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Redbad: over het vuren van de pijl en het
kruis als icoon. Een historische verbeelding
van een hedendaagse boodschap
T HEO MEDER

I

n 2018 verscheen de Nederlandse film Redbad,
naar een scenario van Alex van Galen, onder
regie van Roel Reiné en productie van Klaas
de Jong en het kan met recht een on-Nederlandse
speelfilm genoemd worden.1 Met een budget van
acht miljoen euro kon men een waar spektakelstuk maken over de roemruchte avonturen van
Redbad, de koning der Friezen die eind zevende,
begin achtste eeuw leefde.
In deze bijdrage wil ik stilstaan bij wat missers,
anachronismen en inspiratiebronnen en bij de
vraag of historische films niet vooral commentaar
leveren op hedendaagse sentimenten.

Inhoud

Een korte samenvatting van de inhoud. Als jonge
man maakt Redbad bezwaar tegen het levend
verbranden van twee jonge meisjes uit de eigen
stam om de godin Freya gunstig te stemmen,
maar hij zwicht onder de druk van de traditie.
Zijn vader, koning Aldigisl, wordt gedood door
de Frankische troepen die Dorestad innemen,
terwijl Redbad zijn vriendin Fenne nog even
van de brandstapel redt. Redbad wordt schuldig
bevonden aan het ongeluk dat de Friezen ten deel
valt en wordt vastgebonden op een vlot geofferd
aan de ‘Vader van de zee’.
Hij overleeft en spoelt aan op de Deense kust,
trouwt met de Deense prinses Frea (die heimelijk christen is) en slaat een aanval van Zweedse
Vikingen af. In Frankrijk probeert Redbad vergeefs
zijn zus Sinde te redden van de doop en een Frankisch huwelijk.

Ondertussen rukt in Fryslân het militaire en religieuze gevaar op: gesteund door Frankische troepen
bekeren de missionarissen Willibrord en Bonifatius met bruut geweld de Friese bevolking en wordt
een heilige Donareik omgehakt. Als Redbad, Frea
en hun zoontje Poppo in Frankische gevangenschap geraken, stemt Redbad er onder zware druk
mee in om zich te bekeren en te laten dopen.
Als Redbad (conform de sage) in het doopvont
vraagt of hij in het hiernamaals zijn voorvaderen
zal terugzien in de hemel, krijgt hij van Willibrord
een ontkennend antwoord, waarna Redbad van de
doop afziet: liever ontmoet hij na zijn dood zijn
voorouders in de hel, dan een eeuwigheid in de
hemel te moeten doorbrengen met een stel armzalige christenen.
Na een ontsnapping wordt Redbad uiteindelijk erkend als de aanvoerder en koning der
Friezen. In een nachtelijke veldslag tijdens een
maansverduistering brengen de ‘barbaarse’ en
‘heidense’ Friezen (met hulp van de Denen) de
Frankische troepen een gevoelige nederlaag toe
‘Voor Wodan!’

Geen Braveheart

Zo’n plot moet toch haast wel garant staan voor een
overweldigend heldenepos. De film heeft een paar
sterke kanten: het fraaie camerawerk, de prachtig
gekozen locaties, mooie zwarte Friese paarden, de
Friese kostuums en decors die behoorlijk authentiek aandoen… De filmmuziek is een verhaal apart
– die is natuurlijk niet achtste-eeuws, maar episch
en bij tijd en wijle bombastisch, zoals dat hoort bij
een spektakelfilm.

1 Zie de Redbad-trailer op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uzaUFl7v7CM (deze en volgende links geraadpleegd
17 juli 2020).
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Al zijn de dialogen soms wat krakkemikkig, ook
de acteurs doen hun uiterste best, behalve dan
misschien Jack Wouterse als Willibrord die zijn
rol als religek iets te bezopen en lachwekkend
speelt. En al met al is Redbad met zijn strijd
van ‘the North against the South’ geen Game of
Thrones geworden; misschien wel qua vormgeving, maar de plot wordt nergens echt spannend,
verrassend of boeiend – er wordt wel gezegd dat
Redbad vooral aan elkaar hangt van filmclichés.2
Redbad is ook geen Braveheart geworden, wat
best had gekund: wat de vrijheidsstrijder William
Wallace was voor Schotland, had Redbad in deze
film voor Fryslân kunnen zijn. Redbad wordt wel
degelijk ook als vrijheidsstrijder geportretteerd.3
In zijn toespraak voor de troepen, vlak voor de
laatste veldslag, benadrukt hij identiteit en vrijheid: ‘Dit is het land van vrije mensen, die buigen
voor niemand (...) En dat pakt niemand van ons
af’. Maar ik vraag me af hoeveel mensen hierna
nu de bioscoop hebben verlaten met een van trots
gloeiend hart.
Gelukkig is anderzijds ook de grootste historische fout in Braveheart vermeden: Wallace loopt
daar rond in een kilt, terwijl het nog eeuwen
zou duren voordat die zou worden uitgevonden.
Gelukkig is in Redbad geen banier met rode
pompeblêden te bekennen, want het zou ook nog
eeuwen duren voordat het Friese wapenschild en
de Friese vlag werden geïntroduceerd.4 En een
andere historische misser die keurig vermeden
is: de Vikingen hebben in de film terecht geen
helmen met hoorns op.
De verwachtingen van de makers waren
hooggespannen, maar het grote publiek bleef
weg: de film Redbad trok zo’n 40.000 bezoekers,
terwijl minstens op het tienvoudige was gerekend.
Tussen 1 en 4 januari 2019 werd de film onder
de titel Redbad. The Legend als vierdelige tv-serie

