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Inleiding  
“Gregory’s treatment of the Jews is conspicuous for its humanity.”

1
 Doorgaans wordt paus 

Gregorius I de Grote (540-604) beschouwd als groot voorvechter van de rechten van de joden; 

Gregorius voorkwam dat synagogen werden gesloopt ten gunste van nieuwe kerken, hij eerde 

hun recht op eigendom en ze hadden recht de sabbat ongestoord te vieren. Autoriteiten op het 

gebied van deze paus zijn eensgezind over Gregorius’ doorgaans ‘humane’ behandeling van 

de joden. De uitzondering hierop waren joden met christelijke slaven in hun bezit. Over het 

beleid van Gregorius met betrekking tot deze christelijke slaven en hun joodse meesters, is 

veel discussie onder historici.  Het komende overzicht zal proberen dit zo goed mogelijk te 

illustreren. 

Het historiografisch debat concentreert zich onder andere rond het gebruik en de 

toepassing van de wet door Gregorius met betrekking tot joodse slavenhandelaren en 

christelijke slaven. Om dit in te leiden zal dit onderzoek eerst een kort overzicht geven van 

deze wetten en hun overeenkomsten en verschillen. Gregorius verwees in zijn brieven niet 

naar specifieke wetten of wetboeken maar de vertaler van de brieven, historicus John R.C. 

Martyn, meent dat de specifieke wetten Codex Theodosianus 16.9 en Codex Justinianus 1.10 

zijn.
 2
  

De Codex Theodosianus is samengesteld in opdracht van de laat antieke Romeinse 

Keizer Theodosius II (408-450). Dit was een verzamelwerk van alle wetten van christelijke 

Romeinse keizers vanaf Constantijn (280-337).
3
 Wet 16.9.1 uit de Codex Theodosianus was 

oorspronkelijk uitgevaardigd door keizer Constantijn in 335 en luidt als volgt: “If one of the 

Jews shall buy and circumcise a Christian slave or of the other sects, he shall on no account 

retain that slave the circumcised in slavery, but he who suffered this shall acquire the 

privileges of liberty. And other matters.”
4
 Wet 16.9.2 volgde hierop: “If someone of the Jews 

shall believe that he should buy a slave of another sect or nation, the slave shall be 

immediately vindicated to the fisc; but if he shall circumcise the purchased slave, not only 

shall he suffer the loss of the slave, but he shall be punished, indeed, by capital punishment.”
5
 

De Codex Justinianus was in opdracht van keizer Justinianus (482-565) samengesteld en 

werd in 527 voltooid. Deze gold als algemeen wetboek in de Byzantijnse gebieden en was 

daarom van toepassing in de gebieden die vielen onder Gregorius. Codex Justinianus 1.10.1 

                                                             
1
 Solomon Katz, ‘Pope Gregory and the Jews’, The Jewish Quarterly Review 24:2, (1933), alhier 113-136, 

115. 
2
 John R.C. Martyn, The Letters of Gregory the Great, Deel 1: Books 1-3 (Toronto, 2004), 303.  

3
 Amnon Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit, 1987), 139.  

4
 Codex Theodosianus 16:9:1 in Linder, Jews in Imperial Legislation, 141. 

5
 Codex Theodosianus 16:9:2 in Linder, Jews in Imperial Legislation, 148. 
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luidt als volgt: “A Jew should not buy a Christian slave nor acquire him in gift or under any 

title. For if anyone of the Jews shall have a Christian slave, or shall consider it right for 

whatever reason to possess a slave of another sect or nation, and he shall circumcise him, he 

shall not only be punished by the loss of the slave, but he shall also suffer capital punishment, 

while that same slave shall be given liberty as reward.”
6
 Op deze wet volgde 1.10.2: “If 

someone of the Jews shall believe that he should buy a slave of another sect or nation, the 

slave shall be immediately vindicated to the fisc; but if he shall circumcise the purchased 

slave, not only shall he suffer the loss of the slave, but he shall be punished, indeed, by capital 

punishment.”
7
 

Wanneer we de wetgeving met betrekking tot joden en slaven van de Codex 

Theodosianus (16.9) vergelijken met de Codex Justinianus (1.10) is te bemerken dat de laatste 

tamelijk strenger en restrictiever is ten opzichte van joden dan zijn voorganger. 

Overeenkomstig is de doodstraf die stond op het bekeren van slaven tot het jodendom. Het 

verschil is dat eigendom van niet-joodse slaven strikt genomen niet uitgesloten was in de 

Codex Theodosianus; slechts het kopen van niet-joodse slaven was verboden. De Codex 

Justinianus verbied dit expliciet en de straf hierop is een boete van dertig pond (goud).
8
  

Stand van het debat 

Onderzoek naar, en interpretatie van, het denken en handelen van Gregorius is van alle tijden. 

Het onderzoek naar Gregorius kreeg in 1933 een wending toen de Amerikaanse historicus 

Solomon Katz stelde dat andere historici de relatie van Gregorius met het Romeinse recht, en 

specifiek de Codex Theodosianus en Justinianus, hadden onderschat.
9
 Katz stelde dat 

Gregorius’ optreden ten opzichte van de joden opviel vanwege het menselijke karakter 

ervan.
10

 Volgens hem was dit opmerkelijk omdat hij tegelijkertijd een sterke aversie tegen 

joden zou hebben.
11

 De auteur nuanceert dit beeld door te stellen dat deze aversie voor het 

jodendom niet ongewoon was in die tijd, en door te onderstrepen dat deze houding niet 

overeenkomt met zijn daadwerkelijke beleid.
12

 In theorie waren joden onder Gregorius, aldus 

Katz, vrij om hun eigen religie te beoefenen binnen de grenzen van de wet.
13

 Volgens Katz 

                                                             
6
 Codex Justinianus 1:10:1 in Linder, Jews in Imperial Legislation, 279.  

7
 Codex Theodosianus 16:9:2 in Linder, Jews in Imperial Legislation, 148. 

8
 Codex Justinianus 1:10:2 stelt alleen boete van dertig pond, volgens Amnon Linder gaat het specifiek om goud. 

Linder, Jews in Imperial Legislation, 371.  
9
 Solomon Katz, ‘Pope Gregory and the Jews’, 114.  

10
 Katz, ‘Pope Gregory’, 115. 

11
 Ibidem, 119.  

12
 Ibidem, 120. 

13
 Ibidem, 121.  
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geloofde Gregorius dat de joden met rede en zachte hand overgehaald moesten worden: nooit 

door harde hand of vervolging.
14

  

Historicus Bernard Bachrach benadrukte in 1977 dat het debat rond Gregorius een nieuwe 

wending kreeg door de thesis van Katz over het belang van de Romeinse wet voor 

Gregorius.
15

 Bachrach onderstreepte het belang van deze vinding en voegde eraan toe dat 

Gregorius zich bewust was van zijn ondergeschikte positie aan de keizer in Constantinopel. 

Derhalve hanteerde Gregorius normaliter de Codex Justinianus zoals van hem werd verwacht.  

Desalniettemin paste hij volgens Bachrach in zijn beleid ten aanzien van de joden de Codex 

Theodosianus toe.
16

 Deze codex was milder met betrekking tot joden dan de Codex 

Justinianus die van kracht was in de Byzantijnse gebieden.
17

 Volgens Bachrach zet Gregorius 

zodoende een aanmerkelijk welwillender koers uit in zijn beleid ten aanzien van de joden dan 

in Constantinopel werd gevolgd.
18

 De uitzondering hierop waren joden die in christelijke 

slaven handelden, dan wel in bezit hadden; hierbij zou hij streng optreden.
19

 Op grond van 

deze paradoxale houding stelde Bachrach dat de persoonlijke houding van Gregorius ten 

opzichte van joden haaks staat op zijn handelen.
20

  

In navolging van Bachrach schreef Ernst Baltrusch in 1994 het artikel “Gregor der Groβe 

und sein Verhältnis zum Römischen Recht am Beispiel seiner Politik gegenüber den Juden“.
21

 

Baltrusch sluit zich aan bij Bachrachs thesis dat Gregorius inzake de joden de Codex 

Theodosianus hanteerde, maar hij gaat nog een stap verder. Baltrusch stelt dat Gregorius’ 

beleid niet overeen komt met de uiterst restrictieve wetgeving van de Codex Justinianus. 

