erger, wanneer men bedenkt, dat er vele krachten verwaarloosd werden, die hadden kunnen bijdragen om een machtig
Engeland op te bouwen, zoowel politiek als kerkelijk. Wilfrid b.v.
leefde nog steeds in ballingschap, en in Northumbrië ging men
verder alsof er nooit een verbannen bisschop van York bestaan had.
De consecratie en het episcopaat van Cuthbert waren in flagrante
tegenspraak met de voorschriften van Rome (vgl. EDD., 32 en III,
aant. 133), en zelfs niet van een heilige als Cuthbert werd er ooit
een of andere zinspeling betreffende deze kwestie vernomen. Misschien had hij zich neergelegd bij de meening van de Northumbrische wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, dat het stuk van
Wilfrid op een onrechtmatige wijze verkregen was. Men dacht niet
meer aan het beroep op Rome. Cuthbert regeerde in Lindisfarne,
Eata in Hexham en Eadhaed verbleef in de lievelingsstichting van
Wilfrid, in Ripon. Niemand deed een goed woord voor den man,
waar vroeger geheel Northumbrië tegen opzag, voor hem, die nu
het laatste stuk van Engeland won voor het rijk van Christus,
169) Over de motieven voor de handelwijze van aartsbisschop
Theodorus ten opzichte van Wilfrid loopen de meeningen van de
verschillende auteurs nogal uiteen.
Er zijn er, o.a. J. GREEN, The making of England, I, blz. 154,
die zeggen, dat de persoonlijke vijandschap van koning Egfrid ten
opzichte van Wilfrid de grootste belemmering voor de verzoening
is geweest. Toen Egfrid gestorven was, bestond er geen reden meer
om die vijandschap in stand te houden.
Andere schrijvers, o.a. J. MEISSNER, α. w., blz. 71, beweren, dat
met de regeering van Aldfrid een nieuwe bloeiperiode van het Iro383

Scottisch Christendom te verwachten was, aangezien deze vorst,
opgevoed door die monniken, natuurlijk een uitgesproken aanhanger was van de Iro-Scottische partij. Theodorus, die dat ook inzag,
herstelde Wilfrid nu op den zetel van York, aangezien hij wist dat
onze heilige alles zou doen dat te verhinderen. Tegen deze laatste
meening, meenen wij te moeten aanvoeren, dat aartsbisschop Theodorus na 685, dus tijdens de regeering van Aldfrid en vlak vóór het
hernieuwde episcopaat van Wilfrid, nog twee bisschoppen in
Northumbrië aanstelde, die zeker Iro-Scottische monniken waren,
nl. den reeds bekenden Cuthbert en Joannes Beverly, een leerling
van abdis Hilda van Whitby (vgl. Η. E., IV, 21).
Als een zeer aannemelijke reden voor de verzoening tusschen
Theodorus en Wilfrid kunnen wij aanvaarden, wat EDDIUS,
hoofdstuk 43 zegt, dat nl. Theodorus, langzamerhand een oud man
geworden, alles met Wilfrid in orde heeft willen maken, vóórdat
hij sterven ging. Met het groeien van de jaren zal ook zijn heerschzuchtige natuur wel wat milder geworden zijn. Bovendien was
Theodorus er de man niet naar om blind te blijven voor de groóte
verdiensten, die Wilfrid als missionaris, tijdens zijn ballingschap in
Sussex, verworven had. Daarbij komt nog, dat de bisschop van York
door zijn vriendschappelijke betrekkingen met Ceadwalla, een
belangrijk en invloedrijk persoon geworden was. Alles bij elkaar
genomen, zal de aartsbisschop het daarom wenschelijk hebben
geacht, Wilfrid weer op zijn ouden zetel te herstellen.
170) Het is wel haast zeker, dat Eddius in deze zaken de positie
van zijn held al te gunstig heeft voorgesteld. Over het aanbod van
Theodorus aan Wilfrid hem als bisschop van Canterbury op te
volgen, zwijgt Eadmer absoluut. Deze monnik van Canterbury moet
toch we} goed op de hoogte geweest zijn van de geschiedenis van den
aartsbisschoppelijken zetel en dus konden wij van hem zeker de
vermelding van dit aanbod verwachten.
Toch zou het niet zoo vreemd zijn als Theodorus zeer ootmoedig
en zeer aangedaan zijn schuld bekend heeft. Wells beweert wel,
dat de inhoud van den brief, welken de aartsbisschop aan koning
Ethelred van Mercië schreef, niets laat merken van die nederige
houding van Theodorus en daarom in tegenspraak is met het verhaal
van Eddius over de ontmoeting van beide kerkvorsten in Londen.
Dat wij in dezen brief geen enkele aanwijzing vinden voor een dergelijke houding van Theodorus, ligt haast voor de hand. Dat schrij384

ven was een officieel stuk, waarin Theodorus als aartsbisschop een
verzoek richt aan den koning. In zoo'n brief is geen plaats voor het
weergeven van een persoonlijke zielsgesteltenis. Bovendien paste
het niet aan een aartsbisschop zijn schuld te bekennen tegenover
een leek. De „tenor of the letter", aldus WELLS, α. w., blz. 547,
kan dus voor ons geen reden zijn het verhaal van Eddius over dit on
derhoud tusschen Theodorus en Wilfrid te verwerpen. Dit neemt
natuurlijk niet weg, dat ook wij aan eenige overdrijving van Eddius
gelooven.
171) EAD., 44 doet Wilfrid tegen aartsbisschop Theodorus zeg
gen: „Et quidem multis me tribulationibus te consentiente afflictum,
Pastor venerande, non nescio; absit tarnen, absit, ut hoc te quavis
malitia inductum fecisse crediderim; verum ut autumo ea potius
intentione id fecisti, quia volebas me per ipsas tribulationes in
patientia excerceri; quatenus anxietatibus actus, per iter patientiae
possem perfectionis culmen attingere".
172) Dat Theodorus inderdaad een schrijven aan koning Aldfrid
richtte, wordt bewezen door een gegeven van BEDA, H. E., V, 19:
, , . . . . et secundo anno Aldfridi, qui post Ecgfridum regnavit, sedem
suam et episcopatum ipso rege invitante recepit".
Het tweede regeeringsjaar van Aldfrid valt tusschen 15 Mei 686
en 15 Mei 687. Wat den tijd betreft, is er dus niet het minste be.
zwaar, dat Aldfrid dit schrijven ontving, na afloop van het onder
houd te Londen. Wilfrid was immers tot 686 in Zuid-Engeland als
missionaris werkzaam.
Ook geeft het ontvangen van een brief van den aartsbisschop een
goede verklaring voor de handelwijze van den koning. Want Aldfrid,
die geheel in den geest der Iro-Scottische richting was opgegroeid,
zou zeker uit eigen beweging geen bisschop als Wilfrid er een was
uitnoodigen om terug te keeren. Zelfs kon hij in deze zaken de
grootste tegenwerking verwachten van de overige Northumbrische
bisschoppen, die allen min of meer tegen Wilfrid ingenomen waren.
Er zal dus zeker wel een aansporing van het hoogste kerkelijke
gezag in Engeland noodig zijn geweest, om zulk een daad te willen
stellen.
173) In gelijke termen als aan koning Aldfrid, schreef Theodo
rus ook aan abdis Elfleda van Whitby. Elfleda was een zuster van
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koning Aldfrid. Haar vader Oswiu had Elfleda, nauwelijks een jaar
oud, aan God toegewijd, na den slag bij Winwaed in 655. Naar abdis
Hilda in Hartepool gebracht, ging zij met deze naar Whitby (Η. E.,
Ill, 24), Toen Hilda in 680 stierf, werd Elfleda abdis van het
klooster Whitby. Aartsbisschop Theodorus schreef haar waarschijn
lijk, omdat hij zelf en ook Wilfrid konden verwachten, dat Elfleda
de vijandige gevoelens van Hilda ten opzichte van den bisschop van
York had overgenomen.
174) Ethelred van Mercië kreeg een brief van den aartsbisschop,
omdat Wilfrid in dat land vele goederen bezat. Deze bezittingen
waren hem natuurlijk ook ontnomen, toen Wilfrid om de bemoeiingen van Ethelred's vrouw, die een zuster van Egfrid was, uit Mercië
moest vertrekken (vgl. Ill, aant. 153).
175) Onder de verschillende pausen, die zich uitspraken voor de
rechten van Wilfrid, noemt Eddius ook paus Sergius. Deze paus
regeerde vanaf December 687 tot aan het jaar 701, Wilfrid's verblijf in Sussex eindigde vóór Mei 687, dus is het onmogelijk, dat er
in den tijd vlak na de verzoening met Theodorus, — de periode
waarover Eddius hier spreekt, — al een stuk van paus Sergius aanwezig is geweest. Eddius heeft zich dus in den tijd vergist en de
gebeurtenissen van Wilfrid's verblijf ín Mercië, welke vallen tusschen Mei 691 en Mei 692, verward met die van dit moment (vgl.
Ill, aant. 190).
176) Over deze kwestie vergelijke men onze Inleiding blz.
27; III, aant. 168.
In verband met den dood van koning Egfrid vinden wij bij
EADMER, hoofdstuk 43 een visioen beschreven, dat Wilfrid zou
gehad hebben op het moment, dat de koning stierf. Terwijl onze
heilige de H. Mis las, — hij verbleef toen in Sussex, — en de
beginwoorden van de Praefatie had uitgesproken, zag hij „raptus in
mentis excessum", Egfrid dood neervallen. Verschrikt ging Wilfrid
voort en als hij op het einde van de Praefatie gekomen was, zag hij
de ziel van den koning door twee duivels medegevoerd. In hoofdstuk
57 zegt EADMER: „Illud tarnen quod dixi de damnatione regis
Egfridi, fateor nusquam legi: sed tot talesque viri ita se habuisse
confirmant, ut eis nolle credere magnae impudentiae esse crediderim".
'
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177) In zijn artikel over Wilfrid in de Realenc. für Prot. Theol.
und Kirche, XXI, biz. 292, zegt W. BÖHMER, nadat hij de verzoening tusschen aartsbisschop Theodorus en Wilfrid beschreven heeft:
„Wichtiger war, dass inzwischen sein (Wilfrid) alter Gönner
Alchfrith in Northumbrië die Herrschaft übernommen hatte. So
erhielt er nicht nur seine Klöster in Mercia wieder, sondern dürfte
auch endlich in die Heimat zurückkehren". Al wat er verder gebeurde, dankt hij aan Alchfrid en het is interessant te zien, hoe deze
auteur de feiten geweld moet aandoen om tot den uiteindelijken
twist met den weldoener Alchfrid te komen, Alchfrid, die, zooals
bekend ís, reeds in 664 uit de geschiedenis van Engeland verdwijnt.
Deze fout moet dezen auteur des te erger aangerekend worden,
aangezien hij als de voornaamste literatuur het werkje van W.
OBSER aanbeveelt, die op bladzijde 68 uitdrukkelijk zegt: „Aldfrith, nicht zu verwechseln mit dem früher genannten Alchfrith".
Wanneer Böhmer zieh de moeite had getroost om Eddius of Beda,
en indien dat te veel was, toch minstens het werkje van Obser in te
kijken, zou hij deze fout nooit gemaakt hebben.
Dezelfde grove fout maakt G. VERBIST, α. tv., blz. 229, wanneer
hij, sprekend over de latere conflicten tusschen Aldfrid en Wilfrid,
zegt: „Si l'inimitié entre le roi Alchfrid et Wilfrid fermait la Northumbrië pour les missionnaires, par contre Ethelbert, qui reçut
l'évêque d'York, leur ouvrait son royaume de Mercie". Deze fout
maakt de auteur nog erger, wanneer hij in een aanteekening op
genoemde plaats neerschrijft: „Alchfrid, Ie grand ennemi de Wilfrid, devint roi de Northumbrië vers 690—691, et resta sur le trône
jusqu'en 705".
Wij hebben reeds gezegd, dat Alchfrid een groot weldoener van
Wilfrid was en reeds in 664 verdween uit de geschiedenis van
Engeland. Ten overvloede vergelijke men hiervoor III, aant. 35—
36—37. W a t de regeeringsjaren van Aldfrid betreft, moeten wij
opmerken, dat deze vorst in Northumbrië regeerde vanaf den dood
van Egfrid, dus vanaf 21 Mei 685. In 690 was hij dus al gedurende
vijf jaar aan de regeering.
Verbist schijnt over het algemeen slecht op de hoogte te zijn van
de situatie in het Northumbrische koningshuis. Op bladzijde 13 van
zijn werk over Willibrord, geeft hij een geslachtslijst van dit vorstenhuis. Daarin maakt hij Alchfrid een zoon van Oswiu en Eanfleda. Wanneer Verbist hier de echte Alchfrid bedoelde, dan gaat
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dit niet op, want Alchfrid was een zoon uit Oswiu's eerste huwelijk
met Riemmelth (vgl. Ill, aant. 31). Bedoelt hij echter Aldfrid, dan
vergist hij zich eveneens, want Aldfrid was een natuurlijk kind van
Oswiu (vgl. BEDA, H. E., IV, 24 en VIT. CUTHB. BEDA, 24).
Eigenaardig is ook, dat hij α. w., blz. 227 van koning Egfrid een
abt van Wearmouth-Jarrow maakt: „Dans le calendrier nous
retrouvons le souvenir du pieux roi Oswin, et de l'abbé Egfrid,
fondateur de Wearmouth et de Jarrow". En dat nog wel, terwijl de
