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Fantasie en feiten 
De geschiedenis van de vroege Middeleeuwen bestaat voor velen uit een aaneenschakeling 
van vertellingen van mythische helden en grootse daden. Het gebrek aan bronnen, zowel in 
de vorm van geschreven teksten als archeologisch bewijs, plaatste historici en 
verhalenvertellers door de eeuwen heen voor een dilemma: wat kan gezegd worden over lang 
vervlogen tijden, wanneer zoveel details niet ingevuld kunnen worden? Zowel historici als 
vertellers proberen het ongewisse in te vullen. Beide groepen hebben hiervoor een andere 
methode.  
 Vertellers vullen de gaten in het verleden op; daar waar de bewijzen ophouden, 
ontstaat een levendige traditie van fantasie, interpretatie en kleuring, al dan niet aangepast 
aan de wensen van de tijd. Zo kon een naamloze legeraanvoerder uit de zesde eeuw, slechts 
een onduidelijke schim in De excidio et conquestu Brittanae van Gildas,1 uitgroeien tot de 
legendarische koning Arthur. Het gebrek aan concrete feiten over zijn leven creëerde zijn 
faam. Door de inspanningen van de verhalenvertellers is Arthur de bekendste koning 
geworden van de vroege Middeleeuwen.  
 Historici proberen eveneens de gaten in het verleden te dichten. Zij worden hierin 
beperkt door hun métier: waar de verteller zijn fantasie de vrije loop mag laten gaan, moet de 
historicus zijn ideeën blijven baseren op controleerbare feiten. Een kritische historicus kan 
het prestige van koning Arthur alleen appreciëren als een cultuurhistorische literaire 
ontwikkeling. Historici hebben echter, net als vertellers, de behoefte om verhalen te 
vertellen. De studie van Alfred, koning van Wessex (871-899), beantwoordt aan die 
behoefte. 

Waarom bevredigt de bestudering van Alfred de behoefte van kritische historici? 
Zijn faam is gebaseerd op zijn verdiensten op het slagveld en zijn educatieve initiatieven. Dit 
is echter geen verklaring voor zijn populariteit onder historici. Het feit dat historici kunnen 
weten dat Alfred een groot krijger en enthousiast student was, des te meer. Alfred dankt zijn 
status als ‘groot koning’ in de eerste plaats aan de grote hoeveelheid historische 
bewijsstukken die ons overgeleverd zijn. Alfreds regeerperiode heeft een schat van 
archeologische vondsten nagelaten, munten en kunstwerken, en daarnaast een rijke literaire 
erfenis. We bezitten heden ten dage uit de negende eeuw een contemporaine 
koningsbiografie, de Vita Ælfredi,2 drie gedichten,3 wetten,4 oorkonden,5 een testament,6 de 

                                                 
1  Gildas, De exidio et conquestu Brittaniae, ed. M. Winterbottom, The ruin of Britain and other works, History from 

the sources, Arthurian period sources 7 (Londen etc., 1978) I, 10:12-15 : “Ex eo tempore nunc cives, nunc hostes 
vincebant (..) usque ad nnum obsessionis badonici montis, novissimaeque frme de furciferis non minimae stragis, 
quique quadragesimu quartus ut nobi orditur annus mense iam uno emenso, qui et meae nativitatis est.” Dat dit 
fragment over Arthur gaat weten we door een vergelijking te trekken met de Annales Cambriae, ed J. Williams ab 
Ithel, Rerum Brittanicarum Medii Ævi scriptores XL, 72 : “Ad annum 72, Bellum badonis in quo Arthur portavit 
crucem domini nostri Jesu Christi”. 

2  Asser, Asserius de Rebus Gestis Ælfredi, ed. W.H. Stevenson (Oxford, 1904), 1-96. 
3  Een gedicht geschreven door ene Wulfsige, Voorwoord in poëzie bij Werferths Dialogues, ed. D. Yerkes, ‘The full text 

of the Metrical preface of Wærferth’s translation of Gregory’, Speculum 55: 3 (1980), 505-513 en twee acrosticons, 
vermoedelijk geschreven door John ‘the Old Saxon’, Achrostichons Alfred, ed. W.M. Lindsay, ‘The Berne Gospels’, 
Early Welsch script (Oxford 1912), 10-13. 

4  Alfreds wetten, ed. F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen (Halle, 1903-1916), 15-89.  
5  P.H. Sawyer geeft een volledig overzicht van de beschikbare edities, vertalingen en aanverwante literatuur in: 

Alfreds oorkonden, ed. P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters. An annotated list and biblography (Londen, 1968), 343-
357, pp. 155-159.  
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annalen van de Anglo-Saxon Chronicle,7 drie Oudengelse vertalingen van Latijnse werken, die 
vertaald zouden zijn door geleerden uit Alfreds hofkring,8 en vier Oudengelse vertalingen 
van Latijnse literaire werken, die door de koning zelf vertaald zouden zijn.9  

De verschillende bronnen kennen ieder hun eigen beperkingen en problemen, maar 
geven samen een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden. De zwijgende getuigen van een 
roerige periode maken de echo van Alfreds bewind bijna hoorbaar. Alfreds erfenis biedt de 
onderzoeker de mogelijkheid om denkbeelden over Alfred en zijn regeerperiode aan 
verschillende bronnen te toetsen. Zijn roem is gelegen in de mogelijkheid hem te leren 
kennen. Het gebrek aan bronnen maakt Arthur tot een held van de verbeelding. Het 
onderzoek naar Alfred daarentegen, geeft de mogelijkheid om hem te doorgronden.  Alfred 
is een held van de feiten. 

   
 
Alfred, koning van de Angelsaksen 
Het einde van de negende eeuw was een bewogen tijd. De kusten van Angelsaksisch 
Engeland en het continent werden geteisterd door vikingstrooptochten. Alfreds 
regeringsperiode werd gedomineerd door militaire campagnes en initiatieven om deze 
aanvallen een halt toe te roepen. Aanvankelijk leek het onmogelijk om de opmars van de 
noordelijke invallers te stuiten: de Vikingen waren met een grote groep, opereerden in goed 
functionerende plunderbendes, en stootten gemakkelijk door de zwakke Angelsaksische 
verdediging. Alfred was in staat om hierin verandering te brengen. Hij zette aan tot de bouw 
van ‘burhs’, versterkte plaatsen bij steden, en hij organiseerde de oprichting van een sterke 
vloot. Hij onderwierp alle Angelsaksische gebieden die niet onder het gezag van de Vikingen 
vielen.10 Alfred werd door zijn biograaf Asser rex Angulsaxonum (‘koning van de Angelen én 
Saksen’) genoemd, waar zijn vader Æthelwulf en zijn broers Æthelbald en Æthelred rex 
occidentalium Saxonum (‘koning van de West-Saksen’) werden genoemd.11 Hierdoor kon Alfred 
uitgroeiten tot rolmodel van de Engelse natie.  

                                                                                                                                                 
6  Alfreds Testament, ed. F.E. Harmer, Select English historical documents of the ninth and tenth centuries (Cambridge, 1914) 

pp. 15-19, met vertaling op pp. 49-53. 
7  De Anglo Saxon Chronicle is uitgegeven in: Anglo-Saxon Chronicle, eds. D. Dumville & S. Keynes, The Anglo Saxon 

Chronicle: a collaborative edition I-XVII, (Cambridge, 1983-2005). Voor het onderzoek naar Alfred kan gebruik 
gemaakt worden van het oudste handschrift van de Anglo-Saxon Chronicle, MS. Cambridge, Corpus Christi College, 
MS. 173 (MS. A). Janet Bately heeft de editie van dit handschrift verzorgd: Anglo-Saxon Chronicle, ed. J. Bately, The 
Anglo Saxon Chronicle: a collaborative edition III: MS. A (Cambridge, 1986). 

8  Te weten, een vertaling van Historia Ecclesiastica gentis Anglorum van Beda Venerabilis, een vertaling van Historiea 
adversus paganos van Orosius en een vertaling van de Dialogi van Gregorius de Grote, waarvan de vertaling aan 
bisschop Werferth toegeschreven wordt. Deze teksten en hun gangbare edities zullen in het eerste hoofdstuk 
uitgebreid besproken worden. 

9  Te weten, een vertaling van de Regula Pastoralis van Gregorius de Grote, een vertaling van De Consolatione 
Philosophiae van Boëthius, een bloemlezing van de Soliloquia van Augustinus van Hippo en een vertaling van de 
eerste vijftig psalmen. Deze teksten en hun gangbare edities zullen in het eerste hoofdstuk uitgebreid 
geïntroduceerd worden. 

10  Anglo-Saxon Chronicle, A.D. 900, p. 61, Bately (ed.): ‘Her gefor Ælfred (..), se wæs cyning ofer eall Ongelcyn 
butan ðæm dæle þe under Dena onwalde wæs’ en Asser, c. 83, p. 69, Stevenson (ed.): ‘Ad quem regem omnes 
Angli et Saxones, qui priua ubique dispersi fuereant aut cum paganis sub captivitate erant, voluntarie 
converterunt, et suo dominio se subdiderunt’.  

11  Vergelijk in Asser, Asserius de Rebus Gestis Ælfredi, Stevenson (ed) Asser over Alfred in c. 1, p. 1, c. 13, p. 12, c. 64, 
p. 49, c. 67, p. 50, c. 71, p. 53, c. 73, p. 54, c. 83, p. 69, c. 87, p. 73 met Asser over Æthelwulf in c. 5, p. 6, c. 7, p. 
7, c. 68, p. 52, over Æthelbald in c. 17, p. 16 en over Æthelred in c. 21, pp. 18-19, c. 30, p. 25. 
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In het onderzoek naar Alfred, heeft beeldvorming en propaganda vaak een belangrijke rol 
gespeeld. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt de manier waarop Alfred zijn de eretitel ‘de 
Grote’ toegekend kreeg. In tegenstelling tot zijn Karolingische buurman Karel, verkreeg 
Alfred zijn eretitel niet in de eeuw volgend op zijn regeerperiode.12 De Anglo-Saxon Chronicle 
schetst het kader voor de unieke plaats die Alfred in de geschiedenis is gaan innemen. In de 
ingang voor 886 staat genoteerd: “in hetzelfde jaar bezette koning Alfred Londen en alle 
Engelsen richtten zich tot hem, behalve die mannen die bezet werden [door de Vikingen]”.13 
Wanneer Alfred overlijdt, wordt hij in de Anglo-Saxon Chronicle eveneens geroemd als 
“koning van alle Engelsen, op het gebied na dat onder Deens gezag was”.14 Deze uitspraken 
en het gebruik van de aanspreektitel rex Angulsaxonum voor Alfred door Asser, vormen de 
basis voor het onstaan van een cultus rond zijn persoon in latere tijd. Hoewel de Vita Ælfredi 
en de Anglo-Saxon Chronicle genoeg ruimte bieden voor de verering van Alfred als groot 
koning, werd hij aanvankelijk in de geschiedschrijving genegeerd. Niet Alfred, maar Edward 
en Arthur werden vereerd als mythische koningen van statuur. Alfred verkreeg zijn eretitel 
pas in de zestiende eeuw, en tot op de dag van vandaag is geen enkele Engelse koning naar 
hem vernoemd.15  

In de zestiende eeuw veranderde de manier waarop Alfred gepresenteerd werd in de 
geschiedschrijving. Alfreds imago en reputatie waren nog ‘kneedbaar’, omdat zijn naam niet 
in eerdere tijden verbonden was geweest met politieke doelstellingen. Ten tijde van de 
Reformatie werd hij herontdekt en gepresenteerd als een koning, die stond voor het 
oorspronkelijke christelijke geloof. Referenties naar zijn banden met Rome werden 
weggelaten en zijn religiositeit werd benadrukt. Op deze manier werd de nadruk gelegd op 
de overeenkomsten in Alfreds geloofsbeleving en het protestantisme ten tijde van Elizabeth 
I.16 Hiermee werd de basis voor zijn reputatie gelegd, die in de loop van de eeuwen verder 
vorm gekregen heeft door de inzet van ‘het merk Alfred’ bij verschillende politieke 
geschillen. 

Een goed voorbeeld is de manier waarop Alfred zijn eretitel ‘de Grote’ verkreeg.17 In 
de late zestiende eeuw betwistten de universiteiten van Oxford en Cambridge elkaar de eer 
om zich ‘de oudste universiteit van Engeland’ te mogen noemen. Geleerden in Oxford zagen 
een mogelijkheid om de stichtingsdatum van hun instituut te plaatsen in de negende eeuw. 
                                                 
12  S. Keynes & M. Lapidge, ‘Introduction’, in: idem, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary 

Sources (Hamondsworth etc., 1983) 7-47, aldaar p. 44. 
13  De gangbare editie is: The Anglo Saxon Chronicle: a collaborative edition I-XVII, eds. D. Dumville & S. Keynes, 

(Cambridge, 1983-2005). Ik zal hieruit gebruik maken van het derde deel, de editie van Janet Bately van het 
oudste handschrift, MS A, dat alle ingang geeft over het leven van Alfred: The Anglo-Saxon Chronicle: a 
collaborative edition, volume 3: MS A, ed. J. Bately (Cambridge, 1986) [voortaan aangeduid met Anglo-Saxon 
Chronicle, MS. A, ed. J. Bately]. Een goede Engelse vertaling van de Anglo-Saxon Chronicle is: M. Swanton, The 
Anglo-Saxon Chronicle (Londen, 1996). Vertaling van eigen hand, gebaseerd op MS A, het oudste en compleetste 
handschrift van de Anglo-Saxon Chroncle.. The Anglo-Saxon Chronicle. A collaborative edition, gen. ed. D. Dumville 
& S. Keynes, Volume 3: MS A, ed. J. Bately (Cambridge, 1986) [voortaan aangeduid met Anglo-Saxon Chronicle, 
MS. A, ed. J. Bately], A.D. 886, p. 53: ‘Þy ilcan geare gesette Ælfred cyning Lundenburg, 7 him all Angelcyn to 
cirde þæt buton deniscra monna hæftniede was’. 

14  Anglo-Saxon Chronicle, MS. A, ed. J. Bately A.D. 900, p. 61: ‘Her gefor Ælfred (..), se wæs cyning ofer eall Ongelcyn 
butan ðæm dæle þe under Dena onwalde wæs’. 

15  B. Yorke, ‘Alfredism: use and abuse of Alfred’s reputation’, in: T. Reuter (ed.), Alfred the Great (Aldershot, 
2003), 361-380, aldaar p. 362. 

16  Yorke, ‘Alfredism: use and abuse of Alfred’s reputation’, p. 363. 
17 W.H. Stevenson, ′Introduction’, Asser’s Life of King Alfred (Oxford 1904) p. xxiv. 
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Alfred werd geclaimd als ‘stichter van de universiteit van Oxford’, en die edele daad was een 
aanleiding voor de geleerden in Oxford om uitgebreid zijn lof te zingen en hem de erenaam 
‘de Grote’ te schenken.18  

De strijd werd met oneerlijke middelen gevoerd. In Oxford beriepen ze zich op een 
paragraaf van de Vita Ælfredi in de gedrukte uitgave van William Camden uit 1602-1603, nu 
meestal aangeduid als paragraaf 83b. Uit deze paragraaf zou moeten blijken, dat in Oxford 
een respectabele geleerde traditie bestond, zelfs in de periode voordat Alfreds hoveling 
Grimbald onderwijs verzorgde in Oxford.19 Camdens paragraaf 83b werd beschouwd als een 
vervalsing door de geleerden uit Cambridge. Zij hadden hiervoor twee belangrijke 
argumenten: de stijl en het taalgebruik van paragraaf 83b wekrn af van de rest van Assers 
tekst, en de paragraaf ontbrak in de uitgave van aartsbisschop Matthew Parker uit 1574. 
Parker had in tegenstelling tot Camden zijn editie gebaseerd op het belangrijkste handschrift 
van de Vita Ælfredi, MS. Londen, British Library, Cotton Otho A xii.20 Paragraaf 83b was 
inderdaad een latere toevoeging in Assers tekst. De geïntroduceerde eretitel ‘de Grote’ raakte 
desondanks in zwang. Sinds de uitgave van Sir John Spelmans Life of King Alfred in 1709, 
waarin Alfred gepresenteerd werd als de ‘stichter van de Engelse monarchie’, betwistte geen 
wetenschapper meer Alfreds ‘grootheid’. 

Spelman en zijn zestiende-eeuwse voorgangers waren niet de eersten, noch de 
laatsten, die Alfred bejubelden en zijn naam gebruikten voor de ondersteuning van eigen 
belangen. In de loop van de achttiende eeuw ontstond een literaire en historische interesse in 
Alfred, waarin benadrukt werd dat hij met zijn negende-eeuwse wetgeving een basis gelegd 
zou hebben voor de Engelse constitutie. Bij het aanbrengen van decoraties in het nieuwe 
House of Parliament, dat gebouwd werd in de jaren veertig van de negentiende eeuw, 
verwierf Alfred om die reden een prominente plaats.21  

In de Victoriaanse tijd bereikte de cultus van Alfred een voorlopig hoogtepunt. 
Koningin Victoria en prins Alfred presenteerde zichzelf als ‘Anglo-Saxons’ en noemden 
Alfred een ‘voorvader’. Het recht op de Engelse troon werd herleid op hun gezamenlijke 
‘Saksische’ bloed. De verbintenis met Alfred was er echter vooral op gericht om hun 
aanspraken op de Engelse troon, en de aanspraken van Engeland op een imperium met 
overzeese gebieden, te versterken.22 In dit klimaat werd het beeld van Alfred gecreëerd als 
‘vader van de Engelse natie’ en de ‘grondlegger van het Britse imperium’.23 Onderzoek in 
deze periode is er vooral op gericht om de grootheid en uniciteit van Alfred voor de Engelse 
geschiedenis te belichten. Richard Abels geeft in Alfred the Great. War, kingship and culture in 
Anglo-Saxon England een bescheiden overzicht van alle eretitels die Alfred in deze periode 

                                                 
18  Stevenson, ′Introduction’, p. xxv. 
19  Stevenson, ′Introduction’, p. xxiii-xxv ; zie Asser, Asserius de Rebus Gestis Ælfredi, ed. W.H. Stevenson (Oxford, 

1904), 1-96, c. 83b, p. 70. 
20  Stevenson, ′Introduction’, p xv, xxi en xxiii. Het handschrift MS. Londen, British Library, Cotton Otho A xii was 

afkomstig uit een onbekend Engels productiecentrum rond het jaar 1000 en is in een brand op 23 oktober 1731 
in de bibliotheek van wijlen Sir Robert Cotton (1571-1631) verloren gegaan. Slechts paleografische verwijzingen 
uit de achttiende eeuw op basis van het origineel en de gedrukte uitgaven van Matthew Parker restten ons van het 
originele handschrift. Zie Keynes & Lapidge, Life of Alfred, pp. 223-227. 

21  Yorke, ‘Alfredism: use and abuse of Alfred’s reputation’, pp. 367-368. 
22  Yorke, ‘Alfredism: use and abuse of Alfred’s reputation’, p. 371. 
23  R. Abels, Alfred the Great. War, Kingship and Culture in Anglo-Saxon England (Harlow, 1998), p. 4. 
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toegekend kreeg. Een mooie apotheose vormt de toespraak van Albert Primrose, minister-
president van Engeland tussen 1894 en 1895, ter ere van de onthulling van een standbeeld 
van Alfred in Winchester op 20 oktober 1901: 
 

Alfred the Good, Alfred the Truth teller, Alfred the father of his country and of 
ours. In him, indeed, we venerate not so much a striking actor in our history as the 
ideal Englishman, the perfect sovereign, the pioneer of England’s greatness. 24 

 
Niet alleen politici zagen in Alfred de verpersoonlijking van alle goede eigenschappen van 
het Engelse volk, ook serieuze geleerden zoals Charles Plummer hielden het beeld van de 
ideale vorst in stand. Plummers werk The life and times of Alfred the Great uit 1902 en Henry 
Stevensons editie van Assers Vita Ælfredi uit 1904 vormen de basis van het kritische 
onderzoek naar Alfred en zijn tijd in de twintigste eeuw. Ook de kritische wetenschapper 
Plummer beschouwde Alfred als een koning zonder fouten, die louter en alleen goede 
dingen nagelaten heeft voor het nageslacht.25  

Het onderzoek naar Alfred en de Angelsaksische periode is, zeker in Engeland, 
doortrokken van de cultstatus die hij verworven heeft in de afgelopen elf eeuwen. Ook Abels 
gaat uiteindelijk voor de bijl, hoewel hij de grootheid van Alfred van een kritische 
kanttekening voorziet. Alfred predikte dan wel vergeving en barmhartigheid in zijn literaire 
vertalingen, hij was tegelijkertijd een meedogenloos krijger. Zijn grootheid is voor Abels 
gelegen in zijn pragmatisme: hij anticipeerde op de noden van zijn tijd en wist zich als koning 
van de duistere Middeleeuwen op de kaart te zetten.26 Maar nog steeds is het beeld van 
Alfred als ‘vader van de Engelse natie’ niet vervaagd. In een informatief artikel over Alfred 
van Wessex, benadrukt de Engelse omroep BBC nog steeds Alfred’s ‘Englishness’: 

 
Alfred is still considered quintessential as a ruler of the Middle Ages. He resisted 
constant threat from the Danes while establishing himself as a wise and lawful ruler 
for all the English.27 

 
Uit deze korte schets van Alfred en zijn reputatie door de jaren heen, blijkt dat de discussie 
over zijn koningschap en zijn status als groot koning nog altijd levend is. De lofprijzingen 
aan het adres van Alfred zijn echter veel ouder. In zijn eigen tijd werd hij al bejubeld als een 
goed vorst. Dit maakt ons nieuwsgierig. Om welke redenen werd hij in zijn eigen tijd als 
goed vorst beschouwd? Wat zagen ze in de negende eeuw als eigenschappen van ‘de ideale 
Engelsman’?  
 

                                                 
24  Albert Primrose, Lord Rosebery, 20 oktober 1901 in Wichester, geciteerd door: R. Abels, Alfred the Great, pp. 2-3. 
25  Plummer vergelijkt Alfred met Karel de Grote en de dertiende-eeuwse heilige Franse koning Lodewijk IX in: 

idem, The life and times of Alfred the Great (Oxford, 1902), p. 201: “Alfred on the other hand is one of the very few 
rulers whose work in life, and whose memory aftwer death have been, as far as may be said of anything here 
below, an unmixed blessing to his people.” 

26  Abels, Alfred the Great, pp. 22-23. 
27  http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/alfred_king.shtml; site voor het laatst bijgewerkt op 22 

november 2006, bezocht op 11 februari 2007. 
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De ontwikkeling van de geschiedschrijving 
Asser draagt de Vita Ælfredi op aan de koning en noemt hem: ‘mijn eerbiedwaardige en zeer 
vrome heer, rector van alle Christenen op het Britse eiland, koning van de Angelen en de 
Saksen’.28 In zijn werk schetst hij vervolgens het beeld van een voorbeeldig heerser, een 
gelovig christen, een kundig bestuurder. Deze presentatietechniek doet denken aan de 
Karolingische geschiedschrijving.  

De Karolingische geschiedschrijving had onder invloed van christelijke laat-antieke 
auteurs als Eusebius (c.275-339) een andere perceptie van het verleden gekregen dan de 
Romeinse geschiedschrijving.29 Romeinse historici waren van menig dat de 
geschiedschrijving vooral een politieke en morele functie had. In de keizersbiografieën van 
Suetonius (c.75-c.130) stonden oorlogvoering, diplomatie en politieke verwikkelingen 
centraal. Romeinse historici gebruikten het verleden voornamelijk om de lezers een spiegel 
voor te houden van moreel juist handelen.30 Onder invloed van het christendom veranderde 
de kijk op het verleden. De Bijbel handelt over de rol van mensen in de maatschappij, 
waarbij niet zozeer het handelen, als wel de mens centraal staat. Het Oude Testament 
vertegenwoordigde een nieuwe manier van geschiedschrijving; vanuit een christelijk 
perspectief vormde de relatie van de mens met God het belangrijkste uitgangspunt voor de 
benadering van het verleden.  

Dit uitgangspunt maakte de weg vrij voor een persoonlijkere benadering van 
geschiedschrijving. De Karolingische koningsbiografieën die in de negende eeuw geschreven 
werden, laten de ontwikkeling van deze nieuwe geschiedschrijving duidelijk zien.31 Ook het 
opstellen van annalen had invloed op de geschiedschrijving in de negende eeuw. De annalen 
bestonden voornamelijk uit de opsomming van feiten en gebeurtenissen. Auteurs van 
koningsbiografieën konden gebruik maken van de annalen om informatie op te zoeken. De 
meer analytische benadering van het verleden werd voor het eerst in het Frankische Rijk 
toegepast.32  
 De morele les die de Romeinse biografieën voor de lezer bevatten, bestond uit een 
voorbeeld van een correcte handelswijze. De koningsbiografieën uit de negende eeuw geven 
de lezers een beeld van een goed christen in het aangezicht van God. Een genre wat de beide 
tradities van de biografie lijkt te combineren is het genre van de vorstenspiegel, de speculum 
principis. In de vorstenspiegel wordt aan het publiek ter lering de ideale heerser geschetst. 
Hierbij wordt voornamelijk stil gestaan bij de deugden die een goed christelijk vorst zou 
moeten bezitten om zijn officium (‘ambt’) van het koningschap waardig te zijn.33 De vita en de 
speculum principis zijn nauw verwant: veel vitae geven hoog op van de beschreven heersers en 
zouden als vorstenspiegel gelezen kunnen worden. De vraag of een vita gerekend kan 
worden tot het genre van de speculum principis hangt nauw samen met de vraag naar het 

                                                 
28  Asser, aanhef, p.1: “Domini meo venerabili piissimoque omnium Brittanicae insulae Christianorum rectori, 

Ælfred, Anglorum Saxonum regi.” 
29  M. McInnes & R. McKitterick, ‘The writing of history’, in: R. McKitterick (ed.), Carolingian Culture: Emulation and 

innovation (Cambridge, 1994), 193-220, aldaar p. 198. 
30  M. McInnes & R. McKitterick, ‘The writing of history’, p. 194. 
31  M. McInnes & R. McKitterick, ‘The writing of history’, p. 198. 
32  M. McInnes & R. McKitterick, ‘The writing of history’, p. 205. 
33  J.L. Nelson, ‘Kingship and empire’, in: R. McKitterick (ed.), Carolingian Culture: Emulation and innovation 

(Cambridge, 1994), 52-87, aldaar pp. 58, 59. 
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beoogde lezerspubliek van het werk. Zo betoogt Anton Scharer dat de Vita Ælfredi 
beschouwd mag worden als een vorstenspiegel. Voor de onderbouwing wijst hij op het 
veelvuldig refereren aan de koninklijke deugden, verwijzingen naar Sedulius Scottus’ Liber de 
Rectoribus Christianis en de Proverbia Grecorum en de aandacht die geschonken wordt aan 
Alfred’s lijden.34  
 

 

De ideale vorst 
Onder invloed van de nieuwe benaderingswijze in de geschiedschrijving, veranderde het 
beeld van de heerser. Geloof en macht raakten verbonden, doordat de Bijbelse invulling van 
het koningschap meer de nadruk legde op het morele handelen van een koning in het 
aangezicht van God. In het Karolingische Rijk raakten het officium van de koning en het 
officium van de geestelijkheid met elkaar verstrengeld. Een veranderende opvatting van het 
koningschap heeft te maken met het beeld van de vorst. Wat werd er van een vorst 
verwacht, welk gedrag was gewenst? Deze vraag kan alleen beantwoord worden, door te 
onderzoeken welke goede eigenschappen een koning moest hebben. Hans Hubert Anton 
heeft in zijn boek Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit een groot aantal 
Karolingische vorstenspiegels bestudeerd om inzicht te krijgen in de eigenschappen, die een 
ideale vorst zou moeten bezitten. Hij concentreert zich hierbij op de koninklijke deugden, 
omdat verschuivingen in de opvattingen over de centrale koningsdeugden sterke 
aanwijzingen bevatten over de invulling van het koningschap. 
 Om inzicht te krijgen waarom Alfred gezien werd als ideale vorst, zal onderzoek 
gedaan moeten worden naar zijn koningschap en de aard van zijn macht. Er bestaat geen 
eenvoudige functieomschrijving van ‘goed koningschap’. Om een vergelijking te maken, zal 
dus een uitgangspunt gekozen moeten worden om de verschillende tradities rond 
koningschap te vergelijken. Hiervoor zijn verschillende invalshoeken mogelijk. Een 
mogelijke invalshoek kan zijn, om de verschillende gebruiken en rituelen rond koningschap 
te schetsen. Daarnaast zou aandacht geschonken kunnen worden aan de taken en uitvoering 
van het koningschap. Vanwege de connectie met de beeldvorming en perceptie van de 
‘ideale vorst’, zal in deze scriptie de manier, waarop ‘deugd’ een rol speelt in het gedrag van 
een koning, centraal staan. Welk gedrag werd verwacht van een koning? Wat zijn de 
definities van goed koningschap en wat waren de koningsdeugden bij uitstek?  
 Vanwege de unieke literaire erfenis, waaronder vier vertalingen van de hand van de 
koning, is het mogelijk om deze vraag nader te specificeren: wat beschouwde Alfred als goed 
koninklijk gedrag en wat was zijn begrip van deugd? Vertalen heeft te maken met keuzes. 
Alfred heeft om te beginnen een keuze gemaakt om bepaalde teksten te vertalen. Vervolgens 
stond hij voor de uitdaging om de inhoud van deze teksten inzichtelijk te maken voor het 
publiek. De keuzes die hij gemaakt heeft, zowel in de selectie van zijn teksten als in de 
manier van vertalen, geven ons een unieke kans om opvattingen van de negende-eeuwse 
koning te achterhalen.  

                                                 
34  A. Scharer, ‘The writing of history at king Alfred’s court’, Early medieval Europe 5 (1995), 177-206, pp. 192-193, 

198. 
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Hoewel het een uitdaging zou zijn om alle Oudengelse vertalingen te bekijken, biedt de 
beperking tot de vier vertalingen van Alfred het voordeel van een afgebakend corpus van de 
hand van één auteur. De bestudering van de vertaalmethodiek van de koning in de vier 
werken, zou inzicht moeten geven in Alfreds opvattingen over macht, koningschap en 
deugd. De bestudering van zijn opvattingen over macht, koningschap en deugd zal het 
mogelijk maken om enkele uitspraken te doen over de inhoud van koninklijke macht in 
Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw. 

Allereerst is het van belang om te weten met welke teksten we van doen hebben. In 
het eerste hoofdstuk zullen Alfreds vertalingen uitgebreid besproken worden. Er zal gekeken 
worden naar de literaire traditie in Angelsaksisch Engeland en naar de overlevering van 
kennis. Er zal geïnventariseerd worden op welke manier vastgesteld kan worden welke 
teksten in Angelsaksisch Engeland aanwezig waren, omdat dit in een vervolgonderzoek van 
belang kan zijn voor het bepalen van de aanwezige kennis in Angelsaksisch Engeland, 
waardoor Alfreds ideeënwereld gekleurd kan zijn. Vervolgens zullen alle bronnen besproken 
worden, die met Alfred en zijn regeringsperiode in verband gebracht worden. De vier 
Oudengelse vertalingen zullen uitgelicht worden, en het belang van deze teksten voor een 
onderzoek naar koningschap en deugd zal geïllustreerd worden. Tenslotte zal enige aandacht 
geschonken worden aan de vertaalmethodiek van Alfred. 

Voor het onderzoek naar zijn koningschap is gekozen voor een benadering aan de 
hand van twee invalshoeken: koningschap en deugd. In hoofdstuk twee zal uitgebreid 
aandacht geschonken worden aan koningschap. Er zal stil gestaan worden bij de 
verschillende tradities, die mogelijkerwijze het beeld van het ‘Angelsaksische’ koningschap 
beïnvloed hebben. Vervolgens zal gekeken worden naar de beweegredenen die Alfred had 
om deze teksten te vertalen, en of dit implicaties heeft voor Alfreds beeld van het 
koningschap in de Angelsaksische maatschappij. Om te begrijpen op welke manier Alfred 
zijn koningschap definieerde, is het nodig om te kijken op welke aspecten Alfred de nadruk 
legt in zijn vertalingen. Schenkt hij aandacht aan specifiek Angelsaksische waarden en zo ja, 
welke beweegredenen kan hij hiervoor gehad hebben? 

In het derde hoofdstuk zal Alfreds perceptie van deugd besproken worden. Wat 
werd er onder ‘deugd’ verstaan in de verschillende historiografische tradities? Wat betekende 
‘deugd’ voor Alfred en op welke manier is zijn begrip van deugd van invloed op de invulling 
van koninklijke macht?  

Het onderzoek naar Alfreds vertaalmethodiek zal ons helpen om zijn perceptie van 
koninklijke macht en koningschap te plaatsen in de vroegmiddeleeuwse tradities. In de 
conclusie zal ingegaan worden op de betekenis van Alfreds perceptie van koningschap voor 
ons begrip van het ‘Angelsaksische’ koningschap. 

 



 

 

 
 

HOOFDSTUK 1:  
Literaire erfenis in de negende eeuw 
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ALGEMEEN KADER 

 
 
Samenleving in verval? 

De literaire schriftelijke overlevering in Angelsaksisch Engeland is in meerdere opzichten 
uniek. De hoeveelheid teksten, de grote verscheidenheid aan genres en de aard van de 
bronnen dragen hieraan bij. Alfred wordt door historici in verschillende perioden geprezen 
om zijn overwinningen op de Vikingen, zijn reorganisatie van het leger en de vloot, maar 
bovenal om zijn initiatieven om de Angelsaksische literaire schriftcultuur te verrijken.35 
 Alfred schetst in het voorwoord van de Oudengelse vertaling van de Regula Pastoralis 
van Gregorius de Grote het beeld van een samenleving en een literaire schriftcultuur in 
verval. Waar voorheen vreemden naar Angelsaksisch Engeland overstaken op zoek naar 
wijsheid en onderwijs, is er in de ogen van Alfred niets meer over van deze rijke 
schriftcultuur. Kennis van het Latijn is nauwelijks meer aanwezig en leraren moeten in het 
buitenland gezocht worden: 
 

& ðe cyðan hate ðæt me com swiðe oft on gemynd, hwelce wiotan iu wæron giond Angelcynn, ægðer 
ge godcundra hada ge woruldcundra; & hu geæliglica tid ðawæron gion Angelcynn; & hu ða 
kyningas ðe ðone onwald hæfdon ðaes folces [on ðam dagum] God his ærendwrecum hersumedon; 
& hie ægðer ge hiora sibbe ge hiora siodao ge hiora onwald innanbordes gehioldon, eac ut hiora eðel 
gerymdon; & hu him ða spreow ægðer ge mid wige ge mid wisdome; eac ða godgundan hada hu 
giorne hie wærom ægðer ge ymb lare ge ymb liornunga, ge ymb ealle ða ðiowotdomes ðe hie Gode don 
scoldon; & hu mon utanbordes wisdom & lare hider onlond sohte, & hu we nu sceoldon ute 
begietan gif we hie habban sceoldon. Swa clæne hio wæs oðfeallenu [oðfeallen nu] on Angelkynne 
ðætte swiðe feawe wæron behionan Humbre þe hiora ðenunga cuðen understandan on Englisc, oððe 
furðum an ærendgewrit of Lædenen on Englisc areccan.36 

  
En ik laat je weten, dat het me erg vaak invalt [letterlijk: komt het me tot het 
verstand], wat voor een wijze mannen er eerder waren in Engeland,37 zowel van de 
heiligen als wereldlijke orden; en hoe gelukkig de tijden toen waren in Engeland; en 
hoe de koningen die macht hadden over het volk in die tijden God en zijn dienaren 
gehoorzaamden; en hoe zij vrede, moreel besef en de binnenlandse orde bewaarden 
en tegelijkertijd hun machtgebied vergrootten; en hoe zij succesvol waren in de 

                                                 
35  S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources (Hamondsworth 

etc., 1983), ‘Introduction’, 7-47, pp. 25-26. 
36  Alfred, Pastoral Care, ed. H. Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, Early English Text society, original series 

no. 45/50 (2e druk; Londen etc., 1909), proloog, 3: 2-16 [voortaan PC.] Ik citeer MS. Oxford, Bodleian Library, 
Hatton 20 (H.). Zie de uitgebreide bespreking van de bron in het vervolg van dit hoofdstuk voor een 
verantwoording van zowel de editie als de keuze voor het citeren uit dit handschrift. 

37  De vertaling van Angelkynn met ‘Engeland’ is historisch niet geheel correct. In Alfreds tijd bestond ‘Engeland,’ 
zoals we dat nu kennen, niet. Deze verwijzingen naar ‘Engeland’ hebben deels bijgedragen aan Alfreds status als 
‘vader van de Engelse natie.’ Voor het betoog in dit hoofdstuk, is het niet bezwaarlijk om Angelkynn met 
‘Engeland’ te vertalen. Voor meer informatie, zie bijvoorbeeld: P. Wormald, ‘Bede, bretwalda and origins of gens 
Anglorum’, in: P. Wormald, D. Bullough & R. Collins (eds.), Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society. 
Studies presented to J.M. Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 99-129 en S. Fanning, ‘Bede, imperium and the 
bretwaldas’, Speculum 66:1 (1991), 1-26. 
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oorlog en in wijsheid; en ook de heilige orden, hoe geestdriftig zij waren in het 
onderwijzen en het leren, en in alle diensten die ze God verschuldigd waren; en hoe 
vreemdelingen in dit land wijsheid en onderwijs zochten, en hoe wij nu hen moeten 
halen uit den vreemde, wanneer wij hen [=wijsheid en onderwijs] willen hebben. Zo 
algemeen was het verval nu in Engeland, dat er erg weinig aan deze zijde van de 
Humber hun dienst in het Engels konden begrijpen, of een brief vanuit het Latijn in 
het Engels konden vertalen.38 

 
Het door Alfred geschetste beeld van een samenleving in verval is lange tijd als 
waarheidsgetrouw aangenomen. De zevende en achtste eeuw werden beschouwd als een 
bloeiperiode in de Angelsaksische, literaire traditie. In deze periode werden beroemde 
kloosters gesticht, zoals Lindisfarne (c. 635), Wearmouth (674) en Jarrow (c. 681/682). De 
boekproductie floreerde in centra als York en Worcester. In York werd de beroemde 
bibliotheekcollectie van Benedict Biscop (628-690) aangelegd. Angelsaksische 
missionarissen, bijvoorbeeld Willibrord (c. 658-739) en Bonifatius (c. 672-754), trokken naar 
het continent voor de verspreiding van het geloof. Zij stonden aan de wieg van de grote 
intellectuele opleving op het continent in de achtste en negende eeuw en werden geroemd 
om hun wijsheid. Angelsaksische geleerden, zoals Beda (c. 672-735) en Aldhelm († c. 
709/710), onderscheidden zich met hun literaire prestaties.39  

Alcuin (c. 735-804), wordt vaak beschouwd als de laatste vertegenwoordiger van 
deze bloeiperiode. Het verloop van zijn carrière is een illustratie van de culturele bloei. 
Alcuin genoot zijn opleiding aan de kathedraalschool van York. In 781 werd hij naar Rome 
gezonden, om voor de nieuwe aartsbisschop van York, Eanwulf, het pallium (het teken van 
de aartsbisschoppelijke waardigheid) in ontvangst te nemen. Op zijn reis ontmoette Alcuin 
de nieuwe Frankische koning Karel de Grote (747-814). Op uitnodiging van Karel de Grote, 
vertrok hij in 782 naar het Karolingische hof om leiding te geven aan de paleisschool. Alcuin 
verbleef de rest van zijn leven, op een kort verblijf in Engeland tussen 890 en 892 na, in de 
Karolingische hofkringen. Hij was actief als onderwijzer en hervormer, schreef een groot 
aantal traktaten, gedichten, brieven, exegetische en theologische werken, en wordt 
beschouwd als de instigator van de ‘Karolingische Renaissance’.40 
 Met de komst van de Vikingen, geïllustreerd door de plundering en verwoesting van 
Lindisfarne in 793, begon een nieuwe periode in de Angelsaksische geschiedenis. De 
Scandinavische invallers kregen de schuld van het verval van de Angelsaksische literaire 
schriftcultuur. Assers verdachtmakingen in de Vita Ælfredi, de beschrijvingen van 

                                                 
38  Vertalingen van het Oudengels zijn van eigen hand, gebaseerd op de lezing van de editie. Voor de vertalingen van 

de Pastoral Care, maak ik daarnaast gebruik van de moderne Oudengelse vertaling, die Henry Sweet heeft 
toegevoegd aan zijn editie van de tekst, in: H. Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, Early English Text 
society, original series no. 45/50 (2e druk; Londen etc., 1909). 

39  Een algemene schets van de schriftcultuur in de zevende en achtste eeuw is in ieder handboek over de 
geschiedenis van Angelsaksich Engeland te vinden. Zie bijvoorbeeld de invloedrijke studie van F. Stenton, Anglo-
Saxon England (Oxford, 1943) pp. 177-200; het overzichtsartikel van: M. Lapidge, ‘Anglo-Latin literature’, in: 
idem, Anglo-Latin Literature 600-899 (Londen & Rio Grande, 1996), 1-35 en Wormald, P., ‘The Age of Bede and 
Æthelbald’, in: idem (ed.), The Anglo-Saxons (Londen etc., 1982), 70-100 en Wormald, P., ‘The Age of Offa and 
Alcuin, in: idem (ed.), The Anglo-Saxons (Londen etc., 1982), 101-131. 

40  Lapidge, ‘Anglo-Latin literature’, pp. 21-22. 
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Vikingaanvallen en vernielingen in de Anglo-Saxon Chronicle, en Alfreds verzuchting over het 
verval zijn hiervoor als bewijzen aangevoerd.41 Alfred wordt vanwege zijn initiatieven om het 
verval tot stand te doen komen, uitgeroepen tot de ‘redder van de Angelsaksische literaire 
schriftcultuur’.42 Frank Stenton merkt in zijn eerste editie van Anglo-Saxon England in 1943 als 
eerste historicus op, dat Alfred te hard oordeelde over de afwezigheid van kennis in het 
negende-eeuwse Angelsaksische Engeland.43 Stenton wijst op de aanwezigheid aan het hof 
van Alfred van vier geleerden uit Mercia, waaronder bisschop Werferth, die verantwoordelijk 
was voor de vertaling van Gregorius’ Dialogi. Dit geeft redenen om te veronderstellen dat in 
Mercia wel degelijk een literaire traditie in ere gehouden werd.44  

Stentons twijfel heeft geresulteerd in uitgebreid onderzoek naar de waarde van 
Alfreds uitspraken in de twintigste eeuw. De literaire traditie in Mercia is zo goed mogelijk in 
kaart gebracht, om te begrijpen welke rol Mercia gespeeld heeft bij het verwezenlijken van 
Alfreds culturele doelstellingen.45 Verder is er onderzoek verricht naar de motieven, die 
Alfred gehad kan hebben om een negatief beeld te schetsen van zijn tijd.46  

Ook zijn er andere manieren bedacht om de status van de literaire schriftcultuur in 
de negende eeuw te onderzoeken. Stenton en zijn voorgangers maakten voornamelijk 
gebruik van de traditionele ‘Alfrediaanse’ bronnen: de Oudengelse vertalingen die aan hem 
toegeschreven worden, de Vita Ælfredi en de Anglo-Saxon Chronicle, aangevuld met bronnen 
over het gedrag van de Vikingen op het continent. Een nieuwe generatie onderzoekers, met 
Michael Lapidge en Helmut Gneuss voorop, concentreerde zich op de handschriftelijke 
overlevering in Angelsaksisch Engeland, en op de uitvoer van Angelsaksische handschriften 
naar het continent.  

Dit onderzoek heeft nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Lapidge reconstrueert het 
bezit van Angelsaksische bibliotheken in de negende eeuw, en constateert dat handschriften 
een grotere overleveringskans hadden in de gebieden die niet geplunderd werden door de 
Vikingen. Het beschut gelegen scriptorium van Worcester, dat in de negende eeuw floreerde, 
vormt hiervoor een bewijs.47 De gehele productie van handschriften nam af, maar bleef 
bestaan. Handschriften waren minder rijkelijk versierd en bevatten veel verschrijvingen, maar 
de tekstoverlevering vond in de negende eeuw onafgebroken plaats. Niet zozeer de literaire 

                                                 
41  Helmut Gneuss geeft een mooie bloemlezing van soortgelijke uitspraken in: H. Gneuss, ‘King Alfred and the 

history of Anglo-Saxon libraries’, in: P.R. Brown, G.R. Crampton & F.C. Robinson (eds.), Modes of Interpretation in 
Old English Literature, Essays in honour of Stanley B. Greenfield (Toronto, Buffalo & Londen, 1986) 29-50, pp. 
29-30. 

42  Stenton, Anglo-Saxon England, p. 266 : “His early victories saved the elements of English culture and learning 
from utter obliteration.” 

43  Stenton, Anglo-Saxon England, p. 190. 
44  Stenton, Anglo-Saxon England, p. 268. 
45  Een poging ondernomen door Rudolf Vleeskruyer, in: R. Vleeskruyer, The Life of St. Chad: an Old English Homily 

(Amsterdam, 1953). Janet Bately trekt hiertegen fel van leer in: J. Bately, Old English prose before and during the 
reign of Alfred’, Anglo-Saxon England 17 (1988), 93-138. Zij toont aan dat Mercia welliswaar een literaire traditie 
kende, maar dat in Wessex genoeg stof aanwezig was om zelfstandig tot een literaire opleving te komen. 

46  R.H.C. Davis, ‘Alfred the Great: Propaganda and Truth’, History 56: 187 (1971), 160-181; J.M. Wallace-Hadrill, 
‘The Franks and the English in the ninth century: some common historical interests’, in: idem, Early Medieval 
History, 201-216. 

47  Lapidge, Latin learning in ninth-century England’, pp. 424-425.  
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productie en kennis, maar eerder de toegang tot de literaire kennis nam af. Lapidge 
constateert dat Alfred niet zozeer kennis, als wel goede leraren miste.48  
Het gebrek aan goede leraren werd vermoedelijk veroorzaakt door de secularisatie van de 
Angelsaksische kloosters, die sinds de achtste eeuw door de toenemende macht van adellijke 
Angelsaksische families plaats gevonden had.49 Alfred klaagt over het gebrek aan wisdom 
(‘kennis’; ‘wijsheid’) en lare (‘onderwijs’; ‘het leren’). Lapidge heeft aannemelijk gemaakt dat 
wisdom wel degelijk in Angelsaksisch Engeland aanwezig was. Alfred wist waarschijnlijk niet 
precies welke schat aan kennis nog voorhanden was in de negende eeuw: wanneer de kunde 
ontbreekt om aanwezige kennis te ontsluiten, is het gemis des te groter. Hoewel de 
mogelijkheid niet uitgesloten kan worden dat Alfred het verval overdreef om zijn eigen 
initiatieven gunstig te doen uitkomen, kunnen zijn uitspraken uit onwetendheid gedaan zijn.50 
 Ook moet in gedachte gehouden worden, dat de Angelsaksische literaire cultuur niet 
alleen vastgelegd werd op schrift. Orale overlevering is een belangrijke methode om kennis 
te bewaren en door te geven aan nieuwe generaties. De optekening van Oudengelse teksten, 
zowel gedichten als de prozavertalingen, maakt gebruik van technieken die een orale traditie 
veronderstellen. De orale overlevering vond tegelijkertijd met de schriftelijke overlevering 
plaats en kan een geheel ander beeld opleveren van de literaire cultuur dan de schriftelijke 
overlevering.51 Aangezien in deze scriptie een studie uitgevoerd zal worden naar de 
geschriften van Alfred, zal in het onderstaande alleen aandacht besteed worden aan de 
schriftelijke literaire cultuur.  
 
 
Het Angelsaksische literaire corpus 

Om het literaire corpus in de negende eeuw in Angelsaksisch Engeland te reconstrueren, zijn 
drie invalshoeken mogelijk. Een eerste benadering is te onderzoeken welke handschriften 
ons overgeleverd zijn uit de negende eeuw en eerder. Een tweede methode is het bekijken 
van verwijzingen in inventarissen en het afbakenen van het persoonlijke bezit in de 
onderzochte periode. Ten slotte kan onderzoek gedaan worden naar literaire verwijzingen in 
negende-eeuwse teksten om te achterhalen welke literatuur gelezen en geciteerd werd in die 
periode. Het is nuttig om ons te verdiepen in de aanwezige handschriften in Angelsaksisch 
Engeland, omdat de wetenschap welke handschriften in Alfreds tijd circuleerden, ons kan 
vertellen in welk intellectuele kader Alfreds opvattingen gerijpt zijn.  
 
Handschriften 
Het onderzoek naar handschriften is de meest gangbare manier om kennis te nemen van de 
tekstuele overlevering in Angelsaksisch Engeland. Het onderzoek bestaat uit het bepalen van 
de lijst van handschriften die kenmerken vertonen van insulaire connecties uit de 
onderzochte periode. Het is hiervoor nodig om te kijken naar het gebruik van het insulaire 
schrift, de aanwezigheid van Angelsaksische glossen of naar kennis van een verblijf van het 
                                                 
48  Lapidge, Latin learning in ninth-century England’, p. 438. 
49  Gneuss, ‘King Alfred and the history of Anglo-Saxon libraries’, p. 36. 
50  Gneuss, ‘King Alfred and the history of Anglo-Saxon libraries’, p. 40. 
51  M.C. Amodio, Writing the oral tradition: oral poetics and literate culture in medieval England (Notre Dame, 2004), pp. 19-

20. 
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desbetreffende handschrift in Angelsaksisch Engeland in de genoemde periode op basis van 
de handschriftelijke overlevering.  
Deze methode is de oudste manier om het Angelsaksische corpus vast te stellen. William van 
Malmesbury probeerde in de twaalfde eeuw in De anitquitate Glastoniensis ecclesiae als eerste een 
overzicht te geven van de door Alfred geschreven en bestudeerde werken.52 Charters, 
diploma’s en andere juridische teksten zijn bijeengebracht in de werken van Peter Sawyer53 
en A.J. Robertson.54 Neil R. Ker heeft een overzicht samengesteld van alle handschriften, die 
fragmenten in het Oudengels bevatten.55 J.D.A Ogilvy56 en Helmut Gneuss57 hebben een 
inventarisatie gemaakt van alle handschriften die in Angelsaksisch Engeland aanwezig waren.  

In Books known to the English, 597-1066, gepubliceerd in 1967 en aangevuld met 
Addenda en Corrigenda in 1981, geeft J.D.A Ogilvy een overzicht van alle aanwezige Anglo-
Latijnse teksten in Angelsaksisch Engeland tussen 597 en 1066. Ogilvy probeert alle 
mogelijke benaderingswijzen te combineren om het literaire corpus vast te stellen. Helaas 
heeft hij niet alle manieren even zorgvuldig uitgewerkt, en om die reden moeten er 
kanttekeningen geplaatst worden bij het resultaat van Ogilvy’s inspanningen.  

Zo voegt hij een groot aantal handschriften toe, waarvan de herkomst onduidelijk is. 
Hij geeft geen extra informatie over de redenen waarom hij aanneemt dat de genoemde 
handschriften een Angelsaksische connectie hebben. Verder neemt hij in zijn overzicht 
continentale handschriften op, die geschreven zijn in een insulaire hand of die 
Angelsaksische glossen uit de juiste periode bevatten. Van deze handschriften is op basis van 
de voorgaande gegevens af te leiden dat een persoon met Angelsaksische connecties het 
handschrift in handen gehad heeft. Er is echter onvoldoende informatie om ervan uit te 
gaan, dat het handschrift ook daadwerkelijk bekend was in Angelsaksisch Engeland. Lapidge 
beschouwt Ogilvy’s studie om deze redenen als onzorgvuldig en onbetrouwbaar.58 

Met een algemene verwerping van het werk van Ogilvy, gaat men echter voorbij aan 
de positieve kanten van zijn onderzoek. Het overzicht in Books known to the English is 
samengesteld op basis van drie verschillende benaderingen. Zijn onderzoek naar de 
geschiedenis van handschriften is onzorgvuldig, en daarom vervangen door het onderzoek 
van Helmut Gneuss in de Handlist of Anglo-Saxon Manuscript, A list of manuscripts and manuscript 
fragments written or owned in England up to 1100, gepubliceerd in 2001. Het is de vraag, of 
Ogilvy’s studie van inventarissen en citaten en parafraseringen ook onbetrouwbaar blijkt te 
zijn.  
                                                 
52  D. Whitelock, From Alfred to Bede. Studies in Early Anglo-Saxon Literature and History (Londen, 1980) VII, 

herdruk met behoud van oorspronkelijke opmaak van: idem, ‘William of Malmesbury on the works of King 
Alfred’, in: D. A. Pearsall and R. A. Waldron, Medieval Literature and Civilization, Studies in Memory of G.N. Waldron 
(Londen, 1969) 67-103, p. 67. 

53  P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters. An annotated list and bibliography (Londen, 1968). 
54  A.J. Robertson, Anglo-Saxon charters (Cambridge, 1939). 
55  N.R. Ker, Catalogue of manuscripts containing Anglo-Saxon (Oxford, 1957). 
56  J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge Massachusetts, 1967) en J.D.A. Ogilvy, ‘Books 

known to the English, 597-1066: Addenda et corrigenda’, reprinted from Mediaevalia 7 (1981 [1984]) in: Old 
English Newsletter: Subsidia, Vol. 11 (Binghampton, 1985).  

57  H. Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts. A list of manuscripts and manuscript fragments written or owned 
in England up to 1100 (Tempe 2001) en H. Gneuss, ‘Addenda and corrigenda to the Handlist of Anglo-Saxon 
Manuscripts’, Anglo Saxon England 32 (2003), 293-305. 

58  M. Lapidge, ‘Surviving booklists from Anglo-Saxon England’, in: M. Lapidge & H. Gneuss (eds.), Learning and 
literature in Anglo-Saxon England (Cambridge etc, 1985), noot 1, 2, p. 33. 
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Inventarissen en boekenlijsten 
Het onderzoek naar inventarissen is een recente methode om het corpus in kaart te brengen. 
Vooral de afgelopen vijfentwintig jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan in het 
onderzoeksveld, dat het best te omschrijven valt als ‘paleobibliothecografie’.59 Het 
onderzoek is gericht op de inventarisatie van Angelsaksische (klooster)bibliotheken en op 
het persoonlijke boekenbezit aan de hand van ‘boekenlijsten’. Boekenlijsten zijn 
opsommingen en overzichten van het boekenbezit van Angelsaksen uit de bestudeerde 
periode. Vaak worden boekenlijsten aangetroffen in inventarissen van bezittingen en 
schenkingsoorkonden.60 Het meest recente onderzoek naar Angelsaksische inventarissen en 
boekenlijsten is van Michael Lapidge.61 

Er zijn slechts dertien boekenlijsten overgeleverd uit de Angelsaksische periode, 
waarvan slechts één stamt uit de periode vóór 900: de zogenaamde ‘boekenlijst van Alcuin’.62 
De lijst bestaat uit een opsomming van auteurs, van welke Alcuin een werk bezat. Helaas 
ontbreken de boektitels, waardoor het een gok blijft welke boeken Alcuin nu daadwerkelijk 
in zijn bezit had.63  

Naast de boekenlijsten en inventarissen, bezitten we nog een ander type bron dat op 
eenzelfde manier indirecte informatie verschaft over het boekbezit in de bestudeerde 
periode: de correspondentie van Angelsaksische missionarissen en geleerden, werkzaam op 
het continent. Een voorbeeld is de brief uit c. 735 van Bonifatius aan Nothelm van 
Canterbury, waarin gevraagd wordt naar een afschrift van de briefwisseling tussen 
Augustinus van Canterbury en Gregorius de Grote.64  

Ogilvy maakt gebruik van de stroom van correspondentie voor het vaststellen van 
het corpus. Deze methode lijkt betrouwbaarder dan de eerste methode. Er dient echter één 
kanttekening bij geplaatst te worden. Van veel correspondentie uit deze periode bezitten we 
vaak één enkele brief. Zo is ook het antwoord van Nothelm niet overgeleverd. Het staat dus 
niet vast of Nothelm de gevraagde werken ook daadwerkelijk in zijn bezit had. Het kan zijn 
dat Bonifatius wist dat het gewenste aanwezig was in Nothelms bibliotheek, maar het is ook 
mogelijk dat het slechts een vermoeden betrof. Het feit dat Bonifatius naar een afschrift 
vraagt, maakt niet dat Nothelm het gevraagde werk daadwerkelijk bezat. Het is dus nodig om 
dit soort verwijzingen te controleren aan de hand van ander bronnenmateriaal, dat ons 
informatie kan verschaffen over het bezit van bepaalde werken. Dit zal helaas niet altijd 

                                                 
59  M. Lapidge, The Anglo-Saxon Library (Oxford etc., 2006), p.3. 
60  Lapidge, ‘Surviving booklists from Anglo-Saxon England’, pp. 35-36. 
61  Voor het onderzoek naar boeklijsten zie: Lapidge, ‘Surviving booklists from Anglo-Saxon England’. De resultaten 

van dit eerdere werk, zijn eveneens opgenomen in zijn zeer recente grootschalige onderzoek naar het boekenbezit 
in Angelsaksische bibliotheken.: Lapidge, The Anglo-Saxon Library. 

62  De ‘boekenlijst van Alcuin’ is opgenomen in het gedicht Versus de patribus, regibus et sanctis Euboricensis ecclesiae van 
Alcuin, waarin hij beschrijft hoe hoe aartsbisschop Ælberht van York hem in 778 zijn boeken schenkt. Een citaat 
uit het gedicht is te vinden in: Lapidge, ‘Surviving booklists from Anglo-Saxon England’, p. 34. 

63  Lapidge, ‘Surviving booklists from Anglo-Saxon England’, pp. 45-46. 
64  Bonifatius, Epistolae, ed. E Dümmler, MGH Epistolae Merowingici et Karolini III, Epistulae selectae I (Berlijn, 

1916), Bonifatii et Lulli epistolae, ep. 33, 283: ‘Similiter et diligenter obsecro, ut illius epistolae, qua continetur, ut 
dicunt, interrogationes Augustini pontificis ac praedicatoris primi Anglorum et responsiones sancti Gregorii 
papae ( .).’ 
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mogelijk zijn, door een gebrek aan bronnen. Van Nothelm is bekend, dat hij inderdaad de 
correspondentie tussen Gregorius en Augustinus in zijn bezit had.65  
Ogilvy laat in het midden, of hij verwijzingen in brieven gecontroleerd heeft met ander 
bronnenmateriaal en blijft wederom in gebreke. Zonder contemporaine bronnen ter 
vergelijking, leveren de verwijzingen in de correspondentie geen onomstotelijk bewijs voor 
de aanwezigheid van bepaalde werken in Angelsaksisch Engeland. Toch kunnen Ogilvy’s 
resultaten op basis van zijn onderzoek naar de correspondentie gebruikt worden, omdat 
onderzoek uitgewezen heeft dat de missionarissen goed geïnformeerd waren over de 
aanwezigheid van bepaalde teksten in Angelsaksische bibliotheken. Meestal benaderden ze 
bibliotheken, waarvan ze de collectie uit eigen ervaringen kenden. Zijn resultaten zullen met 
enige reserve behandeld moeten worden, en bij een gedetailleerde studie nauwkeurig getoetst 
moeten worden aan andere contemporaine bronnen. 

 
Citaten en parafraseringen 
De derde benadering om een overzicht op te stellen van het Anglosaksische corpus, is een 
zeer omvangrijke en bewerkelijke methode. Op basis van handschriften is het mogelijk om 
onderzoek te doen naar de gebruikte bronnen. Indien het mogelijk is om te bepalen welke 
bronnen ten grondslag liggen aan een tekst, is het ook mogelijk om vast te stellen welke 
boeken de auteur gebruikt heeft. Deze methode levert een schat aan informatie op over het 
gebruik en de aanwezigheid van verloren teksten. 

De methode is echter problematisch: het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen 
welke bron door een auteur geciteerd werd. Middeleeuwse auteurs maakten vrijelijk gebruik 
van elkaars tekst. ‘Plagiaat’ was geen vergrijp. Kopiisten verbeterden bij het afschrijven 
verschrijvingen in de tekst en voegden soms gehele stukken toe aan de oorspronkelijke tekst. 
Een tekst was in de Middeleeuwen ‘levend’.66 Dit maakt het moeilijk om te bepalen welke 
tekst een auteur citeert of parafraseert. Een voorbeeld verduidelijkt de problematiek: Isidorus 
van Sevilla incorporeert ideeën van Augustinus in de Etymologiae. Indien een bepaalde 
passage van Augustinus, die door Isidorus geciteerd wordt, in een tekst van Beda 
geparafraseerd wordt, is het lastig om te bepalen hoe Beda kennis genomen heeft van de 
Augustijnse passage: uit de tekst van Augustinus, uit de tekst van Isidorus, of zelfs uit een 
commentaar op één van deze twee teksten? 

Ogilvy onderzoekt om deze reden niet alleen citaten en verwijzingen in de teksten, 
maar ook de opbouw van de tekst om te bepalen of andere werken model gestaan kunnen 
hebben voor het schrijven. Tot 2006 was hij de enige die het aangedurfd had om een 
zodanig grootschalig onderzoek naar intertekstualiteit op te zetten om te bepalen welke 
werken aanwezig konden zijn in Angelsaksisch Engeland. Hij heeft onzekerheden over het 
citaatgebruik en de parafrasering opgenomen in zijn overzicht. Hij moet echter keuzes 
maken om een overzicht te kunnen geven. Hij waarschuwt de gebruiker van het corpus en is 
zo volledig mogelijk. Zijn onderzoek naar het citaat- en parafrasegebruik in het 

                                                 
65  R. Rau & M. Tangl (eds.), Bonifatii Epistulae, Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 46 

(Darmstadt, 1968), noot bij ep. 33, p. 57.  
66  R. Stanton, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England (Cambridge, 2002), pp. 32. 
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Angelsaksische corpus is dus in tegenstelling tot zijn onderzoek naar de handschriften en 
correspondentie, wél betrouwbaar.  

Ogilvy’s overzichtsstudie uit 1967 is echter gedateerd. Recenter onderzoek heeft 
aangetoond dat bepaalde teksten niet langer tot het corpus van Angelsaksische teksten 
gerekend kunnen worden. Ook zijn er nieuwe teksten aan het corpus toegevoegd. Moderne 
digitale databases, zoals het CETEDOC Library of Christian Latin Texts (laatste revisie op 22 
januari 2007), en het onderzoeksproject van de Universiteit van Oxford, Fontes Anglo-Saxonici 
Database (laatste revisie op 20 maart 2004), hebben het mogelijk gemaakt om dit soort 
onderzoek te vereenvoudigen.  

Onderzoek haalt de onderzoeker regelmatig in. In 2006 heeft Michael Lapidge 
Ogilvy’s werk definitief vervangen met de studie The Anglo-Saxon Library, waarin hij ook het 
recente onderzoek naar citaten en parafraseringen incorporeert. Onderzoek naar het 
Angelsaksisch literaire corpus zal vanaf heden in de eerste plaats gebaseerd worden op 
Lapidge’s studie. 

Het nut van het vaststellen van het gehele Angelsaksische corpus van overgeleverde 
teksten in de negende eeuw is erin gelegen, dat het overzicht gebruikt kan worden om te 
bepalen door welke werken Alfred beïnvloed kan zijn. Hoewel er een poging ondernomen is 
om hiervan een overzicht op te stellen, zal het niet verder betrokken worden in de 
bespreking van Alfreds werken. Het opgestelde overzicht kon helaas niet meer getoetst 
worden aan Lapigde’s bevindingen en is hierdoor gedateerd. Omdat het echter wel een 
uitgangspunt kan zijn voor vervolgonderzoek, zal het toegevoegd worden in een bijlage. Het 
geeft nog steeds, met inachtneming van enkele reserves, een indicatie van het intellectuele 
kader, waarin Alfred opgevoed is.  
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STILLE GETUIGEN 

 

 
Na enige aandacht geschonken te hebben aan de gehele Angelsaksische literaire 
schriftcultuur en de methodes om te achterhalen welke teksten aanwezig waren in 
Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw, zullen we de aandacht verleggen naar de 
specifieke bronnen, die ons informatie kunnen verschaffen over Alfred en zijn bestuur. We 
zijn in het bezit van een koningsbiografie, de Vita Ælfredi van Alfreds tijdgenoot Asser, 
bisschop van Sherborne († 893).67 Samen met de annalen van de Anglo-Saxon Chronicle geeft 
de Vita Ælfredi een overzicht van de gebeurtenissen in Alfreds tijd. Asser beschrijft daarnaast 
uitgebreid de jeugd, deugd en daden van zijn heer. Verder zijn ons het testament, wetten en 
een aantal oorkonden op naam van Alfred overgeleverd. Deze juridische documenten geven 
inzicht in de verhoudingen binnen de Angelsaksische samenleving.68 Ook bezitten we een 
aantal archeologische vondsten, die in verband gebracht worden met Alfred en zijn periode. 

Een unieke erfenis van Alfreds regeerperiode vormt een corpus van zeven 
Oudengelse vertalingen van Latijnse literaire werken, die in de negende eeuw opgetekend 
werden.69 De Oudengelse vertalingen maken het mogelijk om onderzoek te doen naar de 
vertaalslagen, en op basis van de verschillen tussen de vertalingen en de originele werken zijn 
uitspraken te doen over de motieven voor deze veranderingen. De meeste Oudengelse 
vertalingen zijn eerder bewerkingen dan slaafse vertalingen. Dit maakt het mogelijk om 
inzicht te krijgen in de opvattingen van de vertalers. Van vier van deze zeven werken wordt 
aangenomen dat koning Alfred zelf de vertaler is. Het feit dat Alfred zelf verantwoordelijk 
gehouden wordt voor de vertaling van vier van de werken, geeft ons een unieke gelegenheid 
om ons te verdiepen in de opvattingen van Alfred. 

In deze scriptie zal een gedetailleerde studie gemaakt worden van de vier vertalingen 
van Alfred. Alvorens over te gaan tot een studie van deze vertalingen en ons te verdiepen in 
Alfreds vertaalmethoden, is het nuttig om een schets te geven van de andere bronnen die 
met Alfred in verband gebracht worden. De Vita Ælfredi en de Anglo-Saxon Chronicle zullen 
gebruikt worden om passages in Alfreds vertalingen te verduidelijken. De overige 
Oudengelse bronnen kunnen eveneens nodig zijn voor het begrip van Alfreds vertalingen. 
Het is dus van belang om te weten welke bronnen historici tot hun beschikking hebben voor 
de bestudering van Alfred en zijn tijd.  
 
 

                                                 
67  Asser, Asserius de Rebus Gestis Ælfredi, ed. W.H. Stevenson (Oxford, 1904), 1-96. Een goede Engelse vertaling is te 

vinden in: S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other contemporary Sources 
(Hamondsworth etc., 1983), 66-110. 

68  P. Wormald, ‘The ninth century’, in: J. Campbell (ed.), The Anglo-Saxons (Londen etc., 1982) 132-157, 142. 
69  Er zijn nog een aantal Oudengelse vertalingen, waarvan onzeker is of de herkomst in de negende eeuw ligt. In 

deze scriptie zal ik nauwelijks aandacht aan deze teksten schenken. Voor een beschrijving van deze teksten, zie 
bijvoorbeeld het werk van Bately, ‘Old English prose before and during the reign of Alfred’, pp. 93-138 en 
Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, pp. 67-103. 
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Archeologische bronnen 

Archeologische vondsten zijn van belang voor de bestudering van de Angelsaksische kunst, 
het vakmanschap, de economie en het welvaartsniveau. Vooral munten zijn een bron van 
informatie over de beeldvorming van Alfred. De manier van representatie kan belangrijke 
informatie leveren over de manier waarop een samenleving aankeek tegen de rol van de 
koning in de maatschappij.70  

Daarnaast bezitten we een uniek kunstwerk uit het midden van de negende eeuw, dat 
sterke associaties heeft met Alfred. De ‘Alfred Jewel’ werd in 1693 gevonden in North 
Petherton in Somerset, vier mijl van Athelney, waar Alfred zich in 878 schuilhield voor de 
Vikingen en later een klooster liet bouwen. Tegenwoordig is de ‘Alfred Jewel’ te bewonderen 
in het Ashmolean Museum te Oxford. Het kleinood is ongeveer zes centimeter lang, drie 
centimeter breed en bijna anderhalve centimeter dik. Het is druppelvormig en kan op een 
stok geplaatst worden. Het sieraad is gemaakt van gouden filigrée. De bovenkant is ingelegd 
met stukjes bergkristal en toont een man, die een staf draagt. Vermoedelijk stelt de figuur 
Christus of David voor. De onderkant is kunstig bewerkt met decoratieve motieven. De 
afbeelding is geplaatst in een rand, langs de zijkant van het sieraad. Hierin is een 
opengewerkte tekst te lezen: + AELFRED MEC HEHT GEWYRCAN (‘Alfred gaf 
opdracht mij te maken’).  

De functie van het kunstwerk is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk kon het ter 
decoratie geplaatst worden op een staf of roede, waarmee de tekst aangewezen kon worden 
bij het lezen (Latijn: indicatorium, ‘aanwijzer’). Men vermoedt dat de ‘Alfred Jewel’ een 
exemplaar is van de mysterieuze æstel, die Alfred meezond met elke kopie van de Pastoral 
Care.71 Dit vermoeden wordt versterkt door de vondst van drie soortgelijke negende-eeuwse 
kunstwerken in het gebied dat onder Alfreds gezag stond in de negende eeuw: de ‘Minster 
Lovell Jewel’, gevonden in Minster Lovell, Oxfordshire in 1860, nu in het Ashmolean 
Museum te Oxford, de ‘Bowleaze Jewel’, gevonden in Bowleaze Coce, Weymouth, Dorset in 
1990, nu in het British Museum te Londen, en de ‘Warminster Jewel’ (ook wel bekend als de 
‘Wessex Jewel’), gevonden in Cley Hill, vlakbij Warminster, Wiltshire in 1997, nu in het 
Salisbury Museum te Salisbury.72 
 Deze kunstwerken kunnen ons eveneens informatie geven over Alfred en zijn rol in 
de Angelsaksische maatschappij. De afbeelding op de ‘Alfred Jewel’ van vermoedelijk Jezus 
of David, bewijst eens te meer, dat Alfred zeer bekend was met christelijke tradities. Indien 
een æstel inderdaad een indicatorium is, zou het meezenden van een æstel bij Alfreds vertaling 
van de Regula Pastoralis gezien kunnen worden als een aanmoediging om de Oudengelse 
vertaling ook daadwerkelijk te lezen. 
 

                                                 
70  S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great: Asser’s Life of King Alfred and other Contemporary Sources (Hamondsworth 

etc, 1983), ‘Introduction’, 9-48, pp 10-11. 
71  PC., voorwoord, 7-8: 23-25,1-2: “Siððan ic hie ða geliornod hæfde, swæ swæ ic hie forstod, & swæ ic hie 

andgitfullicost areccean meahte, ic hie on Englisc awende: ond to ælcum biscepstole on minum rice wille ane 
onsendan; & on ælcre bið an æstel, se bið on fiftegum mancessan.” De beschrijving van de ‘Alfred Jewel’ is 
gebaseerd op de beschrijving van Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Alfred’s Life of Asser and other Contemporary 
Sources, ‘Appendix II: The Alfred Jewel’, pp. 203-206. 

72  Voor een korte beschrijving van deze drie vondsten door Simon Keynes, zie de website van Trinity College, 
University of Cambridge: http://www.trin.cam.ac.uk/sdk13/AlfJewel.html, bezocht op 12 april 2007. 
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Oorkonden, wetten en testament 
Alfreds testament is bestudeerd in het kader van het Angelsaksische erfrecht en de regeling 
van de opvolging in de Angelsaksische periode.73 Zijn wetten, voorzien van een inleiding, 
zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar de rol van het Angelsaksische recht in 
Alfreds samenleving.74 Oorkonden op naam van Alfred geven inzicht in de sociale 
verhoudingen in de Angelsaksische samenleving. 75 
 
 
‘Vita Ælfredi’ 

Bij het onderzoek naar de beeldvorming van Alfred en zijn koningschap is de eerste bron 
van informatie Assers Vita Ælfredi. Hij is de eerste auteur die zich in lovende termen uitlaat 
over de koning en zijn uitspraken vormen de basis van ieder onderzoek naar de 
beeldvorming van Alfred en zijn koningschap. De bestudering van de Vita Ælfredi is echter 
niet zonder problemen voor moderne historici. Het is om die reden noodzakelijk om de 
context te schetsen, waarin de Vita Ælfredi door moderne wetenschappers bestudeerd wordt.  
De authenticiteit van de Vita Ælfredi en Assers auteurschap zijn niet onomstreden. Een 
aantal belangrijke redenen ligt hieraan ten grondslag.  

De belangrijkste reden voor de discussie over het werk komt voort uit de 
handschriftelijke overlevering. Er is slechts één handschrift van de tekst dat de 
Middeleeuwen overleefd heeft, het ‘Cotton handschrift’ (MS. Londen, Britisch Library, Cotton 
Otho A xii), vernoemd naar de verblijfplaats van het handschrift in de bibliotheek van Sir 
Robert Cotton (1571-1631). Het ‘Cotton handschrift’ is geschreven rond het jaar 1000 in een 
onbekend productiecentrum. Matthew Parker, bisschop van Canterbury, heeft in 1574 een 
eerste becommentarieerde uitgave in druk verzorgd van het handschrift. Het originele 
handschrift ging echter verloren in de beruchte ‘Cotton brand’ op 23 oktober 1731, waarin 
een groot aantal Angelsaksische teksten vernietigd of zwaar beschadigd geraakt is. Van het 
‘Cotton handschrift’, bezitten we slechts enkele paleografische verwijzingen uit de achttiende 
eeuw.76 Het ontbreken van een origineel handschrift en de datering van het ‘Cotton 
handschrift’ in de late tiende eeuw vormen een uitgangspunt voor speculatie over de 
authenticiteit van het werk. 

Asser is een ietwat schimmige persoon voor moderne wetenschappers. Vrijwel alle 
informatie die we over zijn leven bezitten, is afkomstig uit de Vita Ælfredi. Asser presenteert 

                                                 
73  Alfreds Testament, ed. F.E. Harmer, Select English historical documents of the ninth and tenth centuries 

(Cambridge, 1914) pp. 15-19, met vertaling op pp. 49-53. 
74  De gangbare editie is het werk van Felix Liebermann. In zijn editie plaatst hij de tekst van de twee Oudengelse 

handschriften, de Latijnse vertaling van de tekst in Quadrapartitus en een moderne Duitse vertaling naast elkaar, in: 
Alfreds wetten, ed. F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen (Halle, 1903-1916), 15-89. Een Engelse vertaling 
van de wetten met weglating van de inleiding is beschikbaar in: F.L. Attenborough, The laws of the earliest English 
kings (Cambrigde, 1922), 62-93. 

75  De oorkonden van Alfred zijn in verschillende edities beschikbaar. P.H. Sawyer geeft een volledig overzicht van 
de beschikbare edities, vertalingen en aanverwante literatuur in: Alfreds oorkonden, ed. P.H. Sawyer, Anglo-Saxon 
Charters. An annotated list and bibliography (Londen, 1968), 343-357, pp. 155-159. Het belang van de oorkonden voor 
onderzoek naar sociale verhoudingen in de Angelsaksische maatschappij wordt benadrukt door Patrick Wormald, 
P. Wormald, ‘The ninth century’, p. 142. 

76  Keynes & Lapidge, Alfred the Great: Asser’s Life of King Alfred and other Contemporary Sources, pp. 223-227. 
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zich in de tekst als een trouwe dienaar van St. Davids in Wales, die zich aanvankelijk met 
enige aarzeling aan het hof van koning Alfred verbindt.77 Alfred noemt Asser in het 
voorwoord van de Oudengelse vertaling van de Regula Pastoralis één van zijn leermeesters in 
de kunst van het vertalen.78 Meer informatie over Asser als persoon en zijn rol aan het hof is 
niet overgeleverd. Het gebrek aan informatie over Asser maakt het lastig om hem te plaatsen 
in de tijd en context van Alfred.  

Daarnaast plaatst de inhoud van de tekst onderzoekers voor problemen. Asser 
combineert twee tekstuele tradities in één tekst: de tekst is een koningsbiografie én 
incorporeert annalen. De Vita Ælfredi vertoont opvallende gelijkenissen met de 
Karolingische koningsbiografieën uit de negende eeuw.79 In een Latijnse vertaling zijn 
annalen van de Anglo-Saxon Chronicle opgenomen voor de jaren 851 tot 887. Ook is de Vita 
Ælfredi de eerste biografie die gebruik maakt van het incarnatiejaar voor de datering van 
gebeurtenissen.80 Deze elementen maken de Vita Ælfredi een zeer bijzondere tekst. Sommige 
wetenschappers, zoals James Campbell, beschouwen Assers werk om deze redenen als een 
nieuw stadium in de ontwikkeling van de koningsbiografie.81  

Maar er zijn ook tegengeluiden van wetenschappers die de tekst om de vervlechting 
van de twee genres als een vervalsing beschouwen. Sinds het midden van negentiende eeuw 
wordt er openlijk getwijfeld aan de authenticiteit van de Vita Ælfredi. Thomas Wright 
meende in 1841 dat een tijdgenoot van Alfred nooit de twee genres op een zodanige wijze 
verweven zou hebben. Hij suggereert dat het werk een compilatie uit de late tiende eeuw is.82 
In 1876-1877 publiceerde sir Henry Howorth een aantal artikelen in Athenaeum over de 
authenticiteitskwestie. Howorth sloot zich aan bij Wright en voerde als bewijs aan, dat 
Florence van Worcester († 1118) de Vita Ælfredi niet als bron voor zijn geschriften 
gebruikt.83 W.H. Stevenson trekt hiertegen fel van leer in 1904. Hij wijst op 
tegenstrijdigheden in de argumentatie en oordeelt hard over hun bewijslast: alleen Beda en 
Gildas worden door Florence van Worcester met name genoemd in het overzicht van zijn 
bronnen. Dit weerhoudt hem er niet van om vrijelijk gebruik te maken van andere bronnen, 
zoals heiligenlevens en annalen.84  

Ook in de twintigste eeuw is de discussie over de authenticiteit van de Vita Ælfredi 
een aantal keer opgelaaid. In 1964 stelde Vivian Hunter Galbraith vast dat het gebruik van de 
woordcombinatie rex Angulsaxonum, en het feit dat Asser over de parochia van Exeter spreekt, 

                                                 
77  Asser, 79, 63-66. 
78  PC., proloog, 7:18-22: “(…) þa boc wendan on Englisc ( .), hwilum word be worde, hwilum ondgit of andgite, 

swæ swæ ic hie geleornode æt Plegmunde minum ærcebiscepe Asserie minum biscepe & Grimbolde minum 
mæssepreoste & æt Iohanne minum mæssepreoste.” 

79  J. Campbell, ‘Asser’s Life of Alfred’, in: C. Holdsworth & T.P. Wiseman (eds.), The inheritance of historiography 350-
900, Exeter studies in history 12 (Exeter, 1986) 115-135, p. 115 

80  Campbell, ‘Asser’s Life of Alfred’, pp. 117-119. 
81  Campbell, ‘Asser’s Life of Alfred’, p. 119. 
82  T. Wright & J. Orchard Halliwell (eds.), Reliquiae antiquae, scraps from ancient manuscripts, illustrating chiefly early English 

literature and the English language (Londen, 1841), p. 141; besproken in: W.H. Stevenson, Asser’s Life of King Alfred 
(Oxford, 1904), ‘Introduction’, pp. xcvi-xcvii. 

83  H. Howorth, Athenaeum, 25 maart (1876) ; Athenaeum, 27 mei (1876); Athenaeum, 2 september (1876); Athenaeum, 2 
september (1876) ; Athenaeum, 8 september (1877). Besproken door Stevenson, Asser’s Life of King Alfred, 
‘Introduction’, pp. cx-cxi. Ik heb een poging gedaan om de artikelen te vinden, dit is alleen niet gelukt. De 
beschrijving is puur gebaseerd op het verhaal van Stevenson en ook op zijn verwijzingen naar de artikelen. 

84  Stevenson, Asser’s Life of King Alfred, ‘Introduction’, p. xcvi. 
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het aannemelijk maken dat de Vita Ælfredi in de elfde eeuw is opgetekend.85 Galbraiths 
vervalser heeft zelfs een naam: Leofric, bisschop van Devon en Cornwall tussen 1046 en 
1072. De vervalsing zou gediend hebben om de verhuizing van de bisschopszetel van Devon 
en Cornwall naar Exeter in 1050 te rechtvaardigen.86 Hij verklaart op deze manier enkele 
anachronismen in de Vita Ælfredi, en het profiel van Leofric komt overeen met een aantal 
eisen aan het profiel van de auteur van de Vita Ælfredi: Leofric was een Welshman, had een 
continentale opvoeding genoten, en de bibliotheek van Exeter bezat de meeste bronnen, die 
voor het schrijven van de Vita Ælfredi gebruikt zijn.87  

Dorothy Whitelock pareert de meeste van Galbraihts aanvallen op de authenticiteit. 
Ze wijst erop dat het niet uitzonderlijk was dat Leofric een continentale opvoeding genoten 
had. Sterker nog, de continentale verwijzingen in het werk had de auteur ook van ‘horen 
zeggen’ kunnen hebben.88 Verder vraagt ze zich af, waarom Leofric, indien het werk ter 
meerdere glorie van Exeter geschreven was, een aantal belangrijke gebeurtenissen in Exeter 
tijdens Alfreds bewind onvermeld gelaten zou hebben. In 893 was Exeter ontzet door 
Alfred. Leofric zal dit hebben geweten in de elfde eeuw. Maar waarom wordt dit dan niet 
vermeld in de Vita Ælfredi? Het antwoord is eenvoudig: Leofric is niet de auteur van de Vita 
Ælfredi. Asser was echter vóór het ontzet van Exeter in 893 overleden en had het ontzet niet 
kunnen vermelden.89  

Om de authenticiteit van het werk te bewijzen, voert Whitelock argumenten aan die 
de anachronismen verklaren indien het werk geschreven zou zijn door een negende-eeuwse 
auteur.90 Verder wijst ze erop, dat de auteur van de Vita Ælfredi een grote kennis had van 
Alfred en zijn tijd. Als een vervalser de tekst geschreven zou hebben, zou hij in het bezit 
geweest moeten zijn van een groot aantal bronnen uit de negende eeuw om zoveel feiten 
over de negende eeuw in de juiste context te presenteren. Al deze bronnen zouden 
vervolgens verloren gegaan moeten zijn, omdat ze niet overgeleverd zijn. Dit lijkt haar niet 
erg waarschijnlijk.91 

Recentelijk heeft Alfred Smyth het auteurschap van Asser ter discussie gesteld. 
Smyth heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de overeenkomsten tussen de Vita Ælfredi en 
de tiende-eeuwse Vita van Gérard van Aurillac. Hij meent dat deze overeenkomsten alleen 
kunnen betekenen, dat de auteur van de Vita Ælfredi kennis gehad moet hebben van de Vita 
van Gérald van Aurillac. De elfde-eeuwse vervalser doopt hij vervolgens ‘pseudo-Asser’, en 
hij zou afkomstig zijn uit het klooster van Ramsey.92 Janet Nelson verwijt Smyth dat hij 
voorbij gaat aan de overeenkomsten tussen de negende-eeuwse continentale 
koningsbiografieën en de Vita Ælfredi. Ook is er tot op heden geen bewijs voor een latente 

                                                 
85  V.H. Galbraith, An introduction to the Study of History (Londen, 1964), 85-128, pp. 87-93. 
86  Galbraith, An introduction to the Study of History, pp. 98-111. 
87  Galbraith, An introduction to the Study of History, 105, 108, 117. 
88  D. Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, in: idem, From Bede to Alfred, Studies in Early Anglo-Saxon Literature 

and History (Londen, 1980), VI, herdruk met behoud van de oorspronkelijke opmaak van: idem, in: E.G. Stanley 
(ed.), Continuations and Beginnings: Studies in Old English Literature (Nelson, Londen & Edinburgh, 1966), 67-103, p. 
68. 

89  D. Whitelock, The genuine Asser, the Stenton Lecture, University of Reading (Reading, 1968), pp. 7-8. 
90  Whitelock, The genuine Asser, pp. 8-16. 
91  Whitelock, The genuine Asser, p. 21. 
92  A. Smyth, King Alfred the Great (Oxford etc., 1995) pp. 517-519. 
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kennis van de Vita van Gérard van Aurillac in Engeland in de elfde eeuw. De 
overeenkomsten tussen de beide biografieën zouden veroorzaakt kunnen worden, doordat 
beide auteurs geschoold zijn in eenzelfde historiografische traditie.93 Simon Keynes geeft 
aanvullend een aantal argumenten om het geloof in de authenticiteit van de Vita Ælfredi te 
ondersteunen. In de hofcultuur ten tijde van Alfred, is het aannemelijk dat Asser een plaats 
innam als de belangrijkste biograaf van de koning. Keynes verwijt Smyth niet zorgvuldig 
onderzocht te hebben voor welk publiek de Vita Ælfredi in de negende eeuw geschreven zou 
kunnen zijn. Smyth laat zich, in Keynes ogen, teveel meeslepen door zijn eigen argumentatie, 
waardoor hij onzorgvuldig wordt en blundert bij de presentatie van historische feiten.94 

De authenticiteit van de Vita Ælfredi zal waarschijnlijk nooit voor de volle honderd 
procent vastgesteld kunnen worden. Taalkundige verschillen kunnen verklaard worden door 
het afschrijven en het ‘verbeteren’ van het werk door ijverige kopiisten. De dichtheid van de 
informatie doet inderdaad vermoeden dat de auteur van het werk zeer bekend was met 
gebruiken in de negende eeuw, Alfred en zijn hof. Er zijn dus geen onoverkomelijke 
bezwaren om aan te nemen dat de Vita Ælfredi geschreven is door Asser.  

De Vita Ælfredi kwam in zijn huidige vorm tot stand rond 893.95 Het feit dat Alfred 
waarschijnlijk het werk gelezen heeft en misschien zelfs geredigeerd heeft, maakt de Vita 
Ælfredi een intrigerende bron van informatie over zijn leven. De interpretatie van de 
informatie is niet zonder problemen. Historici hebben zich afgevraagd met welke 
beweegredenen, en voor welk publiek Asser de Vita Ælfredi geschreven heeft. Is de Vita 
Ælfredi geschreven om vriend en vijand te overtuigen van de grootsheid van de koning,96 als 
een speculum principis om tot voorbeeld te dienen aan het nageslacht,97 om bevolkingsgroepen 
in Angelsaksisch Engeland over te halen zich aan Alfreds gezag te onderwerpen,98 om de 
koning te plezieren en een nieuw zelfbewustzijn te kweken onder een opkomende 
intellectuele elite van Wessex,99 of ter meerdere glorie van Asser, die zich in de vriendschap 
van een groot koning mocht verheugen?100  

                                                 
93  J. Nelson, ‘Review article: Waiting for Alfred’, Early Medieval Europe 7 (1998), 115-124, pp. 121, 122 
94  S. Keynes, ‘On the authenticity of Asser’s Life of king Alfred’, Journal of Ecclesiastical History 47:3 (1996), 529-551, pp. 

546, 551. 
95  Keynes & Lapidge, ‘Introduction’, p. 53. 
96  Alice Sheppard meent dat Asser met het doel de koning positief aan het hof van Karel de Kale te presenteren 

voor het verbeteren van de onderlinge relatie, in A. Sheppard, ‘The king’s family: securing the kingdom in Asser’s 
Vita Alfredi’, Philological Quarterly 80:4 (2001), 409-439, p. 430. David Kirby is van mening dat het werk geschreven 
was om de koning en al zijn deugden zo positief mogelijk voor te stellen om zijn positie als koning van Wessex te 
versterken, in: D.P. Kirby, ‘Asser and his Life of King Alfred’, Studia Celtica 6 (1971), 12-35, p. 33. 