Hierbij ging het niet slechts om nuancen en details, Gregorius zou in zijn toepassing van het 

recht een van de hoofdlijnen van de Codex Justinianus in de wind slaan.
22

 De hoofdlijn van de 

Codex Justinianus die Gregorius zou veranderen was de notie dat joden op geen enkele wijze 

meester of gebieder mochten zijn van christenen.
23

 Dit verbod moest christenen beschermen 

tegen de ‘bekeringsdrift’ van de joden; het gevolg ervan was dat joden uitgesloten waren van 

alle civiele en militaire posities.
24

 Gregorius keurde volgens Baltrusch niet af dat joden op 

                                                             
14

 Katz, ‘Pope Gregory’, 123-124. 
15

 Bachrach, Early Medieval Jewish Policy in Western Europe (Minneapolis, 1977), 36. 
16

 Bachrach, Jewish Policy, 36. 
17

 Ibidem.  
18

 Ibidem.  
19

 Ibidem.  
20

 Ibidem, 37.  
21

 Ernst Baltrusch, “Gregor der Groβe und sein Verhältnis zum Römischen Recht am Beispiel seiner Politik 

gegenüber den Juden”, Historische Zeitschrift 259:1 (1994), alhier 39-58.   
22

 Baltrusch, “Gregor der Groβe”, 47.  
23

 Ibidem.  
24

 Ibidem. 
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enige manier meester waren van christenen, zolang ze hen maar niet bekeerden.
25

 Zodoende 

veranderde Gregorius de fundamentele strekking van dit recht. Zijn voornaamste motivatie 

hiervoor was volgens Baltrusch het voorkomen dat joden christenen konden bekeren: wanneer 

christenen slechts korte tijd slaaf van een jood waren, was die kans klein, en keurde Gregorius 

het goed.
26

 Baltrusch’ visie gaat dus in tegen hetgeen geopperd is door Bachrach. Die laatste 

stelde immers dat Gregorius streng optrad tegen joden met christelijke slaven in hun bezit. 

Baltrusch stelde daarentegen dat joden in het pauselijke invloedssfeer ongestoord 

(christelijke) slaven konden verhandelen.
27

 Gregorius differentieerde volgens de auteur tussen 

het jodendom en individuele joden. Zodoende zou hij op deze nieuwe, mildere interpretatie 

van de wet gekomen zijn. Baltrusch stemt zodoende in met het idee van een tegenstrijdige 

houding zoals geopperd door Katz, maar trekt Bachrachs standpunt met betrekking tot zijn 

gebruik van de Codex Theodosianus verder door; Gregorius zou immers een van de 

hoofdlijnen van de Codex Justinianus hebben aangepast volgens de interpretatie van 

Baltrusch. 

Robert A. Markus, vooraanstaand mediëvist op het gebied van Gregorius, deed in 1997 

zijn bijdrage aan het debat in zijn boek “Gregory the Great and his World”. Hierin betoogt hij, 

net als eerdere historici, dat Gregorius’ beleid ten aanzien van joden voortkwam uit het 

Romeins recht.
28

 Hiermee stemde Markus dus in met de notie dat Gregorius over het 

algemeen de Codex Justinianus hanteerde, maar in bepaalde gevallen de wet zachtaardiger 

toepaste. Volgens Markus ging Gregorius verder dan de Justiniaanse wetgeving wat betreft 

het beschermen van joodse belangen; Gregorius zou zich volgens de auteur baseren op 

‘oudere wetgeving of gewoonterecht’.
29

 Markus stelt dat dit verband hield met de wijze 

waarop Gregorius joden wilde bekeren tot het christendom; Gregorius hoopte joden over te 

halen met zachte hand en prediking, niet onder dwang.
30

 Dit nam echter niet weg dat 

Gregorius volgens Markus hard ingreep wanneer joden in bezit waren van christelijke slaven; 

zijn voornaamste drijfveer in zijn beleid met betrekking tot de joden was het idee dat 

christelijke slaven beschermd dienden te worden tegen de ‘bekeringsdrang’ van de joden.
31

 

Deze bewering staat in contrast met hetgeen beweerd is door Baltrusch, maar komt overeen 

met Bachrach.  

                                                             
25

 Baltrusch, “Gregor der Groβe”, alhier 47.  
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem, 48.  
28

 Robert A. Markus, Gregory the Great and his World (Cambridge, 1997), 78. 
29

 Markus, Gregory the Great, 77. 
30

 Ibidem, 80.  
31

 Ibidem, 78.  
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John R.C. Martyn, autoriteit op het gebied van Gregorius, mag in dit overzicht niet 

ontbreken. In zijn uitgebreide inleiding van de collectie brieven gaf hij handvatten om deze in 

context te kunnen begrijpen. Allereerst gaf Martyn aan dat Gregorius in de brieven slechts 

tweemaal sprak over het Jodendom als religie; doorgaans schreef hij over de joden als elke 

andere etnische groepering.
32

 Dit sluit aan op de theorie van Bachrach dat Gregorius een 

onderscheid zou maken tussen joden en het Jodendom. Over Gregorius’ houding tegenover 

joden beargumenteerde Martyn het volgende: hij verdedigde hun rechten als Romeinse 

burgers scrupuleus, maar handhaafde het wettelijke verbod op christelijke slaven voor joden 

net zo streng.
33

 Volgens Martyn was het uitgangspunt van Gregorius dat joden geen 

christelijke slaven mochten bezitten.
34

 Aansluitend op de beschermende aard van de 

eerdergenoemde wetten zijn de voornaamste motivatie het idee dat de christelijke 

gemeenschap beschermd diende te worden tegen kwalijke invloeden van buitenaf; kwalijke 

invloeden zoals die van de joden.
35

 

In zijn artikel “Slavery and Pope Gregory the Great” nuanceert historicus Adam Serfass 

de opvatting van Baltrusch. Hij betoogt dat Gregorius over het algemeen de Codex 

Justinianus volgde maar hiervan incidenteel afweek. Met betrekking tot joden met christelijke 

slaven in hun bezit zou hij de letter van de Justiniaanse wet volgen.
36

 Hoewel Serfass erkent 

dat Gregorius bij tijden afweek van de Codex Justinianus, benoemt hij dit niet zo sterk als 

Baltrusch. Tevens geeft Serfass hier een andere verklaring voor: de afwijkingen die Gregorius 

maakt dienden om het sociaal en religieus welzijn van de christelijke slaven te garanderen.
37

 

Dit houdt verband met de wijze waarop Gregorius de Romeinse wet toepast: hij hanteert de 

wet maar past de (dood-)straf niet toe.
38

 Over Gregorius’ motivatie voor zijn beleid ten 

aanzien van joodse slavenhandelaren zegt Serfass wat ook al door andere historici werd 

genoemd: het probleem was het spirituele gevaar dat de joodse meester vormde voor zijn 

christelijke slaven; een ondenkbare situatie in de ogen van Gregorius.
39

 Serfass onderstreept 

dus het belang van het religieus en sociaal welzijn van de christelijke slaven voor Gregorius 

als leidmotief voor zijn handelen.  

 

                                                             
32

 Martyn, Gregory the Great, 88.  
33

 Ibidem, 87-88, 95.  
34

 Ibidem, 95.  
35

 Ibidem.  
36

 Serfass, “Slavery and Pope Gregory the Great”, Journal of Early Christian Studies 14:1 (2006), alhier 77. 
37

 Serfass, “Gregory the Great”, 78.  
38

 Ibidem, 99. 
39

 Ibidem.  
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Probleemstelling 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de voornaamste autoriteiten het belang van de 

Romeinse wet voor Gregorius benadrukken, maar dat er discussie bestaat over de vraag of hij 

zijn beleid ten opzichte van joden nu uitging van de strenge Codex Justinianus of dat hij zich 

tevens beriep op de mildere codex Theodosianus. Ook de motieven achter zijn beleid staan ter 

discussie. Volgens Baltrusch was de voornaamste drijfveer van Gregorius het beschermen van 

christenen voor de ‘bekeringsdrift’ van de joden maar hanteerde hij desalniettemin een mild 

beleid. Markus stelde daarentegen dat Gregorius een zachtaardig beleid uitvoerde ten aanzien 

van joden; hij hoopte hen met zachte hand te bekeren. Volgens Martyn was Gregorius juist 

streng en kwam dat voort uit de notie dat de christelijke gemeenschap beschermd moest 

worden tegen schadelijke invloeden van buitenaf; waaronder dus lijfeigenschap van joden. 

Serfass stelde echter dat Gregorius’ milde toepassing van de wet volgde uit Gregorius’ oog op 

het spirituele en sociale welzijn van de slaven; een milde toepassing van de wet zou hun 

vrijlating versoepelen. Over de motivatie van Gregorius en zijn toepassing van de wet is tot 

op heden dus nog geen consensus bereikt: dit onderzoekt tracht invulling te geven aan deze 

lacune. Op basis van de verschillende discussiepunten in het bovenstaande overzicht zal het 

onderzoek zich focussen op drie punten.  