auteur in een aanteekening verwijst naar het Calendarium, fol. 36
verso, 20 Mei, waar wij kunnen lezen: „Ecgfridi regis". Een abt van
den naam Egfrid komt in de Historia Abbatum van Beda, dus in de
geschiedenis van de abten van Wearmouth-Jarrow niet voor.
178) Koning Aldfrid begon zijn regeering na 21 Mei 685 (BEDA,
H. E., IV, 26). Wilfrid herkreeg zijn bisdom in het tweede jaar van
Aldfrid's regeering, aldus BEDA, H. E., V, 19 en EDD., 44, dus
tusschen Mei 686 en Mei 687, in alle geval vóór Mei 687.
Over het algemeen neemt men aan, dat Wilfrid eind 686 naar
Northumbrië terugkeerde, ín verband met den dood van Eata in 686
en de opvolging van Cuthbert door Wilfrid, gebeurtenissen, waarover wij in de volgende aanteekening spreken.
179) Dat Wilfrid allereerst het bisdom Hexham ontving, staat
zeker in verband met den dood van Eata. Bisschop Eata, die in 685
van Lindisfarne naar Hexham werd overgeplaatst (H. E., IV, 26),
stierf in 686 (H. & S., III, blz. 171). In zijn plaats kwam nu Wilfrid.
Lang zou Wilfrid daar echter niet zijn, want Joannes Beverly werd
voor Hexham aangewezen als de .opvolger van Eata en werd
Augustus 687 geconsacreerd (H. E., V, 2).
EDDIUS, hoofdstuk 44, zegt vervolgens, dat „post intervallum"
aan Wilfrid het bisdom York en het klooster Ripon werd teruggegeven. Waarschijnlijk tengevolge van het feit, dat Joannes voor
Hexham werd aangewezen, ontving Wilfrid deze beide bezittingen
weer terug. Dit had natuurlijk tot gevolg, dat Bosa uit York en
Eadhaed uit Ripon verdwenen.
Nu moeten wij niet meenen, dat het bisdom York dat Wilfrid in
687 terugontving, even uitgestrekt was als dat van vóór 678. Lindisfarne en Hexham waren reeds zelfstandige bisdommen geworden,
maar ook het bisdom Lindsey was er afgegaan tengevolge van den
oorlog tusschen Mercië en Northumbrië in 679, waarbij genoemde
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provincie weer aan Mercië kwam. Eveneens was in het Noorden een
groot stuk van Northumbrië aan de Pieten gekomen, tengevolge van
de nederlaag en dood van Egfrid bij Nechtansmere in 685, zoodat
ook het bisdom Abercorn niet meer onder de zeggingsmacht van
York viel.
Gedurende dien tijd echter moet Wilfrid ook te Lindisfarne bisschop geweest zijn, want BEDA, H. E., IV, 27 schrijft: „Quod dum
factum esset (de begrafenis van Cuthbert), episcopatum ecclesiae
illius anno uno servabat venerabilis antistes Wilfrid, donee eligeretur, qui pro Cudbercto antistes ordinari deberet. Ordinatus est
autem post haec E a d b e r c t . . . . " . Cuthbert stierf 20 Maart 687
(H. E., IV, 27), dus moet Wilfrid van Maart 687 tot Maart 688
bisschop van Lindisfarne zijn geweest.
In verband met het eenjarige episcopaat van Wilfrid te Lindisfarne moeten wij nog wijzen op het feit, dat verschillende auteurs
aannemen, o.a. VIT. LEV., blz. 175; WELLS, a. w., blz. 547; HOWORTH, a. w., II, blz. 181, dat deze bestuursperiode van Wilfrid
aanleiding is geworden tot het wegtrekken van vele monniken uit
Lindisfarne. Men baseert deze uitspraak op een tekst van het Vita
sancii Cuthberti van BEDA, 40, waar te lezen staat: „Siquidem
sepulto viro Dei tanta ecclesiam illam temptationis aura concussit,
ut plures e fratribus loco magis cedere, quam talibus vellent interesse periculis".
Allereerst dienen wij op te merken, dat BEDA in zijn Historia
Ecclesiastica niets daarover heeft, evenmin de monnik van Lindisfarne, die een Vita sancii Cuthberti schreef. Van dezen laatsten
schrijver zouden wij het toch zeker hebben mogen verwachten en
dat te meer, daar bovengenoemde auteurs veronderstellen, dat deze
uittocht het gevolg was van Wilfrid's pogingen om den regel van
Benedictus in te voeren en een einde te maken aan de Iro-Scottische
kloostergebruiken.
Vervolgens staat in het Vita sancii Cuthberti prosaica van BEDA,
v. 37, wanneer híj deze zaken bespreekt: „Aquilo niveis confisus in
armis". BRIGHT, α. w., 398 meent om dezen tekst te moeten beslui
ten tot een dreigende aanval van de Pieten. En dit lijkt ons des te
meer aanvaardbaar, daar BEDA in het genoemde hoofdstuk 40 ook
zegt: „ . . . .ut palam daretur intelligi quid significaverit psalmus cum
cognita beati viri morte cantatus, — men zong bij den dood van
Cuthbert het eerste vers van Psalm 59: Deus reppulisti nos et destruxisti nos, iratus es et misertus es nobis, — quia videlicet post
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eins obitum repellendi ac destruendi essent eins cives, sed post
ostensionem irae minantis, coelesti protinus miseratione refovendi".
Dit „repellere ас destruere" doet meer aan een gewapend gevaar
van de Pieten denken dan aan een of andere regelverandering door
Wilfrid ondernomen. Die veranderingen in regel en kloostergewoonten lijken ons toch wel tamelijk gezocht. Wij weten immers wat
Cuthbert er een moeite voor gedaan heeft om zijn onderdanen voor
de Romeinsche praktijken te winnen en dat hij er ook inderdaad in
slaagde (vgl. I l l , aant. 168). En in het Vita sancii Cuthberti, auctore
anonymo, III, 1 lezen wij, dat Cuthbert leefde volgens de gebruike
lijke gewoonten: „ . . . . quam usque hodie cum regula Benedict!
observamus". En op zijn sterfbed vermaande Cuthbert zijn mon
niken: „Cum ïllis autem qui ab unitate catholicae pacis vel pascha
non suo tempore celebrando, vel perverse vivendo aberrant, vobis
sit nulla communio" (VIT. CUTH. BEDA, 39).
Alles bij elkaar kunnen wij echter het beste zeggen, dat de„perturbationes" in het klooster Lindisfarne ten tijde van Wilfrid niet
nader te definieeren zijn, omdat wij, bij gebrek aan duidelijke
gegevens, tamelijk in het duister tasten. Maar daarom ook lijkt ons
de al te eenzijdige verklaring van bovengenoemde auteurs absoluut
onaanvaardbaar.
In verband met het herstel van Wilfrid „in propriam sedem episcopalem in Eboraca civitate et monasterium Inhripis" (EDD., 44),
heeft POOLE, α. w., blz. 14 natuurlijk weer een heel pleidooi voor
zijn aprioristisch idee: Wilfrid was bisschop van Ripon. Steunend
op den tekst van BEDA, H. E., V, 19: „
sedem suam et episcopatum ipso rege invitante recepii
", vraagt de auteur zich ook
hier weer af, wat of Beda bedoelde met „sedem suam". POOLE zegt
dan a. w., blz. 15: „I submit it can only have been Ripon. Whether
Eadhed was removed or resigned may be left doubtful; it is just as
likely that he died, and this provided a convenient means of repla
cing Wilfrid in the monastery where he had first lived as bishop".
Een bevestiging van zijn meening meent Poole te kunnen vinden in
het verzoek van Wilfrid aan Theodorus om hem zijn bezittingen
terug te geven, bezittingen, die bijna alle verbonden waren aan het
klooster Ripon.
Hier tegenover voeren wij alleen aan, wat wij vroeger in III, aant.
62 meer dan duidelijk hebben aangetoond, dat zoowel Eddius als
Beda met den eigen zetel en het eigen diocees van Wilfrid, York
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bedoelen. In EDD., 44 wordt dit nog eens uitdrukkelijk herhaald,
en er is geen enkele reden om aan dit gegeven te twijfelen.
Het korte zinnetje van BEDA, H. E., V, 19, door Poole als argument voor zijn stelling gebruikt, kan voor ons niet als bewijs dienen,
omdat Beda het voor de helft ontleende aan Eddius en even te
voren nog zeide: „Wilfridus Deo amabilis episcopus Eboracae". De
nauwgezette historicus Beda zou dat zeker niet gedaan hebben,
wanneer hij met „sedem suam" Ripon bedoeld had.
De veronderstelde dood van Eadhaed, een veronderstelling, die
op geen enkele bron berust, kan ons zeker niet overtuigen van de
waarheid van Poole's meening en nog minder de theorie van de
verschillende bezittingen, aangezien Wilfrid behalve Ripon, ook nog
goederen bezat in Hexham en in Mercië. Vanwaar anders de
speciale brief van aartsbisschop Theodorus aan koning Ethelred.
180) Dat de apostel Joannes inderdaad te Ephese vertoefd
heeft, berust op de volgende gegevens:
IRENAEUS, Adversas haereses, III, 1, 1: „Postea et Joannes,
discipulus Domini, qui et supra pectus eius recumbebat, et ipse
edidit Evangelium, Ephesi Asiae commorans" ( P C , 7, 845).
CLEMENS VAN ALEXANDRIë, Quis dives salvetur, 42: „Cum
(Joannes) post tyranni obitum e Patmo insula Ephesum rediisset.. ",
maakte de apostel een reis in de omliggende steden om verschillende zaken te regelen. Daarna vertelt Clemens: „Posthaec Joannes
quidem Ephesum profectus est
" (PG., 9, 648).
EUSEBIUS VAN CAESAREA, Historia ecclesiastica, IV, 14,
waar deze schrijver Irenaeus citeert: „Aliam praeterea idem scriptor de Polycarpo rem in tertio Contra haereses l i b r o . . . . Sic autem
habet: . . . . Et supersunt adhuc nonnulli qui ilium (Polycarpum) id
narrantem audiverint, Joannem Domini discipulum cum lavandi
causa balneum Ephesi esset ingressus, viso intus Cerintho, mox
illotum e balneo profugisse, atque in haec prorupisse verba: Fugiamus hinc, ne forte balneum corruat, in quo est Cerinthus veritatis
inimicus
" (PG., 20, 338).
EUSEBIUS VAN CAESAREA, Historia ecclesiastica, V, 24, waar
deze schrijver Polycrates citeert: „Polycrates
traditionem ad
sua usque tempora propagatam exponit his verbis: . . . . Etenim in
Asia magna quaedam lumina exstincta sunt
Praeterea Joannes
qui in sinu Domini recubuit, qui etiam sacerdos fuit et laminam
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gestavit: martyr denique et doctor exstitit. Hic, inquam, Joannes
apud Ephesum extremum diem o b i i t . . . . " ( P C , 20, 494).
181} Wanneer Wilfrid in 686 in Northumbrië kwam om weer in
het bezit van zijn zetel gesteld te worden (vgl. Ill, aant. 178), dan
heeft de hier aangegeven regeeringsperiode van Wilfrid tot aan het
jaar 691 geduurd. BEDA, H. E., V, 19 bevestigt dit gegeven van
Eddius, want ook hij zegt: „Sed post V annos denuo accusatus, ab
eodem ipso rege et plurimis episcopis praesulatu pulsus est".
182) De motieven, die aanleiding gaven tot dit conflict tusschen
Aldfrid en Wilfrid, zijn o.i. totaal verschillend van die, welke voor
koning Egfrid den doorslag gegeven hadden. Deze laatste redenen
waren louter persoonlijke kwesties tusschen den bisschop en den
koning, terwijl de motieven van Aldfrid een religieus karakter
dragen, maar juist ook daarom een verscherping van den strijd met
zich meebrengen.
BEDA, H. E., V, 19 zegt, dat de beslissing tot de verdrijving
genomen werd „ab eodem rege et plurimis episcopis". Dít „ . . . . et
plurimis episcopis" vinden wij nergens anders bevestigd, en waarschijnlijk zal dit wel een vergissing zijn tengevolge van het feit, dat
Beda de gebeurtenissen van EDD., 45 en 46 vermengt, hoewel de
feiten van EDD., 46 eerst in 703 plaatsvonden.
Op deze verwisseling wijst ook nog het gebruik van de term
„accusatus" door Beda. Na het concilie van Austerfield in 702 kan
er pas sprake zijn van een beschuldiging, van een aanklacht, maar
hier op deze plaats, d. w. z. in EDD., 45, is deze term geheel onjuist.
Het geheele verhaal van Eddius wekt sterk den indruk, dat
Aldfrid, profiteerend van den dood van aartsbisschop Theodorus,
deze zaken alleen heeft uitgevoerd. Omwille van den aartsbisschop
had Aldfrid den bisschop van York weer in zijn gebied toegelaten,
maar de groóte vraag blijft of hij dat wel van harte deed (vgl. Ill,
aant. 172). Nu is er geen aartsbisschop Theodorus meer, dus geen
enkele hinderpaal om de eigen gevoelens en eigen plannen door te
voeren. Want wij kunnen ons niet losmaken van de gedachte, dat de
eigenlijke ondergrond van deze kwestie tusschen Aldfrid en Wilfrid
is geweest: de scheiding van Ripon en York, dus de verdeeling van
de provincie Deira, zooals dat ook in Bernicia gebeurd was met het
stichten van de bisdommen Hexham en Lindisfarne. Daarbij kwam
natuurlijk het meeningsverschil tusschen de Northumbrische autori392