uitgezonden.5 Met een ondertitel als The Legend
werd weliswaar meer aandacht gevraagd voor de
fictieve kanten van het verhaal dan voor de historiciteit, maar ook de miniserie werd geen kijkcijferhit. De verliezen zullen straks deels moeten
worden terugverdiend op sites voor video on
demand, zoals Netflix of Videoland. Op de website
van de Internet Movie Database (IMDb) krijgt
Redbad van een internationaal publiek slechts een
magere 5,4 op een schaal van 10.6

Eigenaardigheden

Bezien we wat aspecten die naar mijn mening
minder zijn geslaagd.
Om te beginnen is de film met tweeënhalf uur
véél te lang: in plaats van de plot voor de televisie
nog eens op te pompen naar vier uur, had de film
beter teruggesneden kunnen worden tot anderhalf
of twee uur.
Hoe hard er ook getraind is op de gevechten,
het oogt regelmatig toch wat knullig: soms gaat de
tegenstander al liggen voordat hij geraakt wordt,
zeker in gevecht met vrouwen. De gevechten zijn
sowieso enorm schatplichtig aan de onrealistische
choreografieën van de Hollywoodstudio’s, met
kungfu-achtige sprongen en stoere bewegingen
en maniertjes, die erg cool lijken, maar die je in
een echt gevecht alleen maar enorm kwetsbaar
maken.
In een vluchtscène wordt van een hoge brug
een bungeejump gemaakt met een gewoon stuk
touw om het middel. Dat oogt heel spectaculair, maar in werkelijkheid zou de klap iemand
tenminste een dwarslaesie bezorgen.
Als Redbad op een vlot wordt gebonden en
wordt geofferd aan de ‘Vader van de zee’ zijn er
meerdere mannen voor nodig om het vlot de zee
in te duwen. Je ziet gewoon dat het niet erg wil
lukken, want zoals we weten duwt de branding

2 Jona Lendering, ‘Redbad’, Mainzer Beobachter (5 juli 2018) (https://mainzerbeobachter.com/2018/07/05/redbad/).
3 Over de historische ontwikkeling in de beeldvorming rond Redbad, van stijfkoppige heiden tot heldhaftige koning, zie: Han
Nijdam en Otto S. Knottnerus, ‘Redbad, the Once and Future King of the Frisians’ in: Simon Halink (red.), Northern Myths,
Modern Identities. The Nationalisation of Northern Mythologies Since 1800 (Leiden 2019), 87-114.
4 Vgl. Nijdam en Knottnerus, ‘Redbad’, 99.
5 Ton van der Laan, ‘Bioscoopflop Redbad deze week in vier delen op televisie: “Verhaal komt op tv beter tot z’n recht”’,
webpagina Leeuwarder Courant (31 december 2018) (https://www.lc.nl/friesland/Bioscoopflop-Redbad-deze-week-in-vierdelen-op-televisie-Verhaal-komt-op-tv-beter-tot-zn-recht-24009843.html).
6 Internet Movie Database: ‘Redbad (2018)’ (https://www.imdb.com/title/tt6155374/?ref_=fn_al_tt_1).
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zo’n vlot meteen het strand weer op. Toch drijft
even later Redbad midden op zee en je vraagt je af
hoe die mannen dat voor elkaar hebben gekregen.
Op de kust van Denemarken spoelt Redbad aan
zonder het vlot, dat in stukken is gebroken.
Er is nóg een scène met de zee die niet klopt.
In een slag om Dorestad worden de ruiters van
Redbad achtervolgd door de Frankische cavalerie. Redbad bedenkt een list en lokt de ruiters
het zeewater in. Nu ligt Dorestad in het midden
van Nederland en bepaald niet aan de kust, dus
de paarden moeten eigenlijk een paar uur hebben
lopen draven, wat niet strookt met het tijdsverloop
van de slag. De krijgslist werkt: de vloed komt
razendsnel op (hetgeen Redbad van priesteres
Idwina had geleerd te voorspellen), de ruiters van
Redbad rijden op tijd de zee weer uit en de Frankische ruiters verdrinken jammerlijk. Een beetje
onwaarschijnlijk dat die Franken niet ook gewoon
weer naar de kust hadden kunnen rijden.

