
Widukind 
 

De grote tegenspeler van Karel de Grote 
 

Tijdens een vakantie in de omgeving van het Teutoburger Woud bezochten we het plaatsje Enger 

(Noord-Rijn-Westfalen, district Herford) en stuitten daar in de plaatselijke Stiftskerk op een heel 

bijzondere graftombe. Deze tombe herinnert aan het feit dat in deze kerk de belangrijke Saksische 

hertog Widukind begraven zou liggen… 

 

Wie was Widukind? 

De Frankenkoning Karel de 

Grote had een tegenspeler die 

hem meer dan 30 jaar het 

leven zuur maakte. Zijn naam 

was Widukind (Wittekind), 

dat letterlijk kind van het 

woud betekent. 

Als ergens in het grote 

Frankenrijk opstanden uitbre-

ken en vreemde volken bin-

nenvallen, ziet Widukind zijn 

kans schoon om zich even-

eens te roeren en tegenstand 

te bieden. Hij en zijn volk 

voelen er niets voor om zich 

laten te onderwerpen en tot 

christen te laten bekeren, ze 

hebben immers hun eigen 

goden.  

Over Widukinds jeugd en afstamming is weinig bekend, maar hij moet een belangrijk man 

geweest zijn, want hij was immers getrouwd met de Deense prinses Vestfold, zuster van de 

Deense koningen Ragnar en Siegfried. (Anderen noemen haar ook wel Gerberga). 

 

Widukinds verzet   

In 772 onderneemt Karel een eerste expeditie tegen de Saksen. Zonder veel moeite weet hij door 

te dringen tot het hart van het Saksische rijk en laat er een belangrijk heiligdom verwoesten. Zes 

jaar later komen de Saksen weer in opstand, deze keer onder leiding van Widukind. Karel trekt 

onmiddellijk tegen hem op, maar Widukind krijgt hij niet te pakken, die is naar zijn 

schoonfamilie in het hoge noorden gevlucht. In 782 probeert Widukind het nogmaals, maar ook 

deze keer zonder succes. Karel treedt nu mededogenloos op en laat 4500 Saksen executeren. Na 

een derde mislukte poging ziet Widukind in dat verder verzet niets oplevert en dat hij daarmee 

zijn volk alleen maar meer ellende en nood brengt. In 785 geeft hij zich als laatste Saksische 

edelman over en laat zich met kerst te Attigny tot Christen dopen, waarbij Karel de Grote als 

peetoom optreedt. De paus organiseert ter gelegenheid van deze doop een groot feestmaal. Deze 

gebeurtenis wordt afgebeeld op een bronzen wandplaat in de kerk van Enger.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herford_%28district%29


Widukind behoudt zijn positie als hertog van de Saksen. Daarnaast zou hij ook graaf van 

Hamaland zijn geworden. Hij is de stamvader van belangrijke Saksische families zoals de 

Ottonen, Welfen, Ascaniërs en Billungen en via zijn achter-achterkleindochter Mathildis van 

Ringelheim zouden zelfs de Europese vorsten van Widukind afstammen, maar daarover bestaat 

geen volledige zekerheid.  

Widukind wordt de held van de Saksen en niet alleen van de Saksen... 

 

Het museum te Enger 

Vlak naast de kerk bevindt zich een prachtig 18e eeuws vakhuis dat rond 1933 door de 

aanhangers van Hitler werd ingericht als museum voor Widukind. Zij hadden een nationale held 

nodig. Voor het museum verrees een enorm ijzeren standbeeld, dat in de oorlogsjaren is 

neergehaald omdat men het ijzer nodig had voor kogels! Maar in de naastbijgelegen plaats 

Herford is nog wel zijn standbeeld te bewonderen. 

 

 

 
 

De grafplaat in de kerk 

Achter het altaar bevindt zich de tombe. Het zandstenen relief daarop toont de levensgrote 

gestalte van een jongeman in heersersornaat. Op het hoofd draagt hij een spangenkroon en de 

vingers van zijn linkerhand laten een tot nu toe niet verklaard teken zien. Wil dit teken, misschien 
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een Noors Runeteken, misschien zeggen dat hij in het verborgene nog steeds zijn eigen goden 

aanbad?   

Wat de grafplaat betreft, deze wordt gedateerd op omstreeks 1100, waarmee zij als een van de 

vroegste grootplastische werken in Duitsland wordt beschouwd. De houten onderbouw is eind 

16e eeuw vervangen door een stenen onderbouw. Karel IV bezocht in 1377 het graf en dit bezoek 

wordt als bewijs aangehaald dat Widukind hier ook daadwerkelijk begraven ligt.  