teiten en het Romeinsche Concilie over de vraag of Rome het recht
had zich te bemoeien met de kerkelijke kwestie in Engeland.
183) Over de interpretatie van deze eerste oorzaak zíjn de
moderne schrijvers het heelemaal niet met elkander eens. Er zijn er,
die meenen, dat dit op York slaat, terwijl anderen zich uitspreken
voor Ripon.
Nu is het inderdaad waar, dat zoowel de kerk van York als de
kerk van Ripon aan Sint Petrus waren toegewijd (vgl. BEDA, H. E.,
II, 14 en EDD., 17). Hieruit mogen wij dus geen enkele conclusie
trekken. Het eenige gegeven, dat ons dan nog overblijft, is, dat de
oneenigheid over de bezittingen van genoemde kerk van St. Petrus
van vroegere tijden dateerde. Dit gezegde nu lijkt ons meer op York
dan op Ripon betrekking te hebben.
Alle andere bewijzen, die men aanvoert zijn zeer, zeer zwak en
niet in staat om overtuigend aan te toonen, dat inderdaad de kerk
van Ripon bedoeld is.
*

184) Het tweede geschilpunt was van veel grooter belang. Het
schijnt, dat vanaf den tijd dat Eadhaed uit Lindsey terugkeerde en
zich te Ripon vestigde, er bij de Northumbrische regeering een verlangen bestaan heeft te Ripon een blijvenden bisschopszetel te
vestigen. Die wenschen moesten Wilfrid wel zeer pijnlijk aandoen.
Dit klooster was hem veel meer waard dan Hexham, in bepaalde
opzichten was het hem nog dierbaarder dan York zelf. Daar had hij
de mooiste dagen van zijn leven doorgebracht en nu scheen het, dat
hij moest wijken, dat zijn kerk van St. Petrus voor altijd de kathedraal van het bisdom Ripon zou zijn. Nooit meer, indien dit plan
• ten uitvoer werd gebracht, zou hij Ripon als zijn eigendom kunnen
beschouwen, hoewel het hem toch door den opvolger van St. Petrus
bij privilege geschonken was. Alle dierbare herinneringen, al zijn
zorgen en arbeid zouden dan verdwijnen. En wat zou er van zijn
monniken worden? Ook zij moesten dan wijken, misschien wel verdreven worden.
185) De derde kwestie trof Wilfrid persoonlijk zeer zwaar. Men
eischte van hem, dat hij de decreten van aartsbisschop Theodorus
ten volle zou aannemen, de maatregelen nl., die genomen waren bij
het begin van den vroegeren strijd (vgl. EDD., 24). Men vroeg hem
dus de verdeeling te erkennen van het Northumbrische diocees,
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zooals die, buiten Wilfrid om, door Egfrid en Theodorus was doorgevoerd. Toen had Wilfrid daarvoor York verlaten en een beroep
op Rome gedaan. Nu werd hij gedwongen om te erkennen, dat deze
verdeeling geen reden tot een protest was geweest, zeker niet voor
een beroep op den Apostolischen Stoel. Nu zou hij, indien hij tenminste toegaf, af moeten zien van de beveiligings- en beschermingsmaatregelen waardoor, overeenkomstig het pauselijk oordeel, zulk
een verdeeling canoniek gewaarborgd was (vgl. EDD., 32).
Na zijn terugkeer in 686 had Wilfrid aangenomen, wat hem
geschonken was, nl. het volledige, hoewel verkleinde, bisdom York,
Ripon en ook het tijdelijk bestuur over Hexham en Lindisfarne. Wel
was hij, in eerste instantie, niet erkend als de eenige bisschop van
Northumbrië. Evenmin had men hem gelegenheid gegeven om op
een provinciale synode zijn medehelpers te kiezen voor de nieuw
op te richten diocesen. Maar nooit had men van hem gevraagd
definitief alle aanspraken op te geven, die hij in 678 naar voren had
gebracht en die beschermd werden door een beslissing van Rome.
De geheele kwestie was natuurlijk nauw verbonden met de voorgestelde scheiding van Ripon en York en het meeningsverschil *
tusschen de Northumbrische autoriteiten en het Romeinsche Concilie. Toen Aldfrid een verzoening wilde, had Wilfrid enkele zaken
niet willen urgeeren om daardoor niet alles te doen mislukken.
Maar dat beteekende niet, dat hij er voor goed afstand van had
gedaan. Eerbied voor Rome en eerbied voor zichzelf verboden Wilfrid zulks te doen. De bisschop zeide dit in duidelijke termen tegen
den koning, wat tot gevolg had, dat hij opnieuw uit York verdreven
werd.
Men kan niet aannemen, dat Wilfrid bij deze gelegenheid, — hij
had dit in Rome ook niet gedaan, — ontkende, dat een grooter ·
aantal bisdommen doelmatiger zielzorg zou voortbrengen. Integendeel, hij had meerdere malen toegegeven, dat het wenschelijk was
meer bisschoppen aan te stellen, maar de kwestie ging ook hier weer
over de wijze van hun aanstelling en over het oncanonieke, en dus
onrechtvaardige in de decreten van Theodorus.
EADMER, hoofdstuk 46 buit het heele geval uit ten voordeele
van het primaat van Canterbury. Volgens dezen schrijver ontnam
de koning aan Wilfrid zijn bezittingen, omdat hij de statuten van
het primaat van Canterbury niet wilde nakomen. Zoon „refractarius" wilde Aldfrid niet meer in zijn rijk toelaten en daarom werd
hij afgezet als bisschop van York: „Quapropter quasi inobedientiae
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et contumaciae macula contra sedem, totius Britanniae matrem, in
eo reperta, pristina est auctoritate privatus, et apud Birtualdum
A r c h i e p i s c o p u m . . . . pro negotio accusatus".
186) Sommige auteurs meenen ten onrechte, dat Wilfrid na zijn
verdrijving uit York bisschoppelijke functies waarnam in het
diocees Lichfield, gedurende den tijd tusschen den dood van Sexwulf
en de consecratie van Hedda, die hem in 691 opvolgde. Wilfrid
verkreeg echter het bisdom Leicester, waar Sexwulf ook eenigen tijd
bisschop was geweest en zoo is er hier geen tegenspraak met het
gegeven van Eddius (vgl. BRIGHT, α. w., biz. 415; Η. & S., I l l , 232).
Over dit verblijf van Wilfrid in Mercië spreekt Beda alleen maar
in verband met de wijding van Oftfor en Suidbert, waarover in de
volgende aanteekening.
187) Zijn de gegevens van Beda over deze periode uit het leven
van Wilfrid maar zeer beknopt, bij Eddius is het al niet veel beter.
Zelfs ontbreken bij hem alle gegevens over Wilfrid tot aan de
synode van Austerfield in het jaar 702.
Uit den tijd van Wilfrid's verblijf in Mercië zijn echter de volgende feiten bekend. Allereerst de wijding van Oftfor. Deze consecratie moet Wilfrid, afkomstig uit Northumbrië, wel zeer geïnteresseerd hebben. Bosel, de bisschop van Worcester, kon wegens een
ziekte zijn taak niet langer waarnemen (vgl. Η. E., IV, 21). Hij wilde
zijn functie neerleggen en men zou dan een opvolger kiezen. Met
aTgemeene stemmen werd de priester Oftfor gekozen. Deze Oftfor
was monnik geweest te Whitby onder abdis Hilda. Om echter aan
zijn verlangen naar een volmaakter leven te voldoen, was hij naar
Canterbury vertrokken om daar aan de school van Theodorus en
Hadrianus te studeeren. Daarop was hij naar Rome gegaan en,
weer terug in zijn vaderland, werkte hij nu onder de Hwiccians in
Gloucestershire en Worcestershire, toen geregeerd door den onder
koning Osric. In dat gebied predikte Oftfor het Christendom, en
zooals Beda er aan toevoegt, was zijn prediking duurzaam (vgl.
Η. E., IV, 21).
Op verzoek van koning E t h e l r e d w e r d Oftfor geconsacreerd door
Wilfrid, aangezien er nog geen opvolger was voor aartsbisschop
Theodorus. Dus moet de wijding van Oftfor hebben plaatsgevonden
vóór 31 Augustus 693 (vgl. I, aant. 56).
In dezen tijd moet ook vallen de wijding van den missionaris
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Suidbert. Suidbert was door de Friesche missionarissen naar
Engeland gezonden om door Theodorus geconsacreerd te worden.
In Brittanië aangekomen, vond Suidbert aartsbisschop Theodorus
gestorven, en zijn opvolger was nog steeds niet teruggekeerd uit
Gallië. Daarom ging hij nu naar Mercië, waar Wilfrid verbleef en
hij werd door hem gewijd. Ook deze gebeurtenis moet dus vallen
vóór 31 Augustus 693 (vgl. eveneens I, aant. 56).
Verder is ons zeer weinig bekend over het werk van Wilfrid in
Mercië, alleen dat hij eenige schenkingsoorkonden onderteekende.
Vóór de aankomst van den aartsbisschop was hij, getuige zijn onderteekening, aanwezig bij een schenking van koning Sebbi van Essex,
te zamen met bisschop Erconwald van Londen en Hedda van Winchester. Van aartsbisschop Bertwald vernemen wij dan nog niets
(vgl. J. KEMBLE, Codex diplomaticus Aevi Saxonici, No. 35). Na
Augustus 693 onderteekende Wilfrid een schenkingsbrief van
Oshere, waarbij eenige goederen in Essex en Worcestershire aan
het nonnenklooster Penitanham vermaakt werden. Ook aartsbisschop
Bertwald zette zijn naam onder deze oorkonde, waaruit wij misschien mogen afleiden, dat er toen tusschen beide prelaten nog niet
de minste wrijving bestond (vgl. J. KEMBLE, α. w., No. 36; H. & S.,
III, blz. 232).
Het duurt dan tot het jaar 695 voor wij weer iets vernemen over
Wilfrid en wel in verband met de translatio van de heilige over
blijfselen van St. Ethelreda in Ely. THOMAS van ELY, de levens
beschrijver van deze heilige koningin, zegt in zijn Vita, hoofdstuk
27, dat Wilfrid bij deze plechtigheid aanwezig was: „ . . . . praefatus
antistes S. W i l f r i d u s . . . . huic tam specioso et iure spectando spectaculo interfuit, et eidem miraculo insolito (het terugvinden van het
ongeschonden lichaam) sua praesentia et auctoritate magnum credulitatis pondus contulit
" (vgl. H. E., IV, 19). Dit is alles wat
wij weten over het verblijf van Wilfrid in Mercië, want verder
zwijgen de bronnen.
Over de pogingen van Wilfrid in Rome recht te verkrijgen, een
gebeurtenis, die op het .einde van zijn verblijf in Mercië valt,
vergelijke men III, aant. 190.
188) In het jaar 690 stierf aartsbisschop Theodorus: „Anno
autem post hunc, quo Caedwalla Romae defunctus est, proximo, id
est DCXC incarnationis dominicae, Theodorus beatae memoriae
archiepiscopus, senex et plenus dierum, id est annorum LXXXVIII,
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defunctus est" (H, E., V, 8). Hoewel hij veel van zijn arbeid verloren
liet gaan door zijn houding tegenover Wilfrid, en zijn steun aan het
particularistische streven van de vorsten, kunnen wij volkomen toegeven wat BEDA van hem zegt : „ . . . . tantum profectus spiritualis
tempore praesulatus illius Anglorum ecclesiae, quantum numquam
antea potuere, ceperunt" (H. E., IV, 8).
De kwestie over de keuze van een nieuwen aartsbisschop schijnt
heel lastig te zijn geweest, want vanaf 19 September 690 tot 29 Juni
693 was de zetel van Canterbury vacant. Eerst in het jaar 692,
tijdens de regeering van koning Wictred van Kent, werd Bertwald
gekozen en hij vertrok naar Gallië om uit de handen van Godwin,
den aartsbisschop van Lyon, de bisschopswijding te ontvangen (vgl.
H. E., V, 8; DUCHESNE, Fastes Episc, II, biz. 171; Gallia Christiana, IV, biz. 50).
De reden van deze lange sedis vacatio moeten wij waarschijnlijk
zoeken in de ongeregeldheden, die er in die jaren ontstonden tusschen Kent en Wessex. Eindelijk kwam men dan aan de keuze van
Bertwald, een geleerd en vroom man, die het echter níet halen kon
bij zijn voorganger: „ . . . . tametsi praedecessori suo minime comparandum" (H. E., V, 8).
189) De synode van Austerfield had plaats in het jaar 702.
EDDIUS, hoofdstuk 46 laat immers Wilfrid zeggen, dat men gedurende twee en twintig jaar de decreten van paus Agatho en zijn
opvolgers verwaarloosde. In 680 werden de decreten aan aartsbisschop Theodorus bekend gemaakt (vgl. Ill, aant. 139), dus komen
wij zoodoende aan het jaar 702.
In verband met dit concilie van Austerfield en den merkwaardigen
hiaat in de levensbeschrijving van Eddius, schrijft POOLE, a. w.,
blz. 19: „I suspect that it was not without design that Eddi omitted
this honorable period of eleven years: he wish us to believe that
Aldfrid in 691 was determined to crush Wilfrid, and sought to carry
out his intention at the earliest possible moment. Or are we to
infer from Bede's omission of the whole transaction that the council
of Austerfield never took place and that we have another example
of Eddi's invention. I think rather that Bede knew the account to be
in part false and did not know how to correct it: he therefore observed silence".
Nu is het wel eigenaardig van denzelfden auteur, α. w., blz. 17 te
vernemen, dat de brief van paus Sergius (vgl. III, aant. 190) de
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reden was voor het bijeenroepen van de synode van Austerfield:
„It was in consequence of the second bull (de eerste was een
privilege voor het klooster Wearmouth-Jarrow), I venture to argue,
that king Aldfrid was compelled to summon a council to go into
Wilfrid's case once more". En op bladzijde 19 zegt POOLE, dat de
beslissing van de synode van Austerfield leidde tot het tweede
beroep van Wilfrid op Rome.
Wij kunnen ons moeilijk een beeld vormen van den geest, die
dezen schrijver bezielde. Eerst is deze synode bijeengeroepen door
koning Aldfrid vanwege het schrijven van paus Sergius; dan is het
een uitvindsel van Eddius, omdat Beda er niets over heeft en vervolgens is de beslissing van dat gefantaseerde concilie de oorzaak
van Wilfrid's derde reis naar Rome.
Het ergste is nog, dat deze auteur zijn eigen verwardheid van
geest wil waar maken ten koste van Eddius, maar ook ten koste
van Beda, aan wien Poole eenzelfde mentaliteit toeschrijft als die
hem zelf eigen is.
190) EDDIUS noemt verschillende malen, o.a. in hoofdstuk
43—46—51—53, paus Sergius I, tegelijk met de andere pausen, die
aan Wilfrid recht verschaften. Wij hebben reeds gezien, dat het
vernoemen van dezen paus in hoofdstuk 43 op een vergissing berust,
aangezien Sergius (687—701) toen nog niet op den stoel van St.
Petrus zetelde (vgl. Ill, aant. 175). Wanneer Eddius nu op de
synode van Austerfield Wilfrid laat zeggen, dat de Northumbrische
autoriteiten de decreten van paus Agatho, Benedictus en Sergius
verwaarloozen, dan volgt daaruit, dat Wilfrid tijdens zijn verblijf
in Mercië, — dus tusschen de jaren 687 en 701, de bestuursperiode
van paus Sergius, — ook een beroep op Rome heeft gedaan. Jammer genoeg is dit schrijven van Sergius verloren gegaan (vgl.
J A F F é , I, 1231: „Epistula periit").
Algemeen wordt echter aangenomen, dat deze paus bevel heeft
gegeven Wilfrid in zijn rechten te herstellen en eventueele aanklagers naar Rome te zenden (vgl. EDD., 51),
Misschien moeten wij met deze kwestie ook in verband brengen
een ander schrijven van paus Sergius aan abt Ceolfrid van Wearmouth-Jarrow. Wij lezen daarin: ,
ut quia ejtbrtis quibusdam
ecclesiasticarum causarum capitulis, non sine examinatione longius
innotescendis, opus nobis sunt ad conferendum artium literatura
imbuti
(vgl. H. & S., Ill, biz. 248).
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Nu is het inderdaad een feit, dat er monniken van WearmouthJ a r r o w naar Rome werden gezonden. Rond Kerstmis van het jaar
700 waren zij in Rome en keerden daarna naar hun vaderland terug.
BEDA zegt hierover in zijn HIST. ABB., 15: „Missis Romam
monachis tempore beatae recordationïs Sergii Papae, Privilegium ab
eo pro tuitione sui monasterii instar illius quod Agatho papa
Benedicto dederat, accepit; quod Brittanias p e r l a t u m . . . . confirmatum est" (vgl. HIST. ABB. AUCT. ANON., 20). Dit gegeven
vinden wij bevestigd door een ander werk van BEDA, ni. De rottone
temporum, 47: „ . . . . anno a b .
incarnatione septingentésimo
primo, indictione quarta decima (dus Kerstmis 700), fratres nostri
qui tunc fuere Romae
" (Opera Bedae, uitg. GILES, VI, biz.
242).
Nu neemt men algemeen aan, dat de genoemde „exortis quibusdam ecclesiasticarum causarum capitulis" betrekking hebben gehad
op het beroep van Wilfrid vanuit Mercie. De monniken van Wearmouth-Jarrow zouden dan, tegelijk met het privilege voor hun
klooster, ook een schrijven voor Wilfrid hebben medegebracht, een
schrijven, dat de aanleiding werd voor de synode van Austerfield.
191)

Vgl. EDDIUS, hoofdstuk 2 1 ; III, aant. 91.

192) Uit het feit, dat men aan Wilfrid ook zijn goederen in
Mercië wilde ontnemen, blijkt duidelijk, dat de aartsbisschop Bertwald zich ook bij den koning had aangesloten tegen Wilfrid. Het is
immers onmogelijk aan te nemen, dat de macht van den koning van
Northumbrië zich ook uitstrekte over Wilfrid's goederen in Mercië.
Dit plan moet dus door den aartsbisschop zelf, of althans met medewerking en goedkeuring van Bertwald gemaakt zijn.
193) Typisch is de houding van den koning en van den aartsbisschop in deze kwestie. Zij verklaren Wilfrid reeds daarom voor
schuldig, omdat hij een vreemd gerecht boven dat van zijn landgenooten stelde. De oorzaak van die houding moeten wij zoeken in
de religieuze tegenstellingen, die ook toen nog zeer sterk naar voren
kwamen in Engeland. Het ging hier over de fundamenteele strijd,
vraag, welke de latere eeuwen zal beheerschen: zijn de afzonderlijke
kerken zelfstandig of vormen zij een deel van de universeele kerkgemeenschap. De kwestie over de zelfstandigheid van de landskerken wordt hier voor het eerst aangeroerd, maar nog niet uitge399