Bekering en taalgebruik

Dat de bekering van de heidenen niet altijd zachtzinnig is verlopen, wil ik wel geloven. Maar missionarissen als Willibrord en Bonifatius moesten
het toch vooral hebben van hun beminnelijkheid,
welsprekendheid en overtuigingskracht. Deze
beide vormden ook geen duo, zoals de film suggereert. Willibrord was na de Frankische nederlaag
niet meer welkom bij de Friezen om politieke, niet
om religieuze redenen. Bonifatius werd daarentegen getolereerd. Redbad was dus niet mordicus
antichristelijk.7
In de film slaat Willibrord zijn aspirant-gelovigen met een steen voor de smoel en verzuipt
hij onwillige gelovigen bijna in het doopvont. Ook
Redbad wordt in zijn witte doopkleed minutenlang onder water gehouden door de heilige, maar
hij overleeft het en gelukkig is dat doophemd na
een klein minuutje al weer helemaal droog. Overigens zou Redbad – volgens niet al te betrouwbare historische bronnen – met een been in het
doopvont hebben gestaan met de Frankische
missionaris Wulfram en niet met Willibrord.8 Die

persoonsverwisseling is een kwestie van epische
verdichting.
In de verfilming komen behalve Friezen,
Franken en Denen ook Angelsaksen voor, namelijk de beide missionarissen Bonifatius en Willibrord. Daarmee kwamen de makers voor een
taalprobleem te staan: laten we ze allemaal hun
eigen taal spreken? Dat zou voor de schrijvers,
acteurs, kijkers en luisteraars erg vermoeiend zijn
geworden (zij het wel realistisch). Er is voor een
redelijk elegante oplossing gekozen. De Friezen
spreken Nederlands; alle anderen spreken Engels.
De missionarissen hebben ook Nederlands
geleerd (anders wordt prediken wel wat lastig). En
enkele Friezen kunnen ook Engels praten. In de
praktijk konden (Angel-)Saksen en Friezen elkaar
rond 700 vermoedelijk nog zonder veel moeite
verstaan.
Sommige zinnen doen nogal curieus aan.
Als Redbad met vrouw en kind terugkeert uit
Denemarken, dringt de hele nieuwsgierige stam
zich aan de dood gewaande held op (even in het
midden latend waarom ze blij zijn dat hij terug is
– hij moest toch dood?). Het wordt zo druk dat
broer Gebbe spontaan Noord-Hollandse straattaal begint te bezigen: ‘Hee mensuh, opbokkuh,
opbokkuh, weg.’ In reguliere woordenboeken zul
je het woord ‘opbokken’ voor ‘wegwezen’ niet snel
vinden.

Anachronismen

Op het terrein van taalgebruik kunnen we vervolgens opschuiven van irritaties naar anachronismen. Tot twee keer toe hoort men aanvoerders
tegen hun boogschutters roepen: ‘Fire!’ en ‘Vuur!’
In werkelijkheid is men dat pas gaan roepen met
de introductie van het buskruit en vuurwapens
alhier en dat is zo’n zes eeuwen later. De aanvoerders hadden natuurlijk ‘Shoot!’ en ‘Schiet!’ moeten
roepen.
Een ander detail: op zeker moment ruziet
Pepijn van Herstal met zijn zoon Karel Martel over
de verovering van Noord-Holland. De zoon wil
snel aanvallen, Pepijn is tegen. Zo’n twee seconden

7 Vgl. Sven Meeder en Erik Goosmann, Redbad. Koning in de marge van de geschiedenis (Houten 2018), 79, 88-89, 136.
8 Nijdam en Knottnerus, ‘Redbad’, 90; Meeder en Goosmann, Redbad, 9.
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1. en 2. Stills uit Redbad: tattoos en beschilderingen. Bron: Farmhouse Films, Redbad (2018)

is dan de landkaart te zien, met daarop Alkmaar
(Alcmere) en Medemblik (niet volledig leesbaar).
Alkmaar zou ten zuiden van Medemblik moeten
liggen, maar op de kaart ligt het ten noorden.
In de film laat de fanatieke Willibrord de
Donareik omhakken om te laten zien dat Donar
een machteloze god is in vergelijking met de
god der christenen. Volgens historische bronnen
was het niet Willibrord, maar Bonifatius die
een Donareik liet omhakken.9 Dat gebeurde bij
Fritzlar in Duitsland in 723, dus ook nog eens
vier jaar na de dood van Redbad.
Dan de tattoos en beschilderingen. Een
stammengroep als de Picten (nomen est omen)
zou zichzelf met blauwe verf hebben beschilderd
om er vervaarlijk uit te zien.10 In de film Redbad
zien we Denen en Zweden met tamelijk modieus
opgeschoren haar en een soort Viking tattoo op
de hoofdhuid. De zus van Redbad heeft tattoos in
haar nek. Het is maar zeer de vraag of dit soort
tatoeages toen voorkwam. Ook interim-koning
Jurre heeft opgeschoren haar en lijkt een tattoo in
een streeppatroon te hebben, maar dat moet een
schildering geweest zijn, want in latere scènes zijn
de strepen weer verdwenen (afb. 1 en 2).

