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Woord vooraf 
 
 
 
Bij sommigen, waarschijnlijk vooral ouderen, zal het nog wel bekend zijn van de lessen 
vaderlandse geschiedenis op school: 754, Bonifatius bij Dokkum vermoord. Of de ken-
nis over deze missionaris-martelaar bij de meeste mensen veel verder reikt, valt sterk te 
betwijfelen. Zo zal waarschijnlijk al minder bekend zijn dat Bonifatius veel meer dan in 
onze contreien intensief en gedurende lange tijd elders werkzaam is geweest. Bijna twee 
decennia lang was hij allereerst vooral in Midden- en Zuid-Duitsland actief als geloofs-
prediker. Hij geldt als de grondlegger van de kerkelijke organisatie aldaar. Voorts is hij 
in het toenmalige Frankische rijk initiator geweest van belangrijke hervormingen bin-
nen de in die periode sterk in staat van verval verkerende kerk. Meer dan op het terrein 
van de primaire missionering is Bonifatius’ betekenis uiteindelijk gelegen geweest in 
zijn hoedanigheid van kerkelijk hervormer en nadere organisator van de Frankisch-Ger-
maanse kerk in Europa, die hij omvormde tot een landskerk, die evenwel in nauw con-
tact stond met de paus in Rome. Wat ons inziens echter niet altijd ten volle is onder-
kend, is dat hij behalve als kortstondig helper bij het missiewerk van Willibrord in wat 
toen Friesland heette, voor de kerk in onze streken – dat wil zeggen de Utrechtse kerk, 
zoals die door Willibrord als basis voor zijn missiewerk was gegrondvest en het funda-
ment heeft gevormd voor de kerk van Nederland – eveneens van belang is geweest als 
organisator. Door zich na de dood van zijn voorganger en leermeester Willibrord in 739 
in de jaren veertig en vijftig van achtste eeuw – deels in het kader van zijn hervor-
mingswerk binnen de Frankische kerk – te beijveren voor de totstandkoming van een 
regulier bisdom Utrecht dat een flink deel van het latere Nederland omvatte, heeft Boni-
fatius – hoewel die inspanningen op het moment zelf tevergeefs waren – in elk geval de 
zelfstandigheid van de Utrechtse kerk weten te handhaven en zo op termijn de vorming 
van een bisdom Utrecht mogelijk gemaakt.1 
 Deze studie over de figuur Bonifatius – die oorspronkelijk Winfried heette – en 
vooral zijn betekenis voor de kerk van Utrecht is het resultaat van onze reeds jarenlang 
bestaande belangstelling voor en onderzoekingen naar de vroege geschiedenis van deze 
kerk. De afgelopen decennia is de aandacht voor de kerstening van een groot deel van 
het latere Nederland in het algemeen sterk opgeleefd. Dit hield vooral verband met de 
herdenkingen rond de missioneringsactiviteiten van Bonifatius’ Angelsaksische landge-
noot, voorganger en tevens leermeester Willibrord. Met name in 1989, 1250 jaar na 
diens overlijden in 739, en in 1995, toen het dertienhonderd jaar geleden was dat hij tot 
aartsbisschop van de Friezen werd gewijd, zijn tal van publicaties verschenen.2 Boven-
dien was in 1992 ook de problematiek van de oudste kerken in Utrecht opnieuw onder 
de aandacht van het grote publiek en de historisch onderzoekers gebracht. De Utrechtse 
stadsarcheoloog H.L. de Groot uitte toen de veronderstelling dat de Heilig-Kruiskapel, 
die zich eertijds op het Utrechtse Domplein bevond, het Sint-Maartenskerkje van Willi-
brord zou zijn geweest. Deze hypothese heeft eveneens tot enkele publicaties en zelfs 
tot een heropgraving van de kapel aanleiding gegeven.3 Tegelijkertijd werkte toen in-
middels een drietal onderzoekers vanuit architectuurhistorisch perspectief aan disserta-
ties over aspecten van de vroege kerkenbouw in Utrecht. 
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 De hoopvolle verwachtingen die er toen over al deze onderzoeksactiviteit beston-
den, zijn tot nu toe slechts ten dele ingelost. Van de drie dissertaties is er slechts één 
verschenen – van R.J. Stöver over de Utrechtse Sint-Salvatorkerk.4 Voorts blijken er 
grote verschillen van inzicht te zijn blijven bestaan over het ontstaan, de geschiedenis 
en de ligging van die oudste kerken. Een uitvoerige discussie over deze meningsver-
schillen zou ongetwijfeld tot een verbreding van de kennis van en een verdieping van 
het inzicht in de vroegste geschiedenis van de Utrechtse kerk hebben geleid. Helaas 
heeft een dergelijke gedachtenwisseling nauwelijks plaatsgevonden. Vaak werden in 
wat er aan publicaties verscheen eenmaal ingenomen standpunten – doorgaans hooguit 
gebaseerd op een deel van of een aanvechtbare interpretatie van de beschikbare bronnen 
– slechts herhaald, met voorbijgaan aan de suggesties en gerechtvaardigde vragen van 
andere onderzoekers.5 
 Met dit boekje beogen we, in aansluiting op zowel de eerdere publicaties van onze 
eigen hand6 als hierna verschenen studies van anderen7 en op basis van alle beschikbare 
bronnen, de geschiedenis van de vroege Utrechtse kerk en daarbij dan ook met name de 
ons inziens niet volledig onderkende betekenis van Bonifatius voor deze kerk deels op-
nieuw onder de aandacht brengen. Bonifatius’ leven in het algemeen, zijn bemoeienis-
sen met de kerstening van de Friezen en de opbouw van de kerk in Nederland in het bij-
zonder willen we proberen te schetsen als een boeiend en meeslepend verhaal met uit-
eindelijk een tragische climax. Tegelijkertijd levert onze analyse van de beschikbare 
bronnen echter nog steeds een beeld op van zijn activiteiten dat in verschillende op-
zichten afwijkt van de gangbare opvattingen van andere historisch onderzoekers. Een 
wetenschappelijke discussie daarover gaan we ook hier – in een eveneens voor de geïn-
teresseerde leek bedoelde publicatie – geenszins uit de weg. Om het verhaal echter niet 
te zeer met al te gedetailleerde en polemische uitweidingen te belasten, hebben we onze 
kritische opmerkingen en de onderbouwing daarvan grotendeels vervat in een uitvoerig 
notenapparaat achterin het boekje. Hierin verwijzen we ook naar onze in eerdere publi-
caties weergegeven argumentaties en voegen we zo nodig nieuwe argumenten maar ook 
antwoorden op de spaarzame reacties toe. 
 