vochten, omdat men nog eerbied toonde voor het vrijgeleide, dat
men Wilfrid had geschonken.
194) Uit dit gegeven van Eddius wordt het duidelijk, dat ook
koning Ethelred van Mercië, op een of andere wijze, de zaak van
Wiltrid heeft aanbevolen aan de synode van Austerfield.
In verband hiermede is zeer interessant de opmerking in het Vita
sancii Wilfridi van JOAN. TYN., H. Y., I, 504: „Qui ad regem
Merciorum Ethelredum statim accessit, c u i u s
instantia
Brithwaldus archiepiscopus consilium convocavit Wilfridoque
omnem fieri iustitiam spopondit".
RAINE, D.C.B., blz. 1183, vergist zich wel heel erg, wanneer hij,
sprekend over den terugkeer van Wilfrid in Mercië, — na het
concilie van Austerfield, — zegt: „While he was there, he consecrated two bishops* Oftfor and Suidbert of Friesland".
195) POOLE, a. w., blz. 19 identificeert deze kerk, aan St.
Petrus toegewijd, met die van Ripon. Dat idee „Ripon" schijnt
dezen auteur geeft rust te laten. Er staat hier toch duidelijk in
Eddius, dat het gaat over de bezittingen van Wilfrid, welke hem
door Ethelred van Mercië werden geschonken: „ . . . . de possessione
t e r r a r u m . . . . quae ab ipso donata sunt e i . . . . " . En Ripon was toch
een geschenk van koning Alchfrid van Northumbrië en niet van
Ethelred van Mercië. Bovendien is het niet aan te nemen, dat
Ethelred van Mercië aan Wilfrid bescherming beloofde van zijn
bezittingen, die in Northumbrië lagen.
196) Waarschijnlijk naar aanleiding van deze excommunicatie
van Wilfrid's volgelingen, schreef Aldhelm een troostbrief aan de
veroordeelden, waarvan het volgende fragment bewaard bleef:
„Nuper furibunda tempestatis perturbatio, sicut experimento
didicístis, fundamenta Ecclesiae, sicut quodam immenso terrae
motu, concussit; cuius strepitus per diversa terrarum spatia, velut
tonitruali fragore, longe lateque percrebuit. Et idcirco vos viscerales
contribuios, flexis genuum poplitibus, subnixa exposco prece, nequáquam huius perturbationis strofa scandalizari; ne quisquam vestrum
inertis segnitiei fide torpescat, etiamsi rerum nécessitas exigat cum
Praesule proprio pontificatus apice privato, tellure paterna propelli,
et quaelibet oporteat latorum regnorum transmarina aggredì rura.
Quis enim, quaeso, tam durus atroxve labor existens, ab ilio vos
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Antistite separans arceat; qui vos ab ipso tirocinio rudimentorum
et a primaeva tenerae aetatis infantia usque adultae pubertatis
florem nutriendo, docendo, castigando, paterna provexit pietate; et
quasi nutrix gerula dilectos alumnos, extensis ulnarum sinibus
refocillans, sic caritatis gremio fotos clementer amplexus est?
Perpendite quaeso creaturarum ordinem, eisque divinitus insitam
naturam; qua tenus ex minimarum rerum collatione inflexibilem conversationis formam, Christo f avente, capiatis; quomodo examina
apum calescente coelitus caumate, ex alveariis nectare flagrantibus
certatim emergant, et earum auctore linquente brumalia mansionum
receptacula, densarum catervarum cohortes rapido volatu ad aethera
glomerant, exceptis duntaxat antiquarum sedium servatricibus ad
propagationem sobolis futurae relictis. Ecce, inquam, mirabilius
dictu, Rex earum, spissis sodalium agminibus vallatus, cum hiberna
castra gregatim egreditur et cava stipitum robora rimatur, si pulverulenta sablohis aspergine praepeditus, seu repentinis imbribus
Cataracta Olympi guttatim rorantibus retardatus fuerit, et ad
gratam cratem sedemque pristinam revertatur; omnis protinus
exercitus consueta vestibula perrumpens, prisca cellarum claustra
gratulabundus i n g r e d i t u r . . . . Si ergo taliter creatura ratione carens,
quam iura naturae indita absque legibus scríptis gubernant, reciprocis temporum successionibus ductoris praecepto paret; respóndete, rogo, utrum horrendae ábominationis infamia sínt exprobrandi,
qui concessa septiformis Spiritus gratia praediti, devotae subiectionis fraena ritu frenetico frangunt. Cur autem diversarum rerum
ratiocinationes conglobane, ad instiganda vestri pectoris praecordia
stridente calamo percurram, audite. Ecce seculares divinae scientiae
extorres, si devotum dominum quem in prosperitate dilexerunt,
cessante felicitatis opulentia, et ingruente calamitatis adversitate,
deseruerint, ac secura dulcis patriae otia exulantis domini pressurae
praetulerint: Nonne execrabilis cachinni ridiculo et gannaturae
strepitu ab omnibus ducuntur? Quid ergo de vobis dicetur; si pontificem qui vos nutrivit et extulit, in exilio solum dimiseritis?" (vgl.
H. & S., I l l , biz. 254—55).
197) Wilfrid vertrok waarschijnlijk in 703 naar het vasteland,
om vandaar uit te voet naar Rome te gaan.
Dat dit werkelijk in het jaar 703 gebeurde, kunnen wij afleiden
uit het feit, dat het concilie te Rome, met betrekking tot de zaak
van Wilfrid, in 704 gehouden werd. Want in de rede, welke Wilfrid
401
26

voor de verzamelde concilievaders houdt, zegt hij: „. — per XL et
amplius annos episcopatus officia fungebatur" (EDD., 53).. Dit
gegeven, vanaf het jaar 664 berekend, zegt ons dus, dat het concilie
te Rome niet eerder dan 704 gehouden is. Later kan het ook niet
hebben plaats gevonden, want paus Joannes VI, die de leiding had
bij dit concilie, stierf 9/10 Januari 705.
Het vertrek van Wilfrid uit Engeland in het jaar 703, wordt ook
nog nader bepaald door zijn verblijf in Friesland, gedurende den
winter van 703/704. BEDA, H. E., Ш , 13 schrijft: „Denique reverentissimus antistes Acca solet referre, quia cum Romam vadens, apud
sanctissimum Fresonum gentis archiepïscopum Wilbrordum cum
suo antistite Wilfrido moraretur". Het ís bekend, dat Willibrord zijn
ouden meester een heel eind vergezelde op zijn reis naar Rome. Zij
verlieten elkander waarschijnlijk te Coblenz of te Mainz. Meer
weten wij er niet van. Alleen is zeker, dat Wilfrid 1 Mei 704 te
Würzburg in Thüringen aankwam (vgl. VERBIST, u. w., blz. 113).
Aangezien men niet gewoon was om gedurende den winter te reizen,
mogen wij gerust zeggen, dat Wilfrid eerst tegen de lente van 704
zijn reis hervatte, nadat hij den winter bij zijn leerling Willibrord
had doorgebracht. Tevens wordt het hierdoor duidelijk, dat Wilfrid
dezelfde reisroute volgde als toen hij voor de tweede maal naar
Rome ging.
Wanneer WILH. van MALMESBURY schrijft: „lam ergo septuagenarius iterum labores, iterum Romam meditabatur, nee diu
moratus mare t r a n s i i t . . . . " (PL., 179, 1566), dan moeten wij die
leef tij dsopgave niet letterlijk opnemen, want in 703 was Wilfrid
eerst 69 jaar.
198) Dat men aan de correctheid van EDDIUS, hoofdstuk
50—54, over het algemeen, niet behoeft te twijfelen, wordt zelfs
door W. WELLS aangenomen, α. w., blz. 549.
BEDA, H. E., V, 19 verkort zeer sterk het verhaal van Eddius en
heeft geen enkel nieuw gezichtspunt. Voor het verslag van dit
concilie vergelijke men ook: MANSI, XII, blz. 158—174.
199) G. VERBIST, α. w., blz. 18 heeft: „Il ne semble pas qu'
Eddius l'ait (Wilfrid) accompagné lors de ce voyage. Aussi ne dit-il
rien du passage par la Frise que nous connaissons uniquement par
Bède".
Wij weten niet of deze auteur zijn eerste uitspraak deed naar
aanleiding van het feit, dat Eddius niets over Friesland vertelt. In
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ieder geval getuigt het níet van een zelfstandig bestudeeren der
bronnen over deze en andere kwesties. Immers uit de wijze van
voorstellen, uit het gebruik van den eersten peroon in den meervoudsvorm bij EDDIUS, hoofdstuk 52, is het toch meer dan duidelijk,
dat de auteur zelf bij al die gebeurtenissen aanwezig was (vgl. I,
aant. 7).
Nu kunnen wij ons slecht voorstellen, dat Eddius, geheel alleen,
langs een anderen weg naar de Eeuwige Stad is gegaan. Neen,
Eddius heeft behoord tot hen, die, evenals Acca, hun meester Wilfrid op zijn reis naar Rome vergezelden. Zelfs POOLE, o. w., blz. 19,
bij welken auteur Verbist nog al eens te rade ging in de kwesties
rond Wilfrid, neemt aan, dat Wilfrid uit Engeland vertrok, vergezeld
van Eddius.
200) Uit dit gezegde van Eddius mogen wij besluiten, dat aartsbisschop Bertwald wel degelijk gevolg heeft gegeven aan de uitnoodiging van Wilfrid (vgl. EDD., 47) om een afgevaardigde naar Rome
te zenden.
201) Hier vinden wij nog eens uitdrukkelijk bevestigd, dat het
niet alleen de bedoeling was van koning Aldfrid om aan Wilfrid zijn
bezittingen te ontnemen. Aldfrid is wel degelijk van plan geweest
om Wilfrid van alles te berooven, hem volkomen uit te schakelen
(vgl. EDD., 45).
202)

Vergelijk hiervoor: III, aant. 190.

203)

Vergelijk hiervoor: III, aant. 192.

204) Wilfrid is omwille van den vrede tot bepaalde concessies
bereid geweest, zelfs wilde hij afstand doen van het bisdom York
en genoegen nemen met zijn kloosters Ripon en Hexham. Ook
spoorde hij het Romeinsche Concilie aan met kalmte en rust koning
Aldfrid te bewegen de decreten van den paus aan te nemen (vgl.
Ill, aant. 214). Het gaat hier dus, evenals elders, om den vrede, om
een hooger ideaal, en niet om een eigen materieel belangetje.
Het is daarom onrechtvaardig en volkomen in tegenspraak met
onze gegevens om, zooals H. BöHMER, Realenc, XXI, blz. 393 dat
doet, te beweren: „In Wahrheit stritt er nicht für das Recht und
für Rom, sondern für sich Selber".
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Bovendien krijgen wij sterk den indruk, dat Wilfrid het strijden
moe was; dat hij met minder vuur vecht dan vroeger bij zijn eerste
beroep op Rome. Wij moeten ook niet vergeten, dat Wilfrid reeds
een oud man was en dat hij met het groeien der jaren meer verzoeningsgezind, meer duldzaam is geworden. De bijna zeventigjarige grijsaard verlangde naar de uiteindelijke rust van den ouden
dag (vgl. Ill, aant. 216).
205) Wij kunnen níets vreemds in dit gezegde van Wilfrid
ontdekken. Immers, vanuit Engeland waren er vertegenwoordigers
van aartsbisschop Bertwald in Rome aangekomen, en nu lag het
voor de hand, dat Wilfrid, tegenover den paus en het concilie, zijn
standpunt bepaalde ten opzichte van aartsbisschop Bertwald. Hij.
beloofde gehoorzaamheid, wanneer de aartsbisschop zou handelen
overeenkomstig de decreten van paus Agatho en zijn opvolgers.
Wel doet het vreemd aan, dat POOLE, α. w., blz. 20 uit dit
gezegde de volgende conclusie trekt: „ . . . . so that if Wilfrid was
granted only his second alternative (Ripon en Hexham), he would
not obey his archbishop". Geen enkele tekst uit onze bronnen geeft
aan Poole het recht om tot een dergelijke geesteshouding van Wil
frid te besluiten. Veel meer getuigt het geheel van Wilfrid's ver
zoekschrift van een diepe nederigheid en van onderworpenheid aan
de beslissingen van het concilie: „ . . . . Eboracae civitatis episcopatus cum caeteris quam plurimis monasteriis in vestro pendeat
a r b i t r i o , . . . . " (EDD., 51). Alleen vraagt de grijsaard Ripon en
Hexham terug, omdat hij deze kloosters, vanwege het pauselijke
privilege, als zijn rechtmatig eigendom kan beschouwen.
Hierna volgt het vermelden van zijn houding ten opzichte van
Bertwald. Er is m.i. geen causaal verband te vinden tusschen deze
houding en het bovenvermelde verzoek om zíjn kloosters terug te
ontvangen. Indien men dit wel doet, maakt men zich schuldig aan
de zuiverste inlegkunde. Wilfrid vraagt alleen, dat Bertwald zich
tegenover hem aan de pauselijke decreten zal houden. Men kan
toch niet, zelfs Poole niet, verwachten, dat Wilfrid zich zoo maar
zonder meer overlevert aan de willekeur van een kerkvorst, aan een
grilligheid, waarvan Bertwald, — sterk beïnvloed door de wereldlijke vorsten, — reeds eenige malen blijk had gegeven.
206)

Vgl. EDD., 47.

207)

Natuurlijk was de gebruikelijke voertaal van het concilie
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het Latijn. Tusschen de officieele gesprekken door echter spraken
de paus, — hij was een Griek van afkomst, — en de aanwezige
concilievaders soms in het Grieksch. Deze gewoonte moet bij hen,
die het niet verstonden, wel zeer onbehagelijke gevoelens hebben
opgewekt, hetgeen Eddius duidelijk uitspreekt met: „ . . . . nos
autem c e l a n t e s . . . . " of zooals in het hs. F te lezen staat: „ . . . . ac
celantes multa.
208)

Vergelijk hiervoor: III, aant. 134.

209) In de plaats van dit gegeven van Eddius, heeft BEDA,
H. E., 19: „ . . . . qui per XL prope annos episcopatu fungebatur..".
Volgens С PLUMMER, α. w., 11, biz. 320 heeft Beda dit overgeno
men van EDDIUS, hoofdstuk 40, waar Wilfrid zeide: „ . . . . per XL
prope annos n u n c u p a b a r . . . . " . Het gegeven van EDD., 53 is daarom
te prefereeren boven dat van Beda.
210) POOLE, a. w., blz. 20 geeft een totaal verkeerde voorstel
ling van zaken, wanneer hij vaststelt, dat de beslissing van het
concilie werd genomen om een reden, welke in het geheel niet
toepasselijk was op de eigenlijke zaak. Hij wil namelijk als reden
aangeven de orthodoxieverklaring, welke Wilfrid vroeger te Rome
had afgelegd.
Poole vergeet daarbij te vermelden, dat vóór de ontdekking van
deze verklaring, tot driemaal toe gezegd wordt, dat de zaken van
Wilfrid nauwkeurig onderzocht werden (EDD., 51 en 52), en wel
gedurende vier maanden en in zeventig zittingen. Paus Joannes zegt
nog eens uitdrukkelijk, ná die ontdekking: „ . . . . in quo nullam
criminis per tot conciliabula nostra examinando tam diligenter
obiectionem invenimus" (EDD., 53). Hetzelfde vinden wij nog eens
herhaald in de brieven van den paus aan de koningen (vgl. EDD.,
54 en 55).
Wij willen geenszins beweren, dat de vroegere verklaring van
Wilfrid zonder eenigen invloed gebleven is, maar wij ontkennen,
als in strijd met de gegevens van Eddius en Beda, dat deze getuigenis van Wilfrid de eenige reden is geweest voor de gunstige
beslissing van het Romeinsche Concilie.
211)

Vergelijk hiervoor: J A F F é , I, No. 2142.

212)