Religie, offers en vrouwbeeld

De vorige voorbeelden waren echter minor details.
Veel belangrijker voor het verhaal is de verbeelding van de natuurgodsdienst die door de Friezen
wordt aangehangen. Blijkens de film geloofden ze
in Wodan (‘Wodan heeft ons verlaten’ en ‘Voor
Wodan!’), Donar (van de eik), Freya en ook nog
een naamloze ‘Vader van de Zee’. Of het geloof in
deze goden voor elke Germaanse stam opging, is
helemaal niet zeker.
Contemporaine bronnen getuigen dat de
oude Friezen de god Fosite hebben aanbeden,
maar daar hoor je in de film niets over. In een
Oudsaksische doopbelofte van omstreeks het jaar
800 moeten de aspirant-gelovigen Wodan, Donar
en Saxnot afzweren – ook die laatste (Saksische)
god wordt in de film nergens genoemd.11 Volgens
de film geloofden de Friezen in het Walhalla, wat
volgens de historische bronnen niet het hiernamaals voor iedereen was (zoals gesuggereerd lijkt
te worden), maar meer een hemelse plek voor
gesneuvelde dappere strijders.
Dan zijn er de rituelen. In de film worden
nogal wat mensen geofferd om de goden gunstig te
stemmen. Zo wordt Redbad als ongeluksbrenger
aangewezen en geofferd aan de god van de zee.
Nog veel kwalijker is het ritueel aan het begin van
de film. Er is misoogst na misoogst geweest en dus

9 Hubertus Lutterbach, Bonifatius – mit Axt und Evangelium. Eine Biographie in Briefen (Freiburg 2004), 49-57.
10 Maggie M. Williams, ‘Celtic Tattoos: Ancient, Medieval and Postmodern’, Studies in Medievalism 20 (2011), 171-189, aldaar
172-173.
11 Marco Mostert, ‘Utrecht zwischen York und Fulda. Anfänge niederländischer Schriftlichkeit im Frühmittelalter’ in: Ulrike
Zellmann, Angelika Lehmann-Benz en Urban Küsters (red.), “Wider den Müßiggang ...” Niederländisches Mittelalter im Spiegel
von Kunst, Kult und Politik (Düsseldorf 2004), 21-39, aldaar 23-24.
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moeten er twee jonge vrouwen geofferd worden
aan Freya om haar gunstig te stemmen. Het is op
z’n zachtst gezegd heel improductief als een stam
systematisch de eigen jonge vruchtbare vrouwen
offert, want voordat je het weet heb je geen stam
meer over. In nagenoeg alle culturen waarin
mensenoffers worden gebracht, zijn de slachtoffers gevangenen uit een vijandige stam. Daarmee
stem je de godheid óók gunstig en het gaat niet
ten koste van mensenlevens uit je eigen familie.
Enigszins merkwaardig is waarom de meisjes die
op de brandstapel worden gezet een soort kroon
van takjes op het hoofd krijgen – haast een soort
doornenkroon. Ik kom hier weldra nog op terug.
De sjamaan, (opper)priester, druïde, medicijnman of hoe je deze persoon ook wilt
aanduiden, blijkt in de film een vrouw te zijn:
Idwina (gespeeld door Renée Soutendijk). Deze
naam is kennelijk ontleend aan een toneelstuk
van de Friese activist Douwe Kalma, die hiermee
Redbads zuster aanduidt.12 De naam (Ydwine)
verwijst op zijn beurt naar Iduna, de ‘heidense’
godin van de dichtkunst. De priesteres Idwina
initieert bijvoorbeeld lotsbestemmingen, maar is
ook anderszins een magiër en astrologe. De film
wil regelmatig tonen dat de samenleving van de
Friezen niet zo patriarchaal was en dat vrouwen
een gelijkwaardige positie hadden ten opzichte van
mannen. Ook dit lijkt me een anachronisme dat
vooral gestoeld is op negentiende-eeuwse romantische denkbeelden en ongefundeerde moderne
New Age speculaties over hooggeachte kruidenvrouwtjes en verloskundigen. De gelijkheid van
man en vrouw zal een modern filmpubliek zeker
aanspreken, omdat dit gegeven keurig aansluit bij
hedendaagse emancipatoire opvattingen.
In de film is het nog weer een andere priesteres die verantwoordelijk is voor het offeren van
Redbad aan de zee, maar Idwina staat erbij en kijkt
er naar. Men zou toch denken dat een geslachtofferde held die later terugkeert not amused zal zijn
over deze sjamanistische loterijen. Maar vreemd
genoeg blijken Redbad en Idwina nog altijd de
beste vrienden; ze keuvelen ’s avonds nog eens
gezellig na over de wijze lessen die Redbad vroeger