1. Hoe greep Gregorius in?  

2. Wat waren zijn motieven? Greep Gregorius in omdat joden geen christelijke 

slaven mochten hebben of deed hij dat om het sociale en spirituele welzijn van 

christelijke slaven te waarborgen?  

3. Hoe paste Gregorius de wet toe? Paste Gregorius de Theodosiaanse of Justiniaanse 

wet toe, of paste hij zijn ‘eigen’ versie van de wet toe?  

De onderzoeksvraag luidt dan als volgt: hoe was het beleid van paus Gregorius I de Grote 

ten aanzien van christelijke slaven in het bezit van joden in zijn correspondentie? Deze vraag 

zal beantwoord worden door specifiek te kijken naar Gregorius’ correspondentie.  

Aanpak en bronnen 

Uit het historiografisch overzicht blijkt dat er een gat bestaat tussen het denken en handelen 

van Gregorius. Er bestaat discussie over Gregorius’ complexe houding ten aanzien van 

christelijke slaven en hun joodse meesters; eerdergenoemde auteurs beweren dat hij de joden 

verachtte, maar dat Gregorius zich tegelijkertijd welwillend opstelde tegenover joden. Het 

doel van dit schrijven is om op basis van de correspondentie een nadere analyse te maken van 
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het beleid van Gregorius. De specifieke keuze voor de brieven komt voort uit de stand van het 

debat: door nadrukkelijk te kijken naar de brieven hoopt dit onderzoek zich te beperken tot de 

praktijk van zijn beleid, in tegenstelling tot de theorie. Gregorius’ brieven waren zijn manier 

om beleid te voeren en in te grijpen in de praktijk waar hij dat nodig achtte, en deze vormen 

zodoende een beeld van zijn beoogde handelswijze. Door alle brieven van Gregorius met 

betrekking tot het onderwerp op een rij te zetten, hoopt dit onderzoek tot een nauwkeuriger 

beeld van het handelen van Gregorius te komen.  

De correspondentie van Gregorius omvat tot op heden 866 brieven. Deze zijn 

verschillende malen vertaald; de meest recente inzet is van John R.C. Martyn uit 2004. 

Belangrijk hierbij is echter, dat alleen Gregorius’ uitgaande brieven onderzocht (kunnen) 

worden; reacties zijn niet of zelden bewaard gebleven. Dat corpus bevat acht brieven naar 

verschillende geestelijken en vorsten waarin joden met christelijke slaven in hun eigendom 

worden besproken. Deze acht brieven zullen op basis van verschillende criteria geanalyseerd 

worden; de toon van Gregorius in zijn schrijven, de wijze waarop hij intervenieert en de 

manier waarop hij zijn suggesties en/of eisen rechtvaardigt. Hierbij zal er ook aandacht 

uitgaan naar de status en achtergrond van de geadresseerden: wie waren de mensen aan wie 

Gregorius over joodse slavenhandelaren schreef en wat voor invloed had hun status op 

Gregorius’ handelswijze?  

Van de acht brieven die Gregorius stuurde, vonden vijf hun bestemming in Italië en 

drie in Gallië. De brieven die verstuurd werden binnen Italië (inclusief Sardinië en Sicilië) 

zullen in het eerste hoofdstuk behandeld worden, die brieven die verzonden waren naar Gallië 

komen in het tweede hoofdstuk aan bod. De reden hiervoor is niet slechts geografisch van 

aard; de geadresseerden binnen Italië vielen allen onder Byzantijns gezag en daar golden 

andere wetten dan in Gallië. Tevens bepaalde dit de positie van Gregorius in de zin dat hij 

formele invloed had in de Byzantijnse gebieden in Italië, maar dit ontbeerde in Gallië. Het 

belang hiervan zal later worden toegelicht. 
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Hoofdstuk 1: Gregorius’ brieven in Italië 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar vijf brieven van Gregorius die hij stuurde naar 

bisschoppen en magistraten in Italië. Om dit te doen zal eerst gekeken worden naar de situatie 

waarin Italië verkeerde rond het jaar 600. Hierop volgend zullen de brieven die centraal staan 

in dit hoofdstuk worden besproken en toegelicht. Vervolgens zullen de verschillende 

beweegredenen van Gregorius om te schrijven belicht worden alsook de manier waarop hij 

zijn acties beargumenteert. Tot slot zal de positie die Gregorius inneemt ten opzichte van zijn 

bisschoppen worden besproken aan de hand van briefsegmenten.  

Italië in de zesde eeuw 

Allereerst zal gekeken worden naar de situatie in Italië van de late zesde, begin zevende eeuw. 

Na de val van het West-Romeinse Rijk, die doorgaans gesitueerd wordt in het jaar 476, maakt 

het Italische schiereiland veel verandering door en episodes van rust en onrust wisselen elkaar 

af. In de zesde eeuw werd het overgrote deel van het West-Romeinse rijk beheerst door 

Germaanse koningen.
40

 Zo ook in Italië waar de Ostrogoten het bestuur van de Romeinen 

overnamen en voortzetten; een voorbeeld hiervan is koning Theoderik die korte tijd de titel 

van consul aannam en Ravenna na 493 de hoofdstad maakte van zijn rijk, zoals het in laat-

Romeinse tijden ook was.
41

 Met behulp van Romeinse adviseurs en bestuurders streefde 

Theoderik civilitas na in Italië en na een halve eeuw Ostrogotische overheersing had het 

schiereiland relatieve rust bereikt.
42

  In 534 ondernam de Byzantijnse keizer Justinianus echter 

een poging delen van het voormalige West-Romeinse rijk terug te veroveren. Hoewel Noord-

Afrika relatief snel door de Byzantijnen terugveroverd werd, verliep het proces van 

herovering moeizaam in Italië: het kostte Justinianus’ generaals meer dan twintig jaar om de 

macht van de Ostrogoten te breken. Deze strijd is bekend geworden als de Gotenoorlog die 

duurde van 535 tot 554. In 568, drie jaar na de dood van Justinianus (483-565), werden deze 

veroveringen evenwel grotendeels teniet gedaan. Ditmaal door de Longobarden die Italië 

binnenvielen vanuit de Alpenregio. Zij veroverden het gros van Italië maar niet het hele 

schiereiland. De Byzantijnen wisten Ravenna, Rome, Napels, Sardinië, Sicilië en het uiterste 

zuiden te behouden.
43

 Toen Gregorius I de Grote in 594 paus werd, werd hij paus in een sterk 

verarmd en ontvolkt Italië.
44

 Als gevolg hiervan was Rome een schim van haar vroegere zelf 

                                                             
40

 Markus, Gregory, 3.  
41

 Ibidem. 
42

 Ibidem.  
43

 Ibidem, 10. 
44

 Ibidem, 6. 
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en leed zij geregeld aan hongersnoden, ziekteplagen en overstromingen van de Tiber. Ook het 

platteland leed onder de aanhoudende rampen: de sterke verarming en ontvolking leidden tot 

lage productiviteit, voedseltekorten en een stagnerende economie.
45

  

Ten tijde van Gregorius’ pontificaat (590-604) was Mauricius Tiberius (539-602) 

keizer van het Byzantijnse rijk. Voordat Gregorius zijn benoeming tot bisschop van Rome 

accepteerde, vroeg hij toestemming aan de keizer in tegenstelling tot zijn voorganger Pelagius 

II (520-590).
46

 Dit kan aantonen dat Gregorius respect had voor procedure en hiërarchie. Als 

bisschop van Rome stond Gregorius onder controle van de exarch van Ravenna, het 

bestuurscentrum van de Byzantijnen in Italië. Deze functie was ontstaan in de zesde eeuw en 

was een combinatie van eerdere Romeinse functies.
47

 Vanaf 580 heette deze functie ‘exarch’ 

en de bekleders ervan droegen de volledige keizerlijke macht en verantwoordelijkheid in hun 

gezagsgebied.
48

 Tijdens het pontificaat van Gregorius waren er twee exarchen van Ravenna; 

van 589 tot 597 was dit Romanus, na diens dood werd hij opgevolgd door Callinicius. Met de 

laatste had Gregorius een betere relatie.
49

 Volgens de historicus Robert Markus was Romanus 

een “grote doorn in het oog van Gregorius”.
50

 Deze notie vloeide voort uit de benarde positie 

waar Gregorius zich in het jaar 592 in bevond. Bedreigd door een invasie van Longobarden en 

in de steek gelaten door de exarch van Ravenna, Romanus, zag Gregorius zich gedwongen 

een vredesverdrag te sluiten met de Longobardische koning Agilulf.
51

 Deze vrede had 

Gregorius op eigen houtje gesloten met het oog op het welzijn van Rome maar zonder 

inachtneming van de visie van de keizer dan wel de exarch en deze actie zorgde dan ook voor 

veel spanning tussen de paus en de keizer.
52

   

Formeel gezien stond Gregorius als bisschop van Rome onder gezag van de keizer. De 

Kerk van Rome was in die zin een extensie van de macht van de keizer in Byzantium.
53

 In de 

wetgeving van Justinianus en zijn christelijke voorgangers was er grote overlap ontstaan 

tussen canoniek recht en civiel recht.
54

 Het handhaven van de wet was zodoende een zaak van 

zowel bestuurlijke als geestelijke functionarissen.
55

 Gregorius moest als paus dus toezien op 

het naleven van de wetten in de gebieden die onder zijn autoriteit vielen. Daarnaast voelde hij 

                                                             
45

 Markus, Gregory, 5. 
46

 Ibidem, 13.  
47

 Ibidem, 6. 
48

 Ibidem.  
49

 Ibidem, 102. 
50

 Ibidem.  
51

 Ibidem, 100. 
52

 Ibidem.  
53

 Eamon Duffy, Saints & Sinners, a history of the popes (New Haven, 2006), 64. 
54

 Markus, Gregory, 83.  
55

 Ibidem, 84.  