Vergelijk hiervoor: III, aant. 44.
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213) Uit het gegeven van EDD., 60 blijkt duidelijk, dat aartsbisschop Bertwald ook persoonlijk op de hoogte werd gebracht van
de richtlijnen, welke hij bij een eventueele beslissing te volgen had.
Door gezanten van het Romeinsche Concilie en ook door Wilfrid
had Bertwald het pauselijk schrijven in bezit gekregen. Wel is het
eigenaardig, dat de aartsbisschop een concilie moet bijeenroepen,
waar Wilfrid, Bosa en Joannes Beverly uitgenoodigd dienen te
worden, terwijl er met geen enkel woord gesproken wordt over den
bisschop van Lindisfarne.
214) Wanneer men Eddius hier aandachtig leest, behoeft het
verder niet opgemerkt te worden, dat men in Rome den raad van
Wilfrid ter harte heeft genomen om den koning met „tranquillissimis monitis" aan te sporen de pauselijke decreten aan te nemen en
uit te voeren.
215) Een ieder zal bemerken, dat dit pauselijk stuk een zeer
typisch document is. De paus moet zich wel in een zeer moeilijke
positie bevonden hebben. Van den eenen kant was hij, tezamen met
zijn concilie, tot dezelfde conclusies gekomen als zijn voorgangers
en dat moest dus een uitspraak geven ten gunste van Wilfrid, Van
den anderen kant had de ondervinding hem geleerd, dat een beslissing van Rome geenszins almachtig was bij de Engelsche koningen
en hun raadgevers. Het zou daarom misschien zeer ontactisch zijn
geweest om, met een stringent bevel, de pauselijke uitspraak op te
dringen.
De paus wilde echter Wilfrid niet offeren, maar evenmin een
beslissing forceeren, welke het pauselijk gezag kon schaden. Zoodoende trachtte Joannes door een soort compromis de bisschoppelijke rechten van Wilfrid te sauveeren, er den nadruk op leggend
van zijn onschuld overtuigd te zijn. Daarom ook, — terwijl de
aandacht van de koningen gevraagd wordt voor de pauselijke
decreten en aan de verzoening van Theodorus de beteekenis wordt
gegeven van een respectvol aanvaarden van die uitspraken, — vroeg
de brief niet een uitvoering van de pauselijke beslissing door een
rehabilitatie van Wilfrid.
Het gezag van Rome en den paus bleef op die manier volkomen
onaangetast en bovendien was er aldus een weg gevonden om toch
gehoorzaamheid te kunnen verkrijgen ten opzichte van de pauselijke
besluiten. Joannes hoopte, dat de kwestie rond Wilfrid aldus
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opgelost zou worden. Indien het niet gelukte, dan zou een nieuw
concilie probeeren te ontwarren, waar een nationale synode in
Engeland te kort schoot. Bovendien zou er dan veel tijd gewonnen
worden en vervreemden de Engelsche autoriteiten niet van Rome, of,
wat veel erger was, werden zij niet vijandig gezind jegens de
pauselijke uitspraken.
216)
H. BöHMER, die verschillende eigenaardige sententies
verkondigde over den bisschop van York, komt ook nu weer met de
zeer vreemde uitspraak, dat Wilfrid maar heel weinig succes had
in Rome, aangezien de paus beval, dat er in Engeland een concilie
gehouden moest worden om over zijn zaak te beslissen. Zijn conclusie
luidt dan: „Wilfrith war über dies Ergebnis so enttäuscht, dass er
den Wunsch äusserte in Rom sein Leben zu beschliessen".
Dat Wilfrid zich, vanwege de beslissing van Rome, teleurgesteld,
ja zelfs ongelukkig gevoeld moet hebben, is in flagrante tegenspraak
met de gegevens van EDDIUS, hoofdstuk 55. Na een maandenlang,
minitieus onderzoek, wordt Wilfrid volledig onschuldig bevonden:
,
postremo tarnen in victoria omnino excusabilis apparuit".
Deze overwinningsstemming is niet vereenigbaar met het zich ongelukkig, teleurgesteld gevoelen van H. Böhmer.
Bovendien is deze verklaring van Wilfrid's verlangen om in Rome
ie blijven eveneens in tegenspraak met de berichten van Eddius.
Niet de teleurstelling, neen, heel wat hoogere motieven bewegen den
bisschop van York om in Rome zijn leven te beëindigen. Eddius
zegt immers: „lam vero sancto pontifici nostro volenti ad sedem
apostolicam manere et in sua senectute sibi mundum crucifigere
vitamque ibi finire". Dit zijn de redenen van Wilfrid om te blijven,
en zij verschillen niet van de motieven, die andere landgenooten,
vóór en na hem, eveneens naar Rome dreven. Wij denken hier aan
koning Oswiu (H. E., IV, 5), Ceadwalla (H. E., V, 7), Ine (H. E.,
V, 7), Coenred (H. E., V, 19 en 24) en Offa (H. E., V, 19). Deze
treklust naar Rome nam zulke afmetingen aan, dat BONIFACIUS,
doelend op de zedelijke gevaren aan deze pelgrimstochten verbonden, aan Cuthbert, den aartsbisschop van Canterbury, in 748
schreef: „ . . . . bonum e s s e t . . . . si prohiberet synodus et principes
vestri mulieribus et velatis feminis illud iter et frequentiam, quam
ad Romanam civitatem veniendo et redeundo faciunt" (H. & S., III,
blz. 381).
Maar afgezien nog van de bovengenoemde motieven, die Wilfrid
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deden besluiten om in Rome te blijven, is er nog de volgende reden,
eigenlijk de meest voor de hand liggende verklaring, welke door
H. Böhmer volkomen verwaarloosd wordt. De toestand in de
Engelsche kerk was van dien aard, dat paus Joannes het, op aansporen van den bisschop van York, wenschelijk achtte in zeer voorzichtige termen aan de koningen te schrijven. Zoo heeft Wilfrid den
toestand ook zeker ingezien, want voor den eersten keer in zijn
leven toont hij een zekere moeheid en afmatting. Ondanks de
gunstige uitspraken van het hoogste kerkelijke gezag, wenschte hij
in Rome te blijven en niet meer terug te keeren naar zijn vaderland,
om zijn leven te beëindigen in een rust, welke hij in Engeland niet
meer kon verwachten. De grijze, ruim zeventigjarige bisschop is
bang voor de nieuwe moeilijkheden, welke hem in Engeland bereid
worden. Is dat níet heel menschelijk en volledig aanvaardbaar.
Maar de paus en de vaders van het concilie wisten hem moed in t e
spreken door hem te wijzen op de gehoorzaamheid, welke hij zoo
gaarne beloofd had en waaraan hij nu gevolg kon geven. Zij
spoorden hem aan terug te keeren en zijn zaken, die niet in de
tegenwoordige condities konden blijven voortbestaan, af te handelen.
Opnieuw trok de afgematte grijsaard weg uit de Eeuwige Stad,
innerlijk gesterkt door die aanmoedigingen en bereid om nog veel
te strijden, te lijden voor den Paus en de Romeinsche Kerk.
217) Wilfrid vertrok vóór Januari 705 uit Rome. In EDDIUS,
hoofdstuk 55 lezen wij immers, dat hij op aansporen van paus
Joannes VI naar zijn vaderland vertrok. Deze paus nu stierf 9/10
Januari van het jaar 705. De gebeurtenissen, welke Eddius in de
twee volgende hoofdstukken verhaalt: de ziekte van Wilfrid in
Gallië en zijn verblijf bij koning Ethelred, moeten plaats gevonden
hebben vóór December 705, want op dien dag stierf koning Aldfrid
(H. E., V, 18), terwijl in EDDIUS, hoofdstuk 57 nog gesproken wordt
over de afkeerige houding van dezen vorst.
Dat de terugkeer van Wilfrid in Engeland inderdaad na het jaar
704 moet vallen, wordt ook nog bevestigd door het feit, dat hij
koning Ethelred niet meer als regeerend vorst, maar als monnik
aantrof. Koning Ethelred deed in het jaar 704 afstand van de regeering ten gunste van Coenred (H. E., V, 13, 24).
218)
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De genezing van Wilfrid te Meaux, een stad aan de rivier

de Marne ten Noord-Oosten van Parijs, is de eenige wondere
gebeurtenis, welke door BEDA, H. E., V, 19 wordt overgenomen
uit Eddius (vgl. hiervoor I, blz. 21—22). Aan de betrouwbaarheid
van dit gegeven behoeven wij dus niet te twijfelen.
Het eenige verschil tusschen onze beide bronnen is, dat Beda het
begin van Wilfrid's gesprek met Acca eenigszins veranderde, door
te zeggen: „Visio mihi modo tremenda apparuit, q u a m t e
a u d i r e et t e g e r e volo, d o n e c sciam, q u i d de me
f i e r i v e l i t D e u s".
Vervolgens is er nog een tweede verschil doordat Beda weglaat,
wat Eddius vertelt over den bouw van een kerk ter eere van de
H. Maagd en over gebeden van de monniken, die volgens Acca
bewerkten, dat Wilfrid nog eenige levensjaren werden geschonken.
Dit behoeft, zooals wij al meer gezegd hebben, voor ons nog geen
reden te zijn, om aan de mededeeling van Eddius te twijfelen,
219)

Vergelijk hiervoor: III, aant. 249.

220) Deze symbolische interpretatie van de vijftien levensjaren
van koning Ezechias, heeft Eddius waarschijnlijk ontleend aan de
Midrasch, een commentaar op de H, Schrift, door rabbijnen samengesteld. Dit commentaar omvat een juridisch gedeelte en een historisch-homiletisch gedeelte, de Halacha en de Hagada. De verklaring
van Eddius is, zoo verklaarden mij eenige vakgeleerden, waarschijnlijk te vinden in de Hagada. Bij gebrek aan den tekst van de Hagada
kon ik deze uitspraak echter niet verifieeren.
221) Vergelijk hiervoor: BEDA, H. E., V, 19: „Lectis autem
epistulis, quas ab apostolico papa advexerat, Berctwald archiepiscopus, et Aedilred quondam rex, tunc autem abbas, libentissime
faverunt",
222) Ethelred, de koning van Mercië, was in 675 zijn broeder
Wulfhere opgevolgd, aldus BEDA, H. E., V, 24: „Anno DCLXXV,
Wulfheri rex Merciorum, postquam XVII annos regnaverat, defunctus, Aedilredo fratri reliquit imperium". Gedurende 29 jaar regeerde Ethelred over Mercië en werd toen monnik (vgl.
Saksenkroniek.
uitg, INGRAM, blz. 46).
BEDA, H. E., V, 24, geeft voor de regeeringsperiode van Ethelred:
„Anno DCCIIII, Aedilred, postquam XXXI annos Merciorum genti
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praefuit, monachus factus Coenredo regnum dedit". Dit kan onmogelijk waar zijn, want tusschen de jaren 675 en 704 ligt maar een
tijdsruimte van negen en twintig jaar.
Dat het inderdaad het jaar 704 moet zijn, wordt nog aangegeven
door het feit, dat Ethelred's opvolger, Coenred, op 13 Juni 704, als
koning van Mercië, een oorkonde onderteekende, waarbij aan
bisschop Walhere een stuk grond geschonken werd te Twickenham
(vgl. J. KEMBLE, α. w.. No. 60). Ethelred deed dus voor half Juni
van het jaar 704 afstand van de regeering en werd monnik, later
abt, te Barney, van welk klooster hij, evenals zijn vrouw, eertijds
een groot weldoener was geweest (H. E., III, 11).
BEDA zegt, dat Wilfrid koning Ethelred ontmoette, toen deze
reeds abt was: „
quondam rex, tunc autem abbas" (Η. E., V,
19). Nu zal het wel eenigen tijd geduurd hebben alvorens men een
koning, die vroeger de kerken in Kent verwoest had (H. E., IV, 12),
tot abt aanstelde. En zoo verkrijgen wij hier weer een confirmatorisch bewijs voor het gegeven, dat Wilfrid in het jaar 705 uit Rome
in Brittanië aankwam.
223) Coenred was een zoon van Wulfhere, dus een neef van
koning Ethelred van Mercië. Bij BEDA, H. E., V, 24 lezen wij, dat
hij in het jaar 704 de regeering van Ethelred overnam. Na een
voorspoedige regeering van vijf jaar deed hij afstand van de
regeering ten gunste van Ceolred, een zoon van Ethelred. Coenred
vertrok naar Rome en werd daar monnik: „Anno autem imperii
Osredi IIII 0 , Coinred qui regno Merciorum nobilissime t e m p o r e
a l i q u a n t o praefuerat, nobilius regni sceptra reliquit. Nam
venit Romam, ibique a d t o n s u s . . . . ac monachus f a c t u s . . . . succedente in regnum Ceolredo, filio A e d i l r e d i . . . . " (H. E., V, 19). Dit
„tempore aliquanto" duurde echter vijf jaar, want BEDA, H. E.,
IV, 24 zegt: „Anno DCCVIIII Coenred rex Merciorum, postquam
V annos regnavit, Romam pergit".
Wanneer EDDIUS, hoofdstuk 57, vertelt, dat Coenred aanstonds
bereid was uitvoering te geven aan de pauselijke decreten, is dit
heelemaal geen overdrijving. Het is immers bekend, dat koning
Coenred een zeer godsdienstig mensch was, hetgeen onder meer
blijkt uit het feit, dat hij gedurende vele jaren onophoudelijk moeite
deed, om een van zijn hovelingen weer terug te brengen tot een
echt christelijk leven (H. E., V, 13).
224)
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De monnik Alfrid wordt ook nog genoemd in EDDIUS,

hoofdstuk 64, zoodat het zeker is, dat hij tot de kloostergemeenschap
van Ripon behoorde. De titel „magister", welken hem tot tweemaal
toe gegeven wordt, wijst er misschien op, dat hij onderwijs gaf aan
de in Ripon gevestigde kloosterschool.
225) BEDA, H. E., V, 19 is wel zeer beknopt in deze zaken:
„Sed Aldfrid Nordanhymbrorum rex eum suscipere contemsit, nee
longo tempore superfuit". Dit „nee longo tempore superfuit" zou
een onverantwoorde toevoeging zijn, — in H. E., V, 18 heeft BEDA
uitvoerig den dood van Aldfrid beschreven, — indien er geen
verband bestond met het voorgaande van den zin „ . . . . eum suscipere contemsit". Wij meenen dan ook in dit gezegde van Beda een
bevestiging te vinden van datgene wat EDDIUS in hoofdstuk 59
vertelt over de oorzaak van Aldfrid's dood.
226)

Vergelijk hiervoor: EDDIUS, hoofdstuk 54.