97  Anton Scharer trekt deze conclusie op basis van het aspect van het lijden dat Asser prominent naar voren laat 
komen in zijn werk. De belangrijkste inspiratiebronnen hierbij waren de Proverbia Grecorum en Sedulius Scottus’ 
Liber de rectoribus Christianis. Voor Scharer zou Asser zijn speculum principis in dat geval specifiek voor de 
koningskinderen geschreven hebben. A. Scharer in ‘The writing of history at king Alfred’s court’, Early Medieval 
Europe 5 (1996), 177-206, pp. 192, 193, 204, 205. Ook Matthew Kempshall ziet voornamelijk een 
voorbeeldfunctie in Assers tekst. Alfred wordt in zijn ogen door Asser voornamelijk gepresenteerd als ‘de goede 
herder’ naar het beeld dat geschetst wordt van een heerser in Regula Pastoralis van Gregorius de Grote. Kempshall 
ziet de Vita Ælfredi voornamelijk als memoria virtutes, waarin het koningschap als ministerium geschetst wordt. M. 
Kempshall in ‘No bishop, no king: the ministerial ideology of kingship and Asser’s Res gestae Aelfredi’, in: Richard 
Gameson & Henrietta Leyser (eds.), Belief and Culture in the Middle Ages (Oxford, 2000), 106-127, p. 123. 

98  Keynes & Lapidge Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other contemporary, pp. 41, 66. 
99  Campbell in ‘Asser’s Life of Alfred’, pp. 114, 115.  
100  Campbell in ‘Asser’s Life of Alfred’, p. 119. 
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Het lezerspubliek van de koning is van groot belang voor het onderzoek naar de 
beeldvorming en de inhoud van het koningschap van Alfred. De Vita Ælfredi geeft geleerden 
een kans om te onderzoeken of de representatie van koningschap in Alfreds eeuw aan 
verandering onderhevig was. In Assers biografie worden de goede eigenschappen die een 
koning zou moeten bezitten belicht. De Vita Ælfredi vormt dus goed vergelijkingsmateriaal 
om de resultaten, die verkregen worden in een onderzoek naar Alfreds vertalingen, te toetsen 
aan een contemporaine bron.  

Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de editie van W.H. Stevenson 
uit 1904. Stevenson baseert zijn editie op het gedrukte exemplaar van Matthew Parker en zijn 
commentaar, gebaseerd op het verloren ‘Cotton handschrift’, MS. Londen, British Library, 
Cotton Otho A xii. Naast Stevensons editie is gebruik gemaakt van de vertaling en het 
uitgebreide notenapparaat van Simon Keynes en Michael Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life 
of King Alfred and other contemporary Sources (Hamondsworth etc, 1983).  

 
 
Oudengelse gedichten 

Naast Assers Vita Ælfredi zijn drie gedichten overgeleverd uit Alfreds hofkring. Het eerste 
gedicht is geschreven door Wulfsige, Assers voorganger als bisschop van Sherborne tussen c. 
879 en c. 900.101 In het Oudengelse gedicht, waarvan vermoed wordt dat het geschreven is 
als een inleiding bij Werferths vertaling van de Dialogi van Gregorius de Grote, roemt 
Wulfsige de koning:  
 

Ælfred mid Englum, ealra cyninga  
þara þe he sið oððe ær fore, secgan hyrde 
oððe he iorðcyninga ær, ænigne gefrunge.102 
 
Alfred, voor de Angelen, van alle koningen,  
waarvan hij onlangs of in het verleden, over heeft horen vertellen,  
of van enige wereldse koning ooit, de gulste gever. 

 
Een anonieme hoveling, vermoedelijk John ‘the Old Saxon’, heeft ons twee gedichten 
nagelaten in het Latijn, die een acrostichon vormen van de namen Ælfred en Elfred.103 In het 
eerste gedicht worden de goede eigenschappen van Christus geprezen,104 in het tweede 

                                                 
101  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other contemporary, ‘Introduction’, p. 46. 
102  Vertaling van eigen hand. Voorwoord in poëzie bij Werferths Dialogues, ed. D. Yerkes, ‘The full text of the Metrical 

preface of Wærferth’s translation of Gregory’, Speculum 55: 3 (1980), 505-513, p. 513. 
103  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other contemporary, ‘Introduction’, p. 46; 

toeschrijving aan John the Old Saxon gebaseerd op Lapidge eerdere conclusies in: M. Lapidge, ‘Some Latin 
poems as evidence for the reign of Athelstan’, Anglo-Saxon England 9 (1981), 61-82, p. 81. 

104  De enige tekstuitgave die ik heb kunnen vinden is: Achrostichons Alfred, ed. W.M. Lindsay, ‘The Berne Gospels’, 
Early Welsch script (Oxford 1912), 10-16, p. 10: “Admiranda mihi mens est transcurrere gesta/ Es arce astrifera, 
cito sed redis arbiter inde/ Lex etiam ut docuit typice , portendere faede/ Flagrantique simul moles arserit igne/ 
Rex formasti -; his sed meliua gnarum, optime, flamnis/ Eripis, atque chaos vincens, Christe, ipse negsti/ Divino 
super astra frui per secula vultu.” Linsay vermoedt dat het werk geschreven is door twee verschillende kopiisten, 
vermoedelijk in een scriptorium in Cornwall. 



 
- Literaire erfenis - 

 
 

 
 

24 

gedicht wordt de koning aangemoedigd om kennis te vergaren, en zijn talenten te benutten 
met als doel zich te verheffen.105  
 

 

‘Anglo-Saxon Chronicle’ 

De Anglo-Saxon Chronicle is de belangrijkste bron over de gebeurtenissen in Angelsaksisch 
Engeland in Alfreds regeerperiode. Uit de annalen komt hij naar voren als een krijger, die 
moest vechten voor het behoud van zijn koninkrijk.  

De Anglo-Saxon Chronicle is eveneens een tekst die wetenschappers voor een aantal 
problemen plaatst. De naam suggereert dat we te maken hebben met één tekst, waarvan de 
inhoud vaststaat. De werkelijkheid is helaas anders. De Anglo-Saxon Chronicle is overgeleverd 
in zeven handschriften, die grote verschillen vertonen. De zeven handschriften zijn in 
verschillende perioden, door verschillende handen opgetekend, en geven verschillende 
versies van de inhoud van de Anglo-Saxon Chronicle.106 Kennis van ‘de’ Anglo-Saxon Chronicle 
moet om die reden gebaseerd zijn op zorgvuldig onderzoek van de onderlinge relaties tussen 
al deze verschillende handschriften. Het oudste handschrift, MS. Cambridge, Corpus Christi 
College, MS. 173 (sigle MS. A), bekend als de ‘Parker Chronicle’, stamt uit de late negende of 
vroege tiende eeuw. Het handschrift werd tot in de elfde eeuw gecontinueerd in Winchester. 
De ‘Petersborough Chronicle’, MS. Oxford, Bodleian Library, Laud Misc. 636 (sigle MS. E), 
afgeschreven in Petersborough rond 1120, bezit zelfs aanvullingen tot 1154.107  
 De zeven handschriften van de Anglo-Saxon Chronicle geven informatie vanaf de 
vroege vijfde eeuw tot 1154. Voor het onderzoek naar Alfred en zijn periode, zijn alleen de 
annalen tot 900 van belang. Asser had de beschikking van de annalen tot 887. Dit bewijst dat 
de tekst in omloop was aan het hof van Alfred. Er bestaat een levendige wetenschappelijke 
discussie over de vraag in welke mate de Anglo-Saxon Chronicle gelieerd was aan het hof van 
Alfred. Het zou een ‘privé onderneming’ geweest kunnen zijn van een edelman uit Zuidwest 
Engeland.108 Of misschien zijn de Vita Ælfredi en de Anglo-Saxon Chronicle opgetekend om de 
positie van de koning te versterken door middel van propaganda.109 Het is maar de vraag of 
het belangrijk is om te weten welke rol de Anglo-Saxon Chronicle precies innam aan het hof 

                                                 
105  Achrostichons Alfred, ed. W.M. Lindsay, ‘The Berne Gospels’, Early Welsch script (Oxford 1912) 10-16, p. 11: “En 

tibi descendant e caelo gratiae totae/ Laetus eris semper, Aelfred, per compita laeta/ Flectas iam mentem sacris; 
satiare faleris [=phaleris] / Recte doces, properans falsa dulcedine rerum/ Ecee aptas clara semper lucrare 
talenta/ Docte peregrinae transcurre rura sophiae.” 

106  De zeven handschriften van de Anglo-Saxon Chronicle zijn: MS. Cambridge, Corpus Christi College, MS. 173 (sigle MS. 
A), elkaar opvolgende kopiisten, late negende of vroege tiende eeuw, Wichester en Christ Church Cambridge; 
MS. Londen, British Library, Cotton Tiberius A. vi (sigle MS. B), één hand, c. 977/978, waarschijnlijk Abingdon ; MS. 
Londen, British Library, Cotton Tiberius B.i (sigle MS. C), twee kopiisten rond 1040, Abingdon, continuatie tot 1066; 
MS. Londen, British Library, Cotton Tiberius B. iv (sigle MS. D), meedere kopiisten, midden elfde eeuw, waarschijnlijk 
in Worcester; MS. Oxford, Bodleian Library, Laud Misc. 636 (sigle MS. E), geschreven rond 1120 in Petersborough, 
continuatie tot 1154; MS. Londen, British Library, Cotton Domitian viii (sigle MS. F), één hand, eind van de elfde 
eeuw, Christ Church Canterbury; MS. Londen, British Library, Cotton Otho B. xi (sigle MS. G), verwoest in de 
beruchte ‘Cotton brand’, directe kopie uit het begin van de elfde eeuw van MS. A, Winchester). 

107  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other Contemporary Sources, ‘Notes: Anglo-Saxon 
Chronicle, 888-900’, 275-281, p. 276. 

108  Stenton, Anglo-Saxon England, p. 354. 
109  J.M. Wallace-Hadrill, ‘The Franks and the English in the ninth century: some common historical interests’, in: 

idem, Early Medieval History, 201-216, p. 213; R.H.C. Davis, ‘Alfred the Great: Propaganda and Truth’, History 56 
(1971), p. 167. 
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van Alfred. De Anglo-Saxon Chronicle bewijst in de eerste plaats dat er in Angelsaksisch 
Engeland een nieuwe literaire traditie in opkomst was, waarbij koninklijke macht 
gerepresenteerd werd in geschreven teksten, in navolging van Karolingische tradities, maar 
geworteld in Angelsaksische grond.110  

Asser neemt alleen de annalen voor de jaren 851-887 op in de Vita Ælfredi, hoewel 
hij het leven van Alfred beschrijft tot c. 893. Er is een aantal verklaringen te bedenken voor 
het gemis. Misschien was Asser niet in het bezit van de annalen voor de jaren na 887. Deze 
theorie wordt meestal verworpen, omdat de annalen tot 892 in de verschillende 
handschriften een consistent geheel vormen. Waarschijnlijk werd rond 892 de eerste ‘uitgave’ 
van de Anglo-Saxon Chronicle verzorgd, die ten grondslag ligt aan alle overgeleverde 
handschriften.111 Het is dus onwaarschijnlijk dat Asser de annalen voor 887-892 niet in zijn 
bezit had. 

Een andere verklaring zou gevonden kunnen worden in de onderwerpskeuze van de 
Vita Ælfredi. Alfred, niet de gebeurtenissen tijdens zijn bewind, was het onderwerp van 
Assers biografie. Misschien droegen de annalen voor 887-892 niets nieuws meer bij.112 Deze 
verklaring is evenmin afdoende. Indien de annalen slechts ter illustratie gebruikt zijn, was het 
niet nodig geweest om ze te vertalen en in hun geheel op te nemen voor 851-887. De meest 
plausibele verklaring lijkt besloten te liggen in het abrupte eind van de Vita Ælfredi. Door 
onbekende oorzaken heeft Asser vermoedelijk de Vita Ælfredi niet kunnen afmaken en 
redigeren.113 Dit zou kunnen betekenen dat in het ontbrekende gedeelte een plaats ingeruimd 
was voor de annalen van 887-892. 
 De Anglo Saxon Chronicle is uitgegeven in: Anglo-Saxon Chronicle, eds. D. Dumville & S. 
Keynes, The Anglo Saxon Chronicle: a collaborative edition I-XVII, (Cambridge, 1983-2005). Voor 
het onderzoek naar Alfred kan gebruik gemaakt worden van het oudste handschrift van de 
Anglo-Saxon Chronicle, MS. A. Janet Bately heeft de editie van dit handschrift verzorgd: Anglo-
Saxon Chronicle, ed. J. Bately, The Anglo Saxon Chronicle: a collaborative edition III: MS. A 
(Cambridge, 1986). Een goede Engelse vertaling van de Anglo-Saxon Chronicle is: M. Swanton, 
The Anglo-Saxon Chronicle (Londen, 1996). 
 
 
Oudengelse vertalingen 

Er zijn zeven Oudengelse vertalingen van Latijnse literatuur overgeleverd uit de negende 
eeuw. Van vier van deze werken wordt aangenomen dat ze door koning Alfred zelf vertaald 
en bewerkt zijn: Regula Pastoralis van Gregorius de Grote (c. 540-604),114 De Consolatione 
Philosophiae van Boëthius (480-524/525),115 Soliloquia van Augustinus van Hippo (354-430),116 

                                                 
110  S. Keynes, ‘The power of the written word’, in: T. Reuter (ed.), Alfred the Great (Aldershot, 2003), 175-197, p. 

196-197. 
111  Keynes & Lapidge, ‘Notes: Anglo-Saxon Chronicle, 888-900’, p. 278. 
112  Keynes & Lapidge, ‘Notes: Anglo-Saxon Chronicle, 888-900’, p. 278. 
113  Keynes & Lapidge, ‘Introduction’, p. 56. 
114  De teksten zullen in het vervolg van dit hoofdstuk geïntroduceerd worden. Daar zal nader ingegaan worden op 

de gebruikte edities en vertalingen. Gregorius de Grote, Regula Pastoralis, ed. B. Judic, Source Chrétienne 381/382, 
Règle Pastorale I/II (Parijs, 1992). [gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : RP.]. 

115  Boëthius, Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae Consolatio, ed. L. Bieler, Corpus Christianorum Series 
Latina XCIV (Turnhout, 1957). [gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : Cons. Ph.]. 
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en een vertaling van de eerste vijftig psalmen.117 In het vervolg zullen deze titels gebruikt 
worden om de originele bronteksten aan te duiden. De Oudengelse vertalingen zullen 
aangeduid worden met de volgende benamingen: de Pastoral Care (de Oudengelse vertaling 
van de Regula Pastoralis),118 de Boethius (de Oudengelse prozavertaling van de De Consolatione 
Philosophiae),119 de Soliloquies (de Oudengelse vertaling van de Soliloquia),120 en de Oudengelse 
psalmen of psalmenvertaling (de Oudengelse vertaling van het Psalterium).121 Deze 
benamingen zijn het meest gangbaar in de Engelstalige, secundaire literatuur. 

De Latijnse tekst van De Consolatione Philosophiae bestaat uit twee delen: de carmina, een 
poëzieversie, en een prozatekst. De carmina en de prozatekst zijn in De Consolatione Philosophiae 
verweven. De Oudengelse vertaling kent geen vervlechting van proza en poëzie. Er zijn 
echter wel degelijk twee Oudengelse varianten van De Consolatione Philosophiae. We bezitten de 
Boethius, een vertaling van zowel de carmina als de Latijnse prozatekst in één doorlopende 
Oudengelse prozavertaling, en we bezitten de Lays van Boethius,122 een alliteratieve metrische 
vertaling van de Latijnse carmina. De Lays van Boethius zijn een vereenvoudigde poëtische 
versie van de Boethius.123 Het auteurschap van de Lays van Boethius is eveneens aan Alfred 
toegeschreven, op basis van de uitspraken in de twee voorwoorden van de Boethius en de 
Lays van Boethius.124 Omdat de Lays van Boethius een vereenvoudigde versie zijn van de 
prozavertaling en omdat de bestudering van de Lays van Boethius een grondige kennis van 
Angelsaksische poëtische tradities vraagt, worden de Lays van Boethius niet in deze scriptie 
bestudeerd.  

                                                                                                                                                 
116  Augustinus van Hippo, Soliloquia, ed. W. Hörmann, Sancti Aureli Augustini Opera I: IV, Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticorum Latinorum LXXXIX (Wenen, 1986). [gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : 
Augustinus, Soliloquia,]. 

117  In eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van: Psalterium Romanum, Le psautier romain et les autres anciens 

psautiers latins, ed. R. Weber, Collectanea biblica latina 10, (Rome, 1953). [gebruikte afkorting voor deze 
editie in de voetnoten : Ps.Rom.]. Indien nodig, zal er een vergelijking gemaakt worden met : Psalterium 
Gallicanum, Biblia Sacra Vulgata iuxta Vulgatam versionem I, ed. R. Weber (Stuttgart, 1969), 770-832 (even pagina’s) 
[gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : Ps. Gall.] en Psalterium Iuxta Hebraeos, Biblia Sacra Vulgata 
iuxta Vulgatam versionem I, ed. R. Weber (Stuttgart, 1969), 770-832 (oneven pagina’s) [gebruikte afkorting voor 
deze editie in de voetnoten : Ps. iuxHbr.]. 

118  Alfred, Pastoral Care, ed. H. Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral CareEarly English Text society, original series 
no. 45/50 (2e druk; Londen etc., 1909) [gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : PC.]. 

119  Alfred, Boethius, ed. W.J. Sedgefield King Alfred's Old English version of Boethius (2e druk; Darmstadt, 1968) [gebruikte 
afkorting voor deze editie in de voetnoten : Boe .]. 

120  Alfred, Soliloquies, ed. T. A. Carnicelli King Alfred's version of Augustine's Soloquies (Cambridge Massachusetts, 1969) 
[gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : Solil .] en Alfred, Soliloquies, ed. W. Endter, König Alfreds des 
Grossen bearbeitung der Soliloquien des Augustinus, Bibliothek der angelsächsischen Prosa XI (Hamburg, 1922) 
[gebruikte afkorting voor deze editie in de voetnoten : Solil (E)]. 

121  Alfred, de Oudengelse psalmenvertaling, ed. P.P. O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first fifty 
psalms (Cambridge Massachusetts, 2001). [gebruikte afkorting voor deze editie: PPs (prose ; O’Neill).] en Alfred, 
Oudengelse psalmenvertaling, eds. J.W. Bright & R.L. Ramsay, Liber Psalmorum: The West-Saxon Psalms, being the 
Prose Portion, or the ‘First Fifty’ of the so-called Paris Psalter (Boston, 1907) [gebruikte afkorting voor deze editie in de 
voetnoten : PPs (prose ; B&R).]. 

122  Alfred, Lays van Boethius, ed. W.J. Sedgefield King Alfred's Old English version of Boethius (2e druk; Darmstadt, 1968), 
151-204 [gebruikte afkorting voor deze editie:Lays van Boethius]. 

123  Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , ‘Introduction’, p. xxxi 
124  In het voorwoord van de Boethius lezen we: Boe., voorwoord, 2: 8-10: “7 þeah ða boc hæfde geleornode 7 of 

lædene to engliscu spelle gewende, 7 geworhte hi eft to leoðe, swa swa heo nu gedon is,” en in de Lays van 
Boethius: Lays van Boethius, prelude, 151:1-2: “Ðus Ælfred us ealdspell reahte, cyning Westsexna, cræft meldode, 
leoðwyrhta list.” Sedgefield merkt op dat Alfred niet noodzakelijkerwijs de poëtische vertaling zelf geschreven 
heeft, als wel dat hij de poëtische vertaling gecontroleerd heeft aan zijn eigen prozavertaling. Sedgefield, King 
Alfred's Old English version of Boethius , ‘Introduction’, pp. xxx-xxxi. 
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De Pastoral Care en de Boethius worden voorafgegaan door een inleiding. Hierin zegt Alfred 
verantwoordelijk te zijn voor de vertaling van de werken.125Æthelweard, een tiende eeuwse 
kroniekschrijver, bevestigt het auteurschap van Alfred van de Oudengelse vertaling van De 
Consolatione Philosophiae.126 Willem van Malmesbury vertelt echter in de twaalfde eeuw dat 
Asser het werk in eenvoudige bewoordingen aan Alfred uitgelegd heeft.127 Het is dus 
mogelijk dat Asser betrokken was bij de vertaling van de Boethius. De derde tekst, een 
bewerking van de Soliloquia van Augustinus van Hippo, vertoont grote syntactische en 
morfologische overeenkomsten met de Boethius en de Pastoral Care en wordt om die reden 
eveneens toegeschreven aan de koning.128 Daarnaast vertonen de Soliloquies inhoudelijk 
overeenkomsten met de Oudengelse tekst van Boëthius, die zich het gemakkelijkst laten 
verklaren door een gedeeld auteurschap.129 

De vierde tekst bestaat uit een vertaling van de eerste vijftig psalmen in het 
Oudengels. De toeschrijving van deze vertaling aan Alfred is omstreden. Willem van 
Malmesbury noemt Alfred in de twaalfde eeuw in De Gesta Regum Anglorum de vertaler van de 
psalmen.130 Het is onduidelijk op welke grond Willem van Malmesbury deze toeschrijving 
deed. Waarschijnlijk was het niet meer dan een vermoeden van de historicus.131 In 1982 heeft 
Janet Bately op grond van taalkundige overeenkomsten aannemelijk gemaakt dat Alfred 
inderdaad de auteur van de psalmenvertaling moet zijn.132 Haar bewijzen hebben de discussie 
over het auteurschap van de psalmenvertaling doen verstommen.  

De andere drie negende-eeuwse vertalingen zijn niet door Alfred verzorgd. De 
vertaling van Gregorius’ Dialogi133 wordt door Asser toegeschreven aan Werferth, afkomstig 
uit Mercia en bisschop van Worcester.134 Alfred heeft een korte inleiding geschreven bij dit 

                                                 
125  PC., proloog, p. 7: “( .) þa ongan ic ongemang oðrum mislicum & monigfaldum bisgum ðisses kynerices þa boc 

wendan on Englisc þe is genemned on Læden Pastoralis, on Englisch Hirdeboc ( .)” en Boe., proem, p. 1: “Ælfred 
kuning wæs wealstod ðisse bec, 7 hie of boclædene on englisc wende, swa hio nu is gedon.” 

126  Æthelweard, Chronicon Æthelweardi, ed. A. Campbell (Toronto & New York, 1962), IV: 3: 51: “ [Alfred subject] 
Nam ex Latino rhetorica fasmate in propiam verterat linguam volumina, numero ignoto, ita varie, ita praeopime, 
ut non tantum expertioribus sed et audientibus liber boetii lachrymous quodammodo suscitaretur motus.” 

127  Willem van Malmesbury, De Gestis Pontificum Anglorum, ed. N.E.S.A. Hamilton, Rolls Series 52, Rerum 
Britannicarum Medii Ævi Scriptores (Londen, 1870), II: 90, p. 177: “Asserus ex Sancto Dewi evocatus non 
usquequaque contempendae scientiae fuit, qui librum Boetii De Consolatione Philosophiae planioribus verbis 
elucidavit, labore, illis diebus necessario, nostris ridiculo.” 

128  Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, p. 71.  
129  T. A. Carnicelli, King Alfred's version of Augustine's Soloquies (Cambridge Massachusetts, 1969), ‘Introduction’, 1-44, 

p. 29. 
130  Willem van Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, eds. R.A.M. Mynors, II: 123.2, p. 192: “Psalterium transferre 

aggressus, vix prima parte explicate vivendi finem fecit.” 
131  Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, pp. 70-71. 
132  J. Bately, ‘Lexical Evidence for the Authorship of the Prose Psalms in the Paris Psalter’, Anglo-Saxon England 10 

(1982), 69-95, pp. 86-95. 
133  Werferth, Dialogues, eds. H. Hecht, H. Johnson & J. Zupitza, Bischofs Waerferth von Worcester Übersetzung der Dialoge 

Gregors des Grossen über das Leben und die Wunderthaten italienischer Väter und über die Unsterblichkeit der Seelen, Bibliothek 
der angelsächsischen Prosa 5 (Leipzig, 1900). De Dialogues zijn in vier handschriften overgeleverd: MS. Cambridge, 
Corpus Christi College, 322, H. Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts. A list of manuscripts and manuscript 
fragments written or owned in England up to 1100 (Tempe 2001), nr. 92; MS. Canterbury, Cathedral Library and 
Archives, Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 207; MS. Londen, Britisch Library, Otho C.i, vol ii, Gneuss, 
Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 359; MS. Oxford, Bodleian Library, Hatton 76 (4125) fols. 1-67, Gneuss, 
Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 632 . 

134  Asser, 77, 62:4-10 ; ‘Werfrithum, scilicet, Wigernensis ecclesiae episcopum, in divina scilicet scriptura bene 
eriditum, qui, imperio regis, libros Dialogorum Gregorii papae et Petris sui discipuli de Lanitate primus in 
Saxonicam linguam, aliquando sensum ex sensu ponens, elucabratim et elegantissime interpretatus est.’ 
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werk, waarin hij aangeeft opdracht gegeven te hebben tot de vertaling van de Dialogi.135 
Werferths Dialogues zijn dus vermoedelijk onder Alfreds auspiciën tot stand gekomen, 
aangezien de proloog syntactische overeenkomsten vertoont met Alfreds ‘officiële’ teksten. 

De Oudengelse vertaling van de Historia Ecclesiastica gentis Anglorum136 van Beda (c. 
673-735) vertoont taalkundige overeenkomsten met Werferths Dialogues. De vertaler van 
Historia Ecclesiastica was waarschijnlijk eveneens afkomstig uit Mercia en niet Alfred zelf, zoals 
Willem van Malmesbury veronderstelde.137 De inhoud en de verspreiding van de Oudengelse 
Bede maakt het aannemelijk dat de tekst vertaald is aan het hof van Alfred door één van de 
geleerden uit Mercia.138  

De vertaling van de Historiae adversus Paganos139 van Paulus Orosius (c. 385-420) is 
lange tijd toegeschreven aan Alfred. In de Orosius wordt de koning eenmaal genoemd in een 
vertelling, waarin de reizen van Wulfstan en Ohthere beschreven worden. Deze verwijzing 
en het Westsaksische dialect van de Orosius hebben Willem van Malmesbury ertoe verleid de 
koning tot vertaler van het werk uit te roepen.140 Taalkundigen hebben in de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw aangetoond dat de verschillen met de andere ‘Alfrediaanse’ 
vertalingen te groot zijn. De Orosius is waarschijnlijk geschreven door een anonieme auteur 
uit Wessex.141 Overeenkomsten tussen de Orosius en Alfreds vertalingen, vooral de Boethius, 
kunnen verklaard worden door onderling contact tussen de vertalers, uitwisseling van de 
werken, of het gebruik van eenzelfde bron.142 Overigens is het niet zeker of de vertaling van 
de Orosius wel uit de negende eeuw stamt. Het oudste handschrift dateert uit het eerste kwart 

                                                 
135  Alfred, inleiding bij Werferths Dialogues, 1: 1-17: ‘Ic, Ælfred geofendum Criste mid cyynehades mærnysse 

geweoðod ( .) forþan ic sohte 7 wilnade to minum getreowum freondum, þæt hi me of godes bocum be halgra 
manna þeawum 7 wundrum awriten þas æfterfylgendam lare.’ 

136  Anonymus, Oudengelse vertaling van Historia Ecclesiastica, ed. T. Miller, The Old English Version of Bede’s Ecclestical 
History, Early English Text Society. Original series 95/96, 110/111 (2e druk; Londen etc, 1958-1963). Miller geeft 
ook een Engelse vertaling van het werk. Deze Oudengelse vertaling is in zes handschriften overgeleverd: MS. 
Cambridge, University Library, 22 Kk.318, Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 22; MS. Cambridge, Corpus 
Christi College, 41, Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 39; MS. Londen, Britisch Library, Domitian Ix, 
fol.11, Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 330, MS. Londen, Britisch Library, Otho B.xi, Gneuss, Handlist 
of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 357; MS. Oxford, Bodleian Library, Tanner 10 (9830), Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon 
Manuscripts., nr. 668; MS. Oxford, Corpus Christi College, 278 pt.ii, Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 
673. 

137  Willem van Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, ii: 123.1, p. 192: “Denique plurimam partem Romanae 
bibliothecae Anglorum auribus dedit, opimam predam peregrinarum mertium civium usibus conuectans: cuius 
precipui sunt libri Orosius, Pastoralis Gregorii, Gesta Anglorum Bedae, Boetius De Consolatione Philosophiae, liber 
propius quem patria lingua Enchiridion, id est Manualem librum appellavit.” 

138  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other contemporary, ‘Introduction’, 33. 
139  Anonymus, Orosius, ed. J. Bately, The Old English Orosius, Early English text society, suppl. ser. 6 (Londen etc., 

1980). De Oudengelse tekst is vertaald door Benjamin Thorpe in: R. Pauli, The Life of Alfred the Great (Londen etc. 
1893), pp. 238-528. De tekst in vier handschriften overgeleverd: MS. Londen, Britisch Library, Additional 47697, 
Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 300; MS. Londen, Britisch Library, Tiberius B.i, fols.3-111, Gneuss, 
Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 370; MS. Oxford, Bodleian Library, Eng.hist.e.49 (30481), Gneuss, Handlist of 
Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 622; MS. Rome, Vaticaanstad, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Reg.lat. 497, fol. 71, Gneuss, 
Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 916. 

140  Willem van Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, ii: 123.1, p. 192: “( .): cuius precipui sunt libri Orosius, Pastoralis 
Gregorii, Gesta Anglorum Bedae, Boetius De Consolatione Philosophiae, liber propius quem patria lingua 
Enchiridion, id est Manualem librum appellavit.” 

141  Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, 70. 
142  J. Bately, ‘Those books that are most necessary for all men to know: The Classics and late Ninth-Century 

England, a Reappraisal’, in: AS. Bernardo & S. Levin, The Classics in the Middle Ages, Medieval & Renaissance texts 
& studies, vol. 69, Papers of the twentieth Annual conference of the center for Medieval and Early Renaissance 
Studies (Binghampton & New York, 1990),45-78, p. 63. 
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van de tiende eeuw, en er zijn geen concrete aanwijzingen dat de vertaling vóór die tijd 
bekend was.143 

Mogelijk zijn er nog meer Oudengelse prozateksten in de negende eeuw te dateren. 
Een goede kandidaat lijkt de Oudengelse Martyrology, die tussen c. 871 en 899 in Wessex 
opgetekend en waar geen auteur van bekend is. Het handschrift, MS. Londen, British Library, 
Additional 23211, bevat naast fragmenten van de Oudengelse Martyrology, 
koningsgenealogieën van Wessex en Essex.144 Dit maakt een associatie met het hof van 
Alfred verleidelijk, hoewel er ook bewijzen zijn dat de Oudengelse Martyrology een vertaling 
zou kunnen zijn van bisschop Acca van Hexham (c. 660-740 of 742) van een verloren 
Latijnse versie.145 Het valt helaas buiten het bereik van de opzet van deze scriptie om de 
mogelijke connectie met het hof van Alfred te onderzoeken.  

Nu het corpus aan Oudengelse teksten van de hand van Alfred tot vier werken 
gereduceerd is, wordt het tijd om stil te staan bij de inhoud en geschiedenis van deze vier 
vertalingen. Hierbij zal ook behandeld worden welke elementen in de teksten relevant zijn 
om onderzoek te doen naar de aspecten van en de opvattingen over het Angelsaksische 
koningschap.  
 
 
Pastoral Care 
Het werk van Gregorius de Grote is een logisch uitgangspunt om onderzoek te doen naar de 
voorstellingen van het koningsschap. Gregorius schreef de Regula Pastoralis volgend op zijn 
uitverkiezing tot paus in 590. Het boek behandelt het noodzakelijke gedrag van een 
bisschop, de rector of pastor, voor een juiste invulling van zijn pastoraat, het officium pastorale of 
ministerium.146 Het boek is te lezen als een soort handleiding, waarin nauwgezet de 
verschillende taken en handelswijzen geschetst worden voor het uitoefenen van herderlijke 
taken. De Regula Pastoralis is zeer invloedrijk geweest in de vroege Middeleeuwen voor de 
definities van correct christelijk handelen. Het is niet verbazingwekkend dat Alfred dit werk 
geselecteerd heeft als één van de werken die voor iedereen toegankelijk gemaakt moesten 
worden.147  

De begripsbepaling van rector en ministerium was in de achtste en negende eeuw aan 
verandering onderhevig. Waar voorheen beide begrippen betrekking hadden op het gedrag 
van de geestelijkheid, werden ze nu in bredere zin gebruikt. Ideeën over moreel correct 
handelen werden niet langer gezien als slechts noodzakelijk voor spirituele leiders, maar ook 

                                                 
143  Bately, ‘Old English prose before and during the reign of Alfred’, p. 98. 
144  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts., nr. 282. Verder bevat het handschrift een aantal Computistische 

verzen en aantekeningen. De overige handschriften van de Oudengelse Matyrology bevinden zich in: MS. 
Cambridge, Corpus Christi College, 41, een compleet handschrift uit het eerste kwart van de elfde eeuw, vermoedelijk 
afkomstig uit Zuid-Engeland (Gneuss, nr. 39), MS. Londen, Britisch Library, Additional 10165 A.2, fragmenten, een 
handschrift uit de late negende of vroege tiende eeuw (Gneuss, nr. 298); MS. Londen, British Library, Julius A.x, fols. 
44-175, een incompleet handschrift uit de tiende of elfde eeuw (Gneuss, nr. 338). 

145  Lapidge, The Anglo-Saxon Library, pp. 46-48 en 233. 
146  R.A. Markus, Gregory the Great and his world (Cambridge, 1997), pp. 20-21, 29. 
147  PC., proloog, p. 6: “Forðy me ðyncð betre, fif iow swa ðyncð, þæt we eac suma bec, ða þe nidbeðyrfesta sien 

eallum monuum to witanne, þæt we þa on ðæt geðeode wenden þe we ealle gecnawan mægen.” 
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voor wereldlijke leiders.148 De bestudering van de Oudengelse vertaling van de Regula 
Pastoralis is een interessante bron om inzicht te krijgen in de opvattingen van Alfred over 
koningschap en koningsdeugd. Niet alleen geeft de vertaling inzicht in de manier, waarop 
Alfred de tekst begrepen heeft, maar de inhoud van de tekst geeft een unieke inkijk in de 
verbintenis tussen christelijke doctrine en wereldlijke macht.149 In zijn vertaling schetst 
Alfred aan de hand van Gregorius’ visie een beeld van de ideale christelijke maatschappij. 
Door de bestudering van de Oudengelse vertaling van de Regula Pastoralis, is het mogelijk om 
inzicht te krijgen in Alfreds concept van leiderschap150  

Voor de bestudering van de Oudengelse tekst van de Regula Pastoralis, zal ik gebruik 
maken van de editie van Henry Sweet uit 1871, in de tweede herziene druk uit 1909. Sweet 
maakt gebruik van vier handschriften. Op basis van de vier handschriften geeft hij een 
weergave van de tekst, vergezeld van een vertaling in modern Engels. Sweet benadrukt dat 
deze vertaling in het Engels wat hem betreft een nutteloze toevoeging is voor discussie over 
de Oudengelse tekst. Liever zou hij de Latijnse tekst van de Regula Pastoralis afgedrukt 
hebben voor een vergelijking van het Oudengels met het origineel.151 

Het eerste handschrift, MS. Oxford, Bodleian Library, Hatton 20 (4113) (sigle H.), 
dateert uit de negende eeuw, tussen 890 en 897, en is bijna compleet overgeleverd. Het is 
afgeschreven in Zuid-Engeland, vermoedelijk in Winchester. Voor het einde van de negende 
eeuw was het handschrift in Winchester bekend.152 Het geeft alle vijfenzestig capita van de 
Pastoral Care, op één enkel blad na met een gedeelte van caput 33. Het handschrift verkeert in 
goede staat en is zeer verzorgd. Correcties zijn zorgvuldig aangebracht. Het handschrift lijkt 
gediend te hebben als leerboek in de dertiende en veertiende eeuw. Uit deze periode treffen 
we in de marges en tussen de regels een groot aantal Latijnse glossen aan.153 Het handschrift 
is door verschillende negende-eeuwse kopiisten geschreven; de aangetroffen handen 
vertonen grote paleografische overeenkomsten met de negende-eeuwse hand die het oudste 
handschrift van de Anglo-Saxon Chronicle tot 871 geschreven heeft, de ‘Parker Chronicle’ (MS. 
A).154 Hoewel het handschrift op grond van paleografische aanwijzingen onmiskenbaar uit de 
negende eeuw stamt, is het slechts een afschrift van het origineel. Het handschrift was 
bestemd voor Worcester. Het origineel zal geen opdracht gehad hebben. Dit maakt het werk 
onweerlegbaar tot een afschrift.155  

                                                 
148  J.L. Nelson, ‘The political ideas of Alfred of Wessex’, in: idem, Rulers and ruling families in Early Medieval 

Europe (Aldershot & Brookfield, 1999), 125-158, p. 153. 
149  K. Davis, ‘The performance of translation theory in King Alfred’s national literary program, in: R. Boenig & K. 

Davis (eds.), Manuscript, Narrative, Lexicon, Essays on Literary and Cultural Transmission in honor of Whitney F. 
Bolton (Cranbury, Londen & Mississauga, 2000)149-170, p. 149. 

150  N.G. Discenza, ‘Gregory and the Alfredian Social Imaginary’, in: R.H. Bremmer jr., K.Dekker & D.E. Johnson 
(eds.), Rome and the North.The early Reception of Gregory the Great in Germanic Europe (Parijs, Leuven & Stirling, 2001) 
67-81, pp. 67-69. 

151  H. Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, Early English Text society, original series no. 45/50 (2e druk; 
Londen etc., 1909), ‘Preface’, xiii-xlii, p. ix. 

152  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 626. 
153  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, pp. xviii. 
154  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, p. xvii; informatie over MS. A van de Anglo-Saxon 

Chronicle in: S. Keynes & M. Lapidge, ‘Notes: Anglo-Saxon Chronicle, 888-900’, Alfred the Great. Asser’s Life of King 
Alfred and other Contemporary Sources (Hamondsworth etc., 1983)275-281, p.276. 

155  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, pp. xiii, xvi. 
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Het tweede negende-eeuwse handschrift, het zwaar beschadigde MS. Londen, British Library, 
Cotton Tiberius B.xi. (sigle C.i), is eveneens afgeschreven tussen 890 en 897, en staat 
vermoedelijk dichter in de overlevering bij het originele handschrift dan (H.).156 Het is helaas 
in 1731 zwaar beschadigd geraakt in de ‘Cotton brand’. Van (C.i) resten ons slechts 
fragmenten die een negende-eeuwse hand verraden, maar ons verder weinig informatie 
kunnen verschaffen. In de zestiende eeuw heeft Humphrey Wanley een kopie van het 
onbeschadigde handschrift gemaakt, en dit afschrift vormt de basis voor onze huidige kennis 
van de inhoud van het handschrift.157 Wanley’s kopie van (C.i) bevat de eerste 
negenenveertig hoofdstukken van de Pastoral Care. Het handschrift (H.) is dus completer en 
zal om die reden in het vervolg geciteerd worden. Daarnaast meent Sweet dat de tekst van 
(H.) een meer accurate kopie is van het archetype. Het handschrift is vermoedelijk 
gecontroleerd met andere handschriften of vergeleken met een afschrift van de Regula 
Pastoralis.158  

Het derde handschrift dat Sweet gebruikt voor zijn editie, MS. Oxford, Bodleian 
Library, Junius 53 (sigle J.), is een accurate zeventiende-eeuwse kopie van (C.i), met 
verwijzingen naar varianten uit (H.) en een onbekend tweede handschrift. Sweet gebruikt dit 
handschrift ter aanvulling van zijn weergave van (C.i).159  

Het vierde handschrift, MS. Londen, British Library, Cotton Otho B.ii (sigle C.ii), dateert 
uit de vroege tiende eeuw en is eveneens beschadigd in de brand van 1731. Het eerste 
gedeelte van (C.ii) bestaat uit een zorgvuldige kopie van een negende-eeuws handschrift, dat 
de archaïsche woordvormen zorgvuldig overneemt. Halverwege verandert de aard van het 
handschrift. Het taalgebruik verandert van negende-eeuws in tiende-eeuws, en de kopiist 
maakt vele spel- en grammaticafouten. (C.ii) is geen kopie van (C.i) of (H.). Het is in Zuid-
Engeland, vermoedelijk Londen, afgeschreven in het tweede kwart van de tiende eeuw.160 
Een onbekend negende-eeuws handschrift moet de legger geweest zijn voor het afschrift van 
(C.ii). Om deze reden is het een interessante tekst om ter aanvulling te gebruiken naast de 
versies van (C.i) en (H.).161  

Naast deze handschriften zijn nog drie late handschriften van de Pastoral Care 
bekend: MS. Cambridge, University Library, Ii.2.1, afkomstig uit de tweede helft van elfde eeuw 
uit Exeter, MS. Cambridge, Corpus Christi College, 12, afkomstig uit het tweede kwart van de 
elfde eeuw, vermoedelijk uit Winchester, en MS. Cambridge, Trinity College, R.5.22 (717) fols. 
72-158, afkomstig uit de late tiende of vroege elfde eeuw, via vermoedelijk Sherborne in 
Salisbury terecht gekomen.162 Hoewel Sweet het betreurt dat hij deze handschriften niet in 
een appendix heeft kunnen opnemen, noemt hij het een klein verlies. De drie handschriften 

                                                 
156  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 375. Het handschrift hoort bij MS. Kassel, Gesamthochschulbibliothek, 

4 Ms. Theol. 131. 
157  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, p. xiii. 
158  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, pp. xvi-xvii. 
159  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, p. xiv. 
160  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 353, behorend bij MS Londen, British Library, Otho B.x, fols 61, 63 en 

64. 
161  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Introduction’, pp. vix, xviii-xix. 
162  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 14, 37 en 180. 
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leveren weinig nieuwe informatie over het taalgebruik van Alfred en kunnen naar zijn 
mening dus buiten beschouwing gelaten worden.163  

De Pastoral Care zal vergeleken worden met de editie van B. Judic van de Regula 
Pastoralis.164 De editie van Judic heeft als voordeel dat er naast de Latijnse tekst, ook een 
Franse vertaling van het werk gegeven is. 
 
 
Boethius 
Het werk van Boëthius was in de Middeleeuwen zeer invloedrijk. De adellijke Romein 
Boëthius werd door koning Theoderik (493-426) verdacht van hoogverraad en werd in 425 
op zijn bevel geëxecuteerd. Boëthius schreef De Consolatione Philosophiae in ballingschap, in 
afwachting van zijn terechtstelling. In het werk gaat Philosophia een discussie aan met de 
onfortuinlijke Boethius over de rol van het lot en de goddelijke beschikking in een 
mensenleven. De Consolatione Philosophiae is geen uitgesproken christelijke tekst. Boethius 
combineert christelijke denkbeelden met Neo-Platoonse invloeden en de tekst geeft blijk van 
de klassieke opvoeding die Boëthius genoten had.165 

De vertaling van de tekst is, in tegenstelling tot het Latijnse origineel, wél een 
christelijke tekst. Alfred behandelt voornamelijk hoe de goddelijke voorzienigheid en het 
menselijk handelen verweven zijn. Hierdoor is de Boethius, meer dan het Latijnse origineel, 
een tekst over correct christelijk handelen. De verschillen tussen de Oudengelse bewerking 
en het Latijnse origineel zijn een dankbaar onderwerp voor de bestudering van de rol van de 
deugd in het menselijk handelen. Alfred heeft een zeer persoonlijke stempel gedrukt op de 
inhoud van de tekst en laat zijn opvattingen duidelijk doorklinken in zijn ideeën op de vraag, 
op wat voor wijze een mens, en specifieker op welke manier een koning, zijn leven moet 
leiden.166  

De Latijnse tekst van De Consolatione Philosophiae bestaat uit twee delen: de carmina, een 
poëzieversie, en een prozatekst. De carmina en de prozatekst zijn in De Consolatione Philosophiae 
verweven. De Oudengelse vertaling kent geen vervlechting van proza en poëzie. Er zijn 
echter wel degelijk twee Oudengelse varianten van De Consolatione Philosophiae. We bezitten de 
Boethius, een vertaling van zowel de carmina als de Latijnse prozatekst in één doorlopende 
Oudengelse prozavertaling, en we bezitten de Lays van Boethius,167 een alliteratieve metrische 
vertaling van de Latijnse carmina. De Lays van Boethius zijn een vereenvoudigde poëtische 
versie van de Boethius.168 Het auteurschap van de Lays van Boethius is eveneens aan Alfred 
toegeschreven, op basis van de uitspraken in de twee voorwoorden van de Boethius en de 
Lays van Boethius.169 Omdat de Lays van Boethius een vereenvoudigde versie zijn van de 

                                                 
163  Sweet, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ‘Preface’, p. xi. 
164  Gregorius de Grote, Regula Pastoralis, ed. B. Judic, Source Chrétienne 381/382, Règle Pastorale I/II (Parijs, 1992). 

[afgekort : RP.]. 
165  Keynes & Lapidge, ‘Introduction’, p. 30. 
166  Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius, ‘Introduction’, p. xxxviii. 
167  Alfred, Lays van Boethius, ed. W.J. Sedgefield King Alfred's Old English version of Boethius (2e druk; Darmstadt, 1968), 

151-204. 
168  Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , ‘Introduction’, p. xxxi 
169  In het voorwoord van de Boethius lezen we: Boe., voorwoord, 2: 8-10: “7 þeah ða boc hæfde geleornode 7 of 

lædene to engliscu spelle gewende, 7 geworhte hi eft to leoðe, swa swa heo nu gedon is,” en in de Lays van Boethius 
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prozavertaling, en omdat de bestudering van de Lays van Boethius een grondige kennis van 
Angelsaksische poëtische tradities vraagt, worden de Lays van Boethius niet in deze scriptie 
bestudeerd.  
 De gangbare editie van zowel de Boethius als de Lays van Boethius is in 1898 verzorgd 
door W.J. Sedgefield. Sedgefield maakt gebruik van alle bekende handschriften voor het 
samenstellen van zijn editie. Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van deze 
teksteditie, in tweede druk verschenen in 1968.  

Het oudste handschrift, MS. Londen, British Library, Cotton Otho A.vi, fols 1-129 (sigle 
C), is zwaar beschadigd geraakt in de ‘Cotton brand’ van 1731. De restanten zijn een eeuw 
later opnieuw zorgvuldig ingebonden, waardoor nog ongeveer driekwart van het werk 
behouden is gebleven. Hoewel het enige moeite kost, zijn 129 folio’s van (C) nog leesbaar. 
De eerste drie bladen zijn vermist, evenzo een blad tussen fols. 79 en 80 en twee bladen 
tussen fols. 127 en 128. Het handschrift is afgeschreven in het midden van de tiende eeuw in 
Zuid-Engeland, in een nette en regelmatige hand. Het handschrift bevat naast de tekst van 
de Boethius, ook de tekst van de metrische Lays van Boethius.170 
 Het tweede handschrift, MS. Oxford, Bodleian Library, Bodley 180 (2079) (sigle B), is 
vermoedelijk afkomstig uit Zuid-Engeland en geschreven in een Engelse hand, uit de vroege 
twaalfde eeuw.171 De tekst is compleet en in tweeënveertig hoofdstukken ingedeeld, met 
interpunctie. De tekst is een zeer zorgvuldige kopie van een negende-eeuwse tekst, waarin 
veel archaïsche kenmerken getrouw overgenomen zijn. Het handschrift bevat alleen de tekst 
van de Boethius en niet de tekst van de Lays van Boethius. Franciscus Junius heeft in de 
zeventiende eeuw een zorgvuldige kopie gemaakt van (B) met aanvullingen uit (C). Zijn 
aantekeningen zijn van onschatbare waarde, aangezien hij nog de beschikking had over een 
onbeschadigde versie van (C). De tekst van (B) en (C) vertonen veel overeenkomsten. 
Vermoedelijk zijn beide handschriften afschriften van hetzelfde archetype.172 
 In 1886 heeft A.S. Napier een fragment van de Boethius aangetroffen in MS. Oxford, 
Bodleian Library, Bodley 86, later MS. Oxford, Bodleian Library, Junius 86 (5197) (sigle N). Het 
perkament was in zeer slechte staat en het fragment, geschreven in een ongeoefende hand uit 
het eerste kwart van de tiende eeuw. Het fragment is in 1937 verloren gegaan. Hoewel 
Sedgefield vermoedt dat ook (N) van hetzelfde archetype afstamt als (C) en (B), is het 
fragment te beperkt om dit met zekerheid vast te kunnen stellen.173 

Sedgefield geeft in zijn edite een weergave van (C), met zo nodig aanvullingen uit (B). 
De prozavertaling van de Latijnse carmina, zoals aangetroffen in (B), plaatst hij, net als in (B), 
in de prozavertaling van de Boethius. Dit lijkt op het eerste gezicht controversieel, omdat (C) 
                                                                                                                                                 

151:1-2: “Ðus Ælfred us ealdspell reahte, cyning Westsexna, cræft meldode, leoðwyrhta list.” Sedgefield merkt op 
dat Alfred niet noodzakelijkerwijs de poëtische vertaling zelf geschreven heeft, als wel dat hij de poëtische 
vertaling gecontroleerd heeft aan zijn eigen prozavertaling. Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , 
‘Introduction’, pp. xxx-xxxi. 

170  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 347; Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , 
‘Introduction’, pp. xi-xiii. 

171  Vanwege deze late datering is het handschrift niet opgenomen in het werk van Gneuss. Informatie is 
gecontroleerd aan: F Madan & H.H.E. Craster (eds.), Summary Cataloque of Western Manuscripts in the Bodleian 
Library, I, nos-1-3490 (Oxford, 1922), nr. 2079, p. 200. 

172  Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , ‘Introduction’, pp. xiii-xvii. 
173  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 643; Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , 

‘Introduction’, pp. xv-xvi. 
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ouder is dan (B), en geen prozavertaling van de Latijnse carmina kent. Sedgefield heeft echter 
aangetoond dat degene die de metrische vertaling van de carmina optekende, in het bezit 
moest zijn van de prozavertaling van de carmina.174 Dit wordt eveneens ondersteund door de 
uitspraak van Alfred in zijn voorwoord bij de Boethius, waarin hij zegt dat hij een vertaling in 
proza van De Consolatione Philosophiae heeft gemaakt, alvorens hij een metrische vertaling van 
het werk heeft gemaakt.175 (B) is in die zin waarschijnlijk een meer getrouwe weergave van 
het oorspronkelijke archetype van de prozavertaling van de Boethiu dan (C). De metrische 
vertaling van de Lays van Boethius neemt Sedgefield vervolgens apart op in zijn editie, 
gebaseerd op de weergave in (C). Hij neemt eveneens de aanvullingen en aanwijzingen van 
Junius op in de editie. Het fragment (N) voegt hij als een appendix toe. Ook heeft Sedgefield 
een verklarende woordenlijst opgenomen om het de moderne lezer te vergemakkelijken.176 

De Boëthius zal vergeleken worden met de editie van L. Bieler van De Consolatione 
Philosophiae.177 Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de Nederlandse vertaling van de 
Latijnse tekst van R.M.J. Brouwer.178 
 
 
Soliloquies 
De Soliloquia van Augustinus van Hippo (354-430) bestaan uit twee boeken, die een innerlijke 
dialoog tussen Augustinus en de Ratio over de onsterfelijkheid van de ziel beschrijven. De 
vertaling van het werk wordt meestal beschouwd als een persoonlijk project van Alfred. De 
vertaling is een bewerking in de meest brede zin van het woord. Alfred heeft het werk van 
Augustinus eerder gebruikt als uitgangspunt voor zijn persoonlijke gedachten over de 
onsterfelijkheid van de ziel en haar verhouding tot God, dan als het uitgangspunt voor een 
vertaling.179 In het eerste boek volgt Alfred nog redelijk getrouw Augustinus’ tekst. In het 
tweede boek zijn de verschillen met de originele tekst erg groot. Alfred heeft een derde boek 
toegevoegd, waarin hij vrijelijk gebruik van andere teksten. Hij gebruikt De Vivendo Deo (Ep. 
147) van Augustinus, en daarnaast werken van Hiëronymus, Gregorius de Grote en 
Boëthius.180 Om deze reden is het werk lange tijd niet herkend als een bewerking van 
Augustinus’ Soliloquia. Het werk dat door Willem van Malmesbury beschreven wordt als 
Alfreds Enchiridion,181 is waarschijnlijk te identificeren met de Soliloquies.182  
 Hoewel de inhoud van de Soliloquies in eerste instantie weinig aanknopingspunten 
lijkt te geven voor de bestudering van Alfreds opvattingen over het koningschap, zal het 
                                                 
174  W.J. Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius. Done into modern English with Introduction(2e druk; Londen, 

Edinburgh en New York, 1900), ‘Introduction’, i-liv, pp. xxciii-xxix. 
175  Boe., voorwoord, 2: 8-10: “7 þeah ða boc hæfde geleornode 7 of lædene to engliscu spelle gewende, 7 geworhte hi 

eft to leoðe, swa swa heo nu gedon is,” 
176  Sedgefield, King Alfred's Old English version of Boethius , ‘Introduction’, pp. xviii, xx-xxi. 
177  Boëthius, Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae Consolatio, ed. L. Bieler, Corpus Christianorum Series 

Latina XCIV (Turnhout, 1957). [afkorting: Cons. Ph.]. 
178  R.F.M. Brouwer, Boëthius. De vertroosting van de filosofie (2e druk; Amsterdam, 1990). 
179  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources, ‘Introduction’, p. 31. 
180  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources ,‘From the translation of 

Augustine’s Soliloquies’, p. 129; J. Bately, ‘Those books that are most necessary for all men to know’, p. 45. 
181  Willem van Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, ii: 123.1, p. 192: “( .): cuius precipui sunt libri Orosius, Pastoralis 

Gregorii, Gesta Anglorum Bedae, Boetius De Consolatione Philosophiae, liber propius quem patria lingua Enchiridion, 
id est Manualem librum appellavit.” 

182  Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, p. 71. 
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werk niet onbesproken blijven. Het was in eerste instantie onduidelijk of een bestudering van 
het werk ook resultaten zal opleveren. Indien echter het gehele corpus van Alfred in 
aanmerking genomen wordt, kan een bestudering van deze tekst niet ontbreken. Ideeën over 
de ziel en haar relatie met God kunnen informatie bevatten over de manier waarop een mens 
zich dient te gedragen en zouden zo de context kunnen schetsen voor Alfreds concept van 
christelijk handelen.  

Een ander argument om het werk niet buiten beschouwing te laten wordt gevormd 
door de overeenkomsten tussen de Soliloquies en de Boethius.183 Van de Boethius is vastgesteld 
dat het een belangrijke tekst is om inzicht te krijgen in Alfreds opvattingen. Indien de inhoud 
van de Soliloquies overeenkomsten vertoont met de Boethius, is ook deze tekst een onderzoek 
waard.  
De Soliloquies zijn overgeleverd in één handschrift, MS. Londen, British Library, Cotton Vitellius 
A.xv. De oudste uitgave met de titel Blooms of King Alfred van Oswald Cockayne dateert uit 
1864-1869.184 De uitgave van Cockayne is niet meer dan een eenvoudige weergave van de 
tekst, zonder kritisch notenapparaat. De titel Blooms is lange tijd gangbaar geweest voor het 
werk, gebaseerd op de identificatie met het Enchiridion van Alfred. Het Enchiridion van Alfred 
bevatte, volgens Asser, verschillende flosculos (‘bloemen’; ‘bloemlezingen’), citaten uit allerlei 
teksten die indruk op Alfred gemaakt hadden.185 De eerste kritische editie is verzorgd door 
Henry Lee Hargrove in 1902.186 Deze editie wordt fel bekritiseerd.187 Carnicelli heeft in 1969 
een nieuwe kritische teksteditie van het werk verzorgd, en voor de bespreking van de 
Soliloquies zal gebruik gemaakt worden van zijn editie.188 Hargroves inspanningen waren 
echter niet voor niets. Hij heeft, los van zijn editie, in 1904 een vertaling in modern Engels 
gemaakt van het werk.189 Deze vertaling zal gebruikt worden, naast de editie van Carnicelli, 
om de inhoud van de Soliloquies te doorgronden. 
 Het handschrift MS. Londen, British Library, Cotton Vitellius A.xv staat bekend als de 
‘Beowulf codex’, aangezien het de enige volledige versie van de Oudengelse Beowulf bevat. 
De Soliloquies gaan vooraf aan het gedicht in de zogenaamde ‘Southwick Codex’, op de fols. 

                                                 
183  Carnicelli refereert aan een artikel van Frank Hubbard, waarin deze als eerste de overeenkomsten tussen beide 

teksten bespreekt in : F. Hubbard, ‘The Relation of the ‘Blooms of King Alfred’ to the Anglo-Saxon Translation 
of Boethius’, MLN IX (1894), 161-171. Carnicelli wijdt een paragraaf aan deze overeenkomsten en ziet deze 
overeenkomsten vooral als extra argument om niet langer aan het auteurschap van Alfred voor de Soliloquies te 
twijfelen, in: Carnicelli, King Alfred's version of Augustine’s Soloquies, ‘Introduction’, pp. 29-38. 

184  Alfred, Soliloquies, ed. O. Cockayne, ‘The Blooms of King Alfred’, The Shrine (Londen, 1864-1869), 163-204. 
185  Asser, 75, 89: 15-21: “Quos flosculos undecunque collectos a quibuslibet magistris discere et in corpore unius 

libelli mixtim quamvis, sicut tunc suppetebat, redigere, usque adeo protelavit quousque propemodum ad 
magnitudinem unius psalterii perveniret. Quem Enchiridion suum, id est manuelem librum, nominari voluit.” 

186  Alfred, Soliloquies, ed. H.L. Hargrove, King Alfred’s Old English version of Saint Augustine’s Soliloquies, Yale Studies in 
English 13 (New York, 1902). 

187  Carnicelli, King Alfred's version of Augustine's Soloquies , ‘Introduction’, p. 41. 
188  Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de editie van W. Endter. Veel secundaire literatuur verwijst naar de 

editie van Carnicelli, maar het OEC, The Dictionary of Old English Corpus in Electronic Form, Dictionary of Old 
English Project, Centre for Medieval Studies, University of Toronto, ed. Antonette di Paolo Healey (2004), maakt 
gebruik van de editie van Endter. Alfred, König Alfreds des Grossen bearbeitung der Soliloquien des Augustinus, ed. W. 
Endter, Bibliothek der angelsächsischen Prosa XI (Hamburg, 1922). Ter onderscheidt zal de editie van Carnicelli 
aangeduid worden met de afkorting Solil. en de editie van Endter met Solil. (E). 

189  H.L. Hargrove, King Alfred’s Old English version of Saint Augustine’s Soliloquies turned into Modern English, Yale Studies 
in English 22 (New York, 1904); ongewijzigd opgenomen in: A.S Cook (ed.), Translations from the Old English (z.p., 
1970), 37-90. 
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4-59.190 Het handschrift is geschreven in het tweede kwart van de twaalfde eeuw in zuidoost 
Engeland, vermoedelijk in de priorij van St Mary’s in Portchester of Southwick. Hoewel er 
enkele vroeg Westsaksische elementen bewaard gebleven zijn in het handschrift, is de stijl en 
het taalgebruik overwegend laat Westsaksisch, met vroege Middelengelse en Kentse 
toevoegingen.191 De kopiist was vermoedelijk een Engelsman, die onder invloed stond van 
Anglo-Normandische spellingcorrecties en orthografie. Het is ook mogelijk dat we te maken 
hebben met een Anglo-Normandische schrijver met een zeer grondige kennis van Oud-
Engelse varianten.192  

Het eerste en tweede boek van de Soliloquies bevatten weinig verschrijvingen; het 
derde boek bevat veel taalkundige en grammaticale fouten en is inhoudelijk niet coherent. 
Het handschrift is in goede conditie en in één uniforme leesbare hand geschreven. Zowel 
aan het begin als aan het eind van de tekst lijkt een kort stuk tekst te ontbreken. 
Vermoedelijk ontbreekt een deel van het voorwoord, omdat in de eerste zin een verwijzing 
ontbreekt voor het aanwijzende voornaamwoord þonne. Aan het einde van de tekst ontbreekt 
het laatste gedeelte van de laatste zin, maar het gaat hier vermoedelijk om een gering aantal 
woorden.193 
 De relatief late oorsprong van het handschrift maakt het lastig om het werk 
taalkundig te beoordelen. Doordat slechts één handschrift overgeleverd is, kunnen er ook 
geen uitspraken gedaan worden over de geschiedenis en meer in het bijzonder over de 
afstand van het handschrift tot het negende-eeuwse archetype. De enige teksten waar de 
Soliloquies voor de bestudering van de inhoud en de vertaling mee kunnen worden 
vergeleken, zijn de andere teksten die aan Alfred toegeschreven worden, de Latijnse tekst 
van de Soliloquia en de tekst van De Vivendo Deo.  
 De Soliloquies zullen vergeleken worden met de editie van W. Hörmann van de 
Soliloquia.194 Indien nodig, zal er gerefereerd worden aan De Vivendo Deo.195 
 
 

Psalmen 
In de vroege Middeleeuwen was het psalter vaak de eerste Latijnse tekst, die onderwezen 
werd.196 Het is niet verwonderlijk dat Alfred een poging ondernomen heeft om het psalter in 
het Oudengels te vertalen. Willem van Malmesbury meent dat Alfred zijn vertaling van het 
psalter niet heeft kunnen afmaken. Zijn dood zou een verklaring kunnen zijn voor het feit 
dat ons slechts vijftig psalmen in Oudengelse vertaling overgeleverd zijn.197 Er zijn echter 
andere verklaringen te bedenken waarom slechts de eerste vijftig psalmen vertaald zijn. Het 
                                                 
190  Carnicelli, King Alfred's version of Augustine's Soloquies , ‘Introduction’, p. 1; Kevin Kiernan (ed.), ‘Guide to the 

Electronic Beowulf’, bijgewerkt in 2003, http://www.uky.edu/~kiernan/eBeowulf/descript.htm, bezocht op 26 
april 2007. 

191  Carnicelli, King Alfred's version of Augustine's Soloquies , ‘Introduction’, pp. 3-4. 
192  Carnicelli, King Alfred's version of Augustine's Soloquies , ‘Introduction’, p. 19; zie ook voetnoot 33. 
193  Carnicelli, King Alfred's version of Augustine's Soloquies , ‘Introduction’, pp. 1-2. 
194  Augustinus van Hippo, Soliloquia, ed. W. Hörmann, Sancti Aureli Augustini Opera I: IV, Corpus Scriptorum 

Ecclesiasticorum Latinorum LXXXIX (Wenen, 1986) [afkorting: Augustinus, Soliloquia]. 
195  Augustinus van Hippo, De Vivendo Deo, ed. J.P. Migne, PL 33, Ep. 147. 
196  Keynes & Lapidge, ‘Introduction’, p. 31. 
197  Willem van Malmesbury, Gesta Regum Anglorum, ii: 123.2, p. 192: “Psalterium transferre aggressus, vix prima parte 

explicate vivendi finem fecit.” 
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was in de Middeleeuwen niet ongebruikelijk om de psalmen te verdelen in drie delen. Ook 
Willem van Malmesbury noemt de Oudengelse psalmenverzameling ‘het eerste gedeelte’ 
(prima parte). Het is mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat de overige twee delen verloren 
gegaan zijn in de periode volgend op Alfreds regeerperiode.198  

Een andere verklaring zou gevormd kunnen worden door de inhoud van de eerste 
vijftig psalmen. De eerste vijftig psalmen verhalen van David en gaan in op zijn angst voor 
vijandelijke overheersing en de noodzaak om het vertrouwen in God niet te verliezen. Alfred 
kan troost en moed geput hebben uit deze psalmen in zijn strijd met de Vikingen en de 
oproep om wijsheid te verwerven kan hem geïnspireerd hebben bij het opzetten van zijn 
onderwijs- en vertaalprogramma.199 De keuze om alleen de eerste vijftig psalmen te vertalen 
kan dus zeer bewust door Alfred gemaakt zijn.  

Een karakteristiek van de vertaling ondersteunt deze gedachte. De vertaling van de 
psalmen is de meest nauwgezette en letterlijke vertaling van Alfreds vertalingen. Dit is 
waarschijnlijk ingegeven door de autoriteit van de Bijbel als ‘het woord van God’. Een 
bijbelvertaling vraagt om een letterlijke weergave van de tekst. Alfreds vertaling is echter 
geen slaafse vertaling.200 Hij heeft bij elke psalm een korte inleiding geschreven, waarin het 
onderwerp van de psalm besproken wordt en de manier waarop de lezer de psalm dient te 
interpreteren.201 Zijn aanwijzingen geven aan, dat Alfred een doel voor ogen stond met de 
vertaling van de psalmen. Dit maakt het aannemelijk dat de selectie van de eerste vijftig 
psalmen niet op toeval berust. 

Voor de bestudering van de Oudengelse psalmenvertaling zal ik gebruik maken van 
de recente editie van de Oudengelse psalmen van Patrick O’Neill uit 2001. Deze editie 
vervangt de gangbare editie uit 1907 van J.W. Bright & R.L. Ramsay.202 De editie van O’Neill 
biedt ons enkele voordelen. Zijn editie is geactualiseerd. Alle bevindingen van het 
wetenschappelijk onderzoek naar de Oudengelse psalmenverzamelingen in de twintigste 
eeuw zijn zoveel mogelijk verwerkt in de editie. Daarnaast heeft O’Neill een uitgebreid 
commentaar en een inleiding geschreven, die het eenvoudiger maken om de tekst in de juiste 
context te begrijpen. De beschrijving van het handschrift is zeer gedetailleerd. Ook heeft 
O’Neill een nieuw glossarium opgesteld, waarmee het eenvoudiger wordt om de tekst te 
lezen en te begrijpen.  

Voor een editie van de Oudengelse psalmenvertaling is slechts één compleet 
handschrift beschikbaar, het zogenaamde ‘Paris psalter’, MS. Parijs, Bibliothèque Nationale de 

                                                 
198  P. P. O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first fifty psalms (Cambridge Massachusetts, 2001), 

‘Authorship’, 73-96, p. 73. 
199  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources , ‘Introduction’, p. 32. 
200  Stanton, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England, pp. 122-123, 128. 
201  J. Bately, ‘The literary prose of King Alfred’s reign: translation or transformation?’, Inaugural lecture in the Chair 

of English Language and Medieval Literature delivered at University of Londen King’s College on 4th March 
1980, Old English Newsletter Subsidia 10 (Binghampton, 1984), pp. 15, 21. 

202  Alfred, Oudengelse psalmenvertaling, eds. J.W. Bright & R.L. Ramsay, Liber Psalmorum: The West-Saxon Psalms, 
being the Prose Portion, or the ‘First Fifty’ of the so-called Paris Psalter (Boston, 1907). Het OEC, The Dictionary of Old 
English Corpus in Electronic Form, Dictionary of Old English Project, Centre for Medieval Studies, University of 
Toronto, ed. Antonette di Paolo Healey (2004), maakt echter gebruik van de editie van Bright en Ramsey. Ter 
onderscheidt zal de editie van O’Neill afgekort worden als PPs (prose; O’Neill) en de editie van Bright en Ramsey 
met PPs (prose; B&R). 
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France, latin 8824 (sigle Pa).203 Het handschrift bevat zowel het Latijnse psalter als de 
Oudengelse vertaling, geschreven in dezelfde hand in Engelse Karolingische minuskel, zoals 
gebruikelijk is in Engelse handschriften uit de tweede helft van de elfde eeuw. Het 
handschrift is sinds de veertiende eeuw in Frankrijk. In het handschrift identificeert de 
schrijver zich als ‘Wulfinus, bijgenaamd Cada’. Er zijn twee schrijvers van deze naam 
bekend: één werkzaam in Worcester in het derde kwart van de elfde eeuw en één werkend in 
Canterbury in de late elfde of vroege twaalfde eeuw. Hoewel O’Neill geneigd is om de 
schrijver van het ‘Paris Psalter’ in Worcester te zoeken, waarschuwt hij de lezer dat Wulfinus 
een zeer gangbare naam was in elfde-eeuwse documenten.204  

Het ‘Paris Psalter’ bevat naast een Oudengelse vertaling in proza van de eerste vijftig 
psalmen 1-50:10, ook een metrische Oudengelse vertaling van de psalmen 51.9-150.3. Deze 
metrische vertaling is van later datum, vermoedelijk uit de tweede helft van de tiende eeuw, 
en kan niet aan Alfred toegeschreven worden op basis van taalkundige en stilistische 
verschillen.205 Verder zijn er nog Latijnse rubrieken, kantieken, gebeden en een litanie 
opgenomen in het handschrift.206  
Het is nodig om enige aandacht te schenken aan de Latijnse tekst van het psalter die ten 
grondslag ligt aan Alfreds vertaling. In de negende eeuw waren drie versies van het Latijnse 
psalter in omloop als een gevolg van het feit dat ook de Latijnse versie van de Bijbel een 
vertaling is van Griekse en Hebreeuws teksten: het Psalterium Romanum, het Psalterium 
Gallicanum en de Iuxta Hebraeos. De tekst van de Bijbel was tot het einde van de vierde eeuw 
in de Latijnse vertaling van de Vetus Latina in omloop. Aan het eind van de vierde eeuw 
groeide het besef echter dat de vertaling van de Vetus Latina gecorrumpeerd was en niet altijd 
een adequate vertaling gaf van de Hebreeuwse en Griekse originele teksten. Om die reden 
werd het psalter van de Vetus Latina in c. 382 gecorrigeerd aan de hand van de Griekse 
Septuaginta. Deze correctie, die tegenwoordig het Psalterium Romanum genoemd wordt, is vaak 
aan Hiëronymus (c. 347-420) toegeschreven.207  

Het Psalterium Romanum was geen complete herziening van de tekst, en om die reden 
vertaalde Hiëronymus in c. 385 het psalter in zijn geheel. Hij gebruikte hiervoor de Griekse 
tekst van de Septuaginta als basis, aangevuld met informatie uit de Hexapla van Origenes (c. 
185-253/254).208 De Hexapla was een tekstuitgave van het Oude Testament in zes 
kolommen, waarin de Hebreeuwse tekst en de vijf belangrijkste Griekse vertalingen 
opgenomen waren. Daarnaast had Origenes verschillende commentaren toegevoegd op 
enkele bijbelboeken. De Hexapla van Origenes is helaas verloren gegaan. Hiëronymus 
maakte geen slaafse vertaling van de Septuaginta, en corrigeerde zijn tekst herhaaldelijk op 
basis van Origenes’ bevindingen in het Hebreeuws.209 Deze tweede herziening van het 

                                                 
203  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 891; P. P. O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first 

fifty psalms (Cambridge Massachusetts, 2001), ‘Introduction’, 1-96, p.1 
204  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first fifty psalms, ‘Introduction’, p. 5. 
205  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first fifty psalms, ‘Introduction’, pp. 9-10. 
206  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first fifty psalms, ‘Introduction’, pp. 11, 13, 15 en 18. 
207  E.F. Sutcliffe, ‘Jerome’, in: G.W.H. Lampe (ed.), The Cambridge History of the Bible, II, The West from the Fathers 

to the Reformation (Cambridge, 1969), 80-101, p. 84. 
208  Sutcliffe, ‘Jerome’, p. 88. 
209  C.S.C. Williams, ‘Old Testament manuscripts, text and versions’, in: G.W.H. Lampe (ed.), The Cambridge History of 

the Bible, II, The West from the Fathers to the Reformation (Cambridge, 1969), 1-26, p. 18. 
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psalter is het Psalterium Gallicanum. Het Psalterium Gallicanum werd uiteindelijk de meest 
gebruikte psaltervertaling, hoewel Hiëronymus een aantal jaren later het psalter opnieuw 
vertaalde op basis van de Hebreeuwse tekst van de Bijbel. 

 De vertaling van het psalter, die gebaseerd is op de Hebreeuwse tekst, wordt de 
Iuxta Hebraeos genoemd en kwam in de periode c. 390-405 tot stand. In deze jaren vertaalde 
Hiëronymus de gehele Bijbel uit het Hebreeuws in het Latijn. Deze vertaling, op het psalter 
na, werd de nieuwe gangbare Latijnse vertaling van de Bijbel, de Vulgata. Het psalter in de 
Vulgata is echter meestal het Psalterium Gallicanum.210  

De drie verschillende psalteria kennen een verschillende overlevering. In het 
Karolingische Rijk werd het Psalterium Gallicanum de standaardversie van het psalter.211 Op 
het Iberisch schiereiland werd daarentegen de tekst van de Iuxta Hebraeos de gangbare versie 
van het psalter.212 In Angelsaksisch Engeland was zowel het Psalterium Romanum als het 
Psalterium Gallicanum in omloop, maar het Psalterium Romanum werd, tot de Benedictijnse 
Revolutie in de tiende eeuw, gebruikt.213 De bron van Alfreds vertaling van het psalter is dus 
vermoedelijk een Psalterium Romanum. 
De Oudengelse vertaling van het psalter in het ‘Paris Psalter’ is niet gebaseerd op het 
Latijnse Psalterium Romanum, dat opgenomen is in het handschrift. De Oudengelse vertaling 
in het ‘Paris Psalter’ is gebaseerd op een versie van het Psalterium Romanum, maar vertoont te 
grote verschillen met de opgenomen Latijnse versie. Tot op heden is het Psalterium Romanum 
dat ten grondslag ligt aan de vertaling onbekend.214 Het Psalterium Gallicanum heeft eveneens 
zijn sporen nagelaten in de Oudengelse vertaling van het ‘Paris Psalter’. Dit kan te wijten zijn 
aan latere toevoegingen en ‘verbeteringen’ van kopiisten, maar het is ook mogelijk dat Alfred 
kennis had van het Psalterium Gallicanum. O’Neill meent dat Alfred een Psalterium Romanum 
hanteerde voor zijn vertaling en een commentaar bezat, waarin aandacht besteed werd aan 
de verschillen met het Psalterium Gallicanum.215 Het is natuurlijk ook mogelijk dat Alfred een 
versie van het Psalterium Gallicanum bezat, of een commentaar op de tekst.  

Daarnaast zijn er enkele fragmenten overgeleverd in MS. Londen, British Library, 
Cotton Vitellius E. xviii (sigle Vi). Het oorspronkelijke handschrift is helaas verwoest in de 
‘Cotton brand’ in 1731. Op basis van de fragmenten kunnen nauwelijks uitspraken gedaan 
worden over de tekst. Opvallend is echter, dat de Oudengelse fragmenten van (Vi) gebaseerd 
zijn op een versie van het Psalterium Gallicanum, geschreven in c. 1060 in Winchester. De 
fragmenten compliceren de oorsprong van het Oudengelse psalter. Het ‘Paris Psalter’ en (Vi) 
kunnen niet van hetzelfde archetype afstammen, doordat de eerste een vertaling van het 
Psalterium Romanum is, en de tweede een vertaling van het Psalterium Gallicanum.216 De 
fragmenten zijn echter zo klein, dat er geen onderzoek gedaan kan worden naar het 
archetype van de tekst. Het zou dus mogelijk kunnen zijn, dat (Vi) geen weergave is van 

                                                 
210  Sutcliffe, ‘Jerome’, pp. 99-100. 
211  R. Loewe, ‘The medieval history of the Latin Vulgate’, in: G.W.H. Lampe (ed.), The Cambridge History of the Bible, 

II, The West from the Fathers to the Reformation (Cambridge, 1969), 102-154, p. 137. 
212  Loewe, ‘The medieval history of the Latin Vulgate’, p. 128. 
213  Loewe, ‘The medieval history of the Latin Vulgate’, p. 142; Stanton, The Culture of Translation in Anglo-Saxon 

England, p. 107. 
214  O’Neill, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England, ‘Introduction’, p. 10. 
215  O’Neill, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England, ‘Introduction’, pp. 47-48. 
216  O’Neill, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England , ‘Introduction’, p. 28. 
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Alfreds Oudengelse psalmenvertaling. Dit is ook de mening van Helmut Gneuss, die het 
psalter in dit handschrift als een Psalterium Gallicanum classificieert, en bovendien stelt dat het 
bestaat uit een Latijnse tekst met doorlopende Oudengelse glossen.217  

Aangezien het ‘Paris Psalter’ voornamelijk gebaseerd is op het Psalterium Romanum, 
zal de Oudengelse tekst in de eerste plaats vergeleken worden met deze versie van het 
psalter, in een editie van R. Weber.218 Indien het nodig is de tekst met een Psalterium 
Gallicanum of een Psalterium iuxta Hebraeos te vergelijken, is daarvoor eveneens een kritische 
editie van R. Weber voorhanden.219 
 
 

                                                 
217  Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts, nr. 407. Vermoedelijk heeft O’Neill het handschrift grondiger 

bestudeerd dan Gneuss, maar dat is niet zeker. O’Neills en Gneuss’ studie zijn alletwee in 2001 gepubliceerd, dus 
het is geen kwestie van achterhaalde informatie. 

218  Psalterium Romanum, Le psautier romain et les autres anciens psautiers latins, ed. R. Weber, Collectanea biblica latina 
10, (Rome, 1953) [afkorting: Ps. Rom.]. 

219  Psalterium Gallicanum, Biblia Sacra Vulgata iuxta Vulgatam versionem I, ed. R. Weber (Stuttgart, 1969), 770-832 
(even pagina’s) [afgekort: Ps. Gall.] en Psalterium Iuxta Hebraeos, Biblia Sacra Vulgata iuxta Vulgatam versionem I, 
ed. R. Weber (Stuttgart, 1969), 770-832 (oneven pagina’s) [afgekort: Ps. iuxHbr.]. 
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DE RELATIE TUSSEN VERTALER EN VERTALING 
 

 
Vertalingen of bewerkingen? 

In het voorafgaande hebben we steeds gesproken van de vertalingen van Alfred. Zoals tussen 
de regels door een aantal keren vermeld is, hebben we echter niet met letterlijke vertalingen 
van doen. Alfred beschrijft zijn vertaaltechniek in het voorwoord van de Boethius als volgt: 
 

Hwilum he sette word be worde, hwilum andgit of andgite, swa swa he hit þa sweotolost 7 
andgitfullicast gereccan mihte for þam mistlicu 7 manigfealdum weoruldbisgum þe hine oft ægðer ge 
on mode on lichoman bisgodan. 220 
 
Hij werkte de ene keer woord voor woord, dan weer betekenis voor betekenis, naar 
zijn beste capaciteiten, gedurende de verschillende en veelvuldige wereldse zorgen 
die hem vaak zowel in de geest als in zijn handelen [letterlijk: in het lichaam] 
beheersten.221 

 
De Oudengelse teksten zijn eerder bewerkingen van de originelen, dan vertalingen. Alfred kijkt 
mee over de schouder van de Latijnse auteurs en brengt naar eigen inzicht en vermogen 
veranderingen aan. Vertalen werd gezien als een creatieve daad. De Oudengelse ‘vertalingen’ 
zijn eigenlijk interpretaties van de Latijnse tekst. Wanneer in het vervolg van deze scriptie 
gesproken wordt over Alfreds vertalingen, wordt dus eigenlijk ‘Alfreds interpretatie van de 
brontekst’ bedoelt. Alfred is van mening dat de betekenis en daarmee de autoriteit van de 
Latijnse teksten alleen overgebracht kan worden, indien de vertalingen begrijpelijk zijn voor 
het publiek.222 Zijn inbreng is tweezijdig: hij is zowel vertaler als exegeet. Hij geeft op deze 
manier invulling aan het Latijnse interpres, zoals gedefinieerd door Isidorus van Sevilla in de 
Etymologiae:  
 

Interpres, quod inter partes medius sit duarum linguarum dum transferet. Sed et qui [quem] 
interpretatur et hominibus quibus divina indicat mysteria, interpres vocatur [quia inter eam quam 
transferet].223 
 
Interpres, [zo genoemd] omdat hij tussen de delen in het midden van twee talen is, 
terwijl hij [hen] omzet. Maar ook wordt degene, die vertaalt en de goddelijke 
mysteriën uitlegt aan de mensen, interpres genoemd.224  

                                                 
220  Boe., proem, 2: 2-6. 
221  Vertalingen van eigen hand, in eerste instantie gebaseerd op mijn lezing van het Oudengels. Ik heb daarnaast 

gebruik gemaakt van de Engelse vertaling van W.J. Sedgefield, King Alfred’s Version of the Consolations of Boethius. 
Done into modern English, with introduction (Londen, Edinburgh en New York, 1900) en van de vertaalde passages in 
Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources. Er bestaat veel discussie 
over de vertaling van bepaalde passages. Wanneer de keuze van een vertaling van invloed kan zijn op mijn 
betoog, zal ik de verschillende opties noemen en verantwoorden. 

222  S. Lerer, Literacy and Power (Lincoln & Londen, 1991), pp. 81-82. 
223  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W.M. Lindsay (Oxford, 1911), X: I. 123. 
224  Vertaling van eigen hand. 
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Een interpres bevindt zich tussen twee talen in. Hij fungeert als doorgeefluik, hij is als het 
ware een middelaar tussen de talen.225 De rol van middelaar geeft de vertaler de opdracht om 
de inhoud van de tekst begrijpelijk te presenteren. Exegeten zijn om die reden ook interpretes. 
Alfred schaarde zich in het illustere gezelschap van exegeten, zoals Beda, Aldhelm en de 
kerkvaders.226 Ambrosius noemt zelfs Jezus, door zijn rol als boodschapper van God op 
aarde, een verus interpres.227 
 
 
Een koninklijke ‘wealhstod’ 

De Oudengelse vertaling van interpres is wealhstod. De vorm bestaat uit twee elementen: wealh 
betekent ‘vreemdeling, buitenlander, slaaf, Welshman, Brit’ en stod betekent ‘ondersteuning’. 
Wealhstod is een gangbare vertaling van interpres, maar is daarnaast een vertaling van mediator 
(‘middelaar’; ‘uitlegger’).228 Het woord wealhstod impliceert de dubbele rol van een interpres. 
Een wealhstod is naast een vertaler ook iemand, die betekenis geeft aan een tekst. 

 Om de autoriteitswaarde van de vertalingen te waarborgen, was het noodzakelijk dat 
de vertaler eveneens exegetische autoriteit uitstraalde. Dit zou een verklaring kunnen zijn 
voor de nadruk, die door Asser gelegd wordt op Alfreds passie voor leren en wijsheid.229 
Alfred hanteert zelf eveneens technieken om zijn kennis en kunde aannemelijk te maken 
voor zijn publiek. Alfred construeert zijn autoriteit als vertaler op verschillende manieren. 
Eén van zijn methoden was te laten zien dat hij de nuances van het Latijn beheerste en als 
het ware ‘boven zijn vertaling’ stond. Dit kon hij bereiken door te tonen dat hij de moeilijke 
materie uit het origineel begreep, door de inhoud uit te leggen aan de onwetende lezer.230 Zo 
vermijdt Alfred het gebruik van Latijnse leenwoorden, en zijn de vertalingen zowel wat 
betreft de syntaxis, als in stilistisch opzicht afgestemd op de verwachtingen van het 
Angelsaksische lezerspubliek.231 Het vermijden van vreemde elementen bevestigt voor het 
publiek dat de vertaler de vreemde taal beheerst: hij begrijpt precies op welke manier hij de 
inhoud van het origineel in de eigen taal moet weergeven.232 

Ook maakt Alfred gebruik van taalconstructies uit de Angelsaksische poëtische 
tradities. Hij gebruikt alliteratie, doubletten en antitheses, die voor zijn publiek bekend in het 
gehoor lagen.233 Ook paste Alfred de teksten aan de belevingswereld van zijn publiek aan. Hij 
vervangt de trouwe Fabricius uit De Consolatione Philosophiae, in de Boethius door de trouwe 

                                                 
225  R. Stanton, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England, p. 61. 
226  G.H. Brown, ‘The meaning of interpres in Aldhelm and Bede’, in: P. Boitani & A. Torti (eds.), Interpretation: 

Medieval and Modern, The J.A.W. Bennett Memorial Lectures, eighth series, Perugia 1992 (Cambridge, 1993), 43-
66, pp. 49-50. 

227  Ambrosius, Expositio evangelii secundam Lucam, VII. 496; aangehaald in: Brown, ‘The meaning of interpres in 
Aldhelm and Bede’, p. 50. 

228  Stanton, The Culture of Translation, p. 80. 
229  Lerer, Literacy and Power, pp. 24, 62. 
230  N.G. Discenza, The King’s English. Strategies of Translation (New York, 2005), pp. 15-17. 
231  Discenza, The King’s English, 16. 
232  Discenza, The King’s English, p. 18. 
233  Discenza, The King’s English, pp. 59-60. 
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smid Weland, bekend uit de Germaanse mythologie.234 De ‘Angelsaksische presentatie’ van 
de vertalingen, sloot aan bij de belevingswereld van zijn publiek. Dit maakte het makkelijker 
voor zijn toehoorders om de inhoud van de tekst te begrijpen. Niet alleen werd zijn gezag als 
vertaler hierdoor bevestigd, maar ook de aanvaardbaarheid van de inhoud werd vergroot.235 

Alfred was een belezen man, maar hij kon niet verwachten dat zijn publiek evenveel 
kennis bezat van de klassieke en christelijke geschiedenis. Om dit gebrek aan kennis te 
compenseren, voegt Alfred uitleg toe, om de inhoud van de tekst te verduidelijken. De 
historische figuur Boëthius was bijvoorbeeld niet erg bekend in Angelsaksisch Engeland in 
de negende eeuw. Om Boëthius’ benarde situatie in De Consolatione Philosophiae te begrijpen, 
voegt Alfred een hoofdstuk toe aan het werk, waarin hij uitlegt wie Boëthius was en op 
welke wijze Boëthius in zijn beklagenswaardige positie terecht gekomen was.236 De uitleg 
bevestigt zijn grote kennis. Bij deze techniek moet echter een kanttekening geplaatst worden. 
Het was zijn publiek immers meestal niet bekend, welke passages toevoegingen waren aan de 
oorspronkelijke tekst. De meesten zouden nooit tot een vergelijking met het Latijnse 
origineel in staat zijn. Het feit dat ze in de vertalingen niet geconfronteerd werden met 
historische onduidelijkheden, zal echter het gevoel versterkt hebben dat Alfred wist wat hij 
deed. Het is eigenlijk omgekeerde psychologie: Als Alfred geen extra uitleg gegeven zou 
hebben, zou zijn publiek voortdurend op onduidelijkheden gestuit zijn. Onbegrip leidt vaak 
tot onbehagen. Zonder zijn uitleg, zou het Angelsaksische publiek waarschijnlijk gemeend 
hebben dat Alfred het niet zo goed vertaald had. Ook zijn historische toevoegingen dragen 
bij aan het gezag van zijn vertalingen. 

Alfred neemt de taak op zich om Latijnse teksten te vertalen en de inhoud van deze 
theologische en filosofische werken nader te verklaren.237 Als wealhstod vervulde hij de rol van 
mediator tussen de vertalingen en de Latijnse teksten.238 Alfred vervulde een onderwijzende 
taak. Deze educatieve opdracht blijkt bijvoorbeeld uit de Oudengelse psalmenvertaling. 
Alfred vertaalt niet alleen de psalmen, hij geeft de lezer ook handreikingen in een korte 
inleiding over de manier waarop de psalm begrepen zou moeten worden.239  

Alfred was echter in de eerste plaats koning. Hij kon zijn gezag als koning ook 
gebruiken om zijn gezag als wealhstod te bevestigen. In het voorwoord van de Pastoral Care en 
in Assers Vita Ælfredi wordt gesuggereerd dat Alfreds educatieprogramma gericht was op het 
onderwijzen van de Angelsakische edelen.240 Hij kon zijn gezag doen gelden, om zich ervan 

                                                 
234  Vergelijk: Cons. Ph., II, 7: 15-16: "Ubi nunc fidelis ossa Fabricio manent, quid Brutus aut rigidus Cato?" met Boe., 

XIX, 46:16-17: “Hwæt synt nu þæs foremeran 7 þaes wisan goldsmiðes ban Welondes?” Fabricius was een 
Romeinse veldheer die in 278 voor Christus een plan om koning Pyrrhus te vergiftigen van de hand 
wees; zie: R.F.M. Brouwer, Boëthius. De vertroosting van de filosofie (2e druk; Amsterdam, 1990), aantekeningen, noot 
90 bij II, 7, p. 213. 