van de opperpriesteres heeft gehad over de sterren
en planeten.
In het verlengde van het ideaal van gelijkheid
van man en vrouw staat het anachronisme van de
vele meevechtende vrouwen, onder wie Redbads
Deense echtgenote. Om te beginnen hebben
vrouwen in het verleden niet paardgereden zoals
mannen – als vrouwen al op een paard reden,
dan was dat in amazonezit. Over vrouwen met
mannenbroeken aan wil ik het niet eens hebben.
Maar vrouwen die in volle bewapening, met
zwaarden, dolken en bogen, karatetrappen uitdelend, deelnemen aan een veldslag is een volkomen
anachronisme. Serieus strijdende vrouwen zijn in
het (verre) verleden op de vingers van één hand
te tellen – het bekendste voorbeeld is natuurlijk Jeanne d’Arc. Of dacht de scenarioschrijver
aan de Walkuren, de fictieve strijdgodinnen uit
de Noordse mythologie? Ik noem met opzet de
Amazones niet, want ook die samenleving was
puur fictief. Zoals tegenwoordig in films vrouwen
bij bosjes de vechtmachine uithangen, zegt meer
over onze moderne idealen dan over de historische werkelijkheid.

Inspiratiebronnen

Om een hele speelfilm te vullen met avonturen
van Redbad, moest scenarioschrijver Alex van
Galen er van alles en nog wat bij verzinnen. Hij
heeft een en ander over Redbad gelezen en daar
zat Redbad, koning van Friesland van Arian de
Goede, geschreven in 1937, ongetwijfeld tussen. In
het interview op de bonus-DVD van Redbad zegt
Van Galen namelijk:
Het leuke was dat een oom van mijn moeder een boek
geschreven bleek te hebben over Redbad. Mijn familie
is ook half Fries. Dus die had zich er blijkbaar in de
jaren dertig van de twintigste eeuw in verdiept. Dat
boekje heb ik gebruikt als researchmateriaal. En voor
de rest hadden we eigenlijk helemaal niks.

Aan dit boekje zal hij motieven hebben ontleend
als de aanbidding van heilige bomen, de positie
van de Friese vrouw, de rol van priesteressen, de

12 Henk T.J. Miedema, ‘Redbad, Rixt en oare Fryske nammen yn Kalma syn keningsdrama’s’, Fryske Nammen 1 (1978) 76-88.
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heidense goden, de vormgeving van het dorpsplein met de offersteen, maar bovenal de tegenstelling tussen de nobele Friese heidenen en de
verachtelijke Frankische christenen, hier onder
geestelijke leiding van een agressieve Willibrord.
De Goede noemt de aanbidding van godinnen
Nehalennia, Baduhenna en Hludana en de god
Fosite, maar die worden in de film niet met name
genoemd 13 Van Galen volgt De Goede tevens in
diens overtuiging dat het motief van Redbads
doopweigering geen sage is, maar een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden: Redbads
dramatische handelen zou dan verklaard moeten
worden als een vorm van psychologische propaganda.14 Redbad liet ostentatief zien dat een goede
Fries heiden diende te blijven, trouw aan volk,
vrijheid en traditie; tegelijkertijd werden de christenen hierdoor belachelijk gemaakt. Moderne
historici beschouwen de doopsage echter als een
volksverhaal zonder enige kern van waarheid.15
De scenarioschrijver zegt tevens kennis te
hebben genomen van wat hij noemt ‘de legendes’,
waarmee dan sagen zijn bedoeld. Maar afgezien
van de doopsage, moet de oogst uiteindelijk mager
zijn geweest. Dus motieven als de bungeejump,
het offer aan de zee op een houtvlot en de in zee
verdrinkende Frankische cavalerie heeft de scenarioschrijver er zelf bij moeten verzinnen.

Maansverduistering

Een ander opmerkelijk detail is de laatste veldslag
die ’s nachts plaatsvindt. Dat is in de krijgskunst
hoogst onpraktisch want in het donker zie je niet
goed op wie je inhakt. Voor dat je het weet breng
je jouw eigen krijgsmakkers om zeep. Maar het
nachtelijke gevecht maakt in de film deel uit van
Redbads psychologische oorlogsvoering.
Door de kennis van zon, maan, planeten en

sterren die hij dankt aan Idwina weet hij wat er
die specifieke nacht staat te gebeuren: er vindt
een maansverduistering plaats. Vlak vóór de
veldslag schuift de aarde voluit tussen de zon en
de maan en treedt er een nog diepere duisternis
in. De heidense Friezen schrikken hier niet van
– mogelijk begrijpen ze dit als een gunstig teken
van Wodan. De Franken daarentegen raken gedemoraliseerd: met name de missionarissen en de
monniken storten zich angstig en weeklagend ter
aarde. En mogelijk bezorgt de maansverduistering
ook de Frankische krijgers wat knikkende knieën.
De slag wordt uiteindelijk gewonnen door de
Friezen, met hulp van de Denen. Het zou me niets
verbazen als dit motief van de cruciale maansverduistering regelrecht ontleend is aan Kuifje en de
Zonnetempel uit 1949.16 In dit stripalbum worden
Kuifje, Haddock en Zonnebloem juist op tijd
van de brandstapel gered omdat er een zonsverduistering plaatsheeft en Kuifje doet alsof hij de
zonnegod gebiedend toespreekt, waarna de Inca’s
de angst om het hart slaat.