227) W. OBSER, a. w., blz. 86 meent, dat dit heele verhaal een
uitvindsel is van de Romeinsche richting, welke natuurlijk achter
Wilfrid stond. De bedoeling was kennelijk: een rehabilitatie van
Wilfrid mogelijk te maken onder een eventueelen volgenden heerscher. De auteur zegt, dat zulk een radicale ommekeer bij koning
Aldfrid niet is aan te nemen en dat Eddius die moeilijkheid ook
heeft aangevoeld; vandaar zijn beroep op het gezag van vele
getuigen. Maar het waren maar vrouwelijke getuigen, zoo gaat
Obser dan verder, en wij weten, dat deze zeer sterk voor Rome
waren.
Het kan inderdaad waar zijn, dat Eddius hier de zaken met betrekking tot Wilfrid wel wat al te gunstig heeft voorgesteld. Maar
wanneer koning Aldfrid bij het begin van zijn regeering, dus pas
uit een door en door Celtische omgeving gekomen, bisschop Wilfrid
aanvaardde voor den zetel van York, alleen op aansporen van
aartsbisschop Theodorus, dan lijkt het ons niet zoo onwaarschijnlijk,
dat hij ouder geworden en in het gezicht van den dood alles met
Wilfrid in orde heeft willen maken.
Vervolgens lijkt mij in de sententie van Obser de rol van de
Romeinsche partij sterk overdreven. Later, bij de definitieve beslissing en verzoening (III, aant. 236), zal nog blijken, dat zij níet eens
het bisdom York voor Wilfrid konden bemachtigen, zelfs niet in de
meest gunstige omstandigheden na het overlijden van bisschop Bosa.
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Joannes van Beverly, en niet Wilfrid, zal Bosa opvolgen als bisschop
van York.
De Romeinsche gezindheid van de hier aangevoerde vrouwelijke
getuigen is eveneens overdreven. Van Ethelburga weten wij niets,
dus ook Obser niet. Maar des te beter is het van abdis Elfleda
bekend, dat zij krachtens haar opvoeding en functie Iro-Scottisch
georiënteerd moet zijn geweest. Vanwaar anders oordeelde paus
Joannes VI het noodig om haar te schrijven de pauselijke decreten
ten gunste van Wilfrid na te komen. Dat lijkt ons een volkomen
overbodige geste, wanneer men in Rome overtuigd was geweest van
haar Romeinsche gezindheid en haar vereering voor Wilfrid. Dat
kon men niet verwachten van een abdis, die Hilda van Whitby in
haar ambt was opgevolgd (vgl. Ill, aant. 173).
Alles bij elkaar genomen, hebben wij hier bij het uitdrukkelijk
vernoemen van deze twee getuigen en „multi alii testes" geen reden
om aan de geloofwaardigheid van Eddius te twijfelen.
228) Uit het gezegde van koning Aldfrid: ,
quicumque mihi
in regnum successerat. . . . " , blijkt duidelijk, dat de kwestie van de
opvolging nog niet definitief was uitgemaakt. Aldfrid, de natuurlijke
zoon van koning Oswiu, kon misschien verwacht hebben, dat zijn
kinderen moesten wijken voor de wettige erfgenamen van Oswiu.
Hoe het ook zij, Eadwulf maakte zich meester van de regeering en
scheen een stevigen aanhang gekregen te hebben, anders had hij
zeker niet zoo durven optreden tegen Wilfrid en was het hem evenmin mogelijk geweest Bertfrid en Osred in Bamborough, een stad
in het uiterste Noorden van Northumbrië, te belegeren (vgl. EDD.,
60).
Dat Eadwulf reeds in de eerste dagen van zijn regeering zoo tegen
Wilfrid optrad, is voor ons een bevestiging van datgene, wat wij
zeiden in de voorgaande aanteekening, dat namelijk de partijgangers
van Wilfrid, d. w. z. de Romeinsche partij, niet zoo'n geweldigen
invloed hadden als men wel wil doen voorkomen. Was dit wel het
geval geweest, dan zouden zij Eadwulf, omwille van Wilfrid, niet
hebben gesteund en was hem de strijd tegen Osred zeker onmogelijk
geweest.
Van Eadwulf weten wij verder niets, dan dat hij, volgens Eddius,
maar gedurende twee maanden regeerde. Daaruit kunnen wij afleiden, dat de regeering van Osred in Februari 706 begonnen is,
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wanneer men tenminste aanneemt, dat koning Aldfrid in December
705 gestorven is( vgl. Ill, aant. 249).
Beda schijnt het níet de moeite waard gevonden te hebben om
Eadwulf te vernoemen, want als opvolger van Aldfrid vinden wij
Osred aangegeven, en niet Eadwulf (vgl. Η. E., V, 19).
229) Naar aanleiding van het korte zinnetje van EDDIUS, hoofd
stuk 59: „ . . . . cum filio suo proprio veniens", hebben verschillende
auteurs gemeend te moeten aannemen, dat Wilfrid gehuwd is
geweest, zoo o.a. J . KEMBLE, a. w., II, No. 114 en W. OBSER, α. w,.
blz. 86, aant. 1. HO WORTH, α. w., II, biz. 250 weet al direct de
finesses van deze verbintenis en fantaseert er een onbekende konin
gin bij, welke, nu in tegenovergestelde richting als St Ethelreda het
slachtoffer zou zijn geworden van Wilfrid's verdachte praktijken op
zedelijk gebied (vgl. I, blz. 56—57).
Indien wij dit gezegde van Eddius letterlijk moeten verstaan,
vragen wij ons af, waarom wíj het dan ook bij andere gelijke
passages niet doen. Bij EDDIUS, hoofdstuk 3 b.v. spreekt Aidan
over Wilfrid, als over zijn „zeer beminden zoon", „ . . . . consensum
dedit filio c a r i s s i m o . . . . " . De aartsdiaken Bonifacius behandelt
Wilfrid als zijn eigen kind: „ . . . . quasi proprio filio suo díligenter
dictavit" (EDD., 5). Bisschop Annemundus ontvangt zijn zoon
Wilfrid: „ . . . . Et episcopus gratias agebat Deo, quod f ilium suum
incolumem custodivit" (EDD., 6).
Voor dezelfde „moeilijkheden" staan wij eveneens bij de volgende
teksten. In EDDIUS, hoofdstuk 18 wordt Eodwald „filius episcopi"
genoemd; in hoofdstuk 26 lezen wij over Willibrord: „ . . . . quod
adhuc superaedificat filius eius, Inhrypis nutritus, gratia Dei Willibrordus episcopus"; in hoofdstuk 42 vinden wij nog een gehoorzamen zoon Ceadwalla: „ . . . . et ille ei filius obediens".
Zijn deze gevallen meer als voldoende om aan te toonen, dat
Howorth niet het minste recht heeft om dergelijke conclusies te
trekken, er zijn ook nog positieve aanwijzingen om te bewijzen, dat
er van een huwelijk van Wilfrid heelemaal geen sprake kan zijn.
Het sterkste is wel het gegeven van EDDIUS, hoofdstuk 21 : „Corpus
quoque ab utero matris suae integrum, sicut coram fidelibus testatus
est, sine pollutione custodivit". Dit wordt bevestigd door WILHELM
van MALMESBURY (PL., 179, 1555) : „Praeterea ventre castigatior,
vigiliis et orationibus promptior, a matre integrara servans pudicitiam nee in adolescentia incurrit culpara". En wat Wilfrid zelf
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onderhouden heeft, leerde híj ook aan zijn leerlingen: , , . . . . haec
eosdem in arctam continentiae viam i n d u x i t . . . . " (EAD., 22).
De kwestie blijft natuurlijk nog bestaan: wat is hier bedoeld met
die eigen zoon van Wilfrid. Er zijn auteurs, die zeggen dat het hier
over een geestelijk kind van Wilfrid gaat, o.a. RAINE, H. Y., I, biz.
59, aant. 6. H. & S., I l l , biz. 218 meenen, dat hier Eodwald bedoeld
is, waar EDDIUS, hoofdstuk 18 over spreekt. W. LEVISON in zijn
Vita sancii Wilfridi, biz. 254 zegt, dat hier geen sprake is van een
natuurlijk of geestelijk kind van Wilfrid, maar zonder twijfel van
een zoon van Eadwulf.
Het is o.i. niet uit te maken, wie van de hier genoemde auteurs
gelijk heeft. Zoowel voor het een als voor het ander is iets te zeggen,
maar er blijven toch nog altijd, tegen ieder van die meeningen,
bezwaren bestaan. Een ding is echter zeker, dat het in geen geval
een eigen kind van Wilfrid is geweest. Het andere moet, bij gebrek
aan bronnen, louter hypothese blijven.
230) Zooals wij reeds in II, aant. 228 zeiden, doet BEDA het
voorkomen alsof er nooit een Eadwulf bestaan heeft en laat hij
Osred direct zijn vader Aldfrid opvolgen: „Anno dominicae incarnationis DCCV Aldfrid, rex Nordanhymbrorum, defunctus e s t . . . .
cui succedens in imperium filius suus Osred, puer octo circiter
annorum, regnavit annis XI" (H. E., V, 18; vgl. Ill, aant. 249).
De ambtsaanvaarding van Osred beteekende het begin van een
droeve periode in de geschiedenis van Northumbrië, zoowel op
politiek als kerkelijk gebied. De binnenlandsche twisten waren niet
van de lucht, de verschillende partijen bestreden elkander voort,
durend. Als slachtoffer van zoo'n burgertwist zou ook Osred, nog
geen twintig jaar oud, vallen: „Siquidem anno ab incarnatione
Domini DCCXVI, quo Osredo occiso Coenred gubernacula regni
Nordanhymbrorum suscepit" (H. E., V, 22).
Bij de nauwe verbinding van kerk en staat in deze landen lag het
voor de hand, dat het op kerkelijk gebied ook níet al te best ging.
Het beste vinden wij den droevigen toestand van het kerkelijke
leven beschreven in een brief van Bonifacius, welken hij schreef aan
koning Ethelbald van Mercië. Wij lezen daar het volgende:
„ . . . . p r i v i l e g i a ecclesiarum in regno Anglorum intemerata et
inviolata permanserunt usque ad tempora Ceolredi Regis Mercionum et Osredi Regis Derorum et Berniciorum. Hi duo reges haec
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duo peccata maxima in provinciis Anglorum diabolico instinctu suis
exemplis sceleratis contra praecepta evangelica et apostolica Salvatoris nostri publice facienda monstra veruni. Et in istis peccatis
commorantes, id est in stupratione et adulterio nonnarum et fractura monasteriorum, justo judicio Dei damnati, de culmine regali
huius vitae abjecti et inmatura et terribili morte praeventi, a luce
perpetua extraneï, in profundum inferni et tartarum abyss: demersi
sunt".
Over koning Osred zegt Bonifacius: „Osredum quoque spiritus
luxoriae, fornicantem et per monasteria nonnarum sacratas virgines
stuprantem et furentem, agitavit; usque quod ipse gloriosum regnum
et juvenilem vitam et ipsam luxoriosam animam contemptibili et
despecta morte perdidit" (vgl. H. & S., Ill, biz. 355).
HOWORTH, a. w., II, biz. 504, sprekend over het feit, dat Osred.
de „filius adoptivus" van Wilfrid, opgroeide tot zulk een misdadig
vorst, zegt: „It is possible that that dominating person (Wilfrid),
who had suffered so much at the hands of the Northumbrians for
many jears, should also have revenged himself upon them by allowing the boy who was his protégé to become a reprobate". Deze
infame insinuatie vindt zelfs Meissner, die anders bij Howorth
zweert, wel wat al te erg. Toch maakt ook hij het niet beter met zijn
hypothese: „Is is not far more likely that the young king chafed
under the rigid discipline which no doubt Wilfrid would have enforced, and that, as in so many cases, a too strict upbringing defeated
its own ends" (MEISSNER, a. w., biz. 93). Allereerst dienen wij
er op te wijzen, dat deze veronderstelling niet erg origineel is.
HOWORTH, a. w., II, blz. 222 had al verteld: „Aeddi says he
became Wilfrid's adopted son, and we may well believe he was
under his complete control".
Toch meenen wij ook dit te moeten ontkennen. Osred werd het
aangenomen kind van Wilfrid bij het begin van zijn regeering en
volgens BEDA, H. E., V, 18 was Osred toen een knaap van acht
jaar. Als regeerend vorst, hoe jong dan ook, zal Osred aanwezig
¿ijn geweest bij gebeurtenissen, die hem totaal onttrokken aan de
zorgen van Wilfrid. Wij zien dit al plaats vinden bij de volksvergadering te Nidd, waarover EDDIUS in hoofdstuk 60 spreekt.
Bovendien stierf Wilfrid ín het vierde jaar van Osred's regeering
(H. E., V, 19), zoodat er van een sterken invloed van Wilfrid geen
sprake kan zijn. Dat Wilfrid in die vier jaar kans zag om van dien
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knaap een booswicht te maken, is een even absurde als infame veronderstelling.
Evenmin kunnen wij aanvaarden, dat de bisschop van York, bij
zooveel afwezigheid van Osred, een strenge discipline heeft opgelegd aan zijn aangenomen zoon. Wij zouden haast wenschen, dat
dit inderdaad had kunnen geschieden. Misschien was koning Osred
dan iemand geworden van het formaat als een Willibrord, die wel
door een strenge discipline van Wilfrid werd gevormd tot den
offervaardigen en heiligen missionaris van onze landen.
231) Het eerste regeeringsjaar van Osred valt in de jaren 705
en 706 (vgl. BEDA, H. E., V, 18 en III, aant. 249).
232) De rivier de Nidd stroomt bij de stad Knaresborough, ten
Westen van York.
233) In tegenstelling met de synode van Austerfield waren op
deze bijeenkomst te Nidd alleen maar de bisschoppen van Northumbrië aanwezig, met uitzondering dan van aartsbisschop Bertwald.
Toch was het een bijeenkomst, welke met betrekking tot de aanwezigen volkomen overeenstemde met de verlangens van paus
Joannes VI.
Het is alleen jammer, dat Eddius niet de namen van de drie
bisschoppen gegeven heeft. Hoogstwaarschijnlijk zijn aanwezig
geweest Bosa van York en Joannes van Hexham, aangezien dezen
met name genoemd worden in het schrijven van den paus (vgl.
EDD., 51). Wie de derde bisschop van Northumbrië was, weten wij
niet. Misschien wel de bisschop van Lindisfarne.
234) HOWORTH, α. w., II, blz. 225 maakt zich schuldig aan een
ernstige fout, wanneer hij schrijft: „The abbess Aelfleda, the widow
of king Aldfrid, who, to use a homely phrase, lived in St. Wilfrid's
pocket, d e c l a r e d . . " .
Het eerste gedeelte van deze uitspraak is volkomen foutief, aan
gezien iedereen weet, dat Elfleda een dochter van koning Oswiu
en dus een zuster van Alfrid was (vgl. Η. E., Ill, 24).
Het tweede gedeelte is weer een van die volledig onverantwoorde,
ja^ valsche veronderstellingen, zooals wij er zoovele bij Howorth
vinden, wanneer er iets ten gunste van Wilfrid wordt gezegd (vgl.
Ill, aant. 173 en 227).
235)
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Vergelijk hiervoor: III, aant. 228,