235  Discenza, The King’s English, p. 57. 
236  Boe., I: 7-8. Alfred was waarschijnlijk in het bezit van een historisch getint commentaar, waar hij zijn informatie 

op baseerde. Sedgefield, ‘Introduction’, p. 8. 
237  Stanton, The Culture of Translation, pp. 81-82. 
238  Davis, ‘The performance of translation theory in King Alfred’s national literary program’, p.153. 
239  Zoals ook door O’Neill opgemerkt wordt. Hij benadrukt ook de historische interpretatie die Alfred aan de 

psalmen geeft, waardoor ze zeer letterlijk begrepen moeten worden, O’Neill, King Alfred’s Old English Prose 
Translation of the First Fitfy Psalms, ‘Introduction’, p. 74. 

240  PC, voorwoord, 7: 7-13: “Forðy me ðyncð betre, gif iow swæ ðyncð, ðæt we eac sumæ bec, ða ðe niedbeðearfosta 
sien eallum monnum to wiotonne, ðæt we ða on ðæt geðiode wenden ðe we ealle gecnawan mægen, ge don swæ 
we swiðe eaðe magon odes fultume, gif we ða stilnesse habbað, ðætte eall sio gioguð ðe nu is on elcynne friora 
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te verzekeren dat de Angelsaksische adel kennis nam van de inhoud van zijn vertalingen. 
Macht en gezag zijn dus op nog een andere manier met elkaar verbonden in de teksten, dan 
alleen in de zin van de autoriteit van de vertaler. Het is bijzonder interessant om te 
onderzoeken op welke manier Alfred zijn gezag als wealhstod én koning gebruikt in de 
Oudengelse vertalingen. In de Karolingische maatschappij kan geschreven tekst de functie 
hebben om gezag te representeren en op deze manier de elite en machthebbers te 
definiëren.241 Het is interessant om te bestuderen of Alfreds vertalingen een soortgelijke 
functie in de maatschappij hebben. De bestudering van Alfreds vertaalslagen kan inzicht 
geven in Alfreds perceptie van de Angelsaksische maatschappij en zijn rol in deze 
samenleving.242 
 
 
Wie is er aan het woord? 

Maar hierbij stuiten we op een probleem: want wie is aan het woord, Alfred of de 
oorspronkelijke auteur? Malcolm Godden besteedt aandacht aan dit probleem aan de hand 
van de besturing van de Boethius en de Soliloquies. In De Consolatione Philosophiae gaat de 
vrouwelijke Philosophia in discussie met de auteur Boëthius (ego; ‘ik’). Alfred heeft Philosophia 
vervangen door Wisdom (‘Wijsheid’), ook wel aangeduid met Gesceadwisnes (‘Ratio’). 
Wisdom/Gesceadwisnes gaat de discussie aan met Mod (‘het denken’), ook wel aangeduid met ic. 
De Boethius is meer dan de Consolatione Philosophiae een innerlijke dialoog in het hoofd van de 
auteur.243 De introductie van de abstracte figuur Mod biedt ruimte aan de deelname van een 
derde gesprekspartner in de Boethius. De derde gesprekspartner zou niemand minder zijn dan 
Alfred zelf, die meer speelruimte krijgt om een aantal van zijn eigen ideeën naar voren te 
brengen.244 Godden is van mening dat Alfred deze kans grotendeels onbenut laat. Alfreds 
toevoegingen zouden voornamelijk in dienst staan van het geven van extra informatie over 
de tijd en gebruiken van Boëthius.245 Zijn analyse van de Boethius levert vervolgens slechts 
één passage op, waarin hij ook daadwerkelijk een relevant en politiek geladen uitspraak van 
Alfred over zijn eigen tijd meent te ontdekken.246  

Hoewel Goddens redenering sluitend lijkt, is er een aantal kanttekeningen te plaatsen 
bij zijn aanpak. Ten eerste baseert hij zijn conclusies op een studie van de passages uit de 
Boethius en de Soliloquies, waarin Alfred daadwerkelijk nieuwe elementen toevoegt aan de 

                                                                                                                                                 
monna, ðara ðe ða speda hæbbeð ðaet hie ðaem befeolan mægen, sien to liornunga oðfæste, ða hwile ðe hie to 
nanre oðerra note ne mægen, oð ðone first ðe hie wel cunnen Englisc gewrit arædan” en Asser, 76, 60: 29-36: 
“Episcopos quoque suos et omnem ecclesiasticum ordinem, comites ac nobiles suos, miniteriales etiam et omnes 
familiars admirabili amore diligebat. Filios quoque eorum, qui in regali familia nutriebantur, non minus propriis 
diligens, omnibus bonis moribus instituere et literis imbuere solus die noctuque inter cetera non desinebat.” 

241  J.L. Nelson, ‘Literacy in Carolingian government’, in: R. McKitterick (ed.), The Uses of Literacy in Early Mediaeval 
Europe (Cambrigde etc., 1990) 258-296, p. 272. 

242  S. DeGregorio, ‘Text, topoi and the self: a reading of Alfredian spirituality’, Early Medieval Europe 13:1 (2005) 79-96, 
p. 93. 

243  M. Godden, ‘The player king: identification and self-representation in King Alfred’s writings’, in: T. Reuter (ed.), 
Alfred the Great (Aldershot, 2003), 137-150, p. 138 

244  DeGregorio, ‘Text, topoi and the self: a reading of Alfredian spirituality’, p. 81 
245  Godden, ‘The player king: identification and self-representation in King Alfred’s writings’, p. 139. 
246  Namelijk de passage waarin Alfred een schets geeft van de verschillende hulpmiddelen die een koning 

voorhanden heeft om zijn rijk te besturen: Boe., XVII, 40:7-25; Godden, ‘The player king: identification and self-
representation in King Alfred’s writings’, p. 144. 
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oorspronkelijke tekst. Er zijn passages in de tekst aan te wijzen, waarin Alfred weliswaar 
geen nieuwe onderwerpen naar voren brengt, maar waarin hij wel andere elementen dan de 
Latijnse brontekst benadrukt in zijn vertaling. Deze passages geven ook blijk van een 
persoonlijke afweging van de vertaler en moeten dus eveneens onderzocht worden. Goddens 
onderzoek is te beperkt en zijn conclusies zijn te voorzichtig. 

Daarnaast behandelt hij de Soliloquies op dezelfde wijze als de Boethius, hoewel hij 
aandacht besteed aan de verschillen in de dialogen van de beide teksten.247 In de Boethius is 
door de introductie van het personage Mod, ruimte geschapen voor een derde ‘deelnemer’ 
aan de discussie (nu eens ic, dan weer Mod geheten). Hierdoor is de onderlinge relatie tussen 
Wisdom/Gesceadwisnes en Mod minder duidelijk gedefinieerd, dan tussen Philosophia en ego 
(=Boëthius) in het Latijn. Philosophia leest Boëthius op strenge wijze de les, om hem te 
helpen zich te verzoenen met zijn lot. In de Boethius discussiëren Wisdom/Gesceadwisnes en 
Mod op gelijke voet: beiden tonen begrip voor elkaars standpunten en de ontstane situatie.248 
Hierdoor verandert de structuur van de tekst en wordt ruimte gecreëerd voor Alfreds 
standpunten in de dialoog.  

De Soliloquies kennen echter geen ingrijpende structuurmatige veranderingen. Alfred 
heeft ervoor gekozen om de structuur van de oorspronkelijke tekst van de Soliloquia in stand 
te houden en heeft geen plaatst gecreëerd voor een ‘derde gesprekspartner’. Toch worden de 
Soliloquies beschouwd als Alfreds meest persoonlijke vertaling. Dit komt voornamelijk, 
doordat de hand van de koninklijke wealhstod in deze vertaling het meest zichtbaar is: Alfred 
baseert zijn vertaling op Augustinus’ Soliloquia, maar combineert de tekst van het Latijnse 
origineel met ideeën uit andere teksten. De ruimte voor een persoonlijke inbreng van de 
vertaler wordt in de Soliloquies op een andere manier geconstrueerd dan in de Boethius. De 
Soliloquia bestaan uit gesprekken tussen Augustinus en Ratio (Gesceadwisnesse). De vrije 
bewerking van deze dialogen maakt het mogelijk eigen inzichten te delen met de lezer, 
ondersteund door de auctoritas van Augustinus. De Soliloquies zijn een voorbeeld van Alfreds 
manier van bewerken: het aanbrengen van een ander accent binnen een vertaalde passage, 
zonder daadwerkelijk nieuwe informatie toe te voegen. Het werk kan om die reden 
beschouwd worden als het werk bij uitstek dat het gezag van Alfred als vertaler bevestigt.249 
Onderzoek naar deze accentverschuivingen zal bewijzen dat het wel degelijk mogelijk is om 
meer inzicht te verkrijgen in Alfreds opvattingen dan Godden meent te vinden.  

De Oudengelse vertalingen bieden genoeg ruimte om inzicht te krijgen in Alfreds 
opvattingen over macht en koningschap. Niet alleen zijn toevoegingen aan de bronteksten, 
maar ook zijn keuzes bij het weergeven van de oorspronkelijke hoofdlijn van de tekst 
kunnen ons veel informatie verschaffen. Een bestudering van Alfreds vertaalmethoden is de 
beste manier om zijn ideeën te achterhalen.    

                                                 
247  Godden, ‘The player king: identification and self-representation in King Alfred’s writings’, p. 148 
248  Discenza, The King’s English., p. 72. 
249  Lerer, Literacy and Power, pp. 81-84. 
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“Friends, Romans, countrymen,  
 lend me your ears! 
The evil that men do lives after them, 
The good is oft interred with their bones;  
So let it be with Caesar.  
The noble Brutus 
Hath told you Caesar was ambitious;  
If it were so, it was a grievous fault 
And grievously hath Caesar answer’d it 
Here, under leave of Brutus and the rest- 
For Brutus is an honourable man;  
So are they all, all honourable men- 
Come I speak in Caesar’s funeral 
He was my friend, faithful and just to me:  
But Brutus says he was ambitious,  
And Brutus is an honourable man.” 
 
Shakespeare, Julius Caesar, Acte III, scène 3 
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ALGEMEEN KADER 

 
 
Inleiding 

Om inzicht in de aard van het ‘Angelsaksische’ koningschap te krijgen, is het noodzakelijk 
om de verschillende tradities waaruit het elementen ontleend kan hebben in kaart te brengen. 
Niet alleen Germaanse en christelijke denkbeelden, maar ook de Romeinse ethiek, Ierse 
heidense tradities, contacten met het continent en interne politieke ontwikkelingen zijn 
mogelijk van invloed geweest. In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de 
heersersidealen en denkbeelden over koningschap uit zowel de Romeinse, Germaanse, 
christelijke en Keltische tradities.250 Het doel dat hierbij voor ogen staat is om de context te 
schetsen waarin het koningschap van Alfred van Wessex bezien moet worden. 

Koningschap is een bijzonder complex geheel. Er bestaat geen eenvoudige 
functieomschrijving van ‘goed koningschap’. Om een vergelijking te maken, zal dus een 
uitgangspunt gekozen moeten worden om de verschillende tradities rond koningschap te 
vergelijken. Hiervoor zijn verschillende invalshoeken mogelijk. Vanwege de complexiteit van 
het gehele concept en de beperktheid van een scriptie, is het helaas noodzakelijk om één 
uitgangspunt te isoleren en te gebruiken voor de bestudering van het geheel. Een mogelijke 
invalshoek zou zijn, om de verschillende gebruiken en rituelen rond koningschap te 
schetsen. Daarnaast zou aandacht geschonken kunnen worden aan de taken en uitvoering 
van het koningschap. In deze scriptie zal echter voornamelijk aandacht geschonken worden 
aan de te verwachten gedragslijn van een koning: wat zijn de definities van goed 
koningschap? Hiervoor zal speciale aandacht geschonken worden aan de deugdenleer en 
haar ontstaansgeschiedenis, omdat deze bepalend is gebleken voor de interpretatie van goed 
koningschap. De ideeën over koningschap en de deugden zullen vervolgens getoetst worden 
aan de geschriften van koning Alfred, om uiteindelijk een oordeel te kunnen geven over de 
aard van zijn koningschap. Hierbij moet echter altijd in gedachten gehouden worden, dat de 
aard van het ‘koningschap’ ingewikkelder is dan op basis van een eenzijdige benadering 
vastgesteld kan worden. 

 
 

                                                 
250  Koningschap, heersersidealen en de deugdenleer zijn onderwerpen die reeds uitvoerig bestudeerd zijn door 

historici. In deze scriptie zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van het bronnenonderzoek uitgevoerd door 
Hans Hubert Anton in H.H. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonner Historische 
Forschungen 32 (Bonn, 1968), H.H. Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein Einfluß auf den 
Kontinent, insbesondere auf die karolingischen Fürstenspiegel’, in: H. Löwe (ed.), Die Iren und Europa II 
(Stuttgart, 1982) 586-617, Sybille Mähl in S. Mähl, Quadriga Virtutum: Die Kardinaltugenden in der Geistesgeschichte der 
Karolingerzeit (Keulen & Wenen, 1969) en J.M. Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship in England and on the 
Continent, the Ford lectures 1970 (Oxford, 1971). Idealiter zou hun onderzoek in deze scriptie getoetst moeten 
worden aan de door hen bestudeerde bronnen. Het valt echter buiten het bereik en het doel van deze scriptie om 
dit uit te voeren. In de bespreking van het algemene kader van koningschap en deugdenleer zal uitgebreid 
aandacht geschonken worden aan de opvattingen van christelijke en Klassieke schrijvers. Citaten uit hun teksten, 
zijn gebaseerd op de studies van Anton, Mähl en Wallace-Hadrill. In de voetnoten zal zowel verwezen worden 
naar de originele werken, als rekenschap gegeven worden aan het werk van Anton, Mähl en Wallace-Hadrill. 
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Terminologie 

Wanneer de vraag gesteld wordt wat koningschap precies inhield, is het belangrijk om stil te 
staan bij de gebruikte terminologie. In het volgende gedeelte zal allereerst aandacht 
geschonken worden aan de terminologie in het Latijn. De betekenis van de verschillende 
termen is niet eenvoudig vast te stellen. Door de eeuwen heen hebben verschuivingen 
plaatsgevonden in het begrip van de termen en auteurs hanteren de termen met wisselende 
betekenissen in verschillende contexten.251 De wisselende betekenis en verschuivingen 
moeten in het achterhoofd geworden bij een bespreking van de terminologie van het 
koningschap. Om deze redenen is het ook lastig om deze begrippen te vertalen, omdat de 
betekenis vaak afhangt van de context waarin de term gebruikt wordt. De Nederlandse 
vertalingen die gegeven zullen worden, zijn slechts indicatief en zo neutraal mogelijk 
gekozen. In het vervolg zullen de termen gebruikt worden zonder vertaling. Wanneer het 
nodig is om uit te leggen welke connotatie gegeven moet worden aan de begrippen, zal het 
Latijn gevolgd worden door een schets van de context waarin het woord gebruikt en 
begrepen moet worden.  

De termen om koningschap aan te duiden zijn afhankelijk van wat er onder 
‘koningschap’ verstaan werd. Een zeer algemene omschrijving van ‘koningschap’ lezen we bij 
Alex Woolf: “The rex held office within a defined constituency usually identified as a gens or 
people.”252 Hoewel deze definitie eenduidig lijkt te zijn, levert hij tal van problemen op. Wat 
is een ‘rex’ precies? Wat werd verstaan onder ‘office’? Met welk ‘gens’ hebben we van doen 
wanneer we ons verdiepen in het Angelsaksische koningschap? De definities zijn aan 
verandering onderhevig in de bestudeerde periode en het is dus onmogelijk om een simpel 
antwoord op deze vragen te geven.  

De meest gebruikte aanduidingen voor het koningschap waren regnum (‘bestuur’; 
‘koningschap’) en imperium (‘opperbevelschap’; ‘rijk, gebied’) in navolging van de Romeinse 
termen voor het aanduiden van de macht van een rex (‘bestuurder’; ‘leider’; ‘koning’) of 
imperator (‘opperbevelhebber’; ‘keizer’).253 Daarnaast raakten ook de aanduidingen officium 
regis/regale (‘het koninklijke ambt’), ministerium (‘dienst’; ‘ambt’) en officium rectoris (‘het ambt 
van de leider’) in de loop van de zevende eeuw in gebruik.254 Een koning werd meestal 
aangeduid met rex, maar daarnaast werden ook princeps (‘eerste in rang’), (sub)regulus 
(‘onderkoning’) en dux (‘leider’) gebruikt om koningen te benoemen.255 Rector (‘leider’; 
‘bestuurder’), doctor (‘leraar’), minister (‘dienaar’) en praedicator (‘redenaar’) als 
koningsaanduidingen raakten gelijk met ministerium en officium in gebruik.256 De introductie 

                                                 
251  B. Yorke, ‘Political and ethnic identity: a case study of Anglo-Saxon practice’, in: W.O. Frazer & A. Tyrrell (eds.), 

Social Identity in Early Medieval Britain (Londen & New York, 2000), 69-90, p. 69. 
252  A. Woolf, ‘Community, identity and kingship in Early England’, in: W.O. Frazer & A. Tyrrell (eds.), Social Identity 

in Early Medieval Britain (Londen & New York, 2000), 91-110, p. 93. 
253  H. Vollrath-Reichelt, Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts (Keulen en 

Wenen, 1971), p. 79. 
254  Woolf, ‘Community, identity and kingship in Early England’, p. 93. 
255  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 15; Yorke, ‘Political and ethnic identity: a case study of Anglo-Saxon 

practice’, p. 82. 
256  A. Thacker, ‘Bede’s ideal of reform’, in: P. Wormald, D. Bullough & R. Collins (eds.), Ideal and Reality in Frankish 

and Anglo-Saxon Society. Studies presented to J.M. Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 130-153, p. 131. 
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van nieuwe termen om het koningschap en de koning aan te duiden maakt duidelijk dat 
opvattingen over de invulling van het koningschap aan verandering onderhevig waren. 
 

 

Ontstaansgeschiedenis 
Ideeën en idealen over machthebbers zijn van alle tijden. Om die reden is het ook moeilijk 
om aan te geven waar de ontstaansgeschiedenis van het koningschap begint. In een 
onderzoek naar de semantische oorsprong van het woord voor koning in het Latijn, rex, en 
het Oudiers, rí, toont D.A. Binchy aan dat beide woorden van dezelfde Indo-Europese stam 
afstammen.257 Hij leidt hieruit af dat alle volken die een Indo-Europese taal spraken, bekend 
waren met leiderschap dat aangeduid werd als koningschap. De leiders, ‘tribal kings’, hadden 
binnen het stamverband afgebakende taken die hen tot ‘koning’ maakten.258 De bijzondere 
plaats die een koning innam in het stamverband werd grotendeels bepaald door zijn militair 
leiderschap en religieuze taken. Een koning werd geassocieerd met het bovennatuurlijke. 
Zijn rol in de stam verleende hem een aura van onaantastbaarheid. Hoewel de oorsprong 
van het koningschap een onderwerp van discussie is onder antropologen, kreeg een ‘koning’ 
in het gehele Indo-Europese taalgebied een vergelijkbare maatschappelijke functie als militair 
leider en bemiddelaar tussen het aardse en het bovennatuurlijke leven.259 Deze ‘rol’ werd 
door de eeuwen heen steeds anders gedefinieerd. Heersersidealen in de Middeleeuwen 
werden beïnvloed door verschillende tradities over leiderschap. Deze tradities hebben hun 
sporen achtergelaten op de opvattingen over het koningschap. Om de middeleeuwse 
heersersidealen te doorgronden, is het dus nodig om uitgebreid stil te staan bij de 
verschillende tradities waarin de Middeleeuwse opvattingen over koningschap gevormd zijn. 

 
 

Heersersidealen in de Oudheid 

In de Panegyricus de quarto consulatu Honorii Augusti, een vorstenspiegel geschreven voor keizer 
Honorius (384-423) door de heidense dichter Claudius Claudianus (gestorven in c.404) 
worden de heersersidealen uit de late Oudheid geschetst. Heersersidealen in de Oudheid 
gingen uit van het bezit van virtus. De definitie van virtus, meestal eenvoudigweg vertaald met 
‘deugd’, is niet eenvoudig doordat de invulling van het begrip schatplichtig is aan ideeën uit 
zowel de christelijke als de klassieke ethiek.260 In de vorstenspiegel van Claudianus wordt de 
basis gelegd voor het belang van de deugdenleer in de beoordeling van het koningschap. De 
deugdenleer bood een maatstaf om koningschap te kwalificeren in termen van goed en 
slecht. Voorbeelden van goed leiderschap informeerden heersers welke daden en 
eigenschappen hen tot het goede zouden leiden.  

                                                 
257  D.A. Binchy, Celtic and Anglo-Saxon Kingship, the O’Donnell lectures for 1967-1968 (Oxford, 1970), p. 3. 
258  Binchy, Celtic and Anglo-Saxon Kingship, p. 4. 
259  Binchy, Celtic and Anglo-Saxon Kingship, p. 8. 
260  Sybille Mähl onderscheidt twee stromingen: een ‘filosofische’ benadering van virtus, gebaseerd op denkbeelden 

van Aristotales en de Stoicijnse school, met Cicero als belangrijkste representant, en een ‘theologische’ 
benadering van virtus, gebaseerd op ideeën van Augustinus van Hippo. De begripsbepaling van virtus zal in het 
hoofdstuk over de deugdenleer verder uitgewerkt worden. Claudius Claudianus is geschoold in de ‘filosofische 
school’, Mähl, Quadriga Virtutum, p. 96. 
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De virtus werd bepaald door geboorte en afkomst, door sanguis (‘bloed’) en nobilitas (‘eer’).261 
Naast deze aangeboren eigenschappen, was het gedrag van een heerser bepalend voor zijn 
virtus. Een heerser moest zich beheersen en weerstand bieden aan de aangeboren neiging toe 
te geven aan de innerlijke driften. Zijn vermogen tot zelfcontrole en zelfcorrectie 
kwalificeerde hem als waardig leider van een volk.262 Een machthebber stond door zijn 
positie in de maatschappij altijd in het middelpunt van de belangstelling. De uitvoering van 
zijn taak als heerser, het regere, verplichtte de heerser in daden en levenswijze het moreel 
juiste voorbeeld te geven aan de onderdanen.263 Hierbij moest de heerser altijd beducht zijn 
voor superbia (‘hoogmoed’; ‘trots’). Superbia kon een heerser verblinden. Door blindheid kon 
een machthebber de grenzen van zijn macht overschrijden en tot machtsmisbruik 
vervallen.264 Alle vermogens die moesten leiden tot het bezit van virtus werden ondersteund 
door de deugden die een heerser bezat. Claudianus noemde het bezit van pietas 
(‘vroomheid’), clementia (‘vergevingsgezindheid’) en de zorg voor het algemene belang van het 
volk de belangrijkste heersersdeugden.265  

 
 

Het ‘Germaanse’ koningschap 

De ‘klassieke’ aanduiding van het koningschap, regnum, was geïntroduceerd door de 
Romeinen om het leiderschap van de heidense Germaanse machthebbers aan te duiden met 
een term die in Rome begrepen werd.266 De ‘Germaanse’ reges geven invulling aan het huidige 
begrip van het ‘Germaanse’ koningschap. Het ‘Germaanse’ koningschap zou voornamelijk 
gebaseerd zijn op een militaire invulling van het koningschap.267 Het is niet helemaal 
duidelijk welke kwalificaties aan dit regnum verbonden waren, omdat de omschrijvingen 
afkomstig zijn van Romeinen, die hun waarnemingen ‘vertaalden’ naar een voor Romeinen 
herkenbare maatschappelijke situatie. Tacitus met de Germania is de belangrijkste 
vertegenwoordiger. De eigenschappen van een ‘Germaanse’ rex klinken bekend: hij dankte 
zijn status aan het bezit van nobilitas (‘eer’) en sanguis (‘bloed’).268 Het belang van ‘eer’ en 
‘afstamming’ lag bepaald in het stammenverband, waarin de Germanen leefden. ‘Germaanse’ 
koningen werden gekozen uit de belangrijkste families binnen de stam, op basis van hun 
kwaliteiten op het slagveld en hun sociale vaardigheden. Naast daadkracht en lichamelijke 
kracht, was ‘eer’ de belangrijkste eigenschap van een Germaanse machthebber. De ‘eer’ van 
een potentiële kandidaat werd bepaald door het vermogen om ‘vertrouwen’ en ‘trouw’ af te 

                                                 
261  Claudius Claudianus, Panegyricus de quarto consulatu Honorii Augusti, ed. Th. Birt, MGH Scriptores, Auctores 

Antiquissima 10 (Berlijn, 1916), 150-174, 158: 219; besproken in geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und 
Herrscherethos, p. 47. 

262  Claudianus, Panegyricus, MGH SS AA 10, 159:257 en 160:266, geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und 
Herrscherethos, p. 48. 

263  Claudianus, Panegyricus, MGH SS AA 10, 161: 299 en 161:303, geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und 
Herrscherethos, p. 48. 

264  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 48. 
265  Claudianus, Panegyricus, X, MGH SS AA, X, 160: 276, geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 48. 
266  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 1. 
267  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 151. 
268  Tacitus, Germania, ed. M. Hutton, Loeb Classical Library 111 (Cambridge Massachuchetts, 1970) c. 7; geciteerd door 

Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 2. 
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dwingen binnen de stam. ‘Trouw’ was de belangrijkste deugd van een ‘Germaanse’ koning in 
een samenlevingsverband, dat gekenmerkt werd door familiezin.269  

Daarnaast geeft Tacitus aan dat het regnum naast een politieke taak, ook een morele 
verplichting inhield. Regere (‘leiden’) veronderstelde een aantal taken: het besturen van de 
groep, het leiding geven in de strijd en het beheersen van de driften. De zelfbeheersing die 
een rex moest betonen impliceerde het bezit van virtus (‘deugd’). Niet alleen de rex bezat 
virtus; de eigenschap werd eveneens toegeschreven aan de principes, (sub)reguli, comitates en 
duces.270 De ‘Germaanse’ koningen waren ‘sacraal’, in de zin dat zij gezien werden als 
representanten van het morele leven van hun volk. Zij zagen zichzelf echter niet als 
afstammelingen van de goden en regeerden niet bij rechte van hun bloed.271 Het contact met 
de Romeinen beïnvloedde de opvattingen van het koningschap zodanig, dat het vanaf de 
derde eeuw gebruikelijk werd voor de ‘Germaanse’ koningen om hun afkomst tot een god of 
legendarisch monster te herleiden.272 Hoewel een legendarische afstamming het ‘sacrale aura’ 
versterkte en een verklaring voor het regnum van bepaalde families vormde, regeerden 
‘Germaanse’ reges niet uit naam van een godheid.273 Dit is één van de belangrijkste verschillen 
met het continentale ‘christelijke’ koningschap, dat onder invloed van Bijbelse ideeën over 
koningschap in de derde en vierde eeuw na Christus ontstaat. Een ‘christelijke’ koning 
onderscheidt zich door zijn religieuze taken als Gods sterke arm op aarde. Zijn belangrijkste 
taken waren het handhaven van de orde en het inrichten van de samenleving naar christelijke 
waarden. De ‘Germaanse koning’ zou het meest profijt hebben van strijd voor de 
bestendiging van zijn macht, waar de ‘christelijke koning’ gebaat zou zijn bij vrede.274  

 
 

Insulaire tradities 

In de geschiedschrijving zijn vooral de verschillen benadrukt tussen het ‘insulaire’ 
koningschap en het ‘continentale’ koningschap.275 Aan ‘continentale’ koningen, zowel in de 
Germaanse als christelijke tradities, werd een zeer actieve rol in de samenleving toegekend. 
De ‘Keltische’ koning was daarentegen zeer passief. Zijn maatschappelijke functie was 
beperkt tot het bekleden van een symbolische, sacrale macht. Alle koninklijke taken waren 
gereduceerd tot rituelen met een religieuze betekenis. Een ‘Keltische’ koning, zoals de 
koningen in Ierland in de zevende eeuw, had geen administratieve of wetgevende macht. 
Zijn belangrijkste taak was het garanderen van zijn lichamelijke welbevinden, daar een goede 
gezondheid van de koning geassocieerd werd met het goddelijke. Met zijn wezen was de 
koning verantwoordelijk voor de gehele samenleving. Zijn gezondheid garandeerde de juiste 

                                                 
269  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, pp. 14-16. 
270  Tacitus, Germania, ed. M. Hutton, c. 7; geciteerd door Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 3. 
271  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 8. 
272  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 8 
273  Het beroemdste voorbeeld vormt natuurlijk de Merovingische koningsfamilie, die zich tweeëneenhalve eeuw reges 

van het Frankische Rijk mochten noemen. De Merovingen beriepen zich op een afstamming van het zeemonster 
Merovech, half mens, half stier. Hun sanguis was lange tijd voldoende om hun recht op de troon veilig te stellen, 
ondanks hun afnemende militaire macht. Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 19. 

274  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 151. 
275  P. Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, in: P.E. Szarmach, Sources of Anglo-Saxon 

Culture (Kalamazoo, 1986), 151-184, p. 151. 
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uitvoering van de religieuze rituelen, die nodig waren om de bovennatuurlijke machten te 
vriend te houden. De ‘Keltische’ koning was “a priestly vegetable”; hij was verantwoordelijk 
voor de ordo (‘orde’; ‘stabiliteit’) in de meest brede zin van het woord.276  

Wormald laat zien dat een aantal ‘Keltische’ elementen mogelijk van invloed is 
geweest op de invulling van het ‘continentale’ koningschap. Angelsaksisch Engeland is het 
meest aannemelijke doorgeefluik voor de verspreiding van deze ideeën in de achtste eeuw.277 
De lichamelijke perfectie die een Ierse koning moest bezitten, liet zijn sporen achter: een 
goede gezondheid werd gezien als een voorwaarde voor goed koningschap.278 Deze ideeën 
hoeven niet noodzakelijkerwijs geënt te zijn op Ierse gebruiken. Ook de Franken kenden al 
tradities rond de gewenste lichamelijke kenmerken van een koning.279 Het is een indicatie van 
de moeilijkheid om alle verschillende invloeden rond het koningschap netjes in te delen, 
omdat veel gebruiken afkomstig kunnen zijn uit meerdere tradities. 

Een ander voorbeeld van de wisselwerking tussen de verschillende tradities vormt de 
achtste-eeuwse koningszalving. Het ritueel vertoont overeenkomsten met een Keltisch 
inwijdingsritueel, waarbij de Ierse koning een huwelijk aangaat met de stamgodin. De vele 
gebruiken bij de koningszalving wijzen op een hardnekkig ‘heidens aura’ rond het christelijke 
koningschap, maar dit soort uitspraken zijn moeilijk te bewijzen.280 Zo ontbreekt ieder 
archeologisch bewijs van de voortzetting van de heidense rituelen rond de koningswijding in 
Ierland in de zevende eeuw. Deze gebruiken worden echter wél uitgebreid beschreven door 
christelijke schrijvers, zoals Gildas in De excidio Britanniae in de zesde eeuw, en Geraldus van 
Wales in Topographia Hibernia, een hoofdstuk van zijn Giraldi Cambriensis Opera in de twaalfde 
eeuw.281 De schriftelijke getuigenis hoeft echter niet overeenkomstig de praktijk te zijn: 
beeldvorming is vaak een belangrijk element van de schriftelijke overlevering. Het ontbreken 
van archeologisch bewijs kan een aanwijzing zijn voor de wederzijdse wisselwerking: niet 
alleen gebruiken op het continent werden beïnvloed door Ierse gebruiken, maar ook 
christelijke continentale opvattingen veranderenden de gebruiken in Ierland.  

Er zijn meer aanwijzingen voor een wederzijdse beïnvloeding van de verschillende 
culturen. Een goed voorbeeld vormt het zevende-eeuwse traktaat De Duodecim Abusivis 
Saeculi, opgetekend tussen 630 en 700, in het zuidoosten van Ierland.282 Het werk is 
overgeleverd onder het auteurschap van Patricius, Augustinus en Isidorus en wordt nu 
toegeschreven aan ‘Pseudo-Cyprianus’.283 De tekst van het traktaat is van grote invloed 
geweest op de ontwikkeling van heersersidealen in de achtste en negende eeuw. De Duodecim 
Abusivis Saeculi is een christelijke tekst, maar is inhoudelijk beïnvloed door Keltische 

                                                 
276  Met zijn wezen was de koning niet alleen verantwoordelijk voor de stabiliteit van de samenleving, maar ook voor 

het weer, de vruchtbaarheid van het land en voor de verspreiding van ziekten. De aanduiding “a priestly 
vegetable” is van: Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, p. 153. 

277  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, p. 153. 
278  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, p. 171. 
279  De Merovingische koningen stonden bekend om hun lange haren. Hun haardracht drukte de verbintenis uit met 

hun mythische voorgangers. Vermoedelijk was het ooit een teken geweest om het onderscheid tussen de 
verschillende rangen duidelijk te maken. Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 17. 

280  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, pp. 159-160. 
281  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, p. 159, zie noot 31, p. 177. 
282  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 

altchristlichen Literatur 34 (Leipzig, 1910), pp. 32-61. 
283  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, p. 161. 
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denkbeelden over de relatie tussen goed koningschap en de natuurlijke ordo. Het traktaat 
vertoont inhoudelijke overeenkomsten met de zesde-eeuwse Ierse spreukenverzameling, 
Proverbia Grecorum.284 In de Proverbia Grecorum vertoont het besproken koningschap heidens-
mythische elementen én christelijke invloeden.285 De ideale vorst is de rex iustus et pacificus (‘de 
rechtvaardige en vredebrengende koning’), zijn tegenbeeld is de rex impius et iniquus (‘de 
ongelovige en onrechtvaardige koning’).286 De dualistische voorstelling van de rex iustus et 
pacificus tegenover de rex impius en iniquus is van grote invloed geweest op de latere invulling 
van het goede en het slechte koningschap in de christelijke opvattingen van het koningschap. 
De rex iustus et pacificus had tot taak om zorg te dragen voor armen en wezen, kwaadwilligen 
te vervolgen en te luisteren naar goede raad van zorgvuldig geselecteerde raadgevers. Veritas 
(‘waarachtigheid’), patientia (‘geduld’), aequitas (‘rechtvaardigheid’) en largitas (‘vrijgevigheid’) 
waren de belangrijkste deugden die aan de koning toegeschreven werden.287 Zowel uit de 
taakopvatting van het koningschap, met de grote nadruk op bestraffing en vrijgevigheid, als 
uit de geprononceerde deugden blijken de heidense invloeden.288  

De auteur van De Duodecim Abusivis Saeculi heeft deze beeldvorming overgenomen. 
Koningschap werd gedefinieerd als een officium rectoris.289 Het belangrijkste machtsmiddel van 
de koning was zijn terror (‘macht; geweld’): zonder fortitudo (‘kracht’), de machtsmiddelen van 
een strijder, is het niet mogelijk om zijn macht in overeenstemming te brengen met de enige 
koningsdeugd die door ‘Pseudo-Cyprianus’ gedefinieerd wordt, de deugd iustitia 
(‘rechtvaardigheid’).290 De deugd iustitia is van invloed op de houding van een heerser: een 
goede vorst is gelijkmoedig, beheerst, goed van vertrouwen, en geeft zich over aan 

                                                 
284  Proverbia Graecorum, ed. S. Hellmann, Sedulius Scottus, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie 

des Mittelalters I, 1 (München, 1906), 121-135. De verzameling is niet compleet overgeleverd. Het deel dat ons 
bekend is, werd overgeleverd in het zogenaamde Collectaneum van Sedulius Scottus. Sedulius Scottus had in 
negende eeuw wél de complete verzameling in zijn bezit, zoals blijkt uit verwijzingen in het Liber de Rectoribus 
Christianus naar spreuken die niet opgenomen zijn in het Collectaneum. Aanvullingen zijn gedaan aan de hand van 
het commentaar van een anonieme Yorkse schrijver bij het Collectaneum in het twaalfde-eeuwse handschrift 
(Corpus Christi, Cambrigde MS. 388) en het commentaar op een Ierse spreukenverzameling uit de zesde eeuw 
(vermoedelijk verloren gegane spreuken van de Proverbia Graecorum)van de Angelsaksische monnik Cathwulf in 
775. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 66, noot 103. 

285  In de Proverbia Graecorum, ed. S. Hellmann, Collectaneum, p. 124, nr. 30, wordt de heerser vergeleken met 
natuurverschijnselen als stormen en de maan. In de Proverbia Graecorum, ed. S. Hellmann, anonieme Yorkse schrijver, 
p. 131, nr. 5, wordt een duidelijke beschrijving van een christelijk heersersideaal geschetst. De spreuk benoemt 
drie noodzakelijke eigenschappen van rectores: het bevrijden van hen die in gevaar zijn, het vergeven van vijanden 
en tegenstanders en het behalen van eer op basis van de overwinning. Geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und 
Herrscherethos, p. 66, noot 104. 

286  Proverbia Graecorum, ed. S. Hellmann, Collectaneum, p. 128, nr. 62 en anonieme Yorkse schrijver, p. 131, nr. 6. Geciteerd 
door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 67. 

287  Proverbia Graecorum, ed. S. Hellmann, Collectaneum, p. 125, nr. 42 en anonieme Yorkse schrijver, p. 130, nr. 4. Geciteerd 
door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 67, noot 105. 

288  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 67. 
289  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, p. 51:3ff. Anton wijst op overeenkomsten met 

zowel de Proverbia Graecorum ed. S. Hellmann, Ierse spreukenverzameling 25 en werken van Isidorus van Sevilla, 
Etymologiae, ed. W. M. Lindsay (Oxford 1911), Tomus I, IX, iii, 4 en Isidorus van Sevilla, Sententiae, ed. J.P. Migne, 
PL 83, Parijs, 1862), 537-738, col. 719. Zie: Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein Einfluß auf den 
Kontinent, insbesondere auf die karolingischen Fürstenspiegel’, p. 588. 

290  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, p. 51:9ff. Het accent dat gelegd wordt op iustitia 
als enige koningsdeugd is opvallend, aangezien Isidorus naast iustitia ook pietas als koningsdeugd definieert in 
Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W. M. Lindsay, Tomus I, IX, iii, 5: 25-26: “Regiae virtutes praecpuae duae: 
iustitia et pietas.” Voor een uitgebreide bespreking zie Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein 
Einfluß auf den Kontinent’, p. 588. 
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zelfcorrectie.291 Daarnaast hebben iustitia en aequitas betrekking op de wereld om hem heen: 
eerlijke rechtspraak zonder aanzien des persoons, de verdediging van de landerijen, het 
opvolgen van goede raad, de bescherming van de Kerk, vreemden, wezen en weduwen, de 
zorg voor armen.292  

Ook worden de slechte eigenschappen van de rex iniquus nader beschreven. Een 
slechte vorst wordt gekenmerkt door eedbreuk, de moord op verwanten, ontrouw, diefstal, 
echtbreuk, goddeloosheid en zelfzuchtigheid.293 De straffen die op deze vergrijpen staan 
wijzen wederom op een Keltische beïnvloeding. Niet alleen wordt er gewezen op verlies in 
de strijd, ordeloosheid, het kwijtraken van de troon en het gevaar van invallende vijanden, 
maar ook op allerlei mogelijke natuurrampen, zoals misoogst, hongersnood en slechte 
visvangsten.294 De De Duodecim Abusivis Saeculi en de Proverbia Grecorum zijn duidelijke 
voorbeelden van syntheses van christelijke en Keltische opvattingen.  

In de zevende, achtste en negende eeuw werd vooral de De Duodecim Abusivis Saeculi 
veelvuldig gelezen en geciteerd.295 Zowel Bonifatius (c. 672-754), Cathwulf (werkzaam aan 
het hof van Karel de Grote in 775), Eanwulf (een vertrouweling van Koning Alhred van 
Northumbrië in 773) en Alcuin (c.735-805) introduceerden ideeën uit de De Duodecim 
Abusivis Saeculi in het continentale denken over koningschap.296 Cathwulf beschrijft 
bijvoorbeeld de acht peilers, waarop de koninklijke iustitia gebaseerd moet zijn om een 
koning aan te kunnen duiden met de term rex iustus.297 Niet alleen Angelsaksische geleerden 
namen deze opvattingen over. Ook in de Karolingische vorstenspiegels van Ermoldus 
Nigellus (verblijvend aan het hof van Pippijn van Aquitanië in c. 828) en Jonas van Orléans 
(schrijvend voor Pippijn van Aquitanië in 831) worden elementen uit het traktaat aangehaald 
en geïncorporeerd in het denken over het koningschap en de staatstheorie.298 De invloed van 
het Keltische gedachtegoed op voorstellingen van het koningschap is te vinden in Sedulius 

                                                 
291  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, p. 51:9ff, geciteerd door Anton, ‘Pseudo-

Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein Einfluß auf den Kontinent’, p. 588, noot 57. 
292  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, p. 51. De tekst van het traktaat vertoont grote 

overeenkomsten met zowel de heidense voorstelling in de Proverbia Graecorum ed. S. Hellmann, Collectaneum, p. 
125, nr. 42, als met de Bijbel, Psalm 88:17, Spreuken 16:12. Geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, 
pp. 68- 69. 

293  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, p. 51. Geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und 
Herrscherethos, p. 69. 

294  Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, pp. 51-53; geciteerd door Anton, Fürstenspiegel 
und Herrscherethos, p. 69 en geciteerd door Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein Einfluß auf den 
Kontinent’, p. 588. 

295  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 67.  
296  Bonifatius, Epistolae, ed. E Dümmler, MGH Epistolae Merowingici et Karolini III, Epistulae selectae I (Berlijn, 

1916), Bonifatii et Lulli epistolae, ep. 73, 340-345 en ep. 74, 345-346; Eanwulf, ed. E Dümmler, MGH Epistolae 
Merowingici et Karolini III, Epistulae selectae I (Berlijn, 1916), Bonifatii et Lulli epistolae, ep. 120, 409-410; 
Cathwulf, Epistula, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae IV, Karoli Ævi II (Berlijn, 1854), epistalae variorum Carolo 
Magno regnante scriptae, ep. 7, 502-505; Alcuin, De Virtutibus et Vitiis, ed. J.P. Migne, PL 101 (Parijs, 1863), 613-
638, c. XII, col. 622A/B; geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 74-77. 

297  Cathwulf, Epistula, ed. Dümmler, MGH Ep. IV, Karoli Ævi II ep. 7, 502-505, 503: 31-36: “Prima est veritas in 
rebus regalibus; secunda patientia in omni negotio; tertia largitas in muneribus; quarta persuadibilitas in verbis; 
quinta malorum correptio et disctrictio; sexta bonorum elevatio et exaltatio; septima levitas tributi in populo; 
octava aequitas iudicii inter divitem et pauperem.” 

298  Ermoldus Nigellus, In Honorem Hludowici Pii, ed. E. Faral, Poème sur Louis le Pieux et Épitres au Roi Pépin, Les 
Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge 14 (Patijs, 1932), 85-91 en Jonas van Orléans, De Institutione 
Regia, ed. A. Debreucq, Le métier du roi, Sources Chrétiennes 407 (Parijs, 1995), c. 3, p. 138ff; geciteerd door 
Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein Einfluß auf den Kontinent’, p. 606-609. 
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Scottus’ Liber de rectoribus christianus.299 Sedulius Scottus (of ‘Scotus’) was een Ierse monnik, 
die in de tweede helft van de negende eeuw aan het hof van Karel de Kale verbleef. Hij 
neemt de belangrijkste stellingen van de De Duodecim Abusivis Saeculi over, en combineert 
deze stellingen met de christelijke opvattingen over koningschap van Isidorus van Sevilla.300 
Met Sedulius Scottus’ Liber de rectoribus christianus werden Keltische opvatting over goed en 
slecht koningschap definief omarmd. 
 

 

Christelijke opvattingen 

Naast de termen regnum, imperium, rex en imperator raakten de termen ministerium, officium, rector, 
minister, doctor en praedicator in de achtste eeuw op het continent in gebruik voor het 
aanduiden van koningschap en de koning. Het ‘christelijke’ heersersideaal is gebaseerd op 
een eeuwenlange traditie van zowel christelijke als niet-christelijke ideeën. We hebben al 
kunnen zien dat het ‘christelijke’ koningschap beïnvloed werd door heidense tradities. Om 
het onderscheid te kunnen aanbrengen tussen het ‘christelijke’ en het ‘niet-christelijke’ 
koningschap, is het nodig om te onderzoeken waarin de ‘christelijke’ heersersidealen 
afwijken van andere opvattingen over machthebbers. 

De veranderingen in de terminologie om het koningschap aan te duiden, zijn 
hiervoor indicatief. Het koningschap als instituut was voor de christelijke filosofen een 
“problematische Größe.”301 Christelijke opvattingen over de verantwoordelijkheid van een 
machthebber waren beïnvloed door Bijbelse voorstellingen. Het koningschap is naar de 
maatstaven van de Bijbel niet het ideale instituut voor het aardse bestuur, zoals blijkt uit het 
bijbelboek Samuël.302 Toch stond God toe, dat het koningschap ingesteld werd. De 
belangrijkste taken van een koning zouden het bestuur, de rechtspraak, en de oorlogvoering 
vormen.303 God gebood Samuël gehoor te geven aan de wens van het volk, maar hierbij te 
waarschuwen voor de macht van een koning op grond van de iures regis (‘koninklijke 
rechten’).304 De machtsverdeling in de samenleving is niet ontstaan uit een goddelijke 
beschikking, maar uit de zonde van de mensheid. Het volk heeft God gevraagd om 

                                                 
299  Sedulius Scottus, Liber de Rectoribus Christianus, ed. S. Hellmann, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen 

Philologie des Mittelalters I, 1 (München, 1906). 
300   Voor een uitgebreide bespreking van de manier waarop Sedulius Scottus de Keltische en christelijke opvattingen 

combineert, zie het uitvoerige artikel van Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De Duodecim Saeculi und sein Einfluß auf den 
Kontinent’, pp. 568-617. 

301  E. Ewig, ‘Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter’, in: Das Königtum: seine geistigen und rechtlichen 
Grundlagen, Mainauvorträge 1954 (4e druk; Siegmaringen, 1973), 7-74, p.12. 

302  Bijbel met Deuterocanonieke boeken. De nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke 
Bijbelstichting (Heerenveen en ’s Hertogenbosch, 2004), 1 Samuël 8:5: “U bent oud geworden, zeiden ze, ‘en uw 
zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er 
een hebben’ en Bijbel, 1 Samuël 8: 19: “Het volk trok zich niets van Samuëls woorden aan en zei: ‘Nee, we willen 
een koning en anders niet! ”.  

303  Bijbel, 1 Samuël 8:20: “Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt 
en recht over ons spreek, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.” 

304  Bijbel, 1 Samuël 12:9: “Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de 
rechten die aan het koningschap verbonden zijn.” De term iuris regis als afbakening voor het geheel aan rechten 
wordt gehanteerd door: Vollrath-Reichelt, Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen, p. 23. 
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ongelijkheid in de maatschappij aan te brengen, waar God de mensen als elkaars gelijken 
geschapen heeft.305  

Macht was onderhevig aan het gedrag van de heerser en impliceerde om die reden 
goed en slecht bestuur. Hierdoor is de mens schuldig aan het ontstaan van onderdrukking en 
tirannie.306 Tirannie is dus onlosmakelijk verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het 
koningschap.307 Dit plaatste de exegeten voor het probleem of onderdanen gerechtvaardigd 
in opstand mochten komen tegen tirannie.308 Enerzijds was het een verplichting voor het 
volk om zich te onderwerpen aan hun heerser. In het Nieuwe Testament wordt benadrukt 
dat de macht van een koning te allen tijde erkend moest worden. Het gezag, de ‘overheid’, 
wordt immers gelegitimeerd door de verbondenheid met God.309 Anderzijds had het volk 
recht op goed bestuur, omdat alle mensen van nature gelijk waren De koning die zich door 
superbia (‘trots’; ‘hoogmoed’) laat leiden, vergeet dat hij slechts een mens onder de mensen is 
en faalt in de ogen van God.310 Regere is een manier van recte agere (‘het goede doen’) en is een 

                                                 
305  Augustinus van Hippo, De Civitate Dei, eds. B. Dombart & A. Kalb, CCSL 48 (Turnhout, 1955), XIX, 15, 

682:377:  “Rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi inrationabilibus dominari; non hominem homini, sed 
hominem pecori Inde primi isuti pastores pecorum magis quam reges hominum constituti sunt, ut etiam sic 
insuaret Deus, quid postulet ordo creaturarum, quid exigat mritum peccatorum.” Geciteerd door: Anton, 
Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 363, noot 28. 

306  Gregorius de Grote, Moralia in Iob, ed. J.P. Migne, PL 76 (Parijs, 1849), 509-782, XXVI, 46, col. 376C/D: 
“Cunctus quippe natura aequales genuit; ut autem alii ad regendum aliis committantur, non eos natura, sed culpa 
postponit. Vitiis ergo se debent rectores erigere, quorum et causa praeferuntur; et cum dlinquentes corrigunt, 
sooicite attendant, ut per disciplinam culpas quidem iure potestatis feriant, sed per humilitatis custodiam aequales 
se ipis fratribus qui corriguntur agnoscant,” geciteerd door: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 363. 
Vergelijk met Gregorius de Grote, Regula Pastoralis, ed. B. Judic, Source Chrétienne 381 (Parijs, 1982), II, 6, 202-
204:9-17: “Nam sicut in libris Moralibus dixisse me memeni, liquet quod omnes homines natura aequales genuit, 
sed variante mertorum ordine alios aliis culpa postponit. Ipsa autem diversitas quae accessit ex vitio, divino 
iudicio dispensatur, ut quia omnis homo aeque stare non valet, alter regatur ab altero.”  

307  R. Markus, ‘Gregory the Great on 1 kings’, in: D. Wood (ed.), The Church and Sovereignity c. 590-1918 Essays in 
honour of Michael Wilks (Oxford & Cambridge Massachuchetts, 1991) 7-22, p. 13. 

308  Augustinus van Hippo, Enarratio in psalmos, eds. E. Dekkers & J. Fraipont, CCSL 40 (Turnhout, 1956), os. 124, 
7:5, p. 1840: “Aliquando inisusti perveniunt ad honores saeculi; cum pervenerint et facti fuerint vel iudices, vel 
reges, quia hoc facit Deus propter disciplinam plebis suae, propter discipliam populi sui; non potest fieri nisi ut 
exhibeatur illis honor debitus potestati. ” Geciteerd door: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 378, noot 104. 

309  Bijbel, Romeinen 13:1-2: “Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van 
God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen 
een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af.” Bijbel, 1 Petrus 2:13-17: “Erken 
omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste 
autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het 
goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije 
mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd 
iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.” Bijbel, Titus 3:1: 
“Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd 
het goede te doen.” 

310  Augustinus van Hippo, De Doctrina Christiana, Corpus CCSL 32 (Turnhout, 1962), 1-167, I, 23, p. 19:25ff:  “Cum 
vero etiam eis, qui sibi naturaliter pares sunt, hoc est hominibus, dominari affectat, intolerabilis omnini superbia 
est.” Geciteerd door: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 363, noot 29. Wallace-Hadrill wijst deze gedachte 
van Augustinus aan als bron van de morele verplichting, die het christelijke koningschap inhoudt in: Wallace-
Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 31. Augustinus ideeën vonden veel navolging, zo ook bij Isidorus van Sevilla, 
wiens synthese veel invloed had op de Karolingische heersersidealen: Isidorus van Sevilla, Sententiae, ed. J.P. 
Migne, PL 83, XlIX, 3, col. 721A: “Dedit Deus principibus praesulatum pre regimine populorum, illis eos 
praeesse voluit, cum quibus una est eis nascendi moriendique conditio. Prodesse ergo debet populis principatus, 
non nocere; nec dominando premere, sed condescendendo consulere.” zie: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, 
pp. 56-57.  
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opdracht in dienst van God.311 Een heerser heeft de verplichting om te zorgen voor zijn 
onderdanen, die volgens de goddelijke orde zijn gelijken zijn. Het koningschap kan om die 
reden beschouwd worden als een officium (‘ambt’) in dienst van God. Een koning was een 
minister Dei (‘dienaar van God’) en zijn koningschap een ministerium (‘dienst’; ‘ambt’).312  
Deze laatste gedachte impliceert een nieuwe taak voor een heerser: corrigere (‘corrigeren’; 
‘sturen’; ‘zuiveren’), het leiden en opvoeden van het volk in morele zin.313 Zo was het 
mogelijk om een tiranniek vorst te associëren met de zorg voor het volk. Het bewind van 
een tiran zou, als verlengstuk van Gods wil, het volk zuiveren van zonden.314 Tirannie moest 
dus verdragen worden door het volk, omdat elk volk de heerser krijgt die het verdient.315  

De taakopvatting van het koningschap werd door de Bijbelse voorstellingen opnieuw 
gedefinieerd. Een koning moest beantwoorden aan een aantal idealen: hij moest een dapper 
strijder zijn, zich nederig (humilis) gedragen, aangezien hij zijn macht slechts in ‘bruikleen’ 
van God had, en hij moest het vertrouwen (fides) genieten van zijn onderdanen.316 Een 
heerser die fides bezat, werd beschouwd als bemiddelaar tussen God en de christelijke 
gemeenschap, het populus christianus. De gemeenschap heeft tot taak om te bidden voor alle 
koningen en gedragsdragers, omdat dit welgevallig aan God is.317 Onderdanen mochten op 
hun beurt verwachten dat een heerser zich voor hun belangen zou inzetten en hun zo nodig 
zou corrigeren.318 Op deze wijze wordt de bijzondere status van koningen als afgevaardigden 
van God benadrukt. Een heerser zonder fides kon niet de functie van middelaar innemen in 

                                                 
311  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W.L. Lindsey, Tomus I, IX, iii, 1:11-12: “regnum a regibus dictum. Nam sicut 

reges a regendo vocati, ita regnum a regibus” en IX, iii, 4:21-25: “Reges a regendo vocati. Sicut enim sacerdos a 
sacrificando, ita et rex a regendo. Non autem regit, qui non corrigit. Recte igitur faciendo regis nomen tenetur, 
peccando amittitur. Unde et apud veteres tale era proverbium: rex eris si recte facias; Si non facias, non eris.” 

312  Gregorius de Grote, Moralia in Iob, ed. J.P. Migne, PL 76, XXI, col. 203C en XXVI, col. 377A/B, aangehaald 
door: Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 31. 

313  De aanzet voor deze gedachte is gegeven door Augustinus, de uitwerking en het gebruik van het woord corrigere in 
samenhang met de zorg voor het volk vinden we in: Isidorus van Sevilla, Etymologiae, IX, iii, 19- 20: “Portes enim 
reges tyranni vocabantur. (...) Nam tiro fortis. De qualibus Donius loquitur dicens: ‘Per me reges regnant et 
tyranni per me tenent terram’ (Spreuken VIII:15). Iam postea in usum accidit tyrannos vocari pessimos atque 
improbos reges, luxuriosai dominationis cupiditatem et crudelissimam dominationem in populix exercentes.” 
Geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 58. Voor een uitgebreide bespreking van de Augustinus’ 
invloed op Isidorus’ geschriften, Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 56-58. 

314  Bijbel, Spreuken 21:1: “De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, hij leidt ze 
waarheen hij maar wil”. Bijbel, Romeinen 13:4: “Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar [=overheid] beter 
vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn 
verdiende straf te geven toont ze Gods toorn.”  

315  Gregorius de Grote, Moralia in Iob, ed. J.P. Migne, PL 76, XXV, 34, col. 343C: “Quod ergo tunc Antichristus 
super impios regnat, non est ex iniustitia iudicantis, se ex culpa patientis.” Geciteerd door: Anton, Fürstenspiegel 
und Herrscherethos, p. 378. 

316  J.L. Nelson, ‘Bad kingship in the earlier Middle Ages’, The Haskins Society Journal 8 (1996), 1-26, p. 10.  
317  Bijbel, 1 Timoteüs 2:2-4: “Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, 

in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle 
mensen worden gered en de waarheid leren kennen.” 

318  Bijbel, Romeinen 13:3-4: “Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat 
slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, want ze in staat 
in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert 
het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf 
te geven toont ze Gods toorn.” 
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de maatschappij.319 Hun gezag was echter eveneens ingesteld door God en moest erkend 
worden. Het verdragen van tirannie werd beschouwd als een blijk van genade.320  
Middeleeuwse koningen werden vaak vergeleken met Oudtestamentische koningen.321 De 
vergelijking plaatste het koninklinklijk gezag in een illustere, christelijke traditie. Dit hield een 
opdracht voor de koningen in: imitatio sacerdotii, leven in navolging van de heilige profeten en 
de gewijde bijbelse heersers. Aan een succesvolle imitatio ontleende een middeleeuwse vorst 
morele macht.322 De Oudtestamentische koningen toonden de koningsdeugden die een 
ideale heerser moest bezitten.323 Het bestuur van David, Salomo, Ezechias, Jozua en Judas 
Maccabeüs golden als exempla (‘voorbeelden’) van goed koningschap.324 Salomo en Jozua 
stonden bekend om hun iustitia (‘rechtvaardigheid’) en sapientia (‘wijsheid’).325 Een voorbeeld 
treffen we aan in de Admonitio generalis uit 789, waarin Karel de Grote zijn koningschap in de 
traditie van Jozua’s koningschap plaatst.326 Judas Maccabeüs onderscheidde zich door zijn 
fortitudo (‘dapperheid; kracht’), en gold als het toonbeeld van de heilige strijder in dienst van 
God. Hij belichaamde het christelijke krijgsethos van het koningschap.327 David was het 
exemplum bij uitstek voor het koningschap. David had gezondigd tegenover God, door Uria 
een gewisse dood in te sturen om Batseba tot vrouw te kunnen nemen. David toonde 
berouw voor zijn vergrijp en onderwierp zich aan God.328 Zijn boetedoening staat voor de 
volledige onderworpenheid aan het goddelijke plan. Zijn ijver voor de verdediging en 
verspreiding van het geloof werd beschouwd als exemplarisch voor goed koningschap.329 
David werd gezien als vicarius Dei (‘rentmeester van God’), rex servi Dei (‘koning, slaaf van 
God’), fidelis minister (‘trouwe dienaar’), rex et propheta (‘koning en profeet’).330 De deugden die 

                                                 
319  Nelson, ‘Bad kingship in the earlier Middle Ages’, p. 12.  
320  Bijbel, 1 Petrus 2:18-19: “Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de 

goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn 
aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen.” 

321  Daarnaast waren de Romeinse keizers Constantijn de Grote (272-322), Theodosius de Grote (347-395) en 
Justinianus I (483-565) ook geschikt vanwege hun fides en hun iustitia. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 
437-438. 

322  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 420, 421. 
323  De Bijbel kent ook vele voorbeelden van koningen die zich niet goed gedragen. Hun zonden zijn eveneens 

exemplarisch en waarschuwen de koningen waartoe superbia kan leiden: Saul (1 Samuël; 2 Samuël) die zich door 
jaloesie op David schuldig maakte aan hoogmoed en uiteindelijk zelfmoord pleegde, Jerobeam I (1 Koningen 
11:26-39) die het volk van Israël tot de verering van twee gouden kalveren aanzette waardoor het volk tot zonde 
verviel, Rechabeam (1 Koningen 14; 2 Kronieken 10-11) onder wiens bewind Juda zich van God afwendde, 
Achab (1 Koningen 16-22; 2 Koningen 1-10, 21), die op aandringen van zijn vrouw Izebel tot de verering van 
Baäl overging. Anton noemt daarnaast nog Ozia, Sedechias en Roboam. Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in 
der Karolingerzeit, pp. 434, 435. 

324  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 75, 431, 432, 436. 
325  Bijbel, 1 Koningen 3; Bijbel, Jozua.  
326  Admonitia Generalis 789, ed. A. Boretius, MGH Capitularia Regum Francorum, I (Hannover, 1883), Karoli Magni 

Capitularia, 22, 52-62, p. 54: 2-4: “Nam legimus in regnorum libris, quomodo sanctus Iosias regnum sibi a Deo 
datum circumenundo, corrigendo, ammonendo ad cultum veri Dei studuit revocare.” Voor meer voorbeelden 
van vergelijkingen met Jozua en Salomo, zie: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 420, 429, 430. 

327  Bijbel, 1 Maccabëen 3-9 (deuterocanoniek); Hincmar van Rheims vergelijkt bijvoorbeeld Karel de Kale met Judas 
Maccabeüs in Hincmar van Rheims, De Regis Persona et Regio Ministerio ad Carolum Calvum Regem, PL 125 (Parijs, 
1849), 833-856,  VIII, col. 841A en XIV-XV, col. 844A/B. Voor meerdere voorbeelden zie: Anton, Fürstenspiegel 
und Herrscherethos, p. 434, noot 358. 

328  Bijbel, 2 Samuël 11-12. 
329  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 422. 
330  Voorbeelden van vergelijkingen met David zijn talrijk. Vooral Karel de Grote wordt vereenzelvigd met het 

bestuur van David. Voor een overzicht, zie: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 420-431. De ‘ultieme’ 
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hem toegeschreven werden waren iustitia (‘rechtvaardigheid’), pietas (‘vroomheid’), en humilitas 
(‘nederigheid’).331  
De opvatting van het koningschap als ministerium verruimde de ideale eigenschappen voor 
een heerser. In de achtste eeuw was nadruk komen te liggen op de deugd pietas, als 
onderscheidende christelijke deugd, naast de deugden iustitia (‘rechtvaardigheid’; 
‘rechtschapenheid’) en fortitudo (‘moed’; ‘kracht’), die ook in de Klassieke Oudheid al als 
heersersdeugden golden.332 Er was dus behoefte aan exempla die het aspect van pietas kleur 
gaven. Dit verklaart onder andere de populariteit van David. Zijn humilitas behoedde hem 
voor de kardinale zonde van superbia. Om dezelfde reden werd Job, hoewel hij geen koning 
was, veelvuldig tot voorbeeld gesteld aan de middeleeuwse koningen. Hij werd gezien op 
grond van zijn eigenschappen als de belichaming van de christelijke deugdenleer. 333 Zijn 
roem had hij te danken aan zijn trouw, wanneer zijn geloof op de proef gesteld wordt door 
rampspoed.334 Jobs relatie met God werd, evenzeer als die van David, gekenmerkt door de 
deugd humilitas. Met zijn lijden gaf hij uiting aan de deugden pietas (‘vroomheid’), misericordia 
(‘betrokkenheid’), en patientia (‘geduld’).335 Het bezit van humilitas en pietas controleerden als 
het ware de macht van een heerser: ze garandeerden rechtvaardig bestuur. Het christelijke 
heersersideaal beschouwde deze deugden als een condicio sine qua non voor een legitieme 
machtsbeoefening.336  

De genoemde passages werden voornamelijk gebruikt in de Karolingische literatuur 
om de aanspraken van heersers op macht te ondersteunen en te belichten. Het koningschap 
was een door God ingesteld instituut en een koning was een verlengstuk van Gods wil. Dit 
verleende zijn gezag een aura van onschendbaarheid en onaantastbaarheid.337 Het bezit van 
koninklijke macht bracht bepaalde verantwoordelijkheden mee. Koningen hadden de 
verplichting zich in te zetten voor het welzijn van de onderdanen en hun zonodig een 
gerechte straf te doen toekomen. Koningschap werd in dienst van de gemeenschap gesteld: 
een christelijke vorst was Gods werktuig, zijn minister (‘dienaar’).338 Een koning kon het 
vertrouwen en het respect van zijn onderdanen verdienen door deugdzaam gedrag. Een 
deugdzaam vorst beheerste in de eerste plaats zijn driften en had het inzicht (sapientia) om tot 

                                                                                                                                                 
Davidsvergelijking is volgens Anton te vinden in de brieven van Alcuin. Hij noemt met name Alcuin, MGH Ep. 
IV, nr. 41, p. 84; nr. 138, p. 217 (798); nr. 177, p. 293; nr., 249, p. 404 (801/802) en nr. 211, p. 352 (800/801). 

331  Hincmar van Rheims, Ad Regem de Coercendo et Exstirpando Raptu Viduarum, Puellarum et Sanctimonialium, ed. J.P. 
Migne, PL 125 (Parijs, 1879) 1017-1036, xiii, col. 1027B: “Avid regem iustum et sanctum.” en Smaragdus van St. 
Mihiel,Via Regia, ed. J.P. Migne, PL 102 (Turnhout, z.j.), 931-970, III, col. 939C: “benevolus humilisque David.” 
Geciteerd en aangevuld met meer voorbeelden in: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 426. 

332  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, , pp. 89-90. 
333  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 432. Anton wijst in noot 349 op de invloed van Gregorius de Grote op 

de voorbeeldfunctie van Job als representant van het “ministerium pietatis” in: Gregorius de Grote, Moralia in Iob, 
ed. J.P. Migne, PL 76, XX, 14, col. 143C. 

334  Bijbel, Job. Uitgebreide bespreking en voorbeelden in: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 432-434. 
335  Een vergelijking van Lodewijk de Vrome met Job treffen we bijvoorbeeld aan in : Astronomus, Vita Hludiwici 

Imperatoris, ed. E. Tremp, MGH Scriptores rerum Germanicarum (Hannover, 1995), 280-554, c. Xlvi, 466:2: “Ipso 
deique tempore consuete non immemor misericordiae, que sicut de se ait Job.” Geciteerd door Anton, 
Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 435.  

336  Gregorius de Grote, Moralia in Iob, ed J.P. Migne, PL 76, XXI, 22, col. 203B: “Potentibus viris magna est virtus 
humilitatis, considerata aequalitas conditionis.” Beproken door: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 363-
364. 

337  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 359. 
338  Nelson, ‘The political ideas of Alfred of Wessex’, p. 153. 
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zelfcorrectie over te kunnen gaan.339 De belangrijkste heersersdeugden waren in de Klassieke 
Oudheid gedefinieerd als iustitia en fortitudo.340 Deze deugden werden in de invloedrijke 
geschriften van Isidorus van Sevilla geïnterpreteerd als één ideaal, het zeer Klassieke reddere 
malum pro malo, wat zoveel inhield als ‘oog om oog, tand om tand’. Deze wereldse opvatting 
van rechtvaardigheid werd gecorrigeerd door de christelijke deugd pietas, in de vorm van 
humilitas en clementia.341 Een koning die deze deugden bezat, was in navolging van David een 
rex iustus (‘rechtvaardige/deugdzame koning’).342 Zo werden de belangrijkste christelijke 
heersersdeugden iustitia en pietas. 343  

Een belangrijke methode om God te dienen, was de iustitia (‘rechtvaardigheid’), de 
concordia (‘eenheid’; ‘eendracht’) en de pax (‘vrede’) te garanderen en de ordo (‘de 
maatschappelijke orde’) te bewaren. Het belangrijkste doel voor een heerser was het 
realiseren van pax: in vrede leven was de eenvoudigste manier om in harmonie met God te 
zijn. Het nastreven van deze idealen kon leiden tot het hoogste doel van de samenleving, het 
bereiken van stabilitas (‘stabiliteit’; ‘harmonie’).344 Naast gebruik te maken van politieke 
machtsmiddelen, kon religie een bindende factor zijn om eenheid te bewerkstelligen.345  

Door de opvatting van het koningschap als een ministerium, raakten de officia van de 
geestelijkheid en de wereldlijke macht enigszins verstrikt. Augustinus had de grenzen van de 
macht van de koning en geestelijkheid gescheiden: de koning regeerde het lichaam, de 
priester de ziel.346 Deze scheiding bepaalde de grenzen van de macht van een koning en de 
geestelijkheid ten opzichte van elkaar. Gregorius maakt in tegenstelling tot Augustinus 
nergens specifiek onderscheid tussen geestelijke en seculiere macht en beperkt zich tot een 
bespreking van de deugden en dwalingen van alle gezagsdragers.347 Een mogelijke verklaring 
                                                 
339  Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 58; H. Kleinschmidt, ‘Notes on conceptual history of rule and 

representation in Medieval Europe’, Majestas 6 (1998), 19-49, p. 22. 
340  Dit blijkt onder andere uit Cicero’s kwalificering van de deugden in Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, Loeb 

Classical Library 30 (Cambridge Massachussets, 1921) I, 5, 15-19. Zie voor een uitgebreide bespreking, Mähl, 
Quadriga Virtutum, pp. 103-109. 

341  Isidorus van Sevilla, Sententiae, ed. J.P. Migne, PL 83, L, 3, col. 721C: “Reddere malum pro malo vicissitudo 
iustitiae est: sed qui clementiam addit iustitiae, non malum pro malo culpatis reddit, sed bonum pro malo offensis 
impertit .” Geciteerd door: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 59, noot 65. Het idee van terror en fortitudo als 
invulling van iustitia zijn redelijk universeel. We zien het idee ook ingebed in een Keltische context terug in 
Pseudo-Cyprianus, De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, p. 51. 

342  Isidorus van Sevilla, Sententiae, ed. J.P. Migne, 83, XLIX, 1, col. 720B: “Qui recte utitur regni potestate, ita se 
praestare omnibus debet, ut quanto magis honoris celsitudine claret, tanta semetipsum mente humiliet, 
proponens sibi exemplum humilitatis David,” geciteerd door: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 59. 

343  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, Tomus I, IX, iii, 5:25-27: “Regiae virtutes praecipuae duae: iustitia et pietas. Plus 
autem in regibus laudatur pietas; nam iustitia per se severa est,” geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und 
Herrscherethos, p. 58, noot 64. 

344  Deze ideeën zijn gebaseerd op ideeën van Augustinus van Hippo, De Civitate Dei, eds. B. Dombart & A. Kalb, 
CCSL 48, V, 14, 160, geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 47-48. Deze opsomming van 
deugden geeft een christelijke invulling aan het Klassieke ideaal van de imperator felix (‘goede keizer’) en kan 
beschouwd worden, in de woorden van Anton, “als de eerste christelijke vorstenspiegel.” Over de betekenis van 
Augustinus ‘staatstheorie’ bestaat echter een levendige discussie, zie: Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 47, 
noot 10; Ewig, ‘Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter’, p. 16 en H.X. Arquillière, L’essence de 
l’Augustinisme Politique, Augustinus Magister II (Parijs, 1954), p. 71.  

345  G. Brown, ‘The Carolingian Renaissance’, in: R. McKitterick (ed.), Carolingian Culture: Emulation and Innovation 
(Cambridge, 1994), 1-51, p. 3 en R. Kottje, ‘Einheit und Vielsfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit’, 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 76 (1965), 323-342, p. 323. 

346  Augustinus van Hippo, De Civitate Dei, eds. B. Dombart & A. Kalb, CCSL 48, XIX, 14, 681ff, geciteerd in: 
Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 363. 

347  Markus, ‘Gregory the Great on 1 kings’, p. 16. Markus bestudeert met name het commentaar dat Gregorius 
geschreven heeft op 1 Koningen. Regula Pastoralis, Gregorius meesterwerk over goed leiderschap, vertoont echter 
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voor dit verschil is het veranderde wereldbeeld, dat de definities waar sociale instituties naar 
functioneerden beïnvloed had. Augustinus leefde in een seculiere wereld, functionerend op 
basis van de Romeinse erfenis. In de vijfde eeuw was deze seculiere wereld echter beïnvloed 
door het christendom.348 De seculiere macht en seculiere instellingen werden als het ware 
geïncorporeerd in de Ecclesia (‘christelijke gemeenschap, in engere zin ‘Kerk’) en werden in 
religieuze termen gedefinieerd.349 De morele taakopvatting van het koningschap als een 
officium rectoris verstoorde de dualistische scheiding van machten. Dit komt duidelijk naar 
voren in de geschriften van Isidorus. Een koning met de morele verplichting tot correctio 
drong het machtsgebied van de Ecclesia binnen. Zijn macht bestond niet langer naast de 
macht van de geestelijkheid, maar binnen het machtsgebied van de Ecclesia.350  

De macht van priesters en koningen diende een gemeenschappelijk doel: het 
veiligstellen van het hemelse koninkrijk. Zij bezaten echter verschillende machtsmiddelen 
om deze taak te vervullen. De geestelijkheid bezat de sleutel tot het hemelse koninkrijk 
middels de praedicatio (‘prediking’) en absolutio (‘absolutie’), de koning bezat terror (‘geweld’) en 
potestas (‘macht’) om de Ecclesia te beschermen.351 In de achtste eeuw werd sanguis definitief 
ondergeschikt aan potestas als noodzakelijke voorwaarde voor koninklijke macht. Alleen een 
koning die potestas, terror en fortitudo bezat, kon de Ecclesia beschermen en uiting geven aan zijn 
ministerium.352  

In de achtste eeuw werden religieuze idealen geïncorporeerd in de opvattingen van 
goed koningschap. Pietas en humilitas werden heersersdeugden, die macht en religie met 
elkaar verbonden. Een koning kreeg door de combinatie van deze ideeën de taak om de 
religieuze eenheid van het populus christianus, de grex Dei (‘gods kudde’), te beschermen en 
corrigeren.353 Hierdoor leverden de koningen een belangrijke bijdrage aan de verkondiging 

                                                                                                                                                 
eenzelfde dubbelzinnigheid over het onderscheid in machten. Het is niet verwondelijk dat Regula Pastoralis, hoewel 
geschreven ter lering van bisschoppen, zo bepalend is geweest voor de afbakening van goed koningschap. 

348  Markus, ‘Gregory the Great on 1 kings’, pp. 17, 18. 
349  Kottje, ‘Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit’, p. 327. 
350  Isidorus van Sevilla, Sententiae, ed. J.P. Migne, PL 83, LI, 4, col. 722B: “Principes saeculi nonnunquam intra 

Ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eamdem potestatem disciplinam ecclesiasticam muniant. 
Caeterum intra Ecclesiam postestates necessariae non essent, nisi ut, quod non praevalet sacerdos efficere per 
doctrinae sermonem, potestas hoc imperet per disciplinae terrorem. Saepe per regnum terrenum coelester 
regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem et disciplinam Ecclesiae agunt, rigore principum 
conterantur .” Geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 60. 

351  Isidorus ging uit van de eenheid van regnum en sacerdotium. Een koning bleef onderworpen aan de macht van de 
geestelijkheid. Isidorus van Sevilla, Sententiae, ed. J.P. Migne, PL 83, LI, 3, col. 723A/B: “sub religionis disciplina 
saeculi potestates subjectae sunt; et quamvis culmine regni sunt praediti, vinculo tamen fidei tenentur astricti, ut 
et fidem Christi suis legibus praedicent, et ipsam fidei praedicatonem moribus bonis conservent.” Geciteerd door 
Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 60, noot 71. 

352  Deze veranderingen zijn het eerst zichtbaar aan het Frankische hof. In 750 richtte een Frankisch gezantschap 
zich tot paus Zacharius I met de vraag wie de koninklijke macht toekwam: de persoon met de titel van rex op 
basis van zijn sanguis, de Merovinger Childerik III, of de persoon die de macht in handen had, de Karolingische 
hofmeier Pippijn de Korte. Zacharius I oordeelde dat de koninklijke macht toebehoorde aan Pippijn op basis van 
zijn potestas en Childerik werd afgezet. In 754 werd Pippijn vervolgens tot koning gewijd. De Karolingen worden 
beschouwd als de eerste vertegenwoordigers van het nieuwe christelijke koningschap. Nelson, ‘Kingship and 
empire’, pp. 58, 61. 

353  Het idee van het grex Dei en het Frankische volk als populus Dei is afkomstig van de Angelsaksische geleerde 
Alcuin (c. 735-804), die verbonden was aan het Karolingische hof als belangrijkste raadgever en onderwijzer van 
Karel de Grote. Christelijke onderdanen werden in navolging van het bijbelse volk der Israëlieten bij hem 
gedefinieerd als het populus Dei. Wereldlijke leider werd opgedragen zorg te dragen voor het populus christianus;: 
Alcuin Epistulae, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae IV, Karoli Ævi II (Berlijn, 1845), ep. 217, 360-361, p. 361:6 
(aan Karel de Kale) “faciens facito iustitias et misericordias in populo christiano”; Alcuin, Epistulae, MGH Ep. IV, 
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van het geloof. Een koning moest zowel dux als doctor zijn.354 Met zijn wijsheid en inzicht in 
het geloof (sapientia) werd de macht van een heerser gecontroleerd en verkreeg deze een 
morele basis.355 De verkondiging van het geloof (praedicatio) bleef de belangrijkste taak van de 
geestelijkheid, maar deze kon haar taak slechts vervullen wanneer ze beschermd werd door 
de macht van de koning. Het geven van het goede voorbeeld, het beschermen van de Kerk 
en het verdrijven van heidenen werden voortaan eveneens beschouwd als manieren om het 
hemelse koninkrijk te beschermen.356  
 

 

Angelsaksisch Engeland 
Wallace-Hadrill onderzoekt in hoeverre er sprake is van een onderscheid tussen het 
‘Germaanse’ en het ‘christelijke’ koningschap in Europa vóór het jaar 1000.357 Voor het 
onderzoek naar Alfreds koningschap, zijn alleen zijn ideeën over het koningschap in 
Angelsaksisch Engeland van belang. Na een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het koningschap in Angelsaksisch Engeland in vergelijking met de ontwikkelingen op het 
continent, stelt Wallace-Hadrill zich de vraag of het negende-eeuwse koningschap van Alfred 
hoofdzakelijk ‘Germaans’ of hoofdzakelijk ‘christelijk’ georiënteerd was. Hij neigt naar een 
‘Germaanse’ opvatting van Alfreds koningschap, vanwege de nadruk die op zijn militaire 
capaciteiten gelegd wordt en de genealogie in de Vita Ælfredi, die Alfreds afstamming op 
Wodan en alle belangrijke Angelsaksische mythologische helden herleidt.358 Deze conclusie is 
echter niet onomstreden.  

Patrick Wormald wijst op mogelijke invloed van insulaire, Keltische opvattingen op 
de definitie van koningschap in Angelsaksisch Engeland. In de zevende, achtste en negende 
eeuw werd het traktaat De Duodecim Abusivis Saeculi, dat beïnvloed was door Keltische 
opvattingen over goed en slecht koningschap, gelezen en geciteerd.359 Zowel Bonifatius (c. 

                                                                                                                                                 
ep. 101, 146-148, 147:28 (aan Offa van Mercia) “Tu vero, sapientissime populi Dei gubernator, diligentissime a 
perversis moribus corrige gentem tuam”; Alcuin, Epistulae, MGH Ep. IV, ep. 123, 180-181, 181:5 (aan Coenulf 
van Mercia) “et studium in corrigendo vitam populi christiani.” 

354  Een aanhef gericht aan Karel de Grote, Alcuin, Epistulae, MGH Ep. IV, ep. 257, 414-415, 415:37: “O rex augusto 
clarissime dignus honore, et dux et doctor et decus imperii.” Geciteerd door Wallace-Hadrill, Early Germanic 
Kingship, p. 101. 

355  Alcuin, Epistulae, MGH Ep. IV, ep. 178, 294-295, 294:17: “Quatenus non solum magnitudo potestatis te regem 
ostendat, sed etiam instantia seminandi verbi Dei in laude nominis domini nostri Iesu Christi praedicatorum 
efficiat. Ideo divina te gratia his duobus mirabiliter ditabit muneribus, id est terrenae felicitatis imperio et spiritalis 
sapientiae latitudine, ut in utroque proficias,” Alcuin, Epistulae, MGH Ep. IV, ep. 257, 414-415, 414:20: “Dum 
dignitas imperialis a Deo ordinata, ad ni aliud exaltata esse videtur nisi populo praeesse et prodesse: proinde datur 
a Deo electis potestas et sapientia: potestas, ut superbos opprimat, et defendat ab inprobis humiles: sapientia, ur 
regat et doceat pia sollicitudine subiectos. His duobus, sancte imperator, muneribus divina vestram 
inconparabiliter sublimitatem, eiusdem nominis et numinis antecessoribus gratia suberexaltavit et honoravit,” 
Alcuin, Epistula, Epistulae, MGH Ep. IV, ep. 257, 414-415, 415:1: “Nec videlibet alio quolibet vestrae imperialis 
maiestateis munere digniorem aestimabam sapientiam: nec alium quemlibet tam excellenti dono in accipiendo 
aeque dignum putabam, dum principem populi christiani cuncta scire et praedicare quae Deo placeant necesse 
esse notissimum est.” Geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, p. 114, noot 210, 212. 

356  Brown, ‘The Carolingian Renaissance’, p. 35; Thacker, ‘Bede’s ideal of reform’, p. 130. 
357  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship in England and on the Continent, the Ford lectures 1970 (Oxford, 1971) en 

J.M. Wallace-Hadrill, ‘Gregory of Tours and Bede’, in: idem, Early Medieval History (Oxford, 1975). 
358  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 151. Wallace-Hadrill vergeet alleen te vermelden dat Asser Alfreds 

afstamming helemaal herleidt tot Adam en onderweg een flink aantal bijbelse helden en profeten tot Alfreds 
familie aanwijst. Asser, Vita Ælfredi, ed. Stevenson, c. 1, 1-4. 

359  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, pp. 161-163. 
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672-754), Cathwulf (werkzaam aan het hof van Karel de Grote in 775), Eanwulf (een 
vertrouweling van Koning Alhred van Northumbrië in 773) en Alcuin (c.735-805) 
introduceerden ideeën uit de De Duodecim Abusivis Saeculi in het continentale denken over 
koningschap.360 Angelsaksisch Engeland vormde als het ware een doorgeefluik voor 
‘insulaire’ heersersidealen. Wormald veronderstelt dat deze opvattingen ook het 
Angelsaksische koningschap geïnspireerd hebben.361  

Hanna Vollrath-Reichelt benadrukt dat het koningschap in Angelsaksisch Engeland 
een variant is van het continentale koningschap en om die reden niet als ‘Germaans’ te 
bestempelen is. Zij ziet géén eenduidige ‘Germaanse’ traditie en spreekt liever over het 
‘nieuwe’ koningschap, beïnvloedt door de ideeën van Beda Venerabilis (c.673-735).362  

Beda was zeer belezen. HIj modelleerde koningschap in de Historia Ecclesiastica gentis 
Anglorum naar ideeën van Gregorius’ Regula Pastoralis, Gilda’s De excidio Brittaniae, de 
Etymologiae en de Sententiae van Isidorus van Sevilla en de Bijbel.363 Op die manier gaf Beda 
een heldere synthese van de morele opvatting van het koningschap naar christelijk 
voorbeeld: de oorsprong van het koningschap lag in de Bijbel en had de duidelijk christelijke 
taak tot bekering van het volk. Vorsten waren essentieel voor de bescherming van 
geestelijken en het bestrijden van ketterij.364 De goddelijke wil was verweven met de daden 
van koningen. Elke heerser had een unieke plaats in het goddelijke plan en het koningschap 
kon en moest moreel beoordeeld worden op basis van het koninklijk handelen en de 
koninklijke deugd.365 Het plan van God met zijn volk kon gekend worden aan de hand van 
de geschiedenis van het koningschap.366 Om deze redenen stonden koningen centraal in 
Beda’s overzicht van de geschiedenis van het gens Anglorum. Moreel-christelijk koningschap 
als een afspiegeling van het hemelse koningschap van God was een noodzakelijke 
voorwaarde voor de verspreiding en bescherming van het geloof.367 Hierdoor waren pietas en 
humilitas belangrijke koningsdeugden.368 Daarnaast erkende Beda militaire kracht als 
belangrijkste machtsbasis voor koningen. Fortitudo was van groot belang voor de invulling 
van goed koningschap. Hij besteedde om die reden nadrukkelijk aandacht aan oorlog, 
veldslagen en overwinningen om deze koningsdeugd te illustreren.369  

De nadruk die Beda legde op de christelijke deugden pietas en humilitas veranderde de 
ideeën over het koningschap in Angelsaksisch Engeland. Een vorst die invulling gaf aan deze 
christelijke deugden kon niet alleen als goed voorbeeld dienen voor zijn onderdanen, maar 

                                                 
360  Bonifatius, Epistolae, ed. E. Dümmler, MGH Ep. III, Ep. Sel. I, Bonifatii et Lulli epistulae, ep. 73, 340-345 en ep. 

74, 345-346; Eanwulf, ed. E. Dümmler, MGH Ep. III, Ep. Sel. I, Bonifatii et Lulli epistulae, ep. 120, 409-410; 
Cathwulf, Epistula, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae IV, Karoli Ævi II (Berlijn, 1854), epistulae variorum Carolo 
Magno regnante scriptae, ep. 7, 502-505; Alcuin, De Virtutibus et Vitiis, ed. J.P. Migne, PL 101, XII, col. 622A/B; 
geciteerd door Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos, pp. 74-77. 

361  Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, p. 153. 
362  Vollrath-Reichelt, Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen, p. 8. 
363  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, pp. 72-74, 78. 
364  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 78. 
365  J. McClure, ‘Bede’s Old Testament kings’, in: P. Wormald, D. Bullough & R. Collins (eds.), Ideal and Reality in 

Frankish and Anglo-Saxon Society. Studies presented to J.M. Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 76-98, p. 90. 
366  McClure, ‘Bede’s Old Testament kings’, p. 94. 
367  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 97. 
368  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 83, 91. 
369  McClure, ‘Bede’s Old Testament kings’, p. 88. 
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trad ook op als een middelaar tussen God en Zijn volk. 370 Zijn voorstelling van het 
koningschap verschafte het ‘Angelsaksische’ koningschap een duidelijke bijbelse en 
christelijke context waarin heerschappij begrepen kon worden. Met de Historia Ecclesiastica 
gentis Anglorum en het commentaar dat Beda schreef op het bijbelboek 1 Samuël verkreeg 
Angelsaksisch Engeland een invloedrijke synthese van de voorstelling van het christelijke 
koningschap. Beda’s ideeën vonden via de geschriften van Alcuin en Bonifatius vervolgens 
ingang in het continentale denken.371 Vollrath-Reichelt beschouwt Beda’s synthese als de 
bron voor veel van de geschriften die in de achtste eeuw op het continent dit ‘nieuwe’ 
koningschap vorm gaf. De oorsprong van het ‘continentale christelijke’ koningschap zou in 
Angelsaksisch Engeland gezocht moeten worden.372  

Het gebruik van de verschillende termen om leiderschap aan te geven maakt 
nogmaals duidelijk hoe moeilijk het is om te begrijpen wat er onder ‘koningschap’ verstaan 
werd in de verschillende perioden en gebieden. De termen princeps, (sub)regulus, en dux werden 
gebruikt om ‘koningen’ aan te duiden. Wanneer we het gebruik van deze termen bestuderen 
in de Historia Ecclesiastica gentis Anglorum van Beda, zien we dat deze woorden in de 
Angelsaksische context een zekere ondergeschiktheid aanduiden.373 Angelsaksen leefden in 
de zesde en zevende eeuw in ‘warbands’, kleine stamverbanden onder militair leiderschap 
van een ‘koning’. De militaire macht van de ‘koning’ bepaalde zijn aanzien. Het gebruik van 
verschillende termen om de macht van de ‘koningen’ aan te duiden, is vermoedelijk een 
manier om de verschillen in status aan te geven.374 

Het feit dat er nog niet een verenigd Angelsaksisch Engeland bestond, is ook van 
invloed op het gebruik van de term imperium als aanduiding van koningschap in 
Angelsaksisch Engeland. In de Historia Ecclesiastica gentis Anglorum is de aanduiding 
gereserveerd voor zeven koningen, die tussen het eind van de vijfde en het begin van de 
zevende eeuw in het zuiden van Angelsaksisch Engeland heersten.375 In de Anglo-Saxon 
Chronicle worden deze zeven koningen bretwalda genoemd.376 Beda impliceert in zijn werk een 
                                                 
370  McClure, ‘Bede’s Old Testament kings’, p. 96. 
371  Vollrath-Reichelt, Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen, p. 31. 
372  Vollrath-Reichelt, Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen, p. 9 
373  Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ed.  A. Crépin & M. Lapidge, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, 

Sources Chrétiennes 489-491 (Parijs, 2005); woordgebruik van Beda bestudeerd door Vollrath-Reichelt, 
Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen, pp. 83-87 en P. Wormald, ‘Bede, bretwalda and origings of gens 
Anglorum’, in: P. Wormald, D. Bullough & R. Collins (eds.), Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society. 
Studies presented to J.M. Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 99-129, p. 106. 