 
Utrecht, voorjaar 2005 Charlotte Broer en Martin de Bruijn 
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I  Inleiding 
 
 
 
De geschiedenis van de missionering van ons land, dat is de bekering hiervan tot het 
christendom, wordt veelal gebracht als een min of meer doorlopend verhaal van grote 
namen van deels gelijktijdig werkende, maar ook elkaar min of meer opvolgende ge-
loofspredikers: Willibrord (657/58-739), Bonifatius (ca. 672-754) en Liudger (742-
809). Er zijn bij die missionering echter ook en waarschijnlijk zelfs vele, al dan niet bij 
naam bekende anderen actief geweest. Eerder al, in de jaren zeventig en tachtig van de 
zevende eeuw, waren in deze contreien een Wilfried8 en Wigbert9 werkzaam, maar ook 
tijdens en zelfs nog na de activiteiten van ‘de grote drie’ aan het eind van de zevende en 
in de achtste eeuw hebben hier verschillende anderen gedurende langere of kortere tijd 
hun missiewerk verricht. In dat verband zijn namen te noemen als die van Wulfram,10 
Plechelm,11 Adelbert,12 Suidbert,13 Werenfried,14 Lebuin,15 de twee Ewalden,16 Wille-
had17 en wellicht ook Engelmund.18 De bekering tot het christendom was tegelijkertijd 
in haar geheel genomen ook zeker geen lineair verlopend proces; behalve successen 
zullen er tegen- en terugslagen zijn geweest, en ook van de diepgang van de vroege ker-
stening moet men zich in beginsel waarschijnlijk niet te veel voorstellen. Weliswaar 
werden grote groepen mensen gedoopt en daarmee formeel tot christen gemaakt, er was 
echter ook regelmatig sprake van terugval in heidendom en opmerkelijke mengelingen 
van christendom en paganisme in denken en doen. Volgend op een fase van kerstening 
in de breedte was de dieptekerstening uiteindelijk een traag en langdurig proces, dat 
nog wel tot in de elfde en misschien zelfs de twaalfde eeuw is doorgegaan;19 en dan 
nog...  
 Keren we terug naar die grote namen: Willibrord, Bonifatius en Liudger. Na en-
kele vroege, kortstondige en vooral vergeefse pogingen tot missionering, kwamen met 
de politieke verovering van onze streken op de heidense Friezen door de christelijke 
Franken in de loop van de zevende en vooral de achtste eeuw in het kielzog van de ver-
overaars de geloofspredikers mee. Willibrord geldt als de eerste succesvolle missionaris 
die, nadrukkelijk werkend onder de bescherming van en vooral ook materieel gesteund 
door de Frankische politieke macht, de basis legde voor de Utrechtse kerk, waaronder 
het grootste deel van ons land als bisdom zou ressorteren. Dit bisdom kwam overigens 
pas tot stand geruime tijd na Willibrords dood in 739 en – naar we in deze publicatie 
hopen duidelijk te maken – mede door toedoen van Bonifatius. De Utrechtse kerk en 
het bisdom, dat waarschijnlijk zo tegen het eind van de achtste eeuw – dus ook geruime 
tijd na Bonifatius’ dood in 754 – werd gevormd, dienden voorts als uitvalsbasis voor de 
verdere missioneringsactiviteiten naar het noorden en het oosten toe. Hier kwam het ge-
ruime tijd later, in het begin van de negende eeuw, onder meer tot de vorming van een 
bisdom Munster onder leiding van de in Utrecht opgeleide Liudger en – nog weer later 
in diezelfde negende eeuw – van het bisdom Hamburg-Bremen, dat vervolgens in de 
tiende eeuw de springplank zou zijn voor de kerstening van Scandinavië. 
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Over Willibrord en zijn betekenis voor onze streken is al redelijk veel geschreven, met 
name ook naar aanleiding van de herdenkingen in 1989 van zijn overlijden in 739 en in 
1995 van zijn komst naar Utrecht en zijn wijding tot aartsbisschop der Friezen in 695.20 
Het belang van Willibrords werk in het algemeen en voor de Utrechtse kerk in het bij-
zonder mag dus vooralsnog genoegzaam bekend worden verondersteld. Dit geldt tot op 