236) Wij zouden uit dit gegeven van Eddius misschien mogen
concludeeren, dat, hoewel de aanwezigen zich voor een gunstige
oplossing uitspraken, de drie bisschoppen van Northumbrië niet
direct toestemden. Misschien hebben zij, na de gesprekken met den
aartsbisschop en abdis Elf leda, ingezien, dat het tijd werd hun
verzet op te geven, indien zij tenminste wilden behouden, wat zij
in bezit hadden. Zoo kwam dan ook met hun goedvinden de oplossing tot stand. Overeenkomstig Wilfrid's eigen verlangen te Rome
uitgesproken, verkreeg hij zijn beide kloosters Ripon en Hexham,
de stichtingen, welke hem door paus Agatho bij privilege als zijn
blijvend eigendom waren geschonken,
Deze beslissing was inderdaad minder gunstig dan die van het
jaar 686, toen Wilfrid ook het bisdom York terugkreeg. Ook werden
de decreten van de pahsen Agatho, Benedictus en Sergius niet
opgevolgd. Het nieuwe decreet van paus Joannes werd uitgelegd in
een geest, welken Wilfrid reeds voorzien had, toen hij ín Rome een
deel van zijn aanspraken opgaf. De volle erkenning van zijn rechten
zou te veel gevraagd zijn van de Northumbrische autoriteiten.
Wilfrid verlangde naar rust en nam aan, wat hem werd aangeboden.
Zeker, de herhaalde stappen van Rome en de vasthoudendheid van
Wilfrid aan zijn rechten, hadden niet geleid tot een onmiddellijk
en schitterend succes, hoewel zijn levensbeschrijvers dit trachtten
te verbloemen en EADMER, hoofdstuk 51 de beslissing van Nidd
zelfs als een succes voor Wilfrid wilde aangeven.
In een zeer bepaalden zin heeft Eadmer gelijk, want door de
erkenning van de pauselijke macht in kerkelijke zaken, werd op
deze bijeenkomst een precedent geschapen, dat later onder meer
gunstige omstandigheden een groóte beteekenis zou krijgen. Immers,
de meer herhaalde, succesvolle beroepen op Rome beginnen onder
aartsbisschop Anselmus van Canterbury. En Eadmer, die, als de
toegewijde vriend van Anselmus, volkomen op de hoogte was van
diens contact met Rome, kan hieraan gedacht hebben, toen hij over
de eerste erkenning van Rome's macht in Engeland aan het schrijven
ging. Inderdaad was dit een succes, door het optreden van Wilfrid
verkregen.
237) Naar aanleiding van de beslissing op de bijeenkomst te
Nidd, schrijft BEDA, H. E., V, 19: ,
tandem cunctis faventibus
in praesulatum sit suae receptus ecclesiae.
Het zou natuurlijk onmogelijk zijn geweest om deze duistere
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plaats te verklaren, indien Beda zelf niet uitgebreider over deze
zaak geschreven had. In H. E., V, 3 zegt hij namelijk: „ . . . . quia
cum reverentissimus vir Wilfrid post longum exilium in episcopatum
esset Hagustaldensis ecclesiae receptus, et idem Joannes, defuncto
Bosa multae sanctitatis et humilitatis, episcopus pro eo Eboraci
substitutus.
Het is natuurlijk erg jammer, dat wij., niet weten wanneer Bosa
precies gestorven is. In alle geval wordt hij nog met name genoemd
in het schrijven van paus Joannes VI (vgl. Ill, aant. 213). Ook
wordt er bij gelegenheid van de synode te Nidd nog gesproken over
drie Northumbrische bisschoppen, waaruit wij misschien mogen
concludeeren, dat Bosa ook tot hen behoord heeft, aangezien hij
¿eer geïnteresseerd was bij de beslissingen, die aldaar genomen
zouden worden en omdat hij op bevel van paus Joannes VI aanwezig moest zijn. Indien wij echter den juisten datum van Bosa's
dood kenden, dan zouden wij weten of Wilfrid reeds op de synode
van Nidd of eerst een weinig later het bisdom Hexham verkreeg.
In alle geval moet de dood van Bosa vallen rond de synode van
Nidd, en heeft Wilfrid toen ook het bisdom Hexham gekregen. Wij
weten immers, dat deze bijeenkomst plaats had in het jaar 705.
Welnu, nadat BEDA verteld heeft over de restauratie van Wilfrid te
Hexham, zegt hij: „Sicque (dus als bisschop) IUI annis, id est usque
ad diem obitus sui, vitam duxit in pace" (H. E,. V, 19). En aangezien Beda Wilfrid's dood in het jaar 709 plaatst (vgl. Ill, aant. 249),
moet Wilfrid dus ongeveer vanaf de synode van Nidd bisschop zijn
geweest in Hexham.
238) W. LEVISON in zijn Vita sancii Wilhidi, blz. 177 zegt, dat
dit gegeven van Eddius waarschijnlijk slaat op de handelwijze van
bisschop Bosa. Wij meenen dit echter te moeten ontkennen.
Eddius spreekt over de beide partijen in het meervoud, gebruik
makend van de termen „illorum" en „nostrorum". Het is daarom
onmogelijk, dat het enkelvoud „ante obitum suum" zou slaan op
„illorum", of m.a.w. hiermede kan onmogelijk bisschop Bosa bedoeld
zijn. Krachtens het gebruik van den enkelvoudigen vorm en het
aanwenden van het bezittelijke voornaamwoord „suus", moeten
zoowel „possessionem suam" en „ante obitum suum" betrekking
hebben op den persoon van Wilfrid.
Bovendien vindt deze hypothese heelemaal geen steun in onze
bronnen, waar toch duidelijk gezegd wordt, dat bij de gelegenheid
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van Bosa's dood Joannes naar York ging en dat daarom juist het
bisdom Hexham aan Wilfrid geschonken werd. Over de bemoeiingen
van Bosa om deze oplossing tot stand te brengen, wordt nergens
gesproken.
239) Met dit gegeven van Eddius is nog heelemaal niet gezegd,
dat de vier jaar, welke Wilfrid nog te leven had, op dit moment
beëindigd werden (vgl. EDD., 54). Eddius beweert dat nergens, hij
wil alleen zeggen, dat het naar het einde ging, „tempus appropinquaret". Hij vertelde dat waarschijnlijk naar aanleiding van het
feit, dat Wilfrid wederom een hernieuwden aanval van de ziekte te
verduren had, die hem ook te Mcaux had aangegrepen.
Ook Wilfrid zelf spreekt daarover in denzelfden geest als Eddius,
wanneer hij, na de verdeeling van zijn goederen en de aanstelling
van Tathbert tot abt van Ripon, zegt: „Ideo namque haec statuta
dico, ut, me Michael archangelus visitans, paratum inveniat: signa
enim obitus mei multa fréquentant" (EDD., 63). Wij dienen het
bovenstaande goed te onthouden, aangezien sommige auteurs, o.a.
W. LEVISON, a. w., blz. 178, die den dood van Wilfrid in het jaar
710 willen plaatsen, uit dit gegeven van Eddius afleiden, dat aan
Wilfrid, behalve de vier genoemde jaren, nog opnieuw een verderen
tijd van leven werd geschonken om zijn zaken te regelen (vgl. Ill,
aant. 249).
Deze hernieuwde ziekteaanval vond plaats vóór het midden van
het jaar 708, want vanaf dit moment tot aan zijn dood had Wilfrid
nog anderhalf jaar te leven: „ . . . . in gaudio suorum et pace perfecta vivens et omnia ea quae prius hominibus defuisse ei videbantur, per spatium anni et dimidii post infirmitatem piene perfecteque emendavit" (EDD., 63).
240) Het doet op het eerste gezicht vreemd aan van Eddius te
vernemen, dat Wilfrid, de vurige aanhanger en propagandist van
den regel van Sint Benedictus, zijn kloosters gaat stellen onder
oversten, die hij zelf heeft uitgekozen: „ . . . . ut et omnem vitam
nostram in diversis locis secundum suum desiderium sub praepositis
a se electis constitueret".
Natuurlijk hebben sommige auteurs dit Wilfrid zeer kwalijk
genomen en deze handelwijze uitgelegd als volkomen in strijd met
genoemden kloosterregel. De inferieure insinuaties, welke Howorth
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in verband hiermede opschreef, vinden wij te erg om weer te geven.
Voor hem echter, die bekend is met den regel van St. Benedictus
en de geschiedenis ervan, kan dit optreden van onzen heilige geen
verwondering wekken, evenmin een reden zijn om hem te beschuldigen van lijnrecht tegen de voorschriften van dienzelfden regel te
zijn ingegaan.
Op de allereerste plaats dient te worden opgemerkt, dat Benedictus, naast een keuze door alle monniken, ook nog de mogelijkheid
openlaat dat een gedeelte der kloostergemeente, hoe klein dan ook,
een overste kan kiezen; „ . . . . sive etiam pars quamvis parva
congregationis saniori Consilio elegerit" (REGEL, hoofdstuk 64,
uitg. P. DELATTE, Commentaire sur la Règle de saint Benoit, blz.
503). Wilfrid behoeft maar met eenige van zijn meest vertrouwde
volgelingen de zaak der opvolging besproken te hebben en de keuze
was volkomen in overeenstemming met den door hem ingevoerden
regel (vgl. EDD., 63).
Vervolgens moet men er zich níet over verwonderen, als er in die
dagen bij de kloosterpraktijken van de Benedictijnen sommige
dingen voorkomen, welke afwijken van de streng gedisciplineerde
praxis van de tegenwoordige Benedictijnsche kloosters. De eerste
Romeinsche Benedictijnen stonden in Engeland voor een taak
waarover hun regel met geen enkel woord sprak, ja, voor een werk,
dat eigenlijk in strijd was met den grooten plicht van de stabilitas
loei. En toch was het een Benedictijnsch monnik en nog wel een
paus, die aan hen dat werk oplegde. Daarover mag men paus
Gregorius geen verwijten maken, eerder de Voorzienigheid danken,
dat zij juist deze monniken opriep om de Angelsaksische missie te
beginnen.
Wanneer nu die eerste Benedictijnsche missionarissen in Engeland
zijn uitgestorven, wordt hun arbeid op grootsche wijze door hun
inheemsche volgelingen voortgezet. Maar van een echte Benedictijnsche traditie in Brittanië is nog geen sprake. Wij vinden in den
persoon en in het werk van Wilfrid, Willibrord en Bonifacius vele
elementen, welke eerder aan de Iro-Scottische, dan aan de zuiver
Benedictijnsche kloosterpraktijken doen denken, Wij herinneren
hier aan den beroemden treklust van de Iro-Scotti, het „peregrinari
pro Christo", aan het klooster van Willibrord te Utrecht, waar hij
eerst vele jaren na de stichting den regel van Benedictus invoerde.
Bonifacius stuurde, vóórdat hij in Fulda het echte Benedictijnsche
kloosterleven in praktijk wilde brengen, Sturmi naar Italië om daar
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de zuivere tradities te bestudeeren. En niemand zal hem dat kwalijk
nemen, want juist de zuivere tradities kende hij niet.
Speciaal met betrekking tot het aanwijzen van een opvolger,
hebben wij in de geschiedenis van Cluny, — de grootsche hervormingsbeweging, welke hel zich als een eer aanrekende den regel
van Benedictus nàar de letter te volgen, — verschillende voorbeelden, dat abten hun opvolger zelf aanwijzen. Wij denken hier aan
de abten Majolus en Odilo en niemand heeft ooit beweerd, dat deze
keuze ongeldig zou zijn geweest. Zelfs in onze dagen schijnt de
invloed van een voorganger groot te zijn, want P. DELATTE, α. w.,
blz. 505 schrijft: „Aujourd' hui encore, l'Abbé a le droit de
s'intéresser à l'avenir des siens et de pressentir, mais avec une
discrétion infinie, quel pourra être l'héritier de sa pensée et le
continuateur de son oeuvre, si vraimant il a eu une pensée et s'il
a travaillé à une oeuvre digne de durer".
Alles bij elkaar is er dus ook hier weer geen reden om Wilfrid's
handelwijze af te keuren, als zou hij, tegen de bestaande voorschriften in, zijn eigen zin en eigen inzicht hebben doorgedreven. Eerder
zou men kunnen zeggen, dat híj zijn ijver door voorzichtigheid
getemperd heeft (vgl. J. LINGARD, α. w., I, blz. 188).
241) Op het einde van zijn leven heeft Wilfrid ook nog een
aanklacht moeten vernemen tegen de orthodoxie van Beda.
In het jaar 708 (vgl. С. PLUMMER, α. w., I, blz. cxlvi) schreef
Beda een langen brief aan den monnik Plegwinus te Hexham (Opera
Bedae, uitg. GILES, I, blz. 144—154). Deze monnik had Beda doen
weten, dat men er in het openbaar over sprak, als zou hij kettersche
stellingen verkondigd hebben in zijn werk De ratione
temporum.
Beda herinnerde zich nu, dat een vijftal jaren geleden tusschen hem
en een anderen monnik van Hexham een gesprek had plaats gevon.
den naar aanleiding van dit werk, en hoe hij toen verteld had, hoe de
Hebreeuwsche tekst van den Bijbel en de Septuagintvertaling ver
schillen met betrekking tot de tijdberekening. Die monnik had nu
waarschijnlijk rondgestrooid, dat Beda de kortere tijdrekening van
den Hebreeuwschen tekst aannam en tengevolge daarvan dwaalde
omtrent het moment van de komst van Christus, afweek van d e
traditioneele opvatting der Kerk. Misschien heeft men, aldus Beda,
er toen van gemaakt, dat hij de komst van den Christus geheel ont
kende.
Wanneer Beda dit alles vastgesteld heeft, zet hij nog eens
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opnieuw zijn opvattingen uiteen en eindigt met het dringend verzoek,
dat Plegwinus den brief aan zijn abt zal geven, opdat deze hem in
tegenwoordigheid van bisschop Wilfrid kan voorlezen en hij, Beda,
aldus gerehabiliteerd zal worden, waar hij beschuldigd is: ,
ut,
quoniam, ilio praesente atque audiente, insipientibus sum prius
appetitus convitiis, ipso etiam nunc audiente ас diiudicante, quam
immeritus eadem convitia sim perpessus appareat".
Wij kunnen ons voorstellen, dat beide partijen volkomen gerust
gesteld werden door den ouden bisschop en geheel voldaan naar
hun kloosters terugkeerden.
242) Met deze kerken zijn waarschijnlijk bedoeld de basiliek
van Maria de Meerdere en St. Paulus buíten de Muren. Over Wilfrid's verlangen om in Rome te sterven, vergelijke men III, aant. 216.
243) Over Tathbert en zijn aanstelling tot abt van Ripon,
vergelijke men I, aant. 26 en 27; III, aant. 240.
244) Wij moeten hierbij onthouden, dat de H. Benedictus in het
eerste hoofdstuk van zijn Regel zeer waardeerend spreekt over het
kluizenaarsleven, een levenswijze, welke hij uit eigen ondervinding
had leeren kennen.
245) Ceolred, de zoon van Ethelred, was koning van Mercië
geworden, nadat Coenred afstand had gedaan van de regeering om
naar Rome te pelgrimeeren.
In het begin van zijn regeering ging alles, zooals uit EDDIUS,
hoofdstuk 64 blijkt, tamelijk goed. Maar langzamerhand werd het
minder en was Ceolred al niet veel beter dan Osred van Northumbrië. Bonifacius noemt beide koningen even slecht (vgl. Ill,
aant. 230) en van Ceolred zegt hij letterlijk: „Nam Ceolredum,
precessorem venerandae celsitudinis tuae, — ut testati sunt, qui
praesentes fuerant, — apud comités suos splendide epulantem,
malignus spiritus, qui eum ad fiduciam dampnandae legis Dei
suadendo pellexit, peccantem subito in insaniam mentis convertit;
ut sine paenitentia et confessione, furibundus et amens et cum
diabolis sermocinans et Dei sacerdotes abhominans, de hac luce sine
dubio ad tormenta inferni migravit" (H, & S:, III, blz. 355). Ceolred
stierf in 716, in hetzelfde jaar van Osred's dood: „Anno DCCXVI,
Osred rex Nordanhymbrorum interfectus, et rex Merciorum Ceolred
defunctus" (H. E., V, 24).
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Wij moeten nog wijzen op het feit, dat MONTALEMBERT, α. w.,
IV, blz. 362, ondanks de uitdrukkelijke gegevens van Eddius, Beda
en Bonifacius, de twee koningen Coenred en Ceolred identificeert,
wanneer hij schrijft: „Le nouveau roi de Mercie, Ceonred, neveu de
son vieil ami Ethelred, l'avait invité à venir conférer tant de l'état
des monastères en Mercie que de sa propre âme; entraîné par
l'exemple de son oncle vers la vie monastique, il voulait consulter
Wilfrid, avant d'aller rejoindre cet oncle dans le cloître".
Men zou nog geneigd zijn om hier een drukfout aan te nemen.
De namen Ceolred en Ceonred verschillen immers niet zoo heel
veel. Toch kan het geen drukfout zijn, want Ceonred inviteerde
Wilfrid niet om naar zijn kloosters in Mercië.te komen kijken. Ook
koning Ceolred kan hier weer niet bedoeld zijn, want deze was een
zoon van Ethelred en deed alles, behalve het voorbeeld van zijn
vader volgen en kloosterling worden.
246) Wat wij gezegd hebben over de aanstelling van de verschillende abten door Wilfrid, geldt ook in gelijke mate voor het
eigendomsrecht van de Benedictijnsche monniken in die dagen,
hoewel dít ons nog vreemder aandoet dan het eerste. Toch moet
het ons niet al te zeer verwonderen, want ook in het leven van Willibrord komen dergelijke gebeurtenissen voor, b.v. wanneer hij aan
het einde van zijn verdienstelijke loopbaan zijn testament gaat
maken (vgl. G. VERBIST, a. w., blz. XXI vv.).
247) De abt van het klooster Oundle was toentertijd een zekere
Cudualdus: „ . . . . in monasterio suo, quod habebat in provincia
Undalum, sub regimine Cudualdi a b b a t i s . . . . " (Η. E., V, 19).
248) Over deze aanstelling zegt BEDA, H. E., V, 20: „
susc e p i t . . . . pro Wilfrido episcopatum Hagustaldensis ecclesiae Acca
presbyter e i u s . . . . " .
Voor de gegevens over Acca vergelijke men I, blz. 8; aant. 28;
III, aan. 95.
249) Er is veel geschreven over de kwestie, wanneer Wilfrid
precies gestorven zou zijn. De verschillen betreffen zoowel het jaar,
de maand als den dag.
Wat het eerste betreft, meenen wij ons te moeten houden aan het
jaar 709 en wel om het uitdrukkelijk gegeven van Eddius en Beda.
BEDA, H. E., V, 19 zegt namelijk, dat Wilfrid stierf in hetzelfde
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jaar dat Coenred afstand deed van zijn regeering: „Anno autem
imperii Osredi IIII o , Coinred, qui regno Merciorum nobilissime
tempore aliquanto praefuerat, nobilius multo regni sceptra reliq u i t . . . . Eodem sane anno, quo hi (Coenred en Offa) Brittaniam
relinquere, antistes eximius Wilfrid post XL et V annos accepti
episcopatus diem clausit extremum in provincia, quae vocatur
Inundalum
". Elders in H. E., V, 24 dateert BEDA dit vertrek
van de vorsten uitdrukkelijk in het jaar 709: „Anno DCCVIIII,
Coenred rex Merciorum, postquam V annos regnavït, Romam
pergit".
Uit het opgeven van de regeeringsjaren van koning Osred, kunnen wij niets met zekerheid concludeeren, aangezien de datum van
Aldfrid's dood niet met absolute zekerheid te bepalen is. Immers,
volgens BEDA, H E., V, 18 moet koning Aldfrid gestorven zijn:
„ . . . . anno regni sui XX o necdum i m p l e t o . . . . " . En dit, gerekend
vanaf Egfrid's dood en de opvolging van Aldfrid op 20 Mei 685
(vgl. H. E., IV, 24), moet ons doen besluiten, dat koning Aldfrid
stierf vóór 20 Mei 705.
Daartegenover staat, dat de Saksenkroniek den dood van Aldfrid
in December 705 plaatst: „This year died Ealdferth, king of the
Norhtumbrians, on the nineteenth day before the calends of January,
at Driffield" (J. INGRAM, a. w., biz. 46, ad ann. 705). De meeste
auteurs nemen dezen datum als den juisten aan.
Wanneer wij nu bedenken, dat Eadwulf gedurende twee maanden
over Northumbrië regeerde en dat daarna Osred aan de regeering
kwam, dan begint volgens Beda diens bestuur nog in het jaar 705,
terwijl volgens de Saksenkroniek
dit in het jaar 706 een aanvang
moet nemen. Het ligt dus voor de hand, dat wanneer wij geen
vasten begindatum hebben, wij evenmin verder komen met de opgave
van Osred's regeeringsjaren.
Hetzelfde geval doet zich voor met BEDA, H. E., V, 20 waar
gezegd wordt, dat de dood van abt Hadrianus plaats vond een jaar
na het sterven van Wilfrid, dus in 710. Wanneer Beda echter in
hetzelfde hoofdstuk dezen datum nader bepaalt door te vertellen,
dat dit gebeurde: een en veertig jaar na de zending van aartsbisschop Theodorus en negen en dertig jaar na de aankomst van
Hadrianus in Engeland, dan komen wij weer aan het jaar 709 voor
den dood van Hadrianus.
In EDDIUS, hoofdstuk 66, missen wij een nauwkeurige opgave
van het jaar van Wilfrid's dood. Alleen zegt hij, dat Wilfrid begra424