374  Wormald, ‘Bede, bretwalda and origings of gens Anglorum’, p. 107. 
375  Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ed. A. Crépin & M. Lapidge, Sources Chrétiennes 489, II, 5: “Qui 

(=Æthelberht) tertius quidem in regibus gentis Anglorum cunctis australibus eorum provinciis, quae Humbrae 
fluvio et contiguis ei terminis sequestrantur a borealibus, imperavit; sed primus omnium caeli regna conscendit. 
Nam primus imperium huisusmodi Ælli rex Australium Saxonum; secundus Caelin rex Occidentalum Saxonum, 
qui lingua ipsorum Ceaulin vocabatur; tertius, ut diximus,Ædilberct rex Cantuariorum; quartus Reduald rex 
Orientalium Anglorum, qui etiam vivente Ædilbercto eidem suae genti ducatum praebebat, otenuit; quitus Æduini 
rex Nordanhym-brorum gentis, id est eius quae ad boralem Humbrae fluminis plagam inhabitat, maiore potentia 
cunctis qui Brittaniam incolunt, Anglorum pariter et Brettonum, populis praefuit, praeter Cantuariis tantaum, 
necnon et Mevanias Brettonum insulas, quae inter Hiberniam et Brittaniam sitae sunt, Anglorum subiecit 
imperio; sextus Osuald, et ipse Nordanhymbrorum rex Christianissimus, hisdam finibus regnum tenuit; septimus 
Osuiu frater eius, aequqlibus pene terminis regnum nonnullo tempore cohercens, Pictorum quoque atque 
Scottorum gentes, quae septentrionales Brittaniae fines tenent, maxima ex parte perdomuit ac tributarias fecit.”  

376  Anglo-Saxon Chronicle, ed. J.M. Bately, A Collaborate edition: 3, MS. A (Cambridge, 1986), annaal voor 827, 42: 8-
11, “& þy ilcan geare geeode Ecgbryht cyning Miercna rice & al þæt be suþan Humbre wæs, & he wæs se eahteþa 
cyning se þe bretwalda wæs - ærest Elle Suþseaxna cyning se þus micel rice hæfde, se æftera wæs Ceawlin 
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onderscheid tussen de zeven koningen met imperium en andere koningen zonder imperium. 
Hierdoor is imperium vaak opgevat als een indicatie van macht.377 De Bretwaldas zouden 
machtiger geweest zijn dan de koningen zonder imperium en zouden subreguli, onderkoningen, 
naar hun hand gezet hebben. Lange tijd werd verondersteld dat de bretwaldas macht over alle 
Angelsaksische volken bezaten.378 Het woord bretwalda, wat zoveel betekent als ‘heerser 
(walda) van Britannië (Bret)’, zou in verband gebracht kunnen worden met het ontstaan van 
een politieke eenheid in Angelsaksisch Engeland.379 Er zou zelfs sprake zijn van een “begin 
tot de ontwikkeling van een Angelsaksische keizersidee”.380 De term bretwalda is echter niet 
onomstreden. Het woord wordt slechts éénmaal gebruikt, en alleen in MS. A van de Anglo-
Saxon Chronicle, het zogenaamde ‘Parker handschrift’ (MS. Cambridge, Corpus Christi College, 
173).381 Het is beter om ons te beperken tot het gebruik van het woord imperium.382 

Er bestaat een levendige discussie over de vraag wat het imperium van deze zeven 
koningen precies inhield. In de Romeinse bronnen die Beda tot zijn beschikking had, in het 
bijzonder de werken van Orosius (c. 380/385-c.420) en Eutropius (werkzaam in het laatste 
kwart van de vierde eeuw), werden regnum en imperium naast elkaar gebruikt als verwisselbare 
termen voor heerschappij. De veronderstelling is dat Beda dit gebruik overnam.383 Anderen 
hebben zich hiertegen verzet en menen dat Beda het woord imperium gebruikt als een 
indicatie van machtsverschillen tussen de verschillende Angelsaksische koningen.384 Vanwege 
het consequente gebruik van Beda en het feit dat hij ook duidelijk verschillen in status 
benoemt tussen een rex en de subreguli, lijkt een verklaring op grond van statusverschillen de 
meest aannemelijke.385  

De constateringen van Vollrath-Reichelt en Wormald en de bestudering van Beda’s 
terminologie om koningschap aan te duiden, geven voldoende aanleiding om te twijfelen aan 
het eenduidige onderscheid dat Wallace-Hadrill maakt tussen het ‘christelijke’ en het 
‘Germaanse’ koningschap. Angelsaksisch Engeland lag op het kruispunt van verschillende 
culturen en de voorstelling van het koningschap vertoont elementen van de verschillende 
                                                                                                                                                 

Wesseaxna cyning, se þridda wæs Eþelbryht Cantwara cyning, se feorþa wæs Redwald Eastengla cyning, fifta was 
Eadwine Norþanhymbra cyning, siexta wæs Oswald se æfter him ricsode, seofoþa wæs Oswio Oswaldes broþur, 
eahtoþa wæs Ecgbryht Wesseaxna cyning.” 

377  Wormald, ‘Bede, bretwalda and origings of gens Anglorum’, p. 100. 
378  Zoals Frank Stenton nog betoogt in zijn invloedrijke werk over de Angelsakische geschiedenis: Stenton, Anglo-

Saxon England (3e druk; Oxford 1971), pp. 34-35. 
379  C. Erdmann, Forschungen zur Politische Ideenwelt des Frühmittelalters (Berlijn, 1951), pp. 5-9. 
380  Erdmann, Forschungen zur Politische Ideenwelt des Frühmittelalters, p.  8. 
381  Steven Fanning noemt daarnaast Brytenwalda (MS. B), Bretananwealda (MS. C), Brythenwealda (MSS. D, E), en 

Bryenwalda (MS. F) voor de andere handschriften van de Anglo-Saxon Chronicle. Brytenwalda betekent ‘machtige 
leider’ en geen ‘leider der Britten’, S. Fanning, ‘Bede, imperium and the bretwaldas’, Speculum 66:1 (1991), 1-26, p. 4. 

382  Fanning, ‘Bede, imperium and the bretwaldas’, p. 4. 
383  Hanna Vollrath-Reichelt is om die reden van mening dat Beda geen onderscheid aanbracht tussen regnum en 

imperium Imperium was niet meer dan een manier om heerschappij aan te duiden, gebaseerd op de grondbetekenis 
van imperare als ‘bevelen’, Vollrath-Reichelt, Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen, p. 79-80. Judith 
McClure sluit zich hierbij aan. Zij meent dat Beda imperium gebruikte in navolging van het Oude Testament als 
synoniem voor regnium, McClure, ‘Bede’s Old Testament kings’, pp. 87-88, 97. Barbara Yorke betoogt dat Beda 
het woord slechts ter verlevendiging van zijn tekst gebruikte, B. Yorke, ‘The vocabulary of Anglo-Saxon 
overlordship,’ in: D. Brown, J. Campbell & S. Chadwick-Hawkes (eds.), Anglo-Saxon Studies in Archaeology and 
History 2, British Archeological Reports, British Series 92 (1981) 171-202, p. 172. 

384  Patrick Wormald ziet het als een aanduiding van status, Wormald, ‘Bede, bretwalda and origings of gens Anglorum’, 
p. 118 en Steven Fanning ziet het als een indicatie van macht over verschillende gentes: Fanning, ‘Bede, imperium 
and the bretwaldas’, p. 16. 

385  Wormald, ‘Bede, bretwalda and origings of gens Anglorum’, p. 107. 



 
- Alfreds ideale samenleving - 

 
 

 
 

65 

tradities rond het koningschap. Het is niet mogelijk om de Angelsaksische variant van het 
koningschap simpelweg te benoemen als een vorm van zuiver ‘Germaans’ of zuiver 
‘christelijk’ koningschap. In de achtste eeuw hadden veel Angelsaksische en Ierse geleerden 
de oversteek naar het continent gemaakt en emplooi gevonden aan de Frankische hoven. De 
bekendste voorbeelden hiervan zijn Bonifatius, Alcuin, Cathwulf en Sedulius Scottus. De 
actieve bijdrage van deze geleerden op de ontwikkeling van het concept van het christelijke 
koningschap is aanzienlijk.386 In de negende eeuw is er aanwijsbare invloed op de 
ontwikkeling van de ideeën over koningschap in Angelsaksisch Engeland vanuit het 
Frankische Rijk. Zichtbare bewijzen hiervan zijn de zalving van Offa’s zoon Ecgfrith in 787 
naar Frankisch voorbeeld, en de bepalingen van de synode van Chelsea in 816, die grote 
overeenkomsten vertonen met de bepalingen van de Frankische synoden.387 Een ander 
voorbeeld vormen de overeenkomsten tussen Assers Vita Ælfredi en Einhards Vita Karoli 
Magni. Asser was in het bezit van een werk van Einhard en hanteerde het werk als een model 
voor zijn werk over het koningschap van Alfred.388  
 
Uit de bespreking van de verschillende tradities blijkt, dat christelijke waarden van invloed 
geweest zijn op de perceptie van het koningschap. De nieuwe opvattingen over het 
koningschap uiten zich in een verschuiving van de belangrijkste heersersdeugden en een 
andere interpretatie van de belangrijkste deugden. In de Romeinse tijd werd de honestas van 
een barbaarse, heidense koning voornamelijk bepaald door het bezit van nobilitas, sanguis en 
de deugden iustitia en fortitudo. Koningschap had in deze periode een bij uitstek militair 
karakter en werd bepaald door afkomst.  

De christelijke interpretatie van virtus besteedde meer aandacht aan de specifieke 
deugden die een heerser moest bezitten. Koningschap werd gedefinieerd als een door God 
geïnspireerd instituut. Een koning fungeerde als verlengstuk van Gods wil. Zijn handelen 
moest derhalve uitdrukking geven aan de caritas Dei. Hierdoor werd meer aandacht besteed 
aan de christelijke deugd pietas. De koninklijke deugden, zijn vermogen tot zelfcorrectie en 
zelfbeheersing, de beoefening van naastenliefde en zijn rol als representant van het volk bij 
God gaven inhoud aan de koninklijke pietas. Ook veranderde de taakopvatting van het 
koningschap. Niet langer stond oorlogvoering centraal. Het accent verschoof naar het 
realiseren van stabilitas, pax en concordia. Als middelaar tussen God en zijn volk en als 
representant van het populus Dei, verkreeg de vorst de morele verantwoordelijkheid tot 
bescherming en verspreiding van de geloofsleer. Hierdoor kon het officium regis opgevat 
worden als ministerium. Koningschap werd in religieuze termen gedefinieerd en kreeg een 
meer sacrale lading. Het ‘christelijke’ koningschap plaatste de koning als minister Dei met een 
goddelijke taak naast de geestelijkheid in het hart van de christelijke ordo. 

Angelsaksisch Engeland lag op het kruispunt van verschillende culturen, en de 
voorstelling van het koningschap vertoont elementen van de verschillende tradities rond het 

                                                 
386  R. Hodges & J. Moreland, ‘Power and exchange in Middle Saxon England’, in: S.T. Driscoll & M.R. Nieke (eds.), 

Power and Politics in Early Medieval Britain and Ireland (Edinburgh, 1988), 79-95, p. 83. 
387  Hodges & Moreland, ‘Power and exchange in Middle Saxon England’, p. 87-89. 
388  J. Campbell, ‘Asser’s Life of Alfred’, in: Christopher Holdsworth & T.P. Wiseman (eds.), The Inheritance of 

Historiography 350-900, Exeter Studies in History 12 (Exeter, 1986), 115-135, p. 119. 
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koningschap. Het is niet mogelijk om de Angelsaksische variant van het koningschap 
simpelweg te benoemen als een vorm van zuiver ‘Germaans’ of zuiver ‘christelijk’ 
koningschap. De omstandigheden in Angelsaksisch Engeland waren niet gelijk aan die in het 
Frankische Rijk. Het is om die reden niet mogelijk om de invulling van Alfreds koningschap 
te beschouwen als een eenvoudige kopie van het Frankische koningschap van Karel de 
Grote, Lodewijk de Vrome en Karel de Kale. De vraag of er een unieke ‘Angelsaksische 
invulling’ van het koningschap bestaat, zal getoetst worden aan Alfreds voorstelling van het 
koningschap in zijn Oudengelse vertalingen van Latijnse werken. Hiervoor zal gekeken 
worden naar de manier waarop Alfred zijn rol als heerser in de maatschappij vorm geeft.  



 
- Alfreds ideale samenleving - 

 
 

 
 

67 

ONDERZOEK 

 

 

Een leven lang leren 

Om antwoord te geven op de vraag op welke manier Alfred zijn rol in de maatschappij 
inschatte, is het nodig om aandacht te schenken aan zijn beweegredenen om deze specifieke 
teksten te vertalen. Waarom vond Alfred het noodzakelijk dat juist deze teksten vertaald 
werden?  

In het voorwoord van de Pastoral Care geeft hij zichzelf en zijn generatie de opdracht 
om “eac sumæ bec, ða ðe nieðbeðearfosta sien eallum monnum to wiotonne” (‘alle boeken, die het meest 
noodzakelijk voor alle mensen zijn om te kennen’)389 te vertalen. Het psalter en Gregorius’ 
Regula Pastoralis zijn met dit doel voor ogen voor de hand liggende keuzes. De Bijbel is het 
eerste boek dat elke gelovige zou moeten kunnen lezen. De Regula Pastoralis is te beschouwen 
als een blauwdruk van de ideale christelijke samenleving. Het boek geeft een helder beeld 
van de manier hoe een christelijke samenleving georganiseerd en geleid moet worden.  

Waarom vertaalde Alfred daarnaast een relatief onbekend boek van Augustinus, de 
Soliloquia, en het filosofische De Consolatione Philosophiae, dat naast christelijke ideeën ook 
Platoonse en Neo-platoonse ideeën ventileert? Bately wijst op het persoonlijke karakter van 
de laatste twee vertalingen van Alfred: beide werken zijn vrije vertalingen met veel 
persoonlijke toevoegingen en uitwijdingen. In beide werken wordt veel aandacht geschonken 
aan de functie van de ziel. Zij ziet in de vrijheid die Alfred neemt in zijn vertaling van de 
Soliloliquia een manier om zijn eigen gedachten over de werking van de ziel te ordenen.390 De 
mogelijke identificatie van de Soliloquies met het door Asser genoemde Enchiridion 
ondersteunt de gedachte dat het werk beschouwd moet worden als de meest persoonlijke 
vertaling in het ‘Alfrediaanse’ corpus.391 Alfreds vertaalprogramma lijkt een tweezijdige 
insteek te hebben: enerzijds wenst hij zijn onderdanen kennis te laten nemen van de manier 
hoe een christelijke samenleving vorm gegeven moet worden, anderzijds benadrukt hij het 
belang van persoonlijke, spirituele verheffing van de geest.392 

Dit beeld van een tweezijdige benadering wordt bevestigd door de Oudengelse 
teksten en vertalingen, die vermoedelijk onder invloed van Alfred en zijn ideeën tot stand 
kwamen. De Anglo-Saxon Chronicle verhaalt van de roemrijke geschiedenis van het 
Westsaksische geslacht, Beda’s Historia Ecclesiastica behandelt de bekering van de Engelse 
volken in de zesde en zevende eeuw en de triomf van het christendom, Orosius’ Historia 
poogt een overzicht te geven van de wereldgeschiedenis vanuit een christelijk perspectief.393 

                                                 
389  King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ed. H. Sweet, Early English Text society, original series no. 45/50 (2e druk; 

Londen etc., 1909), proloog, 8: 6-7. [Verwijzingen naar deze editie: PC.] 
390  J. Bately, ‘Those books that are most necessary for all men to know: The Classics and late ninth-century England, 

a reappraisal’, in: AS. Bernardo & S. Levin (eds.), The Classics in the Middle Ages, Medieval & Renaissance texts & 
studies, vol. 69, Papers of the twentieth Annual conference of the center for Medieval and Early Renaissance 
Studies (Binghampton & New York, 1990), 45-78, p. 52. 

391  D. Whitelock, ‘The prose of Alfred’s reign’, in: idem, From Bede to Alfred (Londen, 1980), VI, 67-103, p. 71. 
392  M. McGatch, ‘King Alfred’s version of the Soliloquies’, P.E. Szarmach (ed.), Studies in Earlier Old English Prose 

(Albany, 1986), 17-47, p. 19. 
393  A. P. Smyth, King Alfred the Great (Oxford & New York, 1995), p. 528. 



 
- Alfreds ideale samenleving - 

 
 

 
 

68 

De drie werken creëren nauwgezet een christelijke context, waarin de Angelsaksische 
samenleving begrepen kan worden. 

De vertaling van Wærferth van Gregorius’ Dialogi tenslotte slaat een brug tussen 
Alfreds ‘maatschappelijke vertalingen’ (het psalter, de Regula Pastoralis) en zijn ‘persoonlijke 
vertalingen’ (de Soliloquia, De Consolatione Philosophiae). In het voorwoord dat Alfred 
geschreven heeft bij Wærferths werk, geeft hij zijn redenen om boek te laten vertalen:  

 
Forþan ic sohte 7 wilnade to minum getreowum freondum, þæt hi me of Godes bocum be halgra 
manna þeawum 7 wundrum awriten, þas æfterfylgenan lare, þæt ic þurh þa mynegunge 7 lufe 
gescyrped on minum mode betwih þas eorðlican gedrefednesse hlilum gehicge þa heofonlican. 394 
 
Daarom vroeg en wilde ik van mijn trouwe vriend, dat hij voor mij Gods boek over 
de deugden en wonderen van de heilige mannen vertaalde [letterlijk: schreef], de 
hierna volgende leer, zodat ik door deze mening en liefde mijn geest kan 
aanscherpen door te studeren op het hemelse tijdens mijn wereldse 
beslommeringen.395  

 
Uit het citaat blijkt dat Alfred wenste te leren van de voorbeelden uit de Dialogues. De þeawum 
7 wundrum (‘deugden en wonderen’) konden hem inspireren tot spirituele verrijking. Zijn 
tweezijdige bedoeling van het onderwijsprogramma wordt duidelijk: enerzijds wenst hij zijn 
onderdanen te helpen om het leven van een goed christen te leiden, anderzijds benadrukt hij 
het belang van persoonlijke spiritualiteit. Alfreds voorwoord bij de Oudengelse vertaling van 
de Dialogi illustreert beide elementen van zijn vertaalprogramma. 
 
 
Alfreds ‘sociale wereldbeeld’ 

Is het echter niet mogelijk om een overkoepelend thema in Alfreds vier vertalingen aan te 
wijzen dat zou kunnen verklaren waarom hij nu juist deze werken bewerkt heeft? Nicole 
Discenza stelt dat de vier werken samen een voorstelling geven van de manier waarop Alfred 
de maatschappij zag: zijn vertalingen geven inzicht in de manier waarop hij naar de 
samenleving keek. De combinatie van christelijke en Angelsaksische waarden en normen 
voeden als het ware het Angelsaksische ‘social imaginary’, de creatie van een samenleving aan 
de hand van denkbeelden over de manier hoe deze samenleving ingericht moet worden.396 
Dit ‘Alfredian social imaginary’ leidt tot de afbakening van een ‘ideale samenleving’. Dit door 
Alfred gecreëerde beeld van de ideale samenleving zal in het vervolg aangeduid worden met 
Alfreds ‘sociale wereldbeeld’. 

                                                 
394  Wærfwerth, Dialogues, ed. H.Hecht, Übersetzung der Dialoge Gregors des Grossen über das Leben und die 

Wunderthaten italienischer Vater und über die Unsterblichkeit der Seelen (Leipzig, 1900), Alfreds voorwoord, 1: 
12-21. Ik citeer het relatief onbeschadigde handschrift MS C, Corpus Christi College, Cambridge, No 322, 
afkomstig uit Mercia uit het derde kwart van de negende eeuw. 

395  Vertaling van eigen hand gebaseerd op mijn lezing van de Oudengelse tekst. 
396  N. G. Discenza, ‘The influence of Gregory the Great on the Alfredian social imaginary’, in: R.H. Bremmer Jr., K. 

Dekker & D. F. Johnson (eds.), Rome and the North. The Early Reception of Gregory the Great in Germanic Europe (Parijs, 
Leuven & Sterling VA, 2001), 67-82, p. 67. 
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Eén van de belangrijkste constructies van dit ‘sociale wereldbeeld’ ziet Discenza weggelegd 
voor het Gregoriaanse concept van leiderschap, dat macht verbindt met een onderwijzende 
taak.397 Hoewel Discenza nooit het woord ministerium plakt op de manier hoe Alfred zijn taak 
als koning en onderwijzer lijkt op te vatten, is dit het concept wat zij beschrijft. Zij 
beschouwt Alfred in de eerste plaats als rector en in de tweede plaats als rex. Zij ziet in de 
verschillende teksten het bewijs van een Gregoriaanse opvatting van leiderschap in die zin, 
dat de vier teksten de nadruk leggen op het belang van onderwijs en wijsheid. Op grond van 
dit concept verklaart ze Alfreds keuze voor deze specifieke teksten. Elke tekst verduidelijkt 
de plaats die de verschillende lerende bevolkingsgroepen idealiter in de Angelsaksische 
samenleving zouden moeten innemen. Alfreds vertalingen beschouwt zij als een afspiegeling 
van de ideale samenleving, naar welke hij de Angelsaksische samenleving wilde omvormen.398  

In haar latere onderzoek werkt zij dit concept verder uit: ze wijst op Alfreds vertaling 
in de Pastoral Care dat “se cræft ðæs lareowdomes bið cræft ealra cræfta” (‘de vaardigheid van het 
onderricht is de vaardigheid van alle vaardigheden’).399 Hoewel Discenza niet refereert aan de 
brontekst, blijkt dit fragment in het Latijn een andere lading te hebben: “Ab imperitis ergo 
pastorale magisterium qua termeritate suscipitur, quando ars est artium regimen animarum” (‘over 
onwetenden dus wordt het herderlijke onderwijzerschap uit onverschrokkenheid aanvaard, 
want het leiden van de zielen is de vaardigheid der vaardigheden).400  

De Latijnse tekst maakt nadrukkelijk melding van een onderwijstaak voor de 
geestelijkheid (pastorale magisterium) en is slechts toegespitst op het onderwijs van de ziel 
(regimen animarum). Door dit concept algemeen toepasbaar te vertalen, bakent Alfred het 
lareowdomes (‘magisterium: onderwijzerschap’) niet als het exclusieve terrein van de 
geestelijkheid af. Op basis van zijn vertaling kunnen ook wereldlijke machthebbers de taak 
om te onderwijzen hebben. In de Pastoral Care zijn veel voorbeelden aan te wijzen waaruit 
duidelijk blijkt dat Alfred de taken en vermaningen uit de originele tekst zowel op geestelijke 
als wereldlijke leiders van toepassing achtte. Een goed voorbeeld vormt c. XVII (Latijn: II, 
VI): 

 
Hu se reccere sceal bion ðæm weldondum monnum for eaðmodnesse gefera & wið ðara yfelena 
unðeawas stræc for ryhtwislicum andan. 401 
 
De reccere zal de mannen die goed werk verrichten door nederigheid tot kameraad zijn 
en hij zal streng optreden tegen de zonden van kwaadaardige mensen uit 
gerechtvaardigde woede. 
 
Ut sit rector bene agentibus per humilitatem socius, contra delinquentem vitia per zelum iustitiae 
erectus. 402 
 

                                                 
397  Discenza, ‘The influence of Gregory the Great on the Alfredian social imaginary’, pp. 68, 80. 
398  Discenza, ‘The influence of Gregory the Great on the Alfredian social imaginary’, pp. 79-81. 
399  PC., I, 25:17-18.  
400  RP., I, 128: 3-5.  
401  PC., XVII, 107: 5-7 
402  RP., I, VI, 202:1-2. 
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Zodat de rector degenen, die door nederigheid op een goede wijze handelen, tot 
metgezel is, [en] voor hem die zonden begaan heeft rechtvaardig [is] uit liefde voor 
het recht. 

 
In beide fragmenten is sprake van een gelijkstelling tussen twee personen. In het Oudengels 
wordt de reccere gemaand zich een gefera (‘compagnon’; ‘kameraad’; ‘metgezel’; ‘partner’; 
‘lotgenoot’)403 te tonen van de weldondum monnum for eaðmodnesse (de mannen die goed werk 
verrichten door nederigheid) en in het Latijn de rector met de bene agentibus per humilitatem (zij, 
die door nederigheid op een goede wijze handelen). In het Oudengels en het Latijn wordt 
echter niet dezelfde vergelijking gemaakt: uit het vervolg blijkt dat de reccere een duidelijk 
omschreven machtsbasis heeft die niet gelijk is aan de machtsbasis van de weldondum monnum 
for eaðmodnesse. Van de machtsbasis van Gergorius’ rector komen we niet meer te weten dan 
dat hij een socius (‘maat’; ‘kameraad’; ‘metgezel’; ‘partner’; ‘lotgenoot’) is van de bene agentibus 
per humilitatem.404 De te volgen gedragslijn van de rector wordt in het vervolg door Gregorius 
geschetst (RP, II, VI, 202: 3).  

De rector uit de Latijnse tekst wordt in de Oudengelse vertaling omschreven als een 
ealdormonn (‘aanvoerder’; ‘edelman van de hoogste rang’; ‘prins’; ‘magistraat’).405 De 
Oudengelse tekst voegt een gedragscode toe, die in het Latijn ontbreekt:  

 
Se ealdormonn sceal lætan hine selfne gelicne his hieremonnum. 406  
 
Een edele zal zijn ondergeschikten aan hemzelf gelijk stellen.  

 
Alfred hanteert de vertaling ealdorman consequent naast reccere voor rector in dit caput, 
waardoor de macht van de rector afgebakend wordt als de macht van een wereldlijk heer.407 
De ealdorman/reccere krijgt ook daadwerkelijk een corrigerende taak toebedeeld:  
 

Suiðe ryht deð for ðære lecettung ðe he licette ðæt he wolde habban ða ðenunga ðeawas & ðeodscipe 
to læranne; ond ða he ðæt hæfde, ða wolde he hit habban him to agnum anwalde, ond dyde him ðæt 
riceter to sida to gewunan. Ond suaðeah oft agyltað ða ealdormenn efnsuiðe on ðam ðe he bið to 
eaðmod ðam yflan mannan, ond læt hine him to gelicne licett wið hie ma geferrædenne ðonne 
ealdordome. Suiðe ryhte se bið geteald to ðæm liceterum se ðe on lareowes onlicness ða ðenunga ðæs 

                                                 
403  An Anglo-Saxon Dictionary, J. Boswerth & T. Northcote Toller (4th edition; Oxford, 1972) [voortaan aangeduid 

met B&T], p. 391, lemma: gefera. 
404  A Latin Dictionary, founded on Andrew’s edition of Freund’s Latin Dictionary. Revised, enlarged and in great 

parts rewritten, C.T. Lewis & C. Short (Oxford, 1951) [voortaan aangeduid met L&S], p171, lemma: socius. 
405  B&T, lemma: ealdorman, p. 229; An Anglo-Saxon Dictionary, Supplement, T. Northcote Toller & J. Campbell (4th 

edition; Oxford, 1972) [voortaan aangeduid met T&C], lemma: ealdormann, pp. 167-168. PC., XVII, 107: 8. 
406  PC., XVII, 107: 8. 
407  Vergelijk: RP., II, VI, 202:6 “potestatem” met PC., XVII, 107: 13 “ðone ealdordom his onwealdes”; RP., II, VI, 

202:7-8 “qualitinus et honore” met PC., XVII, 107:14-15 “his ealdordom”; RP., II, VI, 204:14-16 “potestam 
ordinis” met PC., XVII, 109:1 “hiera ealdordomes”; PC., II, VI, 210:112-113: “summus itaque locus bene regitur” 
met PC., XVII, 117:9-11 “ðonne bið ðæt his rice wel gereht” en RP., II, VI, 212:131-133 “Teneant ergo rectores 
exterius quod pro aliorum utilitate suscipiunt, servent interius quod de sua aestimatione pertimescunt” met PC., 
XVII, 119: 6-8 “ðonne ealdordom & ðæt riceter ðe se reccere for monigra monna ðearfe underfehð he hine sceal 
eowian utean he sceal healdan his eaðmodenesse innan”. 
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ealdordomes gecieð to hlaforddome, gemacað ða his ege & his onwald wirdð to gewunan to landsida 
on his scire. 408  

 
Hij handelde [namelijk: onderwees] zo goed uit hypocrisie, terwijl hij deed alsof hij 
het ðenunga wilde hebben om deugden en dicipline te leren, en wanneer hij dat 
[=ðenunga] bezat, dan wilde hij het hebben om de macht zelf en het besturen werd 
een gewoonte voor hem. En vaak vervalt een machthebber tot zonde in zoverre dat 
hij te nederig is ten aanzien van slechte mannen en hen tot zijn gelijke laat zijn en 
hen met vriendschap in plaats van macht benadert. Zeer terecht wordt hij een 
hypocriet genoemd die een onderwijzer lijkt [te zijn], die het ðenunga van macht laat 
vervallen tot machtsmisbruik [letterlijk: overmacht, ‘overlordship’] en zijn verering en 
macht maakt tot een gewoonte in zijn machtsgebied. 

 
Een reccere/ealdorman mag zich niet omwille van zijn macht laten prijzen. Verheerlijking kan 
immers tot machtsmisbruik leiden. Alfred benadrukt in tegenstelling tot Gregorius de 
gelijkheid tussen de reccere/ealdorman en de hieremonna (‘ondergeschikten’).409 Deze gelijkheid 
kent echter een beperking: slechte mensen moeten door de reccere/ealdorman niet geëerd 
worden als gelijken. Het is zijn taak hen te corrigeren: “se lareow, se bið saule læce” (‘een 
onderwijzer is de geneesheer van de ziel’).410 Een reccere/ealdorman moet zijn ondergeschikten 
zowel met mededogen als met strengheid corrigeren:  
 

Ond eac him is to giemenne ðæt he ætiewe his hiermonnuum ðæt he sie hiera fæder & reccere on 
lare, & hiera modur on milheortnesse, ðæt he huru se sie to stræc on ðære lare, ne to slæc on ðaere 
mildheortnesse. Sua sua we io cuædon on ðeawa bocum be Iobe ðæt ægðer wære unnyt ge 
mildheortnes ge steor, gif hie anliep wæron, buton hi nutu ætsomne sien. Forðæm scel bion on ðæm 
reccere ðæt he sie ryhtlice & mildheortlice rædende his hieremonnum & mildheortlice winiende. 411 
 

 En ook moet hij beseffen dat hij zijn onderdanen moet bewijzen dat hij hun vader en 
reccere is in de leer, en hun moeder in mededogen, dat hij voor hen niet té strikt moet 
zijn in de leer, en té zachtmoedig in zijn mededogen. Zoals we al zagen in het boek 
van de deugden, over Job, dat zowel mededogen als strengheid nutteloos waren 
zolang zij alleen waren, tenzij ze verenigd werden. Daarom moet de reccere 

                                                 
408  PC., XVII 121: 16-25. Het Latijn maakt eveneens melding van macht (ministerium regiminis wordt afgezet tegen 

dominatio), maar de macht is veel minder duidelijk omschreven als wereldlijke macht. De belangrijkste taak van de 
rector is het bewaken van de disciplina: RP., II, VI, 214:161-165 “Inter hypocritas enim iure depuntatur, qui ex 
simulatione disciplinae ministerium regiminis vertit in usus dominationis; et tamen nonnumquam gravius 
delinquitur si inter perversos plus aequalitas quam disciplina custoditur.” 

409  Vergelijk: RP., II, VI, 202:7-8 “qualitinus et honore suppresso aequalem se subditit bene vivendtibus deputes” 
met PC., XVII, 107:14-15 “forsio he his ealdordom suæ suiðe ðæt he on allum ðingum ða ðe him underðiedde 
sien læte him gelice” en RP., II, VI, 204:14-16: “Unde cuncti qui praesunt, non in se potestatem debent ordinis, 
sed aequalitatem pensare condicionis” met PC., XVII, 109:1 “ne sua of geðencean hiera ealderdomes sua hie 
sculan geðencean hu gelice beoð 

410  PC., XVII, 123:20-21. 
411  PC., XVII, 123-125: 23-25 en 1-5; vergelijk met RP., II, VI, 216: 186-190: “Nam sicut in libris iam Moralibus 

diximus: disciplina vel misericordia multum destituitur, si una sine altera tenatur. Sed erga subiectos suos intesse 
rectoribus debet et iust consulens misericordia, et pie aeuiens disciplina.” 
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rechtvaardig en zachtmoedig zijn onderdanen corrigeren en barmhartig leiden [voor 
hen zorgen]. 
 

Uit bovenstaande passage komt duidelijk naar voren dat Alfreds Oudengelse vertaling van 
Regula Pastoralis de tekst aanpast aan zijn eigen belevingswereld. De passages verduidelijken 
wat Discenza voor ogen staat wanneer ze spreekt over een ‘Alfredian social imaginary’, 
waarin het onderwijzersschap van de koning centraal staat in zijn taakopvatting van het 
koningschap.412 Discenza noemt in dit kader de mogelijke invloed van de Karolingische 
Renaissance op de vorming van Alfreds ideeën. Zij gaat alleen niet zo ver om Alfreds 
opvatting van het koningschap te omschrijven als een ministerium naar Karolingisch 
voorbeeld.413 Ik zou hier in navolging van Janet Nelson Alfreds koningschap wel degelijk 
willen omschrijven als ministerium, aangeduid in het Oudengels met het woord ðenunga.414  

Alfred is bijzonder geïnteresseerd in de door Gregorius aangeroerde discussie over 
macht en machtsverhoudingen. Door het woord rector herhaaldelijk te vertalen met ealdorman 
maakt hij duidelijk dat de Oudengelse reccere zowel een geestelijk als een wereldlijk leider kan 
zijn. Hierdoor verbindt hij de herderlijke taken van een geestelijk leider met de wereldlijke 
taken van heer. Uitvoerende taken van de koning worden aangevuld met een corrigerende en 
onderwijzende opdracht: de gezagsdrager heeft naast een uitvoerend gezag ook een moreel 
gezag over zijn onderdanen. Een mogelijke verklaring voor een dergelijke taakopvatting kan 
gevonden worden in het tekort aan bisschoppen in het Angelsaksische rijk. De geestelijkheid 
had niet genoeg armslag om zijn gelovigen te onderwijzen en te corrigeren. Alfred gebruikte 
mogelijk zijn koninklijke gezag om zijn onderdanen het pad te laten zien van een deugdzaam 
christelijk leven om hun zielenheil te redden.415  
 
 

Representatie van macht  

De opvatting van Alfreds koningschap als ministerium wordt eveneens ondersteund door het 
beeld dat Asser schetst van de koning in de Vita Ælfredi. De Vita Ælfredi kan in opzet en 
thematiek geplaatst worden in de Karolingische tradities van geschiedschrijving.416 Hoewel 
Asser met de incorporatie van de annalen van de Anglo-Saxon Chronicle en het gebruik van het 
incarnatiejaar nieuwe elementen introduceerde, zijn de overeenkomsten tussen Assers werk 
en de koningsbiografieën van Einhard en Theganus opvallend.417 Einhard modelleerde zijn 
levensbeschrijving van Karel de Grote naar de keizerlijke biografieën van Suetonius. 
Daarnaast incorporeerde hij ideeën over christelijk leiderschap van Gregorius de Grote. 
Karel de Grote wordt om die reden vaak als de eerste vorst beschouwd wiens koningschap 

                                                 
412  N. G. Discenza, The King’s English: Strategies of Translation in the Old English Boethius (New York, 2005), pp. 116-117. 
413  Discenza, The King’s English, p. 117. 
414  J.L. Nelson, ‘The political ideas of Alfred of Wessex’, in: Rulers and ruling Families in Early Medieval Europe 

(Aldershot & Brookfield, 1999), 125-158, p. 148. 
415  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship in England, p. 149. 
416  M. Innes & R. McKitterick, ‘The writing of history’, in: R. McKitterick (ed.), Carolingian Culture: Emulation and 

Innovation (Cambridge, 1994), 193-220, p. 198. 
417  Campbell, ‘Asser’s Life of Alfred’, pp.117-119. 
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gedefinieerd kan worden als ministerium.418 Karel de Grote beschouwde zichzelf als rex én 
rector, zoals blijkt uit de Admonitio Generalis uit 789: 

 
Ego, Karolus, gratia Dei eiusque misericordia donante rex et rector regni Francorum et devotus 
sanctae aeclesiae defensor humilisque adiutor omnibus eccliasticae pietatis ordinibus se saecularis 
potentiae dignitatitibus in Christo domino…salutem. 419 
 
Ik, Karel, bij de gratie van God en door het geschenk van Zijn barmhartigheid, 

 koning en rector van het koninkrijk der Franken en toegewijd verdediger en  
nederig helper van de heilige kerk zendt aan alle rangen van geestelijke vroomheid en 
waardigheidsbekleders met seculiere macht mijn groet. 

 
Uit de proloog van de Admonitio Generalis wordt ook duidelijk welke taken Karel zich als rector 
toeëigent:  

 
sed et aliqua capitula ex canonicis institutionibus, quae magis nobis necessaria videbantur, 
subiunximus. 420 
 
Wij hebben echter een aantal artikelen van de ingestelde kanonieke regels 

 toegevoegd, die ons zeer noodzakelijk schijnen te zijn.  
 

Karel de Grote vindt dat hij zich bezig moet houden met de geloofsleer. Hij bekommert zich 
niet alleen om de verdediging ervan, maar bemoeit zich ook met de inhoud. Zoals we ook in 
de vertaling van Alfred constateerden, is het morele leiderschap een belangrijke taak 
geworden van de rex en rector. 

Asser noemt Alfred in de aanhef van de Vita Ælfredi eveneens rex én rector.421 Zijn 
voorstelling van het koningschap kan gebaseerd zijn op de incorporatie van ideeën uit de 
Regula Pastoralis en de Bijbel, maar de schets van Alfreds koningschap is mogelijk beïnvloed 
door continentale opvattingen. Aan het hof van Alfred waren twee geleerden werkzaam die 
kennis hadden genomen van de Frankische intellectuele tradities. John, bijgenaamd ‘the Old 
Saxon’, was vermoedelijk afkomstig uit het gebied rond Mainz, en Grimbald was intellectueel 
gevormd in het klooster van Saint-Bertin.422 Het is mogelijk dat John en Grimbald het 
concept ministerium introduceerden aan het Angelsaksische hof en Asser en Alfred beïnvloed 
hebben in de vorming van het ‘sociale wereldbeeld’.  

Een aanwijzing is te vinden in de overeenkomsten tussen Alfreds vertalingen en de 
Vita Ælfredi van Asser, de Vita Karoli van Einhard en de Vita Hludowici imperatoris van 

                                                 
418  Innes & McKitterick, ‘The writing of history’, in: Rosamund McKitterick (ed.), Carolingian Culture: Emulation and 

Innovation, p. 205 
419  Admonitia Generalis 789, MGH Capitularia Regum Francorum, I, nr. 22, proloog, pp. 52-54, 53: 21-25. 
420  Admonitio Generalis. 789, MGH Capitularia Regum Francorum, 53: 41-43. 
421  Asser, Asserius de Rebus Gestis Ælfredi, ed. W.H. Stevenson (Oxford, 1904), 1-96, aanhef, 1 [voortaan aangeduid 

met Asser]: “domino meo vereabili piisimoque omnium Brittanniae insulae Christianorum rectori, Ælfred, 
Anglorum Saxonum regi.” 

422  S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred and other contemporary Sources (Hamondsworth 
etc., 1983), ‘Notes: Assers’s Life of Alfred,’ p.260, noot 168, 169. 
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Theganus. De Vita Ælfredi en de Vita Vita Hludowici imperatoris zijn gemodelleerd naar het 
voorbeeld van Einhards Vita Karoli, en beschrijven de ideale eigenschappen en 
karaktertrekken van een vorst.423 De drie werken vertonen grote overeenkomsten. Zo 
worden in de biografieën de volgende eigenschappen van een vorst geschetst: zijn 
goedgeefsheid en de zorg voor zijn onderdanen,424 zijn vriendschap en diplomatie,425 zijn 
verdiensten als krijgsheer,426 zijn wijsheid en leergierigheid,427 zijn investeringen in de 
opbouw van het rijk,428 zijn gematigdheid,429 zijn liefde voor de jacht, visvangst en zwemmen 
en lichamelijke kracht,430 zijn vroomheid,431 en zijn zorg om goede rechtspraak in het rijk.432 

De drie biografiën construeren zorgvuldig een ideaaltype van de vorst dat in 
hoofdlijnen overeenkomt. Een belangrijke reden voor deze overeenkomsten wordt gevormd 
door de onderlinge relatie tussen de teksten en hun schatplichtigheid aan het werk van 
Gregorius de Grote en de Bijbel.433 De Bijbel en Gregorius’ Regula Pastoralis schetsen het 
beeld van een machthebber in dienst van God. De autoriteit van deze werken bevestigde de 
nieuwe ideeën over een koning die zowel rex als rector kon en moest zijn. Niet langer waren 
zijn organisatorische talenten op het slagveld doorslaggevend. Naast een goed strijder, 
diende een koning ook zijn nederigheid (humilitas) ten aanzien van God te tonen. De 
Karolingische vorsten identificeren zich om die reden met de Bijbelse koningen David, 
Salomo en Josia.434 Alfred wordt in zijn zoektocht naar wijsheid door Asser vergeleken met 
de wijze Salomo.435 Alfreds vertaling van de eerste vijftig psalmen zou daarnaast gezien 
kunnen worden als een associatie en identificatie met David. 

Alfred, naast vertaler ook bewerker van de Latijnse bronteksten, voegt in zijn teksten 
elementen toe die zijn visie op het koninklijke takenpakket verduidelijken. Veel aanvullingen 
en uitwijdingen lijken de beeldvorming van het koningschap in de koningsbiografieën te 
onderschrijven. We hebben kunnen zien dat hij in de Oudengelse vertaling van de Regula 
Pastoralis zorgvuldig het beeld van de koning als rector construeert. In een zeer beroemde 
passage in de Boethius filosofeert de gevangen gezette Boëthius over de manier hoe 
wereldlijke macht beoefend zou moeten worden:  

                                                 
423  Innes & McKitterick, ‘The writing of history’, p. 207. 
424  largitas: Einhard, Vita Karoli, ed. R. Rau, Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte I (Darmstadt, 1968), 163-

212, [voortaan: Einhard], proloog, 166: 1; Einhard 16, 184: 30; Einhard, 16, 184: 33-37; Einhard, 16, p. 184; 
Einhard 21, 192: 16; Einhard, 27, 198: 13-14; Theganus, Vita Hludowici imperatoris, ed. R. Rau, Quellen zur 
Karolingischen Reichsgeschichte I (Darmstadt, 1968), [voortaan Theganus], 216-253 8, 222: 9; Theganus, 19, 228: 
16; Asser, 56, 47:33-34; Asser, 76, 59: 16-19; Asser, 102, 88: 7-9. 

425  amicitia: Einhard, proloog, 164: 22-24 ; Einhard, 16, 184: 26-27 ; Einhard, 16, 184: 33-37; Einhard, 16, 186: 6-8 ; 
Einhard, 19, 190: 20-21 ; Asser, 80, 66; Asser, 81, 67:1-2. 

426  rex belligerans: Einhard, 5-15, 170-184; Theganus, 14-15, 224; Asser, 30 24:25; Asser, 35, 67: 26-5. 
427  sapientia : Einhard, 8, 176: 18; Einhard, 24, 196: 1-2 ; Einhard, 25, 196:16-17 ; Einhard 25, 196: 20; Einhard, 25, 

196: 27-28; Theganus, 19, 226: 25-26; Asser, 22, 23-24: 20-21; Asser, 101: 88-89: 73-76. 
428  adminitratio: Einhard, 17, 186: 16-18; Asser, 91, 76-77. 
429  moderatia: Einhard, 24, 194: ; Einhard, 24, 196: 3-4 ‘; Theganus, 19, 228: 6; Asser, 74, 56: 44-45. 
430  fortitudo: Einhard, 22, 194: 3; Einhard, 22, 194: 6; Theganus, 19, 226; Asser, 22, 20: 15-16; Asser, 74: 18; Asser, 76, 

59:4. 
431  pietas: Einhard, 26, 196: 31-32; Theganus, 20, 228-230; Asser, 74, 22-23; Asser, 76, 60-62. 
432  iustitia: Einhard, 29, 200; Theganus, 13, 224; Asser, 105-106, 91-95. 
433  Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources , 

‘Introduction’, p. 54. 
434  A. Sharer, ‘The writing of history at king Alfred’s court’, Early Medieval Europe 5 (1996), 177-206, p.186. 
435  Asser, 76, 60-61: 43-47 “In hoc pium et opinatissimum atque opulentissimum Salomonem Hebraeorum regem 

aequiparans, qui primitus, despecta omni prasesenti Gloria et divitiis, sapientiam a Deo desposcit”. 
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Eala Gesceadwisness, (..) þu wast þæt me næfre seo gistung 7 seo gemægð þisses eorðlican anwealdes 
forwel ne licode, ne is ealles forswiðe ne girnde þisses eorðlican rices, buton tola ic wildnode þeah 7 
andworces to þam weorce þe me beboden was to wyrcanne; (…) þæt bið þinne cyninges andweorc 7 
his tol mid to ricsiannen, þaet he hæbbe his lond fullmonnad; he sceal habban gebedmen 7 fyrdmen 
7 weorcmen. Hwæt, þu wast þætte butan þissan tolan nan cyning his cræft ne mæg cyðan. Þæt is eac 
his ondweorc, þæt he habban sceal to ðæm tolu þa þrim geferscipum biwiste. Þæt is heora bewist: 
land to bugianne, 7 gifta, 7 wæpnu, 7 mete, 7 ealo, 7 claþas, 7 gehwæt þæs ðe þa þre geferscipas 
behofiað (…). Forþam ælc cræft 7 ælc anweald bið sona forealdod 7 forsugod, gif he bið buton 
wisdome; forðæm ne mæg non mon nænne cræft bringan buton wisdome; forðæmþe sa hwæt swa 
þurh dysig gedon bið e mæg hit mon næfre to cræfte gerecan. 436 
 
O Verstand, (..) jij weet dat ik nooit begerig was naar het bezit van deze wereldlijke 
macht, noch dat ik deze wereldlijke macht wenste, maar ik wilde hulpmiddelen en 
materiaal om het werk dat me opgedragen was te volbrengen; (…) dus het materiaal 
en hulpmiddel om te besturen is voor een koning, dat hij een dichtbevolkt land heeft; 
en hij moet mannen hebben die bidden, die vechten en die werken. Je weet dat 
zonder deze hulpmiddelen een koning zijn cræft (‘talent’) niet kan benutten. Het 
materiaal is ook, dat hij de drie genoemde groepen437 moet onderhouden met 
hulpmiddelen. Dat is voor hun onderhoud: land om op te leven, giften, wapens, eten, 
bier, kleren en wat de drie groepen ook maar nodig hebben (…). Maar elk talent [tot 
besturen] en elke macht verjaart spoedig en wordt vergeten, wanneer hij zonder 
wijsheid is; zonder wijsheid kan geen enkele man enig talent benutten; alles wat 
gedachteloos ondernomen is, mag men nooit als cræft (‘talent’, ‘kunde’, ‘goede 
eigenschap’) beschouwen. 
 

                                                 
436  King Alfred's Old English version of Boethius, ed. W.J. Sedgefield (2e druk; Darmstadt, 1968), XVII, 40-41. 

[Verwijzingen naar deze editie: Boe.] De gehele paragraaf is interessant; ik heb geprobeerd de belangrijkste 
gedachten eruit te filteren. Dit zijn de volgende passages: Boe., XVII, 40: 7-10; Boe., XVII, 40: 18-25 en Boe., XVII, 
40-41:27-29 en 1-3. Boëthius verwerpt in tegenstelling tot Alfred het idee dat het bezitten en uitoefenen van 
macht een positieve connotatie kan hebben: Boëthius, Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae Consolatio, ed. L. 
Bieler, Corpus Christianorum Series Latina XCIV (Turnhout, 1957), II, 6, 20, p.31: 59-62 [Verwijzingen naar deze 
editie: Cons. Ph.]: “Postremo idem de tota concludere fortuna [=illae divitiae, illa potentia, haec dignitas uit Cons. 
Ph., II, 6, 19, p. 31:58] licet, in qua nihil expetendum, nihil nativae bonitatis inesse manifestum est quae nec se 
bonis semper adiungit et bonos quibus fuerit adiuncta non efficit.” Hij erkent dat het bezitten aantrekkelijk kan 
zijn voor mensen met bijzondere kwaliteiten: Cons. Ph., II, 7, 2, p. 32: 4-7 “ Et illa, atqui hoc unum est quod 
praesantes quidem natura mentes sed nondum ad extremam manum virtutum perfectione perductas allicere 
possit, gloriae scilicet cupido et optimorum in republicam fama meritorum.” Voor Boëthius is dit echter geen 
reden om macht te wensen. Eerder in het betoog heeft hij al betoogt dat een leven in afzondering van wereldse 
beslommeringen te prefereren is: Cons Ph., II, 1, 16, p. 18: 43-45 “Postremo aequo animo toleres oportet quicquid 
intra fortunae aream geritur cum semel iugo eius colla summiseris.” 

437  De beschrijving van de drie geferscipum wordt meestal opgevat als een beschrijving van de drie standen van de 
middeleeuwse samenleving, de oratores (‘biddenden’), labores (‘werkenden’) en bellatores (‘oorlogsvoerenden’). 
Geferscipum betekent letterlijk echter ‘gezelschap’. Om de discussie of Alfreds beschrijving nu wel of geen invulling 
is van indeling in drie standen, vertaal ik geferscipum met ‘groep’. Zie voor de discussie over de drie standen het: 
T.E. Powell, ‘The ‘three orders’ of society in Anglo-Saxon England’, Anglo-Saxon England 23 (1994) 103-132 en H. 
Kleinschmidt, ‘Notes on conceptual history of rule and representation in Medieval Europe’, Majestas 6 (1998), 19-
49, pp. 26-28. 
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Uit dit citaat blijkt dat wereldlijke macht gegrondvest is op twee zaken: de kunde en goede 
eigenschappen van de koning, aangeduid met het woord cræft, en materiële welvaart om 
onderdanen te belonen voor hun werkzaamheden. Een koning heeft twee verplichtingen bij 
de beoefening van zijn officium: hij moet zorg dragen voor het onderhoud van zijn 
onderdanen en hij moet zijn cræft baseren op wijsheid. Beide elementen zien we terugkeren in 
andere Oudengelse vertalingen van Alfred. Zo treffen we zorg voor zijn ondergeschikten aan 
in een discussie over aardse bezittingen in een toevoeging aan de Soliloquies: 
 

Hwæt wille ic ma cwæd aðer oððe be mete, oððe be drince, oððe be welan, oððe be wyrðscype, oððe be 
ænigum worldlusta? Ne wilnige ic heora nanes nawyt mycle ma ðonne ic nede sceol habban to þam 
þæt ic mynes lichaman hele and strengðe gehealdan mage. Ic beþearf þeah micle maren to ðara 
manna þearfa ðe ic bewitan sceal, þæs æac ic wilnige and nede sceal. 438 
 
Wat zal ik nog meer zeggen over eten, of drinken, of bezittingen, of eer bezitten of 
het hebben van enige wereldse lusten? Ik wil geen enkele van deze meer dan ik nodig 
zal hebben voor het onderhoud van mijn lichamelijke gezondheid en kracht. Ik heb 
echter veel meer nodig voor de behoeften van de mannen, die ik moet onderhouden, 
daarvoor ook wil ik en zal ik [wereldse bezittingen] nodig hebben. 

 
Het belang van wijsheid in combinatie met het lerende vermogen van de machthebber is 
overduidelijk in Alfreds ‘sociale wereldbeeld’. Zo vervangt hij Philosophia uit de Latijnse tekst 
van De Consolatione Philosophiae door Wisdom, vermoedelijk in navolging van de bijbelse 
Sapientia uit het deuteroncanonieke Boek der Wijsheid.439 Wijsheid is þæt hehsta good (het 
grootste goed),440 se æalra betste creft (de allerbeste deugd)441 en modor eallra mægena (de moeder 
van alle deugden).442 Het beste dat iemand kan doen in dit aardse leven is æfter wysdome spurige 
(wijsheid najagen).443 

Alfred besteedt daarnaast aandacht in zijn vertalingen aan gedrag dat lijkt te refereren 
aan typisch koninklijke bezigheden. Discenza wijst in haar werk op het intensieve gebruik 
van beeldtaal geënt op de jacht in de Boethius.444 Ook in de Soliloquies zijn soortgelijke 
passages te vinden die in verband gebracht kunnen worden met de jacht.445 Een verklaring 
                                                 
438  King Alfred's version of Augustine's Soloquies , ed. T. A. Carnicelli (Cambridge Massachusetts, 1969), l, I, 73 

[Verwijzingen naar deze editie: Solil.]: 11-16; Voor Alfred is dit een belangrijk punt, want hij brengt het een 
tweede keer in de discussie naar voren. Vergelijk: Solil., I, 72: 14-17, “Þeah me genoh cume, ne fagnige ic hys na 
ful swiðe, ne hys ful ungemetlice ne bruce, ne æac maran getilige to haldænne þonne ic gemetlice bi beon mage, 
and þa men on gehabban and gehealdan þe ic forðian scel” (‘Hoewel genoeg tot me komt [=welan], zal ik er niet 
heel blij mee zij, noch zal ik het volledig gebruiken, noch zal ik meer houden om te bezitten dan ik vanuit het 
oogpunt van matigheid mag gebruiken, en de mannen hebben [steunen] en onderhouden, die ik helpen moet’). 

439  Discenza, The King’s English, pp. 88-89. 
440  Solil., I, 75:17. 
441  Solil., I, 75: 18 
442  Boe., X, 21:10-11. 
443  Solil., I, 73:18. 
444  Discenza, The King’s English, pp. 101-104. Zijn noemt de volgende passages: Boe., XXVI, 59: 27-28; Boe., XXXII, 

73:27-31; Boe., XXXIII, 77-78: 31-32 en 1; Boe., XXXIV, 90: 25-27; Boe., XXXV, 94: 27-28; Boe., XXXVI, 109:3 
en Boe., XLII, 147:12. 

445  Zoekbewerkingen uitgevoerd met The Dictionary of Old English Corpus in Electronic Form, Dictionary of Old English 
Project, Centre for Medieval Studies, University of Toronto, ed. Antonette di Paolo Healey, bijgewerkt op 11 
febrari 2005, voortaan aangeduid met OEC. Het OEC is toegankelijk via de internetsite 
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voor het gebruik van deze jachtvoorstelling kan gevormd worden door de incorporatie van 
Angelsaksische waarden en voorstellingen in de christelijke teksten om de herkenbaarheid te 
vergroten en zo de autoriteit van de vertaler te onderstrepen.446 Een zeer waarschijnlijke 
aanvullende verklaring kan zijn dat Alfred deze beelden incorporeerde om zijn geleerdheid af 
te zetten tegenover zijn mannelijkheid.447 Jagen behoorde immers tot de typerende 
activiteiten van aristocratische leken, net als het huwelijk en de daarbij behorende huwelijkse 
plichten, de oorlogsvoering, het vervullen van een officium en het vieren van feesten.448 

Ook besteden ook de koningsbiografieën van Einhard, Theganus en Asser aandacht 
aan de jacht.449 Een duidelijke analogie treffen we aan in de Vita Ælfredi: Na hevige 
pijnaanvallen tijdens een jachtpartij in Cornwall richt Alfred zich in een gebed tot St 
Gueriir.450 In deze passage verbindt Asser in één gebeurtenis de wereldse activiteit van het 
jagen met de spirituele activiteit van het bidden. Een verklaring kan zijn, dat Asser Alfreds 
onvolmaaktheid wilde afzetten tegen zijn mannelijke fortitudo om zo de verdenking van 
ongeschiktheid voor het koningschap weg te nemen.451 Een andere uitleg zou kunnen zijn, 
dat Asser het aristocratische, Angelsaksische beeld van koninklijk gedrag wilde laten 
samensmelten met het christelijke beeld van een nederig vorst in gebed tot God. De 
aandacht die de koningsbiografiën schenken aan het fysieke, mannelijke karakter van de jacht 
en de incorporatie van beeldtaal uit de jacht in de Boethius en de Soliloquies lijken aanwijzingen 
voor Alfreds taakopvatting. De opmerking æfter wysdome spurige (wijsheid najagen)452 bevestigt 
dat hij zichzelf als rex én rector beschouwde.  

Niet alleen Discenza vermijdt het om Alfreds koningschap als een voorbeeld van het 
‘christelijke’ koningschap te omschrijven. Hoewel Wallace-Hadrill erkent dat Alfreds 
koningschap christelijke trekjes vertoont, benoemt hij Alfreds koningschap uiteindelijk als 
‘Germaans’.453 Zijn argumentatie is omstreden. Hij wijst op de nadruk die in de Anglo-Saxon 
Chronicle gelegd wordt op Alfreds militaire capaciteiten en op de genealogie in de Vita Ælfredi, 
die Alfreds afstamming op Wodan en alle belangrijke Angelsaksische mythologische helden 

                                                                                                                                                 
http://ets.umdl.umich.edu/o/oec/. Het OEC maakt gebruik van de volgende edities: King Alfred’s West-Saxon 
Pastoral Care, ed. H. Sweet, Early English Text society, original series no. 45/50 (2e druk; Londen etc., 1909) voor 
PC., King Alfred's Old English version of Boethius, ed. W.J. Sedgefield (2e druk; Darmstadt, 1968) voor Boe., König 
Alfreds des Grossen bearbeitung der Soliloquien des Augustinus, ed. W. Endter, Bibliothek der angelsächsischen Prosa XI 
(Hamburg, 1922) voor Solil., The West-Saxon Psalms. Being the prose portion of the ‘first fifty’, of the so-called Paris-Psalter, 
eds. J.W. Bright & R.L. Ramsey, The Belles-Lettres Series I: English Literature (Boston & Londen, 1907) voor 
PPs (prose; O’Neill). Ter verduidelijking van de andere edities zal ik de afkorting Solil. (E) gebruiken voor de editie 
van Endter en PPs (pose; B&R) voor de editie van Bright & Ramsey ter onderscheidt van Solil. voor Carnicelli en 
PPs (prose; O’Neill) voor O’Neill. Zoekterm ‘spuri*’ en ‘spyri*’: Solil. (E), I. 31:6; Solil. (E), I., 40.15; Solil. (E), I, 
42:9, Solil. (E), I, 46:14; Solil. (E), II, 59:12. 

446  Discenza, The King’s English, p. 103. 
447  S. Lerer, Literacy and Power (Lincoln & Londen, 1991), p. 78. 
448  S. Airlie, ‘The anxiety of sanctity: St Gerald of Aurillac and his maker’, Journal of Ecclesiastical History 43 (1992), 

372-395, p. 376. 
449  Einhard, 22, 194: 3; Einhard, 22, 194: 6; Theganus, 19, 226; Asser, 22, 20: 15-16; Asser, 74: 18; Asser, 76, 59:4. 
450  Asser, 74, 55: 21-22. Over St Guerriir is ons niet bekend naast deze informatie van Asser. Keynes & Lapidge 

menen dat St Guerriir misschien wel de Ierse St. Gwinear is. Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king 
Alfred and other Contemporary Sources, ‘Notes: Asser’s Life of King Alfred’’, noot 141, p. 254. 

451  P. Kershaw, ‘Illness, power and prayer in Asser’s Life of Alfred’, Early Medieval Europe 10:2 (2001), 201-224, p. 221. 
452  Solil., I, 73:18. 
453  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, p. 151: “Should we now call kingship Christian rather than Germanic? I 

think it is still Germanic; warfare still holds a prime place in Anglo-Saxon society.” 



 
- Alfreds ideale samenleving - 

 
 

 
 

78 

herleidt.454 Zijn kwalificatie van Alfreds koningschap als ‘Germaans’ doet echter vermoeden 
dat Alfreds koningschap Angelsaksische invloeden incorporeert. Om te begrijpen waarom 
Wallace-Hadrill en Discenza zo’n moeite hebben met de kwalificatie van Alfreds 
koningschap als ministerium, is het interessant om te kijken naar de incorporatie van 
Angelsaksische elementen in de Oudengelse vertalingen, alvorens een eindoordeel uit te 
spreken over Alfreds opvatting van het koningschap. 

Bij lezing van de Boethius en de Soliloquies valt op dat er in beide teksten veel aandacht 
geschonken wordt aan ‘vriendschap’. Deze passages zijn niet uniek voor de Oudengelse 
teksten, ook de oorspronkelijke werken handelen over ‘vriendschap’. De vertalingen die 
Alfred gemaakt heeft, zijn echter veel uitvoeriger dan de oorspronkelijke Latijnse passages in 
De Consolatione Philosophiae en de Soliloquia. Daarnaast lijkt de Oudengelse taal ruimte te 
bieden voor een ander begrip van de passages dan het Latijn. Alfreds vertalingen zijn 
uitwerkingen van zijn interpretatie van de oorspronkelijke teksten. Hierdoor wordt het 
begrip ‘vriendschap’ veel nadrukkelijker gepresenteerd in de Boethius en de Soliloquies. Dit 
nuanceverschil is opvallend, zeker in het kader van een onderzoek naar koningschap. De 
uitvoerigheid van Alfreds vertalingen doet vermoeden dat hij als machthebber geïnteresseerd 
was in de uitwerkingen van vriendschap. Discenza noemt juist deze uitwijdingen van Alfred 
als argument om de herkenbaarheid van de Latijnse werken bij het Angelsaksische publiek te 
verhogen.455 Dit doet vermoeden dat Alfreds behandeling van ‘vriendschap’ Angelsaksische 
opvattingen laat zien. Voor het begijpen van Discenza’s en Wallace-Hadrills aarzelingen om 
Alfreds koningschap als ‘christelijk’ te bestempelen, is het nuttig om een studie te maken van 
de behandeling van ‘vriendschap’ in de Oudengelse teksten.  
 
 

‘Amicitia’ 

 ‘Vriendschap’, meestal aangeduid met de Latijnse benaming amicitia, wordt in de 
constitutionele geschiedschrijving een rol toegekend bij het bepalen van de verhoudingen 
tussen de koning, edelen en de Kerk in de vroege Middeleeuwen. Gerd Althoff is van 
mening dat amicitia van essentieel belang was voor het functioneren van de middeleeuwse 
samenleving.456 Het definiëren van vriendschap, het smeden van vriendschapsbanden en de 
rechten en plichten die kleven aan het succesvol in stand houden van een vriendschap staan 
in deze structuralistische benadering in causaal verband met het handhaven van de orde in 
de middeleeuwse samenleving. Amicitia is een begrip dat in de eerste plaats met macht en 
machtsuitvoering geassocieerd moet worden.457 

De structuralistische benadering van amicitia is gebaseerd op Cicero’s interpretatie 
van ‘vriendschap’. Cicero beschouwde amicitia als een essentieel onderdeel van de honestas 

                                                 
454  Wallace-Hadrill, Early Germanic Kingship, pp. 150-151. Wallace-Hadrill vergeet alleen te vermelden dat Asser 

Alfreds afstamming helemaal herleidt tot Adam en onderweg een flink aantal bijbelse helden en profeten tot 
Alfreds familie aanwijst. Asser, c. 1. 

455  Discenza, The King’s English, p. 58. 
456  G. Althoff, ‘Friendship and political order’, in: J. Haseldine (ed), Friendship in Medieval Europe (Bridgend, 1999)91-

105, , pp. 91-92. 
457  G. Althoff, Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren Mittelalter 

(Darmstadt, 1990), pp. 5-9. 
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(‘eervolle staat’), die ten grondslag ligt aan het aanzien van een mens op grond van zijn 
virtutes (‘deugden’). Vriendschap was de ultieme uiting van humanitas (‘menselijkheid’).458  

In navolging van ideeën van Plato en Aristoteles, meende Cicero dat de virtus (‘het 
geheel aan deugden’; ‘deugdzaamheid’) van een mens deels bepaald werd door de manier, 
waarop een mens vriendschapsbanden onderhield: amicitia en virtus waren verwante 
concepten. Plato en Aristoteles hadden ‘vriendschap’ gedefinieerd als de wil om het goede te 
doen: amicitia was een manier om het summum bonum (‘het grootste goed’) te benaderen en 
kon een mens in contact brengen met het goddelijke.459 Cicero zag de relatie tussen ‘deugd’ 
en ‘vriendschap’ op een andere manier. Om vriendschap te kunnen sluiten, was het 
noodzakelijk om deugdzaam te zijn en deugdzaam te leven.460  

Onderling respect, gebaseerd op gelijkheid (aequitas), een goede verstandhouding 
(concordia) en rechtvaardigheid (iustitia), was een tweede essentiële condititie voor het aangaan 
van amicitia. Vriendschap tussen verschillende standen was in Cicero’s beleving niet 
mogelijk.461 De combinatie van de deugd iustitia en de sociale omgangsvorm amicitia leidde 
tot het maatschappelijke ideaal van orde en stabiliteit. Vriendschap stond aan de basis van de 
ordelijke maatschappij en was in de eerste plaats een sociale constructie.462 Amicitia leidde tot 
ord,o en het handhaven van de orde en stabiliteit was één van de belangrijkste taken van een 
christelijk vorst. 

Naast Cicero’s opvattingen, zijn de geschriften van Augustinus in de Middeleeuwen 
van grote invloed geweest voor het definiëren van ‘vriendschap’. Augustinus benadrukt dat 
amicitia gebaseerd moest zijn op een goede verstandhouding (concordia) en onderlinge affectie 
(dilectio). Hij ging ervan uit dat vriendschap gebaseerd was op de wens om een ander te 
steunen uit liefde. Echte vriendschap (vera amicitia) kon alleen ontstaan in een sfeer van 
onderling vertrouwen. De belangrijkste begrippen die hij hiermee associeerde, concordia (‘een 
eenheid van hart’) en benevolentia (‘het goede wensen’,‘mededogen’), waren essentieel voor 
zijn begrip van vriendschap.463  

Voor Augustinus was ‘gelijkheid’ geen noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan 
van vriendschappelijke betrekkingen. Hoewel mensen van nature gelijk aan elkaar zijn, werd 
sociale ongelijkheid en ondergeschiktheid geautoriseerd door de Bijbel.464 Autoriteit leidt tot 
ongelijkheid en vriendschap veronderstelt gelijkheid. Is het mogelijk om deze schijnbaar 
tegenovergestelde begrippen met elkaar in overeenstemming te brengen? Augustinus 

                                                 
458  E.G. Cassidy, ‘The significance of friendship : reconciling the classical ideals of friendship and self-sufficiency’, 

in: T.A.F. Kelly & P.W. Rosemann (eds.), Amor Amicitiae: on the Love that is Friendship, Recherches de Théologie et 
Philosophie médiévales Bibiliotheca 6 (Leuven, Parijs & Dudley MA, 2004) 39-62, p. 56. Gebaseerd op Cicero, 
Laelius De Amicitia Dialogus, ed. R. Combès, Les Belles Lettres 78 (Parijs, 1975).  

459  Cassidy, ‘The significance of friendship’, pp. 41 en 44. 
460  Cassidy, ‘The significance of friendship’, p. 55. 
461  R. Le Jan, ‘Le lien social entre Antiquité et haut Moyen Age : l’amitié dans les lettres gauloises’, in : D. 

Hägermann, E. Haubrichs & J. Jarnut (eds.), Akkulturation. Problem einer germanisch-romanischen Kultursynthese in 
Spätantike und frühem Mittelalter (2e druk ; Berlin & New York 2004), 528-546, pp. 528-529. 

462  Cassidy, ‘The significance of friendship’, p. 43.  
463  Augustinus van Hippo, Contra Academicos, ed. W.M. Green, CCSL 29 (Turnhout, 1970), III, vi, 42, 13. Geciteerd 

door: D. Burt, ‘Friendship and subordination in earthly societies’, in: E. Ferguson (ed.), Christianity and Society. The 
social world of Early Christianity (New York & Londen, 1999) 315-355, 317-321. Eerder verschenen onder dezelfde 
titel in: Augustine Studies 22 (1991), 83-123.  

464  Bijbel, Romeinen 13:1-7 en 1 Petrus 2:13-19. Paulus en Petrus roepen gelovigen op om zich te onderwerpen aan 
het wereldse gezag dat ingesteld is door God. 
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verklaart deze contradictie op basis van zijn geloof. God wordt in de Bijbel herhaaldelijk een 
‘vriend’ genoemd.465 Maakt dit nu dat God en mensen gelijkwaardig zijn? Het antwoord is 
natuurlijk ontkennend, waardoor vriendschap tussen ongelijken in rang en stand mogelijk 
moet zijn. Augustinus zag vriendschap als één van Gods gaven, die het leven op aarde 
dragelijk maakten. Aardse vriendschap kon niet perfect zijn. Alleen in de hemel zou het 
mogelijk zijn om alle condities te vervullen, die een vriendschap tot een volmaakte 
vriendschap zouden maken. Daardoor is het mogelijk om te spreken over vriendschap 
tussen twee ongelijken in rang, omdat daardoor slechts één conditie van de ‘perfecte 
vriendschap’ onvervuld blijft.466 Vriendschap was een basisconditie voor het optimaal 
functioneren van de aardse samenleving, zolang de bezitters van auctoritas (‘macht’, ‘gezag’) 
bewust waren van de oorspronkelijke gelijkheid van de mensheid en rechtvaardig 
bestuurden.467 Ook Augustinus verbond amicitia dus met de virtus (‘staat van deugdzaamheid’) 
van de mens. 

De invloed van Cicero en Augustinus maakt het begrijpelijk dat virtus (‘deugd’) en 
auctoritas (‘gezag’) verbonden werden met de begripsbepaling van amicitia in de 
Middeleeuwen. De manier waarop amicitia beschreven wordt, kan ons eveneens helpen om 
de relatie tussen gezag en deugd beter te begrijpen. Alfreds uitgebreide aandacht voor het 
concept ‘vriendschap’, kan aanwijzingen bevatten over de manier waarop hij deugd en gezag 
verbond met de perceptie van koninklijke macht.  

 
 
‘Ða getriewan freond’ 

Om enig inzicht te krijgen in de keuzes die Alfred maakt bij de vertaling, zal ik allereerst één 
passage over vriendschap uitvoerig bespreken. De keuze is ruim: in de Soliloquies is in 
tweeëndertig passages sprake van een vorm van ‘vriendschap’, in de Boethius zelfs in 
vijfenveertig passages. De aangetroffen woorden om vriendschap aan te duiden zijn: freond,468 
freondscipe,469 freondræden,470 gefera,471 geferscipe,472 geferræden,473 gemagas,474 geþofta,475 deorwyrþe,476 en 

                                                 
465  Gebruikmakend van een zoekfunctie in de King James’ Bible op www.htmbible.com, heb ik de volgende 

passages gevonden die de vriendschap tussen God en mensen beschrijven. Als een overzicht is het waarschijnlijk 
niet compleet zijn, maar het geeft een indicatie van het gebruik van ‘vriendschap’ als beschrijving voor de relatie 
tussen God en mensen: Bijbel, Exodus, 33:11; 2 Kronieken 20:7; Jesaja 41:8; Johannes 15:13-17 en Jacobus 2:23. 

466  Burt, ‘Friendship and subordination in earthly societies’, pp. 333-334, 337. 
467  Augustinus van Hippo, De Civitate Dei, eds. B Dombart & A. Kalb, CCSL 48, xiv, 24, 446-448, geciteerd door 

Burt, ‘Friendship and subordination in earthly societies’, p. 340. 
468  Voor de inventarisatie heb ik wederom gebruik gemaakt van de zoekfunctie in het OEC. freond: Boe., XX, 48: 8; 

Boe., XXIV, 54:15, 17; Boe., XXIX, 67:15, 24; Solil,. I, 55:26; Solil. I, 57:15, 16, 18, 22; Solil, I, 58:1; Solil.,I, 71:2, 7, 
14 en 18; Solil,. I, 74:1, 12; Solil., II, 87:21; Solil., III, 95: 3, 7, 8 en 26 en Solil., III, 96:2, 5, 7, 9, 17 en 18 en friend: 
Boe., koptekst, 29; Boe., II, 8:13; Boe., XX, 48:19; Boe., XXIV, 54:9 en 20; Boe., XXXVII, 111:18; en frind: Boe., XX, 
48:15; Boe., XXI, 50:2; en frend: Boe., XXIX, 67:16, 19. 

469  freondscipe: Boe., koptekst, 29; Boe., I, 7:8; Boe. XXIV, 53:20; freondscype: Solil., I, 62:27,32; Solil., I, 63:3, 16 en Solil., I, 
74:14. 

470  freondrædenne: Boe. XXI, 49:33; Boe. XXI, 50:3. 
471  gefere: Boe., VII, 18:11 en gefera: Boe., XVI, 36:19 en 22; Boe., XX, 47:19; Boe., XXI, 49:14; Boe., XXI, 50:2 en geferena: 

Boe., XXIV, 53:17 geferum: Boe., XXIV, 53:17; Solil., II, 88:10; Solil., II, 89:2. 
472  gefercipes: Boe., V, 11:15; geferscipum: Boe., XVII, 40:19; geferscipas: Boe., XVII, 40:22; geferscipe: Boe., XXXVI, 111: 9, 13 

en 20. 
473  geferrædenne: Boe., XVI, 37:18; Boe., XXI, 49:30; Boe., XXIX, 67:22 en geferræden: Boe., XXIX, 67:23; geferædenne: Solil., 

I, 74:14 en geferædena: Solil., I, 74:14. 
474  gemagum: Boe., XXIV, 54:12. 
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deorling.477Ook in de Pastoral Care en de psalmenvertaling is sprake van ‘vriendschap’.478 Toch 
zullen deze teksten buiten beschouwing gelaten worden in de bespreking van Alfreds 
begripsbepaling van ‘vriendschap’, omdat de Oudengelse vertalingen de bronteksten in alle 
gevallen nauwgezet volgen. De bespreking van ‘vriendschap’ in de Pastoral Care en de 
psalmenvertaling geeft een goed beeld van christelijke opvattingen over ‘vriendschap’, maar 
geeft geen nieuwe informatie over Alfreds opvattingen over ‘vriendschap’. Hoogstens kan 
gesteld worden dat Alfred goed bekend was met het christelijk gebruik van amicitia. 

Twee passages in de Boethius handelen daarnaast nog indirect over vriendschap: in 
Boe., X, 23:4-6 wordt het ancer (‘anker’) dat ða ealdormen (‘de hoge edelen’) vormen besproken, 
en in Boe., XIV, 30:26-28 is sprake van de fiend (‘vijand’), en worden met deze bespreking de 
eigenschappen van een freond geïmpliceerd. In Solil., I, 59: 10-13 wordt daarnaast nog een 
relatie beschreven die op te vatten is als een vorm van amicitia: de verhouding tussen een cniht 
(‘knecht’; ‘dienaar’) en een hlaford (‘wereldlijk heer’) op basis van treowða (‘vertrouwen; 
trouw’). Een soortgelijke passage treffen we aan in Solil., II, 87: 18, waarin het vertrouwen 
van de spreker, þu treowast, ten aanzien van zijn esne (‘dienaar’) en þe unrican hlaford (‘de weinig 
vermogende heer’) geschetst wordt. Van totaal andere aard is de ‘vriendschap’ die 
beschreven wordt in Solil., I, 49: 20-21 tussen Augustinus en fæawa cuðe men and creftige (‘een 
aantal intelligente en kundige mannen’). Zij moeten hem bijstaan (awyrden) in de discussie 
met Gesceadwisnes (Ratio, Augustinus’ gesprekspartner: zijn eigen verstand). 
 Uitgangspunt voor de bespreking van Alfreds wijze van vertalen, zal de volgende 
passage uit de Boethius zijn: Boe., XXIV, § iii, 54: 6-22. De keuze voor dit fragment is niet 
toevallig, maar gebaseerd op eerder onderzoek van Nicole Discenza. Zij heeft een 
uitgebreide studie gemaakt van de manier waarop Alfred te werk gaat bij het vertalen. Zij ziet 
in de keuzes die hij maakt bij het vertalen een bewijs voor een heuse ‘vertaalstrategie’. Omdat 
Alfreds gezag als koning hem niet automatisch het gezag verleende van een filosoof-vertaler, 
hanteert hij bepaalde technieken om zijn vertalingen van autoriteit te voorzien.479 Eén van 
zijn methoden was nadrukkelijk te laten zien dat hij de nuances van het Latijn beheerste en 
als het ware ‘boven zijn vertaling’ stond. Dit kon hij bereiken door extra informatie toe te 
voegen of door te laten zien dat hij de moeilijke materie uit het origineel begreep door op 
begrijpelijke wijze de inhoud uit te leggen aan de onwetende lezer. De lezer van de 
Oudengelse teksten zou immers waarschijnlijk nooit het Latijnse origineel bestuderen en 
moest op de betrouwbaarheid van de vertaling kunnen rekenen.480  
                                                                                                                                                 
475  geþoftan: Solil., II, 88:6. 
476  diorwyrþre: Boe., X, 22:31 en diorwyrðre: Boe., XX, 48:17; Boe., XXXIV, 83:31 en diorwyrðra: Boe., XV, 33:24. 
477  deorlingum: Boe., XXVII, 62:13; Boe., XXIX, 65:1 en 15 en deorlingas: Boe., XXVII, 64:28; Boe., XXXIX, 133: 12; 

Solil., III, 94:4 en deorlinges: Solil., III, 94:5 en deorlinga: Solil., III, 96: 24 
478  freond: PC., XXI, 167:4, 9, 15; PC., XXVIII, 193:2, 7; PC., XLVI, 355:15; PC., XLIX, 381:14; PC., XLIX, 383:3, 

14; PC., LIV, 421:34; PC., LXV, 463:4 en friend: PC., XIV, 85:23; PC., XXI, 165:23; PC., XXVIII, 193:17,20; PC., 
XXXV, 239:19; PC., XLIV, 323:22, 26; PC., XLIX, 377:2 en freondscipe: PC., XLVI, 353: 18, 22, 25; PC., XLVI, 
355:3, 7; PC., LII, 407:35 en gefera: PC.,koptekst, 17; PC., XII, 75:11; PC., XVII, 107:6, 9; PC., XXI, 157:4; PC., 
XXI, 165:26; PC., XXXIV, 231:11; PC., XXXVIII, 273:7; PC., XLI, 305:6; PC., XLVI, 353:18; PC., XLVII, 
359:26; PC., XLVII, 363:2; PC., LVI, 435:31 en PPs (prose; O’Neill), 7:14 en geferscipe: PC., XVI, 103:14; PC., XXI, 
167:22; PC., XXII, 169:8; PC., XXXVI, 261:12; PPs (prose; O’Neill), 29:2 en geferræden: PC., XVII, 111:23; PC., 
XVII, 113:13; PC., XVII, 121:22; PC., XVII, 123:2; PC., XVIII, 129:25; PC., XLVI, 347:11; PC., XLVI, 349:4-5, 
21; PC., XLVII, 363:20 en diorwyrðre: PC., XVIII, 133:12, PC., LVII, 439:29. 

479  Discenza, The King’s English. Stragedies, p. 13. 
480  Discenza, The King’s English, pp. 15-17. 
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Een andere vertaaltechniek die Alfred hanteerde om zijn gezag als wealstod (interpres; 
‘middelaar’, ‘uitlegger’, ‘vertaler’) te bevestigen, was het aanvaardbaar presenteren van de 
tekst in een vorm die de Angelsaksische lezer kon begrijpen. Eén methode was om 
Angelsaksische maatschappelijke concepten te integreren in de vertaling en zo de 
herkenbaarheid van het besprokene te vergroten. Discenza ziet in de passages over 
koningschap en vriendschap in de Boethius hiervoor een illustrerende functie weggelegd.481  

Discenza meent haar gelijk bevestigd te zien in de genoemde passage, Boe., XXIV, 
54:6-22. Zij noemt de passage cruciaal voor een begrip van het Angelsaksische koningschap 
en de Angelsaksische verhoudingen.482 Haar onderzoek is echter op dit gebied niet compleet. 
Aanverwante passages uit de Soliloquies worden door haar niet behandeld. Een vergelijkend 
onderzoek tussen de beide teksten zal extra argumenten opleveren om haar conclusies over 
Alfreds vertaalstrategie te ondersteunen. Het begrip van de door haar aangemerkte ‘cruciale 
passage’ is echter niet zo eenvoudig als zij het voorstelt. Om deze redenen lijkt het nu 
allereerst nuttig om de passage te bestuderen en te vergelijken met de Latijnse brontekst, 
alvorens in te gaan op de implicaties voor het begrip van Alfred en het Angelsaksische 
koningschap: 
 

Sume tiliað mid micelre geornfulnesse wifa, forðæm þæt he þurh ðæt mæge mæst bearna begitan, 7 eac 
wynsumlice libban. Ða getriewan friend þonne ic secgge sie ðæt deorwyrðeste ðing ealra þissa 
weoruldgesælða; ne sind furðum to weoruldgodum to telanne, ac to godcundum; forþa seo lease wyrd hi 
na forð ne bringð, ac se God þe hi gecyndelice gesceop to gemagum. Forþamðe ælces oðres þinges on 
þisse worulde mon wilnað, oððe forþaþe he mæg þurh þæt to anwealde cuman, oððe to sumum 
woruldluste, butan þæs getreowan freondes; þone mon lufað hwilum for lufum 7 for triowum, þeah he 
him nanra oðerra læna ne wene. Þæt gecynd gefægð 7 gelimð þa friend togadre mid swiðe untodeledlicre 
lufe. Ac mid þissum woruldgesælðum 7 mid þis andweardan welan mon wyrcð oftor fiond ðonne 
freond. Be ðisan 7 be mænegum þillicum mæg beon eallum monnum cuð ðætte ealle þa licumlican god 
bioð for cuðran ðonne ðære sawle cræftas.483 
 
Een enkeling begeert vrouwen in alle heftigheid, omdat hij via hen veel kinderen wil 
krijgen en ook omdat hij een gemakkelijk leven wil leiden. Ware vrienden, ik verzeker 
het je, zijn het kostbaarste bezit van alle wereldse gaven. Ze zijn niet tot de wereldse 
gaven, maar tot de goddelijke te rekenen. Want niet het onbetrouwbare Lot brengt ze 
voort, maar het is God die hen op natuurlijke wijze tot gelijken geschapen heeft. Men 
wil al het andere in deze wereld, omdat hij via hen tot macht, of tot één of ander 
pleziertje kan komen, op de trouwe vriend na; van hem houdt een man soms omwille 
van de liefde, en soms omwille van vertrouwen, hoewel we van hem geen enkele 
andere beloning kunnen verwachten. De natuur verbindt vrienden en verenigt hen in 
een onverbrekelijke liefde. Maar met deze wereldse gaven en met de huidige voorspoed 
maakt een man vaker een vijand dan een vriend. Omwille van deze en allerlei 
soortgelijke redenen moet aan alle mannen duidelijk zijn dat al het lichumlican god (het 

                                                 
481  Discenza, The King’s English, 58. 
482  Discenza, The King’s English, 79. 
483  Boe., XXIV, 54:6-22. 
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wereldse goed; de lichamelijke goede eigenschappen) ondergeschikt is aan de cræftas 
(kwaliteiten; deugden) van de ziel.484 

 
In De Consolatione Philosophiae: 
 

In his igitur ceterisque talibus humanorum actuum votorumque versatur intentio veluti nobilitas 
favorque popularis, quae videntur quandam claritudinem comparare, uxor ac liberi, quae incunditatis 
gratia petuntur; amoricorum vero quod sanctissmum quidem genus est non in fortuna sed in virtute 
numeratur, reliquum vero vel petentiae causa vel delectationis assumitur.485 
 
Op dit soort zaken is het streven van de mensen dus gericht, bij wat ze doen en wat ze 
voor zichzelf wensen. Zo maken ze zich druk om aanzien en populariteit omdat dat 
hun naam ten goede lijkt te komen, en zo zijn ze gebrand op het hebben van vrouw en 
kinderen omwille van het plezier dat ze ervan denken te hebben. Wat de vriendschap 
betreft, in haar heiligste vorm wordt die niet tot de goederen gerekend die je zomaar 
toevallen, maar beschouwd als beloning van de deugd; op de overige vormen ervan is 
men echter wel degelijk uit, omdat er toename van macht of plezier mee verbonden 
is.486 

 
Alfreds vertaling geeft een aantal opmerkelijke toevoegingen aan de oorspronkelijke Latijnse 
tekst. Alfred associeert eerder in dit hoofdstuk het hehsta good/hehste gesælð (‘het hoogste 
goed/zaligheid’) nadrukkelijk met God.487 Boëthius daarentegen spreekt over een meer 
abstract summum bonum (‘hoogste goed’). Een staat waarin het aan niets ontbreekt, die hij 
definieert als een staat van beatitudinem (‘geluk’).488 Deze voorstelling van het summum bonum is 
gebaseerd op de voorstellingen van Aristoteles en Plato.489 Waar Boëthius een amicus een 
uiting van deugd (virtus) noemt, stelt Alfred ða getriewan freond op één lijn met de goddelijke 
gaven (godcundum [godu]), God (God), de (goddelijke) natuur (gecynd) en de goede 
eigenschappen (cræftas) van de ziel. Op deze manier schetst Alfred in tegenstelling tot 
Boëthius nadrukkelijk een christelijke context, waarin ða getriewan freond begrepen moet 
worden.  

Een ander belangrijk verschil ligt in de nadruk die Alfred legt op het aspect trouw. 
De nadruk op de trouw en betrouwbaarheid van een friend, wordt benadrukt door de 
herhaling die hij toepast in het geciteerde fragment (Ða getriewan friend; þæs getreowan freondes; for 

                                                 
484  De Nederlandse vertalingen van de Boethius zijn van eigen hand, in eerste instantie gebaseerd op mijn lezing van 

het Oudengels. Ik heb daarnaast gebruik gemaakt van de Engelse vertaling van W.J. Sedgefield, King Alfred’s 
Version of the Consolations of Boethius. Done into modern English, with introduction (Londen, Edinburgh en New York, 
1900) en van de vertaalde passages in S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other 
Contemporary Sources (Hamondsworth etc., 1983). Er bestaat veel discussie over de vertaling van bepaalde passages. 
Wanneer de keuze van een vertaling van invloed kan zijn op mijn betoog, zal ik de verschillende opties noemen 
en verantwoorden. 