- 12 - 
 

de noodzaak om via intensieve correspondentie andere bisschoppen en magistraten aan te 

sporen misstanden recht te zetten. Over het beleid ten aanzien van joden in Italië in de zesde 

eeuw zegt Bachrach dat een anti-Joods beleid op papier bestond, in de Codex Justinianus, 

maar dat het in de praktijk door Byzantijnse magistraten amper werd nageleefd.
56

   

De context van de brieven 

Om de context van de brieven van Gregorius te begrijpen is het belangrijk om te achterhalen 

wat de aanleiding van Gregorius is geweest om deze te schrijven. Dit is niet altijd volledig te 

reconstrueren. In een aantal gevallen lijkt Gregorius in te grijpen nadat zijn raad is gevraagd. 

In andere gevallen zien we juist dat Gregorius reageert op problematiek die hem ter ore komt. 

In de vijf brieven die wij hier behandelen, neemt Gregorius driemaal het initiatief in de zin dat 

hij de correspondentie start, uit de andere twee brieven blijkt dat mensen naar het hof van 

Gregorius kwamen met hun kwesties. In vier van deze brieven is de aanleiding enkelvoudig 

en behandelt de inhoud van de brief slechts de kwestie van joodse slavenhouders of 

handelaren. In één brief bespreekt Gregorius meerdere zaken en zijn de joodse 

slavenhandelaren slechts een van deze. Bij twee brieven is de precieze aanleiding voor het 

schrijven persoonlijk bekend bij Gregorius.  

De vijf brieven die Gregorius stuurde binnen Italië, stuurde hij allen binnen de 

Byzantijnse invloedsfeer. Vier van de geadresseerden waren bisschoppen, de vijfde was een 

praetor; een soort gemeentelijke magistraat. De eerste brief dateert van mei 593 (nummer 

3.37), en was gericht aan Libertinus, praetor van Sicilië.
57

 De motivatie voor het schrijven 

van deze brief was de problematiek omtrent de jood Nasas die, naar vermoeden, middels een 

truc christenen in slavernij bracht en verkocht. Gregorius draagt de praetor op de zaak te 

onderzoeken en Nasas te straffen indien zijn schuld zou worden aangetoond. De tweede brief, 

geschreven in september 593 (nummer 4.9), was gericht aan bisschop Januarius van Cagliari 

(Sardinië).
58

 Dit is in vergelijking met de andere brieven die in dit hoofdstuk centraal staan 

een tamelijk lange brief waarin Gregorius verscheidene zaken aankaart. In een alinea 

bespreekt Gregorius de kwestie van joodse slaven die naar kerken en andere christelijke 

plekken vluchten om zo te ontsnappen aan hun joodse meesters. Gregorius stelt dat deze 

mensen onterecht onvrij zijn en gebiedt de bisschop erop toe te zien dat deze mensen hun 

vrijheid terugkrijgen. De derde brief, geschreven in mei 594 (nummer 4.21), schreef 
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Gregorius aan Venatius, bisschop van Luni.
59

 Het was Gregorius ter ore gekomen dat joodse 

inwoners van Luni christelijke slaven bezaten en hij eist van de bisschop dat hij dit recht zet. 

In de vierde brief, die dateert uit mei 598 (nummer 8.21), is geadresseerd aan bisschop 

Johannes van Syracuse.
60

  Deze brief beschrijft het verhaal van Felix, die jarenlang slaaf was 

van een jood, uiteindelijk is vrijgelaten, maar vervolgens opnieuw als slaaf werd geclaimd 

door de tot het christendom bekeerde zonen van zijn (voormalige) meester. Hierop wendde 

Felix zich tot Gregorius, wiens brief dus gezien kan worden als een directe reactie op een 

petitie. Uit de brief valt tevens op te maken dat Felix degene is die de brief leverde aan 

bisschop John. De laatste brief die in dit hoofdstuk zal worden behandeld is nummer 9.105 en 

stamt uit februari 599.
61

 Deze brief werd geschreven aan bisschop Fortunates van Napels. Ook 

deze brief was een reactie op een petitie, ditmaal van een jood die naar het pauselijk hof lijkt 

te zijn gereisd om zijn zaak te bepleiten. Joodse slavenhandelaren, waarvan de voornaamste 

Basil werd genoemd, hadden een groep slaven uit Gallië aangeschaft maar daar bleken 

onverwacht christenen tussen te zitten. Gregorius antwoordde hierop dat Basil 40 dagen 

respijt kreeg om te zorgen dat de christelijke slaven verkocht werden aan christenen; hierbij 

was zelfs mogelijkheid tot uitstel, indien de christelijke slaven bijvoorbeeld te ziek waren om 

verkocht te worden.
62

 Volgens Bachrach was dit geen uitzondering maar juist de regel ten 

tijde van Gregorius’ pontificaat.
63

 Uit deze brief valt op te maken dat Gregorius’ hof 

toegankelijk was voor joden, en dat hij zoals in het bovenstaande voorbeeld, toegeeflijk kon 

zijn. Gregorius stond op die manier direct in contact met de verschillende partijen. 

De inhoud van de brieven 

Nu we gekeken hebben naar de beweegredenen van Gregorius om deze brieven te schrijven, 

kunnen we de inhoud van zijn brieven beschouwen. Wat voor standpunt of standpunten neemt 

Gregorius in ten opzichte van joodse slavenhandelaren? En hoe motiveert en rechtvaardigt hij 

deze standpunten? En welke wet lijkt hij te willen handhaven? Het lijkt er in de voor ons 

relevante brieven op dat bij Gregorius het handhaven van de strenge Justiniaanse, dan wel 

milde Theodosiaanse wet voorop staat; aan de hand van het recht veroordeelt hij daden. In de 

vijf brieven die hier worden behandeld staat geen enkele directe verwijzing naar de Bijbel. Dit 

is opvallend gezien het hier gaat om het schrijven van een paus, en een van de grootste 

bijbelcommentatoren ooit. Gezien dit onderzoek slechts acht van de 886 brieven behandelt, is 
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de betekenis hiervan te verwaarlozen; daarvoor zou een aparte studie van het hele oeuvre aan 

brieven moeten plaatsvinden. Voorlopig volstaat het om te stellen dat Gregorius in de brieven 

die centraal staan amper bijbelverwijzingen gebruikt.  

Gregorius benadrukte in elke brief dat actie ondernomen moet worden om te voorkomen 

dat christenen bezit zijn van joden omwille van niets anders dan de wet. Met betrekking tot de 

jood Nasas in brief 3.37 stelde Gregorius bijvoorbeeld: “While he ought to have been 

punished for such great crimes …as the law requires.”
64

 Gregorius droeg bisschop Libertinus 

het volgende op: “…and if you find that there is proof of this sort of crime, you must quickly 

inflict on this same wicked Jew so strict a corporal punishment, that you may obtain the grace 

of God for yourself from this case.”
65

 Met betrekking tot de status van Felix in brief 8.21 

schreef Gregorius: “And while neither the reasoning of law, nor the reverence of religion, 

allows men of this superstition to possess Christian slaves in any way at all…”
66

 Hier zien we 

een overlap van argumenten: “the reasoning of law” en “the reverance of religion”. Gregorius 

spreekt echter van eerbied (‘reverance’) voor het geloof en niet van een goddelijke zaak. In 

diezelfde brief schreef hij ook: “And it is clear that he, rather, could suffer a penalty from the 

laws, due to his wicked presumption.” Het is de wet die voorschreef wat diende te 

gebeuren:“Therefore, we exhort your Fraternity, in accordance with the tenor of the most 

pious of laws, not to allow any Jew to keep a Christian slave under his control.”
67

 Het 

eigenaardige aan deze brief is het volgende: Gregorius geeft aan bisschop Johannes aan dat hij 

de zaak moest onderzoeken en Felix moest beschermen, en dat de jood in kwestie zich niet 

om de slaaf zou moeten bekommeren maar om de boete die hij riskeerde. Gregorius draagt 

Johannes slechts op om Felix te beschermen, niet om de Justiniaanse wet te handhaven en de 

boete van 30 pond goud te achterhalen. Hij benoemt dus de boete, maar in tegenstelling tot 

zijn andere bevelen spreekt hij niet nadrukkelijk uit dat deze ‘penalty from the laws’ 

uitgevoerd moet worden.   