ven werd te Ripon: , , . . . . anno aetatis suae septuagésimo s e x t o . . . .
per quadraginta sex annos episcopatus sui".
Nu weten wij, dat Wilfrid 24 April 710 werd bijgezet in zijn eigen
kerk te Ripon (Missaal van York, I, blz. xxxiii, uitg. Publications
of the Sart. Society, 1872). Gerekend vanaf zijn geboorte in 634 was
Wilfrid in 710 dus zes en zeventig jaar oud en in het zes en veertigste jaar van zijn bisschopswijding, aangezien dat feit in 664
plaats vond. Dit „per quadraginta sex annos episcopatus sui" van
Eddius, is dus niet in strijd met Beda's bovengenoemde vijf en
veertig jaar, want Beda spreekt over het doodsjaar van Wilfrid ni.
709 en niet over diens bijzetting te Ripon in 710.
Onze andere bronnen geven geen nieuws. Eadmer en Joannes
Tynemuthanus schrijven Beda over; Fridegodus geeft geen jaartal;
Wilh. van Malmesbury en het Vita Auct. Anon. copieeren Eddius.
Er zijn auteurs, die naar aanleiding van Wilfrid's ziekte in 708
(vgl. Ill, aant. 239) beweren, dat de vier, door den aartsengel
Michael aangekondigde jaren in 708 voorbij waren, en dat er daarna
nog anderhalf jaar aan is toegevoegd (EDD., 63). Deze vijf en een
half jaar gerekend vanaf Wilfrid's ziekte te Meaux in 705, geven
dan als Wilfrid's sterfjaar 710. En naar aanleiding van de begrafenis
te Ripon bepalen deze schrijvers den datum op 24 April 710, vooral
steunend op de oudste Kalendaria, o.a. het Metrische
Kalendarium
van York, die inderdaad den dood van Wilfrid op dezen datum
plaatsen (vgl. ReV. Bened., XLVI, blz. 67). Bovendien beroepen zij
zich nog op EDDIUS, hoofdstuk 65, waar verteld wordt, dat Wilfrid
op een Donderdag stierf, omdat op die plaats staat: , , . . . . et omni
hebdómada quintam feriam, in qua obiit, quasi dominicam in epulis
venerari". Welnu, zeggen zij en zij hebben inderdaad gelijk: 24
April 710 was een Donderdag.
Om hetgeen wij echter boven gezegd hebben over de ziekte van
Wilfrid en om het uitdrukkelijk gegeven van Eddius en Beda,
kunnen wij het jaar 710 niet aanvaarden als het sterfjaar van onzen
heilige. Bovendien geven wij de voorkeur aan de maand October
van het jaar 709, omdat een vroegere dateering van Wilfrid's dood,
b.v. in April 709, onmogelijk te rijmen is met de vijf en veertig jaren
episcopaat van Beda, met de uitnoodiging van Ceolred na zijn
ambtsaanvaarding en met den tijd van Wilfrid's laatste verblijf in
Mercië.
Hoe MONT ALEMBERT, α. w., IV, blz. 371 er toe gekomen is om
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als datumi voor Wilfrid's sterven 23 Juni 709 aan te nemen, blijft
ten eenemale een raadsel.
Er wordt ook nog hevig getwist over den dag, waarop Wilfrid
gestorven zou zijn. Sommige auteurs, o.a. HOWORTH, α. w., II, blz.
235 en W. BRIGHT, α. w., blz. 479 nemen een Donderdag aan, nl.
3 October; andere schrijvers houden zich aan Zaterdag, 12 October,
o.a. J. RAINE, The Priory of Hexham, I, blz. xxx, om reden dat
men, volgens EDDIUS, hoofdstuk 65, tijdens het sterven van Wilfrid
in het koor Psalm 103 reciteerde. Deze psalm bidt men inderdaad,
zoowel in het Romeinsche als in het Benedictijnsche brevier in de
Metten van Zaterdag.
Hieruit mag men echter niet de conclusie trekken, dat Wilfrid in
den nacht van Vrijdag op Zaterdag gestorven is. Het gaat hier
immers niet over het koorgebed als zoodanig, maar over het vrome
gebruik van de kloosterlingen bij bet lijk van een gestorven mede
broeder het Psalterium te bidden. EDDIUS zegt immers uitdrukke
lijk in hoofdstuk 65: ,
illi vero in choro d i e
noctuque
i n d e s i n e n t e r psalmos c a n e n t e s . . . . " . Dit nu kan onmogelijk
van het gebruikelijke koorgebed gezegd zijn.
De auteurs, die Zaterdag 12 October aannemen, steunen vooral op
het gegeven van het meer genoemde oude Missaal van York, terwijl
zij, die Donderdag 3 October aanvaarden, zich kunnen beroepen op
het Obituarium van Durham.
Het is ons verder onmogelijk om uit te maken, wie van de schrij
vers er nu eigenlijk gelijk heeft. Wij houden ons daarom aan datgene
wat vrijwel vaststaat: een Donderdag in de maand October van het
jaar 709.
250) Interessant is nog te vermelden, dat Sint Willibrord den
dood van Wilfrid mededeelde aan de kloosterlingen van Chelles in
Juli 710 (vgl. VERBIST, a. w., blz. 117).
Waarom Wilfrid's naam niet voorkomt in het Calendarium van
Willibrord, blijft een even onbeantwoorde vraag als het niet ver
melden van Egbert en abdis Irmina. W. LAMPEN meent als reden
hiervan te kunnen geven, dat het Calendarium reeds gereed was
vóór den dood van Wilfrid (Willibrord en Bonifacius, blz. 67).
251) BEDA, H. E., V, с 19 beschrijft Wilfrid's lof in het graf.
schrift uit de kerk van Ripon:
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Wilfridus hic magnus requiescit corpore praesul,
Hanc Domino qui aulam ductus pietatis amore
Fecit, et eximio sacravit nomine Petri,
Cui claves caeli Christus dedit arbiter orbis;
Atque auro ас Tyrio devotus vestiit ostro.
Quin etiam sublime crucis, radiante metallo,
Hic posuit tropaeum, пес non et quattuor auro
Scribi evangelii praecepit in ordine libros;
Ac thecam e rutilo his condignam condidit auro;
Paschalis qui etiam sollemnia tempora cursus
Catholici ad iustum correxit dogma canonis,
Quem statuere patres, dubioque errore remoto,
Certa suae genti ostendit moderamina ritus;
Inque locis istis monachorum examina crebra
Colligit, ас monitis cavit, quae regula patrum
Sedulus instituit; multisque domique forisque
lactatus nimium per tempora longa periclis,
Quindecies ternos postquam egit episcopus annos
Transiit, et gaudens caelestia regna petivit.
Dona, Jesu, ut grex pastoris calle sequatur.
Over

de beteekenis hiervan is niets met zekerheid

te

SLOTBESCHOUWING
Wanneer wij ons bezinnen op het leven van Wilfrid, kunnen wij
niet anders dan een groóte waardeering koesteren voor den man,
die ondanks menschelijke gebreken, toch één van de grootste figuren
is geweest in de geschiedenis der Kerk van Engeland. Onwillekeurig
denken wij hierbij aan de woorden van S. CRAWFORD, AngloSaxon influence on Western Christianity A. D. 600—800, biz. 30:
„Men mag Wilfrid gerust beschouwen als den waren erfgenaam
van Gregorius den Grooten in het Noorden. Voor hem beteekende
de vereeniging met Rome het verbonden zijn met het middelpunt
van de Christelijke beschaving, het beschermd zijn tegen alle
politieke en religieuze gevaren, welke in die donkere tijden de ;Onge
Kerk van Engeland bedreigden".
Het/leven van Wilfrid, vol wisselvalligheden, is een beeld van de
overgangperiode, waarin geheel Engeland toen verkeerde op
velerlei gebied. In het politieke leven zien wij een streven naar het
stichten van groóte rijken; in het kerkelijke leven bemerken .wij,
vooral in het monnikenwezen, een groóte behoefte aan organisatie,
maar ook zien wij gebeuren, ondanks de verwarring, dat de laatste
resten van het heidendom verdwijnen.
En in die tijden riep de goddelijke Voorzienigheid een man op,
die voor ons verschijnt als een organisator en missionaris. Want
Wilfrid tastte de fouten van de Engelsche Kerk in de kiem aan.
Waarom anders zijn hardnekkig volhouden en vasthouden aan de
rechten van zijn bisschopsambt, het naar voren brengen van die
macht tegenover het onkerkelijke streven van de vorsten. Waarom
anders dat op den voorgrond plaatsen van de Romeinsche tradities
en gebruiken in de liturgie, zijn rustelooze arbeid om overal de
goed georganiseerde, Benedictijnsche kloosterpraktijken in te
voeren. Bracht hij door zijn herhaaldelijke beroepen op Rome niet
een geheel nieuw element in het kerkelijke en politieke leven van
Engeland, en bewerkte hij daardoor niet, dat de staat de macht
van den Paus ging erkennen in kerkelijke zaken, dat de bedienaren
van die Kerk in Rome steun en kracht konden zoeken en vinden!
Met welk een edelmoedigheid heeft Wilfrid niet gemissioneerd
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in Friesland, in Sussex en op het eiland Wight. Alles vergetend met
betrekking tot zichzelf, streed en arbeidde hier een apostel, die de
laatste resten van het heidendom uit zijn vaderland verdreef. Wij
mogen daarom gerust zeggen, dat de werkelijke christianiseering
van Engeland een wezenlijke verdienste van Wilfrid is.
En hiermede zijn wij nog lang niet aan het einde van zijn
verdiensten. Integendeel, want op velerlei gebied heeft Wilfrid met
succes gewerkt. Alles had zijn interesse, ieder cultuurgebied trok
zijn aandacht en heeft zijn arbeidslust leeren kennen. Wilfrid wijdde
zich aan de opvoeding van de jeugd, verfraaide zijn kloosters en
kerken met kostbare stukken van schilder-, edelsmeed- en schrijfkunst. Hij stimuleerde een nieuwe architectuur en liet kerken
bouwen, die beroemd waren over het geheele Westen. Hij bevorderde den liturgischen zang en voerde de kerkelijke plechtigheden
zoo hoog mogelijk op.
De tijdsomstandigheden, waarin hij leefde, waren niet van dien
aard, dat Wilfrid zich met alle kracht, die in hem was, kon ontplooien. Hij werd niet begrepen door zijn tijdgenooten, omdat hij
hen ver vooruit was. Dat heeft hem veel lijden, ja zelfs verbanningen
bezorgd, en wat misschien nog erger is: ook het misprijzen van
latere historici, die aan hun afkeer van het ideaal, dat Wilfrid
bezielde, ook zijn persoon hebben geofferd.
Toch legt de geschiedenis van die dagen een waarachtig getuigenis
af van Wilfrid's omvangrijken arbeid. Overal, in het groóte en het
kleine, op politiek en kerkelijk terrein, in het geheele cultureele
leven van zijn vaderland, overal vinden wij de sporen van zijn
geest, hetzij hij zelf de nieuwe vormen heeft geschapen, hetzij hij
medegewerkt heeft met anderen.
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REGISTER
In dit register werden geen titels van geschriften opgenomen; men vindt dus
geen verwijzingen b.v. naar het Vita sancii Cuthberti, auctore Beda. — Wat de
persoons- of plaatsnamen betreft, hebben wij verwijzingen naar den latijnschen
vorm, evenals dien vorm zelf geplaatst achter den nederlandschen vorm; namen,
die zeer dikwijls voorkomen, b.v. Wilfrid, Eddius, York, Engeland, evenzoo
Bijbelsche namen werden niet opgenomen; met het voorzetsel „van", als b.v.
Odo van Canterbury, evenals met de voorzetsels „in", „uit" en „te", b.v. Agilbert,
bisschop in Wessex, werd geen rekening gehouden; van de aanteekeningen onder
aan de bladzijde zijn als regel alleen dan de namen opgenomen, wanneer over
den desbetreffenden persoons- of plaatsnaam iets gezegd wordt; een eenvoudige
verwijzing naar b.v. K. Obser, al of niet gevolgd door een tekst uit diens werk,
vindt dus geen plaats in het register. — Wanneer aan het bladzijde-cijfer een *
is toegevoegd, beteekent dit, dat de desbetreffende persoons- of plaatsnaam
ook of alléén in een aanteekening op die bladzijde voorkomt.
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Lindsey (Lindisfari) 299, 308, 309, 380,
388
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STELLINGEN
I
Met betrekking tot de bekeeringsgeschiedenis van de Angelsaksen
heeft men tot nog toe te-weinig aandacht geschonken aan het werk
van de Pausen na Gregorius den Groóte.
II
Bij de totstandkoming van den bloei der Angelsaksische Kerk in
de 7e eeuw speelt het werk van de opvolgers van de Romeinsche
missionarissen een grootere rol dan men wel meende.
III
Het verval van het godsdienstige en cultureele leven in de Angelsaksische Kerk op het einde van de 8e eeuw is niet uitsluitend te
wijten aan de invallen van Denen en Noormannen.
IV
De vertaling, welke B. Colgrave geeft van Eddius, Vita sancii
Wilfridi, hoofdstuk 29: „In this letters, though they introduce many
doubtfull p o i n t s . . . . " voor:
in quibus cum multas questiones
i n s é r è r e n t . . . . " , is foutief en zeer tendentieus.
V
?
De interpretatie, welke В. Colgrave geeft van Beda, H. E., III, 28
en H. E., V, 19, als zou bisschop Tuda voor de provincie Bernicia
en Wilfrid voor de provincie Deira zijn aangewezen, is volkomen
onverantwoord en in tegenspraak met Beda, H. E,, III, 26 waar van
bisschop Tuda zonder meer gezegd wordt: „ . . . . suscepit pro ilio
(Colman) pontificatum Nordanhymbrorum".
VI
Aan de meening, dat Augustinus in December van het jaar 395
tot bisschop gewijd zou zijn, ontbreekt ieder fundament.
VII
De lezing van Migne (PL, 40, 275) betreffende het Enchiridion van
Augustinus, hoofdstuk 95: „si vellent" is onjuist. Dit moet luiden:
„si vellet".
VIII
Dat de missiearbeid van Sint Wilfrid in Friesland geen blijvende
resultaten heeft opgeleverd, is niet te wijten aan den persoon of
aan de missioneeringsmethode van dezen heilige, maar alleen aan
de ongunstige tijdsomstandigheden.

IX
Bij het beschrijven der factoren van den succesvollen missiearbeid
van Willibrord en Bonifacius heeft men te weinig aandacht besteed
aan de persoonlijke heiligheid van beide missionarissen.
X
Het misverstaan van het begrip „natuur" bij Augustinus, heeft
aanleiding gegeven tot een kettersche interpretatie van den Doctor
gratiae.
XI
De leer over de Sacramenten ontvangt een wezenlijke verrijking,
wanneer wij onze aandacht doen uitgaan naar de verbinding, die er
bestaat tusschen de Sacramenten en de Mysteria Christi.
XII
Waar het gaat over de vereischten voor het priester-zijn, met name
over de probitas vitae, kan het zijn nut hebben na te gaan wat
• Augustinus verstaat onder het „pascere in Christo", als kenmerk in
hen, die als priesters de kudde van Christus weiden.
XIII
De tijdsomstandigheden en het ontstaan van religieuze gemeenschappen, die de practische zielzorg als eerste doel nastreefden,
hebben niet nagelaten invloed uit te oefenen op de ontwikkeling der
moraal-theologische studie.
XIV
De algeheele practische oriëntatie van de Moraaltheologie kan
een beletsel vormen voor het verkrijgen van een inzicht in de totaliteit van het geheele zedelijke leven als zoodanig.
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