485  Cons. Ph., III, 2, 9 : 26-32. 
486  De Nederlandse vertaling is van R.F.M. Brouwer, Boëthius. De vertroosting van de filosofie (2e druk; Amsterdam, 1990), 

III, 2, p. 109. 
487  Boe., XXI, 52:20-22: “þe hehste gesælð (..) þæt is þonne God.” 
488  Cons. Ph., III, 2, 3: 9-10: “Liquet igitur esse beatitudinem statum bonorum omnium gongregatione perfectum”. 
489  Brouwer, Boëthius. De vertroosting van de filosofie, aantekeningen, noot 9 en 11 bij III, 2, p. 216. 
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lufu 7 for triowum).490 Getriewe heeft naast de hoofdbetekenis ‘trouw’, ook de bijbetekenissen 
‘eerlijk’, ‘betrouwbaar’ en ‘waar’, en krijgt als Latijns equivalent fidelis toegewezen.491 Ook in 
Latijnse teksten komen de combinaties amicus fidelis (‘trouwe vriend’) en amicus verus (‘ware 
vriend’) veel voor.492 De context waarin we de Latijnse combinaties in de negende eeuw 
aantreffen doet vermoeden dat Alfred een bijzondere lading wenst mee te geven aan het 
begrip ‘vriend’. De Latijnse combinatie amicus fidelis/verus wordt veel gehanteerd in 
oorkonden en wetten.493 Daarnaast wordt er veel gesproken over amicitia in de 
correspondentie tussen missionarissen, geleerden en machthebbers.494 Deze teksten hebben 
een sociale functie: er worden erfenissen verdeeld, geschillen beslecht en coalities gesmeed.  

Doordat het aspect van trouw in zijn geheel ontbreekt in de Latijnse lezing van de 
tekst, ontstaat het vermoeden dat Alfred zijn toevoegingen op grond van zijn sociaal-
politieke ervaringen als machthebber baseert. Discenza wijst daarnaast op de 
nuanceverschillen in het gebruik van het Latijn en het Oudengels. Waar amicus in het werk 
van Boëthius staat voor een vriendschappelijke relatie tussen gelijken in rang, kan Alfred met 
freond ook een relatie tussen ongelijken in status beschrijven. Zij ziet in deze passage, in 
navolging van Kurt Otten, het bewijs voor een verschuiving van het Romeinse naar het 
Angelsaksische waardensysteem.495  

Is het echter zo eenvoudig als Discenza en Otten het presenteren? De aard van de 
beschreven vriendschap in deze passage is lang niet zo eenduidig als zij het doen 
voorkomen. Alfred impliceert in zijn bewerking wel degelijk een basis van gelijkheid. Hij 
schrijft immers dat ware vriendschap in de eerste plaats van God komt, op basis van 
gelijkheid: ‘ac se God þe hi gecyndelice gesceop to gemagum’.496 Gemagu, afstammend van gemaga, 
betekent ‘maat’, ‘gelijke’, ‘lotgenoot’ en wordt gelijkgesteld met het Latijnse socius.497 In het 
supplement behorende bij The Anglo-Saxon Dictionary wordt de definitie van gemaga echter 
strikter gedefinieerd. Het is een gelijke, maar kan ook slaan op de directe partner die niet in 
bloedverwantschap verbonden is: in het Latijn uxor (‘echtgenote’).498 Dit schept enige 
verwarring in combinatie met de voorafgaande stelling. Heeft Alfred het in deze passage 
over echtgenoten of over vriendschap in een sociaal-politieke context?  

Om antwoord op deze vraag te geven is het noodzakelijk om nauwkeuriger te kijken 
naar de mogelijke woordbetekenissen. Het Latijnse amicus wordt meestal begrepen in de 
context waarin Cicero het begrip gebruikt. Amicus is in de eerste plaats een ‘vriend’, een ‘lid 
van de gemeenschap’, een ‘gelijke’, een ‘metgezel van de machthebber’.499 Dit klassieke 
                                                 
490  Boe., XXIV, 54:9, 15 en 16. 
491  B&T, lemma: getreowe, p. 460. 
492  Le Jan, ‘Le lien social entre Antiquité et haut Moyen Âge’, p. 532. 
493  Althoff, ‘Friendship and political order’, p. 96. 
494  H.-W. Goetz, 'Beatus homo qui invenit amicum: the concept of friendship in early medieval letters of the Anglo-

Saxon tradition on the continent (Boniface, Alcuin)’ in: J. Haseldine (ed), Friendship in Medieval Europe (Bridgend, 
1999), 124-136, p. 126. 

495  Discenza, The King’s English, p. 79; K. Otten, König Alfreds Boethius, Studien zur englischen Philologie, Neue Folge 
3 (Tübingen, 1964), 117. Otten wijst eveneens op het verband dat gelegd kan worden met een passage in de 
vorstenspiegel Liber de Rectoribus Christianis van Sedulius Scottus, ed. Hellmann, 39, 13ff. 

496  Boe., XXIV, 54: 12. 
497  B&T, lemma: gemaga, p. 412. 
498  T&C, lemma: gemaga, p. 364. 
499  Lexicon Latinitatis Medii Ævi, A. Blaise, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis (Turnhout, 1975), lemma: 

amicus [voortaan Blaise]; p. 41; Lewis & Short, lemma: amicus, p. 105. 
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vriendschapsbegrip is gebaseerd op gelijkheid in rang, stand en status. Ware vriendschap is 
niet alleen een afspraak tussen twee gelijkgestemden, maar ook een levensideaal verwant aan 
de virtus (de staat van deugdzaamheid van een mens).500  

Het Oudengelse freond is een stuk minder neutraal in betekenis dan amicus, en het 
woord kan daarom op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. In An Anglo-Saxon 
Dictionary maken de samenstellers, Boswell en Toller, zich er met een simpele gelijkstelling 
aan amicus vanaf, en met de constatering dat feond (‘vijand’; ‘tegenstander’) de 
tegenovergestelde waarde vertegenwoordigt.501 In het in 1972 uitgekomen supplement bij An 
Anglo-Saxon Dictionary zijn Toller en Campbell uitgebreider: een freond is iemand ‘die zich 
verheugt in wederzijdse affectie’, ‘iemand die eerst een vreemde was’, ‘iemand die zowel 
plichten verschuldigd is aan een koning, als rechten ontleent aan zijn vriendschap’, ‘een 
geliefde’, ‘iemand die het goede voorheeft met een ander’, ‘iemand die in een gerechtelijke 
context verantwoordelijkheid voor een ander neemt’, of ‘iemand die tot dezelfde partij 
behoort’.502 Uit A Thesaurus of Old English blijkt dat de betekenis van freond nog minder 
vastomlijnd is. Een freond is een ‘verwant (aangetrouwd)’, ‘liefdevolle bloedverwant’, 
‘minnaar’, ‘kennis’, ‘vriend’, ‘metgezel’, ‘kameraad’, ‘helper’, ‘maat’, ‘thegn’503 en zelfs 
‘verantwoordelijke (voor een ander)’.504 Discenza merkt terecht op dat het Latijnse familaris 
(‘goede kennis’, ‘intieme vriend’, ‘behorende bij een huishouden, familie’, ‘vertrouweling’)505 
een betere vertaling voor friend is, dan amicus.506  

Uit de verkenning van de woordbetekenissen blijkt dat het Oudengelse friend een 
andere betekenis heeft dan het door Boëthius gehanteerde amicus. Gelijkheid en 
deugdzaamheid zijn zeer belangrijke eigenschappen van de amici. Een freond kan daarentegen 
een ‘ondergeschikte’ en ‘geliefde’ zijn. Het Oudengels biedt in de passage de mogelijkheid 
om freond zowel te begrijpen in de zin van een relatie tussen twee echtgenoten, als in de zin 
van een relatie tussen een koning en zijn trouwe metgezellen. Uit de toevoeging van gemagu, 
dat wel degelijk een begrip van ‘gelijkheid’ introduceert tussen de friend, is af te leiden dat 
Alfred in deze passage ingaat op de relatie tussen een man en een vrouw.507 Het zijn een man 
en een vrouw, die volgens de goddelijke natuur bij elkaar gebracht worden in een 

                                                 
500  Le Jan, ‘Le lien social entre Antiquité et haut Moyen Âge’, pp. 528-529. 
501  B&T, lemmata: freod, p. 335 en feond, p. 277. 
502  T&C, lemma: freond, p. 266. 
503  Thegn is een moeilijk woord om te vertalen. Het komt in het Oudengels in een aantal varianten voor (þegn; 

þegnestmann; þegnungmann) en stamt af van het werkwoord þegnian, dat ‘dienen (van een persoon)’, ‘bijstaan’, ‘hulp 
verlenen aan’, ‘zorgen voor’, ‘zich inzetten voor’, ‘voorzien’, ‘het uitvoeren van plichten behorende bij een fuctie’ 
en ‘besturen’ kan betekenen. De afleiding þegnung wordt verder zowel gebruikt om een werelse functie of taak aan 
te duiden, als gebruikt om het Latijnse ministerium in de betekenis van een pastorale taak te vertalen. Thegn is in de 
Angelsaksische context een benaming, die meestal gebruikt wordt om de naasten en vertrouwelingen van een 
koning (cyning) aan te duiden. Dit kunnen zowel hoge edelen (earldormen) als bedienden (cnihts) zijn. De gangbare 
Engelse vertaling ‘thane’ en de Nederlandse vertaling ‘volgeling’ voldoen om die reden niet. Ik heb daarom ervoor 
gekozen een transcriptie van het oorspronkelijke Oudengelse woord te gebruiken. Woordverklaring gebaseerd op: 
B&T, lemmata: þegnest, þegnian en þegnung, pp. 1045-1046. 

504  A Thesaurus of Old English Vol. I & II, J. Roberts, C. Kay & L. Grundy (London, 1995), lemma: freod, I: p, 437, p. 
558, II: p. 621, p. 987. 

505  Blaise, lemma: familiaris. p. 373; Lewis & Short, lemma : familiaris p. 724. 
506  Discenza, The King’s English, 78. 
507  Een dergelijke interpretatie is ook zeer goed mogelijk bij lezing van Solil. I, 71: 1-25 en Solil. I, 73: 21-25, 74: 1-18. 

Deze passages handelen over het belang van vriendschap, de redenen om vriendschap te onderhouden, de angst 
om vrienden te verliezen en de rol van een echtgenote in het leven van een deugdzaam man. 
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onafscheidbare liefde. Deze lezing van het Oudengels is logisch in te passen in de passage; 
vóór Alfred op de aard van vriendschap ingaat, beschrijft hij de relatie tussen een man en 
een vrouw uit lust: ‘Sume tiliað mid micelre geornfunesse wifa, forðæm þæt he þurh ðæt mæge mæst 
bearna begitan, 7 eac wynsumlice libban.’508 Alleen wanneer we het Oudengels op deze manier 
interpreteren, wordt Alfreds laatste tegenstelling duidelijk: die tussen þa licumlican good, te 
begrijpen als ‘de lichamelijke lusten’, en ðære sawle cræftas, de virtutes van de ziel die de strijd 
aangaan met deze lichamelijke lusten. Deze cræftas zijn vermoedelijk abstinentia (‘onthouding’; 
‘zelfbeheersing’) en temperantia (‘gematigdheid’; ‘matiging’). De toevoegingen in de passage 
van Boëthius’ tekst geven ons inzicht in Alfreds innerlijke strijd over de manier hoe om te 
gaan met lust in een relatie.  

Heeft deze passage dan op geen enkele manier betrekking op de manier waarop 
Alfred als koning met zijn volgelingen om wenst te gaan? Toch wel, want één belangrijk 
tussenzinnetje valt anders met geen mogelijkheid te begrijpen. Alfreds verzuchting dat het 
gemakkelijker is om vijanden dan vrienden te maken, kan op geen enkele manier begrepen 
worden in de context van twee liefhebbende echtgenoten.509 Juist de toevoeging van twee 
begrippen die met wereldlijke macht geassocieerd kunnen worden, þissum woruldgesælðum en 
þis andweardan welan,510 maakt het begrip in een sociale verhouding aansprekend. In de 
voorafgaande paragraaf heeft Wisdom de wereldse geneugten (woruldgesælðum) als volgt 
omschreven:  

 
þæt mon seo swa welig (15)…[hæbbe] þa hehstan anwalde (19)…ðæra ricena freondscipe 
(20)…[seo] foremære 7 widmære (21/22)…hæbbe godne hlisan (22).511 
 
dat men zo rijk is…de grootste macht heeft….vriendschap met de rijken 
heeft…beroemd en bekend zijn…een goede naam hebben. 

 
Alfred voegt hier later nog aan toe dat dit slechts læsena gesælða (‘lagere geneugten’) zijn.512 
Ook in De Consolatione Philosophiae beschrijft Boëthius de wereldse geneugten op deze 
manier,513 maar hij spreekt geen waardeoordeel uit over de aard van deze genoegens. 
Daarnaast verwijst hij in de passage over vriendschap niet naar deze aardse zegeningen. 
Alfred brengt met dit tussenzinnetje dus een nieuw element naar voren in de beschouwing 
van vriendschap. Voor een koning is het echter niet vreemd om in een discussie over trouw 
en ware vriendschap tussen geliefden verder te denken over de betekenis van trouw in 
vriendschappen in een sociaal-politieke context. Met de definitie van de woruldgesælðum in het 
achterhoofd, wordt Alfred gestimuleerd om het begrip getreowe freond van een andere kant te 
belichten. Niet alleen de afbakening van de woruldgesælða als þa licumlican good springt voor 

                                                 
508  Boe., XXIV, 54:6-8 
509  Boe., XXIV, 54:18-20: “Ac mid þissu woruldgesælðum 7 mid þis andweardan welan mon wyrcð oftor fiond 

ðonne freond.” 
510  Boe., XXIV54:18-20. 
511  Boe., XXIV, 53:14-22. 
512  Boe., XXIV, 55:6. 
513  Cons.Ph., III, 2, 12:40-42: “Habes igitur ante oculos propositam fere formam felicitatis humanae : opes, honores, 

potentiam, gloriam, voluptates.” 
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hem in het oog, maar ook de woruldgesælða opgevat als anwald (‘macht’) en wela (‘rijkdom’). 
Zijn uitweiding over echtelijke liefde herinnert hem eraan dat vanuit zijn positie als koning 
het moeilijk is om echte vriendschap te herkennen in zijn omgeving.514 Hoewel Discenza 
voorbijgaat aan enkele complicaties in deze passage, wordt in deze passage inderdaad een 
verbintenis gelegd tussen koningschap en vriendschap.  

Het belang dat Alfred hecht aan vriendschap blijkt eveneens uit een uitgebreide 
bewerking van een passage uit de Soliloquia van Augustinus. Augustinus en Ratio spreken op 
een gegeven moment over de grootste angsten van Augustinus: 
 

Sed modo videor mihi tribus tantum rebus posse commoveri: metu amissionis eorum hominum quos 
diligo, metu doloris, metu mortis.515 
 
Maar nu lijkt me dat [slechts] drie dingen me kunnen bewegen: de angst om de 
mensen van wie ik houd te verliezen, de angst voor verdriet, de angst voor de 
dood.516 

 
Alfred vertaalt dit als volgt: 
 
 Ac þreo þing me habbað swiðost gedrefed. An is þæt ic me ondrede þæt ic me scyle geðaelan wið 

mine freond, ða ðe ic swiðost lufige, oððe hi wið me, oððe for life oððe for deaðe. Oðer þing is þæt ic 
ondrede untrumnesse, ægðer cuðe ge uncuðe. Dridde is þæt ic ondrede deað.517 
 
Maar drie dingen hebben mij het meest bezwaard. Het eerste is dat ik bang ben dat ik 
zal moeten scheiden van mijn vrienden, van wie ik het meest houd, of zij van mij, bij 
leven of met de dood. Het tweede ding is dat ik bang ben voor een ziekte, zowel 
bekend als onbekend. Het derde is dat ik bang ben voor de dood. 518  

 
Het eerste opvallende gegeven in deze passage lijkt Alfreds vertaling van dolor (‘smart’; 
‘verdriet’) met untrumnesse (‘ziekte’; ‘zwakte’; ‘gebrek’). Dit is echter niet zo’n revolutionaire 
vertaling als het op het eerste gezicht lijkt. Augustinus legt in het vervolg uit dat dolor in 
verband gebracht moet worden met valetudo (‘gezondheid’).519 
 De grote verschillen zitten niet zozeer in bovenstaande passage, als wel in de manier 
waarop Alfred deze gedachte een aantal alinea’s verder uitwerkt. In de tekst is Augustinus 

                                                 
514  Deze dubbelzinnigheid in betekenis treffen we aan in: Boe., XX, 48:5-20 en Boe. XXI, 49:12-33 en 50:1-3. In beide 

passages wordt zowel een verband gelegd tussen vertrouwen en de moeilijkheid om vrienden van vijanden te 
onderscheiden. 

515  Augustinus van Hippo, Soliloquia, ed. W. Hörmann, Sancti Aureli Augustini Opera I: IV, Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum LXXXIX (Wenen, 1986), I, IX, 16, p. 25:4-6 [voortaan aangeduid met Augustinus, 
Soliloquia]. 

516  Nederlandse vertalingen van teksten uit de Soliloquia van eigen hand.  
517  Solil. I, 71:1-5. 
518  De Nederlandse vertalingen van de Soliloquies zijn eveneens van eigen hand, in eerste instantie gebaseerd op mijn 

lezing van het Oudengels. Ik heb daarnaast gebruik gemaakt van de Engelse vertaling van H.L. Hargrove, ‘King 
Alfred’s Old English Version of St. Augustine’s Soliloquies.Turned into modern English’, in: A.S. Cook, Yale 
Studies in English XXII (New York, 1904). Wederom zal ik ingaan op mogelijke keuzes bij het vertalen. 

519  Augustinus, Soliloquia, I, IX, 16, p. 25:12. 



 
- Alfreds ideale samenleving - 

 
 

 
 

88 

bang om zijn vrienden kwijt te raken, door gebeurtenissen tijdens het leven of door de 
tussenkomst van de dood. Het bij zich houden van al zijn vrienden is één van de elementen 
om gelukkig te kunnen leven.520 Later spreken Augustinus en Ratio erover waarom het zo 
belangrijk is om je in het gezelschap van je vrienden te weten. Zij kunnen door hun 
onwetendheid en hun onwil immers ook een deugdzaam leven bemoeilijken: 
 

R: Sed quaero abs te, cur eos homines, quos diligis, vel vivere vel tecum vivere cupias. A: Ut animas 
nostras et Deum simul concorditer inquiramus.521 
 
R: Maar nu vraag ik je, waarom verlang je ernaar dat die mensen, van wie je houdt, 
leven of met je leven? A: Om op hetzelfde moment gezamenlijk onze ziel en God te 
doorgronden. 

 
In de Soliloquies lezen we echter een ander antwoord op deze vraag: 
 

Ða cwæð heo: Ne ahsige ic næfre be nanum men hwæð he do. Ac ic ahsige ðe nu gyt for hwig þu þa 
freond lufige swiðe, oððe hwæt þe on hym lufige, oððe hwæðer ðu hi for heon selfum lufige, þe for 
sumum oðrum þingum. Ða cwæð ic: Ic hi lufige and for freondscype and for geferædenne, and þa 
þeah ofer æalle oðre, þe me mæstne fultum doð to ongyttanne and to witanne gesceadwisnesse and 
wisdom, æalra mæst be god and beo urum saulum.522 
 
Dan zegt hij: Nooit vraag ik aan een man wat hij doet. Maar ik vraag je nu om welke 
redenen je zoveel van je vrienden houdt, of wat je in hen lief hebt, of je hen omwille 
van henzelf lief hebt, of om één of andere reden. Dan zeg ik: Ik houd van hen 
omwille van de vriendschap en het gezelschap, en ik houd van hen boven alle 
anderen, die me de meeste steun geven bij het begrijpen en leren kennen van de rede 
en de wijsheid, vooral over God en over onze ziel. 

 
Veel duidelijker dan Augustinus dit aangeeft in de Soliloquia, maakt Alfred in de Soliloquies 
duidelijk dat de basis van vriendschap vertrouwen en gezelschap is. Deze uitspraken lijken 
eerder een persoonlijke invulling van het begrip ‘vriendschap’ weer te geven, dan te vertalen 
wat Augustinus in deze context onder ‘vriendschap’ verstaat. Vrienden zijn voor Alfred 
noodzakelijk. Niet alleen om van hen te leren, maar ook om mee te leven. Alfred heeft 
daarnaast nog een andere techniek om in zijn vertalingen meer nadruk te leggen op het 
aspect van vriendschap in de zin van ‘samen zijn in gezelschap’. Naast freond als vertaling van 
het Latijnse amicus en familaris, gebruikt Alfred veelvuldig afleidingen van het woord gefera.523 

                                                 
520  Augustinus, Soliloquia, I, IX, 16, p. 25:15-19: “R: Quid? Si te repente sano esse corpore sentias et probes 

tecumque omnes, quos diligis, concorditer liberali otio frui videal, nonne aliquantum tibi etiam laetitia gestiendum 
est? A: Vere aliquantem.” En Solil. I, 71: 18-20: “ða cwæð heo: Gyf ðonne æfre gebyreð þæt þu þe ful halne and 
ful trumne ongytst, and hæfst æalle þine freond myð þe, ægðer on mode ge on lichaman, and on ðam ilcan worce 
an on ðam ylcam willam ðe ðe best lyst don, hweðer þu ðonne wille beon awiht bliðe? Ða cwæð ic: gea, le gea.” 

521  Augustinus, Soliloquia, I, xii, 20, 31: 3-6. 
522  Solil. I, 74: 11-16. 
523  gefere: Boe., VII, 18:11 en gefera: Boe., XVI, 36:19 en 22; Boe., XX, 47:19; Boe., XXI, 49:14; Boe., XXI, 50:2 en geferena: 

Boe., XXIV, 53:17 geferum: Boe., XXIV, 53:17; Solil., II, 88:10; Solil., II, 89:2 en gefercipes: Boe., V, 11:15; geferscipum: 
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Gefera betekent ‘kameraad’, ‘maat’, ‘metgezel’, ‘gelijke’, ‘partner’, ‘gemaal/gemalin’ en 
‘medeplichtige’.524 Meer nog dan freond ligt bij het woord gefera de nadruk op de gelijkheid en 
het samenzijn van de twee deelnemers aan de vriendschap.  
 
 
Vriendschap en macht 

Een zeer duidelijk voorbeeld van het gebruik van het woord freondscipe in een sociaal-politieke 
context treffen we aan in het inleidende hoofdstuk dat Alfred geschreven heeft bij de 
Boethius. Waar Boëthius begint met het aanroepen van de muzen en een klaagzang op zijn 
ongeluk, introduceert Alfred in het eerste hoofdstuk de historische figuur Boëthius aan zijn 
lezerspubliek. De informatie over Boëthius’ leven is waarschijnlijk gebaseerd op de 
beschikbare commentaren bij De Consolatione Philosophiae.525 In dit hoofdstuk beschrijft Alfred 
de manier waarop Boëthius in ongenade gevallen is bij cyning (‘koning’) Theoderik. Alfred 
maakt een vergelijking tussen de tirannieke unrihtwisan cyning Þeodric (de onrechtvaardige 
koning Theoderik) en de consul 7 heretoha Boetius, in boccræftu 7 on woruldþeawum se rihtwisesta 
(‘consul en aanvoerder Boëthius, de allerrechtvaardigste wat betreft de wetenschap en de 
wereldse aangelegenheden’).526  

Om duidelijk te maken waarom Theoderik een slechte koning was, somt Alfred een 
aantal slechte eigenschappen van hem op. Zo was Theoderik bekeerd tot de ‘dwaalleer’ van 
het Arianisme en werd hij van de moord op paus Johannes beschuldigd.527 Maar de 
belangrijkste reden waarom Theoderik een onrechtvaardige koning was, is omdat hij 
onbetrouwbaar was gebleken. In vriendschap (freondscipe) had hij beloofd de oude rechten 
van de Romeinen, de ealdrihta, te eerbiedigen en hij brak vervolgens deze belofte.528 In deze 
passage heeft freondscipe duidelijk een politieke connotatie: het is een manier om de (legale) 
belofte tussen de heer en zijn onderdanen te bezegelen. Het verraad van de koning 
kwalificeert hem in de ogen van Alfred tot wælhreow (‘wrede’) en unrihtwis (‘onrechtvaardige’; 
‘onrechtmatige’) koning.529 Uit deze passage blijkt een verbintenis tussen freondscipe en het 
recht. Alfred associeerde vriendschap dus indirect met de deugd iustitia. 

Ook in de Soliloquies treffen we een passage aan, waarin een verband gelegd wordt 
tussen heerschappij en rechtvaardigheid. Saillant detail is dat ook deze passage een 
toevoeging is van Alfred aan de oorspronkelijke tekst van Augustinus. De gedachte dat 
trouw de belangrijkste basis was voor de relatie tussen een heer en zijn ondergeschikte, blijkt 

                                                                                                                                                 
Boe., XVII, 40:19; geferscipas: Boe., XVII, 40:22; geferscipe: Boe., XXXVI, 111: 9, 13 en 20 en geferrædenne: Boe., XVI, 
37:18; Boe., XXI, 49:30; Boe., XXIX, 67:22 en geferræden: Boe., XXIX, 67:23; geferædenne: Solil., I, 74:14 en geferædena: 
Solil., I, 74:14. 

524  B&T, lemma: gefera, p. 391; T&C, lemma: gefera, p. 325; A Thesaurus of Old English, lemma: gefera, I: p. 559, II: p. 
941. 

525  Sedgefield, ‘Introduction’, King Alfred’s Version of the Consolations of Boethius. Done into modern English, with introduction 
(Londen, Edinburgh en New York, 1900) p.xxiv 

526  Boe., I, 7:11-13, 18. 
527  Boe., I, 7:6-7: “he was christen,þeah he on þa arrianiscan gedwolan þurhwunode’ en Boe., I, 7:10-11: ‘Þæt wæs to 

eacan oðru unarimedu yflu þæt he Iohannes þone papan het ofslean”. 
528  Boe., I, 7:7-10: “He gehet Romanu his freondscipe, swa þæt hi mostan heora ealdrihta wyrðe beon. Ac he þa gehat 

swidðe yfele gelæste, 7 swiðe wraðe geendod nua manegu mane.” 
529  Boe., I, 7:18, 23. 
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in nog sterkere mate uit deze passage. Augustinus (ic) en Gesceadwisnes (heo) zijn in discussie 
over de vraag in welke mate je je op je vrienden en je heer moet verlaten: 
 

Ða cwæð heo: hwæt, ic wat þæt ðu hefst ðone hlaford nu todæg ðe þu treowast æt elcum þingum bet 
þonne þe siluum, and swa hefð eac manig esne ðara þe unricran hlaford hefð þonne ðu heftst; and ic 
wat þæt ðu hæfst æac manige freond þara þe ðu genoh wel truwast, þeah ðu him ealles swa wel ne 
truige swa [ðu] ðinum hlaford dest.530 
 
Vervolgens zegt hij: wel, ik weet dat je nu vandaag een [letterlijk: die] heer hebt die je 
beter dan jezelf in alle dingen vertrouwt, en zo heeft ook menig dienaar dat wat jij 
hebt, [ook al is het] een minder machtige heer; en ik weet dat je ook menig vriend 
hebt die je genoeg vertrouwt, hoewel je hem niet evenveel vertrouwt als je je heer 
vertrouwt [letterlijk: doet]. 

 
Hoewel er alleen gesproken wordt over de noodzaak om in de eerste plaats op je heer te 
vertrouwen, wordt in het vervolg geïmpliceerd dat een heerser dit vertrouwen eerst moet 
verdienen. Alfred schetst hierin de historische context waarin deze passage gelezen moet 
worden. De heer op wie Augustinus zich zou mogen verlaten vanwege zijn goede 
eigenschappen, is Honorius.531 Over hem en Honorius’ vader Theodosius zegt Alfred dat zij 
swiðe good, swiðe æfast and swiðe rædfast and swiðe rihte (‘zeer goed, zeer vroom en zeer wijs en 
zeer rechtvaardig’) waren.532 Omwille van deze goede eigenschappen zal Augustinus hen 
eren, zoals van een mens verwacht wordt dat hij een wereldlijk heerser eer bewijst.533  

In de ogen van Alfred is dit de juiste handelswijze. Gesceadwisnes zegt namelijk over 
het vertrouwen dat Augustinus in zijn heer en vrienden plaatst:  

 
Þu dest eac swiðe rihte and swiðe gerisenlice myd þy þæt ðu swa gooda treowa wit hi [= þinum 
hlaforde 7 þinum geferan] hefst. 534 
 
Je handelt zeer correct en zoals het hoort, door een zodanig goed vertrouwen in hen 
[=je heer en je vrienden] te hebben. 
 

In deze passage wordt wederom gesproken over een specifieke heer, namelijk Honorius. De 
vraag die ons rest na lezing van deze passage is om die reden: wat nu, als Honorius geen 
rechtvaardig vorst geweest zou zijn? Deze vraag kan op grond van de tekst niet beantwoord 
worden. Alleen moet onderstreept worden dat Alfred steeds benadrukt dat Augustinus te 
maken heeft met een goed vorst. Trouw en vertrouwen zijn dus de basis voor een relatie 
tussen een heer en zijn volgelingen. De passage lijkt ons de suggestie aan de hand te doen dat 
beide partijen aan bepaalde verwachtingen moeten voldoen om het onderlinge vertrouwen in 

                                                 
530  Solil., II, 87:18-21 en Solil. II, 88: 1. 
531  Augustinus leefde echter ten tijde van Honorius’ vader, keizer Theodosius. Deze fout heeft Alfred waarschijnlijk 

gemaakt op basis van een commentaar bij de tekst van Augustinus. Carnicelli, p. 103. 
532  Solil. II, 88: 15-16. 
533  Solil. II, 88: 17-18: “Hi ic wille wyrðian swa swa man worldhlaford sceal.” 
534  Solil. II, 88:10-11. 
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stand te houden. Dit zou betekenen dat er in Alfreds visie wel degelijk grenzen gesteld 
kunnen worden aan loyaliteit. 
Boëthius refereert in De Consolatione Philosophiae eveneens aan de grenzen van vriendschap en 
loyaliteit. In het Latijn spreekt Boëthius over de regna (‘de heerschappij’) van de tyrannus 
(‘tiran’) over zijn familiaritas (‘vertrouwelingen’).535 Alfred vertaalt dit met de wela 7 anwald 
(‘rijkdom en macht’) van de cyning (‘koning’) over zijn deorlingas (‘favorieten’; 
‘vertrouwelingen’).536 

 
An praesidio sunt amici quos non virtus sed fortuna conciliat? Sed quem felicitas amicum fecit 
infortunium faciet inimicum. 537 
  
Of kan men soms op de bescherming rekenen van vrienden die men niet aan zijn 
morele kwaliteiten maar aan zijn positie te danken heeft? Want wie je vriend is 
vanwege je voorspoed, wordt je vijand zodra het geluk je verlaat.538 

 
Waar Boëthius een scherp onderscheidt maakt tussen vrienden uit virtus en uit fortuna, geeft 
Alfred in zijn vertaling een invulling aan deze begrippen: 
 
 Forðon þa frend cumað mid þæm welum 7 eft mid þæm welan gewitað buton swiðe feawa. Ac ða 

frend þe hine ær for ðæm welan lufiað þa gewitað eft mid þæm welan, 7 weorðað ðonne to feondum, 
buton þa feawan ðe hine ær for lufum 7 for treowum lufedon.539 

  
Want vrienden komen met rijkdom en vertrekken daarna met die rijkdom, op 
enkelen na. En de vrienden die eerder van hem hielden vanwege zijn rijkdom en hem 
vaak verlaten bij het wegvallen van die rijkdom, worden daarna vijanden, op die paar 
na die eerder van hem hielden uit liefde en trouw. 

 
Een zeer belangrijke eigenschap van een deorling is voor Alfred zijn betrouwbaarheid. Fortuna 
is voor hem in de eerste plaats materiële welvaart (wela 7 anwald). Deze invulling voor de 
meer neutrale Latijnse benamingen komt vermoedelijk voort uit zijn perceptie van macht.  

De vorige fragmenten zijn duidelijk voorbeelden van toevoegingen van Alfred. Ook 
in zijn bewerkingen van passages uit de bronteksten die handelen over de verhoudingen 
tussen een heerser en zijn volgelingen, is een duidelijk verschil te ontdekken tussen de 
Latijnse en het Oudengelse versie. Alfred benadrukt veel meer dan Boëthius en Augustinus 
het belang van de trouw van de volgelingen voor het functioneren van het gezag. Zo zegt 
Boëthius dat het bezit van een grote schare volgelingen alleen maar gunstig is voor een heer, 
indien zij willen deugen. Het bezit van personeel draagt niets bij aan de persoonlijke roem of 

                                                 
535  Cons. Ph., III, 5, 1 : 1 en III, 5, 6 : 14 
536  Boe., XXIX, 65:3-4. 
537  Cons. Ph., III, 5, 13:34-36. 
538  Brouwer, Boëthius. De vertroosting van de filosofie, III, 5, p. 116. 
539  Boe., XXIX, 67:16-21. 
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eer.540 Alfred vertaalt dit op gelijke wijze, maar stelt daarna een extra, retorische vraag: is het 
immers ook niet in het belang van de dienaar om zijn oprechtheid (untwifealde) te bewijzen 
aan zijn heer?541 Op deze manier belicht Alfred twee verschillende kanten van een systeem 
waarin trouw een essentieel begrip is. De toevoeging van het begrip ‘trouw’ aan passages in 
de brontekst die alleen maar handelen over ‘vriendschap’ zijn opvallend en komen veel voor 
in zowel de Boethius als de Soliloquies.542 
 
Uit bestudering van enkele vertaalde passages over vriendschap, blijkt dat onderzoek naar 
Alfreds politieke opvattingen niet alleen gebaseerd kan worden op zijn toevoegingen aan de 
oorspronkelijke brontekst.543 Niet alleen Alfreds toevoegingen, maar ook zijn ‘uitgebreide 
vertalingen’ bieden een kans om greep te krijgen op zijn ideeën en opvattingen. De 
bestudering van Alfreds uitgebreide bespreking van ‘vriendschap’ geeft ons aanwijzingen 
over zijn perceptie van macht. Uit de bestudering van de Boethius en de Soliloquies blijkt dat de 
term ‘vriendschap’ van toepassing kan zijn op de relatie tussen machthebbers en hun 
onderdanen. Alfreds perceptie van amicitia staat dichter bij de denkbeelden van Augustinus, 
dan bij die van Cicero. Gezien Alfreds christelijke achtergrond is dit niet verrassend.  

‘Vriendschap’ is een omgangsvorm, gebaseerd op ‘trouw’ en ‘vertrouwen’.544 Deze 
notie van ‘trouw’ is een duidelijke toevoeging van Alfred aan de oorspronkelijke werken De 
Consolatione Philosophiae en de Soliloquia. Hoewel de combinaties amicus fidelis (‘trouwe vriend’) 
en amicus verus (‘ware vriend’) in het Latijn gangbaar zijn, worden ze niet in een vergelijkbare 
context gebruikt in de genoemde teksten van Boëthius en Augustinus. In Alfreds letterlijke 
vertalingen van de psalmen en de Pastoral Care treffen we nergens de combinatie van 
‘vriendschap’ en ‘trouw’ aan. Een verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de passages in 
die twee teksten handelen over ‘vriendschap’ in relatie met God en niet in relatie met 
machtsverhoudingen.  

‘Trouw’, als bepalend begrip voor het definiëren van een onderlinge relatie, is niet 
onbekend in de Angelsaksische samenleving. Nicole Discenza en Kurt Otten zien in Alfreds 
veelvuldige gebruik van woorden voor ‘trouw’ en ‘vertrouwen’ een bewijs voor de 
incorporatie van Angelsaksische waarden.545 De Angelsaksische samenleving hechtte grote 
waarde aan ‘eer’ en ‘betrouwbaarheid’. Het concept ‘eer’ was bepalend voor onderlinge 
relaties. Men moest op elkaars woord kunnen vertrouwen. Het niet nakomen van beloften 
leidde tot eerverlies en een verlies van het maatschappelijk aanzien.546 De grote nadruk die 
Alfred legt op ‘trouw’ en ‘vertrouwen’ in zijn beschrijving van een onderlinge relatie met 
‘vriendschap’ past in dit maatschappelijk kader. De incorporatie van deze Angelsaksische 
                                                 
540  Cons. Ph., , II, 5, 18 : 43-47 : “In vero te longus ordo famulorum facit esse felicem ? Qui si vitiosi moribus sint, 

perniciosa domus sarcina et ipsi domino vehementer inimica ; sin vero probi, quonam modo in tuis opibus aliena 
probita numerabitur ?” 

541  Boe., XIV,30:27-29: “forþæm yfele þegnas bioð simle heore hlafordes fiend. Gif hi þonne god beoð 7 hlaford 
holde 7 untwifealde hu ne beoð þæt þon heora godes, næs þines ?” 

542  Vergelijk: Boe., XX, § i, 48: 5-20; Solil. I, 62: 22-33, 63: 1-3; Solil. I, 59:10-13; Solil. II, 87:18. 
543  Zoals Malcolm Godden doet in het eerder besproken artikel: M. Godden, ‘The player king: identification and 

self-representation in King Alfred’s writings’, 137-150. 
544  Boe., XX, 48:7, 19; Boe., XXI, 50:1-2; Boe., XXIV, 54:14; Boe., XXIX, 67:20; Boe., XXVI, 104:14; Solil., II, 87:18-21 

en Solil. II, 88: 1. 
545  Discenza, The King’s English, p. 79; Otten, König Alfreds Boethius, p. 117. 
546  Otten, König Alfreds Boethius, pp. 117-118. 
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waarden kan beschouwd worden als een manier om de inhoud van de christelijke teksten 
aanvaardbaar te maken voor het Angelsaksische publiek door de herkenbaarheid van de 
besproken waarden te vergroten.547 Indien dit een belangrijk doel was voor Alfred, is het 
opmerkelijk dat ‘vriendschap’ in het corpus van Oudengelse teksten niet veel vaker 
gecombineerd werd met de ‘trouw’ en ‘vertrouwen’.548 

Er is een andere mogelijke verklaring te vinden voor de nadruk die Alfred legt op het 
belang van ‘vriendschap’ en ‘vrienden’ in zijn vertalingen. Julia Barrow heeft onderzoek 
gedaan naar het gebruik van Latijnse en Oudengelse woorden voor ‘vriendschap’ en 
‘vrienden’ in de Angelsaksische oorkonden, uitgevaardigd tussen 799 en 1066.549 Oorkonden 
waren in de eerste plaats teksten met een sociale betekenis. Er werden in deze documenten 
schenkingen gedaan en contracten afgesloten. Zij constateert dat er in Angelsaksisch 
Engeland voor 799 geen woorden gebruikt worden om enige vorm van ‘vriendschap’ aan te 
duiden. Vanaf 799 treft zij echter herhaaldelijk de woorden amicus, amicitia, freond, freondlice en 
freondscipe aan, in oorkonden van koningen uit zowel Mercia als Wessex.550 Zij merkt echter 
een verschil in het gebruik: koningen die niet zeker waren van hun positie en wier 
machtsbasis wankel was, benadrukten vaker het belang van de ‘vriendschap’ die zij hoopten 
te bezitten of te verwerven. Barrow concludeert dat het benadrukken van ‘vriendschap’ een 
manier was om de koninklijke machtspositie te versterken.551 

Alfred regeerde eveneens in een roerige periode en was lang niet altijd zeker van zijn 
positie. Hoewel Barrow laat zien dat de oorkonden die aan hem toegeschreven worden geen 
aandacht schenken aan het concept ‘vriendschap’,552 tonen zijn vertalingen van de Soliloquies 
en Boethius een ander beeld. In deze teksten wordt ‘vriendschap’ en ‘trouw’ benadrukt. 
Oorkonden zijn sociale contracten tussen twee partijen. Het is eenvoudiger om op basis van 
oorkonden conclusies te trekken over sociale processen. De nadruk die Alfred legt op het 
belang van ‘vriendschap’ en ‘trouw’ doet echter vermoeden dat Alfred duidelijk wilde maken 
wat voor hem de basis van macht moest zijn. Barrows constatering dat aanduidingen voor 
‘vriendschap’ gebruikt werden om een onzekere machtspositie te verstevigen, is in dit licht 
bijzonder interessant. Zeker omdat Alfred ‘rechtvaardig bestuur’ associeert met ‘vriendschap’ 
en ‘trouw’.  
 Bovenstaande conclusies zijn opmerkelijk, wanneer we in aanmerking nemen welke 
groep in de Angelsaksische samenleving geacht werd kennis te nemen van de ideeën uit deze 
teksten. In het voorwoord van de Pastoral Care en in Assers Vita Ælfredi wordt gesuggereerd 
                                                 
547  Discenza, The King’s English, 58 
548  Wanneer in de database van het OEC gezocht wordt op de combinaties van treow/truw en freond/friend en 

treow/truw en gefer vinden we in het gehele OEC corpus slechts vierendertig verwijzingen. Van deze 34 
verwijzingen zijn 11 verwijzingen afkomstig uit de Oudengelse prozavertalingen van Alfred: de Boethius (6x), de 
Soliloquies (4x) en de Pastoral Care (1x). Daarnaast zijn nog 8 verwijzingen afkomstig uit de poëzievertaling van de 
Boethius (1x), de Orosius (2x), de Bede (2x) en de Dialogues (3x, waarvan 1x in Alfreds voorwoord). Van deze 
vertalingen wordt aangenomen dat ze onder invloed van Alfred tot stand gekomen zijn. Daarnaast treffen we de 
combinatie aan in Ælfric’s Catholic Homilies (1x), in de Vercelli Homilies (1x), de Blicking Homilies (2x). Daarnaast in 
het Exeter Book (1x) en het gedicht Dream of the Rood (1x), in de Guthlac (1x), Genesis, Junius manuscript (2x), 
Alexander’s letter to Aristotle (3x) en het Liber Scintillarum (3x). 

549  J. Barrow, ‘Friends and friendship in Anglo-Saxon charters’, in: J. Haseldine (ed), Friendship in Medieval Europe 
(Bridgend, 1999), 106-123. 

550  Barrow, ‘Friends and friendship in Anglo-Saxon charters’, pp. 107-108. 
551  Barrow, ‘Friends and friendship in Anglo-Saxon charters’, p. 113. 
552  Barrow, ‘Friends and friendship in Anglo-Saxon charters’, pp. 117-123. 
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dat Alfreds educatieprogramma gericht was op het onderwijzen van de Angelsakische 
edelen.553 De nadruk die Alfred legde op het belang van ‘trouw’ bij het aangaan van 
‘vriendschap’, werd dus opgemerkt door die mensen in de samenleving, die Alfreds positie 
als koning konden bedreigen. De tekst van de Vita Ælfredi lijkt deze theorie te ondersteunen: 
Asser benadrukt de voordelen voor edelen om vriendschapsbetrekkingen met de koning te 
onderhouden.554  

Indien Alfreds vertalingen en Asser’s Vita Ælfredi inderdaad geschreven werden om 
de Angelsaksische ealdormen (‘hoge edelen’) te onderwijzen, kan geconcludeerd worden dat de 
nadruk die in de Boethius en de Soliloquies gelegd werd op ‘trouw’ en ‘vriendschap’ inderdaad 
Alfreds machtspositie kon versterken.555 De voorzichtige wijze waarop Alfred zijn ideeën 
over ‘trouw’ combineert met opvattingen van ‘vriendschap’ en ‘macht’, bewijst eens te meer 
de weerstand die Alfreds politieke ideeën konden oproepen bij de Angelsaksische adel.556 
Alfreds perceptie van ‘vriendschap’, door de verbintenis van amicitia (freondscipe) met auctoritas 
(anwald) en de deugd iustitia (rihtwisnes), komt overeen met het beeld dat de structuralistische 
geschiedschrijving van ‘vriendschap’ als sociaal concept schetst.  

‘Vriendschap’ blijkt een manier voor Alfred om ideeën over macht in een christelijke 
context op een herkenbare manier voor zijn Angelsaksische publiek te presenteren. Door 
‘trouw’ te combineren met ‘vriendschap’ geeft Alfred aan, waar de grenzen van macht en eer 
zouden moeten liggen in de Angelsaksische samenleving. ‘Vriendschap’ wordt als het ware 
een deugd, zowel van de koning als van zijn onderdanen. Alfreds inpassing van ideeën over 
‘macht’ aan de hand van ‘vriendschap’ in de christelijke context van zijn vertalingen, 
bewijzen hoe voorzichtig Alfred zijn onderwijzende taak moest verpakken om geaccepteerd 
te worden. Het bewijst echter eveneens, dat Alfred een poging deed om zijn ‘sociale 
wereldbeeld’ ingang te doen vinden in de Angelsaksische samenleving. Hoewel de 
bestudering van ‘vriendschap’ aangetoond heeft dat Alfreds koningschap ‘Germaanse’ trekjes 
vertoonde, heeft het een opvatting van Alfreds koningschap als ministerium niet weerlegd. 
 
 
                                                 
553  PC, voorwoord, 7: 7-13: “Forðy me ðyncð betre, gif iow swæ ðyncð, ðæt we eac sumæ bec, ða ðe niedbeðearfosta 

sien eallum monnum to wiotonne, ðæt we ða on ðæt geðiode wenden ðe we ealle gecnawan mægen, ge don swæ 
we swiðe eaðe magon odes fultume, gif we ða stilnesse habbað, ðætte eall sio gioguð ðe nu is on elcynne friora 
monna, ðara ðe ða speda hæbbeð ðaet hie ðaem befeolan mægen, sien to liornunga oðfæste, ða hwile ðe hie to 
nanre oðerra note ne mægen, oð ðone first ðe hie wel cunnen Englisc gewrit arædan” en Asser, 76, 60: 29-36: 
“Episcopos quoque suos et omnem ecclesiasticum ordinem, comites ac nobiles suos, miniteriales etiam et omnes 
familiars admirabili amore diligebat. Filios quoque eorum, qui in regali familia nutriebantur, non minus propriis 
diligens, omnibus bonis moribus instituere et literis imbuere solus die noctuque inter cetera non desinebat.” 

554  Asser, 81, 67: 1-7: “Nec in vanum illi omnes Regis amicitiam acquisiverunt. Nam, qui desideraverunt potestatem 
terrenam augere, invenerunt; qui pecuniam, pecuniam; qui familiaritatem, familiaritatem; qui utramque, utramque. 
Omnes autem habuerunt amorem et tutelam ac defensionem ab omni parte, qua rex seipsum cum suis omnibus 
difendere potuit.” 

555  Er bestaat een levendige, wetenschappelijke discussie over Alfreds en Assers publiek. Vooral de Vita Ælfredi 
verhit de gemoederen, omdat de authenticiteit van het werk meerdere malen ter discussie gesteld is. Ik sluit me 
aan bij David Kirby, die van mening is dat de Vita Ælfredi geschreven werd om de koning de koning en al zijn 
deugden zo positief mogelijk voor te stellen om zijn positie als koning van Wessex te versterken, in: D.P. Kirby, 
‘Asser and his Life of King Alfred’, Studia Celtica 6 (1971), 12-35, p. 33, en Simon Keynes en Michael Lapidge die 
menen dat Asser zijn biografie over Alfred schreef om bevolkingsgroepen in Angelsaksisch Engeland over te 
halen om zich aan Alfreds gezag te onderwerpen, in Keynes & Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of King Alfred 
and other contemporary Sources, pp. 41, 66.  

556  D. Pratt, ‘The illnesses of Alfred the Great’, Anglo-Saxon England 30 (2001), 39-90, pp. 45,46. 
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ÐENUNGA 

 
 
De incorporatie van waarden die samenhangen met de opvatting van het koningschap als 
ministerium vormen een bewijs voor het idee dat Alfred in zijn teksten een ‘sociaal 
wereldbeeld’ constueert, gemodelleerd naar de Regula Pastoralis. De opvatting van het 
koningschap als ministerium, een door God geïnspireerde taak, was niet gangbaar in 
Angelsaksisch Engeland. Het bood echter voordelen voor een koning om zijn koningschap 
de invulling van een ministerium te geven. Niet alleen gaf het de vorst bepaalde rechten in de 
invloedssfeer van de Kerk, maar het verleende hem ook een speciale status als Gods 
vertegenwoordiger op aarde.  

Angelsaksische waarden gaan uit van trots, kracht en eer. Nederigheid is een 
eigenschap die in deze context vreemd voorkomt. Het verbinden van een sacraal element 
aan het koningschap gaat ten koste van de morele macht van de Angelsaksische edelen, die 
deze macht niet vrijwillig hebben willen afstaan. Het gedrag dat Asser aan Alfred toeschrijft 
was ongewoon en kon mogelijk tot wrevel leiden onder de aristocratie.557 Vanwege de 
noviteit en de weerstand die het concept kan hebben opgeroepen bij de groep die het meest 
aan prestige zou verliezen, de Angelsaksische aristocratie, kleedden zowel Asser als Alfred 
het beeld van het koningschap als ministerium zeer voorzichtig in. Assers tekst is op meerdere 
manieren uitlegbaar, en maakt gebruik van de autoriteit die de Bijbel en Gregorius de Grote 
verlenen aan het geschetste beeld van Alfred. Asser gebruikt echter nooit het woord humilitas 
(‘nederigheid’) in een opsomming van Alfreds goede eigenschappen.558  

Asser creëert wel een context waaruit afgeleid kan worden dat Alfred gezien moet 
worden als nederig vorst. Alfreds opvolger Edward en zijn dochter Ælfhryth worden door 
Asser wél omschreven met “humilitate, affabilitate et lenitate” (‘nederig, vriendelijk en 
zachtmoedig’).559 De koning zelf vertoont geen humilitas, maar zijn kinderen, eveneens hoge 
edelen, wel. Ook de eerder besproken jachtscène560 lijkt een poging van Asser om Alfreds 
wereldlijke en mannelijke autoriteit als Angelsaksisch vorst in reliëf te plaatsen tegen de 
achtergrond van een nederig vorst in dienst van God.  

Daarnaast plaatst Asser de koning in zijn omgang met God op de plaats van de 
smekeling. Hij verbindt de koninklijke vroomheid en nederigheid met Alfreds mysterieuze 
ziektebeeld:  

 
Mentem suam propriam in Dei mandatis stabilire vellet (…); ibique diuprostratus orabat, quo 
Deus Omnipotens, propter suam misericordiam, mentem illius amore suae servitutis multo robustius 

                                                 
557  Pratt, ‘The illnesses of Alfred the Great’, p. 45,46. 
558  N. G. Discenza, ‘The paradox of humility in the Alfredian translations’, Studia Neophilologica LXXVI, 1 (2004) 44-

52, p. 46. 
559  Asser, 75, 58:21-26: ‘’ Eadwerd et Ælfthryth semper in curto regione nutriti cum magna nutritorum et nutricum 

diligentia, immo cum magno omnium amore, et ad omnes indigenas et alienigenas humilitate, affabilitate et 
lenitate, et cum magna patris subiectione huc usque perseverant.’ 

560  Asser, 74, 55: 21-22. 



 
- Alfreds ideale samenleving - 

 
 

 
 

96 

per aliquam infirmitatem, quam posset sustinere non tamen quo eum indignum et inutilem in 
mundanis rebus faceret, ac se penitus convertus corroboraret.561 
 
Hij wilde zijn geest inrichten naar Gods bevel; daarom bad hij lange tijd geknield, 
geheel op de almachtige God gericht, of hij met Zijn mededogen zijn geest door Zijn 
liefde veel sterker wilde maken door hem [=geest] ondergeschikt te maken aan één 
of ander gebrek dat hij kon dragen, dat [=gebrek] hem niet onwaardig of nutteloos 
voor de wereldse zaken zou maken.562 

 
Ook Alfreds Oudengelse vertalingen vertonen eenzelfde dubbelzinnigheid met betrekking 
tot nederigheid (eaðmodnes). Hoewel Alfred de christelijke deugd herhaaldelijk presenteert in 
zijn vertalingen,563 vermijdt hij de deugd direct te verbinden met het gedrag van 
gezagsdragers.564 De psalmen en de Regula Pastoralis roepen in de bronteksten op tot 
nederigheid, en deze frasen worden door Alfred netjes vertaald. In een toevoeging aan de 
oorspronkelijk brontekst, voegt hij echter een waarschuwing toe over nederig gedrag: 
 

Ond suaðeah oft agyltað ða ealdormenn efnsuiðe on ðam ðe he bið to eaðmod ðam yflan mannan, 
ond læt hine him to gelicne licett wið hie ma geferrædenne ðonne ealdordome.565 

 
En vaak vervalt een machthebber tot zonde in zoverre dat hij te nederig is ten 
aanzien van slechte mannen en hen tot zijn gelijke laat zijn en hen met vriendschap 
in plaats van macht benadert. 

 
Alfred beschouwt nederigheid voornamelijk als een deugd die niet publiekelijk ten toon 
gespreid kan worden.566 Assers beschrijving van de vrome koning die ’s nachts stiekem (clam) 
opstond om de mis bij te wonen, sluit aan bij deze gedachte.567 De Angelsaksische 
samenleving hechtte veel waarde aan eer en een goede naam; een nederige houding ten 
aanzien van anderen kon omschreven worden als laf gedrag.568 Alfreds dubbele houding ten 
aanzien van eaðmodnes lijkt een voorzichtige poging de christelijke deugd te introduceren in de 
Angelsaksische ideeënwereld. 
 Maakt dit echter dat Alfreds koningschap niet als ministerium gedefinieerd kan 
worden? Zijn flirt met eaðmodnes, als de incorporatie van Angelsaksische waarden over 

                                                 
561  Asser, 74, 56: 43, 49-55. 
562  Vertaling van eigen hand. 
563  Zoekterm eaðmod*/eadmod* levert de volgende tellingen van vormen van eaðmodnes in het OEC: PC: 102; Boe: 6; 

Solil. (E): 2 en PPs (prose; B&R): 4. Vergelijk met resultaten zoekterm humil* in: CLCLT: RP: 81 ; Cons. Ph.: 6 ; Sol.: 
0. Voor de Bijbel, Psalterium Romanum: 8. 

564  Discenza, ‘The paradox of humility in the Alfredian translations’, p. 47. 
565  PC., XVII 121: 20-22. Vergelijk: RP., II, VI, 214: 163-165 “et tamen nonnumquam gravius delinquitur si inter 

perversos plus aequalitas quam disciplina custoditur”. 
566  Zo ook opgemerkt door Nicole Discenza. Waarschijnlijk één van de redenen, waarom ze er niet toe overgaat om 

Alfreds koningschap als ministerium te kwalificeren. Discenza, ‘The paradox of humility in the Alfredian 
translations’, p. 49. 

567  Asser, 76, 59: 13-16 “et horas diurnas et nocturnas celebrare, et ecclesias nocturno tempore, ut diximus, orandi 
causa clam a suis adire solebat et frequentabat.” 

568  Pratt, ‘The illnesses of Alfred the Great’, p. 55. 
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‘vriendschap’ en ‘trouw’, en zijn overheveling van taken van de rector naar het koningschap, 
geven aanleiding deze vraag ontkennend te beantwoorden. Alfred en zijn hovelingen 
construeerden zorgvuldig een voorstelling van het koningschap, die acceptabel was voor zijn 
Angelsaksische volgelingen. Zijn presentatie van het koningschap is echter in de eerste plaats 
‘christelijk’. Alfred is rex én rector. Zijn aanpassingen en toevoegingen, bijvoorbeeld door de 
incorporatie van de Angelsaksische loyaliteit als element van de virtus van een koning, 
veranderen het karakter van dit ‘christelijke’ koningschap. Alfreds koningschap is een 
uitwerking van het ‘christelijke’ koningschap. Zijn presentatie vertoont overeenkomsten met 
het Karolingische concept van ministerium, maar incorporeert Angelsaksische waarden en is in 
zoverre een variant. Het ‘Angelsaksische’ koningschap kan in de negende eeuw het best 
gekwalificeerd worden met een eigen, unieke Oudengelse term: ðenunga. 
 Een ‘christelijke’ opvatting van het koningschap is nauw verwant aan de goede 
eigenschappen die een koning idealiter moet bezitten. Het ðenunga krijgt gestalte door de 
invulling van de koningsdeugden, en het begrip van ‘deugd’ vormt het kader waarin het 
ðenunga begrepen kan worden. Om te begrijpen op welke manier Alfred inhoud gaf aan zijn 
koningschap, is het dus van belang om te weten wat hij precies onder ‘deugd’ verstond.  



 

  

 
 

HOOFDSTUK 3:  
Koningsdeugd in Oudengels perspectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“Tum pictate gravem ac meritis,  
si forte virum quem, 
conspexere, silent arrectisque auribus adstant.” 
 
Vergilius, Aeneis, 1.151-153 
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ALGEMEEN KADER 

 

 

Wat is deugd?  

Alfreds ‘sociale wereldbeeld’ wordt in de eerste plaats gevormd door de acceptatie van het 
Gregoriaanse leidersconcept in de vorm van ðenunga. Een element in de vier teksten dat dit 
Gregoriaanse leidersconcept onderstreept, is de nadruk die gelegd wordt op deugd en 
deugdzaam gedrag. De christelijke deugdenleer is in grote mate bepalend geweest voor de 
opvattingen over koningschap, omdat de deugdenleer richtlijnen geeft om ‘goed’ en ‘slecht’ 
gedrag van een heerser te definiëren.569 Het is om die reden interessant om te kijken op 
welke manier Alfred ‘deugd’ presenteert in zijn teksten. Zijn behandeling van ‘deugd’ bevat 
elementen die ons kunnen helpen om zijn perceptie van het Angelsaksische ðenunga beter te 
begrijpen. Eén van de problemen waar de lezer van de Oudengelse teksten tegenaan loopt, is 
de vraag wat Alfred precies onder ‘deugd’ verstaat. Een mogelijke benaderingswijze van dit 
probleem is, te onderzoeken op welke manier Alfred het Latijnse virtus vertaalt in het 
Oudengels. 

De christelijke deugdenleer is ontstaan uit de synthese van klassieke opvattingen en 
christelijke denkbeelden over virtus. Dit maakt de definitie van virtus niet eenvoudig.570 Deze 
problematiek maakt, dat virtus nooit een eenvoudig woord is om te vertalen. De gangbare 
vertaling, ‘deugd’, bestaat uit verschillende elementen, die elk een andere invulling geven aan 
de manier hoe ‘deugd’ begrepen moet worden. Filosofen geschoold in de Griekse Stoa, een 
filosofische stroming die in de derde eeuw voor Christus in Athene ontstaan was en zeer 
invloedrijk was op de vorming van ideeën over deugd, zagen in ‘het goede doen’ een manier 
om jezelf te ontwikkelen tot een beter en completer mens. Het nastreven van virtus was een 
manier om de ziel in overeenstemming te brengen met de natuurlijke ordening der dingen. 
De belangrijkste eigenschap was hierbij het bezit van λογος (ratio; ‘Rede’). Het streven naar 
honestas, de status die een mens kon bezitten wanneer hij de virtutes bezat, was de enige 
manier om de ziel te verheffen en te ontsnappen aan de sterfelijkheid van het lichaam.571 Het 
summum bonum (‘het grootste goed’; ‘het hoogst nastreefbare’) van de Stoïcijnen was de 

                                                 
569  De deugdenleer is uitgebreid onderzocht door Sybilla Mähl. Haar bronnenonderzoek zal als uitgangspunt 

genomen worden voor de behandeling van deugd in dit hoofdstuk Idealiter zou het bronnenonderzoek getest 
moeten worden aan de door haar bestudeerde bronnen. Dit valt echter buiten het bereik van deze scriptie. Bij de 
bespreking van de opvattingen die invloedrijk zijn geweest voor de christelijke deugdenleer, zal verwezen worden 
naar de orginele bronnen en naar de studie van Mähl. Zie: S. Mähl, Quadriga Virtutum: Die Kardinaltugenden in der 
Geistesgeschichte der Karolingerzeit (Keulen & Wenen, 1969). 

570  Cicero definieert virtus als volgt: Cicero, De Inventione, ed. E Stroebel, Rhetorici Libri duo qui vocantur de 
Inventione, Bibliotheca Teubneriana, I, fasc. 2 (Leipzig, 1915), II, 53, 159: 20-24: “nam virtus est animi habitus 
naturae modo atque rationi consentaneus, quamobrem omnibus eius partibus cognitis tota vis erit simplicis 
honestatis considerata. Habet igitur partes quattuor: pudentiam, iustitiam, fortitudinem, temperantiam.” In het 
antwoord op de vraag wat virtus precies is, legt Alcuin meer de nadruk op het gedrag van een man dat kan leiden 
tot nobilitas: Alcuin, Disputatio de Rhetorica et de Virtutibus, ed. C. Halm (Leipzig, 1863), Rhetores Latini Minores, V, 
6:16: “virtus est animi habitus, naturae decus, vitae ratio, morum nobilitas.” Beide citaten afkomstig uit: Mähl, 
Quadriga Virtutum, p. 97. In De Virtutibus et Vitiis is het morele aspect van virtus nog duidelijker gekoppeld aan het 
geloof: Alcuin, De Virtutibus et Vitiis, ed. J.P. Migne, PL 101 (Parijs, 1863), 613-638, XXXV, col. 637B: “Primo 
sciendum est quid sit virtus. Virtus est animi habitus, naturae decus, vitae ratio, morum pietas, cultus divinatis, 
honor hominis, aeternae beatitudinis meritum,” geciteerd door Mähl, Quadriga Virtutum, p. 98. 

571  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 96. 
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bevrijding van de onsterfelijke ziel uit het sterfelijke lichaam.572 De betekenisontwikkeling 
van virtus verruimde de opvatting van ‘deugd’. Virtus is een afleiding van het woord vis 
(kracht). Virtus kan dus ook slaan op het bezit van fysieke kracht. Charisma, dapperheid en 
lichaamskracht zijn virtutes en dragen bij aan de deugdzaamheid van een heerser.573  

Christelijke ethici zagen een verband tussen ‘het goede doen’ en het ware geloof: een 
deugdzaam leven leiden was een manier om uitdrukking te geven aan het vertrouwen in 
God. De deugden waren dona Dei, gaven van en gaven aan God. De christelijke filosofen 
zagen het bezit van virtutes niet als een manier om jezelf te verheffen, maar als een manier om 
uitdrukking te geven aan het geloof in God.574 Het summum bonum voor de christenen lag in 
het verlengde van de centrale rol van het geloof in de gaven van God. De amor/caritas Dei 
(‘de liefde van en voor God’) was het hoogst nastreefbare. Een manier om uiting te geven 
aan deze caritas was het tonen van naastenliefde.575 Het bedrijven van naastenliefde was een 
belangrijk element van de christelijke honestas. 

Virtus betekent dus zowel ‘het totaal aan alle fysieke en mentale goede eigenschappen 
die een mens kan bezitten’, ‘kwaliteit’, ‘morele perfectie’, ‘goedheid’, ‘waarde’, 
‘voortreffelijkheid’ als ‘kracht’, ‘moed’, ‘mannelijkheid’ en ‘viriliteit’.576 Alfreds definitie van 
virtus zal sterk beïnvloed zijn door de perceptie van virtus in zijn omgeving. Zijn intellectuele 
kader werd gevormd door Angelsaksiche opvattingen van wenselijk gedrag en door de 
christelijke deugdenleer. Daarnaast kan zijn ‘sociale wereldbeeld’ beïnvloed zijn door 
Keltische ideeën van macht.577 Alfreds begripsbepaling van het woord virtus hangt nauw 
samen met de manier waarop zijn koningschap uiteindelijk gedefinieerd kan worden. Een 
studie van zijn vertaalmethode zal verduidelijken wat hij onder virtus verstond. Het is dus 
nodig om een uitgebreide studie te maken van de Oudengelse vertalingen van virtus in de vier 
teksten van zijn hand om inzicht te krijgen in zijn denkpatronen.578 
 
 

‘Virtutes’ 

Virtus en honestas zijn begrippen die gebruikt worden om het geheel aan deugden te 
beschrijven dat een persoon bezit. Er zijn verschillende virtutes te benoemen op basis van het 

                                                 
572  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 111. 
573  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W. M. Lindsay (Oxford 1911), XVIII, xxii, 1; geciteerd door: Mähl, Quadriga 

Virtutum, p. 99. 
574  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 96. 
575  Alcuin antwoord Karel dat het hoogste doel van deugdzaam gedrag is om van God en je naasten te houden: 

Alcuin, Epistulae, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae IV, Karoli Ævi II (Berlijn, 1845), ep. 19, 53-56, 53, 21: “ut 
Deus diligatur et proximus.” geciteerd door Mähl, Quadriga Virtutum, p. 111. Deze gedachte was een uitwerking 
van denkbeelden van Augustinus, zie: Augustinus van Hippo, De Diversis Quaestionibus LXXXIII, ed. J.P. Migne, 
PL 40, (Parijs, 1887), 11-100, quaest. LXI, 4:51 “(..)dilectio Dei et proximi.” Geciteerd door: Mähl, Quadriga 
Virtutum, p. 19. 

576  L&S, p. 1997, lemma: virtus. Zie ook de uitgebreide studie van Mähl, Quadriga Virtutum:). 
577  P. Wormald, ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, in: P.E. Szarmach, Sources of Anglo-Saxon 

culture (Kalamazoo, 1986), 151-184, p. 161 en H.H. Anton, ‘Pseudo-Cyprian: De duodecim saeculi und sein Einfluß 
aud den Kontinent, insbesondere aud die karolingischen Fürstenspiegel’, in: H. Löwe (ed.), Die Iren und Europa II 
(Stuttgart, 1982), 586-617, p. 588. 

578  Eerder onderzoek in die richting is gedaan door P. Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, M. 
Korhammer (ed.), Words, Texts and Manuscripts. Studies in Anglo-Saxon Culture presented to Helmut Gneuss on 
the occasion of his sixty-fifth birthday (Cambridge, 1992), 213-238, p. 225 en N.G. Discenza, ‘ Power, skill and 
virtue in the Old English Boethius’, Anglo Saxon England 26 (1997), 81-108. 
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begrip van de deugden als dona Dei. Allereerst kunnen de virtutes begrepen worden als de 
wonderdaden van God en zijn heiligen.579 Verder zijn de zeven gaven van de heilige Geest 
ware deugden: sapientia (‘wijsheid’), intellectus (‘inzicht’), consilium (‘beleid’; ‘raad’), fortitudo 
(‘kracht’; ‘moed’), scientia (‘kennis’), pietas (‘vroomheid’; ‘eerbied’) en iustitia 
(‘rechtvaardigheid’).580). Daarnaast kennen we de theologische deugden: spes (‘hoop’), fides 
(‘geloof’), en caritas (‘liefde’).581 Ook de plichten van een christen, zoals bidden, vasten en het 
geven van aalmoezen, worden in de Karolingische tijd opgevat als christelijke deugden.582 
Tenslotte kennen we nog de vier kardinale deugden: prudentia (φρόνησις; ‘inzicht’), iustitia 
(διακαιοσύνη; ‘gerechtigheid’), temperantia (σωφροσύνη; ‘gematigdheid’) en fortitudo (ανδρεία; 
‘dapperheid’).583 Bij het onderzoek naar Alfreds vertaalmethodiek van virtus, zal het 
interessant zijn om te zien op welke manier Alfred de verschillende virtutes benoemt en 
gebruikt in zijn teksten. Alvorens over te gaan tot de bespreking van Alfreds methoden om 
deugdzaam gedrag te beschrijven, is het voor het begrip van de passages handig om een 
beeld te hebben van de christelijke deugdenleer. 
 
 

De kardinale deugden 

Sybille Mähl heeft onderzocht in welke mate de kardinale deugden een centrale rol spelen 
voor het ontstaan van de heersersidealen in de Karolingische periode. Hoewel de kardinale 
deugden niet vaak als begrippenviertal genoemd worden in de Karolingische literatuur, ziet 
zij wel aanwijzingen voor een grote invloed van het vierspan van deugden op de 
Karolingische heersersidealen. De kardinale deugden incorporeren álle christelijke deugden 
en geven een synthese van zowel klassieke ideeën als christelijke opvattingen over de virtus 
van een vorst.584  Cicero’s systematische indeling in een hiërarchische rangschikking en zijn 
inhoudelijke definities van de vier kardinale deugden vormden de basis van Augustinus’ 
deugdenschema. Cicero en Augustinus presenteerden een deugdenleer, waarin de vier 

                                                 
579  Virtutes facere is ‘wonderen verrichten’, zie Mähl, Quadriga Virtutum, p. 100. 
580  Bijbel, Jesaja 11: 2-5: “De geeste van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van 

kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER; 
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij 
een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van 
zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 
lendenenen en trouw als een gordel om zijn heupen.” 

581  Bijbel, 1 Korinthiërs 13:13: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde.” 
582  Bijvoorbeeld bij Beda, De Templo Salomonis, ed. J.P. Migne, PL 91 (Parijs, 1862), 735-808, III, col. 741C: “Terni 

autem menses, quorum distantia singulis erat caesoribus imposita, perfectionem trium virtutum Evangeliorum 
typice denuntiant, ellemosynae videlicet, orationis et ienunii.” 

583  De kardinale deugden als viertal ‘gronddeugden’ zijn afkomstig uit de klassieke Oudheid. Plato (c.427– c.347 voor 
Christus) is de eerste filosoof die de vier deugden noemt als elementen voor het ontstaan van de ideale staat in de 
Politeia. Plato, Politeia, ed. G.P. Goold, Loeb Classical Library  237 (Cambridge Massachuchetts & Londen, 1978), 
IV, 427 E: “∆ηλον δή ότι σοφή τ’ εστί καί ανδρέια καί σώφρων καί δικαίά.” Via de werken van Zeno van Kition 
(overleden in 265 voor Christus) vinden de kardinale deugden ingang in de filosofie van de Atheense Stoa. De 
Stoïcijnse opvattingen over deugd vormen het uitgangspunt voor de synthese die Marcus Tullius Cicero (106-43 
voor Christus) over deugd samenstelde in De Inventione en De Officiis. Zie, Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, Loeb 
Classical Library 30 (Cambridge Massachussets, 1921) en Cicero, De Inventione, ed. E Stroebel. Zijn deugdenleer 
vormt het kader waarbinnen de christelijke deugdenleer kon ontstaan. De kerkvaders zijn schatplichtig aan zijn 
theorieën, waarbij zij christelijke waarden koppelden aan klassieke Stoïcijnse voorstellingen van virtus. Zie: Mähl, 
Quadriga Virtutum, pp. 8-9, 124. 

584  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 163. 
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kardinale deugden fungeren als overkoepelende deugden die samengesteld zijn uit een groot 
aantal ‘subdeugden’. De verdeling van allerlei goede eigenschappen onder de noemer van één 
van de kardinale deugden geeft een indicatie van de manier hoe die kardinale deugd 
inhoudelijk begrepen werd. De vier kardinale deugden verbeelden door de onderschikking 
van andere deugden het hart van de deugdenleer.585 

Prudentia werd in dit schema onderverdeeld in de elementen memoria, intelligentia en 
providentia.586 Prudentia werd gezien als een theoretische en aangeboren deugd. Het was de 
kardinale deugd die de mensheid onderscheidde van de andere schepselen der aarde.587 In de 
Oudheid werd prudentia (φρόνησις) door Cicero al gelijkgesteld met sapientia (σοφία), hoewel de 
Stoa aanvankelijk juist het onderscheid tussen deze twee begrippen benadrukt had.588 In de 
Karolingische tijd werd prudentia daarnaast als synoniem gebruikt voor philosophia (φιλοσοφία). 
Philosophia equivalent met ‘amor sapientiae’.589 In navolging van de ideeën van Augustinus en 
Isidorus werd dit opgevat als scientia (‘wetenschap’). Het doel van deze wetenschap was 
cognitio Dei, het kennen van God.590 De uitleg die in de achtste eeuw aan prudentia gegeven 
werd, was de mogelijkheid om God te leren kennen. 

Iustitia viel in drie delen uiteen: ius naturae, ius consuetudinis en lex. Onder ius naturae 
vallen religio, pietas, gratia, vindicatio, observantia en veritas, onder ius consuetudinis vallen pactum, par 
en iudicatum.591 Rechtvaardigheid was altijd een belangrijke deugd geweest. In de werken van 
Cicero was iustitia voornamelijk een deugd die geassocieerd wordt met de naleving van 
wetten. Iustitia is een manier om het algemeen nut, de communis utilitas, te beschermen en te 
reguleren.592 Onder invloed van de denkbeelden van Augustinus was de betekenis van iustitia 
verruimd door de caritas Dei.593 Hierdoor werd de deugd iustitia gekleurd door het christelijke 
element van pietas en humilitas. Deze vervorming van het begrip zou van grote invloed blijken 
te zijn op de invulling van heersersidealen in de achtste en negende eeuw.594 

Magnificentia, fidentia, patientia en perseverantia vormen de verschillende onderdelen van 
fortitudo.595 Cicero had reeds gewezen op de noodzaak van bezonnenheid bij het betrachten 
van de deugd van de dapperheid.596  

                                                 
585  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 103. 
586  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 105. 
587  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 101. 
588  Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, I, v, 15: “quae prima discripta est, in qua sapientiam et prudentiam ponimus, 

inest indagatio atque inventio veri, eiusque virtutis hoc munus est proprium,” aangehaald door: Mähl, Quadriga 
Virtutum, p. 104. 

589  Vergelijk: Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W. M. Lindsay, Tomus I, II, xxiv, 3: 21-28 met Alcuin, De Dialectica, 
ed. J.M. Migne, PL 101 (Parijs, Parijs 1863), 949-974, I, col. 952A; geciteerd door : Mähl, Quadriga Virtutum, p. 
105. 

590  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 105. 
591  Deze driedeling is afkomstig uit Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, Tomus I, I, vii, 20-25. Alcuin definieert in de 

negende eeuw nog maar twee onderdelen van iustitia: ius naturae en ius cosnsuetudine. Het deelgebied lex behoort bij 
Alcuin in: Alcuin, Disputatio de Rhetorica et de Virtutibus, ed. C. Halm, Rhetores Latini Minores (Leipzig, 1863), tot 
het deelgebied van de ius consuetudine. Zie bespreking van Mähl, Quadriga Virtutum, pp. 106-107. 

592  Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, I, 7, 20: “Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat nisi lacessitus 
iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur privatis ut suis.”  

593  Augustinus van Hippo, De Diversis Quaestionibus LXXXIII, PL 40, quaest. 61, 4:51. Geciteerd door: Mähl, Quadriga 
Virtutum, p. 19. 

594  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 103. 
595  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 107. 
596  Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, I, 19ff; Mähl suggereert ‘magnanitas’ (‘grootgeestheid?’), een samentrekking van 

magnus animus, als synoniem voor fortitudo in de negende eeuw, zie: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 107. 
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Temparantia tenslotte, bestond uit continentia, clementia en modestia.597 Matigheid als deugd was 
voornamelijk gericht op het menselijke gedrag. Zelfbeheersing en beteugeling van de 
natuurlijke driften waren een belangrijke eigenschap in zowel de klassieke als de christelijke 
ethiek.598 
 

 

De christelijke deugdenleer 

Ambrosius (c.340-397) plaatste de kardinale deugden in zijn bijbelexegese in de traditie van 
het Oude en het Nieuwe Testament. De vier paradijsstromen verbeelden bij Ambrosius de 
vier kardinale deugden. De bron van de vier stromen ligt in de wijsheid (sapientia) van God 
en in de persoon van Jezus als symbool van het eeuwige leven.599 De vier kardinale deugden 
verbeelden vier Erae (‘Tijdvakken’), waarbij de Era van Jezus gerepresenteerd wordt door de 
voornaamste deugd, iustitia.600 De belangrijkste toevoeging van Ambrosius is de koppeling 
van de kardinale deugden aan de Evangeliën van Matteüs en Lucas, waarin de heerlijkheden 
benoemd worden: acht heerlijkheden in Matteüs en slechts vier in Lucas.601 Ambrosius 
verbindt beide passages: hij noemde de acht heerlijkheden van Matteüs een uitvloeisel van de 
vier heerlijkheden van Lucas en het geheel een verbeelding van de vier kardinale deugden in 
de bijbelse praktijk.602 De kardinale deugden kregen een bijbelse dimensie; christelijke 
waarden gaven invulling aan het karakter van de vier kardinale deugden.  

Waar Ambrosius de bron van de kardinale deugden zocht in God, definieerde 
Augustinus (354-430) hun oorsprong in de caritas Dei, liefde van en voor God. Voor hem 
waren de wereldlijke kardinale deugden een manier om voorbereid te raken op de ene 
‘hemelse deugd’ van de contemplatio Dei, het kennen van God. 603 Waar Augustinus de definitie 
van temperantia, prudentia en fortitudo baseerde op de ideeën van Cicero, gaf hij een nieuwe 
invulling aan iustitia. Hij verbond iustitia met de caritas Dei. Rechtvaardigheid kon bij hem 
alleen bestaan indien deze gemodelleerd was naar een model van christelijke naastenliefde. 604 
                                                 
597  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 107. 
598  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 107. 
599  Ambrosius, De Paradiso, ed. Schenkl, CSEL 32, 263-336, III, 3, 14, i, p. 273:17-19: “ Sicut ergo fons vitae est 

sapientia, fons gratiae spiritalis, ita fons virtutum est ceterarum, quae nos ad aeternae cursum dirigunt vitae,” 
besproken in: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 11. 

600  Ambrosius, De Paradiso, ed. Schenkl, CSEL 32, III, 3, 19-23, pp. 277-280, zie: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 11-12. 
601  Bijbel, Matteüs 5:3-10: “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen land 
bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de 
barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zij zuiver van hart zijn, want zij zullen 
God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen de kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie 
vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel,” en Bijbel, Lucas 6:20-
22: “Hij richtte zijn blik op zijn leerlijngen en zie: ‘gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van 
God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig zij jullie wanneer de mensen 
jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.” 

602  Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, ed. M Adiaen, CCSL 14 (Turnhout, 1957), V, 49, p. 152:524-526: 
“Quattor tantum beatitudines sanctus Lucas dominicas posuit, octo vero sanctus Matthaeus. Sed in istis octo illae 
quattuor sunt et in his quattuor illae octo,” en Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam, V, 68, p. 158: 607-
608: “Ergo temperantia cordis habet animique munditiam, iustita misericordiam, pacem prudentia, 
mansuetudinem fortitudo.” Geciteerd door: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 14. 

603  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 18. 
604  Augustinus van Hippo, De Diversis Quaestionibus LXXXIII, ed. J.P. Migne,  PL 40, quaest. LXI, 4:51 “Nuque in 

ipsa turba quinque millia hominum fuerunt, sicut illuc, ubi carnales legem accipientes, id est, quinque sensibus 
carnis deditit significantur; sed quattuor millia potius, quo numero significantur spirutuales, propter quatuor animi 
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De verbintenis van Augustinus tussen iustitia en caritas is van invloed geweest op het model 
van de christelijke deugdenleer en de waardering van koningsdeugden. Het verband dat 
gelegd werd tussen de klassieke deugd iustitia en de christelijke deugd caritas heeft de weg vrij 
gemaakt voor de invloed van pietas (‘vroomheid’) op het geheel aan deugden.605 
Gregorius (c. 540-604) is vervolgens van invloed geweest op de ideeën over een vita activa 
(‘actief leven’) en een vita contemplativa (‘beschouwend leven’).606 De vier kardinale deugden 
beschouwde hij als uitingen van het actieve leven; de fides in de Drievuldigheid is uiting van 
het beschouwende leven.607 Een goede christen combineert de verschillende deugden, die 
Gregorius voorstelt als verschillende schakels van een ketting. De ene deugd kan niet zonder 
de andere; fides kan niet zonder operatio ‘werken’. De deugden worden niet langer gezien als 
louter een actieve levensinstelling, maar als een verdieping van het geloof. 608 

Isidorus (c. 560-636) legde uiteindelijk de basis voor een meer filosofische invulling 
van de kardinale deugden.609 De kardinale deugden vormden voor hem de onderdelen van de 
ethica (‘ethiek’), naar de Platoonse onderverdeling van de filosofie in ethica, fysica en logica. 
Fysica bestond voor hem uit zeven vrije kunsten (arithmetica, geometrica, musica, astronomia, 
astrologia, mechanica en medicina); logica omvatte dialectica en rhetorica.610 De onderverdeling gaf de 
kardinale deugden een ‘wetenschappelijk’ karakter. Ethiek werd door Isidorus als een manier 
gezien om inzicht te krijgen in ‘het goede doen’ en werd een scientia, een leerbare wetenschap. 
Deugdzaam gedrag wees op deze manier de weg naar wijsheid en naar kennis van God 
(intellectus). Het vergaren van kennis werd een actieve invulling van deugdzaam gedrag. 611 

 

                                                                                                                                                 
virtutes. Quibus in hac vita spiritualiter vivitur, prudentiam, temperantiam, fortitudinem, et iustitiam. Quarum 
prima est cognitio rerum appetendarum et fugiendarum: secunda, refenatio cupiditatis ab iis quae temproaliter 
delectant: tertia, firmitas animi adversus ea quae tempraliter molesta sunt: quarta per caeteras omnes diffunditur, 
dilectio Dei et proximi.” Geciteerd door: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 19. 

605  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 103. 
606  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 26. 
607  Gregorius de Grote, Homiliae in Hiezechihelem Prophetam, ed. J.P. Migne, PL 76 (Parijs, 1849), 785-1314, II, x, 18, 

col. 1068D: “Ecce enim ipsae virutes quas habere bonos ac fideles diximus in quadrosunt ut una aliam non 
excedat,”  Gregorius de Grote, Moralia in Iob, ed. J.P. Migne, PL 76 (Parijs, 1849), 533-782, XXXV, 15, col. 
758A/B: “Qui in ipsis quoque quos ingreditur suis quodammodo partibus augetur, dum et per Trinitatis notitiam 
quatouor virtutum actio accipitur, et per operationem virtutum quatuor usque ad manifestam Trinitatis speciem 
pervenitur”, geciteerd door Mähl, Quadriga Virtutum, pp. 24- 25. 

608  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 25. 
609  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 63. 
610  Zie het ‘Platoonse schema’, gebaseerd op Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W. M. Lindsay,  Tomus I, II, xxiv, 

3-16 en Isidorus van Sevilla, Differentiae, PL 83, II, xxxix, 149-158, cols. 93C-95B in: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 
55. 

611  Isidorus van Sevilla, Etymologiae, ed. W. M. Lindsay, Tomus I, II, xxiv, 3; aangehaald door: Mähl, Quadriga 
Virtutum, p. 105. 
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ONDERZOEK 

 
Methode 

Voor het onderzoek naar Alfreds behandeling van ‘deugd’ in zijn teksten, zullen de 
mogelijkheden van moderne databases ten volle benut worden, die het zoeken in digitale 
versies van de teksten vergemakkelijken.  

Voor de Oudengelse teksten van Pastoral Care,612 Boethius,613 Soliloquies,614 en de 
psalmenvertaling615 zal ik gebruik maken van The Dictionary of Old English Corpus in Electronic 
Form, Dictionary of Old English Project, Centre for Medieval Studies, University of 
Toronto, ed. Antonette di Paolo Healey, bijgewerkt op 11 februari 2005, voortaan aangeduid 
met OEC. Het OEC is toegankelijk via de internetsite http://ets.umdl.umich.edu/o/oec/.  

Voor de Latijnse teksten van Regula Pastoralis,616 De Consolatione Philosophiae,617 en de 
Soliloquia618 zal ik gebruik maken van het CLCLT Library of Latin Texts, Brepolis Latin Full-
Text Databases, bijgwerkt op 22 februari 2007, voortaan aangeduid met CLCLT. CLCLT is 
toegankelijk via de internetsite http://www.brepolis.net/login/overview.cfm.  

Het is onduidelijk welke Latijnse versie van het Psalter Alfred gebruikte voor zijn 
vertaling. Patrick O’Neill veronderstelt dat Alfred gebruik gemaakt heeft van een Psalterium 
Romanum, met daarnaast een becommentarieerde versie van het Psalterium Gallicanum.619 Het 
Psalterium Romanum was in de zesde eeuw geïntroduceerd en was tot halverwege de tiende 
eeuw de gangbare psalmenvertaling in Angelsaksisch Engeland. Het Psalterium Gallicanum was 
weliswaar bekend in Angelsaksisch Engeland door het intensieve contact met het continent, 
maar werd pas na de Benedictijnse hervorming van de tiende eeuw de gangbare vertaling.620 
Het Iuxta Hebraeos was niet erg bekend in Angelsaksisch Engeland, maar kan niet geheel 
buiten beschouwing gelaten worden.  

Een goede gedrukte editie van het Psalterium Romanum is Le psautier romain et les autres 
anciens psautiers latins, Collectanea biblica latina 10, ed. R. Weber (Rome, 1953). Indien nodig 
zal ik een vergelijking maken met het Psalterium Gallicanum en de Iuxta Hebraeos in Biblia Sacra 
Vulgata iuxta Vulgatam versionem I, ed. R. Weber (Stuttgart, 1969), 770-832. 

                                                 
612  Gebruikte afkorting om te zoeken in de database CP; opgenomen editie: ed. H. Sweet, King Alfred’s West-Saxon 

Pastoral Care, Early English Text society, original series no. 45/50 (2e druk; Londen etc., 1909). 
613  Gebruikte afkorting om te zoeken in de database Bo; opgenomen editie: ed. W. J. Sedgefield, King Alfred's Old 

English version of Boethius (2e druk; Darmstadt, 1968). 
614  Gebruikte afkorting om te zoeken in de database Solil. Opgenomen editie: König Alfreds des Grossen bearbeitung der 

Soliloquien des Augustinus, ed. W. Endter, Bibliothek der angelsächsischen Prosa XI (Hamburg, 1922). Referenties 
naar deze editie van de Soliloquies zal ik voor de duidelijkheid aangeven met de afkorting Solil. (E). 

615  Gebruikte afkorting om te zoeken in de database PPs (prose). Opgenomen editie: The West-Saxon Psalms. Being the 
prose portion of the ‘first fifty’, of the so-called Paris-Psalter, eds. J.W. Bright & R.L. Ramsey, The Belles-Lettres Series I: 
English Literature (Boston & Londen, 1907). Referenties naar deze editie van de Oudengelse psalmen zal ik voor 
de duidelijkheid aangeven met de afkorting PPs (prose; B&R). 

616  Titelbeschrijving database: Regula pastoralis - Gregorius Magnus - s. 6 p.c. ed. J.P. Migne, PL, 77, 13ev. 
617  Titelbeschrijving database: Philosophiae consolatio - Boethius - s. 6 p.c ed. J.P. Migne, PL, Corpus scriptorum 

ecclesiasticorum Latinorum, 47, 1ev.  
618  Titelbeschrijving database: Soliloquiorum libri duo - Augustinus Hipponensis - s. 4 p.c ed. . J.P. Migne, PL, 32, c. 

869-904; ed. W. Hörmann, Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, LXXXIX (1986), p. 3-98. 
619 P.P. O’Neill, King Alfred’s Old English Prose translation of the first fifty psalms (Cambridge Massachusetts, 2001), ‘The 

sources’, 31-44, pp. 31, 44. 
620  R. Marsden, The text of the Old Testament in Anglo-Saxon England, Cambridge Studies om Amglo-Saxon England 15 

(Cambridge, 1995), pp. 69-70. 
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Ter verduidelijking zullen zoekresultaten aan de hand van tabellen en tussenkopjes 
schematisch gepresenteerd worden. Allereerst zal een inventarisatie gemaakt worden van de 
verschillende Oudengelse woorden die gebruikt worden als vertaling voor virtus en de 
aantallenmalen dat deze woorden in de Oudengelse teksten voorkomen. Vervolgens zal per 
Oudengelse vertaling een studie gemaakt worden van de verschillende woordbetekenissen, 
waarbij de minst voorkomende vertalingen als eerste besproken zullen worden. Ook zal stil 
gestaan worden bij de het gebruik van een combinatie van twee woorden als vertaling voor 
virtus. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om conclusies te trekken over Alfreds 
vertaalmethodiek en de gevolgen voor ons begrip van zijn koningschap. 
 