Fostedina en de doornenkroon

Dan zijn er nog opvallende thema’s als de
connectie met de Denen, de heimelijk bekeerde
Deense prinses en de vreemde takjes op het hoofd
van de meisjes die geofferd gaan worden.
Rond 1860 schreef dominee Jan de Liefde
een boekje onder de titel Fostedina, de Friesche
Koningsdochter, of: De oorsprong der Friesche kap.17
Het verhaal is een negentiende-eeuws verzinsel en
nadien meermaals in Friese volksverhalenboeken
overgenomen, hoewel het in de mondelinge overlevering nooit gecirculeerd lijkt te hebben.18 Mogelijk heeft de scenarioschrijver de Fostedina-versie
in het Friese volksverhalenboek van J.P. Wiersma
uit 1934 gelezen.19

13 Arian de Goede, Redbad, koning van Friesland (2e bew. druk; Utrecht 2018), 32, 97.
14 Ibidem, 92-95.
15 Meeder en Goosmann, Redbad, 9-17.
16 Hergé, Kuifje en de Zonnetempel (Brussel 1949).
17 Jan de Liefde, Fostedina, de Friesche Koningsdochter, of: De oorsprong der Friesche kap (Amsterdam [1860]) (tevens in Nederlandse Volksverhalenbank: http://www.verhalenbank.nl/items/show/72467).
18 Theo Meder, Genevieve Hudson en Marianne van Zuijlen, ‘In het kielzog van Hans Brinker. Dutch Fairy Tales (1918) van
William Elliot Griffis’, Nieuw Letterkundig Magazijn 33 (2016) afl. 2, 41-50, aldaar 47-50. Meer versies op http://www.verhalenbank.nl (trefwoord Fostedina).
19 Jacobus P. Wiersma, Friesche sagen (Zutphen 1934), 107-112 (ook op http://www.verhalenbank.nl/items/show/72449).
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Hoe dan ook, de moderne sagenvorming begint
in ieder geval bij dominee De Liefde, die in zijn
boekje de Friese oudheid vanuit een christelijk
perspectief beschrijft:
De oude Friezen stamden af van dien talrijken
teutonischen of Duitschen volksstam die in het begin
onzer jaartelling zich bijna over geheel noord- en
midden-Europa uitstrekte. Zij waren van Deens,
Saksisch en Scandinavisch bloed, daarbij een sterk,
ruw, hardnekkig en oorlogzuchtig volk, dat bijna niet
te beteugelen of te overwinnen was. Hun grondgebied
was dan ook veel uitgebreider dan thans, bestaande
namelijk uit het tegenwoordige Noord-Holland,
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Hunne
godsdienst was barbaars en afgodisch, zij knielden
voor hout en steen en aanbaden de goden Wodan,
Thor en Forsitus, aan wien zij niet zelden hunne
eigene kinderen offerden. De invoering des Christendoms was hier dan ook noodzakelijk en begeerlijk.

Even verder is het:
Adgillus I, Frieslands koning, zachter en vredelievender dan zijne voorgangers, nam de zendelingen
onder zijne bescherming, begunstigde de prediking
van het Evangelie en verhinderde den opbouw van
christelijke bedehuizen niet. Doch na den dood
van Adgillus kwam er met zijnen zoon en opvolger
Radboud weder een donkere nacht van ongeloof over
dit arme land. Terwijl Radboud zijn rijk vergrootte
van Denemarken tot aan den oevers van den Rijn,
doorweekte hij de overwonnen landen met het bloed
zijner onderdanen en liet niets onbeproefd, om de
jonge Christengemeenten alom uit te roeien.20

Willibrord trekt in die tijd als missionaris rond, zo
vertelt De Liefde, die zich hier voor dit eerste stuk
baseert op de Vita Sancti Willibrordi (ca. 795) van
Alcuinus.21 Willibrord belandt in Denemarken,
waar hij een groep jonge Deense slaven vrijkoopt,
die zich willen bekeren tot het christendom. Als
Willibrord op Fositeland (Helgoland) aankomt,