Welke wet Gregorius specifiek bedoelt staat niet in de brieven; Gregorius verwijst 

continu naar de wet zonder duidelijk de wet te formuleren of ernaar te verwijzen. Bekendheid 

met de specifieke wet werd door Gregorius dus verondersteld van de geadresseerde, hetgeen 

geen probleem zal zijn geweest voor de bisschoppen en praetor. De verantwoordelijkheid 

voor het handhaven van deze wetten lag bij zowel bestuurlijke als geestelijke functionarissen. 

Gregorius vervult in die zin dus zijn plicht naar de keizer toe wanneer hij zich inspant voor de 
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naleving van deze wetten. In brief 4.21 aan bisschop Venatius van Luni is te zien dat 

Gregorius afwijkt van de letter van de wet, hetgeen hij ook zelf aangeeft: “But those who are 

on their property, although they too should be freed by the strict rule of law, yet because they 

have been used for cultivating the Jews’ fields for a longer time, as bound by the condition of 

tenure, let them remain to cultivate the fields as they are accustomed, and pay their tithes to 

the aforesaid men, and carry out all things which the law require from farmers.”
68

 In dit 

geval, waarbij christelijke lijfeigenen het land bewerkten van joden, wijkt Gregorius dus 

moedwillig af van de letter van de wet: het lijkt hierbij om een pragmatische overweging te 

gaan. Wanneer de christenen in kwestie geen slaaf meer zijn maar betaald krijgen voor hun 

arbeid en niet woonachtig zijn in het huis van hun joodse meester was het spirituele gevaar 

dat uitging van de joden verijdeld. Dit sluit aan bij Baltrusch’s opvatting dat Gregorius niet af 

zou keuren dat joden meester waren van christenen.
69

 

Gregorius’ verdediging van de wet had daarnaast ook een andere implicatie: naast dat 

Gregorius opkomt voor de rechten van christelijke slaven, komt hij ook op voor het recht op 

eigendom van de joden. Gregorius veroordeelt bezit van christelijke slaven streng en zet zich 

in voor hun bevrijding. Tegelijkertijd valt op in de brieven dat hij de joodse slavenhandelaren 

probeert tegemoet te komen. De eerdergenoemde Basil krijgt van Gregorius 40 dagen de tijd 

om de christelijke slaven die hij, onverhoopt, had aangeschaft, weer door te verkopen. Basil 

kon zelfs uitstel krijgen wanneer het hem, door bijvoorbeeld ziekte onder de slaven, niet zou 

lukken om ze door te verkopen aan christelijke handelaren. De reden dat Gregorius zoveel 

geduld heeft voor Basil is waarschijnlijk omdat hij zelf naar de paus toe kwam met zijn 

probleem; daarnaast lijkt het er in de brief op dat de christenen onbewust gekocht waren. Ze 

waren immers deel van een grotere groep slaven. In brief twee aan bisschop Januaris van 

Cagliari, instrueerde Gregorius de bisschop om de joodse eigenaren van weggevluchte slaven 

te compenseren voor hun verlies: “…whether he was a Christian before, or has been baptised 

now, he must be defended over his freedom in every way, by the patronage of the Church 

piety, without any loss for owners who are hard up.”
70

 De reden dat deze joodse 

slavenhandelaren gecompenseerd werden voor hun verlies was omdat het niet toegestaan was 

om niet-christelijke slaven van joden weg te lokken van hun meester. Eenmaal gedoopt was 

het illegaal voor joden om hen als slaven te houden. Belangrijk is dus dat het hier gaat om 

uitzonderingen: joden mochten absoluut geen christelijke slaven bezitten en Gregorius noemt 
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het dan ook een zwaar misdrijf. Gregorius kon dus zowel streng als genereus optreden 

richting joden.  

 De correspondentie van Gregorius, en specifiek de brieven die wij in dit hoofdstuk 

bespreken, werpen tevens licht op de omgang van Gregorius met zijn (mede-)bisschoppen. 

Het opvallende was dat Gregorius doortastend initiatief toonde: Gregorius eist niet alleen 

actie met betrekking tot de problematiek, hij stippelde ook vaak uit hoe de bisschoppen hier 

gehoor aan moesten geven. In de brief aan bisschop John van Syracuse komt dit het 

duidelijkst naar voren: “Let your Holiness, therefore, inquire diligently into these matters 

about which we have been told, and if it is certain that he is in this position, you should be 

keen to protect him.”
71

 De brief aan bisschop Fortunates van Napels bevat een vergelijkbare 

toon: “Let your Fraternity ensure, therefore, that this is observed and preserved with vigilant 

concern…”.
72

 De toon waarmee Gregorius zijn bisschoppen aanspreekt is ferm en het lijkt 

erop alsof hij van tijd tot tijd een stok achter de deur hield, bijvoorbeeld bij brief drie aan 

bisschop Venatius: “…apply yourself wisely so that you are not on trial as pastor of a 

dismemberred flock.” 
73

 Of er sprake is van een serieus dreigement is onbekend, maar de toon 

waarmee Gregorius dit schreef is duidelijk streng en licht dwingend. Gregorius schreef 

concreet, direct, en liet weinig ruimte voor interpretatie; hij schreef in de verwachting dat zijn 

instructies werden uitgevoerd.  

Conclusie  

Aan de hand van de vijf brieven die in dit hoofdstuk behandeld zijn kunnen we een aantal 

zaken concluderen. Gregorius maakte geen gebruik van bijbelreferenties in de legitimatie van 

zijn handelen. Hij keek zodoende dus enkel naar de wet, waarbij geconcludeerd mag worden 

dat Gregorius op ferme toon het verbod op christelijke slaven handhaafde, doch open stond 

voor oplossingen waarmee alle betrokken partijen tevreden waren. Uit de brieven blijkt dat hij 

opkwam voor het recht op eigendom van joden. Gregorius benoemt niet specifiek welke wet 

toegepast dient te worden; voor de bisschoppen moet dit echter duidelijk zijn geweest. In de 

verwoording van zijn opdrachten was hij in ieder geval wel duidelijk. Gregorius kwam op 

voor de rechten van slaven, en joden, wanneer dit van toepassing was.  

 Gregorius wilde niet dat christenen slaaf waren van joden. Dit tracht hij middels zijn 

brieven te voorkomen of recht te zetten; hierin ging hij verder dan de Codex Theodosianus die 

dit niet strikt verbood. Tevens probeert hij joden tegemoet te komen door hen in verscheidene 
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gevallen financieel te compenseren of door hen respijt te geven hun fout te herstellen. De 

boete die staat op het bezit van christelijke joden door joden in de Codex Justinianus komt 

niet expliciet terug in de brieven. In de brieven die hij stuurde binnen Italië lijkt Gregorius 

zijn eigen visie te volgen in plaats van een van beide codices. De veronderstelling van 

Bachrach en Baltrusch, die stelden dat Gregorius de Codex Theodosianus volgde in zijn 

omgang met de joden, komen dan ook niet met dit onderzoek overeen. Gezien het slechts om 

een beperkt aantal brieven gaat, kan men, zoals Markus en Serfass,  stellen dat dit ‘slechts’ 

uitzonderingen zijn en dat Gregorius doorgaans de Codex Justinianus volgde.   
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Hoofdstuk 2: Gregorius’ brieven in Gallië 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de brieven van paus Gregorius die hij stuurde naar 

Gallië met betrekking tot joodse slavenhandelaren en christelijke slaven; de brieven 7.21, 

9.214 en 9.216. Om de zaak overzichtelijk te houden volgt allereerst een korte schets van 

Gallië in de zesde eeuw en de verschillende hoofdrolspelers. Bij tijden zullen ook andere 

brieven van Gregorius aan bod komen om een completer beeld te schetsen. Dit is nodig omdat 

het er op lijkt dat christelijk lijfeigenschap door joodse slavenhandelaren deel is van een 

groter geheel van kwalen binnen de Gallische Kerk.  