 
Inventarisatie 

Een vergelijking van de Latijnse brontekst met zijn Oudengelse vertaling leidt tot de 
volgende resulaten van de verschillende vertaalmogelijkheden van virtus: 

 
Pastoral Care (Regula Pastoralis/Pastoral Care) 
  cræft mægen þeaw cræft & mægen mægen & þeaw þeaw & cræft anders onvertaald 
virtus (98) 30 23 4 9 1 0 13 19 

 
Boethius (De consolatione Philosophiae/Boethius) 
  cræft mægen þeaw cræft & mægen mægen & þeaw þeaw &cræft anders onvertaald 
virtus (34) 15 2 1 1 0 1 6 8 

 
Soliloquies (Soliloquia/Soliloquies) 
  cræft mægen þeaw cræft&mægen mægen&þeaw þeaw&cræft anders onvertaald 
virtus (3) 0 0 0 0 0 0 3 0 

 
Psalmen (Psalterium Romanum/ Oudengelse psalmen) 
  cræft mægen þeaw cræft&mægen mægen&þeaw þeaw&cræft anders onvertaald 
virtus (22) 1 13 0 2 0 0 3 3 

 
Virtus wordt in de vier Oudengelse vertalingen hoofdzakelijk met drie woorden vertaald: cræft 
(variant: creft), mægen (variant: magen) en þeaw (variant: ðeaw). Daarnaast gebruikt Alfred soms 
een combinatie van twee woorden als vertaling voor virtus, laat hij soms een vertaling 
achterwege, of vertaalt hij op een andere manier, door bijvoorbeeld een specifieke deugd te 
noemen. 

In 1929 merkte Samuel Kroesch voor het eerst op, dat Alfred het Oudengelse woord 
cræft op een bijzondere manier gebruikt, namelijk als vertaling voor het Latijnse woord 
virtus.621 Peter Clemoes wees er vervolgens op, dat de gebruikelijke vertaling voor virtus in het 
Oudengels mægen of miht (variant: meaht) is.622 Het is interessant om naar de verschillen in 
betekenis te kijken van de Oudengelse woorden die als vertaling voor virtus gebruikt worden. 
De verschillen in betekenis zijn van invloed op de keuzes die Alfred maakt in zijn 
vertalingen. Om te begrijpen waarom Alfred kiest voor een bepaalde vertaling, is het nodig 

                                                 
621  S. Kroesch, ‘The Semantic Development of OE “cræft”’, Modern Philology XXVI. 4 (1929), 433-443, p. 436. 
622  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 225. 
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om naast de betekenis van cræft, mægen en þeaw ook de betekenis van miht te onderzoeken als 
mogelijke vertaling voor virtus.  

Wanneer we met het OEC vervolgens een inventarisatie maken van de zojuist 
genoemde woorden, blijkt dat het woord cyst (variant: kyst) eveneens in combinatie met cræft 
gebruikt te worden in de Oudengelse vertalingen. Het gebruik van woordcombinaties waarin 
woorden voorkomen die als vertaling voor virtus gebruikt kunnen worden, kan ons veel 
vertellen over de connotatie die het desbetreffende Oudengelse woord voor Alfred had. Het 
was immers voor hem noodzakelijk gebleken om de strekking van de Latijnse brontekst weer 
te geven met een combinatie van twee woorden. Hierbij moet in gedachte gehouden worden 
dat zijn vertaalkeuze ook een stijlmiddel geweest kan zijn, met het doel om de 
herkenbaarheid en aanvaardbaarheid van de tekst bij zijn publiek te vergroten.623 Om de 
verschillende nuances van het woord cræft te belichten, is het om deze redenen nodig om cyst 
eveneens op te nemen in de zoektocht naar woordbetekenissen. 
 
Hoewel de vijf woorden in de Oudengelse teksten als mogelijke vertaling voor virtus gebruikt 
worden, komen ze daarnaast ook voor als vertaling voor andere Latijnse woorden en in door 
Alfred toegevoegde passages aan de bronteksten. Het is voor het begrip van de connotatie 
en betekenis van belang om te kijken naar alle keren dat de vijf woorden in de Oudengelse 
teksten voorkomen. Het OEC geeft de volgende zoekresultaten voor het aantal keren dat 
cræft, mægen, þeaw, miht en cyst, en alle varianten in spelling van deze vijf woorden, en het 
gecombineerd gebruik in de Oudengelse teksten voorkomen: 
 
  Pastoral Care Boethius Soliloquies Psalms 

miht 0 10 0 3 
cyst 6 2 0 0 
þeaw 30 31 4 0 
mægen 49 11 0 32 
cræft 74 83 21 5 
          
miht & cyst 0 0 0 0 
miht & þeaw 0 0 0 0 
miht & mægen 0 1 0 0 
miht & cræft 0 1 0 0 
cyst & þeaw 0 0 0 0 
cyst & mægen 0 0 0 0 
cyst & cræft 1 1 0 0 
þeaw & mægen 1 0 0 0 
þeaw & cræft 0 1 0 0 
mægen & cræft 10 3 0 4 

                                                 
623  N.G. Discenza, The King’s English. Strategies of Translation in the Old English Boethius (New York, 2005), p. 59. 



 
- Koningsdeugd in Oud-Engels perspectief - 

 
 

  
107 

 

Vertaling 

 

Miht 624 
 
1.  might, virtue, power, ability, the quality of being able to do what is desired 
  Latin: potestas, potentia, virtus, majestas 
2. an exercise of power, a mighty work, bodily strength 
  Latin: virtus 
3.  great power, mightiness 
  Latin: potestas divinae, miraculum 
4. superiority of power to enforce someone's will 
5. associated with mægen  
6. power over other, dominion, authority 
  Latin: potestas, imperio 
7. a (specific) virtue 
  Latin: virtus 
8. as a person or thing: someone in authority, an exercise of authority (divine as well) 

 
Miht kent zeven hoofdbetekenissen: 1. ‘kunde/eigenschap’, 2. ‘fysieke kracht’, 3. ‘goddelijke 
macht’, 4. ‘macht om iemand te dwingen iets te doen’, 5. ‘macht over anderen/gezag’, 6. ‘een 
specifieke deugd’, 7. ‘machthebber (ook spiritueel)’, en is een gangbare Oudengelse vertaling 
voor potestas divina en virtus.625 
 

Cyst 626  
 
1. choice, election 
  Latin: optio, electio 
2. an excellent, precious thing with gen. the best of, what is chosen 
  Latin: aestimatio 
3. excellence, virtue, munificence, goodness 
  Latin: praestantia, virtus, largitas, bonitas 
3.a liberality, bounty, munificence 
  Latin: munificentia, largitas 

 
Cyst kent drie hoofdbetekenissen: ‘keuze/uitverkiezing’, 2. ‘het beste dat gekozen kon 
worden’, 3. ‘iets wat eruit steekt/ deugd/ gulheid/ goedheid’, en is een gangbare Oudengelse 
vertaling voor Latijnse optio en aestimatio.  
 
 

                                                 
624  B&T, pp. 672-673, lemma : meaht ; T&C, p. 633, lemma : meaht  
625  Ik laat de associatie met mægen die T&C noemt als vijfde betekenis achterwegen.  
626  B&T, pp. 190-191, lemma: cyst; T&C, p. 142, lemma: cyst. 
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Þeaw 627 
 
1. a custom, usage, general practice (of a community) 
  Latin: mos 
2. mode of conduct, custom, manner, practice, way, usage (of a class of kind)  
  Latin: suatim, mos 
3.  a practice of religion, method of belief, way of thinking, legal usage 
  Latin: ius naturale, ritus, traditio 
4.  a custom, mode of conduct, habit, behaviour, manner (of an individual) 
  Latin: mos, virtus 

 
Þeaw/ðeaw kent vier hoofdbetekenissen: 1. ‘gewoonte/gebruik’, 2. ‘gedrag/gewoonte’, 3. 
‘religieus gebruik’, 4. ‘individuele gewoonte/gedrag/deugd’, en is een gangbare Oudengelse 
vertaling voor mos. 
 
Mægen 628 
 
1. might, strength, force, power, vigour, efficacy, virtue, faculty, ability 
  Latin: virtus, fortitudo, robur, vis, vigor, oper 
2.  an exercise of power, effort, a mighty work, miracle, a virtuous action 
  Latin: virtus 
3. a force, military force 
 
Mægen kent drie hoofdbetekenissen: 1. ‘fysieke kracht’, 2. ‘wonder/deugd’, 3. ‘militaire 
kracht’, en is een gangbare Oudengelse vertaling voor virtus en fortitudo. 
 

Cræft 629 
 
1. power, might, strength (as of body or externals) 
  Latin: vis, robur, potentia 
2. een art, skill, craft, trade, work 
  Latin: ars, peritia, artificum, occupatio, opus 
3.  craft of mind, cunning, knowledge, science, talent, ability, faculty, excellence, virtue 
  astutia, machinatio, scientia, facultas, praestantia, virtus, studia 
3.a (in a bad sense) a cunning trick 
  Latin: stratagam, artifice 
4. machine, instrument, engine 
  Latin: machinas 
  
Cræft kent vier hoofdbetekenissen: 1. ‘fysieke kracht’, 2. ‘kunde/vaardigheid’, 3. ‘talent/ 
spirituele kracht/kennis/deugd’ en 4. ‘instument/middel’, en is een gangbare Oudengelse 
vertaling voor ars en vis.630  

                                                 
627  B&T, pp. 1042-1043, lemma : þeaw ; T&C, p. 728, lemma : þeaw. 
628  B&T, pp. 190-191, lemma : mægen ; T&C, p. 142, lemma : mægen. 
629  B&T, pp. 168-169, lemma : cræft; T&C, p. 133, lemma : cræft. 
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Het gebruik in de Oudengelse vertalingen 

 
Miht 
Miht wordt geen enkele maal in de Alfreds Oudengelse vertalingen gebruikt om het Latijnse 
virtus te vervangen. De aangetroffen vormen van miht/meaht worden gebruikt om de macht 
van God,631 de macht van engelen,632 de macht van Wisdom,633 het gezag van de 
onrechtvaardige koning634 of gezag in algemene zin635 aan te duiden.  
 
Cyst 
Hoewel cyst gebruikt zou kunnen worden als mogelijke vertaling voor virtus, gebruikt Alfred 
nergens dit woord om het Latijnse virtus te vervangen. Cyst is voornamelijk de invulling van 
een specifieke deugd: de vormen van cyst worden in het corpus zonder uitzondering gebruikt 
om goedgeefs gedrag aan te duiden, corresponderend met het Latijnse woord largitas.636  
 
Þeaw 
Þeaw wordt in de Boethius en de Pastoral Care in totaal viermaal gebruikt als vertaling voor 
virtus637 en eenmaal voor morum virtute (‘de deugd van de gewoonten’; ‘zedenleer’).638 Þeaw 
wordt daarnaast nog zevenmaal gebruikt als beschrijving van een religieus gebruik of 
leefregels.639 Verreweg het meest gebruikt Alfred þeaw om het Latijnse mos of een 
beschrijving van gewoonten en gebruiken te vertalen.640 Uit het verband waarin Alfred het 
woord gebruikt, blijkt duidelijk dat þeaw voor hem leerbare gewoonten en gedrag aangeeft. 
Het woord komt vaak voor in combinatie met aanduidingen van het verstand en de ratio en 
is bedoeld om nagevolgd te worden. Moralia in Iob, een werk van Gregorius de Grote dat ons 
laat zien welke lessen geleerd kunnen worden uit het bijbelboek Job en op welke manier deze 
ons gedrag kunnen beïnvloeden, beschrijft Alfred als “on ðeawa bocum be Iobe” (‘het boek van 
Job over de zeden’).641 Een ander duidelijk voorbeeld vormt PC., XXIII, 173: 17-18:  
                                                                                                                                                 
630  Kroesch onderscheidt daarnaast nog een betekenis: ‘een groot aantal’. Omdat deze betekenis niet onderschreven 

wordt door het woordenboek en niet van invloed is voor het begrip van virtus, laat ik deze mogelijkheid 
achterwege. Kroesch, ‘The Semantic Development of OE “cræft”, p. 433. 

631  Boe., XXI, 49: 20; Boe.,XXXIII, 79:16; Boe., XXXV, 98:14, Boe., XXXV, 99:16, Boe.,XXXVI, 108:22; PPs (prose: 
B&R), 19:6; PPs (prose: B&R), 23.8 en PPs (prose: B&R), 44.4. 

632  Boe., XLI, 146:18. 
633  Boe., XXXV, 95:31. 
634  Boe., XXVIII, 64:29 en Boe., XXXVII, 111:20. 
635  Boe., XXXVI, 108:27. 
636  Boe., XIII, 28:3; Boe., XXXVIII, 122:1 (2x); PC., XX, 149:6; PC., 149: 19; PC., XLIV, 327:5; PC., XLVI, 347:15; 

PC.,LX, 453:26 (2x). 
637  PC., VI, 47: 11 voor RP., I, 6, 148:6; PC., XX, 149:1-2 voor RP., II, 9, 236:2 en PC., XX, 149:17 voor RP.,II, 9, 

236:10 en Boe., XXXIX, 135:3 voor Cons. Ph., IV, 6, 37, 82:12. 
638  PC., XIV, 81:24 voor RP., II, 3, 182:30. 
639  PC., proloog, 5:8; PC.,XIV:14 en 16; PC.,XV, 89:13; PC., XVII, 125.2; PC.,XXI, 155:8., Solil.(E), I, 10:24; Solil.(E), 

I, 12.2. 
640  PC., Koptekst, 13:11; II, 29:21; III, 35:9; XIV, 81:2; XIV, 81:6; XIV,83:1; XVII, 111:13; XVII, 121:16; XX, 

149:1;XXIII, 173:17; XVI, 183:9; XXVIII, 199:4;XXXIV, 229:22; XXXVI, 259:13; XXXVIII, 277:5; XLI, 304:16; 
LII, 411:34; LVIII, 445:9; LXIII, 461:1 en Boe., III, 9:22; VII, 15:9; VII, 15:23; VII, 16:2; VII, 16:3; VII, 16:21; 
VII, 16:24; VII, 16:30; VII, 17:21; VII, 17:27; VII, 18:16; VIII, 20:7; X, 22:14; XVIII, 42:21; XVIII, 43:19; XVIII, 
43:31; XX, 47:7; XXI, 48:27; XXVII, 61:7; XVII, 62:8; XVII, 26:26; XXX, 69:11; XXXVII, 112:20; XXXVII, 
114:16; XXXVIII, 118:25; XXXIX, 127:4; XXXIX, 134:16; XXXIX, 135:1; XL, 139: 11 en Solil.(E), I, 12,2; I, 
36:16. 

641  PC., XVII, 125:2-3. 
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Ne gedafenað hit no ðæt we ealle menn non ane wisan læren, forðam hie ne sint ealle anes modes & 
anra ðeawa. 
 
Het is niet goed om alle mensen op dezelfde wijze te onderwijzen, omdat ze niet 
allemaal hetzelfde verstand en gewoonten hebben. 

 
Alfred heeft met de vertaling þeaw voor virtus vooral willen laten zien dat deugdelijk gedrag 
beïnvloed wordt door onze ervaringen en gevormd wordt door gewoonten.  
 
Mægen 
Mægen wordt in totaal achtendertig keer als vertaling voor virtus gebruikt.642 Het woord 
voldeed echter in veel gevallen voor Alfred niet als vertaling voor virtus. Mægen wordt door 
Alfred nooit in de betekenis van ‘deugd’ toegevoegd aan zijn vertalingen; het wordt 
voornamelijk gebruikt als aanduiding van ‘fysieke macht/kracht’, ingegeven door het feit dat 
mægen eveneens een gangbare vertaling voor het Latijnse fortitudo is.643 Daarnaast wordt mægen 
gebruikt als aanduiding van ‘militaire macht’644 en wordt het woord in de vertaling van de 
psalmen gebruikt om de macht van God te beschrijven.645  

Deze constateringen op basis van de bestudering van het gebruik van mægen in de 
verschillende teksten, lijkt het antwoord op de vraag te bevatten hoe Alfred mægen 
interpreteerde. Mægen, in tegenstelling tot cræft, werd voornamelijk met lichamelijke kracht en 
met goddelijke macht geassocieerd. Een mens kan door zijn lichamelijke eigenschappen te 
beheersen een deugdzaam leven leiden.646 Deze eigenschappen zijn aangeboren, door God 
geschonken. De beheersing van het lichaam kan leiden tot de virtus en honestas van een 
deugdzaam mens, zoals gedefinieerd in de christelijke en klassieke deugdenleer.647  

De zojuist geformuleerde veronderstelling moet getoetst worden aan de vertalingen 
van Alfred. Indien mægen door Alfred in de eerste plaats beschouwd werd als lichamelijke 
deugd, zouden de deugden die genoemd worden een connotatie met fysieke eigenschappen 
of met een door God gegeven eigenschap moeten hebben. Alfred noemt de volgende mægen 

                                                 
642  Maegen voor virtus: PC. , XIV, 83: 11 voor RP. II, 3, 182:30; XIV, 83:25 voor II, 3, 184:41; XIV, 87: 4 voor II, 3, 

186: 65; XIV, 87: 25 voor II, 3, 186:83; XV, 95: 18 voor II, 4, 192:86; XVI, 101: 1 voor II, 5, 198:26; XXI, 163:17 
voor II, 10, 248:152; XXXIII, 215: 19 voor III, 9, 296:16; XXXIII, 215:20 voor III, 9, 296:16; XXXIII, 220: 20 
voor III, 9, 302: 85 (2x); XXXIV, 233: 14-15 voor III, 10, 312: 47; XLII, 307:17 voor III, 18, 370:42; XLIII, 
311:9-10 voor III, 19, 374:29; XLIII, 311:10 voor III, 19, 374:32; XLIII, 311:13 voor III, 19, 374:36-37 (2x); 
XLIII, 313:4-5 voor III, 19, 376:54; XLIII, 315:9 voor III, 19, 378:81-82; XLIV, 323: 3 voor III, 20, 384:36 (2x); 
LI, 399:21 voor III, 27, 452:98; LVIII, 443:6 voor III, 34, 506:39 en Boe. X, 21:11 voor Cons. Ph. II, 4, 1, 23:1; 
XVIII, 41:12 voor II, 7, 19, 33:57 en PPs (prose; O’Neill) 17.1 voor PPs (Lat) XVII: 2; 20.1 voor XX:2; 21.13 voor 
XXI:16; 28.4 voor XXVIII:4; 28.11 voor XXVIII:11; 29.7 voor XXIX:8; 30.12 voor XXX:11; 32.5 voor 
XXXII:6; 32.14 voor XXXII:16; 45.1 voor XLV:2; 45.6 voor XLVI:8; 45.10 voor XLVI:12; 48.6 voor XLVIII:7. 

643  Mægen als ‘fysieke macht/kracht’: PC., Proloog, 25:7; IV, 39:13; VII, 51:14; X, 61:6; XXI, 163:23; XXIII, 175:1; 
XXXVI, 249:9; XXXVI, 249:25; XL, 327:19; XLVII, 361:10, XLVII, 361:22; XLVIII, 365:13; LVII, 439:12 en 
Boe., koptekts, 17; koptekst, 42; XVI, 38:2; XXIX, 67:4; XXXIV, 92:32; XXXVII, 112: 30; XLI, 147:10 en PPs 
(prose; O’Neill) 6.2; 9.35; 13.7; 17.7; 21.11; 21.15; 31.3; 32:14; 33.20; 34.11; 36.16; 38.6; 42.2. 

644  Mægen als ‘militaire macht’: PC., XV, 89:24 en Boe., I, 7: 1 en mogelijk PPs (prose; O’Neill) 32:14, wanneer 
verondersteld wordt dat Alfred gebruik maakte van een Psalterium Gallicanum. 

645  Mægen als ‘goddelijke macht’: PPs (prose; O’Neill) 16.12; 20.1; 28.3; 44.10; 
646  Eveneens geconcludeerd door  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 224 
647  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 96. 
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bij de naam: ðaet mægen ðære lare, verwijzend naar ðaes godcundan geleafan (PC., XIV, 95: 16-18; 
‘de deugd van de leer… van het goddelijke geloof’) een toevoeging van Alfred op de Latijnse 
tekst, ðaet mægen ðara ðreatunga (PC., XXI, 163: 24; ‘de deugd van de berisping’) als vertaling 
van increpationis fortitudo (RP., II, 10, 248:159), ðaet mægen ðære soðan lufan (PC., XXXIII, 215: 
20) als vertaling van virtus caritatis (RP., III, 9. 296: 16), sua micle mægen ðaere forhæfdnesse (XLIII, 
313: 5; ‘volgens de deugd van de onthouding’) als vertaling voor ex abstinentiae virtute (RP., III, 
19, 376: 54) en ðæt full healic maegen ðaes fæsten (PC., XLIII, 315: 10) als vertaling voor virtutis 
(RP., III, 19, 381: 88-81; verwijst naar abstinentiam in dezelfde zin).  

Alfred gebruikt mægen inderdaad voor deugden die de beheersing van lichamelijke 
eigenschappen veronderstellen: forhæfdnesse en fæsten als vertaling van abstinentia, ðreatunga als 
vertaling van fortitudo increpationis. Daarnaast gebruikt Alfred mægen, wanneer hij de 
theologische deugd caritas omschrijft met soðan lufan (‘ware liefde’). De verwijzing naar de 
deugdenleer van het godcundlican geleafan lijkt een omschrijving van de theologische deugd 
fides. De theologische deugden zijn onderdeel van de goddelijke genade en zijn ‘natuurlijke’ 
eigenschappen in de zin dat ze aangeboren zijn. 

Het is een interessante vaststelling dat Alfred de theologische deugden als mægen 
vertaald. Een passage in de Pastoral Care lijkt deze gedachte te ondersteunen: de mægenes van 
de reccere wordt bedreigd door veel costunga (‘verleidingen’).648 Eén van de oplossingen om 
tegen deze verleidingen te vechten, is door ðaet mægen ðara ðreatunga (PC., XXI, 163: 24; ‘de 
deugd van de berisping’). Een andere manier is om een toevlucht te nemen tot vergeving:  

 
Forðæm under his [=ðearla & se ryhtwisa Dema] forgiefnesse hine gefrieðode sio lufu & se geleafa 
& se tohopa.” 649 
 
Omdat hij beschermd wordt door zijn [=de strenge en rechtvaardige Rechter] 
vergeving door liefde, geloof en hoop. 
 

In deze passage lijkt gesuggereerd te worden dat de drie theologische deugden sio lufu (caritas) 
en se geleafa (fides) en se tohopa (spes) deel uitmaken van de mægenes. De theologische deugden 
worden in deze passage echter geen mægen genoemd; ze worden slecht vergeleken met ðreora 
burga (drie steden).650 Helaas noemt hij de drie theologische deugden nooit expliciet mægenas 
in de uitgebreide bespreking van de theologische deugden in de Soliloquies.651 Geleafa (fides), 
tohopa (spes) en lufu (caritas) zijn essentiële eigenschappen om de modes eagan (Solil., I, 67: 4; de 
ogen van de ratio, ‘het intellect’) gezond te houden en te helpen om zich tot God te 
richten.652 Alfred gebruikt nog meer beeldspraak om de rol van de drie theologische deugden 
te benadrukken: hij noemt ze ðam ancerstrenge (Solil., I, 67: 9-10; ‘ankertouw’) en later þa þreo 

                                                 
648  PC.¸ XXI, 163: 16-18: “& se weall ures mægenes ðurhðyrelað mid ðan scearpan ramman ðara costunga” 
649  PC.¸ XXI, 167: 24-25. 
650  PC.¸ XXI, 167: 19. 
651  Solil. I, pp. 66-68. 
652  Solil. I, 67: 1-4: “þara saule hawung is gescadwisnes and smaeung. Ac manige sawle hawiað mid ðam and þeah ne 

geseoð þæt þaet hi wilnidoð, forða,þe hi næbbað ful hale eagan. Ac se þe god geseon wille, he scel habban his 
modes eagan hale: þæt is, ðæt he hebbe festne geleafan and rihte tohopan and fulle lufe.” 
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anceras þe þæt scyp ðes modes healdað on gemang ðam brogan þara yða (‘de drie ankers die het schip 
van de ratio op de plaats houden te midden van het geweld van de golven’).653  

Hoewel Alfred in de Soliloquies veelvuldig het woord cræft gebruikt om specifieke 
deugden te omschrijven, is het opvallend dat hij het woord cræft niet gebruikt in zijn 
bespreking van de theologische deugden. De enige keer dat cræft in combinatie met lufu 
aangetroffen wordt in één van de vertalingen van Alfred, is lufu geen vertaling van caritas 
maar van virtute dilectionis.654 Diligo is een equivalent van faveo, studeo, foveo en cupio en kan de 
liefde die tussen mensen bestaat beschrijven. Caritas daarentegen wordt geassocieerd met 
naastenliefde, de christelijke liefde die tussen mensen bestaat en van God afkomstig is.655 De 
virtus dilectionis is dus in tegenstelling tot caritas niet noodzakelijk een theologische deugd. 
Alfreds typering van de virtus dilectionis als de cræft lufu, lijkt de eerdere veronderstelling te 
ondersteunen dat mægen gebruikt wordt om naar de theologische deugden te verwijzen.  

Alfred lijkt geworsteld te hebben met een juiste Oudengelse vertaling van caritas. 
Zoals uit het bovenstaande voorbeeld duidelijk blijkt, maakt hij onderscheid tussen de liefde 
van God (caritas) en de liefde tussen mensen (meestal amor of amicitia in de Latijnse teksten; 
zoals uit het voorbeeld blijkt bieden ook de werkwoorden diligo, cupio en faveo nog vele 
mogelijkheden om de liefde tussen mensen te beschrijven in het Latijn). In het Oudengels 
heeft hij echter voor beide begrippen alleen het woord lufu als vertaling ter beschikking. Lufu 
heeft een zeer brede betekenis en wordt gebruikt om zowel caritas als de liefde tussen 
mensen onderling te beschrijven. In dit laatste geval kan lufu ook een sexuele connotatie 
hebben.656 Deze brede betekenis van het woord lijkt het voor Alfred noodzakelijk te maken 
om telkens te verduidelijken welke lufu hij bedoelt. 
  Caritas komt in de Regula Pastoralis dertig maal voor. Wanneer Alfred caritas alleen met 
lufu vertaalt, wordt het meestal in één adem genoemd met geleafan en/of tohopan.657 Slechts 
drie maal vertaalt Alfred caritas onomwonden met lufu zonder verdere aanwijzingen hoe de 
‘liefde’ begrepen moet worden. In deze gevallen is de lufu echter gelieerd aan de deugd geðyld 
(patientia).658 In de overige gevallen verduidelijkt hij op verschillende manieren dat het 
specifiek om caritas gaat. Hij gebruikt toevoegingen om de spirituele connotatie van het 
woord te omschrijven: soðe lufu (‘ware liefde’)659, hefonlican lufu (‘hemelse liefde’)660, heofoncundan 
fire (‘door de hemel gezonden vuur’),661 Godes lufu (‘de liefde van God’)662 en untwiefelde lufu 

                                                 
653  Solil. I, 68:3-4. 
654  Vergelijk; PC., XLVII, 359:23-24 “nan cræft nis Gode deorwyrðra ðonne sio lufu” met RP., III, 23, 414: 33-44 

“Quia autem nihil est pretiosus Deo virtute caritatis”. 
655  L&S, p. 580, lemma: diligo en L&S, p. 292, lemma: caritas. Het idee van naastenliefde als belangrijste invulling van 

de caritas Dei was afkomstig van Augustinus. De caritas Dei was een theologisch ideaal, naastenliefde slechts een 
benadering. Mähl, Quadriga Virtutum, p. 19. 

656  R. Waterhouse, ‘Tone in Alfred’s version of Augustine’s Soliloquies’, in: P.E. Szarmach, Studies in Earlier English 
Prose (Albany, 1986), 47-85, p. 70. Met dank aan dr. Erik Kooper, die me op deze expleciet sexuele connotatie van 
lufu wees. 

657  PC., XXI, 167: 19 voor RP., II, 10, 252:204; XXI, 167: 25 voor II, 10, 252:209; XXXII, 213:11 voor III, 8, 294:40; 
LI, 409:13 voor, III, 28, 464:103. 

658  PC., XXXII, 219:13 voor RP., III, 9, 300:54; XXXII, 222:4-5 voor III, 9, 302:90; XLVI, 461:10 voor III, 40, 530: 
2-3. 

659  PC., VII, 49:12 voor RP., I, 7, 150:16. 
660  PC., XIV, 87:8 voor RP., II, 3, 186:65. 
661  PC., XXXII, 222:23 “heofoncundan fire” voor RP., III, 9, 207:107-108 “flamma caritatis”. 
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(‘onbetwistbare liefde’).663 In een aantal gevallen verduidelijkt hij dat de lufu opgevat moet 
worden als de plicht tot naastenliefde uit liefde voor God.664 Eénmaal vertaalt Alfred caritas 
op een vrije wijze. De Latijnse tekst beschrijft een Bijbelpassage, waarin Paulus het gedrag 
van zijn discipelen Titus en Timotheus corrigeert. De eerste moet leren om vriendelijker te 
zijn, de tweede moet leren om met meer strengheid het gedrag van anderen te corrigeren. 
Beide discipelen handelen uit caritas, dat door Alfred vertaald wordt met suiðe gelices willan 
(‘volgens dezelfde wil’).665 De gedachte van Alfred is natuurlijk dat deze gedeelde wil 
afkomstig is van God. De craeft ðære monðwearnesse die in deze passage genoemd wordt, is een 
vertaling van mansuetudo (‘mildheid’; ‘vriendelijkheid’).666 Dit is de deugd die Titus moet leren 
toepassen.667  

In twee bijna identieke gevallen, goochelt Alfred met de strekking van de tekst in zijn 
vertaling van caritas. In deze passages wordt daarnaast het verschil tussen mægen en cræft 
nogmaals verduidelijkt: 

 
Ac gif he (..) ða geðyld ðe his modur & hierde ealra mægena for ðæm unwrence ðære ungeðylde 
forlet, eac ðæt mægen ðære soðan lufan he forlet. Hit is awriten in Paules bocum ðæt sio Godes lufu 
sie geðyld se ðe geðyldig nes ie ðaet he næbbe ða Godes lufu on him. Forðaem for ðæm unðeawa 
ðære ungeðylde wirð utadrifen sio fostermodur ælcre leornunga ælces cræftes. 668 
 
Wanneer hij echter het geduld, die de moeder en herder van alle deugden (mægena) is, 
voor de ondeugd van het ongeduld verzaakt, verloochent hij ook de deugd (mægen) 
van de ware liefde. In Pauls boek is geschreven dat geduld de liefde van God is [en] 
dat hij die niet geduldig is Gods liefde niet in zich heeft. Daardoor wordt door de 
zonde van de ongeduldigheid de pleegmoeder van alle kennis en alle deugden (cræftas) 
weggejaagd. 
 
Ipsa namque quae mater est omnium custosque virtutum, per impatientiae vitium virtus caritatis 
amittur. Scriptum quippe est: caritas patiens est. Igitur cum minime est patiens, caritas non est. Per 
hoc quoque impatientiae vitium ipsa virtutum nutrix doctrina dissipatur. 669 
 
Want zij, die de moeder en herder is van alle deugden, [namelijk] de deugd van de 
liefde wordt weggezonden door de zonde van de ongeduldigheid. Zoals geschreven 
is: de liefde is geduldig. Dus liefde is niet aanwezig, wanneer zij maar op minimale 

                                                                                                                                                 
662  PC., XXVI, 99:25 voor RP., II, 5, 198:25; XXXII, 215:21 voor III, 9, 296:16; XXXII, 215: 22 voor III, 9, 296:17; 

XXXVI, 253:22 voor III, 12, 328:79; XXXVII, 263:17 voor III, 13, 334:14-15; XXXVII, 236:20 voor III, 13, 
334:15. 

663  PC., XLVII, 359:16 voor RP., III, 23, 414:28. 
664  PC., XIV, 87:12-13 voor RP., II, 3, 186:67-68; XIV, 87:15-16 voor II, 3, 186:74; XVI, 103:16-18 voor II, 5, 

200:60; XLVI, 345:10 voor III, 22, 402:7-8; XLVI, 349:6-7 voor III, 22, 404:47; V, 395:36 voor III, 27, 448:47. 
665  RP., III, 16, 356: 33-36 “qui duobus discipilis et non diversa caritate praeditis" wordt vertaald met PC., XL, 291 : 

13-15 “twegen gingran suiðe gelices willan”. 
666  PC., XV, 219:11-12 voor RP., III, 16, 356:35. 
667  B&T, p. 670, lemma: mannþwærnes; L&S, p. 1110, lemma: mansuetuo. 
668  PC., XXXII, 215: 19-21 en 215-217: 23-1. 
669  RP., III, 9, 296: 15-17 en 296:18-20. 
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wijze geduldig is. Door de zonde van de ongeduldigheid valt ook de leer zelf, die de 
voedster is van de deugden, uiteen. 
 
Forðam ða ðe ða wrohte sihte sawað, hie adwæscað ða sibbe, ðe modor is ealra godra cræfta. 670 
 
Daarom is het dat hij die twist zaait, de vrede vernietigt, die moeder is van alle goede 
eigenschappen. 
 
In uno enim malo innumera peragunt, quia seminando discordiam, caritatem quae nimirum 
virtutum est omnium mater, extinguunt. 671 
 
Want door één kwaad, komen ontelbare kwaden voort, want door het zaaien van 
tweedracht, roeien zij de liefde, die zonder twijfel de moeder is van alle deugden, uit.  

 
Het eerste wat in deze twee passages opvalt, is dat Alfred caritas nooit tot ‘moeder der 
deugden’ uitroept, waar Gregorius dit wel doet. 672 Alfred lijkt aan deze definitie te twijfelen 
en kiest ervoor om caritas niet te vertalen. In de tweede passage is caritas ingevuld met de 
deugd van sibbe (‘vrede’). Sibbe is een nastreefbaar doel en Alfred vertaalt virtus in dit fragment 
dus niet met mægen, maar met craeft. Door hier te kiezen voor de vertaling cræft, is het element 
caritas uit de brontekst niet meer terug te vinden. 

Het eerste fragment is zo mogelijk nog interessanter. Geðyld is een deugd die zowel 
met God verbonden kan worden, als met een eigenschap van het verstand. In het eerste 
geval is geðyld als maegen op te vatten: het is een van God afkomstige natuurlijke eigenschap. 
In het eerste gedeelte van de passage is geðyld de concrete invulling van caritas, een deugd die 
te allen tijde met God in verband gebracht moet worden. Hij bevestigt deze associatie met 
een bijbelcitaat uit 1 Korinthiërs.673 Dit is veelzeggend, want in 1 Korinthiërs 13:4 worden 
ook de theologische deugden hoop, geloof en liefde gedefinieerd. 

Maar geðyld is niet alleen de moeder van alle deugden, maar ook een custos/hierde 
(‘bewaker’; ‘herder’). De tekst veronderstelt eveneens een leidende taak voor geðyld. Nu heeft 
geðyld eveneens een lichamelijke connotatie. In de systematische indeling van de deugden, 

                                                 
670  PC., XLVII, 359: 21-23. 
671  RP., III, 23, 414:31-33. 
672  De gedachte dat caritas de bron van alle deugden was, is afkomstig van Hiëronymus en heeft zowel de werken van 

Augustinus als Gregorius beïnvloedt. Hieronymus, Epistulae, ed. J.P. Migne, PL 22, ep. 82, 118: 20: “cunctarum 
uirtutum mater est caritas et quasi spartum triplex apostolica sententia roboratur dicentis: fides, spes, caritas.” 
Deze gedachte was geïnspireerd door de beschouwing van de theologische deugden: Bijbel, 1 Korinthiërs 13:13: 
“Ons resten hoop, geloof en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde.” Een manier om uiting te geven 
aan deze deugd, was het bedrijven van naastenliefde: Augustinus van Hippo, De Diversis Quaestionibus LXXXIII, 
PL 40, quaest. 61, 4:51 “Nuque in ipsa turba quinque millia hominum fuerunt, sicut illuc, ubi carnales legem 
accipientes, id est, quinque sensibus carnis deditit significantur; sed quattuor millia potius, quo numero 
significantur spirutuales, propter quatuor animi virtutes. Quibus in hac vita spiritualiter vivitur, prudentiam, 
temperantiam, fortitudinem, et iustitiam. Quarum prima est cognitio rerum appetendarum et fugiendarum: 
secunda, refenatio cupiditatis ab iis quae temproaliter delectant: tertia, firmitas animi adversus ea quae tempraliter 
molesta sunt: quarta per caeteras omnes diffunditur, dilectio Dei et proximi.” Geciteerd door: Mähl, Quadriga 
Virtutum, p. 19. 

673  Bijbel, 1 Korinthiërs 13:4: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 
en geen zelfgenoegzaamheid.” 
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wordt patientia ingedeeld bij fortitudo.674 Ook in Angelsaksisch Engeland bestond deze 
associatie. Peter Clemoes laat zien in zijn bespreking van de vertaling van fortitudo in Alfreds 
vertalingen, dat geðyld in Oudengelse poëzie geassocieerd werd met deze deugd en vertaald 
kan worden met ‘standvastig/vastberaden’.675  

Wanneer we deze associatie loslaten op dit fragment, kan mægen dus een dubbele 
betekenis hebben. Het is in de eerste plaats de vertaling van patientia en wordt gebruikt om 
de verbondenheid met de goddelijke liefde (caritas) te behouden in de Oudengelse vertaling. 
Alfred lijkt echter bewust de keuze te maken om lufu niet tot ‘moeder der deugden’ te 
benoemen. Een antwoord kan gevormd worden door de sexuele connotaties van het woord 
lufu. Soðe lufu vraagt echter de beheersing van de lichamelijke liefde. Geðyld als hierde ealra 
mægena lijkt deze gedachte te bevestigen. Mægen kan in dit fragment dus beschouwd worden 
zowel als de theologische deugd caritas als de lichamelijke beheersing van de lusten.  
 Maar geðyld is in dit fragment niet alleen de invulling van de virtus caritas/ðæt mægen 
ðære soðan lufan, maar het is ook de invulling van doctrina.676 Met doctrina wordt natuurlijk de 
leer van God bedoeld als bron van alle kennis en de deugden die voortkomen aan kennis van 
de leer van God. Om het verschil aan te geven tussen caritas en doctrina gebruikt Gregorius de 
woorden mater en nutrix. De caritas [Dei] is de oerbron waaruit de deugden voortkomen, 
verbeeld door de barende moeder. De doctrina is de voedster van de deugden, herkenbaar en 
leerbaar. Omdat Alfred de caritas en doctrina met hetzelfde woord, geðyld, invult kiest hij 
ervoor om naast modur en fostermodur ook het onderscheid tussen de opvatting van beide 
deugden te maken door het contrast tussen mægen en cræft. 

 
 
Cræft 
Cræft wordt zesenveertig keer gebruikt als vertaling voor virtus.677 Het woord is drieëntwintig 
keer gebruikt in combinatie met één van de andere woorden die hierboven besproken zijn.678 

                                                 
674  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 107. Deze indeling is gebaseerd op de ideeën van Cicero, De Officiis, ed. W. Miller. 

Augustinus heeft veel van Cicero’s definities overgenomen en op die manier ingebed in ene christelijke context.  
675  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 222. 
676  Cicero wijst al op de noodzaak om bezonnenheid te betrachten bij het gestalte geven aan de deugd fortitudo. 

Bezonnenheid impliceert wijsheid. Cicero, De Officiis, ed. W. Miller, I, xix, 63: “Itaqu viros fortes et magnanimos 
eosdem bonos et simplices, veritatis amicos minimeque fallaces esse volumus; quae sunt ex media laude iustitiae.” 
Geciteerd door Mähl, Quadriga Virtutum, p. 107.  

677  Craeft voor virtus: PC., V, 41:9-10 voor RP I, 5, 144:1; V, 43:6 voor I, 5, 146:20; VIII, 53:15-16 voor I, 8, 154:8-9; 
IX, 59:8 voor I,9, 160:35-36; XXI, 163:1 voor II, 10, 246:139; XXI, 163:5 voor II, 10, 248:1; XXXIII, 215-216: 
24-1 voor III, 9, 296:16; XXXIII, 222:2 voor III, 9, 302:89; XXXIII, 222:18 voor III,9, 302:104; XXXVI, 251:5 
voor III, 12, 324:47; XL, 289:13 voor III, 16, 354:14; XL, 291: 11-12 voor III, 16, 356:32; XLII, 307:13-14 voor 
III, 18, 370:37; XLVI, 345:8 voor III, 22, 402:5; XLVI, 347:1 voor III, 22, 404:30; XLVI, 347:12-13 voor III, 22, 
404:33; XLVII, 359:23 voor III, 23, 414:31; XLVII, 359:23 voor III, 23, 414:34; XLVIV, 385:3 voor III, 25, 436: 
116; XLVIV, 385:5 voor III, 25, 436:117; XLVIV, 385:8 voor III, 25, 436:120; LVI, 433:27 voor III, 32, 
494:67068; LVIII, 447:18 voor III, 34, 510:118; LXV, 463:7 voor IV, 534:13; LXV, 463:22 voor IV, 536:25; LXV, 
463:24 voor IV, 536:27; LXV, 465:5 voor IV, 536:32; LXV, 465:6 voor IV, 536:46; LXV, 465:6 voor IV, 536:51; 
LXV, 465:21 voor IV, 538:56; LXV, 467:9 voor IV, 538:77; LXV, 467:14 voor IV, 540:1; Boe., , 22:9 voor Cons. 
Ph., II, 4, 5, 23:14-15; XVII, 40:13 voor II, 7, 1, 32:3; XVII, 40:15 voor II, 7, 2, 32:5; XVIII, 45:7 voor II, 7, 20, 
34:61; XVIII, 45:11 voor II, 7, 21, 34:69; XXVII, 62:22 voor III, 4, 7, 43:16; XXVII, 62:22 voor III, 4,7, 43:16; 
XXXVI, 104:7 voor IV, 1, 4, 64:13; XXXVI, 104:22 voor IV, 1, 7, 65:25; XXXIX, 133:7 voor IV, 6, 37, 82:134; 
XXXIX, 133:26 voor IV, 6, 42, 82:140; XXXIX, 134:3 voor IV, 6, 42, 82:140; XL, 138:22 voor IV, 7, 19, 
86:39XLII, 149:6 voor V, 6, 47, 105:153 en PPs (prose; O’Neill) 32.15 voor PPs (Lat)XXXII:17. 
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Cræft wordt verder tweeënveertig keer gebruikt in de betekenis van ‘kunde/ vaardigheid’, 
corresponderend met het Latijnse ars.679 Cræft wordt vervolgens vijfenvijftig maal gebruikt in 
de derde gedefinieerde betekenis ‘talent/spirituele kracht/kennis/deugd’. Het is interessant 
om deze grote groep iets gedetailleerder te bekijken, omdat dit ons kan helpen om te 
begrijpen op welke manier Alfred het woord cræft gebruikte. Ik heb deze groep op basis van 
de teksten in drie groepen ingedeeld. De eerste groep bestaat uit cræft als eigenschap van de 
ziel (sawle).680 De tweede groep wordt gevormd door de combinatie van cræft met woorden 
die het verstand en kennis (gesceadwisnes; mod; wisdom) aanduiden681. De derde groep bestaat uit 
alle ingangen die niet onder één van de eerdere twee groepen vallen en een ‘goede 
eigenschap’ in meer algemene zin aanduiden.682 Cræft kan in deze laatste groep wederom 
begrepen worden als ‘deugd’, hoewel in het Latijn een corresponderende virtus ontbreekt.  

Tenslotte houden we een soort ‘restcategorie’ over, waarin cræft vertaald moeten 
worden met ‘kracht/macht’.683 De connotatie van deze woorden is niet altijd duidelijk. 
Slechts enkele woorden hebben een Latijns equivalent, dat een fysieke eigenschap beschrijft. 
Voor de overige woorden ontbreekt een duidelijk Latijns equivalent. De woorden kunnen 
opgevat worden als ‘fysieke kracht’, maar eveneens als ‘talent’ of ‘goede eigenschap’. Deze 
restcategorie herinnert ons eraan dat cræft normaliter een gangbare vertaling is van vis 
(‘kracht’) en potentia (‘macht’) en net als mægen gebruikt kan worden voor de beschrijving van 
fysieke kracht.684 Uit het bovenstaande blijkt echter dat Alfred het woord cræft vooral 
gebruikt als omschrijving van een spirituele en morele kracht, die veelal verbonden wordt 
met de ziel en met wisdom (‘wijsheid’).  

Wijsheid maakt deel uit van de ziel als anlipe cræft (‘solitaire eigenschap’) en is van alle 
lichamelijke eigenschappen de beste.685 De beste eigenschap (creft) die een mens kan hebben 

                                                                                                                                                 
678  Cræft gebruikt in combinatie: PC., I, 27:15; V, 41:11; XXI, 163:5; XXI, 163.4; XLVI, 347:15 ; LXV, 463; LXV, 

463:15; LXV, 465:3; LXV, 463:5; LXV, 465:30; LXV, 467:5 en Boe., Boe., XXX, 69:11; Boe., XXX, 69:15 ; XXXII, 
72:6; XXXVI, 108:27; XXXVI, 108:29,XXXVIII, 122:3 en PPs (prose; O’Neill) 17.31; 24.12; 37.11. 

679  Craeft opgevat als ‘kunde/vaardigheid’: PC., proloog, 25:11; I, 25:15; VIII, 53:15; IX, 59:7; XVII, 117:16; XIX, 
145:24; XXI, 153:3; XXIII, 173:12; XXXIII, 227:5; XXXIV, 231:4; XXXIV, 231:7; XXXIV, 231:9; XXXVII, 
269:2; XXXVII, 271:2 (2x); XL, 291:19; XLVIII, 373:15; XLIX, 377:6; XLIX, 385:26; LX, 453:10; LXI, 455:23 en 
Boe. I, 17:11; VII, 18:5; XIV, 30:22; XVI, 38:6; XVI, 38:7; XIX, 46:17; XlII, 51:1; XXVII, 62:33; XXXVIII, 116:3; 
XXXVIII, 116:13; XXXIX, 132:9; XXXIX, 132:10 en Solil.(E), 3.15; 3.18; 4.5; 21.1; 21.2; 22.14; 31.4-7 (4x). 

680  Cræft als eigenschap van de ziel, komt elf keer voor: Boe, koptekst, 32; XVI, 38:9; XXIV, 54:20; XXVII, 62:29; 
XXXII, 72:6; XXXII, 72:13; XXXIII, 81:23; XXXIV, 87:7; XLI, 141:13; Solil.(E), 42.6; 53.16. 

681  Cræft gecombineerd gebruikt met woorden die het verstand aanduiden, komt vijftien keer voor: PC., XLV, 
463:11; XLV, 463:23; XLV, 463:26 en Boe., XVII, 40:27; XVII, 41:1, XVIII, 44:31; XXVII, 63:29; XXXVI, 104:4; 
XXXVI, 109:6; XXXVI, 109:17; XXXVIII, 116:29; XXXVIII, 116:30 en Solil.(E), 23.2; 42.9; 64.23. 

682  Cræft gebruikt als ‘goede eigenschap’ en op die manier op te vatten als ‘deugd’, komt negenentwintig keer voor: 
PC., koptekst, 5; V, 43:5; XXII, 173:12; XXXVI, 251:4; XL, 289:12; XLVI, 345:23; XLVII, 359:18; XLVII, 359:25 
(2x); LII, 409:19; LXV, 463:5; LXV, 463:7 en Boe., koptekts, 32; IV, 10:19; XIV, 30:7 (2x); XIV, 30:9; XXVII, 
62:22; XXVII, 62:24; XXXIV, 93:3 (2x); XXXV, 96:13; XXXVI, 108:16; XXXVI, 108:29; XXXVI, 110:1; 
XXXVI:110:19; XXXVIII, 122:4 en Solil.(E), 12.11; 23.3. 

683  Cræft als ‘macht’: PC., V, 43:5; IX, 59:11;XXII, 169:3; XXXIII, 222:19; LVI, 433:27 en Boe., XVI, 35:13 (3x) voor 
potentia in Cons.Ph., II, 6, 12, 30:34 (1x); XVI, 37:30; XVII, 40:15; XVII, 40:18; XVII, 40:25;XVII, 40:27; XVIII, 
45:22; XXVII, 61:7; XXVII, 61:9; XXX, 69:1; XXX, 69:4; XXXVI, 106:1 voor vis in Cons. Ph., IV, 2, 24:61; 
XXXVI, 108:29 voor vis in Cons. Ph., IV, 2, 40:106; XXXVI:110:19 voor potentia in Cons. Ph., IV, 2, 43:115; 
XXXVIII, 116:29; XXXVIII, 116:30XXXIX, 127:10 

684  Het Latijnse virtus kent deze associatie met lichamelijke kracht eveneens. Virtus is immers een afleiding van het 
woord vis. Deze associatie kan Alfred geïnspireerd hebben om cræft, een gangbare vertaling voor vis, eveneens te 
gebruiken voor als vertaling van virtus. 

685  Bo, koptekst XXXII, 5: 27 “hu se wisdom is an anlipe cræft þære sawle, & is þeah betera ðonne ealle þæs 
lichoman cræftas” en Boe., XXXII, 72: 13-14 “Hwæt nu, wisdom is an anlepe cræft ðære sawle.”  
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is het najagen van wijsheid.686 Wisdom is voor Alfred het hehste good (‘het hoogste goed’).687 Uit 
deze voorbeelden blijkt de impact van de combinatie van de woorden craeft, wisdom en saule. 
Het verschil in het gebruik van mægen en cræft wordt duidelijk wanneer we een vergelijking 
maken met het gebruik van mægen met saule en wisdom. In de vier teksten wordt mægen slechts 
driemaal in combinatie met saule of wisdom gebruikt, waar cræft vijfendertig keer met één van 
deze twee woorden gecombineerd wordt. In de Pastoral Care is tweemaal sprake van ða 
mægenu ðære saule.688 In beide gevallen heeft mægen echter een directe connectie met de 
beheersing van de lichamelijke lusten.  

Wisdom wordt éénmaal gebruikt in combinatie met mægen in de Boethius.689 In dit 
fragment is onduidelijk wat er precies onder de mægena verstaan moet worden: het 
Oudengelse “Wisdom, þu þe eart modor eallra mægena” (‘Wijsheid, je bent de moeder van alle 
deugden’) is een vertaling van het Latijnse “o virtutum omnium nutrix [=Philosophia]” (“o, 
voedster van alle deugden”).690 Alfreds eerdere consequente invulling van mægen als fysieke of 
aangeboren kwaliteit, doet vermoeden dat hij in dit fragment probeert te zeggen dat het 
verstand altijd het menselijke handelen zou moeten beheersen. Zijn interpretatie zou 
aansluiten op het vorige caput, waarin Boëthius de grilligheid van het lot laat zien, waardoor 
wereldse verworvenheden slechts betrekkelijk zijn.691 

De vergelijking van het gebruik van cræft en mægen met wisdom en saule lijkt uit te 
wijzen dat Alfred cræft voornamelijk beschouwde als een spirituele en morele deugd, geliëerd 
aan de menselijke ziel. Hoewel de ziel een geschenk van God is, stelt zij de mens in staat om 
eigen beslissingen te nemen en een eigen afweging te maken van goed en kwaad. Cræft is 
meer dan mægen de ultieme vorm van virtus, omdat cræft een eigen beoordeling veronderstelt. 
Door de andere betekenis van cræft als ‘talent’ en ‘vaardigheid’ verkrijgt het woord ook een 
zeer positieve connotatie: cræft is een bereikbaar doel. Cræft is leerbaar, het is een middel om 
de staat van honestas te ontwikkelen, zoals we eerder hebben kunnen zien in de bespreking 
van goed koningschap: 

 
Hwæt, þu wast þætte butan þissan tolan nan cyning his cræft ne mæg cyðan (..)Forþam ælc cræft 7 
ælc anweald bið sona forealdod 7 forsugod, gif he bið buton wisdome; forðæm ne mæg non mon 
nænne cræft bringan buton wisdome; forðæmþe sa hwæt swa þurh dysig gedon bið e mæg hit mon 
næfre to cræfte gerecan. 692  

 
Je weet dat zonder deze hulpmiddelen een koning zijn cræft (talent) niet kan benutten. 
(..) Maar elk talent [tot besturen] en elke macht verjaart spoedig en wordt vergeten, 

                                                 
686  Solil. I, 75: 17-18 “hu ne ys þæt eac nu butan ælcum tweon þæt ælcum men ys se æalra betsta creft and þæt seleste 

weorc þæt he æfter wysdome spurige” 
687  Solil. I, 75: 10; I, 75: 16-17; II, 85:2-5. 
688  PC., XLIII, 311: 9-10 “Ða weallas ðonne Hierusalem getacniað ða mægenu ðære saule” en XLVIII, 311: 13 “Ðæt 

is, ðonne ðonne sio wamb bið aðened mid fylle for giefernesse, ðonne towierpð hio ðurh fierenlustas ða mægenu 
ðære saule”. 

689  Boe., , 21:10-12: “Þa cwæð Boetius: Eala, Wisdom, þu þe eart modor eallra mægena, ne mæg ic na wiðcweðan ne 
andsacigan þæt þe þu me ær sædest, forþonþe hit is eall soð.” 

690  Cons.Ph., II, 4, 23:1-2. 
691  Cons.Ph., II, 3. 
692  Boe., XVII, 40: 19-21 en Boe., XVII, 40-41:27-29 en 1-3. 
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wanneer hij zonder wijsheid is; zonder wijsheid kan geen enkele man enig talent 
benutten; alles wat gedachteloos ondernomen is, mag men nooit als cræft (‘talent’; 
‘kunde’; ‘goede eigenschap’) beschouwen. 

 
De menselijke ziel werd gevormd door de anlipe cræft Wisdom (‘de solitaire deugd van de 
wijsheid’). Deze wijsheid was vervolgens een bron voor deugdzaam gedrag. In een 
toevoeging op het Latijnse origineel, definieert Alfred wijsheid als se hehste cræft en laat hij zien 
welke belangrijke deugden voortvloeien uit wijsheid: 
 

Ða cwæð se Wisdom: ælc cræft hæfð his sundorgife, & þa gife & þone weorðscipe þe he hæfð he 
forgifð swiðe hræðe þæm þe hine lufað. Swa swa wisdom is se hehsta cræft & se hæfð on him feower 
oðre cræftas; ðara is an wærscipe, oðer gemetgung, ðridde is ellen, feorðe rihtwisnes. Se Wisdom 
gedeð his lufiendas wise & weorðe & gemetfæste & geþyldige & rihtwise, & ælces godes þeawes he 
gefyllð þone þe hine lufað. 693  

 
Dan zegt Wisdom: elke deugd heeft zijn eigen speciale waarde; en de waarde en eer 
die deze bezit, plaatst hij snel op diegene, die hem liefheeft. Wijsheid is de grootste 
deugd en heeft in zich vier andere deugden: de eerste is verstand, de tweede 
gematigdheid, de derde moed, de vierde rechtvaardigheid. Wijsheid maakt zijn 
liefhebbers wijs en eervol en gematigd en standvastig694 en rechtvaardig en vult 
[geeft] degene die hem695 liefheeft met elke goede gewoonte. 

 
De kardinale deugden prudentia, temperantia, fortitudo en iustitia springen direct in het oog. Het 
feit dat er in De Consolatione Philosophiae op geen enkele manier aan de kardinale deugden 
gerefereerd wordt, zo mogelijk nog meer. Onderzoek naar glossaria heeft geen mogelijke 
brontekst opgeleverd, waarop Alfred zijn uitweiding over de kardinale deugden gebaseerd 
kan hebben. Zijn toevoeging van de kardinale deugden in deze passage kan bij gebrek aan 
een brontekst op zijn conto geschreven worden.696 Deze passage bevestigt het belang dat 
Alfred hechtte aan wijsheid en de christelijke deugdenleer.  
 In een andere toegevoegde passage aan De Consolatione Philosophiae maakt Alfred 
duidelijk op welke manier hij de ziel en de deugden met elkaar verbonden ziet: 

                                                 
693  Boe., XXVII, 62: 21-28. 
694  Ik volg in mijn vertaling Peter Clemoes die betoogt dat gedyldige in deze context een verduidelijking van ellen en 

niet van gemetfæste. In zijn artikel wijst hij op overeenkomsten met Angelsaksische poëtische tradities en wijst hij 
op meerdere precedenten in de Angelsaksische overlevering voor een zodanig gebruik. Clemoes, ‘King Alfred’s 
debt to vernacular poetry’, p. 226. 

695  Ik heb in mijn vertaling Wisdom mannelijk gehouden in navolging van de Oudengelse tekst. Ook degene die 
wisdom liefheeft is in het Oudengels mannelijk. Paul Szarmach is de eerste die aandacht schenkt aan dit detail en 
de foutieve vertaling van Sedgefield. Een mogelijke verklaring is dat Wisdom hier misschien begrepen moet 
worden als God of Christus. De liefhebber van Wisdom (=God) is een mens in algemene zin, of misschien 
Alfred zelf wel. Szarmachs suggestie dat Alfred zelf degene is die door Wisdom vervult raakt met de zojuist 
genoemde gewoonten is bijzonder interessant. Dit zou immers betekenen dat Alfred zichzelf beschouwde als 
deugdzaam man en als goed koning. Omdat er verder echter geen enkel bewijs te vinden is voor deze 
veronderstelling, zal het bij de suggestie moeten blijven. P.E. Szarmach, ‘Alfred’s Boethius and the four Cardinal 
Virtues’, in: J. Robert, J.L. Nelson & M. Godden, Alfred the Wise. Studies in honour of Janet Bately on the occasion of her 
sixty-fifth birthday (Bury St. Edmunds, 1997), 223-235, p. 228. 

696  Szarmach ‘Alfred’s Boethius and the four Cardinal Virtues’, 229, 233. 
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Swa swa nu saul & lichoma wyrcað anne mon, & se an mon hæfð mænig lim, & þeah to þæm 
twæm, þæt is to þære saule & to þæm lichoman, belimpað ealle þas þæs monnes good ge gastlicu ge 
lichomlicu. Þæt is nu þæs lichoman good þæt mon sie fæger & strang & lang & brad, & manegu 
oþru good to eac þæm; & ne bið hit þeah se lichoma self, forðæm þeah he þara gooda hwylc forleose, 
þeah he bið þæt he æror wæs. Þonne is ðære saule good wærscipe & gemetgung & geþyld & 
rihtwisnes & wisdom, & manege swelce cræftas; & swaþeah bið oþer sio saul, oðer bioð hire 
cræftas. 697 
 
Zoals bijvoorbeeld de ziel en het lichaam één man vormen en de man verschillende 
ledematen heeft; en toch behoren tot deze twee, namelijk tot de ziel en tot het 
lichaam, al het goede van de mens, zowel het spirituele als het lichamelijke. Het 
lichamelijke goede is dus dat de mens knap en sterk en lang en breed is en veel 
andere goede eigenschappen daarnaast [bezit]. En toch vormen zij niet het lichaam 
zelf, want indien het [=lichaam] één van deze eigenschappen zou verliezen, dan zou 
het zijn zoals het eerder was. Het goede van de ziel is voorzichtigheid, gematigdheid, 
moed,698 rechtvaardigheid en wijsheid en veel van zulke deugden. En toch is het ene 
de ziel, [en] het andere zijn deugden. 

 
In dit fragment zien we wederom de kardinale deugden terugkeren als cræftas van de ziel, 
aangevuld met de deugd wisdom. Deze deugden komen voort uit de menselijke ziel, maar 
maken geen deel uit van de ziel. Deze voorstelling doet denken aan het beeld dat Ambrosius 
schetst van deugd in De Paradiso. Ambrosius (c.340-397) plaatste de kardinale deugden in zijn 
bijbelexegese in de traditie van het Oude en het Nieuwe Testament. De vier paradijsstromen 
verbeelden bij Ambrosius de vier kardinale deugden. De bron van de vier stromen ligt in de 
wijsheid (sapientia) van God en in de persoon van Jezus als symbool van het eeuwige leven.699 
Wanneer een mens één van deze deugden zou verliezen of niet zou invullen, zou de 
goddelijke ziel nog steeds bestaan. Hieruit blijkt dat de kardinale deugden nastreefbaar zijn 
voor de mens, in tegenstelling tot de goddelijke deugden. Het vervullen van de kardinale 
deugden veronderstelt een morele afweging. Door deugdzaam te leven, vervult de mens als 
het ware een belofte aan zijn ziel: de aanleg is aanwezig in de ziel, maar een mens kan met 
deugdzaam gedrag zijn ziel ‘compleet’ maken. 
 Uit dit fragment blijkt daarnaast duidelijk dat Alfred “þæs monnes good” (‘het goede van 
de mens’) in twee catagorieën indeelt: ge gastlicu (‘het spirituele’) en ge lichomlicu (‘het 
lichamelijke’).700 Hoewel hij het woord mægen niet in contrast met cræft gebruikt, biedt zijn 

                                                 
697  Boe., XXXIV, 86-87: 29-30 en 1-9. 
698  Wederom hebben we duidelijk te maken met een opsomming van de kardinale deugden. Om die reden vertaal ik 

geþyld met ‘moed’ in plaats van ‘geduld’. Peter Clemoes betoogt dat geþyld gebruikt kan worden als vertaling voor 
fortitudo, hoewel B&T hier geen melding van maakt. Deze opsomming van de kardinale deugden lijkt mij zijn 
gelijk bevestigen. Zie: Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 222. 

699  Ambrosius, De Paradiso, ed. Schenkl, CSEL 32, III, 3, 19-23, pp. 277-280, zie: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 11-12. 
700  Deze scheiding is zeer oud. De Stoïcijnen zagen de honestas van een mens al gelegen in de mogelijkheid om op 

basis van de virtutes de ziel te verheffen en te ontsnappen aan de sterfelijkheid van het lichaam, zie Mähl, Quadriga 
Virtutum, p. 95. 
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uitspraak wel een goede grond om het eerder gesignaleerde gebruik van mægen en cræft te 
onderschrijven. 

Het belang van de deugden blijkt uit een derde deugdenopsomming, die Alfred in 
zijn vertaling van de Soloquia toevoegt:  

 
Ða cwæð ic: hwæt sint þa oðre creftas? Þa cwæð heo: Wysdom, and eadmeto, and wærscype, and 
gemetgung, rihtwisnes and mildheortnes, gesceadwisnes, gestadþines and welwilnes, clennes, and 
forheafdnes.701 
 
Dan vraag ik: wat zijn de andere deugden? Dan zegt hij: wijsheid, en nederigheid, en 
verstand, en matigheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid, verstand, 
standvastigheid en welwillendheid, reinheid en beheersing. 

 
Alle opgesomde deugden hebben met verstandelijk gedrag van doen. Er is één uitzondering. 
In het bovenstaande fragment wordt clænnes (‘reinheid’) een cræft genoemd, waar mægen 
misschien een voor de hand liggende keuze zou zijn geweest. Clænnes is meestal een vertaling 
van het Latijnse castimonia (‘reinheid’, ‘zuiverheid’) en puritas (‘puurheid’) en heeft duidelijk 
een fysieke connotatie.702 Omdat de deugd in een toevoeging aan de oorspronkelijke 
brontekst gebruikt is, kunnen we echter geen vergelijking maken met het Latijn om te 
doorgronden waarom Alfred in dit specifieke geval clænnes een cræft noemt. Het zou te maken 
kunnen hebben met de gedachte dat ‘reinheid’ voortkomt uit zelfbeheersing en daardoor een 
keuze impliceert. Maar de beteugeling van de natuurlijke driften zou dan altijd opgevat 
kunnen worden als een mægen, vanwege de lichamelijke connotatie, én een cræft, vanwege de 
beheersing die verondersteld wordt. Helaas ontbreken de voorbeelden om deze 
veronderstelling te toetsen. 

Wanneer we nu kijken naar alle deugden die Alfred met het woord cræft met name 
noemt, valt een aantal dingen op. Van de zesendertig keer dat Alfred een cræft met name 
noemt, zijn slechts zes woorden een vertaling. De overige dertig deugden zijn toevoegingen 
van Alfred. Daarnaast worden vier zaken een cræft genoemd, waar mægen ook een mogelijke 
vertaling zou zijn geweest: clænnes (‘reinheid’),703 lufu (‘vriendschap’, ‘liefde’),704 geðyld (‘geduld’, 
‘moed’),705 en ellen (‘moed’).706 De eerste drie woorden zijn uitvoerig geanalyseerd in het 
bovenstaande. Aanvullend kan over geðyld en ellen opgemerkt worden, dat deze woorden 

                                                 
701  Solil. I, 627-9, 
702  B&T, p. 157, lemma: clænnes. 
703  PC.,LII, 409:19 voor integritate in RP., III, 28, 464:104-105; Solil., 62:9 , geen equivalent in de Latijnse brontekst. In 

de Oudengelse vertaling van Regula Pastoralis gebruikt als vertaling van castimonia. 
704  PC., XLVII, 359:23 voor virtute dilecitonis in RP., III, 23, 414: 33-44. De verschillende connotaties van het woord 

lufu is eerder behandeld bij de bespreking van de vertaling van mægen. Ik ga daar ook uitgebreid op dit voorbeeld 
in. 

705  PC., XXXIII, 215 voor patientia en doctrina in RP., 296:18-20.: 23, voor een uitgebreide bespreking, zie onder de 
vertaling van mægen; Boe., XXXIV, 87:7, geen equivalent in de Latijnse brontekst. In de Oudengelse vertaling van 
Regula Pastoralis gebruikt als vertaling van patientia. Peter Clemoes betoogt echter dat het ook als vertaling voor 
fortitudo gebruikt kan worden. Zie: Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 222. 

706  Boe., XXVII, 62:27, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Uit de context blijkt dat we hier te maken hebben 
met een opsomming van de kardinale deugden. Het Latijnse equivalent is fortitudo. Ellen is niet gangbaar als 
vertaling van fortitudo. Peter Clemoes meent dat Alfred beïnvloed is door Angelsakische poëtische tradities. 
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alleen in een opsomming van de kardinale deugden een cræft genoemd worden.707 Wanneer 
fortitudo zonder de andere kardinale deugden in de teksten voorkomt, is het echter een 
mægen.708 Hoewel de kardinale deugd fortitudo zeer duidelijk een fysieke connotatie heeft, 
wordt hij in een opsomming met de andere drie kardinale deugden door Alfred ingedeeld bij 
cræft.  

De overige deugden die Alfred specifiek een cræft noemt, veronderstellen een morele 
afweging. Zo noemt Alfred rihtwisnes (‘rechtvaardigheid’),709 monðwærnes (‘vriendelijkheid’),710 
anmodnes (‘eendracht’, ‘vrede’, ‘overeenstemming’),711 sibbe (‘vrede’),712 wisdom (‘wijsheid’),713 
wærscipe (‘verstand’),714 gesceadwisnes (‘verstand’),715 gemetgung (‘matiging’),716 eaðmeto 
(‘nederigheid’),717 mildheortnes (‘barmhartigheid’),718 gestadþines (‘standvastigheid’),719 welwilnes 
(‘welwillendheid’) , en 720 forheafdnes (‘beheersing’).721 
 
Het gebruik van cræft als hoofdvertaling voor virtus in plaats van mægen of miht lijkt een zeer 
doelbewuste keuze van Alfred te zijn. De manier waarop Alfred cræft in zijn teksten gebruikt, 
sluit aan bij de tweezijdige bedoeling van zijn onderwijsprogramma: cræft is een morele 
eigenschap van de menselijke ziel enerzijds, en anderzijds stelt cræft mensen in staat om 
deugdzaam te leven, zolang zij bereid zijn om te leren. 
 

                                                 
707  Boe., XXXIV, 87:7 en Boe., XXVII, 62:27. 
708  PC., XXI, VII, 51:14; 163: 24; XXIII, 175:1; XXXVI, 249:25; XLVIII, 365:13 en Boe., XVI, 38:2; XLI, 147:10 en 

PPs (prose; O’Neill) 27.9; PPs (prose; O’Neill) 32.14 
709  PC., XL, 289:12 voor iustitia in RP., III, 16, 354:16; Boe.,XXVII, 62:27, geen equivalent in de Latijnse brontekst; 

Boe., XXXIV, 87:7, geen equivalent in de Latijnse brontekst; Solil., 62:8, geen equivalent in de Latijnse brontekst. 
In de Oudengelse vertaling van Regula Pastoralis gebruikt als vertaling van iustitia en aequitas. 

710  PC., XL, 291:19 voor virtute mansuetudinis in RP., III, 16, 356:32-33. 
711  PC., XLVI, 345:23 voor unitatem spiritus in vincula pacis in RP., III, 22, 402:13; XLVI, 347:9 voor pacem in RP., III, 

22, 406:73. Meestal een vertaling van concordia, unitas of pax. 
712  PC., XLVII, 359:2, geen equivalent in de Latijnse brontekst, zie RP., III, 23, 414: 33-44 In de Oudengelse 

vertaling van Regula Pastoralis gebruikt als vertaling van concordia of pax. Dit bijzondere geval heb ik eerder 
besproken bij de bespreking van de vertaling van mægen.  

713  PC., XLVI, 347:15 , geen equivalent in de Latijnse brontekst; Boe., koptekst, 32, geen equivalent in de Latijnse 
brontekst; Boe., XXVII, 62:24 , geen equivalent in de Latijnse brontekst; Boe., XXXIV, 87:7, geen equivalent in de 
Latijnse brontekst; Solil., 62:7, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Meestal een vertaling van sapientia en in 
Boëthius’ tekst van Philosophia. 

714  Boe., XXVII, 62:26, geen equivalent in de Latijnse brontekst; Boe., XXXIV, 87:7, geen equivalent in de Latijnse 
brontekst; Solil., 62:7, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Uit de context blijkt dat we hier te maken hebben 
met een opsomming van de kardinale deugden. Het Latijnse equivalent is prudentia. 

715  Solil., 62:5 en 8, geen equivalent in de Latijnse brontekst. In de Oudengelse vertaling van Regula Pastoralis gebruikt 
als vertaling van ratio of prudentia. 

716  Boe., XXVII, 62:26, geen equivalent in de Latijnse brontekst; Boe., XXXIV, 87:7, geen equivalent in de Latijnse 
brontekst; Solil., 62:7, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Uit de context blijkt dat we hier te maken hebben 
met een opsomming van de kardinale deugden. Het Latijnse equivalent is temperantia. 

717  Solil., 62:7, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Een afleiding van eaðmodnes In de Oudengelse vertaling van 
Regula Pastoralis gebruikt als vertaling van humilitas. 

718  Solil., 62:8, geen equivalent in de Latijnse brontekst. In de Oudengelse vertaling van Regula Pastoralis gebruikt als 
vertaling van clementia, misericordia en pietas. 

719  Solil., 62:8, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Een afleiding van gestæððignes. Meestal de Oudengelse 
vertaling van gravitas, constantia, maturitas, zie B&T, p. 444, lemma: gestæððignes. 

720  Solil., 62:8, geen equivalent in de Latijnse brontekst. Een afleiding van welwillednes. Meestal de Oudengelse 
vertaling van benevolentia, zie B&T, p. 1186, lemma: welwillednes. 

721  Solil., 62:9, geen equivalent in de Latijnse brontekst. In de Oudengelse vertaling van Regula Pastoralis gebruikt als 
vertaling van continentia. 
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Het gebruik van combinaties 

Alfred kan om drie redenen ervoor gekozen hebben om een combinatie van twee woorden 
te gebruiken om virtus te vertalen. Een eerste verklaring is, dat de gangbare Oudengelse 
vertalingen in zijn ogen niet alle connotaties van virtus vertaalden, en hij om die reden zich 
gedwongen zag om virtus met twee woorden te vertalen.  

Verder bood een dubbele vertaling de mogelijkheid om reliëf aan te brengen in de 
betekenis van de tekst. Het gebruik van meerdere woorden kan een verschil aangeven op 
welk niveau ‘deugd’ geïnterpreteerd moest worden. Deze verklaring hangt nauw samen met 
Alfreds rol als vertaler: hij was wealhstod (interpres; zowel ‘vertaler’ als ‘exegeet’). Om zijn 
autoriteit als vertaler te vestigen, had hij de plicht om de lading van de oorspronkelijke tekst 
uit te leggen aan zijn publiek. 722 Het multi-interpretabele virtus bood een uitgelezen kans om 
zijn publiek te laten genieten van zijn interpretatie- én vertaalvaardigheid.  

Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid dat Alfred gebruik maakte van 
traditionele Angelsaksische stijlmiddelen, die hij kende uit de poëtische traditities. Het 
gebruik van doubletten en alliteratie kan de herkenbaarheid van de teksten bij zijn publiek 
ten goede gekomen zijn. Herkenbaarheid zal eveneens zijn autoriteit als vertaler bevestigd 
hebben.723 Het gebruik van een doublet of van alliteratieve woorden heeft als bijkomende 
eigenschap dat een bepaald woord of begrip meer nadruk krijgt. 
 
Miht & cyst 
De combinatie komt niet voor in één van de vier teksten. 
 
Miht & þeaw 
De combinatie komt niet voor in één van de vier teksten. 
 
Miht & mægen 
De combinatie komt éénmaal voor en wordt in hetzelfde fragment eveneens gecombineerd 
gebruikt met cræft:  
 

Be eallum ðissum racum þu meaht ongitan þæt ða goodan bioð simle mihtige, & ða yflan beoð 
ælces mægnes & ælces cræftes bedælde. 724  
 
Op grond van deze redenaties zal je begrijpen dat de goeden altijd machtig zijn en 
dat de slechten worden onthouden van elke kracht en elke deugd. 

 
In dit fragment is de combinatie van mægnes & cræftes de vertaling van virtus.725 Alfred heeft in 
dit fragment proberen te verduidelijken waarom goede mensen altijd machtiger zullen zijn 
dan slechte mensen op grond van hun deugdzaam gedrag. In het Latijn wordt dit slechts 

                                                 
722  R. Stanton, ‘King Alfred and Early English Translation’, in: idem, The Culture of Translation in Anglo-Saxon England, 

55-100, p. 81-82 
723  Zoals eerder betoogd door Discenza, The King’s English, p. 59. 
724  Boe., XXXVI, 108:27-29. 
725  Cons. Ph., IV, 2, 31, 68:82. 
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impliciet aangegeven. Het is een logische keuze om miht te gebruiken naast mægen en cræft. 
Miht impliceert immers een hogere macht, afkomstig van God. Deugdzaam gedrag is een 
menselijke keuze, geïnspireerd door de macht van God. Het gebruik van miht in dit fragment 
plaatst de tekst van Boëthius in een duidelijk christelijk kader.   
 
Miht & cræft 
De combinatie komt éénmaal voor en wordt in hetzelfde fragment gecombineerd gebruikt 
met mægen.726 Voor een bespreking zie hierboven onder miht & mægen. 
 
Cyst & þeaw 
De combinatie komt niet voor in één van de vier teksten. 
 
Cyst & mægen 
De combinatie komt niet voor in één van de vier teksten. 
 
Cyst & cræft 
Cyst wordt tweemaal in combinatie met cræft gebruikt.727 In de Boethius wordt het gebruikt in 
een toevoeging van Alfred op de oorspronkelijke tekst. In deze toevoeging verduidelijkt 
Alfred dat een mens, hoewel druk met de dagelijkse beslommeringen, toch zijn geest 
tegelijkertijd kan richten op spirituele verheffing. Om dit aan te tonen wijst hij op de 
dwaasheid van het tegenovergestelde, en maakt ter illustratie een vergelijking met een 
deugdzaam kind (on eallum cystum & cræftum) dat op latere leeftijd blind raakt en daardoor alles 
wat hij ooit gezien heeft zogenaamd vergeten zou zijn.728 Cyst lijkt in dit fragment vooral 
gebruikt om cræft van meer reliëf te voorzien. Het gebruik van de combinatie benadrukt door 
de alliteratie de volmaaktheid van het onschuldige kind.  

In de Pastoral Care wordt cyst & cræft gebruikt gezamenlijk gebruikt als een vertaling 
van donum virtutis.729 Er is echter een duidelijk verschil aan te wijzen tussen de Latijnse 
passage en de Oudengelse vertaling: in het Latijn is er sprake van één begrip (pax) dat niet als 
gave van de deugd (donum virtutis) opgevat moet worden, in het Oudengels is er sprake van 
twee begrippen (sibbe en wisdom) die niet als gaven of deugd (nane cysta ne nan cræft) opgevat 
moeten worden. In het fragment is cysta de vertaling van donum, maar Alfred heeft ervoor 
gekozen om de twee elementen van de Latijnse combinatie donum virtutis naast elkaar te 
presenteren. Een aannemelijke verklaring hiervoor is zijn toevoeging van het woord wisdom: 
door donum virtutis met twee woorden te vertalen in plaats van met één, wordt benadrukt dat 
Alfred twee begrippen, sibbe én wisdom, bespreekt. Cyst is in dit fragment een logische keuze 
om te gebruiken naast cræft. Ten eerste heeft cyst een betekenis die het oorspronkelijke 
Latijnse element van ‘gave/geschenk’ (donum) behoudt en ten tweede benadrukt de 

                                                 
726  Boe., XXXVI, 108:27-29. 
727  Boe., XXXVIII, 122:3 en PC., XLVI, 347:15. 
728  Boe., XXXVIII, 122:3 “Þæt dysi is anlicost þe sum cild sie full hal 7 ful æltæwe geboren, 7 swa fullice ðionde on 

eallum cystum & cræftum þa hwile þe hit on cnihthade bið.” 
729  Vergelijk : PC., XLVI, 347:15 “forðæm hit ne beoð nane cysta ne nan cræft ðæt mon hæbbe wisdom, & nylle 

wilnian sibbe” met RP, III, 22, 404 :32-33 : “Sal quippe sine pace non virtutis est donum.” 
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alliteratieve klank van de combinatie van de twee zelfstandige naamwoorden de 
oorspronkelijke eenheid van de Latijnse combinatie.  
 
Þeaw & mægen 
De combinatie komt éénmaal voor in de Pastoral Care en is een vertaling van virtutes.730 Alfred 
lijkt hier gekozen te hebben voor een combinatie van twee woorden, om het meervoudige 
virtutes uit te werken. Zoals we hebben kunnen zien, gebruikt Alfred þeaw een aantal keer als 
vertaling van virtus met een connotatie van ‘leerbare menselijke gewoonten’. Mægen is 
voornamelijk een aanduiding van fysieke kracht, een lichamelijke deugd.  

In het caput van de Regula Pastoralis beschrijft Gregorius menselijk gedrag, dat vaak 
onder een andere naam als deugd beschouwd wordt. Hij heeft het over tenacia (‘gierigheid’) 
dat beschouwd wordt als parsimonia (‘spaarzaamheid’), remissio (‘toegevendheid’; ‘slapheid’) als 
largitas (‘vrijgevigheid’) en effrenata ira (‘teugelloze woede’) als spiritalis zeli virtus (‘de deugd van 
de geestdrift’).731 Al deze zogenaamde virtutes zijn dus zowel menselijke gewoonten als 
aangeleerd gedrag met een fysieke connotatie. Door virtutes te vertalen met þeaw én mægen 
interpreteert Alfred de verschillende virtutes.  
 
Þeaw & cræft 
De combinatie van þeaw met cræft komt eveneens éénmaal voor en is een vertaling van 
virtus.732 Boëthius heeft het in deze passage over de eigenschappen die een edele doen 
behoren tot de nobilitas (‘status van voortreffelijkheid; adel’). Door þeaw naast cræft te 
gebruiken benadrukt Alfred dat een deugdzaam mens gevormd wordt door gedrag en 
spirituele kracht.  
 
Mægen & cræft 
Cræft en mægen worden twaalf keer in een combinatie gebruikt als vertaling van virtus.733 
Daarnaast komt de combinatie nog vijf keer in de teksten voor.734 Eén van deze laatste vijf 
combinaties benadrukt het verschil in connotatie tussen mægen en cræft: 
 

Min heorte is gedrefed, and min mod on innan me, for þæm min mægen, and min strengo, and min 
cræft, me hæfð forlæten; and þæt leoht, and seo scearpnes minra eagena, þe ic ær hæfde, nis nu mid 
me, swa swa ic hy geo hæfde. 735 

                                                 
730  PC., XX, 149: 4 “godum ðeawum & mægenum” voor RP., II, 9, 236:3 “virtutes” 
731  RP., II, 9, 236: 4, 6 en 7. 
732  Boe., XXX, 69:11-15 “þæt an ic wat þeah godes on þa æðelo, þæt mænigne mon sceamaþ þæt he wiorðe wyrsa 

þonne his eldran wæron, & forðæm higað eallon mægne ðæt he wolde þara betstena sumes þeawas & his cræftas 
gefon” voor Cons. Ph., III, 6, 9, 46:26 “ Quodsi quid est in nobilitate bonum, id esse arbitror solum, ut imposita 
nobilibus necessitudo videatur ne a maiorum virtute degenerit.” 

733  Maegen en cræft gecombineerd voor virtus: PC., I, 27:15 voor RP., I, 1, 130:24:1; V, 41:11 voor I, 5, 144:3 ; XXI, 
163:5 voor II, 10, 246: 139-140; XXI, 163.4 voor II, 10, 248: 1 ; LXV, 463:5 voor IV, 534:11; LXV, 463:15 voor 
IV, 534:21; LXV, 465:3 voor IV, 536:45; LXV, 465:30 voor IV, 538:66; LXV, 467:5 voor IV, 538:73 en Boe., 
XXXVI, 108:27 voor Cons. Ph. IV, 2, 31, 68:82 en PPs (prose; O’Neill) 17.31 voor Ps. Rom. (Weber) XVII:33; 17.37 
voor XVII:40. 

734  Mægen & cræft gecombineerd gebruikt maar niet als vertaling voor virtus: PC., LXV, 463:5 en Boe., XXX, 69:11; 
XXXII, 72:6 en PPs (prose; O’Neill) 24.12; 37.11. 

735  PPs (prose; O’Neill) 37.11. 
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Mijn hart is verstoord en mijn geest naar binnen gekeerd, omdat mijn macht, mijn 
kracht en mijn deugd me hebben verlaten; en dat licht, en de scherpte van mijn ogen, 
die ik eerder had, zijn nu niet meer met mij, zoals ik hen voorheen had. 

 
In de Latijnse versie van het Psalterium Romanum lezen we echter: 
 

Cor meum conturbatum est in me et deseruit me fortitudo mea et lumen oculorum meorum non est 
mecum. 736 
 
Mijn hart heeft zich in mij omgekeerd en de mijn kracht heeft me verlaten en het 
licht van mijn ogen is niet meer met mij. 

 
Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof Alfred fortitudo nogal uitgebreid vertaald heeft, dat het 
woord cræft eveneens op fortitudo slaat. O’Neill geeft in zijn commentaar op deze passage een 
zeer aannemelijke reden om te veronderstellen dat dit niet het geval is. Hij beschouwt de 
toevoeging van cræft als een bewijs dat Alfred naast een Psalterium Romanum ook gebruik 
maakte voor zijn vertaling van een Psalterium Gallicanum. In het Psalterium Gallicanum is 
namelijk sprake van virtus in plaats van fortitudo.737 Aangezien O’Neill aannemelijk maakt dat 
Alfred naast een Psalterium Romanum gebruik gemaakt heeft van een Psalterium Gallicanum met 
veel andere voorbeelden in zijn geannoteerde editie, is het waarschijnlijk dat Alfred 
geworsteld heeft met de verschillen tussen de twee vertalingen van de Latijnse Bijbel. Uit zijn 
vertaling (min mægen, and min strengo, and min cræft) blijkt dat Alfred fortitudo uit het Psalterium 
Romanum niet kon vertalen door alleen cræft te gebruiken, en dat hij mægen in de context geen 
afdoende vertaling vond voor virtus uit het Psalterium Gallicanum.  

Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met element mod (‘geest’; ‘verstand’) in het 
vers. In de Oudengelse passage is niet alleen sprake van lichamelijke kracht of deugd, maar 
ook van spirituele kracht of deugd in de menselijke geest. Mægen volstond kennelijk niet als 
vertaling voor een beschrijving van deze spirituele en morele kracht van de menselijke geest. 
Vandaar dat Alfred een combinatie van mægen en cræft gebruikt om de verschillen tussen de 
twee Psalteria te vertalen. Strengo lijkt een toevoeging zonder bijzondere betekenis in zijn 
vertaling en is waarschijnlijk een doublet voor mægen, aangezien Alfred in zijn 
psalmenvertaling fortitudo afwisselend met mægen en strengo vertaalt.738 Discenza betoogt dat de 
onzekerheid over de Latijnse brontekst van Alfred ten gevolge heeft dat de psaltervertaling 
buiten beschouwing gelaten moet worden in een onderzoek naar het verschillende gebruik 
van mægen en cræft.739 Hierin heeft zij ongelijk. Juist het gebruik van de twee verschillende 
Psalteria maakt duidelijk hoe essentieel het verschil tussen mægen en cræft voor Alfred was. 

                                                 
736  Ps. Rom. (Weber), XXXVII:11. 
737  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose Translation of the First Fitfy Psalms, ‘Commentary’, psalm 37.11, p. 239. 

Vergelijke met Ps. Gall. (Weber): virtus in plaats van fortitudo. 
738  Fortitudo vertaald met mægen: PPs (prose; O’Neill) 32.14 voor Ps. Rom. (Weber) XXXII:16 en 42.2 voor XLII:2; 

fortitudo vertaald met strengo: PPs (prose; O’Neill) 27.9 voor Ps. Rom. (Weber) XXVII:8; 38.9 voor XXXVIII:12 en 
45.4 voor XLV:4. 

739  N. G. Discenza, ‘Power, skill and virtue in the Old English Boethius’, 81-108, p. 91, noot 52. 
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Daarnaast wordt mægen & cræft gebruikt in de psalmenvertaling voor het Latijnse firmamentem 
(‘basis’; ‘fundament’).740 Wederom lijkt Alfred de combinatie gebruikt te hebben om het 
geheel aan fysieke en moreel-spirituele eigenschappen in woorden aan te duiden.  
 Ook uit het volgende fragment, een toevoeging aan de oorspronkelijke tekst van De 
Consolatione Philosophiae, blijkt duidelijk het verschil in betekenis tussen mægen en cræft, wanneer 
de woorden gecombineerd gebruikt worden: 
 

Þeah ðu nu wære mara þonne elpend & strengra þonne leo oððe fear and swiftra ðonne tigris þæt 
deor, & þeah þu wære eallra manna fægrost on wlite, & þonne woldest geornlice æfter wisdome 
spyrian oððæt þu fullice riht ongeate, þonne meahtes ðu sweotole ongiton ðæt ealle þa mægno & þa 
cræftas þe we ær ymb spræcon ne sint to metanne wið þære sawle cræfta ænne.741 
 
Zelfs wanneer je nu groter zou zijn dan een olifant en sterker dan een leeuw of stier 
en sneller dan het beest de tijger, en wanneer je van alle mensen het knapst van 
uiterlijk zou zijn, zelfs wanneer je vol vuur wijsheid zou najagen totdat je het geheel 
juist zou begrijpen, dan zou je [eindelijk] duidelijk inzien dat alle krachten en 
deugden waar we eerder over spraken niet te vergelijken zijn met één deugd van de 
ziel. 

 
In dit citaat wordt cræft wederom verbonden met de menselijke ziel. In het vervolg treffen we 
de uitspraak aan dat “wisdom is an anlepe cræft ðære sawle” (‘wijsheid is slechts één deugd van de 
ziel’).742 Cræft wordt dus verbonden met de abstracte kracht van wijsheid. Deze wijsheid is 
een eigenschap van de ziel en is dus in de eerste plaats een spirituele en morele kracht. Alfred 
gebruikt mægen in combinatie met cræft in dit fragment om alle eerder besproken fysieke, 
aangeboren eigenschappen (‘deugden’) van de genoemde dieren te vergelijken met de 
spirituele kracht van de menselijke geest. Het gebruik van mægen en cræft benadrukt nogmaals 
het verschil tussen dieren, die geen ziel bezitten en dus alleen ‘fysieke deugden’ (maegen) 
bezitten, en mensen, die naast ‘fysieke deugden’ ook de ‘spirituele deugden’ (cræft) van de ziel 
bezitten.  