 

Stoffelijke resten 

De heren van het vlakbij gelegen stift lieten rond 1200 in het oostelijk deel van het schip een graf 

openen en haalden er menselijke beenderen uit. Of zij deze toen al als de resten van Widukind 

beschouwden is niet geheel duidelijk, wel zeker is dat zij ze bij hun verhuizing in 1414 naar 

Herford als Widukindrelikwien meenamen. In 1822 kwamen de relikwien terug naar Enger en 

werden in een houten schrijn bewaard. 

Toen in 1970 echter deze resten atropologisch werden onderzocht, bleek het om de resten van een 

jonge vrouw te gaan! Maar er was hoop. Tegelijkertijd werd er bij een opgraving in de kerk voor 

het hoofdaltaar de graven gevonden van drie mannen. Twee mannen van rond de  60 jaar en een 

jongeman van circa 16 jaar. DNA onderzoek heeft uitgewezen dat ze familie van elkaar waren, 

maar dat er geen vader-zoonrelatie aantoonbaar was. Om nu werkelijk te kunnen aantonen dat 

één van de 60 jarigen inderdaad Widukind is, zou er DNA onderzoek moeten worden verricht op  



het skelet van koningin Mathilde die in de abdij van Quedlinburg begraven werd en wiens graf 

bekend is. Daarvoor is tot nu toe nog geen toestemming verleend. Misschien maar goed ook, dan 

blijft de mythe in ieder geval in stand. 

 

Mathilde van Ringelheim 

Achterkleindochter Mathilde trouwde in 909 met koning Hendrik I (Hendrik de Vogelaar) en 

werd de moeder van  

• Otto I de Grote, koning en keizer van het Heilige Roomse Rijk, 

• Bruno de Grote, aartsbisschop van Keulen, 

• Hendrik I van Beieren 

• Gerberga van Saksen, die huwde met Lodewijk IV van Frankrijk en 

• Hedwig, moeder van Hugo Capet. 

Mathilde is diegene die in 947 bij de kleine kerk in Enger een klooster stichtte, het Dionysiusstift, 

het oudste koninklijke kannunikenstift in Westfalen, dat tot 1414 is blijven bestaan en vervolgens 

naar Herford is verhuisd. In een heiligenvita over het leven van koningin Mathilde wordt 

Widukind als stichter van de eerste kerk in Enger genoemd en daarom wordt Mathilde ook als 

zijn nazate beschouwd. 

Stoffelijke resten in de Stiftskerk te Enger. 
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Dat Widukind in de Stiftskerk te Enger begraven zou liggen wordt voor het eerst gewag gemaakt 

in 1216 in de Reimkroniek van de geleerde monnik Eberhard van Ganderheim. Als hij het over  

Widukind heeft schrijft hij ‘De here starf unde warte tot Engere begraben.’ 

 

 
 

Widukind en onze regio. 

Wat heeft Widukind nu met onze regio te maken zult u zich afvragen? Toch wel een klein beetje, 

doordat zijn vermeende nakomelingen bezittingen in onze contreien hadden. Bijvoorbeeld: keizer 

Otto III, de achterkleinzoon van koningin Mathilde schenkt in 997 aan een bij Aken te stichten 

klooster op de Luisberg predia (goederen) o.a. te Ommeren, Maurik en Leidon (waarmee Leede 

bij Kesteren bedoeld wordt). Dit was hem door een zekere weduwe Alda opgedragen, waarmee 

de beruchte Adela van Hamaland wordt bedoeld die in die tijd weduwe was. De familie van haar 

eerste man zouden afstammelingen zijn van Widukind.  

Het Stift Enger had trouwens in die tijd zelf ook een relatie met onze regio en wel met een goed 

onderaan de Amerongse berg. In 950 geeft koning Otto I aan het bovengenoemde klooster te 

Enger bij Herford namelijk een goed te Agilmari in de Veluwe in het graafschap van ene Linger 

(Liugeri?). Algemeen wordt aangenomen dat hiermee het tegenwoordige Egelmeer bedoeld 

wordt dat in het bos tussen Amerongen en Rhenen ligt. Widukinds afstammelingen hadden in 

onze streek dus bezittingen liggen en daarmee is de link gelegd. 



Tot slot 

Widukind verscheen later in tal van legenden als heilige en bouwer van vele kerken. Vóór zijn 

doop zou hij op een zwart paard hebben gereden en daarna op een wit. Het zwarte paard 

(Saksenros) is afgebeeld op het wapen van Herford en het witte paard op de vlaggen van Noord-

Rijnland-Westfalen, Nedersaksen, Twente en in het Engelse graafschap Kent. De voormalige 

gemeente Renkum voerde zowel een zwart als een wit paard in haar wapen. Hoe is Kent te rijmen 

met Renkum zult u zich afvragen? Daarvoor heb ik wel een vermoeden, maar dat vergt meer 

onderzoek… 
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