doopt hij hen in een beek. Ze worden gevangen
genomen door gewapende Friezen, die hun heilige
land ontwijd menen. Er worden loten getrokken
en één Deen wordt onthoofd.22
Willibrord en de rest van zijn gezelschap
worden aan het hof van Redbad in Medemblik
gevangengezet, waar het geloof in Wodan nog
volop beleden wordt. Nu neemt de literaire fictie
een aanvang: één prinses aan het hof, Fostedina genaamd en afkomstig uit Helgoland, heeft
zich stiekem tot het christendom bekeerd en ’s
nachts bevrijdt zij heimelijk de Denen. Als haar
misdaad en gezindheid uitkomen, krijgt zij voor
straf een doornenkroon op haar hoofd – net als
haar geliefde Jezus. Het bloed stroomt langs haar
gelaat. Daarna wordt zij verbannen en Adgillus, de
zoon van Redbad, die het voor haar opgenomen
had, vertrekt eveneens. Na de dood van Redbad
keert Adgillus terug en wordt de nieuwe koning.
Hij trouwt met de eveneens teruggekeerde Fostedina en het huwelijk wordt ingezegend door
Willibrord. Omdat de littekens van de doornenkroon nog altijd zichtbaar zijn, krijgt Fostedina
een speciale gouden kroon op en dat zou de
oorsprong zijn geweest van de Friese kap of het
Friese oorijzer.
Dit verhaal is – zoals gezegd – grotendeels
fictie en Fostedina en de Friese kap komen als
zodanig niet voor in de film. Maar dat de geofferde meisjes een kroon van takjes dragen, lijkt
wel degelijk aan dit verhaal ontleend te zijn. Ook
de motieven van de heimelijk bekeerde vrouw, de
Deense connectie, het huwelijk met een christen,
het offeren van de eigen kinderen en zelfs het regelmatig aanroepen van Wodan lijken het verhaal
van Fostedina als inspiratiebron te hebben (afb.
3 en 4). Eén motief is in de film echter volkomen
omgedraaid: in de film Redbad zijn de heidenen
de good guys en de christenen de bad guys. Dit is
een centraal gegeven voor een beter begrip van de
film.

20 De Liefde, Fostedina, 1-2.
21 Nijdam en Knottnerus, ‘Redbad’, 89-90; Meeder en Goosmann, Redbad, 80, 99-100.
22 Deze episode kan gezien worden als heiligschennis en een opzettelijke provocatie van Willibrord, maar dit alles ontbreekt
in de film.
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3. Fostedina gestraft met doornenkroon. E. Gerdes, Het gouden
oorijzer der Friezen (Leiden [1897])

4. Screenshot uit Redbad: Fenne wordt geofferd aan Freya met een kroon van takjes op haar hoofd.
Bron: Farmhouse Films, Redbad (2018)

Hedendaagse boodschap

Natuurlijk kun je een speelfilm beoordelen op
zijn historische betrouwbaarheid en dan vallen
de meeste films al snel door de mand. Redbad is
op bitter weinig feiten gebaseerd: ja, Redbad heeft
bestaan en ja, er was strijd tussen de Friezen en de
Franken. De rest is fictie en het doopverhaal is een
oude sage. Als je historisch betrouwbare beelden
wilt, kun je beter een documentaire maken. Maar
dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling
om een speelfilm te maken.
En speelfilms behoren per definitie tot de
fictie, net als romans, novelles, strips, toneel en
sprookjes. De speelfilm is een avonturenverhaal,
een fictief heldenepos. Scenarioschrijver Alex van
Galen en regisseur Roel Reiné wijzen in interviews
ook allebei steeds weer op de meeslepende fictie
en niet op de historiciteit van de film Redbad. Het
is goed tegen kwaad en wel in de vijfde versnelling.
Vrijheid versus overheersing. Militaire overheersing, maar ook religieuze en culturele overheersing. Eén symbool komt de hele film voortdurend
in beeld: het kruis of de crucifix. Het is ondoenlijk
om de kruizen allemaal te tellen, omdat ze ook op
alle Frankische schilden staan, maar het zullen er
vele honderden zijn (afb. 5).

Nu naderen we de kern van de analyse. Een historiserende speelfilm is eigenlijk in hoge mate een
projectie op het verleden van onze eigen moderne
voorstellingen, van onze eigen gebruiken en
opvattingen, van onze eigen normen en waarden.
Dat loopt van haardracht, tattoo’s, paardrijden,
gevechten en vrouwen die hun mannetje staan,
tot aan opvattingen over religie, cultuur, identiteit,
traditie en vrijheid. Dit zijn bij uitstek terugkerende motieven in de film. Iedere generatie vindt
Redbad weer opnieuw uit en zet hem, als het ware,
een nieuw masker op, schrijven Meeder en Goosmann: ‘Dat is nu eenmaal het voorrecht van de
levenden: om het verleden te (ver)vormen naar
onze eigen idealen en verwachtingspatronen.’23
Hier zijn enkele quotes uit het interview met
scenarioschrijver Alex van Galen, acteur Jonathan Banks (Pepijn), designer Maikel Nijnhuis en
acteur Gijs Naber (Redbad) op de Bonus DVD van
Redbad:
• ‘Zoals wij nu eigenlijk leven in de nadagen van
het christendom, leefde hij in de nadagen van
het heidendom en was het christendom het
nieuwe geloof.’