Deze afbakening van mægen als ‘fysieke deugd’ en cræft als ‘spirituele deugd’ blijkt ook 
uit de andere twee fragmenten, waarin de twee woorden gecombineerd gebruikt worden 
zonder een vertaling voor virtus te zijn.743 Het is nu duidelijk waarom Alfred soms een 
combinatie van deze twee woorden gebruikte om virtus te vertalen. Voor hem was mægen een 

                                                 
740  Vergelijk: PPs (prose; O’Neill) 24.12 “Drihten is mægen and cræftig” met Ps. Rom. (Weber), XXXIV:14 

“firnamentum est Dominus”. 
741  Boe., XXXII, 72:6-13. 
742  Boe., XXXII, 72:13-14. 
743  Boe., XXX, 69:11 “7 forðæm higað eallon mægne ðaet ge wolde þara betstena sumes þeawas 7 his cræftas gefon”, 

þeawas en cræft zijn in dit fragment wel een gecombineerde vertaling voor virtus in Cons.Ph., III, 6, 9, 46:26. Mægne 
behelst de inzet waarmee þeawas 7 cræftas nagestreefd moeten worden. PC., LXV, 463: 5 “Forðæm oft ða cræftas 
& ða mægenu weorðað te færwyrde ðæm ðe hi hæfð, ðonne hi for hira giemeleste hie fortruwiað on ðæm 
cræftum ðe hi hæbbað, & hi nyllað iecan: ðonne weorðað hi him to færwyrde, forðæm simle ða cræftas winnað 
wið ðæm unðeawum”. Uit dit fragment blijkt wederom duidelijk dat Alfred cræft als hoofdvertaling ziet als 
‘spirituele deugd’ door het contrast dat gemaakt wordt met unðeawum (‘zonde’).  
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aangeboren, fysieke deugd die een mens kon bezitten en cræft een spirituele deugd van de ziel 
die maakte dat mensen moreel juist konden handelen. 
 
 
De vertaling van virtus in de verschillende teksten 

Alfreds perceptie van ‘deugd’ is achterhaalbaar aan de hand van zijn vertalingen. In het 
bovenstaande is vooral aandacht geschonken aan de Pastoral Care, de Boethius en de Soliloquies. 
Dit is eenvoudig verklaarbaar op basis van het gebruik van virtus: de Regula Pastoralis en De 
Consolatione Philosophiae besteden uitgebreid aandacht aan het concept ‘deugd’. De bestudering 
van deze twee teksten geeft ons een kader om Alfreds perceptie van ‘deugd’ te begrijpen, 
doordat in deze twee teksten cræft, mægen en þeaw naast elkaar als vertalingen voor virtus 
gebruikt worden. Cræft blijkt in deze twee teksten de vertaling bij uitstek te zijn voor virtus.744 
Hoewel het woord virtus in de Soliloquia vier keer voorkomt, wordt in de Oudengelse 
vertaling virtus nergens direct vertaald. Het gebruik van cræft in deze Oudengelse vertaling, 
meestal in toevoegingen van Alfred aan de Soliloquia, geeft ons echter aanvullende informatie 
over de manier waarop Alfred het woord gebruikte. Daarnaast krijgen we door het 
persoonlijke karakter van de Soliloquies een beter beeld van Alfreds wereldbeeld en 
denkpatroon, waardoor de tekst onschatbaar is voor de destillatie van Alfreds opvattingen 
over deugd. 

De Oudengelse psalmenvertaling toont zich in alle opzichten afwijkend. Mægen is 
overwegend de vertaling van virtus, cræft wordt slechts éénmaal gebruikt.745 Dit opvallende 
gegeven is vermoedelijk de achterliggende reden voor Discenza’s weigering om de 
Oudengelse psalmenvertaling op te nemen in haar beschouwing van het gebruik van cræft.746 
Vermoedelijk is Discenza huiverig voor de bestudering van de psalmen. De centrale rol die 
cræft inneemt in haar constructie van een acceptabel wereldbeeld voor Alfreds Angelsaksische 
publiek, is hier waarschijnlijk debet aan.747 Wanneer het gebruik van mægen echter net zo 
veelzeggend beschouwd wordt als het gebruik van cræft voor de bestudering van Alfreds 
perceptie van ‘deugd’, is de Oudengelse psalmenvertaling juist een zeer interessante bron. 

O’Neill ziet in de afwijkende vertaalwijze van virtus ten opzichte van Alfreds andere 
vertalingen, geen redenen om Alfreds auteurschap van de Oudengelse psalmen aan te 
vechten.748 Hij ziet simpelweg te veel overeenkomsten in het taalgebruik tussen de vier 
Oudengelse teksten, die zich het eenvoudigst laten verklaren door een gedeeld 
                                                 
744  PC. cræft: 30, mægen: 22 en þeaw: 3; Boe. cræft: 15, mægen: 2 en þeaw: 1. 
745  Virtus komt tweeëntwintig keer voor in het Psalterium Romanum. Mægen is dertienmaal de vertaling, een combinatie 

van mægen en cræft tweemaal, cræft éénmaal. Cræft treffen we aan in PPs (prose; O’Neill) 32.15 voor Ps. Rom. (Weber) 
XXXII:17. 

746  Discenza, ‘Power, skill and virtue in the Old English Boethius’, p. 91, noot 52. Discenza betoogt dat ze de 
Oudengelse psalmen niet kan opnemen in haar beschouwing op grond van onduidelijkheid over de brontekst. 
Dit belet haar echter niet op de Soliloquies op te nemen in haar beschouwing van het gebruik van cræft, terwijl ook 
de brontekst van de Soliloquies regelmatig niet duidelijk te achterhalen is. O’Neill wijst haar er scherp op dat de 
verschillende versies van het psalter weliswaar van invloed zijn op de vertaalmogelijkheden, maar dat dit niet 
maakt dat de tekst zomaar buiten beschouwing gelaten kan worden. Helaas is zijn inventarisatie van de 
vertalingen van virtus zeer slordig: hij ziet vijf instanties waar mægen de vertaling van virtus is over het hoofd, en 
ook ziet hij slechts wundru tweemaal als vertaling van virtus, waar wundru driemaal als vertaling van virtus fungeert. 
O’Neill, King Alfred’s Old English Prose Translation of First Fifty Psalms), ‘Introduction’, 55-71, p. 70-71. 

747  Discenza, The King’s English, p. 117. 
748  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose Translation of the First Fitfy Psalms, ‘Introduction’, p. 71. 
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auteurschap.749 Zijn analyse van het Oudengelse psalter geeft ons echter een aanwijzing om 
de afwijkende vertaalmethode van virtus te begrijpen. De Oudengelse psalmenvertaling, 
betoogt O’Neill, verraadt zich als een tekst van het ‘Alfrediaanse’ corpus door zijn 
pragmatisme. Alfred heeft door de toevoeging van korte inleidingen aan elke psalm, het 
gemakkelijker gemaakt voor het publiek om de psalm te begrijpen. In de inleiding 
interpreteert hij de psalmen hoofdzakelijk in historische termen, waardoor de relevantie van 
de psalmen voor het publiek eenvoudiger in overeenstemming te brengen is met gebruiken 
van de eigen tijd.750 

Alfreds keuze voor een historische interpretatie van het psalter maakt dat de tekst 
door hem zeer letterlijk opgevat wordt. Virtus is dan meestal op te vatten als ‘natuurlijke, 
fysieke macht’ en niet als ‘spirituele, morele kracht’. Wanneer we nu naar het gebruik van 
virtus kijken, constateren we dat Alfred het woord op redelijk consistente wijze vertaalt. Hij 
gebruikt mægen als vertaling van virtus, voor die keren dat er sprake is van deugd, die een 
goddelijke oorsprong kent.751 Hij kiest ook voor mægen als vertaling, wanneer er sprake is van 
een sterk fysieke connotatie.752 Driemaal ontbreekt de vertaling van virtus in het Oudengels.753 
Tweemaal gebruikt Alfred een combinatie van mægen en cræft, waaruit blijkt dat Alfred de 
psalm goed gelezen heeft en een morele toevoeging noodzakelijk vindt om een consistente 
vertaling van virtus te geven.754 Het gebruik van de twee woorden als gecombineerde vertaling 
van virtus is eenvoudig te verklaren: er is in de psalm niet alleen sprake van deugd, afkomstig 
van God (mægen), maar ook van de specifieke deugd humilitas (‘nederigheid’).755 Nederig 
gedrag is in Alfreds begripsvorming een cræft, moreel gedrag gevormd door een menselijke 
keuze. Zijn keuze voor een dubbele vertaling van virtus is exemplarisch voor zijn gebruik van 
mægen en cræft in de Pastoral Care en de Boethius. 

Driemaal geeft Alfred een interpretatie van virtus: hij vertaalt het Latijnse woord drie 
keer met wundru (‘wonder’).756 In alledrie de gevallen wordt in de psalm verhaald over de 
grootheid van de goddelijke macht. Bovendien hebben we kunnen zien dat één van de 
invullingen die gegeven wordt aan het begrip van virtus, de wonderdaden van God en zijn 
heiligen zijn.757 Eénmaal vertaalt Alfred virtus met cræft:758 

 
Ne wyrð nan kyning næfre gehæled þurh his agen mægen; ne se gigant ne wyrð na gehæled on þære 
mycelnesse his mægenes. He byð swiðe dysig, se þe getruwað on his horses swiftnesse, for þæm hit is 

                                                 
749  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose Translation of the First Fitfy Psalms, ‘Introduction’, p. 95. 
750  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose Translation of the First Fitfy Psalms, ‘Introduction’, p. 74. 
751  PPs (prose; O’Neill) 17.1; 20.1; 28.4; 28.11; 29.7; 32.5; 45.1; 45.6, 45.10; 48.7. 
752  PPs (prose; O’Neill) 21.16; 30.11; 32.16. 
753  Ps. Rom. (Weber) XX:14 (2x), de Oudengelse vertaling ontbreekt, doordat de psalm niet compleet overgeleverd is. 

Het folio is te sterk beschadigt. PPs (prose; O’Neill) 43.11 geeft een omschrijvende vertaling voor Ps. Rom. (Weber) 
XLIII:10. 

754  PPs (prose; O’Neill) 17.31 en 17.37. 
755  Ps. Rom. (Weber) XVII:28. 
756  PPs (prose; O’Neill) 23.10; 47.7; 47.11. 
757  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 100. 
758  PPs (prose; O’Neill) 32.17. 
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swiðe leas tohopa; for þæm nawþer ne ðam horse, ne þæm rædemen, ne wyrð geborgen of his agnum 
cræftum. 759 
 
Zo wordt een koning nooit gered door zijn eigen macht, noch wordt een reus gered 
door de grootheid van zijn krachten. Hij, die vertrouwt op de snelheid van zijn 
paard, is zeer dom, voor hem is er zeer weinig hoop; want noch het paard, noch de 
ruiter, worden gered door de eigen cræftum. 
 

O’Neill meent dat Alfred cræft gebruikt ter verlevendiging van zijn tekst. Alfred heeft in het 
voorafgaande vers mægen gebruikt en varieert wel vaker in zijn teksten.760 Dit lijkt de meest 
waarschijnlijke verklaring te zijn, maar moet met enige reserve geaccepteerd worden. Cræft 
kan, net als mægen, een aanduiding zijn van lichamelijke kracht.761 In de vertalingen van de 
Pastoral Care en de Boethius is cræft echter niet de gangbare aanduiding van lichamelijke 
kracht.762 Een andere verklaring kan zijn dat Alfred virtus op eigen wijze geïnterpreteerd 
heeft. Zijn Oudengelse vertaling is aanzienlijk uitgebreider dan de Latijnse brontekst. Hij 
heeft een poging gedaan om het fragment inzichtelijker te maken door naast het paard uit 
het Latijn, ook de ruiter te noemen in de vertaling. Hierdoor spreekt Alfred niet alleen maar 
over de goede eigenschappen van het paard in zijn vergelijking, maar ook over de kwaliteiten 
van de ruiter.  

Wanneer je zijn Oudengelse vertaling van cræftum leest, verwacht je in het Latijn het 
woord artibus (‘kwaliteiten’; ‘vaardigheden’) aan te treffen. Alfred kan gekozen hebben voor 
de vertaling cræft, omdat de introductie van de ruiter maakt dat hij refereert aan de virtute van 
zowel de ruiter als het paard. De virtus van het paard is zuiver fysiek, die van de ruiter is naast 
fysiek ook intellectueel. Het is waarschijnlijk dat Alfred bij lezing van de psalm virtute eerder 
als ars (‘kunde’; ‘talent’; ‘kwaliteit’) dan als robor (‘kracht’) interpreteerde.763 Het woord dysig 
(‘dom’) kan een aanwijzing zijn, dat Alfred de psalm op bovenstaande wijze interpreteerde. 
Dysig is een uiting van een moreel oordeel. Zijn vertaling cræft zou een goede oplossing zijn 
voor zijn interpretatieprobleem. Cræft geeft het publiek de ruimte om de psalm zowel 
letterlijk, cræft geïnterpreteerd als vertaling van robor, als moreel, cræft geïnterpreteerd als 
vertaling van virtus en opgevat als intellectuele kwaliteit, te begrijpen. 

De letterlijke, historische interpretatie van de psalmen maakt in de meeste gevallen 
de keuze voor mægen een logische vertaling voor virtus. Alfred toont zich een consistent 
                                                 
759  PPs (prose; O’Neill) 32.16-17. Vergelijk met Ps. Rom. (Weber) XXXII:16-17 “Non saluabitur rex per multam 

virtutemsuam nec gigans saluus erit in multitudine fortitudinis suae. Falsus equus ad salutem in abundantia autem 
virtutis suae non erit saluus,” en Ps.Gall. (Weber), XXXII:16-17 “Non salvatur rex in multitudine exercitus nec 
fortis liberabitur in multiplicatione virtutis. Fallax equus ad salutem et in multitudine roboris sui non salvabit.” 

760  O’Neill, King Alfred’s Old English Prose Translation of First Fifty Psalms, ‘Introduction’, pp. 50, 71. 
761  B&T, pp. 168-169, lemma : cræft; T&C, p. 133, lemma : cræft. De vergelijking met het Psalterium Gallicanum maakt 

het aannemelijk dat cræft hier als fysieke kracht vertaald moet worden. 
762  Vergelijk de aantal keren dat mægen en cræft met een Latijns equivalent voor ‘macht’ voorkomen. Mægen: PC., 

Proloog, 25:7; IV, 39:13; VII, 51:14; X, 61:6; XXI, 163:23; XXIII, 175:1; XXXVI, 249:9; XXXVI, 249:25; XL, 
327:19; XLVII, 361:10, XLVII, 361:22; XLVIII, 365:13; LVII, 439:12 en Boe., koptekts, 17; koptekst, 42; XVI, 
38:2; XXIX, 67:4; XXXIV, 92:32; XXXVII, 112: 30; XLI, 147:10 en PPs (prose; O’Neill) 6.2; 9.35; 13.7; 17.7; 21.11; 
21.15; 31.3; 32:14; 33.20; 34.11; 36.16; 38.6; 42.2 en cræft: Boe., XVI, 35:13 (3x) voor potentia in Cons.Ph., II, 6, 12, 
30:34 (1x); XXXVI, 106:1 voor vis in Cons. Ph., IV, 2, 24:61; XXXVI, 108:29 voor vis in Cons. Ph., IV, 2, 40:106; 
XXXVI:110:19 voor potentia in Cons. Ph., IV, 2, 43:115; XXXVIII. 

763  Otten, König Alfreds Boethius, pp. 28-29. 
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vertaler en exegeet. De bestudering van de Oudengelse psalmenvertaling bewijst eens te 
meer Alfreds tweezijdige interpretatie van ‘deugd’, waarin mægen fungeert als een natuurlijke 
en fysieke deugd, geschonken door God, en cræft als morele, intellectuele en spirituele deugd, 
gevormd in de menselijke ziel. 
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ALFREDS PERCEPTIE VAN DEUGD 

 

 

Wat heeft deze grootschalige inventarisatie van het gebruik van mægen, cræft, þeaw, miht en cyst 
opgeleverd? Wanneer we naar de vier teksten kijken, kunnen we drie woorden aanwijzen die 
als vertaling van virtus gebruikt worden: cræft, mægen en þeaw. Hoewel miht in de negende eeuw 
een gangbare vertaling was voor virtus, gebruikt Alfred het woord nooit als vertaling van 
virtus.764 Alfred associeert miht vooral met ‘hogere machten’, zoals God, engelen en Boëthius’ 
gesprekspartner Wisdom. Daarnaast geeft miht het gezag van machthebbers aan.  

Cyst is voor Alfred de gangbare vertaling voor largitas (‘vrijgevigheid’). In twee 
gevallen wordt het woord gecombineerd gebruikt met cræft. Deze toevoeging kan gedaan zijn 
door Alfred om te verduidelijken. De context waarin de combinatie gebruikt wordt, 
ondersteunt deze verklaring niet. Vermoedelijk heeft Alfred de combinatie gebruikt omwille 
van de alliteratie, een zeer gangbaar stijlmiddel in Oudengelse poëtische tradities, ter 
verhoging van de aanvaardbaarheid van de tekst bij zijn lezerspubliek.765 

Þeaw is een begrip dat voornamelijk menselijk gedrag behelst. Alfred speelt met de 
betekenis van dit woord om aan te duiden dat deugdelijk gedrag een element van gewoonte 
in zich heeft. Een mens kan zichzelf goede eigenschappen aanleren. Alfred heeft met de 
vertaling þeaw voor virtus vooral willen laten zien dat deugdelijk gedrag beïnvloed wordt door 
ervaringen en gevormd wordt door gewoonten.  

Mægen wordt door Alfred veelvuldig als vertaling gebruikt voor virtus, maar wordt 
nooit in de betekenis van ‘deugd’ toegevoegd aan zijn vertalingen. Mægen, afgeleid van het 
Oudengelse werkwoord magan (‘kunnen’; ‘in staat zijn om’) werd veelvuldig gebruikt als 
aanduiding van fundamentele goddelijke macht in de Oudengelse christelijke poëzie en werd 
vervolgens een gangbare vertaling voor virtus in prozateksten.766 In de eerste plaats heeft het 
woord echter een sterk fysieke connotatie en is om die reden eveneens een gangbare 
vertaling voor het Latijnse fortitudo (‘kracht’; ‘moed’). De associatie met fysieke kracht en 
goddelijke macht komt ook tot uiting in de benoeming van specifieke deugden. Deugden 
met sterk fysieke connotatie, zoals fortitudo (‘moed’) en abstinentia (‘onthouding’), worden 
wanneer de deugden afzonderlijk voorkomen in de teksten, door Alfred een mægen genoemd. 
De bestudering van het gebruik van mægen doet vermoeden dat Alfred de theologische 
deugden spes (‘hoop’), fides (‘geloof’) en caritas (‘liefde’) eveneens als mægenas beschouwde. Het 
zou een logische keuze zijn om de theologische deugden met mægen aan te duiden. Ze zijn 
onderdeel van de goddelijke genade en zijn ‘natuurlijke’ eigenschappen in de zin dat ze 
aangeboren zijn. Hoewel de theologische deugden in combinaties nooit expliciet mægenas 
genoemd worden, hebben we kunnen zien dat de vertaling van de afzonderlijke theologische 
deugden deze opvatting impliceert.  

Cræft wordt gebruikt als vertaling van ars (‘kunde’; ‘vaardigheid’) en in enkele gevallen 
als beschrijving van ‘fysieke kracht’. Daarnaast is cræft verhoudingsgewijs de meest 
voorkomende vertaling van virtus in Alfreds vertalingen. Dit gebruik van cræft is in alle 

                                                 
764  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 225. 
765  Discenza, The King’s English, p. 59. 
766  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 224. 
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opzichten opmerkelijk: cræft is niet gangbaar als vertaling van virtus in het Oudengels. De 
hoofdbetekenis van cræft is ‘fysieke kracht’. Alfred is de eerste persoon die het woord in een 
prozatekst gebruikt in de betekenis van ‘morele kracht’ en ‘deugd’.767 Kroesch veronderstelt 
dat dit een gevolg is van de toenemende invloed van het christelijke gedachtengoed in 
Angelsaksisch Engeland. Hij meent dat oude vertalingen niet langer voldeden om de 
christelijke deugdenleer te beschrijven.768 Clemoes stelt hier tegenover dat mægen in de achtste 
eeuw een morele connotatie had en dat dit niet de reden kon zijn voor Alfreds opmerkelijke 
vertaling van virtus.769 Bovendien had Alfreds gebruik van cræft als omschrijving van ‘morele 
kracht’ en ‘deugd’ nauwelijks navolging in de tiende eeuw. Mægen en miht bleken prima te 
voldoen als vertalingen van virtus voor de latere Angelsaksische christelijke schrijvers.770 

Alfreds voorkeur voor het gebruik van cræft moet andere redenen hebben. Clemoes 
vermoedt dat de keuze voor cræft te maken heeft met Alfreds visie van ‘deugdzaamheid’. Hij 
onderscheidt een opvatting van deugd als ‘intelligent gedrag’, gebaseerd op verstandelijke 
keuzes. Hij ziet deze opvatting bevestigd door het gebruik van þeaw als vertaling voor virtus.771 
Discenza werkt deze gedachte verder uit. Met het woordenboek in de hand wijst zij op de 
voordelen van het gebruik van cræft voor Alfred. Niet alleen heeft cræft een connotatie met 
fysieke macht en kracht, positieve waarden in de Angelsaksische opvattingen, maar ook 
omvat cræft leerbare vaardigheden en gaat het uit van persoonlijke talenten.772  

Door cræft te gebruiken als vertaling van virtus combineert Alfred de verschillende 
connotaties tot een concreet concept van ‘deugd’: cræft verbindt menselijke eigenschappen 
die ten volle benut moeten worden om tot morele verheffing te leiden.773 Discenza ziet in 
Alfreds gebruik van cræft als vertaling van virtus een transformatie van de oorspronkelijke 
opvattingen in de Latijnse teksten, tot één concept van deugd dat aansluit bij de 
belevingswereld van het Angelsaksische publiek.774 Tegelijkertijd is zijn concept van cræft als 
een opvatting van ‘deugd’, die alle goede eigenschappen, talenten en macht omhelst, op één 
lijn te plaatsen met de ideeën van Gregorius de Grote uit de Regula Pastoralis: een goed leider 
moet zowel zijn morele plicht vervullen als zijn geest spiritueel verheffen om zich in dienst 
van God te bewijzen.775 Zo legt zij een verband tussen cræft en de uitvoerende macht van een 

                                                 
767  Kroesch, ‘The semantic development of Old English cræft’, p.437; Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular 

poetry’, p. 225. 
768  Kroesch, ‘The semantic development of Old English cræft’, p.437; Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular 

poetry’, pp. 437, 443. 
769  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 226. 
770  Discenza, ‘Power, skill and virtue in Old English Boethius’, p. 93. 
771  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 26. 
772  Discenza, ‘Power, skill and virtue in Old English Boethius’, p. 101. 
773  Discenza, The King’s English, pp. 107, 111. 
774  Discenza, The King’s English, pp. 114-115. Discenza verwijst naar ideeën van Pierre Bourdieu, die ervan uit gaan 

dat de relatie tussen de ‘signifier’ en het ‘signified’ gelegd worden door een systeem van filosofische concepten. 
Deze filosofische concepten zijn constructies, woorden uit het dagelijks taalgebruik die een filosofische waarde 
krijgen door uitzonderlijk gebruik in een filosofische getinte context. Hierdoor krijgen woorden een dubbele 
betekenis: zowel de gebruikelijke betekenis als de geconstrueerde filosofische betekenis beïnvloeden het 
denkkader van de lezer, waardoor het ‘signified’ eenvoudiger aansluit bij de belevingswereld van de lezer. Citaten 
van Bourdieu in Discenza, The King’s English, p. 115, afkomstig uit P. Bourdieu, Language and Symbolic Power 
(Cambridge Massachuchetts, 1991), p. 141-142 [Engelse vertaling van P. Bourdieu, Ce que veut parler dire. L’économie 
des échanges linguestiques (Parijs, 1982)]. 

775  Discenza, The King’s English, p. 117. 
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koning. Het gebruik van cræft als vertaling van virtus zou zelfs een manier zijn om Alfreds 
vertaal- en onderwijsprogramma te legitimeren.776 

Hoewel deze interpretatie van het gebruik van cræft bijzonder aantrekkelijk is, moet er 
een aantal kanttekeningen bij geplaatst worden. Ten eerste bestudeert Discenza vooral het 
gebruik van cræft in de Boethius. Ze refereert weliswaar aan het aantal keren dat cræft in de 
Pastoral Care en Soliloquies gebruikt wordt als vertaling van virtus, maar behandelt het gebruik 
van cræft in deze teksten minder uitgebreid.777 Bovendien laat ze de psalmenvertaling buiten 
beschouwing, omdat ze van mening is dat de onduidelijkheid van de brontekst maakt dat de 
tekst niet deugdelijk bestudeerd kan worden.778  

Het grootste bezwaar vormt echter de manier hoe zij de connotaties van cræft met 
elkaar verbindt en hierbij het gebruik van mægen verwaarloost. Discenza maakt cræft tot een 
concept dat duidelijke fysieke en morele connotaties samenvoegt en daardoor een 
belichaming van zowel christelijke als Angelsaksische waarden moet zijn. Nu is de meest 
gangbare betekenis van cræft in het Oudengels ontegenzeggelijk ‘fysieke kracht’. Haar 
veronderstelling dat Alfreds Angelsaksische publiek deze connotatie zou toevoegen aan cræft, 
telkens wanneer Alfred cræft als vertaling van virtus gebruikte, is zeer waarschijnlijk.779  

Door deze connotatie van cræft te benadrukken, vergeet ze echter dat Alfred niet 
alleen cræft, maar ook mægen gebruikt in zijn vertalingen. Mægen is veel vaker een vertaling 
voor woorden die fysieke kracht aanduiden dan cræft.780 Als het zo belangrijk was dat het 
Angelsaksische publiek een verband aanbracht tussen de morele opvatting van ‘deugd’ die 
cræft als spiritueel concept suggereert, en ‘fysieke kracht’, waarom gebruikte Alfred mægen 
überhaupt nog in zijn teksten om fysieke kracht aan te duiden? Het consequente gebruik van 
mægen voor fysieke kracht suggereert eerder het tegenovergestelde: namelijk dat Alfred 
consistent een verschil probeerde aan te geven tussen lichamelijke, aangeboren goede 
eigenschappen en goede eigenschappen die een mens bewust moet ontwikkelen op basis van 
keuzes. Alfreds gebruik van mægen is net zo vormend voor zijn perceptie van ‘deugd’ als het 
gebruik van cræft.  

Alfred legt in zijn teksten een duidelijk verband tussen cræft, wisdom en saule. Mægen 
wordt daarentegen in de eerste plaats geassocieerd met lichamelijke kracht en goddelijke 
macht. Alfreds gebruik van mægen en cræft illustreert zijn begrip van de menselijke natuur: hij 
ziet een strikte scheiding tussen geest en lichaam.781 Het nastreven van wisdom is een middel 

                                                 
776  Discenza, ‘Power, skill and virtue in Old English Boethius’, p. 106. 
777  Discenza, ‘Power, skill and virtue in Old English Boethius’, p. 88-89. 
778  Discenza, ‘Power, skill and virtue in Old English Boethius’, p. 91, noot 52. Discenza heeft kennelijk geen moeite 

met de moeilijke herleidbaarheid van de brontekst van de Soliloquies. 
779  Discenza, The King’s English, pp. 114-115. 
780  Vergelijk de aantal keren dat mægen en cræft met een Latijns equivalent voor ‘macht’ voorkomen. Mægen: PC., 

Proloog, 25:7; IV, 39:13; VII, 51:14; X, 61:6; XXI, 163:23; XXIII, 175:1; XXXVI, 249:9; XXXVI, 249:25; XL, 
327:19; XLVII, 361:10, XLVII, 361:22; XLVIII, 365:13; LVII, 439:12 en Boe., koptekts, 17; koptekst, 42; XVI, 
38:2; XXIX, 67:4; XXXIV, 92:32; XXXVII, 112: 30; XLI, 147:10 en PPs (prose; O’Neill) 6.2; 9.35; 13.7; 17.7; 21.11; 
21.15; 31.3; 32:14; 33.20; 34.11; 36.16; 38.6; 42.2 en cræft: Boe., XVI, 35:13 (3x) voor potentia in Cons.Ph., II, 6, 12, 
30:34 (1x); XXXVI, 106:1 voor vis in Cons. Ph., IV, 2, 24:61; XXXVI, 108:29 voor vis in Cons. Ph., IV, 2, 40:106; 
XXXVI:110:19 voor potentia in Cons. Ph., IV, 2, 43:115; XXXVIII. 

781  Boe., XXXIV, 86:26 “swa swa nu saul & lichoma wyrcað anne mon, & se an mon hæfð mænig lim, & þeah to 
þæm twæm, þæt is to þære saule & to þæm lichoman, belimpað ealle þas þæs monnes good ge gastlicu ge 
lichomlicu.” 
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om de geest te verheffen. Spirituele verheffing is nodig om een beter mens te worden en het 
lichaam in bedwang te houden.782  

Alfreds visie op virtus was tweezijdig. Enerzijds was ‘deugd’ verankerd in de 
beheersing van de natuurlijke en fysieke eigenschappen (mægenas), die van God afkomstig 
waren. Anderzijds was ‘deugd’ een gevolg van morele en intellectuele overwegingen, die een 
mens individueel kon maken, omdat God de mens de vrije wil geschonken had, op basis van 
spirituele eigenschappen en leerbare vaardigheden (cræftas). Het gebruik van þeaw als vertaling 
voor virtus vormt een aanvullend bewijs. Deugdzaamheid was voor Alfred geen abstract 
systeem gebaseerd op een goddelijk ideaal, maar een morele afweging.783 Een centrale rol was 
weggelegd voor de ziel, die aan de basis stond van alle morele kwaliteiten.784 Wijsheid 
nastreven was om die reden ook zo belangrijk voor Alfred. De jacht op kennis kwalificeerde 
de mens voor het maken van de juiste morele afwegingen.785 Kennis leidde tot deugd.786 
Wijsheid was het “hehste good” (‘grootste goed’),787 het “hehste cnoll” (‘hoogste doel’),788 en de 
“hehste cræft” (‘grootste deugd’).789  

Wijsheid en deugd vormen de spil van Alfreds perceptie van macht: een koning kan 
slechts zijn talenten (cræftas) tot besturen inzetten, indien hij wijsheid nastreeft.790 Deze 
perceptie van ‘deugd’ is inderdaad in overeenstemming te brengen met de ideeën over goed 
leiderschap van Gregorius de Grote uit de Regula Pastoralis. Alfreds ideale koning was een 
deugdzaam koning. Koningschap moest idealiter gegrondvest zijn op morele kwaliteiten. 
Alfreds perceptie van ‘deugd’, vertegenwoordigd door de dubbele vertaling van virtus met 
mægen als natuurlijke en fysieke eigenschap en cræft als morele, intellectuele en spirituele 
eigenschap, bevestigt het beeld van een koning die idealiter rex én rector was. Alfreds morele 
interpretatie van deugd met cræft, is eenvoudig in te passen in een christelijke context. 
Deugdzaam leven was voor christelijke ethici een manier om uiting te geven aan het geloof 
in God.791 Een heerser moest ernaar streven om dit ideaal te vervullen: hij moest een vir 
magnus et sapiens (‘groot en wijs man’) worden.792 Alfreds streven naar de verheffing van de 
                                                 
782  Boe., koptekst, 32 “[Hu þes anwearda wela merð þa men þe beoþ atihte to þam soðum gesælðum; & hu se 

wisdom is an anlipe cræft þære sawle, & is þeah betera ðonne ealle þæs lichoman cræftas.” 
783  Clemoes, ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, p. 226. 
784  Boe., XXXIV, 87:7-11 “þonne is ðære saule good wærscipe & gemetgung & geþyld & rihtwisnes & wisdom, & 

manege swelce cræftas; & swaþeah bið oþer sio saul, oðer bioð hire cræftas.” 
785  Boe., X, 21: 10 “Eala, Wisdom, þu þe eart modor eallra mægena, ne mæg ic na wiðcweðan ne andsacigan þæt þe 

þu me ær sædest, forþonþe hit is eall soð” en XVII, 40:27 “Forþam ælc cræft & ælc anweald bið sona forealdod 
& forsugod, gif he bið buton wisdome; forðæm ne mæg non mon nænne cræft bringan buton wisdome.” 

786  Boe., XXVII, 62:24-27 “Swa swa wisdom is se hehsta cræft & se hæfð on him feower oðre cræftas; ðara is an 
wærscipe, oðer gemetgung, ðridde is ellen, feorðe rihtwisnes.” 

787  Boe., koptekst, 34; XXXII, 74:28; XXIV, 82:18; Solil. (E) 42.9; 58.9; 58.14; 41.10; 42.9 en 58.13. 
788  Boe., koptekst, 12; XII, 26:22. 
789  Boe., XXVII, 62:24. 
790  Boe., XVII, XVII, 40-41:27-29 en 1-3 “ Forþam ælc cræft 7 ælc anweald bið sona forealdod 7 forsugod, gif he bið 

buton wisdome; forðæm ne mæg non mon nænne cræft bringan buton wisdome; forðæmþe sa hwæt swa þurh 
dysig gedon bið e mæg hit mon næfre to cræfte gerecan.” 

791  Mähl, Quadriga Virtutum, p. 96. 
792  Augustinus van Hippo, De Musica, ed. J.P. Migne, PL 32 (Parijs. 1887), 1081-1194, xiv, 45, cols. 1186-1187: 

“Magnum quendam vere virum et humanissimum praedicas,” en Alcuin, Disputatio de Rhetorica et de Virtutibus, ed. 
C. Halm (Leipzig, 1863), Rhetores Latini Minores, p. 550, 11ff: “Magnum quendam virum et vere beatum 
sapientem praedicas, o magister.” Geciteerd door: Mähl, Quadriga Virtutum, p. 114. Zelf verwordt ze het als volgt: 
“Denn verhüllt wird nun ausgesprochen, was den Herrscher allererst zum ’vir magnus‘ macht: Seine erzieherische 
Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, daß das verderbte menschengeschlecht im Viergespann der Tugenden, beflügelt 
durch die Gottes- und Nächstenliebe, das himmlische Ziel erreiche,” Mähl, Quadriga Virtutum, p. 114. 
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ziel door wijsheid is een methode om dit ideaal te vervullen en een manier om gekwalificeerd 
te worden als deugdzaam heerser in de ogen van God. De manier waarop Alfred ‘deugd’ 
begrijpt, is illustratief voor de opvatting van zijn koningschap als ðenunga. 
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Koning Alfred van Wessex was in de ogen van velen een prijzenswaardig vorst. Zijn inzet 
om de veroveringstocht van de Vikingen te stuiten was een zeer manmoedige daad. Wanneer 
we zijn koningschap bestuderen aan de hand van zijn vertalingen, blijkt dat moed niet de 
enige eigenschap was die een goed koning moest bezitten. Een koning was moedig én 
geleerd. Wijsheid leidde tot de verheffing van de ziel. De jacht op kennis was eigenlijk een 
zoektocht naar God. Kennis was tegelijkertijd ook macht. Een wijs koning gebruikte zijn 
kennis ten gunste van zijn volk. Met zijn kennis onderwees de koning zijn volk. 
 Alfreds macht was gelegen in zijn kracht en in zijn deugd. Hij was een rex en rector. 
Dit onderscheid komt naar voren in zijn perceptie van ‘deugd’. ‘Deugdzaamheid’ was 
tweezijdig: reëel en moreel. Enerzijds was ‘deugd’ een eigenschap van het lichaam, een 
natuurlijk geschenk van God. Hieronder vielen alle fysieke eigenschappen, die een mens van 
nature bezat. Anderzijds  was ‘deugd’ een gevolg van morele en intellectuele overwegingen 
van de vrije wil. Deugdzaamheid was geen onbereikbaar ideaal, maar een keuze. Door 
wijsheid na te streven kon een mens de juiste morele afwegingen maken om dit doel te 
bereiken. Alfreds begrip van ‘deugd’ vertoont opvallende gelijkenissen met de definitie van 
Isidorus van Sevilla van de ethiek.  

Deze tweezijdige visie van deugd zien we terug in Alfreds manier van vertalen: 
natuurlijke deugden zijn mægenas, morele deugden zijn cræftas en een enkele keer þeawas. De 
eerste twee woorden, mægen en cræft geven gezamenlijk zijn interpretatie van goed 
koningschap weer. Mægen is, naast een vertaling van virtus, een vertaling van fortitudo. De 
verschillende connotaties van mægen combineren in één woord zijn kracht en zijn deugd, die 
gelegen is in de beheersing van zijn lichamelijke eigenschappen. Mægen is een typerende 
eigenschap van een Angelsaksische koning (rex), in het Oudengels de cyning of ook wel 
omschreven als ealdorman. Cræft is gelieerd aan wisdom, en staat voor de jacht op kennis, de 
verheffing van de ziel en de morele afweging die een mens moet maken om deugdzaam te 
zijn. Een rector, in het Oudengels een reccere,  kon niet zonder cræft. 

Alfred is de eerste auteur die in een prozatekst cræft gebruikt als vertaling van virtus. 
Toch vond zijn opvallende gebruik van het woord nauwelijks navolging in de eeuwen 
daarna. Het is interessant om te onderzoeken of de betekenis van mægen in de periode 
volgend op zijn regeerperiode veranderd is, om te begrijpen waarom het onderscheid dat 
Alfred tussen cræft en mægen aanbrengt, niet overgenomen werd. In Alfreds vertalingen is het 
gebruik van cræft een karakteristiek van zijn vertaalmethodiek, maar alleen indien het in 
combinatie met zijn gebruik van mægen bestudeerd wordt. 

Alfred besteedt bijzondere aandacht aan het concept van ‘deugd’ in zijn vertalingen. 
Niet alleen gebruikt hij meerdere woorden om zijn begrip van deugd te verduidelijken, maar 
ook behandelt hij de verschillende deugden, en in het bijzonder de kardinale deugden, zeer 
uitgebreid. In twee passages voegt hij een opsomming van de kardinale deugden toe aan zijn 
vertaling, zonder enig Latijns equivalent. De kardinale deugden zijn cræftas, en impliceren een 
morele afweging. De bestudering van de theologische deugden doet vermoeden dat hij hen 
als mægenas beschouwd. Dit zou gezien het voorgaande een te verwachten vertaling zijn, 
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omdat de theologische deugden bij uitstek natuurlijke en goddelijke deugden zijn.  
Het is opvallend dat Alfred caritas, in het Oudengels soðan lufu, nooit noemt als de bron van 
deugdzaamheid. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen te bedenken: ten eerste heeft het 
Oudengelse lufu een sterke seksuele connotatie, en ten tweede is het hoogste goed (se hehsta 
gesælð) voor Alfred gelegen in wisdom. Alfreds voorstelling van de deugden doet denken aan 
Ambrosius’ beschrijving van de deugden, die, gesymboliseerd door de vier paradijsstromen, 
voortvloeien uit een bron van wijsheid. Alfred neemt Augustinus’ voorstelling van de caritas 
Dei als bron van deugd niet over. Een interessant vervolgonderzoek zou zijn om te besturen, 
aan de hand van het corpus van teksten dat in Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw 
aanwezig was, welke literaire kennis Alfred precies bezat.  

De bestudering van Alfreds vertalingen van de Regula Pastoralis van Gregorius de 
Grote, De Consolatione Philosophiae van Boëthius, de Soliloquia van Augustinus en de eerste 
vijftig psalmen toont aan dat Alfreds ideale samenleving diep geworteld was in christelijke én 
Angelsaksische tradities. Zijn ‘sociale wereldbeeld’ was geënt op de voorstelling van religieus 
leiderschap, zoals beschreven in de Regula Pastoralis. Alfred was naast een idealist ook een 
realist: hij besefte dat de verbintenis tussen de uitvoerende macht van een koning en de 
sacrale macht van de geestelijkheid weerstand zou kunnen oproepen bij de Angelsaksische 
adel. Om die reden koos hij voor een zeer voorzichtige presentatie van de ideeënwereld van 
Gregorius. In zijn rol van vertaler en exegeet presenteerde Alfred een aanvaardbaar 
compromis van het koningschap. Enerzijds is het verankerd in de christelijke deugdenleer, 
anderzijds is het ingebed in een Angelsaksische context. De incorporatie van waarden zoals 
‘trouw’ en ‘vriendschap’ vergroot de aanvaardbaarheid van de gedachte, dat een koning 
tegelijkertijd een leraar kon en moest zijn. 

Omwille van de gevoeligheden die de nieuwe interpretatie van het koningschap kon 
oproepen, behandelt Alfred eaðmodnes (humilitas) niet als koningsdeugd in zijn vertalingen. 
Zijn publiek wordt zelfs gewaarschuwd tegen een al te nederige houding van een vorst. 
Nederig gedrag strookte niet met het Angelsaksische idee van eer. Nederigheid kon gezien 
worden als een vorm van lafheid, waardoor een koning zijn eer kon verliezen. De verbintenis 
tussen morele en wereldlijke macht hoeft echter niet geïllustreerd te worden door 
nederigheid. Alfred schetst een koningschap met sacrale connotaties, zonder nederigheid als 
goed gedrag te bestempelen. Het Angelsaksische koningschap was geen kopie van het 
Karolingische ‘christelijke’ koningschap, het ministerium. Alfred beschrijft een variant, een 
unieke Angelsaksische perceptie van koninklijke macht, waarin ideeën over loyaliteit en eer 
samenvallen met een corrigerende en onderwijzende taak van de koning.  

De nadruk die Alfred legt op wijsheid en onderwijs geeft hem een taak als koninklijk 
wealhstod: hij is zowel vertaler als exegeet. Met zijn koninklijke macht kon hij ervoor zorgen 
dat zijn vertalingen en zijn visie van de ideale samenleving ingang vonden bij de 
Angelsaksische elite. Zijn gezag als vertaler vergrootte zijn macht als reccere. Zijn koninklijke 
macht vergrootte zijn gezag als vertaler. Zijn vertalingen zijn de schriftelijke getuigen van 
zijn macht als rector én rex. De vier Oudengelse vertalingen zijn illustraties par excellence van 
zijn opvatting van het koningschap. 
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Alfreds visie van het koningschap vertoont veel elementen van het ‘christelijke’ 
continentale koningschap, door de incorporatie van de christelijke deugdenleer en de 
gedachte dat een koning rex én rector moest zijn. De aandacht die besteed wordt aan 
‘loyaliteit’ en ‘vriendschap’, verbindt Alfreds interpretatie van koninklijke macht met 
prominente Angelsaksische waarden, die wel gelieerd worden aan het ‘Germaanse 
koningschap’.  

Alfreds voorstelling van het koningschap is tweezijdig: het is zowel ‘Germaans’ als 
‘christelijk’. Keltische invloeden zijn niet direct aanwijsbaar. Een scherpe tegenstelling tussen 
de rex iustus en de rex iniustus wordt niet aangetroffen in zijn vertalingen, evenmin als het 
beeld dat een koning verantwoordelijk is voor natuurverschijnselen. Nader onderzoek naar 
de tekstuele overlevering in Angelsaksisch Engeland is nodig om uit te sluiten of het 
Angelsaksische koningschap door Keltische tradities beïnvloed werd. Het ‘Angelsaksische’ 
koningschap in de negende eeuw vormde een unieke synthese van opvattingen uit 
verschillende tradities. Angelsaksisch Engeland lag op een kruispunt van culturen. In de 
achtste eeuw was Angelsaksisch Engeland om die reden een doorgeefluik geworden van 
kennis. In de negende eeuw werd het gebied weliswaar geteisterd door Vikingaanvallen, maar 
de functie van doorgeefluik en smeltkroes bleef bestaan. Het zou interessant zijn om te 
onderzoeken of Scandinavische invloeden de Angelsaksische perceptie van deugd, macht en 
koningschap in de tiende eeuw eveneens beïnvloedden.  

Alfreds koningschap is in de eerste plaats op te vatten als een ‘christelijk’ 
koningschap. Zijn vertalingen tonen aan dat de christelijke deugdenleer verbonden werd aan 
het koningschap. Hij hechtte belang aan de christelijke deugdenleer en introduceerde de 
kardinale deugden bij zijn publiek. Fortitudo (mægen, geðyld en strengo), iustitia (rihtwisnes) en 
sapientia (cræft, wisdom) zijn de geprononceerde deugden in zijn vertalingen. De Angelsaksische 
reccere is niet zozeer nederig, als wel wijs. Het ‘Angelsaksische’ koningschap is daarmee een 
variant van het continentale ministerium. Vanwege de uniciteit is het raadzaam om het 
‘Angelsaksische’ koningschap in de negende eeuw aan te duiden met een Oudengelse 
benaming, die aangeeft dat we te maken hebben met een unieke perceptie van het 
koningschap. De Oudengelse vertaling van het Latijnse ministerium is ðenunga. Het 
‘Angelsaksische christelijke’ koningschap het best te omschrijven als een ðenunga, dat 
christelijke en Angelsaksische opvattingen van macht en deugd samenvoegt.  



 

  
 

 
 

LITERATUURLIJST 



 

  
 

 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

139 
 

 

BRONNEN 
Oudengels 
Alfred,  Oudengelse psalmenvertaling, King Alfred’s Old English Prose translation of the 

first fifty psalms, ed. P. P. O’Neill (Cambridge Massachusetts, 2001). 
 

Alfred, Oudengelse psalmenvertaling, King The West-Saxon Psalms. Being the prose 
portion of the ‘first fifty’, of the so-called Paris-Psalter, eds. J.W. Bright & R.L. 
Ramsey, The Belles-Lettres Series I: English Literature (Boston & 
Londen, 1907). 

 

Alfred, Pastoral Care, King Alfred’s West-Saxon Pastoral Care, ed. H. Sweet, Early 
English Text society, original series no. 45/50 (2e druk; Londen etc., 
1909). 

 

Alfred, Boethius, King Alfred's Old English version of Boethius, ed.  W.J. Sedgefield 
(1898). 

 

Alfred, Soliloquies, King Alfred's version of Augustine's Soloquies, ed. T. A. Carnicelli 
(Cambridge Massachusetts, 1969). 

 

Alfred, Soliloquies, König Alfreds des Grossen Bearbeitung der Soliloquien des Augustinus, 
ed. W. Endter, Bibliothek der angelsächsischen Prosa XI (Hamburg, 
1922). 

 

Alfred,  Lays of Boethius, ed. W.J. Sedgefield, King Alfred's Old English version of 
Boethius (2e druk; Darmstadt, 1968), 151-204. 

 

 Alfreds oorkonden,  ed. P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters. An annotated list and bibliography 
(Londen, 1968), 343-357. 

 

 Alfreds Testament,  ed. F.E. Harmer, Select English historical documents of the ninth and 
tenth centuries (Cambridge, 1914), 15-19. 

 
Alfreds wetten,  ed. F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen (Halle, 1903-1916), 15-89. 
 

Alfreds wetten,  Attenborough, F.L., The laws of the earliest English kings (Cambrigde, 1922), 
62-93. 

 

Anglo-Saxon Chronicle,  ed. J.M. Bately, A Collaborate edition: 3, MS. A (Cambridge, 1986). 
 

Anonymus,  Old English Martyrology, ed. G. Herzfeld, An Old English martyrology, Early 
English Text Society. Original ser.  116 (Londen, 1900). 

 

Anonymus,  Orosius, ed. J. Bately, The Old English Orosius, Early English text society, 
suppl. ser. 6 (Londen etc., 1980).  

 

Anonymus,  Oudengelse vertaling van Historia ecclesiastica, ed. T. Miller, The Old English 
Version of  Bede’s Ecclestical History, Early English Text Society. Original 
series 95/96, 110/111 (2e druk; Londen etc, 1958-1963). 

 

Voorwoord in poëzie bij Werferths Dialogues, ed. D. Yerkes, ‘The full text of the Metrical preface of 
Wærferth’s translation of Gregory’, Speculum 55: 3 (1980), 505-513. 

 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

140 
 

 

BRONNEN 
Oudengels 
Werferth, Dialogues,  eds. H. Hecht, H. Johnson & J. Zupitza, Bischofs Waerferth von Worcester 

Übersetzung der Dialoge Gregors des Grossen über das Leben und die Wunderthaten 
italienischer Väter und über die Unsterblichkeit der Seelen, Bibliothek der 
angelsächsischen Prosa 5 (Leipzig, 1900). 

 
 
Latijn 
Admonitia Generalis 789,  ed. A. Boretius, MGH Capitularia Regum Francorum I (Hannover, 1883), 

Karoli Magni Capitularia 22, 52-62. 
 

Æthelweard,  Chronicon Æthelweardi, ed. A. Campbell (Toronto & New York, 1962). 
 

Alcuin,  De Dialectica, ed. J.M. Migne, PL 101 (Parijs, 1863), 949-974. 
 

Alcuin, De Virtutibus et Vitiis, ed. J.P. Migne, PL 101, (Parijs, 1863), 613-638. 
 

Alcuin, Disputatio de Rhetorica et de Virtutibus, ed. C. Halm, Rhetores Latini Minores 
(Leipzig, 1863). 

 

Alcuin, Epistulae, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae IV, Karoli Ævi II (Berlijn, 
1845), ep. 19, 53-56; ep. 101, 146-148; ep. 123, 180-181; ep. 178, 294-296; 
ep. 217, 360-361; ep. 257, 414-415. 

 

Ambrosius,  De Paradiso, ed. H. Schenkl, CSEL 32 (Praag, Wenen & Leipzig, 1897). 
 

Ambrosius,  Expositio evangelii secundum Lucam, ed. M Adriaen, CCSL 14 (Turnhout, 
1957), 1-400. 

 

Asser,  Asserius de Rebus Gestis Ælfredi, ed. W.H. Stevenson (Oxford, 1904), 1-96. 
 

Astronomus,  Vita Hludiwici Imperatoris, ed. E. Tremp, MGH Scriptores Rerum 
Germanicarum (Hannover, 1995), 280-554. 

 

Augustinus van Hippo,  De Civitate Dei, eds. B Dombart & A. Kalb, CCSL 47-48 (Turnhout, 
1955). 

 

Augustinus van Hippo,  De Diversis Quaestionibus LXXXIII, ed. J.P. Migne, PL 40 (Parijs 1887), 11-
100. 

 

Augustinus van Hippo,  De Doctrina Christiana, CCSL 32 (Turnhout, 1962), 1-167. 
 

Augustinus van Hippo,  De Musica, ed. J.P. Migne, PL 32, (Parijs, 1877), 1081-1194. 
 

Augustinus van Hippo,  De Vivendo Deo, ed. J.P. Migne, PL 33 (Parijs, 1863), ep. 147, 590-622. 
 

Augustinus van Hippo,  Enarratio in psalmos, eds. E. Dekkers & J. Fraipont, CCSL 38-40 
(Turnhout, 1956). 

 

Augustinus van Hippo,  Soliloquia, ed. W. Hörmann, CSEL (Wenen, 1986), 1-98. 
 

Beda,  De Templo Salomonis, ed. J.P. Migne, PL 91 (Parijs, 1862), 735-808. 
 

Beda,  Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ed.  A. Crépin & M. Lapidge, Histoire 
ecclésiastique du peuple anglais, Sources Chrétiennes 489-491 (Parijs, 2005). 

 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

141 
 

 

BRONNEN 
Latijn 
Boëthius,  Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae Consolatio, ed. L. Bieler, CCSL 94 

(Turnhout, 1957). 
 

Bonifatius,  Epistolae, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae Merowingici et Karolini III, 
Epistulae Selectae I (Berlijn, 1916), Bonifatii et Lulli epistulae, ep. 33, 283-
284; ep. 73, 340-345; ep. 74, 345-346. 

 

Cathwulf,  Epistula, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae IV, Karoli Ævi II (Berlijn, 
1854), epistulae variorum Carolo Magno regnante scriptae, ep. 7, 502-505. 

 

Cicero,  De Inventione, ed. E Stroebel, Rhetorici Libri duo qui vocantur de 
Inventione, Bibliotheca Teubneriana, I, fasc. 2 (Leipzig, 1915). 

 

Cicero,  De Officiis, ed. W. Miller, Loeb Classical Library 30 (Cambridge 
Massachussets, 1921). 

 

Cicero,  Laelius De Amicitia Dialogus, ed. R. Combès, Les Belles Lettres 78 (Parijs, 
1975).  

 

Claudius Claudianus,  Panegyricus de quarto consulatu Honorii Augusti, ed. Th. Birt, MGH Scriptores, 
Auctores Antiquissima 10 (Berlijn, 1892), 150-174. 

 

Eanwulf,  Epistula, ed. E. Dümmler, MGH Epistulae Merowingici et Karolini III, 
Epistulae Selectae I (Berlijn, 1916), Bonifatii et Lulli epistulae, ep. 120, 
409-410. 

 

Einhard,  Vita Karoli, ed. R. Rau, Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte I 
(Darmstadt, 1968) 163-212, 

 

Ermoldus Nigellus,  In Honorem Hludowici Pii, ed. E. Faral, Poème sur Louis le Pieux et Épitres 
au Roi Pépin, Les Classiques de l’Histoire de France au Moyen Âge 14 
(Patijs, 1932). 

 

Gregorius de Grote,  Homiliae in Hiezechihelem Prophetam, ed. J.P. Migne, PL 76 (Parijs, 1849), 
785-1314. 

 

Gregorius de Grote,  Moralia in Iob, ed. J.P. Migne, PL 75-76 (Parijs, 1849), 509-782. 
 

Gregorius de Grote,  Regula Pastoralis, ed. B. Judic, Source Chrétienne 381/382, Règle Pastorale 
I/II (Parijs, 1992). 

 

Hieronymus,  Epistulae, ed. J.P. Migne, PL 22 (Parijs, 1879), ep. 82, 736-743. 
 

Hincmar van Rheims,  Ad Regem de Coercendo et Exstirpando Raptu Viduarum, Puellarum et 
Sanctimonialium, ed. J.P. Migne, PL 125 (Parijs, 1879), 1017-1036. 

 

Hincmar van Rheims,  De Regis Persona et Regio Ministerio ad Carolum Calvum Regem, ed. J.P. Migne, 
PL 125 (Parijs, 1879), 833-856. 

 

Isidorus van Sevilla,  Etymologiae, ed. W. M. Lindsay, Scriptorum Classicorum Bibliotheca 
Oxoniensis I-II (Oxford 1911). 

 

Isidorus van Sevilla,  Sententiae, ed. J.P. Migne, PL 83 (Parijs, 1862), 537-738. 
 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

142 
 

 

BRONNEN 
Latijn 
Jonas van Orléans,  De Institutione Regia, ed. A. Debreucq, Le métier du roi, Sources Chrétiennes 

407 (Parijs, 1995). 
 

Proverbia Graecorum,  ed. S. Hellmann, Sedulius Scottus, Quellen und Untersuchungen zur 
lateinischen Philologie des Mittelalters I, 1 (München, 1906). 

 

Psalterium Gallicanum,  Biblia Sacra Vulgata iuxta Vulgatam versionem I, ed. R. Weber (Stuttgart, 
1969), 770-832 (even pagina’s). 

 

Psalterium Iuxta Hebraeos,  Biblia Sacra Vulgata iuxta Vulgatam versionem I, ed. R. Weber (Stuttgart, 
1969), 770-832 (oneven pagina’s). 

 

Psalterium Romanum,  Le psautier romain et les autres anciens psautiers latins, ed. R. Weber, 
Collectanea biblica latina 10, (Rome, 1953). 

 

Pseudo-Cyprianus,  De Duodecim Abusivis Saeculi, ed. S. Hellmann, Texte und Untersuchungen 
zur Geschichte der altchristlichen Literatur 34 (Leipzig, 1910). 

 

Sedulius Scottus,  Liber de Rectoribus Christianus, ed. S. Hellmann, Quellen und 
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters I, 1 
(München, 1906). 

 

Smaragdus van St. Mihiel, Via Regia, ed. J.P. Migne, PL 102 (Turnhout, z.j.), 931-970. 
 

Tacitus,  Germania, ed. M. Hutton, Loeb Classical Library 111 (Cambridge 
Massachuchetts, 1970). 

 

Theganus,  Vita Hludowici imperatoris, ed. R. Rau, Quellen zur Karolingischen 
Reichsgeschichte I (Darmstadt, 1968) 216-253 

 

Willem van Malmesbury, De Gestis Pontificum Anglorum, ed. N.E.S.A. Hamilton, Rolls Series 52, Rerum 
Britannicarum Medii Ævi Scriptores (Londen, 1870). 

 
 
Grieks 
Plato,  Politeia, ed. G.P. Goold, Loeb Classical Library 237, 276 (Cambridge 

Massachuchetts & Londen, 1978). 
 
 
Vertalingen (Nederlands, Engels) 
Alfred, Boethius,  W.J. Sedgefield, King Alfred’s Version of the Consolations of Boethius. Done into 

Modern English with an Introduction (Londen, Edinburgh & New York, 
1900). 

 

Alfred, Soliloquies,  H.L. Hargrove, ‘King Alfred’s Old English Version of St. Augustine’s 
Soliloquies,’ Turned into modern English’, in: A.S. Cook, Yale Studies in 
English XXII (New York, 1904).  

 

Anglo-Saxon Chronicle, S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other 
Contemporary Sources (Hamondsworth etc., 1983).  

 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

143 
 

 

BRONNEN 
Vertalingen (Nederlands, Engels) 
Asser, Vita Ælfredi, S. Keynes & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other 

Contemporary Sources (Hamondsworth etc., 1983), 67-110. 
 

Bijbel  met Deuterocanonieke boeken. De nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands 
Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting (Heerenveen & ’s 
Hertogenbosch, 2004). 

 

Boëthius, De Cons. Ph., R.F.M. Brouwer, Boëthius. De vertroosting van de filosofie (2e druk; Amsterdam, 
1990). 

 

 
 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 
Airlie, S.,  ‘The anxiety of sanctity: St Gerald of Aurillac and his maker’, Journal of 

Ecclasitical History 43 (1992), 372-395. 
 
 

Althoff, G.,  Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im 
früheren Mittelalter (Darmstadt, 1990), pp. 5-9.  

 

---------- ‘Friendship and political order’, in: J. Haseldine (ed), Friendship in Medieval 
Europe (Bridgend, 1999), 91-105. 

 

Amodio, M.C.,  Writing the oral tradition: oral poetics and literate culture in medieval England (Notre 
Dame, 2004). 

 
 

Anton, H.H.,  Fürstenspiegel und Herrscherethos, Bonner Historische Forschungen 32 (Bonn, 
1968). 

 

---------- ‘Pseudo-Cyprian: De duodecim saeculi und sein Einfluß auf den Kontinent, 
insbesondere auf die karolingischen Fürstenspiegel’, in: H. Löwe (ed.), Die Iren 
und Europa II (Stuttgart, 1982), 586-617. 

 

Arquillière, H.X., L’essence de l’Augustinisme Politique, Augustinus Magister II (Parijs, 1954). 
 

Barrow, J.,  ‘Friends and friendship in Anglo-Saxon charters’, in: J. Haseldine (ed), 
Friendship in Medieval Europe (Bridgend, 1999), 106-123. 

 

Bately, J.,  ‘Those books that are most necessary for all men to know: The Classics and 
late Ninth-Century England, a Reappraisal’, in: AS. Bernardo & S. Levin, The 
Classics in the Middle Ages, Medieval & Renaissance texts & studies, vol. 69, 
Papers of the twentieth Annual conference of the center for Medieval and 
Early Renaissance Studies (Binghampton & New York, 1990),45-78. 

 

---------- ‘Old English prose before and during the reign of Alfred’, Anglo-Saxon 
England 17 (1988), 93-138. 

 

---------- ‘The literary prose of King Alfred’s reign: translation or transformation?’, 
Inaugural lecture in the Chair of English Language and Medieval Literature 
delivered at University of Londen King’s College on 4th March 1980, Old 
English Newsletter Subsidia 10 (Binghampton, 1984). 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

144 
 

 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 

Bately, J., ‘Lexical Evidence for the Authorship of the Prose Psalms in the Paris Psalter’,  
Anglo-Saxon England 10 (1982), 69-95. 

 

Binchy, D.A.,  Celtic and Anglo-Saxon Kingship, the O’Donnell lectures for 1967-1968 (Oxford, 
1970). 

 

Bourdieu, P.,  Language and Symbolic Power (Cambridge Massachuchetts, 1991), p. 141-142 
[Engelse vertaling van P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges 
linguestiques (Parijs, 1982)]. 

 

Brown, G.,  ‘The Carolingian Renaissance’, in: R. McKitterick (ed.), Carolingian Culture: 
Emulation and Innovation (Cambridge, 1994), 1-51.  

 

Brown, G.H.,  ‘The meaning of interpres in Aldhelm and Bede’, in: P. Boitani & A. Torti 
(eds.), Interpretation: Medieval and Modern, The J.A.W. Bennett Memorial 
Lectures, eighth series, Perugia 1992 (Cambridge, 1993), 43-66. 

 

Burt, D.,  ‘Friendship and subordination in earthly societies’, in: E. Ferguson (ed.), 
Christianity and Society. The social world of Early Christianity (New York & Londen, 
1999) 315-355, aldaar 317-321. 

 
Campbell, J.,  ‘Asser’s Life of Alfred’, in: C. Holdsworth & T.P. Wiseman (eds.), The inheritance 

of historiography 350-900, Exeter studies in history 12 (Exeter, 1986), 115-135. 
 

Cassidy, E.G.,  ‘The significance of friendship : reconciling the classical ideals of friendship 
and self-sufficiency’, in: T.A.F. Kelly & P.W. Rosemann (eds.), Amor Amicitiae: 
on the Love that is Friendship, Recherches de Théologie et Philosophie 
médiévales Bibiliotheca 6 (Leuven, Parijs & Dudley MA, 2004), 39-62. 

 

Clemoes, P.,  ‘King Alfred’s debt to vernacular poetry’, M. Korhammer (ed.), Words, Texts 
and Manuscripts. Studies in Anglo-Saxon Culture presented to Helmut Gneuss 
on the occasion of his sixty-fifth birthday (Cambridge, 1992), 213-238. 

 

Davis, K.,  ‘The performance of translation theory in King Alfred’s national literary 
program, in: R. Boenig & K. Davis (eds.), Manuscript, Narrative, Lexicon, Essays 
on Literary and Cultural Transmission in honor of Whitney F. Bolton 
(Cranbury, Londen & Mississauga, 2000), 149-170. 

 

Davis, R.H.C.,   ‘Alfred the Great: Propaganda and Truth’, History 56: 187 (1971), 160-181. 
 

DeGregorio, S., ‘Text, topoi and the self: a reading of Alfredian spirituality’, Early Medieval 
Europe 13:1  (2005), 79-96. 

 

Discenza, N.G., The King’s English. Strategies of Translation in the Old English Boethius (New York, 
2005). 

 

---------- ‘The paradox of humility in the Alfredian translations’, Studia Neophilologica 
LXXVI, 1 (2004), 44-52. 

 

---------- ‘The influence of Gregory the Great on the Alfredian social imaginary’, in: 
R.H. Bremmer Jr., K. Dekker & D. F. Johnson (eds.), Rome and the North. The 
Early Reception of Gregory the Great in Germanic Europe (Parijs, Leuven & Sterling 
VA, 2001), 67-82. 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

145 
 

 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 
Discenza, N.G., ‘Power, skill and virtue in the Old English Boethius’, Anglo Saxon England 26 

(1997), 81-108. 
 

Erdmann, C.,  Forschungen zur Politische Ideenwelt des Frühmittelalters (Berlijn, 1951). 
 

Ewig, E.,  ‘Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter’, in: Das Königtum: seine 
geistigen und rechtlichen Grundlagen, Mainauvorträge 1954 (4e druk; Siegmaringen, 
1973), 7-74. 

 

Fanning, S.,  ‘Bede, imperium and the bretwaldas’, Speculum 66:1 (1991), 1-26. 
 

Galbraith, V.H.,  An introduction to the Study of History (Londen, 1964), 85-128. 
 

Gneuss, H.,  Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts. A list of manuscripts and manuscript 
fragments written or owned in England up to 1100 (Tempe 2001). 

 

---------- ‘Addenda and corrigenda to the Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts’, Anglo 
Saxon England 32 (2003), 293-305. 

 

---------- ‘King Alfred and the history of Anglo-Saxon libraries’, in: P.R. Brown, G.R. 
Crampton & F.C. Robinson (eds.), Modes of Interpretation in Old English 
Literature, Essays in honour of Stanley B. Greenfield (Toronto, Buffalo & 
Londen, 1986), 29-50. 

 

Godden, M.,  ‘The player king: identification and self-representation in King Alfred’s 
writings’, in: T. Reuter (ed.), Alfred the Great (Aldershot, 2003), 137-150. 

 

Goetz, H.-W.,  ‘Beatus homo qui invenit amicum: the concept of friendship in early medieval 
letters of the Anglo-Saxon tradition on the continent (Boniface, Alcuin)’ in: J. 
Haseldine (ed), Friendship in Medieval Europe (Bridgend, 1999), 124-136. 

 

Hargrove, H.L.,  King Alfred’s Old English version of Saint Augustine’s Soliloquies turned into Modern 
English, Yale Studies in English 22 (New York, 1904); ongewijzigd 
opgenomen in: A.S Cook (ed.), Translations from the Old English  (z.p., 1970), 
37-90. 

 

Hodges R.., &  J. Moreland, ‘Power and exchange in Middle Saxon England’, in: S.T. Driscoll & M.R. 
Nieke (eds.), Power and Politics in Early Medieval Britain and Ireland (Edinburgh, 
1988), 79-95. 

 

Hubbard, F.,  ‘The Relation of the ‘Blooms of King Alfred’ to the Anglo-Saxon Translation 
of Boethius’, MLN IX (1894), 161-171. 

 

Innes, M. & R. McKitterick, ‘The writing of history’, in: R. McKitterick (ed.), Carolingian Culture: 
Emulation and Innovation (Cambridge, 1994), 193-220. 

 

Kempshall M.,  ‘No bishop, no king: the ministerial ideology of kingship and Asser’s Res gestae 
Aelfredi’, in: R.Gameson & H. Leyser (eds.), Belief and Culture in the Middle Ages 
(Oxford, 2000), 106-127. 

 

Ker, N.R.,  Catalogue of manuscripts containing Anglo-Saxon (Oxford, 1957). 
 

Kershaw, P.  ‘Illness, power and prayer in Asser’s Life of Alfred’, Early Medieval Europe 10:2 
(2001), 201-224. 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

146 
 

 

 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 
Keynes, S.,  ‘On the authenticity of Asser’s Life of king Alfred’, Journal of Ecclesiastical History 

47:3 (1996), 529-551. 
 

---------- Trinity College, University  of Cambridge, bezocht op 12 april 2007, 
http://www.trin.cam.ac.uk/sdk13/AlfJewel.html. 

 

Keynes, S. & M. Lapidge, Alfred the Great. Asser’s Life of king Alfred and other Contemporary Sources 
(Londen etc., 1983). 

 

Kirby, D.P.,  ‘Asser and his Life of King Alfred’, Studia Celtica 6 (1971), 12-35  
 

Kleinschmidt, H., ‘Notes on conceptual history of rule and representation in Medieval Europe’, 
Majestas  6 (1998), 19-49. 

 

Kottje, R.,  ‘Einheit und Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Karolingerzeit’, Zeitschrift 
für Kirchengeschichte 76 (1965), 323-342. 

 

Kroesch, S.,  ‘The Semantic Development of OE “cræft”’, Modern Philology XXVI. 4 (1929) 
433-443. 

 

Lapidge, M.,  The Anglo-Saxon Library (Oxford etc., 2006). 
 
 

---------- ‘Anglo-Latin literature’, in: idem, Anglo-Latin Literature 600-899 (Londen & 
Rio Grande, 1996), 1-35. 

 

---------- ‘Surviving booklists from Anglo-Saxon England’, in: M. Lapidge & H. Gneuss 
(eds.), Learning and literature in Anglo-Saxon England (Cambridge etc, 1985). 

 

---------- ‘Some Latin poems as evidence for the reign of Athelstan’, Anglo-Saxon 
England 9 (1981), 61-82. 

 

Le Jan, R.,  ‘Le lien social entre Antiquité et haut Moyen Age : l’amitié dans les lettres 
gauloises’, in : D. Hägermann, E. Haubrichs & J. Jarnut (eds.), Akkulturation. 
Problem einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem 
Mittelalter (2e druk ; Berlin & New York 2004), 528-546. 

 

Lerer, S.,  Literacy and Power (Lincoln & Londen, 1991). 
 

Loewe, R. ,  ‘The medieval history of the Latin Vulgate’, in: G.W.H. Lampe (ed.), The 
Cambridge History of the Bible, II, The West from the Fathers to the Reformation 
(Cambridge, 1969), 102-154. 

 

Madan F., & H.H.E. Craster (eds.), Summary Cataloque of Western Manuscripts in the Bodleian Library, I, 
nos-1-3490 (Oxford, 1922), nr. 2079, p. 200. 

 

Mähl, S.,  Quadriga virtutum. Die Kardinaltugenden in der Geistesgeschichte der Karolingerzeit 
(Keulen & Wenen,  1969). 

 

Markus, R.A.,  Gregory the Great and his world (Cambridge, 1997). 
 

---------- ‘Gregory the Great on 1 kings’, in: D. Wood (ed.), The church and sovereignty c. 
590-1918: essays in honour of Michael Wilks (Oxford & Cambridge 
Massachuchetts, 1991). 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

147 
 

 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 

Marsden, R.,  The text of the Old Testament in Anglo-Saxon England, Cambridge Studies om 
Anglo-Saxon England 15 (Cambridge, 1995). 

 

McClure, J.,  ‘Bede’s Old Testament kings’, in: P. Wormald, D. Bullough & R. Collins 
(eds.), Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society, studies presented to 
J.M. Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 76-98. 

 

McGatch, M.,  ‘King Alfred’s version of the Soliloquia’, P.E. Szarmach (ed.), Studies in Earlier 
Old English Prose (Albany, 1986), 17-47. 

 

Nelson, J.L.,  ‘The political ideas of Alfred of Wessex’, in: Rulers and Ruling Families in Early 
Medieval Europe (Aldershot & Brookfield, 1999), 125-158. 

 

---------- ‘Review article: Waiting for Alfred’, Early Medieval Europe 7 (1998), 115-124. 
 

---------- ‘Bad kingship in the earlier Middle Ages’, The Haskins Society Journal 8 (1996), 
1-26. 

 

---------- ‘Literacy in Carolingian government’, in: R. McKitterick (ed.), The Uses of 
Literacy in Early Mediaeval Europe (Cambrigde etc., 1990), 258-296. 

 
 

Ogilvy, J.D.A.,  Books known to the English, 597-1066 (Cambridge Massachusetts, 1967). 
 

---------- ‘Books known to the English, 597-1066: Addenda et corrigenda’, reprinted 
from Mediaevalia 7 (1981 [1984]) in: Old English Newsletter: Subsidia, Vol. 11 
(Binghampton, 1985).  

 

Otten, K.,  König Alfreds Boethius, Studien zur englishen Philologie, Neue Folge 3 
(Tübingen, 1964). 

 

Powell, T.E.,  ‘The ‘three orders’ of society in Anglo-Saxon England’, Anglo-Saxon England 
23 (1994), 103-132. 

 

Pratt, D..,  ‘The illnesses of Alfred the Great’, Anglo-Saxon England 30 (Cambridge, 2001), 
39-90. 

 

Robertson, A.J.,  Anglo-Saxon charters (Cambridge, 1939). 
 

Sawyer, P.H.,  Anglo-Saxon Charters. An annotated list and biblioography (Londen, 1968). 
 

Scharer, A.,  ‘The writing of history at king Alfred’s court’, Early Medieval Europe 5 (1996), 
177-206. 

 

Sedgefield, W.J.,  King Alfred’s Version of the Consolations of Boethius. Done into modern English, with 
introduction  (Londen, Edinburgh en New York, 1900). 

 

Sheppard, A..,  ‘The king’s family: securing the kingdom in Asser’s Vita Alfredi’, Philological 
Quarterly 80:4 (2001), 409-439.   

 

Smyth, A. P.,  King Alfred the Great (Oxford & New York, 1995). 
 

Stanton, R.,  The Culture of Translation in Anglo-Saxon England (Cambridge, 2002). 
 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

148 
 

 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 
Stenton, F. ,  Anglo-Saxon England (1e druk; Oxford 1943 en 3e druk; Oxford 1971). 
 

Sutcliffe, E.F.,  ‘Jerome’, in: G.W.H. Lampe (ed.), The Cambridge History of the Bible, II, The 
West from the Fathers to the Reformation (Cambridge, 1969), 80-101. 

 

Szarmach, P.E.,  ‘Alfred’s Boethius and the four Cardinal Virtues’, in: J. Robert, J.L. Nelson & 
M. Godden, Alfred the Wise. Studies in honour of Janet Bately on the occasion of her 
sixty-fifth birthday (Bury St. Edmunds, 1997), 223-235. 

Thacker, A.,  ‘Bede’s ideal of reform’, in: P. Wormald, D. Bullough & R. Collins (eds.), Ideal 
and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society. Studies presented to J.M. 
Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 130-153. 

 

Vleeskruyer, R.,  The Life of St. Chad: an Old English Homily (Amsterdam, 1953). 
 

Vollrath-Reichelt, H., Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts 
(Keulen en Wenen, 1971). 

 

Wallace-Hadrill, J.M.,  Early Germanic Kingship in England and on the Continent, the Ford lectures 1970 
(Oxford, 1971). 

 

----------  ‘Gregory of Tours and Bede’, in: idem, Early Medieval History (Oxford, 1975), 
96-114. 

 

---------- ‘The Franks and the English in the ninth century: some common historical 
interests’, in: idem, Early Medieval History (Oxford, 1975), 201-216. 

 
 

Waterhouse, R.,  ‘Tone in Alfred’s version of Augustine’s Soliloquies’, in: P.E. Szarmach, Studies 
in Earlier English Prose (Albany, 1986), 47-85.  

 

Whitelock, D.,  ‘The prose of Alfred’s reign’, in: idem, From Bede to Alfred, Studies in Early 
Anglo-Saxon Literature and History (Londen, 1980), VI, herdruk met behoud 
van de oorspronkelijke opmaak van: idem, in: E.G. Stanley (ed.), Continuations 
and Beginnings: Studies in Old English Literature (Nelson, Londen & Edinburgh, 
1966), 67-103. 

 

---------- ‘William of Malmesbury on the works of King Alfred’, in: idem, From Alfred to 
Bede. Studies in Early Anglo-Saxon Literature and History (Londen, 1980) 
VII, herdruk met behoud van oorspronkelijke opmaak van: idem, in: D. A. 
Pearsall & R. A. Waldron, Medieval Literature and Civilization: Studies in Memory of 
G.N. Waldron (Londen, 1969), 78-93. 

 

---------- The genuine Asser, the Stenton Lecture, University of Reading (Reading, 1968). 
 

Williams, C.S.C.,  ‘Old Testament manuscripts, text and versions’, in: G.W.H. Lampe (ed.), The 
Cambridge History of the Bible, II, The West from the Fathers to the Reformation 
(Cambridge, 1969), 1-26. 

 

Woolf, A.,  ‘Community, identity and kingship in Early England’, in: W.O. Frazer & A. 
Tyrrell (eds.), Social identity in Early Medieval Britain (Londen & New York, 
2000), 91-110. 

 

 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

149 
 

 

SECUNDAIRE LITERATUUR 
 
Wormald, P.,  ‘Bede, bretwalda and origins of gens Anglorum’, in: P. Wormald, D. Bullough & 

R. Collins (eds.), Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society. Studies 
presented to J.M. Wallace-Hadrill (Oxford, 1983), 99-129. 

 

Wormald, P.,  ‘Celtic and Anglo-Saxon kingship: some further thoughts’, in: P.E. Szarmach, 
Sources of Anglo-Saxon Culture (Kalamazoo, 1986), 151-184. 

 

---------- ‘The Age of Bede and Æthelbald’, in: idem (ed.), The Anglo-Saxons (Londen 
etc., 1982), 70-100. 

 

---------- ‘The Age of Offa and Alcuin, in: idem (ed.), The Anglo-Saxons (Londen etc., 
1982), 101-131.  

---------- ‘The ninth century’, in: J. Campbell (ed.), The Anglo-Saxons (Londen etc., 1982) 
132-157. 

 

Wright T., & J. Orchard Halliwell (eds.), Reliquiae antiquae, scraps from ancient manuscripts, illustrating chiefly 
early English literature and the English language (Londen, 1841). 

 

Yorke, B.,  ‘Political and ethnic identity: a case study of Anglo-Saxon practice’, in: W.O. 
Frazer & A. Tyrrell (eds.), Social Identity in Early Medieval Britain (Londen & 
New York, 2000), 69-90. 

 

---------- ‘The vocabulary of Anglo-Saxon overlordship,’ in: D. Brown, J. Campbell & 
S. Chadwick-Hawkes (eds.), Anglo-Saxon Studies in Archaeology and Historyy 2, 
British Archeological Reports, British Series 92 (1981), 171-202. 

 

 

 

NASLAGWERKEN 
 

A Latin Dictionary, founded on Andrew’s edition of Freund’s Latin Dictionary. Revised, enlarged and in 
great parts rewritten, C.T. Lewis & C. Short (Oxford, 1951). 

 

A Thesaurus of Old English Vol. I & II, J. Roberts, C. Kay & L. Grundy (London, 1995). 
 

An Anglo-Saxon Dictionary, J. Boswerth & T. Northcote Toller (4e druk; Oxford, 1972). 
 

An Anglo-Saxon Dictionary, Supplement, T. Northcote Toller & J. Campbell (4e druk; Oxford, 
1972). 

 

Lexicon Latinitatis Medii Ævi, A. Blaise, Corpus Christianorum : Continuatio Mediaevalis 
(Turnhout, 1975). 

 

CLCLT, CLCLT Library of Latin Texts, Brepolis Latin Full-Text Databases, bijgewerkt 22 januari 
2007. http://www.brepolis.net/login/overview.cfm.  
 
OEC, The Dictionary of Old English Corpus in Electronic Form, Dictionary of Old English Project, Centre 
for Medieval Studies, University of Toronto, ed. Antonette di Paolo Healey, bijgewerkt op 11 
februari 2005. http://ets.umdl.umich.edu/o/oec/. 
 



 
- Literatuurlijst -  

 
 

 
 

150 
 

 

NASLAGWERKEN 
 

Kevin Kiernan (ed.), ‘Guide to the Electronic Beowulf’, bijgewerkt in 2003, bezocht op 26 april 2007. 
http://www.uky.edu/~kiernan/eBeowulf/descript.htm,  
 
BBC-site voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2006, bezocht op 11 februari 2007. 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/alfred_king.shtml 



 

 
 

 

 
BIJLAGE 

Teksten in Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw 
 



 

 
 

 



Bijlage: Teksten in Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw   

 
 

 

Bepalen van het Angelsaksische corpus 
Door de keuze van Gneuss om slechts de overlevering van de handschriften in kaart te 
brengen, is zijn werk beperkter in onderzoeksmethode dan het werk van Ogilvy. Het werk 
van Ogilvy blijft daardoor onontbeerlijk voor het globaal vaststellen van het hele corpus. Het 
overzicht dat samengesteld kan worden op basis van Ogilvy is enigszins verouderd en 
minder betrouwbaar op het gebied van overlevering van de Angelsaksische handschriften; 
het is daarentegen wel veel rijker door de drievoudige benadering in onderzoeksmethoden. 
Ogilvy heeft een poging gedaan om de verloren gegane literatuur te reconstrueren op basis 
van ons overgeleverde literatuur. Met de inachtneming van een aantal kanttekeningen en 
aanvullingen is zijn werk nog steeds te gebruiken als uitgangspunt in het samenstellen van 
het corpus van Angelsaksische literatuur. 

Ik heb voor dit werk zowel de bevindingen van Ogilvy als van Gneuss bestudeerd en 
op basis van hun onderzoek een overzicht opgesteld van het mogelijke corpus aan teksten in 
Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw. Ik heb nadrukkelijk de keuze gemaakt om de 
juridische en administratieve teksten buiten beschouwing te laten. Deze teksten zijn 
onmisbaar voor het begrijpen van de Angelsaksische cultuur in de tijd van Alfred, maar zijn 
niet vormend geweest voor de intellectuele cultuur aan het hof van Alfred. Hierbij zijn de 
bevindingen van Gneuss aangenomen als de bewijslast voor de handschriftelijke overlevering 
en die van Ogilvy voor de verwijzingen en citaten bij andere auteurs. Het onstane overzicht 
heb ik vervolgens getoetst aan de bevindingen van Lapidge op het gebied van 
bibliotheekinventarissen en boeklijsten. Hieruit heb ik geen nieuwe resultaten gekregen. 
Indien er gebruik gemaakt zal worden van de bevindingen van Ogilvy zoals deze in het 
overzicht vermeld staan, zullen deze eerst gecontroleerd worden aan de huidige stand van 
zaken in het wetenschappelijk onderzoek.  
 Het ontstane overzicht is op meerdere manieren nuttig. Allereerst combineert het de 
voordelen van het onderzoek van Gneuss en Ogilvy. Ten tweede geeft het een goede indruk 
van de intellectuele cultuur in Angelsaksisch Engeland in de achtste en negende eeuw. 
Hoewel veel teksten die Ogilvy noemt in zijn corpus geen continue handschriftelijke 
overlevering in Angelsaksisch Engeland kennen, zijn deze verdwenen teksten wel van 
invloed geweest op het gedachtengoed van geleerden in de achtste en negende eeuw. Het is 
belangrijk om in het oog te houden dat teksten, die door Beda en Alcuin gekend werden in 
York, niet automatisch van invloed waren op het gedachtengoed van Alfred de Grote en zijn 
hofkring in Wessex. Niet alleen de afstand was hierbij een belemmering, maar ook het 
verloop van de geschiedenis. Het feit dat de werken in Engeland bekend waren of geweest 
waren bij het leven van Alfred de Grote kan echter de achtergrond schetsen waartegen 
Alfred zijn ideeën vorm kon geven. Wanneer onderzoek gedaan wordt naar de 
Angelsaksische context en het ideeëngoed waarbinnen Alfred tot zijn vertaalwerk gekomen 
is, is het nuttig om een overzicht te schetsen van het corpus aan teksten zoals het 
waarschijnlijk bekend geweest was in Angelsaksisch Engeland.  
 Helaas is dit overzicht niet getoetst aan het onlangs verschenen boek van Michael 
Lapidge, The Anglo Saxon Library (Oxford, 2006). Het overzicht is daarom gedateerd, maar 
geeft toch een indicatie van de hoeveelheid teksten die in Angelsaksisch Engeland aanwezig 
waren. 
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Acrostic poem (by Bonifatius?) 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Actus Apostolorum 665 viii1, SE England, p. Minister in Thanet?, p. CaA 

Aldhelm, Aenigmata 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Aldhelm, Aenigmata 850 viii, S England 

Aldhelm, Epistola ad Acircium (fragments) 850 viii, S England 

Alphabets 329.5 viii2, possibly England 

Ambrose, De apologia prophetae David 832 viii ex., prob. Nh 

Apponius, In Canticum Canticorum (abrigded) 802 viii1, S England or Mercia (Bath?), p. Saint-Bertin 

Augustine, De civitate Dei (three versions of Sybilline prophecy) 53 viii2, S England, prob. Kent, p. Winchester, CaCC 

Augustine, De consensu Evangelistarum 320 viii2, Nh?, S England (Kent)?, p. CaA? 

Augustine, De Trinitate 255 viii 

Augustine, Epistolae 187 en 54 (?) 799.5 viii2 or viii1, prob. England, p. Saint-Bertin 

Augustine, In Psalmos (excerpts) 792 viii med., England or Germany? 

Augustine, In Psalmos (excerpts) 944.5 viii med., p. Würzburg 

Augustine, Sermo 265A 521.2 viii2/4, Nh 

Beda, De temporum  ratione 818 viii1, J-W 

Beda, De temporum  ratione 856 viii1, Nh? 

Beda, Historia ecclesiastica 25 

c. or after 737, Nh (J-W?); viii med, J-W; viii ex; (f) viii; bk IV, V 

viii2, Nh; viii med, J-W; viii med. 

Beda, Historia ecclesiastica 367 viii med., J-W 

Beda, Historia ecclesiastica 835 viii2, Nh, p. Fulda prob ix 

Beda, Historia ecclesiastica 846 731x746, J-W 

Beda, Historia ecclesiastica 856.2 viii2 

Beda, Historia ecclesiastica 863 viii ex., Nh, p. Bath? and (xi2) Saint-Vaast, Arras 

Beda, In Evangelium Lucae 831.2 viii/ix, England or Germany 
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Beda, In Proverbia Salomonis 604 

viii ex. or ix in. (viii1?), Nh, prob. J-W, p. Chester-le-Street, p. 

Durham 

Beda, Vita S. Cuthberti (verse) 791.9 viii2 or viii/ix, S England or Germany (Rhine-Main area? Fulda?) 

Benedictional? Sacramentary? Palimpsest (fragments) 202 viii ? 

Bible  121 viii ex. (fragments), minor prophets; viii, Nh (fragments) viii/ix 

Bible  249 viii, Nh; viii in., J-W; (fragments) viii ex.  

Bible  293 vii ex. Or viii in., J-W, p. Worcester? 

Bible  410 viii, Nh 

Bible  501.3 vii/viii, J-W; prob. from the same book as 293 

Bible  825 

vii ex. or viii in (before 716), J-W, prov. Continent viii1, p. Abbey of 

Monte Amiato, Italy 

Bible glossary 121 viii ex. 

Biblical and other glosses 792 viii med., England or Germany? 

Bonifatius, Ars grammatica 849.3 viii med., S England 

Bonifatius, Epistola 78 to archbishop Cuthbert 346 viii2 Mercia or Canterbury? 

Calendar (fragments) 791 viii med. Nh, p. Regensburg viii 

Calendar (fragments) 897 viii in., England? Echternach?, p. Echternach 

Canticles 790 viii1, nh, prob. Lindisfarne, p. Nunnery of Saint-Jean, Laon, c. 1120 

Canticum Canticorum 410 viii, Nh 

Cassian, Collationes 173 viii1, prob. Nh, p. Durham 

Cassiodorus, In psalmos 154 viii1,Nh or viii or ix1 S England? 

Cassiodorus, In psalmos 237 viii2/4 Nh (York?) p. Durham; (fragments) viii, Nh ? breviate version  

Cassiodorus, In psalmos 822 viii1, Nh 

Catena on the Psalms (incomplete) 909 viii, Nh, p. Lorsch or Mainz by ix? 

Charms 432 viii.ix or ix1, Mercia or S England, p. Winchester Nun. 

Collection of Canons (Collectio Sanblasiana) 836 viii in., Nh, p. Köln by viii ex. 

Commentaries on Donatus: Pompeius, Commentum artis Donati 933 viii1, p. c. 800 Murbach 
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and Anonymus ad Cuimnanum, Expossitio Latinitatis and Sergius, 

Explanationes in donatum 

Damasus, epigram on St. Paul 173 viii1, prob. Nh, p. Durham 

Damasus, verses on St. Paul 53 viii2, S England, prob. Kent, p. Winchester, CaCC 

Decrees of the council of Clofesho (747) 346 viii2 Mercia or Canterbury? 

Dionysius Exiguus, Cyclus paschalis 856 viii1, Nh? 

Dionysius Exiguus, Epistola de ratione Paschae 329.5 viii2, possibly England 

Eater tables 897 viii in., England? Echternach?, p. Echternach 

Ecclesiastes 410 viii, Nh 

Ecclesiasticus 410 viii, Nh 

Epistle list 944.8 viii med., England or Italy (Rome?), p. Würzberg viii 

Epistola Pauli ad Corinthios II 173 viii1, prob. Nh, p. Durham 

Epistola Pauli ad Corinthios II 892 viii1, Nh?, p. France (viii?) 