De geschiedenis van Gallië na de Romeinse overheersing is complex; toch zal gepoogd 

worden een beknopt overzicht uiteen te zetten van de gebeurtenissen die het Gallië van 

Gregorius tijd vormden.
74

 Reeds voor de ‘val’ van het West Romeinse rijk drongen barbaarse 

stammen Frankrijk binnen; zoals in 406 toen stammen zoals de Vandalen, Alanen en Suevi de 

bevroren Rijn overstaken.
75

 De Franken waren de laatste van de invallers in Frankrijk en ze 

zouden ook de meest succesvolle zijn.
76

 Onder leiding van Clovis I (466-511) veroverden de 

Franken grote delen van Gallië.
77

 Clovis I was de eerste Merovingische koning die de 

verschillende Frankische stammen verenigde en tevens de eerste katholieke koning in 

Frankrijk.
78

 Na de dood van Clovis werd het rijk verdeeld onder zijn zonen; een praktijk die 

zou blijven voortbestaan bij de Franken.
79

 In 534 veroverden de Franken ook het naburige 

koninkrijk van de Bourgondiërs en in 536 ook de gebieden die in handen waren van de Goten 

in de Provence.
80

 Ondanks dat de regio vaak verdeeld bleef onder oorlogvoerende 

familieleden ontstond de notie dat het Frankische rijk één was onder de Merovingische 

familie.
81

 Omstreeks 600 hadden de Merovingen de Gallische regio volledig in hun bezit; met 

uitzondering van een kleine kuststreek aan de Middellandse Zee.
82

   

Gallië en de Merovingische vorsten 

Een sleutelfiguur in de Merovingische politiek van de late zesde eeuw is koningin Brunhilde 

(543-613). Van oorsprong was Brunhilde een Visigotische prinses, dochter van de 
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Visigotische koning Athanagild (517-567).
83

 Na diens dood bekeerde Brunhilde zich tot het 

katholicisme en trouwde zij met de Merovingische koning Sigebert I (535-575).
84

 Na zijn 

dood zou zij tot driemaal maal toe optreden als regentes voor haar zoon, kleinzonen en 

achterkleinzoon. Uiteindelijk werd Brunhilde in 613 onttroond en veroordeeld door haar 

rivaal Clotharius II (584-629); zij werd volgens de Kronieken van Fredegar schuldig 

bevonden aan de dood van maar liefst tien Merovingische koningen en vervolgens 

gevierendeeld.
85

 Gregorius correspondeerde geregeld met Brunhilde; er zijn tien brieven 

bewaard gebleven waarvan de eerste dateert uit september 595 en de laatste uit november 

602.
86

 Van alle Merovingische vorsten correspondeerde Gregorius het meeste met haar.
87

 De 

brieven zijn vrijwel gelijkmatig verdeeld over de periode verzonden en bevatten vooral veel 

lof voor Brunhilde en milde kritiek van Gregorius op misstanden binnen de Gallische Kerk. 

Een van deze brieven heeft specifiek betrekking op joodse slavenhandelaren en christelijke 

slaven welke later in dit hoofdstuk behandeld zal worden. 

De tweede keer dat Brunhilde als regentes optrad, was voor haar kleinzonen Theudebert II 

van Austrasië (586-612) en Theuderik II van Bourgondië (587-613); deze broers kwamen aan 

de macht na de dood van hun vader, Childebert II (570-595).
88

 Zij zijn belangrijk voor dit 

onderzoek omdat zij ook brieven ontvingen van Gregorius, respectievelijk vijf en zes brieven, 

waarvan één met betrekking tot joden met christelijke slaven in hun bezit. Sommige historici 

trekken Brunhilde’s regentschap door vanaf de dood van haar eerste echtgenoot Sigebert I in 

575 tot aan 599. Zo stelt Wilkins dat Brunhilde maar liefst 25 jaar de feitelijke machthebber 

was in Austrasië.
89

 In 599 waren de broers slechts ongeveer negen en acht jaar. Brunhilde 

resideerde in Austrasië bij de oudste kleinzoon Theudebert tot 599. Onder druk van oppositie 

binnen de Frankische adel aan dit hof werd Brunhilde ‘weggestuurd’ en zou ze vertrekken 

naar de jongere broer Theuderik.
90

 Onderling hadden de broers een moeilijke relatie. Af en 

aan voerden zij oorlog tegen elkaar, dan wel gezamenlijk tegen de koning van Neustrië en 
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sporadisch was er vrede.
91

 Deze situatie hield aan tot 612, toen Theuderik zijn oudere broer 

Theudebert tot twee keer toe op het slagveld versloeg en spoedig daarna liet executeren.  

 Op basis van de hoeveelheid brieven kan geconcludeerd worden dat Gregorius een 

goede relatie had en onderhield met de Merovingische vorsten. Zo kreeg Brunhilde voor haar 

‘favoriete’ bisschop Syagrius (X-600) in 597 bijvoorbeeld een pallium van Gregorius toen zij 

hem daarom vroeg.
92

 In de brief komt het er op neer dat Gregorius hiervoor een soort 

wederdienst verwacht van Brunhilde; een synode in Gallië om bepaalde misstanden te 

corrigeren. Dit zal later in dit hoofdstuk aan bod komen. Eerder, in 595, werd Childebert II 

door Gregorius gefêteerd met de ‘sleutels van Petrus’; een relikwie in de vorm van kleine 

sleutels gemaakt van de schakels van de ketting van sint Petrus.
93

 Gregorius heeft slecht 

enkele hiervan verstuurd tijdens zijn pontificaat en om die reden kon dit gezien worden als 

een grote eer voor een vorst; daar dit slechts zelden voor kwam, kan men hieruit opmaken dat 

Gregorius de Merovingers probeerde te paaien.
94

  

Candidus 

Gregorius richtte zich niet alleen tot de Merovingische vorsten. Hij poogde ook invloed uit te 

oefenen in Gallië via een gezant, de priester Candidus.
95

 Van Candidus is bekend dat hij in 

september 595 naar Gallië werd gestuurd met een aantal taken.
96

 Zo verwachtte Gregorius dat 

hij het pauselijk bezit in Gallië beheerde; het rendement op dit vermogen moest Candidus 

besteden aan kleding voor de armen en jonge Engelse slaven. Gallische munten waren 

beduidend minder waard in Rome, dus moest het rendement op het pauselijk kapitaal in Gallië 

ook ter plekke worden gespendeerd.
97

 Tegelijkertijd was Candidus de persoonlijke gezant van 

Gregorius in Gallië.
98

 Brunhilde en Childebert werden op de hoogte gesteld van de komst van 

Candidus door Gregorius en hij vroeg hen om hun medewerking in een aanbevelingsbrief.
99
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Het was ongewoon dat een priester het beheer van het kerkelijk erfgoed in handen kreeg, en 

volgens de vertaler duidt dit op de bijzondere missie die Gregorius voor Candidus had.
100

 De 

voorganger van Candidus was een patriciër van Gallo-Romeinse afkomst genaamd Dynamius, 

over hem is echter nog minder bekend. Dynamius kreeg maar één brief van Gregorius en wel 

in 593.
101

 Candidus had als gezant van Gregorius een dusdanige rang dat hij plaats kon nemen 

naast de Gallische bisschoppen; Gregorius stuurde steevast een aanbeveling voor Candidus in 

zijn brieven naar de Gallische prelaten. Candidus was essentieel voor de aspiraties van 

Gregorius voor een Gallische synode.   

In totaal stuurt Gregorius vier brieven naar Candidus. Eén daarvan heeft betrekking op 

joodse slavenhandelaren en christelijke slaven.
102

 De brief is gedateerd op mei 597 (brief 

7.21) en Candidus is op dat moment twee jaar in het Frankische rijk. De aanleiding voor de 

brief was een man genaamd Dominic, die eerder bij Gregorius had aangegeven dat zijn vier 

christelijke broers in handen waren van joden in Narbonne.
103

 Gregorius wendde zich hierop 

tot Candidus: “…it is extremely serious and detestable that Christians should be in servitude 

to Jews,”.
104

 Gregorius draagt Candidus daarom op om de zaak te onderzoeken en ervoor te 

zorgen dat deze broers weer vrij komen. Gregorius geeft tevens aan dat de kosten voor het 

vrijmaken van de vier christenen in kwestie voor Candidus zijn: “…It should be your 

responsibility to redeem them, knowing that, whatever you pay in their case, will certainly be 

charged to your account.”
105

 

Zoals eerder besproken, was het in Byzantijns territorium voor joden verboden christelijke 

slaven te bezitten. Technisch gezien was eigendom van christelijke slaven voor joden ook 

verboden in Gallië onder de Merovingers, alleen werd dit beleid nauwelijks gehandhaafd.
106

 