23 Meeder en Goosmann, Redbad, 14-15.
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5. Still uit Redbad: Crucifix en kruizen. Bron: Farmhouse Films, Redbad (2018)

• ‘In zekere zin waren de christenen in het jaar
700 de jihadstrijders: de mensen die te vuur en
te zwaard de Bijbel erin kwamen rammen.’
• ‘The aberration of Christianity. About: You
believe! I mean: we can see radical Muslims
now and how insane it is. And who would definitely throw us back into the Dark Ages.’
• ‘Er zijn heel veel iconen in de wereld die
mensen herkennen. Met als voorbeeld: het
kruis, wat we heel vaak gebruiken. Dat betekent
iets bij mensen, dat brengt iets los bij mensen.
En... wat ik heel gaaf vind aan deze film is dat je
het haast als een nazi-kruis inzet. Geloof is niet
heel erg, totdat het extreem wordt. En in die tijd
was religie gewoon heel extreem.’
• ‘Hoe fundamentalistischer en orthodoxer en
fanatieker, hoe onbegrijpelijker ik het vind: een
geloof.’
Deze citaten tonen een parallel met moderne
tijden: hoe een vreemde macht van buiten zich
laat gelden en tracht te overheersen en een externe
macht die culturele en religieuze waarden aan de
autochtone bevolking opdringt waar het niet op
zit te wachten. In de tijd van Redbad vond een
confrontatie plaats tussen natuurreligie en christendom, net zoals er in onze tijd ook een culturele

en religieuze confrontatie plaatsvindt. De geschiedenis van Redbad, zoals verbeeld in de speelfilm,
is eigenlijk een metafoor voor huidige ontwikkelingen. In een recent verleden waren het de nazi’s
die ons probeerden te overheersen, nu is er de
parallel met de radicale islam.
Ik roep de toespraak van Redbad vlak voor
de veldslag nog eens in herinnering: ‘Dit is het
land van vrije mensen, die buigen voor niemand
(…) En dat pakt niemand van ons af’. Dat woord
‘afpakken’ wordt tegenwoordig ook regelmatig
gebruikt. Hoe vaak wordt tegenwoordig niet
gezegd: ze willen ons onze cultuur afpakken?
Voor een land of een regio, voor autochtone witte
Nederlanders lijkt het gevaar tegenwoordig wel
van alle kanten te komen: hun eigenheid, hun
identiteit, hun cultuur, hun privileges komen van
alle kanten onder druk te staan.
De Europese Unie en het ‘linkse’ westen des
lands met z’n windmolens en genderneutrale wc’s
vormen op deze manier een bedreiging; het verbod
op negerzoenen, op vreugdevuren en vuurwerk
met Oud en Nieuw is een aanval op het erfgoed,
net als de opvatting dat Zwarte Piet een uiting van
racisme is en de gedachte dat een blackface eigenlijk niet langer kan. En het kan vanuit deze optiek
nog erger: de homeopathische verdunning van de
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6. Friese meme uit 2017. Anti-Zwarte-Pietdemonstranten uit Amsterdam werden op weg naar Dokkum tegengehouden door de
‘blokkeerfriezen’

eigen cultuur, het gevaar van immigratie en ‘islamisering’ van de samenleving, jihadpropaganda
op islamitische scholen, IS-bruiden, haatimams,
terreurdreiging en aanslagen, Al Qaida, Islamitische Staat en het kalifaat…
Al voor de film in première ging, schreven
Meeder en Goosmann in hun studie over Redbad:
De film lijkt hiermee een bijdrage te willen leveren
aan het maatschappelijke debat over immigratie en
vluchtelingenpolitiek en neemt daar bovendien een
duidelijke stelling in. Deze boodschap zal impliciet doorklinken in de film, wellicht zonder dat de
bioscoopbezoeker zich daar direct bewust van is. Het
toont een verfijnde, maar effectieve vorm van ‘gebruik
van de geschiedenis’. Daarmee staat de film in een
lange traditie waarin het verleden gebruikt wordt, niet

Het verleden blijft namelijk een dankbaar podium
om nieuwe ideeën van een oud jasje te voorzien en
– eenmaal voorzien van het keurmerk ‘traditie’ – te
legitimeren.25

In de optiek van bepaalde mensen is op zeker
moment de maat vol. In 754 werd Bonifatius bij
Dokkum vermoord, in 2017 werden anti-Zwarte
Piet demonstranten uit Amsterdam op weg naar
Dokkum op de snelweg tegengehouden (afb. 6).
Ook al stond het scenario voor Redbad in 2017
al deels in de steigers, het verhaal van Redbads
Friezen is ook het verhaal van de ‘blokkeerfriezen’: tot hier en niet verder, wij laten niet onze
cultuur afpakken. Het is het verhaal van verzet
tegen invloeden van buitenaf die ingrijpen in de
eigen cultuur en identiteit en het eigen erfgoed.

om het beter te begrijpen, maar om een eigentijdse boodschap te verkondigen.24

24 Ibidem, 179 (mijn cursivering, TM).
25 Ibidem, 190.
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