Eucherius, Formulae (fragments) 947 viii med. 

Eusebius (Rufinus), Historia ecclesiastica (fragments) 773.5 vii (vii1 or vii med.), Nh or Ir (or Continent?), p. England vii or later 

Felix, Vita S. Guthlaci (fragments) 456 

viii./ix or ix in. or ix1, S England (Winchester?) or Mercia, p. 

Worchester 

Florilegium from the Bible and the Fathers (by Eligius of Noyon?) 851.6 viii/ix, Wales or Cornwall or Brittany, p. Regensburg, St. emmeram 

Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus 787 viii1, England, p. Fulda 

Glossary (fragments) 329.5 viii2, possibly England 

Gospel list 944.8 viii med., England or Italy (Rome?), p. Würzberg viii 

Gospel of St John 501.2 vii/viii, J-W, p. Lindisfarne, p. Chester-le-Street, p. Durham 

Gospel of St Luke (fragments) 221 vii/viii, J-W, Chester-le-Street, Durham 

Gospels 21 viii, Nh, p. Ely (Luke, John)  

Gospels 63 vii/viii or viii in. Nh (prob. Lindisfarne), p. S England (CaA?) 

Gospels 124 viii2 (fragments) 

Gospels 213 vii2, Nh or Iona or Ir? 
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Gospels 218 vii med., Nh (or Ir?), p. prob Chester-le-Street, p. Durham 

Gospels 219 viii, Nh, p. prob. Chester-le-Street, p. Durham 

Gospels 220 viii, Nh, prob. Lindisfarne, p. Chester-le-Street, p. Durham 

Gospels 266 viii med., W Midlands or Wales, p. Hereford 

Gospels 269 

viii2/4 or viii med., W Midlands or Nh?, p. Wales ix, p. Lichfield x1; 

Welsh, Latin, OE marginalia  

Gospels 275 viii2, Nh 

Gospels 281.5 [palimpsest, lower script] viii ex., prob. England 

Gospels 374 viii, prob. Nh, p. Exeter 

Gospels 432 viii.ix or ix1, Mercia or S England, p. Winchester Nun. 

Gospels 445 viii1, prob Nh, p. S England (royal court) x1 

Gospels 664.5 viii/ix, Ir (only Luke and John, incomplete) 

Gospels 677 viii in., Nh, prob. Lindisfarne 

Gospels 770 viii ex. or ix in., perh. CaA or Worchester? 

Gospels 808.3 viii, England 

Gospels 827.2 viii1, Nh or Continent (Eternach?) 

Gospels 827.7 viii2 or viii/ix, Ir, p. S England?, p. Germany 

Gospels 829.5 viii, Nh or Continent, p. Murbach 

Gospels 830.5 viii, prob. England (lost or destroyed?) 

Gospels 840 viii1, Nh? 

Gospels 841 viii ex. or ix in., Nh? S England (Kent)?, p. Saint-Maur-les-Fosses 

Gospels 842 viii1, Nh, p. Mont Saint-Michel 

Gospels 848.6 viii in., Nh or Echternach 

Gospels 848.7 viii1, Nh or  Echternach 

Gospels 853 viii in., Nh? 

Gospels 854 vii ex. 
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Gospels 878 

viii ex.k S England, perh. Canterbury (or Mercia?), p. Fécamp xi or 

later 

Gospels 893 vii/viii, Nh, prob. Lindisfarne (Ir?Echternach?), p. Echternach 

Gospels 904 viii1, Nh 

Gospels 907 viii1 or vii ex., or ix in., Mercia or Nh? Canterbury? 

Gospels 931 viii1, Nh 

Gospels 937 viii med., Kent (Minster-in-Thanet or Canterbury?), p. CaCC 

Gospels 940 viii in., J-W 

Gregorius, Dialogi 856.1 viii2 

Gregorius, Dialogi 937.3 vii/viii, Nh or Continent 

Gregorius, Dialogi 943.8 viii1 or viii med., Nh 

Gregorius, Homilae in Evangelia 42 s.viii ex./ix in. or ix1, S England 

Gregorius, Homilae in Evangelia 255 viii ex. 

Gregorius, Homilae in Evangelia 379.3 vii/vii (papyrus, small fragment) 

Gregorius, Homilae in Evangelia 804.5 viii-ix, prob. England 

Gregorius, In Ezechielem 831.6 viii med., prob. Nh 

Gregorius, In Ezechielem 911 viii-ix, England or Continene? 

Gregorius, In Ezechielem 944.5 viii med., p. Würzburg 

Gregorius, Moralia (fragments) 858 viii1, Nh 

Gregorius, Moralia (fragments) 865.5 vii ex., prob. Nh 

Gregorius, Moralia (fragments) 946.5 viii2, S Mercia or Germany? 

Gregorius, Regula Pastoralis 346 viii2 Mercia or Canterbury? abrigded (fragments) 

Gregorius, Regula Pastoralis 771 viii 

Gregorius, Regula Pastoralis 833 viii, S England, p. Germany, prob. Fulda viii/ix 

Gregorius, Regula Pastoralis 894 viii1 or viii med., S England, p. Saint-Bertin by xiv or xv 

Gregorius, Regula Pastoralis 898.5 viii med. or viii2, Nh (J-W?) 
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Isidorus, Allegoriae sacrae scripturae 851.6 viii/ix, Wales or Cornwall or Brittany, p. Regensburg, St. emmeram 

Isidorus, De ecclesaisticis officiis 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Isidorus, De natura rerum 786 viii1 or viii med., England, p. Fulda 

Isidorus, De natura rerum 943.3 viii2, prob. England 

Isidorus, De ortu et obitu patrum 818.5 viii2 or viii ex., prob. England or Werden? 

Isidorus, De ortu et obitu patrum 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Isidorus, De ortu et obitu patrum 851.6 viii/ix, Wales or Cornwall or Brittany, p. Regensburg, St. emmeram 

Isidorus, Differentiae 787 viii1, England, p. Fulda 

Isidorus, Differentiae 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Isidorus, Differentiae 932 viii, England?, p. Saint-Bertin 

Isidorus, Etymologiae (fragments) 173 viii1, prob. Nh, p. Durham 

Isidorus, Etymologiae (fragments) 524.4 vii/viii, Ir, p. Glastonbury 

Isidorus, Etymologiae (fragments) 821 viii2, prob. Nh 

Isidorus, Etymologiae (fragments) 885 viii/ix, Nh? 

Isidorus, Prooemia Veteris et Novi Testamenti 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Isidorus, Prooemia Veteris et Novi Testamenti 851.6 viii/ix, Wales or Cornwall or Brittany, p. Regensburg, St. emmeram 

Isidorus, Quaestiones in Vetus Testamentum 944.3 viii2, England or Germany? 

Isidorus, Sententiae (fragments) 773 viii2 

Isidorus, Sententiae (fragments) 848.4 viii2, Nh. 

Isidorus, Synonyma 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Isidorus, Synonyma 946 

viii1, S England or Mercia, p. Germany, Rhine-Main area (Mainz?) 

viii ex., then Würzburg 

Jerome, Altercatio Luciferani et orthodoxi, Epistola 57 832 viii ex., prob. Nh 

Jerome, Epistola 53 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Jerome, Epistola 73 173 viii1, prob. Nh, p. Durham 

Jerome, In Danielem 849 viii 
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Jerome, In Ecclesiasten 832 viii ex., prob. Nh 

Jerome, In Epistolam Pauli ad Galatas 829.2 viii2, prob. England 

Jerome, In Evangelium Matthaei  755 viii2, prob. Nh 

Jerome, In Isaiam (abbreviated; incomplete) 840.6 viii2, prob. Nh, p. Corbie 

Job, with interlinear gloss from Philippus Presbyter, Commentarii 

and Gregory, Moralia 840.5 viii2, prob. Nh., p. Corbie 

Johannes Chrysostomus, De reparatione lapsi (Latin) 819 viii med., prob. Nh  

Johannes Chrysostomus, Passio S. Justi pueri(Latin) 819 viii med., prob. Nh  

Johannes Chrysostomus, Pastor Hermas(Latin) 819 viii med., prob. Nh  

Justinus, Epitome of Pompeius Trogus, Historiae Philippicae 441.1 viii med., prob. Nh 

Letter by Burginda 802 viii1, S England or Mercia (Bath?), p. Saint-Bertin 

Letter of Bishop Wealdhere 307.4 704 or 705, S England 

Lists of popes, the seventy disciples of Christ, Anglo-Saxon 

bishops 385 805x814, Mercia 

Liturgical calendar of Rome 944.8 viii med., England or Italy (Rome?), p. Würzberg viii 

Lorica of Laidcenn 432 viii.ix or ix1, Mercia or S England, p. Winchester Nun. 

Mass lectionary (fragments) 224 viii, Nh 

Metrical calender of York 385 805x814, Mercia 

Notes on the ages of the world, on the ages of man, on the human 

body, on the dimensions of the world, of the Temple of Solomon, 

of the Tabernacle, of St. Peter’s in Rome, of Noah’s Ark, on the 

books of the Bible, on measures of length 385 805x814, Mercia 

Office lectionary 757 viii med., Nh 

Orosius, Historiae adversus paganos (fragments) 820 viii2, prob. Nh  

Passion S. Laurentii 255 viii1 

Paterius, De expositione Beteris et Novi Testamenti 772 viii 

Pauline Epistels + gloss 173 viii1, prob. Nh, p. Durham 
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Paulinus of Nola, Carmina natalitia 15, 16, 18, 28, 27, 17 847 viii1, Nh (Lindisfarne), p. Corbie 

Paulinus of Nola, Carmina natalitia 15, 16, 18, 28, 27, 17 910 viii in., Nh (Lindisfarne? J-W?), p. viii Germany (Lorsch? Fulda?) 

Pelagius, In Epistolam Pauli ad Philippenses (fragments) 793 viii1, Nh 

Philippus Presbyter, Commentarri in librum Job 808.5 viii1 or viii med., prob. England 

Pliny, Naturalis Historia 838 viii1/3, Nh 

Poem on King Aethelstan 220 viii, Nh, prob. Lindisfarne, p. Chester-le-Street, p. Durham 

Poenitentiale Egberti, prologue and chs. i-xiii 911.5 viii/ix, England or Continent (Lorsch?), p. ix1 Lorsch 

Prayerbook 432 viii.ix or ix1, Mercia or S England, p. Winchester Nun. 

Prayers 432 viii.ix or ix1, Mercia or S England, p. Winchester Nun. 

Prayers 665 viii or ix1?, SE England, p. Minister in Thanet?, p. CaA 

Primasius, In Apocalysin 616 vii/viii (before 719), S England, p. Glastonbury s.x? 

Priscian, Institutio de nomine, pronomine et verbo 831.7 viii ex., prob. Nh 

Proverbia (incomplete) 410 viii, Nh 

Psalterium Romanum (fragments) 9 vii/viii, J-W 

Psalterium Romanum (fragments) 212.8 before 780, S England (Selsey?), fragment or rejected leaf 

Psalterium Romanum (fragments) 788 viii 

Psalterium Romanum (fragments) 790 viii1, nh, prob. Lindisfarne, p. Nunnery of Saint-Jean, Laon, c. 1120 

Psalterium Romanum (fragments) 862 

viii med., p. S England, OE en Latin glosses ix (Wessex) and x2, p. 

City of Lincoln 

Pseudo-Alcuin, Liber quaestionum in Evangeliis  (Matthew) 268 viii, prob Nh 

Pseudo-Augustine, Sermo 169 521.2 viii2/4, Nh 

Pseudo-Isidorus, De ordine creaturarum 785 viii1, Nh, p. Fulda 

Pseudo-Isidorus, De ordine creaturarum 894 viii1 or viii med., S England, p. Saint-Bertin by xiv or xv 

Quicumque vult 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Sacramentarium Gelasianum 836.5 viii med., prob. Nh 

Sacramentary (fragments) 292 viii1 
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Sacramentary (fragments) 791 viii med. Nh, p. Regensburg viii 

Sacramentary (fragments) 856.3 viii1, Nh, p. Werden (Gelasianum mixtum) 

Sacramentary (fragments) 893.5 viii, prob. Nh (Gelasianum mixtum) 

Sacramentary (fragments) 929 viii in., Nh or Ir? 

Sacramentary (fragments) 933.5 viii-ix 

Sapientiae 410 viii, Nh 

Sedulius, Carmen Paschale (interlinear OE glosses) 53 viii2, S England, prob. Kent, p. Winchester, CaCC 

Sedulius, Hymns (interlinear OE glosses) 53 viii2, S England, prob. Kent, p. Winchester, CaCC 

Servius, In Aeneide (fragments) 849.6 viii1, SW England, p. viii prob. Fulda 

Solutions to Aldhelm’s Aenigmata 845 viii2, SW England, p. Corbie viii 

Theodore of Mopsuestia, Commentarii in Epistolas Pauli(Latin) 900.5 viii1 or viii/ix, S England or Mercia or Continent? 

Wigbod (Pseudo-Beda), Quaestionum super Genesin dialogus 791.6 viii, prob. England, p. Werden 
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Actus Apostolorum 448 ix1 or ix2/4 or ix med., S England, p. CaA 

Alcuin, A selection of his letters 511 xi (c.910xc.930) or ix ex.?, p. Bury 

Alcuin, De fide sanctae et individuae Trinitatis (with Epistola 309 

and including carm. 85.1-3) 940.5 ix in., S England?, p. ix/x Saint-Armand 

Alcuin, In ecclesiasten 734 ix1/4, Tours, p. Salisbury 

Aldhelm, De virginitate 462 ix ex. or ix/x, Mercia (Worchester?), p. Worchester 

Antonius Musa, De herba vettonica 831.4 ix2 or ix/x, prob. S England (or NW Germany?) [destroyed] 

Beda, De orhthographia (excerpts) 809.9 ix, prob. Wales, prov. Winchester by x in. 

Beda, Historica ecclesiastica 377 ix2/4, S England, prob. Canterbury 

Bible 126 ix1, prob. Nh, (fragments from Daniel) 

Bible 448 ix1 or ix2/4 or ix med., S England, p. CaA 

Collectar (interlinear OE glosses) 223 ix/x, S England, p. Chester-le-Street 

Computistical verses and note 282 c.871-899, Wessex 

De taxone liber 831.4 ix2 or ix/x, prob. S England (or NW Germany?) [destroyed] 

Decree of the Council of Clofesho (803) 307.8 ix1 

Expositio missae ('Primum in ordine') 635 ix1 or ix1/4, Mercia (Lichfield?), p. Worcester 

Freculf of Lisieux, Historia 694.5 ix3/4, France, p. Petersborough? 

Gospels 19 

(parts of Matthew, Mark, Luke; John complete) ix or x, Sc or Ir?, p. 

Deer 

Gospels 448 ix1 or ix2/4 or ix med., S England, p. CaA 

Gospels 794 

ix1, SW England, Cornwall or Wales, p. Great Bedwyn, Wiltshire 

x2, p. France by xi/xii 

Gospels (interlinear gloss) 531 viii ex. or ix in., Ir 

Gospels (met OE gloss) 214 viii2, Nh or Pictland or Iona or Kells? 

Gregorius, Regula Pastoralis 439.6 ix, prob. Wales, p. Worcester 

Isidore, Allegoriae sacrae Scripturae 780 ix/x Winchester?, p. Bath by xi, p. Saint-Vasst, Arras 



Bijlage: Teksten in Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw      9
e
 eeuw, insulaire handschriften (Latijn) 

 

Welke tekst? Gneuss (nr.) Handschrift, datering 

 

 
Helmut Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts. A list of manuscripts and manuscript fragments written or owned in England up to 1100 (Tempe 2001). 
Helmut Gneuss, ‘Addenda and corrigenda tot the Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts’, Anglo Saxon England 32 (2003), 293-305. 

 

Isidore, De ortu et obitu patrum  780 ix/x Winchester?, p. Bath by xi, p. Saint-Vasst, Arras 

Isidore, Prooemia Veteris et Novi Testamenti 780 ix/x Winchester?, p. Bath by xi, p. Saint-Vasst, Arras 

Jerome, Tractatos in Psalmos 943.6 ix1/3, England or Germany 

Liber Commonei: Excerpt from Deuteronomy in Greek and Latin; 

Runic alphabet, Commentary on Coloss. ii.14-15, Computus 

material, partly in Welsh, Notes on weights and measures, biblical 

liturgical lessons and canticles in Greek and Latin 538 ix1, Wales 

Liber Vitae 327 

c. 840, Lindisfarne or J-W?, p. ix ex Chester-le-Street, p. x ex. 

Durham; additions ix2/4 

Lorica (Leiden) 795 ix ex., Wales or SW England?, p. Fleury? 

Nineteen Lives of saints 898 ix1/4 or ix1, S England (CaCC?), p. France x or xi, p. Beauvais xiii 

Patristic fragment 893.8 viii, prob. England (palimpsest) 

Philippus Presbyter, Commentarii in librum Job 576 838x847, Wessex (Winchester of Sherborne?), p. CaA 

Poem on the Evangelists 531 viii ex. or ix in., Ir 

Porphyrius (Boethius), Isagoge 795 ix ex., Wales or SW England?, p. Fleury? 

Pseudo-Apuleius, Herbarius 831.4 ix2 or ix/x, prob. S England (or NW Germany?) [destroyed] 

Remigius, Scholia on Martianus Capella (fragments) 127 ix/x or x1, Winchester 

Sedulius, Letters I en II to Macedonius 53 s. ix 

Themistius, De decem categoriis 795 ix ex., Wales or SW England?, p. Fleury? 
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Actus Apostolorum (Latin and Greek) 654 
vi or vii, Italy (prob Sardinia), p. Nh viii, p. S Germany (Abbey of 
Hornbach, Palatinate)viii ex. 

Alanus of Farfa, Homiliarium (fragments) 423.9 ix med., prob. N France, p. CaA 
Aldhelm, Aenigmata 489 ix4/4 or ix/x, N France or England? 
Aldhelm, De virginitate (prose) 857 ix in. (or viii ex.?) 
Ambrose, De apologia prophetae David 799 vi1 prob. Italy, p. prob. Englandviii, p. Saint-Bertin 
Ambrose, De excessu fratis 799 vi1 prob. Italy, p. prob. Englandviii, p. Saint-Bertin 
Ambrose, De Joseph patriarcha 799 vi1 prob. Italy, p. prob. Englandviii, p. Saint-Bertin 
Ambrose, De paenitentia 799 vi1 prob. Italy, p. prob. Englandviii, p. Saint-Bertin 
Ambrose, De patriarchis 799 vi1 prob. Italy, p. prob. Englandviii, p. Saint-Bertin 
Ambrose, Epistolae 64-68 799 vi1 prob. Italy, p. prob. Englandviii, p. Saint-Bertin 
Audax, Excerpta 809.9 ix, prob. Wales, prov. Winchester by x in. 
Basil (Rufinus), Homilae in Psalmos (fragments) 759.5 viii2, France? 
Beda,  In Regum Librum 133 ix2/3, S France?, p. Bury 
Beda, De ars metrica (excerpt) 489 ix4/4 or ix/x, N France or England? 
Beda, In Canticum Habacum 133 ix2/3, S France?, p. Bury 

Boethius, De consolatione philosophiae 908 
ix1, Loire region (Orléans? Fleury?), p. Wales or Cornwall or SW 
England ix ex., p. England (Glastonbury?) by x med. 

Calender 611 ix2 (844 or 867x892), nh, p. Winchester OM by s.x 

Canticles 334 
ix1, NE France (Liège area or Rheims area?); MS in Italy ix2? In 
England from ix2 or x in. P. royal court or Winchester minster 

Cassiodorus, De computo paschali 311 viii2 with ix1 and ix/x additions, NE France, p. England by ix/x 
Computus material ('Canterbury Computus') 611 ix2 (844 or 867x892), nh, p. Winchester OM by s.x 
Computus texts 311 viii2 with ix1 and ix/x additions, NE France, p. England by ix/x 
Creed (Greek) 654 vi or vii, Italy (prob Sardinia), p. Nh viii, p. S Germany (Abbey of 
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Hornbach, Palatinate)viii ex. 

Cyprianus, Ad Quirinum Testimonia, bk III 311 viii2 with ix1 and ix/x additions, NE France, p. England by ix/x 
Cyprianus, Epistolae (fragments) 297 iv ex., Africa? 

Edict of Flavius Pancratius of Sardinia (Greek) 654 
vi or vii, Italy (prob Sardinia), p. Nh viii, p. S Germany (Abbey of 
Hornbach, Palatinate)viii ex. 

Edictum Justiniani de fidei 137 ix2/3, E France, p. Bury 
Episcopal letters and writings 'de ratione Paschali' including Dionysos 
Exiguus, Epistola de ratione Paschae 611 ix2 (844 or 867x892), nh, p. Winchester OM by s.x 
Eusebius (Rufinus), Historia ecclesiastica 137 ix2/3, E France, p. Bury 

Glossary to Prudentius, Psychomacha 908 
ix1, Loire region (Orléans? Fleury?), p. Wales or Cornwall or SW 
England ix ex., p. England (Glastonbury?) by x med. 

Gospels 83 vi2 or vi/vii, Italy (Rome?) p. S England vii/viii 
Gospels 529 vi ex. or vii in., Italy, p. England (Lichfield?) viii ex., p. Bury xi 
Gospels 945 vi, Italy, p. Nh vii ex., or Germany (Mainz?), p. Würzburg viii 
Hrabanus Maurus, In Epistolas Pauli 140 ix2 (Rheims), p. England ix ex.?, Ely 

Invocations to the Virgin (Greek) 654 
vi or vii, Italy (prob Sardinia), p. Nh viii, p. S Germany (Abbey of 
Hornbach, Palatinate)viii ex. 

Isidorus, Etymologiae 311 viii2 with ix1 and ix/x additions, NE France, p. England by ix/x 
Isidorus?, Versus in bibliotheca 87 viii1, Italy, p. England ix ex. or x in. (CaCC, Malmesbury?) 
Jerome,  In Ecclesiasten 944 v, Italy, p. England vii, Worchester diocese c. 700, p. Würzburg viii 
Jerome, De viris illustribus 311 viii2 with ix1 and ix/x additions, NE France, p. England by ix/x 
Jerome, In Evangelium Matthaei 770.5 vii, prob. Spain, p. prob. Worcester viii 
Jerome, Tractatus in Psalmos 136 ix 1/3, N France, p. Bury 
Jerome, Vita S. Pauli Ermitae 311 viii2 with ix1 and ix/x additions, NE France, p. England by ix/x 
Josephus, De bello Judaico(version by 'Hegesippus') 833 vi, italy, p. England viii, p. Fulda viii? 
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Juvencus, Libri Evangeliorum 87 viii1, Italy, p. England ix ex. or x in. (CaCC, Malmesbury?) 
Juvencus, Libri Evangeliorum 423.9 ix med., prob. N France, p. CaA 
Missal 454 ix ex., Continent (France? Italy ix/x?), p. England (Worchester?) ix/x? 
New Testament, including Tatian, Diatessaron(in Latin, rev. by 
Victor of Capua) 827.6 vi1 (before 546 or 547), S Italy, p. england viii2, p. Germany 

Prayers (addition to MS) 334 
ix2; MS: ix1, NE France (Liège area or Rheims area?); MS in Italy ix2? 
In England from ix2 or x in. P. royal court or Winchester minster 

Priscian, Institutio de nomine, pronomine et verbo (excerpts) 809.9 ix, prob. Wales, prov. Winchester by x in. 
Priscian, institutiones grammaticae (excerpts) 809.9 ix, prob. Wales, prov. Winchester by x in. 
Prosper (?), De fide, de spe et de caritate 137 ix2/3, E France, p. Bury 

Psalterium Gallicanum 334 
ix1, NE France (Liège area or Rheims area?); MS in Italy ix2? In 
England from ix2 or x in. P. royal court or Winchester minster 

Psalterium Hebraicum 876.5 ix1, Wales or SW England 
Pseudo-Jerome, Libellus fidei ad Damasum 137 ix2/3, E France, p. Bury 
Sextus Placitus, Liber medicinae ex animalibus 831.4 ix2 or ix/x, prob. S England (or NW Germany?) [destroyed] 
Translatio St. Bartholomaei (fragments) 136 ix 1/3, N France, p. Bury 
Verba sseniorum (Vitas Patras, bk. 4) 281 vii-viii, prob. Italy, p. Winchester OM 
Vigilius of Thapsus,  Contra Arianos, Sabellianos, Photinianos; Dialogus 
contra Arianos 137 ix2/3, E France, p. Bury 
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ASC A OE 52 ix/x-xi2 
Beda, Historia ecclesiastica OE 330 ix ex. (after 883) or x in., SE England? London, St Pauls? 

Donation inscription OE 937 
ix med; MS viii med., Kent (Minster-in-Thanet or Canterbury?), p. 
CaCC 

Genealogies of West-Saxon and East-Saxon kings OE 282 c.871-899, Wessex 
Glossary OE-Latin 45 s. ix1, S England, prob SW England, p. CaA 
Glossary OE-Latin 377 ix2/4, S England, prob. Canterbury 
Glossary OE-Latin 824 vii ex. or vii/viii 
Gospels OE 343 687-689, Lindisfarne, p. Chester-le-Street ix ex., p. Durham x. ex. 
Gregory (Alfred), Regula Pastoralis OE 375 890x897, Winchester? Almost completely destroyed 
Gregory (Alfred), Regula Pastoralis OE 626 890x897,  S England (Winchester?), p. Worchester ix ex. 
Old English Matyrology (fragments) OE 282 c.871-899, Wessex 
Old English Matyrology (fragments) OE 298 ix ex. or ix/x 
Record OE 432 ix/x, MS: viii.ix or ix1, Mercia or S England, p. Winchester Nun. 
Runic Alphabet (with xi/xii additions) 330 ix ex. (after 883) or x in., SE England? London, St Pauls? 
West-Saxon royal genealogy OE 52 ix/x 
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Teksten afkomstig uit Wessex: 
 
Paleografisch bewijs: 
Charters, testamenten, inscripties 
Verhaal over de aankomst van Cerdic in annaalvorm 
‘Regnal list’ in prozavorm van de Westsaksische koningen tot Alfred 
Psalter glossen 
Gebed: ‘Lorica Prayer’ 
Anonieme Oudengelse martyrologie 
Gregorius’ Regula pastoralis 
Anglo-Saxon Chronicle tot 890 
 
Teksten van later datum, maar indirect bewijs voor hun bestaan in de negende eeuw: 
Meer charters en wettelijke transacties, inscripties 
Wetten koningen van Kent (Æthelberht-Wihtred), koningen van Wessex (Ine en Alfred) 
Boethius’ De consolidatione philosophiae 
Augustinus’ Soloquia 
Voorwoord van Alfred bij zijn wetten 
Psalmen in prozavorm (Paris Psalter) 
Orosius’ Historiae adversus Paganos 
Eerste continuatie van de Anglo-Saxon Chronicle 
 
Verwijzingen naar de teksten,  maar geen overlevering van de handschriften: 
Delen van het evangelie van St Johannes 
Teksten van Isodorus van Sevilla 
Beda’s De natura rerum 
Credo en Paternoster 
Aanwijzingen voor het uitvoeren van de doop en de mis 
Wetten van Offa en Mercia 
Koning Alfreds ‘enchiridion’ (Asser) 
Een versie van Hrabanus Maurus 
 
Teksten afkomstig uit Mercia: 
 
Onzekere datering, negende-eeuws volgens Bately: 
Gregorius’ Dialogi (aanwijzingen in Asser) 
Beda’s Historia ecclesiastica 
 
Onzekere datering, negende-eeuws volgens De Vriend, Vleeskruyer, Alexander: 
Apocalyps van Thomas 
Epistola Alexandri ad Aristotalem 
Heiligenleven van Sint Chad 
Heiligenleven van Sint Guthlac 
Wonders of the East 
Preek: ‘Christopher homily’ 
Lacnunga 
Anglian/Mercian Bald’s Leechbook 
Medicina de quadrupedibus 
Herbarium Apuleii 
Omont medical fragment 
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Aanwijzingen bij het gebruik  
 
Het is niet eenvoudig om een goed en volledig overzicht samen te stellen op basis van het boek van 
Ogilvy. Allereerst moet je een aantal aannames doen om het eigen overzicht samen te kunnen stellen. 
Ik heb ervoor gekozen alle auteurs en teksten op te nemen in mijn overzicht, waar onomstotelijk van 
vaststaat dat ze in de bestudeerde periode, Angelsaksisch Engeland tot 900, geleefd hebben. Hierbij 
heb ik een uitzondering gemaakt voor Ælfric, die leefde van c. 955 tot 1025, omdat hij de eerste 
geleerde is die na de periode van Alfred een idee geeft van de aanwezige kennis in Angelsaksisch 
Engeland. Ik heb zijn verwijzingen alleen opgenomen, indien een aantal auteurs uit de periode tot 
900 deze werken ook noemden. Ælfric dient hierbij alleen ter illustratie om een mogelijke textuele 
continuteit aan te geven.  

In spellingswijze, dateringsmethode en taal heb ik Ogilvy gevolgd. Het overzicht is dan ook 
niet in het Nederlands, maar in het Engels opgesteld. Als Ogilvy twijfelde over een verwijzing bij een 
auteur, heb ik dit aangegeven door een vraagteken te plaatsen achter de auteur. Indien Ogilvy 
twijfelde of een verwijzing bij een auteur niet mogelijk via kennis van een andere auteur heeft 
plaatsgevonden, heb ik dit aangegeven door de mogelijke tussentekst tussen haakjes te noemen met 
een vraagteken erbij geplaatst. De overige toevoegingen van mijn hand, het gebruik van een asterisk 
bij bepaalde auteursnamen en toevoegingen tussen haakjes, worden in de hierop volgende uitleg bij  
de auteurs afzonderlijk nader verklaard. 
 
Het overzicht zoals ik het opgesteld heb op basis van Books known to the English, 597-1066  maakt 
gebruik van verwijzingen en citaten naar literatuur in de werken van de volgende auteurs: 
 
Acca of Hexham  Tussen c. 709/710-732 bisschop van Hexham, afkomstig uit York.  

Stond in briefwisseling met Beda, waarvan ons twee brieven overgeleverd 
zijn. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Acca, Band 
I, p. 71. 

 
Beda Venerabilis c. 673/674-735, opgegroeid in en rond Wearmouth-Jarrow, later in York en 

Lindisfarne. Had de beschikking over de door Benedict Bishop 
samengestelde kathedraalbibliotheek van York. 

 Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Beda 
Venerabilis, Band I, pp. 1774-1779. 

 
Angilbert c. 750-814, hofkapelaan van Karel de Grote. Stond in briefwisseling met 

Alcuin. 
 Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Angilbert, 

Band I, p. 634. 
 
Richbod Stond in briefwisseling met Alcuin. 

J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge 
Massachusetts, 1967), p. 129. 
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Daniel bisschop van Worcester, stond in levendige briefwisseling met Bonifatius, 
waarvan ons vier brieven overgeleverd zijn: ep. 11, 23, 63 en 64 uit de 
brievenverzameling van Bonifatius zoals opgenomen in de editie van 
Reinhold Rau. 
J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge 
Massachusetts, 1967), pp. 88, 178. 

 
Nothelm  bisschop van Canterbury tussen 735 en 739. Afkomstig uit Mercia. Stond in 

correspondentie met Bonifatius, ep. 33 in de editie van Rau. 
J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge 
Massachusetts, 1967), p. 150. 

 
Eangyth Adellijke dame uit de kring van Bonifatius, ep. 14 in de editie van Rau. 

J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge 
Massachusetts, 1967), pp. 121-122. 

 
Egburg Ook: Eadburg; abdes van Thanet in Kent. Geleerde dame die zowel met 

Bonifatius als met Lullus correspondeerde. 
Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden Massachusetts, 1999), lemma: Eadburg, p. 149 

 
 
Aldhelm 640-709, aanvankelijk actief in Malmesbury, later aartsbisschop van 

Canterbury. 
 Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Aldhelm, 

Band I, p. 346 
 
Tatwine  Sinds 731 aartsbisschop van Canterbury, overleden in 734.  

Afkomstig uit Mercia, Breedon-on-the-Hill. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Tatwine, 
Band VIII, pp.490-491. 

 
Alfred   koning van Wessex tussen 871 en 899. 

Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Alfred der 
Große, Band I, p. 409. 

 
Milret   Ook: Milred, benoemd tot bisschop van Worcester in c. 743,  

overleden in 774. Bezocht in 753/754 zowel Bonifatius als Lullus op in het 
Rijnland en stond in briefwisseling met beide heren. 
Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden Massachusetts, 1999), lemma: Mildred of Worcester, 
pp. 314-315. 

 
Æthelwulf  Ook: Ædilwulf, levend in het begin van de negende eeuw in een  

klooster dat verbonden was aan Lindisfarne. 
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Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Ædilwulf, 
Band I, pp. 174-175. 

 
Werferth  872-915, Bisschop van Worcester. Afkomstig uit Mercia in in c.  

880 verbonden aan het hof van Alfred van Wessex. Asser getuigt dat 
Werferth verantwoordelijk was voor de vertaling van Gregorius’ Dialogues 
in het Oudengels. 
Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden Massachusetts, 1999), lemma: Werferth, p. 469. 

 
Byrthferth  Monnik te Ramsey in c. 860. 

Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Byrthferth, 
Band II, pp. 1168-1169. 

 
Cuthbert  Overleden in 758. Eerst bisschop van Hereford in 736, later  

aartsbisschop van Canterbury vanaf 741.  
Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden Massachuchetts, 1999), lemma: Cuthbert of Canterbury, 
p. 20. 

 
Cuthwin  Of bisschop van Dunwich in c. 750, of bisschop van Leicester in c.  

680-691. 
J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge 
Massachusetts, 1967), p. 239. 

 
Koena Ook: Coena, Koaena en Ethelbert; aartsbisschop van York. 

Correspondeerde met Lul over boeken. 
English Historical Documents I, c. 500-1042, ed. David C. Douglas, 188, p. 
768. 

 
Asser   geboren in c. 809, overleden in c. 900. Afkomstig uit St. Davids in  

Wales. Actief als geleerde aan het hof van Alfred de Grote sinds c. 883. 
Later benoemd tot bisschop van Sherbourne. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Asser, Band 
I, p. 1119. 

 
Æthilwald  Bisschop van Lindisfarne sinds c. 721, overleden in 740. 

Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Æthilwald, 
Band I, p. 192. 

 
 
Egbert   Ook: Ecgbert en Ecgberht, bisschop van York vanaf 735,  

overleden in 766. Tijdlang in Wearmouth-Jarrow geleefd,  
correspondeerde met Beda en Bonifatius. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Egbert 3, 
Band III, p. 1601. 
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Alfrid   Ook Ahlfrith, koning van Northumbria van 686 tot 705. 

Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden Massachusetts, 1999), lemma: Ahlfrith, p. 25. 

 
Lupus   c. 805-862, vanaf 840 abt van Ferrières; invloedrijk geleerde aan  

het hof van Karel de Kale. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Lupus 4, 
Band VI, pp.15-16. 

 
Monnik van Wenlock Leefde rond 735 en had visioenen. 

J.D.A. Ogilvy, Books known to the English, 597-1066 (Cambridge 
Massachusetts, 1967), p. 72. 

 
Felix   Leefde rond 713-749, afkomst onduidelijk. 
   Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden  

Massachusetts, 1999), lemma: Felix, p. 188. 
 
Theodorus  602-690. Afkomstig uit Cilisia en in 668 naar Engeland gestuurd  

om de leeggekomen bisschopszetel van Canterbury te vervullen. 
   Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden  

Massachusetts, 1999), lemma: Theodore of Tarsus, pp. 444-446. 
 
Hadrianus  geboren in c. 635, overleden in 709/710. Arriveerde in het kielzog  

van Theodorus in 669 in Angelsaksisch Engeland en werd abt van het 
klooster van Sint Peter en Paul in Canterbury. 
Blackwell’s Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, ed. M. Lapidge e.a. 
(Oxford en Malden Massachusetts, 1999), lemma: Hadrian, pp. 225-226. 

 
 
De volgende auteuren zijn gebruikt voor het samenstellen van het overzicht, maar brengen enkele 
problemen met zich mee. Alcuin, Bonifatius, Lull en Eddius Stephanus verbleven een groot deel van 
hun wetenschappelijke carrière op het Continent. Ogilvy gaat niet diep in op het probleem dat deze 
continentale wortels van deze geleerden levert voor het vaststellen van het Angelsaksische corpus. 
Het is in de meeste gevallen onmogelijk om vast te stellen waar zij hun kennis opgedaa hebben en de 
bevindingen op basis van hun werk zijn dus niet onomstreden. Ik heb ervoor gekozen om in mijn 
overzicht deze onzekerheid te markeren. Kennis waarvan vastgesteld is dat hij op het Continent 
opgedaan moet zijn, is gemarkeerd met de toevoeging (continent). Kennis waarvan vastgesteld is dat 
hij opgedaan is in Engeland of, in het geval van Alcuin, York, is gemarkeerd met de toevoeging 
(Engeland) of (York). Alle overige gevallen zijn gemarkeerd met een asterisk om aan te geven dat 
deze kennis mogelijk opgedaan is in Angelsaksisch Engeland.  
 
Bonifatius Geboren tussen 662 en 675 in de omgeving van Exeter, overleden in 754 te 

Dokkum. Alvorens werkzaam te zijn als missionaris in Utrecht vanaf 716 en 
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als kerkhervormer in het Rijnland, verbonden aan het klooster van 
Nursling. Bonifatius is tot driemaal toe in Rome geweest, in 722, 732 en in 
737/738. Vanaf 741 was hij werkzaam als pauselijk legaat in het Frankische 
Rijk. 

 Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Bonifatius 
10 (Winfrid), Band II, pp. 417-421. 

 
Lull   Ook: Lul of Lullus, geboren in 710 in Wessex, overleden in 786 in  

Hersfeld. Bisschop van Mainz vanaf 754, later ook aartsbisschop van deze 
stad. Komt in Malmesbury met Bonifatius in contact en volgt hem in 738 
naar het Continent. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Lul(lus), 
Band VI, p. 1. 

 
Alcuin 730-804, geboren in Northumbria en lange tijd woonachtig in York. In 781 

gerekruteerd als hofwetenschapper door Karel de Grote en daarna lange tijd 
intellectueel actief op het Continent. In 786 en tussen 789 en 793 verblijft 
Alcuin in Angelsaksisch Engeland. In 796 wordt hij benoemd tot abt van 
het klooster van Sint Maarten in Tours. 

  Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Alkuin, 
Band I, pp. 417-420. 

 
Eddius Stephanus Ook: Aeddi Stephanus, monnik in Ripon, overleden na 710. Vertrok met 

bisschop Wilfrid naar Friesland en Rome. 
Lexikon des Mittelalters, ed. L. Lutz (München, 1977), lemma: Aeddi 
Stephanus, Band I, p. 174. 

 
 
 
Daarnaast  noemt Ogilvy verwijzingen en citaten naar literatuur in de volgende teksten uit de periode 
tot 900:  
 
- De Oudengelse Orosius (s. ix; Ogilvy A&C, p.305), 
- De Vita Niniae (c. 800; Ogilvy, p. 50) 
- Vita Wilfridi (geschreven door Eddius Stephanus na 719, Ogilvy, p. 99) 
- Vita Cuthberti (c.700; Ogilvy, p. 169) 
- Vita Antiquissima Gregorii (c.716; Ogilvy, p. 174) 
- Smeekbrieven ten tijde van Alfred van Wessex (c. 850; Ogilvy, p. 134) 
- De Anglo-Saxon Chronicle, eerste continuatie (voor 892; Ogilvy, p. 130) 
- Beowulf (veel discussie over de datering; Ogilvy houdt het op s. viii, p. 74) 
- Oudengelse Phoenix (door Ogilvy gedateerd op c. 800, p. 191) 
- Oudengelse Andreas in proza en verzen (s. ix; Ogilvy, p. 68) 
- Glossen en een penitentiaal uit de tijd van Theodorus (s.vii; Ogilvy, pp. 69, 98) 
- Vita Guthlaci van de hand van Felix (c.740; Ogilvy, p. 242). 
- De bepalingen van de Synode van Whitby in 664 (Ogilvy, p.244) 
- De bepalingen van de Synode van Hatfield in 679 (Ogilvy, pp. 121-122) 
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- De bepalingen van de Synode van Hertford in 672/673 (Ogilvy, p. 121) 
- De bepalingen van de Synode van Pancahala in 786 of 787 (Ogilvy dateert deze synode   
  eerst in 786 op p. 92 als in 787 op p. 248) 
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Acca of Hexham in an epistle 
prefixed to Bede's Luc (Diomedes?; 
Jerome's In Eccliasten?); Bede   Terence Eunuchus 249   
Alcuin (brought from     
England ?)   Arnobius Junior (Rhetor) Conflictus Arnobii et Serapionis 77   
Alcuin (York) Acta Sanct.   Miracula Niniae 50   
Alcuin (York)   Basil   98   
Alcuin (York)   Boethius   100   

Alcuin (York)   Boethius 
Catergories and De Interpretatione (peri 
Hermenias) 101   

Alcuin (York)   Charisius   109   
Alcuin (York)   Chrysostom   110   
Alcuin (York)   Cicero   111   
Alcuin (York)   Aelius Donatus   131   
Alcuin (York) Grammatica Eutyches   137   
Alcuin (York) Carmina Venantius Fortunatus   140   
Alcuin (York)   Fulgentius Ruspensis   142   
Alcuin (York)   Hilarius Pictaviensis   158   
Alcuin (York)   Leo I   192   
Alcuin (York)   Pompeius Trogus   224   
Alcuin (York)   Valerius Probus   228   
Alcuin (York)   Prosper   229   
Alcuin (York)   Prudentius (=Clemens)   A&C 312   
Alcuin (York)   Sedulius   239   
Alcuin (York); OE Orosius?   Lactantius   191; A&C 305   
Alcuin (York); OE Orosius?   Servius   242; A&C 313   
Alcuin (York); OE Orosius?   Statius   245; A&C 313   
Alcuin asked Angilbert for a copy 
to be sent   Jordanes Historia 185   
Alcuin asked Richbod for a copy to 
be sent Homiliae Leo I Homiliae 192   



Bijlage: Teksten in Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw                                                   Citaten en parafraseringen in de negende eeuw 
 

 

Geciteerd door: In: Welke auteur? welk werk? Ogilvy (p.) Handschrift? 
 

 
 
Ogilvy, J.D.A., Books known to the English, 597-1066 (Cambridge Massachusetts, 1967). 
Ogilvy, J.D.A.,‘Books known to the English, 597-1066: Addenda et corrigenda’, reprinted from Mediaevalia 7 (1981 [1984]) in: Old English Newsletter: Subsidia, Vol. 11 

(Binghampton, 1985).  
 

Alcuin asked Richbod for a copy to 
be sent   Leo I Ep. 191 192   
Alcuin* Hymni Ambrose Sancti Ambrosii pro Infirmis 60   
Alcuin* Hymni Ambrose De incarnatio Domini Sacramento 60   
Alcuin* Hymni Ambrose In Iohel et Amos 60   
Alcuin* Anth. Lat.   1, vs. 2 65   
Alcuin* Anth. Lat.   717, vs. 2 66   

Alcuin* Epistola 
Athanasius (translated in latin 
by Evagrius) Epistola ad Epictetum 79   

Alcuin* Epistola 
Athanasius (translated in latin 
by Evagrius) Epistola ad Potamium 79   

Alcuin*   
Athanasius (translated in latin 
by Evagrius) De Incarnatione Dei Verbi 79   

Alcuin*   Pseudo-Athanasius Libellum Fide Suae 79   
Alcuin*   Pseudo-Athanasius Altercatio cum Ariano Haeretico 79   
Alcuin*   Augustine De Agone Christi 81   
Alcuin*   Augustine De Catachizandis Rudibus 82   

Alcuin*   Augustine 
Contra Arium = Contra Adversarium Legis et 
Prophetarum? 83   

Alcuin*   Augustine Contra Maiminum Arianorum 84   
Alcuin* Epistola Augustine Ep. 137 (Ad Volusianum) 87   
Alcuin* Epistola Augustine Ep. 166 87   
Alcuin* Epistola Augustine Epistola ad Hilarum et Prosperum 88   
Alcuin*   Augustine De Fide et Symbolo 88   

Alcuin*   Augustine 
Oratio Sancti Augustini Episcopi (unknown 
source) 90   

Alcuin*   Augustine De Peccatorum Meritis et Remissione 90   
Alcuin* Sermones Augustine serm. 87, no. 9 92   
Alcuin* Sermones Augustine serm. 184, no. 3 92   
Alcuin* Sermones Augustine serms. 202, 254, 291, 297, 302, 304 92   
Alcuin* Sermones Augustine Homiliae in Natali Domini (unknown source) 93   
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Alcuin*   Pseudo-Augustine  Disputatio cum Feliciano 95   
Alcuin*   Boethius De Differentiis Topicis 102   
Alcuin*   Boethius Quomodo Unus Deus et non Tres Dei 102 ix 
Alcuin* Sermones Caesarius of Arles Serm. 18, 2-6 103   
Alcuin*   Cassiodorus De Artibus ac Disciplinis Liberalium Litterarum 107   
Alcuin*   Chromatius De Octo Beatitudinibus 110   
Alcuin*   Cicero De Inventione 111   
Alcuin*   Cicero Pro Deiotaro 112   
Alcuin*   Cicero Pro Milone 113   
Alcuin*   Cicero  Topica 113   
Alcuin*   Pseudo-Clemens Romanus   116; A&C 296   
Alcuin*   Coelestinus I Ep. Commonitoria Episcopis 117   
Alcuin*   Columbanus Ad Sethum, vss. 5, 11 117   
Alcuin* Consilia   Council of Carthage 121   
Alcuin* Consilia   Canones Hibernenses 122   
Alcuin*   Cyprian De Bono Patientiae 125   
Alcuin* Epistola Cyprian Ep. 63 125   
Alcuin*   Ephraim (of Edessa?) prayers 135   
Alcuin* Rhetorica Chirius Fortunatianus Ars Rhetorica 140   
Alcuin*   Venantius Fortunatus Pange Lingua 140   
Alcuin*   Fulgentius Ruspensis De Fide ad Petrum 142   
Alcuin*   Fulgentius Ruspensis De Spiritu Sancto 142   
Alcuin*   Fulgentius Ruspensis De Trinitate 142   
Alcuin*   Fulgentius Ruspensis Carmen Rhythmicum 142   
Alcuin*   Gelasius Liber Sacramentorum 143   
Alcuin* Epistola Gelasius Ep. Ad Anastasium I 143   
Alcuin*   Gennadius of Marseilles De Ecclesiasticis Dogmatibus 144   
Alcuin*   Gregory I Orationes S. Gregorii 153   
Alcuin*   Hilarius Pictaviensis De Trinitate 158   
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Alcuin*   Hilarius Pictaviensis Expositio Evangelii secundum Matth. 158   
Alcuin* Epistola Horace Ep. I, 4 162   
Alcuin*   Horace Epode 16, 49 162   
Alcuin* Carmina Horace Carm. II, 10 162   
Alcuin*   Horace Sat. I, 10 162   
Alcuin*   Horace Sat. II, 5 162   

Alcuin*   Isidore of Serville Differentiae 167 
six mss may have 
English connections 

Alcuin*   Isidore of Serville Orationes  169   
Alcuin*   Isidore of Serville Sententiae 170   
Alcuin*   Jerome In Ephesios 173   
Alcuin* Epistola Jerome Ep. 69 175   
Alcuin* Epistola Jerome Ep. 102 175   
Alcuin* Epistola Jerome Ep. 109 176   
Alcuin* Epistola Jerome Ep. 120  176   
Alcuin*   Jerome In Hieremiam 177   
Alcuin*   Jerome Orationes 179   
Alcuin* Epistola Julius I Ep. Ad Dochois 188   
Alcuin*   St. Martin prayer attributed to St. Martin 200   
Alcuin* Homiliae Origen Hom. 17 in Genesim 208   
Alcuin* Homiliae Origen Hom. 5 in Isaiam 209   
Alcuin*   Origen In Epistolam ad Romanos 209   
Alcuin*   Paschasius Diaconus De Spiritu Sancto 215   

Alcuin*   Paterius Expositio Veteris ac Novi Testamenti 216 

viii fragment 
preserved in 
Worcester 

Alcuin*   Pelagius 
Libellus Fidei (ascribed to Jerome or Augustine 
in MA) 218   

Alcuin*   Persius Sat. 5, 113 219   
Alcuin*   Petrus Chrysologus Sermo 144 220   
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Alcuin*   Valerius Probus De Nomine Excerpta 228   
Alcuin*   Propertius   229   
Alcuin*   Terence Heauton Timorumenos 249   
Alcuin*   C. Iulius Victor Ars Rhetorica 255   
Alcuin*   Victor Capuanus Explanation Apostolicae Sententiae (lost) 256   
Alcuin*   Victor Capuanus Liber Sponsorum (lost) 256   
Alcuin*   Marius Victorinus Afer Adversus Arium 256   
Alcuin*   Marius Victorinus Afer De Generatione Dei Verbi 256   
Alcuin*      Lex Romana Visigothorum 193   
Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?) Epistola Cyril Ep. 1 (ad monachos Aegypti) 127; A&C 297   
Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?) Epistola Cyril Ep. 4 (ad Nestorium) 127; A&C 297   
Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?) Epistola Cyril 

Ep. 17/15 (ad Nestorium de 
Excommunicatione) 127; A&C 297   

Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?)   Cyril Anathema 5 127; A&C 297   
Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?)   Cyril Anathema 10 127; A&C 297   
Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?)   Cyril Apologeticus contra Theodoretum 127; A&C 297   
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Alcuin* (based on excerpt of this 
work inserted to a Latin translation 
of the Acts of the Council of 
Ephesus?)   Cyril De Incarnatione Unigeniti 127; A&C 297   
Alcuin* (Charisius?)   Terence Ad, IV, 7 248   
Alcuin* (Isidore of Serville?)   Terence And, III, 4, 3 249   
Alcuin* (Jerome?)   Terence Andria, I, 1 248   
Alcuin* (likely England?)   Pseudo-Seneca De Moribus 240   
Alcuin* (Nonius Marcellus' De 
Conpendiosa Doctrina?)   Terence And, III, 2, 6 248   
Alcuin* (Nonius Marcellus?)   Terence And, V, 4, 4 249   
Alcuin* (prob. Continent)   Dionysios Cato Moral Distichs 109   
Alcuin* (prob. Continent)   Leporius Gallicanus Libellus Emendationis 193   
Alcuin* (prob. Continent)   Secundus Sentences 238   
Alcuin* (prob. based on a latin 
version of Dionysus Exiguus)   Proclus Ep. Ad Armenios 229; A&C 312   
Alcuin*; Boniface* Epistola Jerome Ep. 3 174   
Alcuin*?     Praedestinatus 225   
Alcuin*?   Vitruvius   260   
Alcuin*?   Statius Silvarum 245   
Aldhelm Acta Sanct.   Agapa 44   
Aldhelm Acta Sanct.   Agatha 44   
Aldhelm Acta Sanct.   Anatolia 44   
Aldhelm Acta Sanct.   Artemia 45   
Aldhelm Acta Sanct.   Attica 45   
Aldhelm Acta Sanct.   Babila 45   
Aldhelm Acta Sanct.   Christina 46   
Aldhelm Acta Sanct.   Constantina 46   
Aldhelm Acta Sanct.   Cosmae et Damiani 46   
Aldhelm Acta Sanct.   Dorothea 46   
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Aldhelm Acta Sanct.   Eulalia 46   
Aldhelm Acta Sanct.   Felix 47   
Aldhelm Acta Sanct.   Justina 48   
Aldhelm Acta Sanct.   Lucia 48   
Aldhelm Acta Sanct.   Rufina 51   
Aldhelm Acta Sanct.   Silvester 51   
Aldhelm Acta Sanct.   Thecla 52   
Aldhelm   Alaric Brevaria 54   
Aldhelm Hymni Ambrose De institutione Virginum 60   
Aldhelm Anth. Lat.   389, vs. 16 65   
Aldhelm Anth. Lat.   494c 66   
Aldhelm Anth. Lat.   543, vs. 1 66   
Aldhelm Anth. Lat.   674, vss. 2 66   
Aldhelm Anth. Lat.   724, vss. 4-5 66   
Aldhelm Apocrypha Mellitus Passio Johannis 70   
Aldhelm Epistola Arator Epistola ad Vigilantium 77   
Aldhelm   Augustine De Bono Conjugali 81   
Aldhelm Epistola Augustine Ep. 177 87   
Aldhelm   Augustine De Haeresibus 89   
Aldhelm   Augustine De Libero Arbitrio 89   
Aldhelm   Augustine De Magistro 89   
Aldhelm Sermones Augustine serm. 35, nos. 5-6 92   
Aldhelm   Pseudo-Augustine De Musica 95   

Aldhelm Regula Basil 
Regula (seu Instituta Monachorum) translated 
in Latin by Rufinus 98 

Fulda, viii, in A-S 
minuscule 

Aldhelm   Cicero Catilines 112   
Aldhelm   Aelius Donatus Vita Virgilii 132   
Aldhelm   Gildas Lorica 144   
Aldhelm   Gregorius Nazianzenus Orationes (translated in Latin by Rufinus) 154; A&C 300   
Aldhelm   Horace Sat. I, 1 162   
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Aldhelm   Isidore of Serville 
Liber Numoerorum qui in s. Scripturis 
occurrunt 169   

Aldhelm   Isidore of Serville De Ortu et Obitu Patrum 169 
viii; with Anglo-Saxon 
glosses 

Aldhelm   Isidore of Serville Synonyma 170 mss with A-S glosses 

Aldhelm   Jerome 
Chronica (translated in latin on the works of 
Eusebius) 172   

Aldhelm Epistola Jerome Ep. 73 175   
Aldhelm   Jerome Prafatio ad Versionem Danihelis 180   
Aldhelm   Junillus (Junilius) Africanus Instituta Diviniae Legis 188   

Aldhelm   
Juvenal (direct or indirect 
quotations?) Sat. 9 189   

Aldhelm   
Juvenal (direct or indirect 
quotations?) Sat. 13 190   

Aldhelm   
Juvenal (direct or indirect 
quotations?) Sat. 14 (Priscian?) 190   

Aldhelm   Lactantius De Opificio Dei 191   
Aldhelm   Ovid Fasti 212   
Aldhelm   Persius Prologus 219   
Aldhelm   Persius Sat. 2, 75 219   
Aldhelm   Persius Sat. 5, 19 219   

Aldhelm   Proba proemium to her Virgilian cento 228; A&C 312 
Cobie, viii, has prob. 
English antecedents 

Aldhelm   Prudentius Aptheosis 231   
Aldhelm   Prudentius Hamartigenia 231   
Aldhelm   Pseudo-Rufinus Vita Eugeniae 237   
Aldhelm   Sulpicius Severus Easter tables (Chronicle with?) 243   
Aldhelm   Sibylla Versus Sybyllae de Iudicio Dei 243   
Aldhelm Sylloge   Sylloge Turonensis 246   
Aldhelm (indirect quotation?)   Seneca Agamemnon 240; A&C 313   
Aldhelm (Isidore of Serville?);   Servius Commentary on Virgil: ad Aeneid 241; A&C 313 viii1, prob. SW 
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Tatwine England 

Aldhelm (Nonius Marcellus?)   Terence Phormio 249   
Aldhelm (Priscian?)   Terence Adelphoe 248   
Aldhelm; Aelfric Acta Sanct.   Agnes 44   
Aldhelm; Aelfric Acta Sanct.   Cecilia 45   
Aldhelm; Aelfric Acta Sanct.   Chrysanthus 46   
Aldhelm; Aelfric   Rufinus Historia Monarchorum 236   
Aldhelm; Aelfric  Acta Sanct.   Julianus 48   

Aldhelm; Alcuin (York)   Aristotle 
Categoriae Decem (latin translation by 'Pseudo-
Aristotle') 77   

Aldhelm; Alcuin*   Cassian Institutiones 105   
Aldhelm; Alcuin*   Cicero Verrines 114   
Aldhelm; Alcuin* Carmina Eugenius Toletanus poems 136   
Aldhelm; Alcuin*   Jerome Adversus Jovinianum 178   
Aldhelm; Alcuin*   Jerome S. Malci Vita 178   
Aldhelm; Alcuin*   Nonius Marcellus De Conpendiosa Doctrina 207   
Aldhelm; Alcuin* (Augustine?); OE 
Orosius?   Aulus Gellius Noctes Atticae 143; A&C 300   
Aldhelm; Alcuin*; Aelfric   Augustine In Johannis Evangelium 89   
Aldhelm; Alfred (translation s. ix in 
OE) Sermones Augustine Soliloquia 93; A&C 292   
Aldhelm; Bede Hymni Ambrose De Paradiso 61   
Aldhelm; Bede Hymni Ambrose De Virginitate 62   
Aldhelm; Bede   Arator Acta Apostolorum 76   
Aldhelm; Bede   Augustine Contra Duas Epistolas Pelagii 83   
Aldhelm; Bede   Basil Hexaemeron 98   
Aldhelm; Bede   Pseudo-Clemens Romanus Recognitiones (translated into Latin by Rufinus) 116   
Aldhelm; Bede   Cyprian De Habitu Virginum 125   
Aldhelm; Bede   Jerome S. Hilarionis Vita 177   
Aldhelm; Bede   Jerome In Jonam 178   
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Aldhelm; Bede   Jerome S. Pauli Vita 180   
Aldhelm; Bede   Jerome Adversus Rufinum 181   
Aldhelm; Bede Grammatica Julianus Toletanus Ars Grammatica 187   
Aldhelm; Bede     Liber Pontificalis 194   
Aldhelm; Bede   Paulinus Petercoriensis Vita Martini 218   

Aldhelm; Bede   Pelagius 
Ep. Ad Demtriadem (attributed to Julianus 
Eclanensis) 218; A&C 311   

Aldhelm; Bede   Prosper epigrams 229   
Aldhelm; Bede   Servius Commentarius in Donatum 242   
Aldhelm; Bede   Solinus Collectanea Rerum Memorabilium 245   
Aldhelm; Bede; Alcuin (prob. 
England) and (York); Boniface*; 
Lul*; Mildret of Worcester, Egburg 
(lady of Boniface's circle); Tatwine; 
author of Beowulf; others (not 
mentioned by Ogilvy)   Virgil Aeneid 258; A&C 315   
Aldhelm; Bede; Alcuin (York)   Lucan Pharsalia 195   
Aldhelm; Bede; Alcuin (York)   Pliny Historia Naturalis 222; A&C 311   

Aldhelm; Bede; Alcuin (York); OE 
translation (s. ix)   Orosius Historiarum contra Paganos libri septem 210; A&C 310 

no Latin mss 
survinving; five 
fragments of OE 
translation 

Aldhelm; Bede; Alcuin*   Augustine Enarrariones in Psalmos 85 
Würzberg?, ix, in A-S 
minuscule 

Aldhelm; Bede; Alcuin*   Cassian Collationes 105   
Aldhelm; Bede; Alcuin*   Gildas De Excidio Brittaniae 145   
Aldhelm; Bede; Alcuin* Homiliae Gregory I Homiliae in Ecangelia 151 viii (2); ix (2) 

Aldhelm; Bede; Alcuin*   Gregory I Moralia 152; A&C 300 

viii (2), one ms prob. 
Wearmonth-Jarrow; ix 
(3) 

Aldhelm; Bede; Alcuin* Epistola Jerome Ep. 22 174   
Aldhelm; Bede; Alcuin*; Boniface*  Augustine De Civitate Dei 82 viii 
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Aldhelm; Bede; anonymous author 
of the Vita Niniae; Aethilwulf; 
Alcuin*    Cyprianus Gallus Carmen in Exodum 126   
Aldhelm; Bede; Boniface*   Jerome De Nominibus Hebraicis 179   

Aldhelm; Bede; Boniface*; Alcuin 
(York)   Juvencus   190 

ten mss with English 
connections; vii, 
Northumbria prob. 
Lindisfarne 

Aldhelm; Bede; Boniface*; Alcuin*; 
Werferth (translation in s. ix in 
OE)   Gregory I Dialogi 150 viii-ix (2) 
Aldhelm; Bede; Boniface*; 
Alcuin*? Grammatica Diomedes Ars Grammatica 129 

viii ex; in A-S 
minuscule 

Aldhelm; Bede; Boniface*; Lul*, 
Tatwine; Alcuin*   Virgil Eclogues 258; A&C 315   
Aldhelm; Bede; Boniface*; TatwineGrammatica Aelius Donatus Ars Grammatica 131   
Aldhelm; Bede; Boniface*?   Prudentius Psychomachia 231   
Aldhelm; Bede; Boniface*?; 
Tatwine; Brythfreth   Sergius Explanatio in Donatum 241; A&C 313 

viii; prob. Northern 
England 

Aldhelm; Bede; Tatwine; Alcuin*   Virgil Georgica 258; A&C 315   
Aldhelm; Bede; Tatwine; 
Boniface*; Alcuin*   Pompeius Commentum Artis Donati 224 

viii; prob. Northern 
England 

Aldhelm; Bede?   Augustine contra Iulianum 84   

Aldhelm; Bede? Aenigmata Symphosius Aenigma 98, 2 246 
ix1, Latin and OE 
verse 

Aldhelm; Boniface*   
Juvenal (direct or indirect 
quotations?) Sat. 10 189   

Aldhelm; Boniface*; Alcuin (York)Grammatica Priscian Institutiones 227   
Aldhelm; Boniface*; Lul*     Hisperica famina 160   
Aldhelm; Boniface*; Tatwine; Lul*; 
Alcuin*?   Ovid Metarmorphoses 213   
Aldhelm; ; Bede   Paulinus Mediolanus Vita Ambrosii 216; A&C 311   
Aldhelm; Eddius Stephanus*   Adamnan Vita Columbae 53   
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Aldhelm; Eddius Stephanus*; Bede; 
Alcuin*   Jerome Questiones Hebraicae in Genesin 181   
Aldhelm; Eddius Stephanus*; Bede; 
Alcuin*   Jerome De Viris Illustribus 181   
Aldhelm; OE Orosius?   Claudian Consulatus III Honorii 115; A&C 296   
Aldhelm; Tatwine Grammatica Eutyches Ars de Verbo 137   
Aldhelm; Tatwine Grammatica Phocas Ars de Nomine et Verbo 221; A&C 311   
Aldhelm; Tatwine; Cuthwin, 
bisshop of Dunwich c. 
750?/Leicester 680-691?; Asser   Sedulius Carmen Paschale 239   
Aldhelm?   Augustine De Virginitate Sancta 94   
Aldhelm?   Gregory I Expositio super Cantica Canticorum 149   
Aldhelm?   Horace Sat. II, 8 162   
Aldhelm? Epistola Jerome Ep. 50 175   
Aldhelm?   Jerome In Oseam 179   
Aldhelm?   Jerome Praefatio ad Job 180   
Aldhelm?   Servius De Centum metris 241   
Aldhelm?   Statius Thebiad 245   
Aldhelm?   Suetonius Titus 246   
Aldhelm?   Suetonius Vespasian 246   
Aldhelm?   Suetonius Prata 246   
Aldhelm?   Marius Victorinus Afer Ars Grammatica 256   
Aldhelm?; Aethilwald?; Alcuin*   Sedulius Hymn. 2 240   
Aldhelm?; Alcuin (York)   Paulinus Nolanus   217   
Aldhelm?; Alcuin*   Pseudo-Jerome Brevarium in Psalmos 183; A&C 304   
Aldhelm?; Alcuin*?; Aethelwulf?;   Ovid Amores 211   
Aldhelm?; Bede   Jerome In Danielem 172; A&C 304   
Aldhelm?; Bede   Sedulius Hymn. 1 239   
Aldhelm?; Bede   Virgilius Maro Epistola II 259   
Aldhelm?; Bede?   Prudentius Opus Paschale 231   
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Aldhelm?; Bede?; bishop Daniel to 
Boniface; Alcuin*   Jerome In Mattaeum 178; A&C 304   
Aldhelm?; Boniface*?; Lul*? Carmina Venantius Fortunatus poems 140 ix of unknown source 

Aldhem Grammatica 
Valerius (unidentified 
grammarian)   254   

Aldhem?   Ovid Ex Ponto 213   
Alfred (Boethius) Apocrypha   Poenitentia Jannis et Mabris 70   
Alfred (translated in OE); Alcuin* 
(prob. Continent)   Boethius De Consolatione Philosophiae 101; A&C 294   
Anonymous author of the Vita 
Cuthberti (c. 700)   Victorius Aquitanus Ep. Ad Hilarium 257   
anonymous author of the Vita 
Cuthbert (c. 700); Aldhelm;Vita 
Cuthlaci of Felix (c. 740); Bede; 
Alcuin*   Sulpicius Severus Vita Martini 242   
Anonymous author of the Vita 
Cuthberti (c. 700); Bede; Aldhelm?; 
Boniface*?; known at the Synod of 
Whitby     Actus Sylvestri 244   
Augustine; Bede; Boniface*; 
Tatwine; Asser; Alfred (translation 
in s. ix in OE)   Gregory I Cura Pastoralis 149 

viii (5); ix (4); 
translation in OE ix 

Bede Acta Sanct.   Albanus 44   
Bede Acta Sanct.   Anastasius 44   
Bede Acta Sanct.   Cassianus (prose) 45   

Bede Acta Sanct.   Furseus 47 
viii; unknown 
provenance 

Bede Acta Sanct.   Peter 50   
Bede Acta Sanct.   Xistus 52   
Bede   Adamnan Homiliae 52   
Bede   Agroecius De Orthographia 54   
Bede   Ambrose De Abraham 58   
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Bede Hymni Ambrose 1, 1 59   
Bede Hymni Ambrose 7, 1 60   
Bede Hymni Ambrose De Noe et Arca 61   
Bede Hymni Ambrose De Poenitentia 61   

Bede   
Ammianus Marcellinus 
(Marcellinus Comes) Chronica (with differences) 198; A&C 290   

Bede Anth. Lat.   487d 65   
Bede Anth. Lat.   640, completely 66   

Bede Apocrypha Abdia Apostolica Historia, VII, De S. Mattheo 67 

continental centre, 
viii2 in A-S majuscule 
and minuscule 

Bede Apocrypha   Liber Enoch 69   
Bede   Apponius Explanatio in Canticum Canticorum 75   

Bede   Arator Historia Apostolica 76 
ix; English 
antecedents? 

Bede   Arnobius Junior (Rhetor) exposition of psalm 104 78   

Bede   
Athanasius (translated in latin 
by Evagrius) De Incarnatio contra Arios 78   

Bede   Augustine De Consensu Evangelistarum 83 
viii-ix in A-S cursive 
minuscule 

Bede   Augustine Contra Adversarium Legis et Prophetarum 83   
Bede   Augustine Contra Faustum Manichaeum 83   
Bede Epistola Augustine Ep. 3 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 28 (ad Hieronymum) 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 40 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 45 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 46 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 55 (ad Ianuarium) 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 82 86   
Bede Epistola Augustine Ep. 120 (Ad Consentium de Trinitate) 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 130 (Ad probam de Orando Deo) 87   
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Bede Epistola Augustine Ep. 140 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 149 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 149 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 157 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 167 (De Sententia Jacobi) 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 185 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 186 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 194 87   

Bede Epistola Augustine 
Ep. 205 (Ad Consentinum de Corpore Domini 
post Resurrectionem) 87   

Bede Epistola Augustine Ep. 214 87   
Bede Epistola Augustine Ep. 215 88   
Bede Epistola Augustine Ep. 228 88   
Bede Epistola Augustine Ep. 265 88   
Bede   Augustine De Genesi ad Litteram 88   
Bede   Augustine De Geneis Contra Manichaeos 88   
Bede   Augustine Annotationes in Job 89   
Bede   Augustine In Epistolam Johannis ad Parthos 89   
Bede   Augustine De Nuptiis et Concupiscientia 90   
Bede   Augustine Quaestiones Evangelicae 90   
Bede   Augustine Quaestiones in Genesi 90   
Bede   Augustine Questiones in Heptateuchum 90   
Bede   Augustine Retractationes 91   

Bede Sermones Augustine 
prob. Complete collection of Homiliae and 
sermones 91   

Bede Sermones Augustine De Sermone domini in Monte 93   
Bede   Augustine De Vivendo Deo 94   
Bede   Ausonius Eclogae 96   
Bede   Caper De Orthographia 105   
Bede   Cassius Felix De Medicina 108   
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Bede   Chrysostom Homilia in Nativitatem 110   
Bede   Chrysostom Quod nemon isi a seipso laedatur 111   
Bede   Chrysostom De Reparation Lapsi 111   
Bede   Cicero Pro Cluentio 112   

Bede   Pseudo-Clemens Romanus 
Epistola ad Jacobum (translated into Latin by 
Rufinus) 116   

Bede     Coloniensis Prologus 117   
Bede Computistica   Computus Annalis 119   
Bede Computistica   Liber de Computo 119   
Bede Computistica   computus Carthaginensis 119   
Bede Computistica   De Duodecim Signis 119   
Bede Computistica   Dialogus Hori et Praetextati 119   
Bede Computistica   Computus Hibernicus 119   
Bede Computistica   Quantas horas lucet luna 119   
Bede Computistica   Romana computatio 119   
Bede Computistica   Computus Victorianus 119   
Bede Consilia   Apostolic Canons 121   
Bede Consilia   Lateran Canons 122   
Bede   Constantius Lugdunensis Vita Germani 123   

Bede   
Crispus Archbischop of 
Milan Epitaph of Caedwalla A&C 297   

Bede   Cyprian Ep. 56 A&C 297   
Bede   Cyprian De Unitate Ecclesiae A&C 297   
Bede   Cyprian De Lapsis 125   

Bede   Cyprian Testimonia ad Quirinum contra Judaeos 125 

viii; Worcester / 
France, viii2, in 
England, s.ix or x 

Bede   Cyprian De Zelo et Livore 125   
Bede Epistola Cyril Ep. 86 (Leone Papae) 127   
Bede Tab. Pasch. Cyril paschal table (taken from Dionysius Exiguus 127   
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Ep. De Ratione Paschali?) 

Bede   Didymus the Blind De Spiritu Sancto 129   
Bede Tab. Pasch. Dionysius Exiguus Argumenta Paschalis 130   
Bede   Pseudo-Eucherius De Situ Hierusolimae 136   
Bede Calculationes   Finger Calculation (earlier Irish work?) 139   
Bede Carmina Venantius Fortunatus Liber VIII, Camen 3 140   

Bede   Gennadius of Marseilles De Viris Illustribus 144 
viii; based on insular 
exemplar? 

Bede Graecae   Acts (bilingual) 147   
Bede   Gregory I Libellum Synodicum 152   

Bede   Gregory I 
Responsalis Liber: In Vilia S. Michaelis ad 
Invitatorium 153   

Bede   Gregorius Nazianzenus 
Orationes (translated in Latin by Rufinus), 
Oratio 4 154   

Bede   Gregory of Tours Historia 154   
Bede   Hermas Pastor 157   
Bede Epistola Hilarius Papa Epistola ad Victorinum 158   
Bede   Hilarius Pictaviensis Tractatus in II Psalmum 158   
Bede   Pseudo-Hilary Expositio in VII Epistolas Catholicas A&C 301   
Bede   Pseudo-Hippocrates Epistola ad Antigonem Regem 159   
Bede Epistola Horace Ep. I, 2 162   
Bede Carmina Horace Carm. I, 22 162   
Bede Hymni   Hymnum dicat turba fratrum 165   
Bede Sermones Ildefonsus Sermo X 165   
Bede   Isidore of Serville Versus in Bibliotheca 170   
Bede   Pseudo-Isidore Expositio in Catica Canticorum 171   
Bede   Pseudo-Isidore De Ordine Creaturarum 171   
Bede   Jerome De Nominibus Hebraicis 172   
Bede   Jerome De Situ et Nominibus 172   
Bede   Jerome In Amos 172   
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Bede Epistola Jerome Ep. 36 174   
Bede Epistola Jerome Ep. 48 174   
Bede Epistola Jerome Ep. 53 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 57 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 60 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 64 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 70 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 78 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 106 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 107 175   
Bede Epistola Jerome Ep. 108 176   
Bede Epistola Jerome Ep. 119 176   
Bede Epistola Jerome Ep. 121 176   
Bede Epistola Jerome Ep. 133 176   
Bede   Jerome Adversus Helvidium 177   
Bede   Jerome Homilia de Nativitate 177   
Bede   Jerome In Philemonem 180   
Bede   Jerome Praefatio in Samuel et Malachim 180   
Bede   Jerome De Situ et Nominibus Judeae 181   

Bede   Pseudo-Jerome 
Martyrologium (translated in latin on the work 
of Eusebius) 183; A&C 304 

Echternach, viii in., in 
A-S script 

Bede   
Johannis Evangeliae 
Expositio (unknown)   184   

Bede   Josephus Antiquitates Judaicae 185   
Bede   Josephus Contra Appionem 185   
Bede   Josephus De Bello Judaico (in translation by Hegesippus) 186   
Bede   Julianus Eclanensis De Amore (In Canticum Canticorum) 186   

Bede   Julianus Toletanus 
Prognosticon Futuri Saeculi (Provisio 
Futurarum Rerum) 188   

Bede   Julius Africanus Chronographia (based on Jerome's translation 188   
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of Eusebius) 

Bede Epistola Julius Africanus Ep. ad Aristidem 188   

Bede   
Juvenal (direct or indirect 
quotations?) Saternalia 2, 83 189   

Bede   
Juvenal (direct or indirect 
quotations?) Sat. 5, 113 189   

Bede Sermones Leo I Sermones 193   
Bede   Livy Historiarum 194   
Bede   Evangelii sec. Lucam Vetus Argumentum 195   

Bede   
Lucianus, presbyter 
Hierusolym Ep. De Revelatione Corporis Stephani Martyris 195   

Bede   Mallius (Manlius) Theodorus De Metris 197   

Bede   
Pseudo-Manfred (of 
Magdeburg) De Embolismorum Ratio 197   

Bede Homiliae Origen Hom. 2 in Genesim 208   
Bede Homiliae Origen Hom. 1 in Reg. 209   
Bede Epistola Paschasinus Lillybitanus Ep. As Leonem Papam 214   
Bede   Paulinus Nolanus Vita S. Felicis Metrice 217   
Bede   Philippus Presbyter Ecposito Interlinearis in Job 220 viii-ix; prob. Wessex 
Bede   Possidius Vita Augustini 225   
Bede   Primasius commentarium in Apocalypsis 226   
Bede   Prosper chronicle 229   
Bede   Salonius In Parabolas Salomonis Expositio Mystica 238   
Bede   Tychonius Afer Commentary on Apocalypse 253; A&C 314   
Bede   Victor Capuanus Ep. Ad Wicredam (lost) 255   
Bede   Maximus Victoriunus De Metris 256   
Bede   Victorinus Poeta Hymnus De Pascha 257   
Bede    Dionysii Successor De Continuatione Cyclorum Dionysii 131 ix 
Bede  Hymni Ambrose 3, 1-3, 33-40 60   
Bede  Hymni Ambrose 4, 1-6, 37-40 60   
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Bede  Hymni Ambrose 61, 1-4 60   
Bede (attributed to) Lapidary   De Duodecum Lapidibus A&C 305   
Bede (Augustinus' De Doctrina 
Christiania?)   Tychonius Afer Liber Regularum 253   
Bede (computistica?) Acta Sanct.   Pseudo-Pachomius 50   
Bede (Primasius?)   Victorinus Pettaviensis Scholia in Apocalypsin 257   
Bede (Pseudo-Isidore's De Ordine 
Creaturarum Liber?)   Irish-Augustine De Mirabilibus Scripturae Sanctae 96; A&C 292    
Bede (translating)   Isidore of Serville De Natura Rerum 166   
Bede refers to writings    Johannes Archicantor   184   
Bede; Aelfric   Augustine De Symbolo 93   
Bede; Alcuin (York)   Alcimus Avitus   97   
Bede; Alcuin* Hymni Ambrose De Spiritu Sancto 61   
Bede; Alcuin*   Augustine Confessiones 83; A&C 291   
Bede; Alcuin*   Augustine De Diversis Quaestionibus 84   
Bede; Alcuin*   Augustine De Doctrina Christiana 84   
Bede; Alcuin*   Augustine De Dono Perseverantiae 84   
Bede; Alcuin*   Augustine Enchiridion 85   
Bede; Alcuin* Epistola Augustine Ep. 169 (Ad Evodijm) 87   
Bede; Alcuin* Epistola Augustine Ep. 187 (Ad Dardanum de Praesentia Dei) 87   
Bede; Alcuin* Epistola Augustine Ep. 190 (De Origine Animae) 87   
Bede; Alcuin* Epistola Augustine Ep. 217 88   
Bede; Alcuin*   Augustine De Praedestinatione 90   
Bede; Alcuin*   Cassiodorus Institutiones 107   

Bede; Alcuin*   Cassiodorus Expositio Psalmorum 108 
viii; continental scribe 
under A-S influence 

Bede; Alcuin* Epistola Dionysius Exiguus Epistolae Paschales 130   
Bede; Alcuin*   Fulgentius Ruspensis Ad Trasimundum Regem 142   
Bede; Alcuin*   Gregory I Sacramentorum Liber 153   
Bede; Alcuin*   Jerome In Ecclesiasten 173 v in roman uncial; 



Bijlage: Teksten in Angelsaksisch Engeland in de negende eeuw                                                   Citaten en parafraseringen in de negende eeuw 
 

 

Geciteerd door: In: Welke auteur? welk werk? Ogilvy (p.) Handschrift? 
 

 
 
Ogilvy, J.D.A., Books known to the English, 597-1066 (Cambridge Massachusetts, 1967). 
Ogilvy, J.D.A.,‘Books known to the English, 597-1066: Addenda et corrigenda’, reprinted from Mediaevalia 7 (1981 [1984]) in: Old English Newsletter: Subsidia, Vol. 11 

(Binghampton, 1985).  
 

prov. Enlgland vii; 
prov. Germany viii 

Bede; Alcuin* Epistola Jerome Ep. 20 174   

Bede; Alcuin*   Jerome In Isaiam 178; A&C 304 
viii; prov s. ix-x Bury 
St. Edmunds 

Bede; Alcuin*   Jerome In Titum 181   
Bede; Alcuin*   Jerome In Zachariam 182   
Bede; Alcuin*   Theophilus of Alexandria Prologue to his Easter cycle 252   
Bede; Alcuin*   Vegetius Epitoma Rei Militaris 254   
Bede; Alcuin*   Victorius Aquitanus Easter cycle 257   
Bede; Alcuin*    Ambrose De Fide Catholica 58   
Bede; Alcuin*; Aelfric   Augustine De Trinitate 94 viii and viii-ix 
Bede; Alcuin*; Aelfric   Isidore of Serville Quaestiones in Vetus Testamentum 169   

Bede; Alcuin*; OE Orosius?   Eutropius Breviarium Historiae Romanae 137; A&C 298 

viii; preserved in 
Leningrad; insular 
connections? 

Bede; Alcuin*?   Persius Sat. 4, 50 219   
Bede; Aldhelm?   Ambrose Hexaemeron 59   
Bede; Boniface (demanded the 
collection of Nothelm of 
Canterbury) Epistola Gregory I Epistola 150; A&C 300   
Bede; Boniface* Grammatica Audax De Scauri et Palladii Libris Excerpta 79   
Bede; Boniface*   Augustine De Mendacio 89   
Bede; Boniface*   Charisius Ars Grammatica 109   
Bede; Boniface* Epistola Jerome Ep. 71 175   
Bede; Boniface*; Alcuin*; Aelfric   Isidore of Serville Etymologiae 167 mss with A-S glosses 
Bede; Eddius Stephanus* Tab. Pasch. Dionysius Exiguus Paschal tables 130   
Bede; Irish? Grammatica Dositheus Ars Grammatica 132   
Bede; Koaena, bishop of York   Dracontius De Laudibus Dei 133   
Bede; mentioned in 
correspondention to Lul by Milret   Optatianus Porphyrius Carmina 225   
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of Worcester 

Bede; Vita Antiquissima Gregorii Homiliae Gregory I Homiliae in Ezechielem 151 viii (3) 
Bede?   Eucherius Instructiones (ad Salonium) 136   
Bede? Graecae Josephus Jewish Wars 146   
Bede? Graecae Origin Homiliae 146   
Bede?   Hagesippus   A&C 301   
Bede?   Hippocrates Aphorisms 159   

Bede?   Isidore of Serville 
In Libros Vet. Et Nov. Testamentorum 
Proemia 168   

Bede? Epistola Jerome Ep. 148 176   
Bede?   Jerome In Paralipomenon 179   
Bede?   Julianus Eclanensis De Bono Constantiae (lost) 186   
Bede? Homiliae Origen Hom. 4 in Genesim 208   
Bede?     Psalterium Hyronymi sec. Hebraeos 232   

Bede?   
Synaxarium of 
Constantinople   247   

Bede?; Alcuin (prob. England) Sylloge   
Sylloge of Canterbury (collection by English 
pilgrims of s. viii) 246   

Bede?; Alcuin*   Cassiodorus De Orthographia 107   
Bede?; Alcuin*   Cicero Tusculans 113   
Bede?; Alcuin*   Ovid Ars Armatoria 211   
Bede?; Aldhelm   Jerome In Ezechielem  176   
Bede?; ASC?   Isidore of Serville Chronicon 166; A&C 303   
Bede?; Boniface*   Cassiodorus Historia Tripartita 107   
Bede?; Eddius Stephanus*?   Tertullian Adversus Judaeos 250   

begging letters in Alfred days   
Ellias III, patriarch of 
Jerusalem medical formulae 134   

bishop Acca Epistola Augustine Ep. 147 (De Videndo Deo) 87   
Bishop Acca; Bede; Alcuin*; 
anonymous Vita Cuthberti Hymni Ambrose In Lucam 61   
bishop Daniel to Boniface   Augustine De Fide Et Operibus 88   
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Boniface*   Augustine Ad Consentium de Mendacio 90   
Boniface* Sermones Caesarius of Arles Serm. 29, 1 103   

Boniface*     
Carmen ad Flavium Felicem de Resurrectone 
Mortuorum A&C 299   

Boniface* Grammatica Veleius Longus   255 viii 
Boniface*; Aelfric Sermones Augustine serm. 278 93   
Boniface*; Alcuin* Epistola Jerome Ep. 52 175   
Boniface*; Alcuin*   Julianus Pomerius De Vita Contemplativa 187   
Boniface*; Alcuin* Grammatica Phocas Ars Grammatica? 221   
brought to England by Hadrian 
and Theodor Commentaria Titus Gallus Commentary on Virgil 143   
Council of Hatfield Consilia   Council of Rome 122   
Council of Hatfield Consilia   Second Council of Rome 122   
Council of Hatfield; Alcuin* Consilia   council of Constantinople 121   
Council of Hatfield; Bede Consilia   Council of Ephesus 121; A&C 297   
Council of Hatfield; Bede Consilia   Council of Nicea 122   
Council of Hatfield; Bede; Eangyth; 
Alcuin* Consilia   Council of Chalcydon 121; A&C 297   
Council of Hertford; Bede; 
Boniface* Consilia   Council of Antioch 121   
Council of Hertford; Eddius; BedeConsilia   Council of Africa 121   
Council of Pancahala (787) Sermones Augustine serm. 8, no. 8 92   
Council of Pancahala (787)   Prudentius Dyptichon 231   
doubtfully attributed to Bede     De Ratione Temporum 248 ix 
Eangyth to Boniface; Lul* Epistola Jerome Ep. 14 174   
Eddius Stephanus*?   Jonas Vita Columbani 185   
Egbert   Gregory I Antiphonarius Liber 148   
Egbert; Eddius Vita Wilfridi; 
Aldhelm; Bede; Boniface*; Alcuin*Regula Benedict Regula 99; A&C 292   
English verse/prose Andreas (ix) Apocrypha   Acts of Andrew and Matthias 68   
gift to Alfrid of Northumbria (a.   Adamnan De Locis SS. 52   
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705); Bede 
imitated in the Epistola Alchfridi 
Anchori (c. 735) Sermones Caesarius of Arles Serm. 201 104   
influence on Alfredian translation 
of Boethius   Remigius of Auxerre 

Commentary on Boethius' De Consolatio 
Philosophia 235   

Irish s. vii; Aethelwold's booklist; 
Alcuin (prob. York); Aelfric   Pseudo-Cyprian De Duodecim Abusivis Saeculi 126; A&C 297   
Irish?   Boethius Arithmetica 100   

Irish?; Bede? Computistica   
De computo Dialogus et De Divisionibus 
Temporum 119   

Listed as sent to Canterbury by 
Gregory the Great Passionale   

Passionarum Sanctorum incipiens a Stio. 
Apollinare.. 215   

loc. cit. Hymni Ambrose 2, 1 59   
loc. cit. Hymni Ambrose 3, 1 59   
loc. cit. Hymni Ambrose 4, 15-16 60   
loc. cit. Hymni Ambrose 8, 1-4 60   
Lupus of Ferrrières tried to borrow 
it from York   Quintillian Institutionum oratorium libros XII 233   
Mirabilia Orientis written in s.viii 
England   Fermes Epistola ad Hadrianum Imperatorum 139   
monk of Wenlock; Aldhelm; 
Aelfric Apocrypha   Apocalypsis Pauli (Visio Pauli) 72   

ASC Tab. Pasch. Dionysius Exiguus Cyclus Paschalis 130 
viii1; Northumbria, 
Lindisfarne? 

OE Orosius?   Dicuil De Mensura Orbis Terrae A&C 298   
OE Orosius?   Festus De Verborum Significatu A&C 299   
OE Orosius?   Sex. Julius Frontinus   A&C 299   
OE Orosius?   Fulgentius De Aetatibus Mundi A&C 299   
OE Orosius?   Ravenna Geographer   A&C 312   
OE Orosius?   Apollonius Sidonius   A&C 313   
OE Orosius?   Suetonius   A&C 313   
OE Orosius?   Julius Valerius   A&C 315   
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OE Orosius?   Valerius Maximus   A&C 315   
referred to in Theodore glosses   Epiphanius Ancordatis   135; A&C 298 vii2 
similarities with Beowulf?   Apollonius of Tyre   74   
source for A-S Phoenix (c. 800)   Lactantius (contributed to) de Ave Phoenice 191   

Synod of Whitby; Aldhelm; Bede   Pseudo-Anatolius De Ratione Paschali 64 

viii (fragment) in A-S 
majuscule and 
minuscule 

Synod of Whitby; Aldhelm; Bede   Rufinus 
Historia Ecclesiastica (translation and 
continuation of Eusebius) 236 ix 

Tatwine   Consentius   123 
viii; insular mss, likely 
Irish 

Tatwine; Boniface* Grammatica Asper   78 viii 
brought by Theodore; Hadrian Graecae     146   
Theodore glosses Apocrypha   Leptogenesis 69   
Theodore glosses   Sophronius   245   
Theodore glosses   Chrysostom   110 vii2 
Theodor's glosses   Gregorius Nazianzenus Orationes (translated in Latin by Rufinus) 154 vii2 
Theodore glosses   Ephrem Syrus De compunctione Cordis 135 vii2 
Theodore glosses; Bede   Clement of Alexandria Hypotyposes (lost) 115 vii2 
Theodore penitential Epistola Basil Ep. 217 (Ad Amphilochum 3) 98   
Vita Antiquissima Gregorii Epistola Jerome Ep. 46 174   
Vita Cuthberti   Isidore of Serville De Officiis Ecclesiasticis 169   
Vita Guthlaci of Felix (c. 740)   Sulpicius Severus Dialogues 242   
Vita Guthlaci of Felix (c. 740)   Theodoret Theodulus 250   
Vita Guthlaci of Felix (c. 740); 
Alcuin*   Sulpicius Severus Epistola 242   
Vitae Cuthberti; Vita Cuthlaci; 
Bede   

Athanasius (translated in latin 
by Evagrius) Vita Antonii 78   
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