Bachrach geeft aan dat joden hoge functies bekleedden in het Frankische rijk en ‘zélfs’ met 

succes mensen bekeerden tot het jodendom.
107

 Derhalve moest Candidus erop toezien dat de 

christelijke slaven werden vrijgekocht; indien de broers, dan wel Dominic, hier niet toe in 

staat zouden zijn, zou het voor rekening van Candidus zelf komen. Met betrekking tot het 

beleid ten aanzien van de joden geeft Bachrach over de Merovingers het volgende aan: 

“Insofar as it is possible to ascertain the nature of Merovingian Jewish policy, it seems to 
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have been one of nonenforcement of both the secular and the canon laws that were enacted to 

limit the activities of Jews.”
108

 In de brief aan Candidus is Gregorius kort en bondig; in slechts 

drie zinnen geeft Gregorius aan wat het probleem is en wat hij van Candidus verlangt.
109

  

Brunhilde, Theudebert en Theuderik 

Zoals eerder aangehaald, ontving Brunhilde in totaal tien brieven van Gregorius. Theudebert 

kreeg in totaal vier brieven en Theuderik vijf. De eerste drie brieven aan Theudebert en 

Theuderik waren aan hen beide geadresseerd; ze kregen dus exact dezelfde brief. De derde 

gezamenlijke brief van juli 599 (9.216)  sloot af met een passage over christelijke slaven en 

joodse slavenhandelaren. Opvallend is dat een brief, eveneens uit juli 599, geadresseerd aan 

Brunhilde eindigt met exact dezelfde alinea.
110

 Het jaar dat deze brieven gestuurd werden, is 

eveneens het jaar dat Brunhilde weggestuurd werd uit Austrasië. Op dat moment waren 

Theudebert en Theuderik bevriende monarchen en stonden ze nog onder haar toezicht.
111

 Dit 

is waarschijnlijk ook de reden dat ze gezamenlijke brieven ontvangen. 

De toon van Gregorius verschilt in de brieven aan Brunhilde, Theudebert en Theuderik 

enorm vergeleken met de brieven aan de bisschoppen in hoofdstuk één. Het taalgebruik is 

formeler en Gregorius lijkt vooral voorzichtiger in zijn formulering. Hij suggereert, verzoekt, 

en verklaart waarom hij bepaalde zaken of veranderingen ambieert, waarbij hij keer op keer 

wijst op de spirituele voordelen of het hogere heil ervan onderstreept. Zo geeft Gregorius 

tegen Brunhilde het volgende aan: “And so, because such a great wickedness is not only a 

danger to them, but also quite noxious for your kingdom, we greet your Excellency with 

fatherly affection, and ask that you appease God through your correction of this 

depravity.”
112

 Volgens Wilkins bestaat er in de visie van Gregorius een wederkerige relatie 

tussen God dienen en je onderdanen dienen.
113

 Dat wordt eens te meer duidelijk wanneer 

Gregorius stelt: “And so, after the glory of this temporal kingdom that you rule, may you, 

through the fruit of your pious concern, and by the grace of God, reach kingdoms of eternal 

joy.”
114

 In dit geval werkt de wederkerige relatie ook andersom: Als Brunhilde vroom voor 

haar onderdanen zorgt, zal ze in de hemel komen. Deze tactvolle en diplomatieke retoriek lijkt 

dan ook kenmerkend voor de manier waarop Gregorius zijn doelen probeerde te bereiken in 
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Gallië. Dit gold overigens alleen voor de vorsten, niet voor de priester Candidus. Zoals eerder 

is aangehaald geeft Gregorius in zijn brief aan Candidus in slechts drie zinnen aan wat van 

hem wordt verlangd: “…we exhort your Beloved with the present words to be keen to examine 

this with al acuteness and concern.”
115

 Het zijn korte brieven met een duidelijke opdracht.  

In het vorige hoofdstuk waren de geadresseerden van Gregorius geestelijk leiders binnen 

het Byzantijns territorium. In dit hoofdstuk zijn de geadresseerden, naast de priester Candidus, 

drie wereldlijke leiders in het Merovingische rijk. De Codex Justinianus, die Gregorius in de 

brieven van het vorige hoofdstuk strikt leek te willen handhaven, was hier niet van kracht.
116

 

Bovendien hadden de joden een sterke positie in Gallië: Volgens Bachrach waren de joden in 

Gallië te belangrijk of hadden ze te machtige vrienden om succesvol vervolgd te worden.
117

  

Desalniettemin merkt Gregorius het volgende op in zijn brieven aan de Merovingische 

vorsten: “We have been quite amazed that you permit Jews in your kingdom to possess 

Christian slaves.”
118

 Gregorius beargumenteerde een verbod hierop vervolgens met religieuze 

argumenten wanneer hij stelt: “For what are all Christians if not the members of Christ? We 

all know that you faithfully honor the head of these members. But let your Excellency consider 

how different it is to honor the head and to allow its limbs to be trampled by the enemy.”
119

 

Gregorius erkende en onderstreepte zijn vertrouwen in de vroomheid van de Merovingische 

vorsten, waarna hij een analogie schetst van het christendom als lichaam; hierbij functioneert 

christus als het spreekwoordelijke hoofd en de christenen als ledematen. Gregorius verzoekt 

hier de  Merovingische vorsten hun christelijke onderdanen te beschermen tegen een niet bij 

naam genoemde ‘vijand’; de suggestie is hierbij dat het om de joden gaat. Dit is een mooi 

voorbeeld van de duale houding van Gregorius ten opzichte van joden zoals die beschreven 

werd door Katz; hij karakteriseert hen in zijn brief aan de Merovingische vorsten als een 

vijand die een gevaar vormt voor de christelijke zielenheil, maar erkent in zijn brief aan 

Candidus tegelijkertijd hun rechten.
120

  

Gregorius vroeg de Merovingische vorsten om via regelgeving een einde te maken aan 

deze praktijk: “…we ask that a regulation of your Excellency may remove the evils of this 

wickedness … so that you may prove yourself more fully to be a worthy worshipper of our 

almighty Lord, as you have freed his faithful from God’s enemies.”
121

 Aan deze Frankische 
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vorsten vroeg Gregorius dus om een verbod op het bezit van christelijke slaven door joden en 

Gregorius betoogde dit door hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden als christelijke 

vorsten. Tegelijkertijd is het een gunst die Gregorius van ze vraagt. Gregorius vroeg om een 

verbod omdat het idee van christenen in joods lijfeigenschap inging tegen de notie dat joden 

niet in een machtspositie boven christenen mochten staan, omdat zij dan christenen konden 

bekeren, zo redeneerde de Kerk.
122

  

Simonie in Gallië 

Gregorius’ ijver om een verbod op christelijke slaven tot stand te brengen in Gallië viel 

binnen een groter kader van de kerkelijke hervorming waar Gregorius zich voor inzette. Het 

feit dat christenen in lijfeigenschap gehouden werden door joden was slechts één van de 

problemen. In andere brieven aan onder andere Brunhilde, gaf Gregorius aan dat hem ter ore 

was gekomen dat in Gallië simonie plaatsvond.
123

 Aan dit euvel besteedde hij het gros van de 

brieven. In hoeverre er sprake was van simonie in Gallië is onmogelijk met zekerheid te 

stellen, hetgeen mooi geïllustreerd wordt in een passage uit de Kronieken van Fredegar. De 

Kronieken van Fredegar zijn opgesteld omstreeks de eerste helft van de zevende eeuw en met 

een sterke politieke agenda. Om die reden moet deze bron met een flinke korrel zout gelezen 

worden. Een passage geeft aan dat Brunhilde eenmaal in 599 een leek (“poor man”) 

benoemde tot bisschop nadat de desbetreffende man haar op het platteland had gevonden 

nadat zij was weggestuurd door Theudebert.
124

 Bij deze passage geeft de vertaler van de 

Kronieken van Fredegar (Alexander Callandar Murray) aan dat het om bisschop Desiderius 

van Auxerre (-,621) gaat, en dat het verhaal slechts een fabeltje is.
125

 Waarheidsgetrouw of 

niet, uit deze passage kan geconcludeerd worden dat simonie een probleem was dat speelde in 

die tijd en dat het werd gebruikt om Brunhilde in een kwaad daglicht te stellen.   

In eerdere brieven aan Brunhilde schreef Gregorius ook over simonie.
126

 Van de tien 

brieven die hij schreef aan Brunhilde  werd dit onderwerp in zes brieven aangestipt; in slechts 
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één brief werden christelijke slaven en joodse eigenaren genoemd.
127

 Om een eind te maken 

aan simonie probeerde Gregorius meermaals, tevergeefs, een synode op te zetten in Gallië. In 

de vele brieven naar Merovingische vorsten en Gallische bisschoppen hamerde Gregorius 

geregeld op de misstanden binnen de Gallische Kerk. Simonie en christenen in bezit van 

joden waren niet de enige wantoestanden waar Gregorius tegen ageerde: hij veroordeelde ook 

het vereren van heilige bomen en voorchristelijke afgodsbeelden, dierenoffers en aanbidding 

van ‘demonen’.
128

 “We also exhort you equally to restrain the rest of your subjects also, 

beneath a moderating discipline, so that they might not offer sacrifices to idols, or continue to 

worship trees or to make sacrilegious offerings over the heads of animals.”
129

 Zonder 

koninklijke steun konden de bisschoppen in Gallië weinig bewerkstelligen en Gregorius was 

zich daarvan bewust, om die reden leunde hij in dit streven zwaar op Brunhilde.
130

 Om een 

synode bij elkaar te kunnen roepen was Gregorius dus afhankelijk van de steun van de 

Merovingen. Toen Brunhilde, zoals eerder is aangehaald, Gregorius om een pallium verzocht 

en deze ook kreeg, hoopte Gregorius haar steun voor een Gallische synode te verkrijgen. Dat 

gebeurde eerst impliciet in september 597 toen Gregorius het pallium voor Syagrius 

probeerde te ‘ruilen’ voor een synode. Een nieuwe poging om steun  te winnen van Brunhilde 

voor een synode deed Gregorius in een brief in 599: “But we have taken special care to 

delegate the care and responsibility for the same synod that we have decreed must take 

place.”
131

 Een synode vond uiteindelijk plaats, waarin werd besloten dat de zonen van een abt 

niet gedoopt mochten worden en dat monniken geen commatres (vrouwelijke partners) 

mochten hebben; simonie stond als onderwerp niet op de agenda.
132

 Gregorius ving dus bot. 

Volgens Bachrach hadden Gregorius’ brieven niet het beoogde effect en hadden joden in 

Gallië vrij baan.
133

 Het anti-Joodse beleid van Clotharius II en Dagobert I suggereert volgens 

hem dat Brunhilde gesteund werd door invloedrijke joden.
134

  

Conclusie  

In deze brieven zien we een andere Gregorius dan in het vorige hoofdstuk. Gregorius, die 

zichzelf zag als opvolger van de heilige Petrus, wist dat de Gallische Kerk sterk vasthield aan 
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hun eigen episcopale vrijheden.
135

 Gregorius zocht diplomatieke oplossingen, ook bij de 

Gallische bisschoppen, in tegenstelling tot de Byzantijnse bisschoppen die duidelijk onder 

zijn gezag stonden (althans, zo sprak Gregorius hen toe). Hoewel Gregorius duidelijk is in wat 

hij wilde bereiken, is “exhort” (vermanen) een volledig andere verwoording dan de duidelijke 

instructies die we in de brieven van het vorige hoofdstuk zagen.  

Het lijkt er daarnaast sterk op dat de aanpak van joodse slavenhandelaren met christelijke 

slaven in Gallië in een groter kader kan worden geplaatst, namelijk binnen het kader van de 

hervorming van de Gallische Kerk. In die zin was het slechts één van de misstanden, naast 

andere, waarvan simonie de voornaamste doorn in het oog van Gregorius was. In zijn 

correspondentie probeerde Gregorius op diplomatieke wijze een oplossing te vinden voor 

deze problemen; deze zag hij voor zich in de vorm van een synode. De brieven met 

betrekking tot christelijke slaven in handen van joden waren in die zin dus slechts een van de 

vele pogingen van Gregorius om deze verandering teweeg te brengen.  

Zoals eerder aangegeven was er anti-Joodse wetgeving in Gallië die moest voorkomen dat 

joden christelijke slaven hadden, maar dat deze nauwelijks werden nageleefd. Gregorius wilde 

daarom nieuwe wetgeving om deze praktijk uit te bannen. Hoe deze wet eruit moest zien of 

waar die zich op moest baseren maakt Gregorius niet duidelijk, net zo min als de strengheid 

van de bijbehorende straffen. Het lijkt erop dat hij dit aan de Merovingers overlaat, wetende 

dat zijn invloed buiten de Byzantijnse grenzen beperkt is. Gregorius bekommert zich in die 

zin alleen om het principe dat geen christen slaaf mocht zijn van een jood.   
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Conclusie 

In de inleiding hebben we gekeken naar de stand van het debat omtrent de houding van 

Gregorius betreffende christelijke slaven van joden. Hieruit is gebleken dat discussie plaats 

vond onder historici over de motivatie achter het beleid van Gregorius en zijn toepassing van 

de wet. Enerzijds zou Gregorius streng optreden tegen joodse eigenaren van christelijke 

slaven, anderzijds werd beweerd dat Gregorius juist met een zachte hand deze joden aanpakte. 

De wet diende uitgevoerd te worden, en Gregorius sprak de bisschoppen en magistraat er op 

aan wanneer zij steken lieten vallen. Te zien was dat Gregorius geduld toonde, en het recht op 

bezit van joden ten alle tijden waarborg. Vooral de 40 dagen respijt die de joodse 

slavenhandelaar Basil kreeg om zijn christelijke slaven door te verkopen aan christenen, tonen 

een zachte handhaving van de wet en een mild beleid ten aanzien van joden.  

In Gallië, waar de Romeinse wetgeving niet van toepassing was, wees Gregorius de 

Merovingische vorsten op hun verantwoordelijkheden als christelijke vorsten in zijn pleidooi 

om een verbod tot stand te krijgen voor joden op christelijke slaven. Hij sprak de 

Merovingische vorsten slechts eenmaal aan op christelijke slaven in handen van joden in hun 

rijk en hij sprak zich zes keer uit over simonie. Op basis van deze getallen lijkt het erop dat de 

wantoestanden in de Gallische kerk zwaarder wogen voor Gregorius. Wellicht bereikte 

nieuws hierover hem niet in Rome, maar dit kan betwijfeld worden gezien hij haarfijn op de 

hoogte lijkt van de verschillende misstanden binnen Gallië. Eenmaal droeg hij Candidus op 

zorg te dragen voor de vrijlating van vier christelijke slaven in de handen van joden, maar 

daarmee stopt zijn aandacht voor dit misdrijf in Gallië. Waar de wet zweeg over het bezit van 

christelijke slaven voor joden, zoals in Gallië het geval was, leek dit defect slechts deel te zijn 

van een groter geheel aan kwalen die Gregorius hoopte te corrigeren binnen de Gallische 

kerk. Wellicht genoot het uitdrijven van simonie in Gallië prioriteit boven christelijke slaven 

bevrijden van joodse eigenaren.  

Wat leert de correspondentie van Gregorius de Grote ons over zijn beleid ten aanzien 

van christelijke slaven in het bezit van joden? Waar het historiografisch debat over dit 

onderwerp het over eens is, is dat Gregorius op het gebied van regelgeving ten aanzien van 

joden afwijkt van de Codex Justinianus, de regelgeving die hij normaliter aanhoudt. Dit op die 

manier dat hij zich hier een milde houding aanmeet. Dit is te zien in de wijze waarop 

Gregorius de wet uitvoert: hij scheidde christelijke slaven van hun joodse meesters, zonder 

per se consequent de geldboete of doodstraf op te leggen. Gregorius was zodoende 

welwillender dan de Codex Justinianus toe stond. Deze visie op zijn toepassing van de wet 
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sluit aan op de conclusies van Baltrusch , Markus en Serfass. Zij stellen ook dat Gregorius ten 

aanzien van de joden een opmerkelijk zachtaardig beleid voerde. 

Enerzijds kun je zoals Bachrach en in mindere mate Markus, beweren dat hij hiervoor 

in de plaats gebruik maakt van de Codex Theodosianus. Dit onderzoek wijst echter uit dat dit 

niet het geval was: Gregorius probeerde consequent te voorkomen dat christenen slaaf waren 

van joden. In die zin volgde hij niet strikt de Codex Theodosianus die alleen verbood dat 

joden christelijke slaven kochten en of bekeerden. Anderzijds kan men de momenten waarop 

Gregorius van de Justiniaanse wet afweek, beschrijven als uitzonderingen, zoals Serfass deed. 

Dit onderzoek meent echter dat er een lijn zit in de acht brieven die Gregorius stuurde met 

betrekking tot joden en christelijke slaven. Gregorius lijkt op dit punt structureel tussen beide 

wetten in  te hangen en hij handhaaft de facto zijn eigen regels. Hierbij  stelt hij zich enerzijds  

pragmatisch en welwillend op richting de joden, anderzijds blijft hij zich inspannen om 

christelijke slaven vrij te maken van hun joodse meesters.   
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