zekere hoogte ook voor Liudger, aan wiens werkzaamheid in onze streken in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw een bundel artikelen werd gewijd.21 Voor Bonifatius is dit 
wonderlijk genoeg minder het geval. Toegegeven, over hem is op zich veel bekend en 
geschreven. Met name Bonifatius’ eigen correspondentie,22 maar ook tal van andere 
bronnen bieden bijzonder veel interessante gegevens, op basis waarvan zich een beeld 
laat vormen van een actief missionaris zoals Willibrord was, maar ook – meer dan deze 
laatste is geweest – een groot organisator en kerkhervormer. In deze rol en hoedanig-
heid is Winfried-Bonifatius zonder meer een figuur van Europese statuur en daarom is 
hij met recht betiteld als één van de grondleggers van het christelijk West-Europa.23 
Daarbij heeft het er dan echter de schijn van dat zijn belang voor onze streken – en voor 
de kerk van Nederland – slechts beperkt is geweest. Het lijkt immers haast uitsluitend 
zijn tot de verbeelding sprekende martelaarschap als christelijk geloofsprediker in juni 
754 te zijn, dat hem hier in onze streken zijn bekendheid heeft gegeven.24 
 De eigenlijke missioneringsactiviteit van Bonifatius in deze contreien betreft feite-
lijk ook slechts betrekkelijk korte periodes in zijn lange leven vol van andere, veel ver-
der reikende activiteiten elders. Alleen aan het begin van zijn carrière als missionaris op 
het continent, in de jaren tussen 719 en 722, is hij naast Willibrord korte tijd in Fries-
land werkzaam geweest, en dat dan niet eens in alle opzichten succesvol en bevredi-
gend, naar het lijkt. En ook aan het eind van zijn leven keerde hij er enkele jaren als 
missionaris terug. Men kan zich afvragen of – vergeleken bij de activiteiten van andere 
geloofspredikers die in onze streken actief zijn geweest – deze periodes van missieacti-
viteit van Bonifatius van echt belang zouden zijn gevonden als niet die indrukwekkende 
en schokkende dood in het Friese Dokkum erop gevolgd was.25 
 Uiteindelijk is ook naar ons idee Bonifatius’ betekenis in het algemeen meer dan 
in zijn missieactiviteit toch vooral gelegen geweest in zijn hervormings- en algehele or-
ganisatiewerk ten behoeve van en binnen de Frankische kerk. Die (re)organisatie van de 
Frankische kerk tot een met Rome en de paus aldaar verbonden landskerk heeft – zon-
der twijfel ook voor Bonifatius zelf – de werkelijke kern gevormd van zijn werk. Inte-
ressant is het dan om bij nader inzien te kunnen constateren dat juist in dat kader, dus 
op datzelfde kerkelijk-organisatorische vlak, Bonifatius ook in Utrecht belangrijke acti-
viteiten blijkt te hebben ontplooid, veel meer en veel belangrijker dan tot nog toe is on-
derkend. Sterker nog, we menen te kunnen stellen dat er ondanks het pionierswerk van 
Willibrord zonder Bonifatius wellicht in het geheel geen zelfstandige Utrechtse kerk en 
voorts geen bisdom Utrecht zou zijn geweest in de Vroege Middeleeuwen. Daarbij heb-
ben ook zijn inspanningen ten behoeve van de door Willibrord gestichte kerk van Sint-
Salvator als moederkerk voor de Utrechtse kerk waarschijnlijk mede geleid tot een na-
dien blijvend belangrijke positie van deze Sint-Salvatorkerk naast de Sint-Maarten als 
kathedrale kerk van het bisdom, hetgeen ook de verdere kerkelijk-institutionele ontwik-
keling in Utrecht in de Middeleeuwen – waarin niet alleen de dom en zijn kapittel maar 
daarnaast maar liefst vijf andere kapittels de dienst uitmaakten – tot een bijzondere 
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heeft gemaakt.26 Al met al hebben wij het daarom ruim 1250 jaar na Bonifatius’ marte-
laarschap – op 5 juni 754 – van belang gevonden om aan de rol en betekenis van Boni-
fatius voor de Utrechtse kerk in de Middeleeuwen nadere aandacht te schenken door 
middel van deze publicatie, waarin we ook de verdere resultaten van onze jarenlange 
onderzoekingen omtrent de oudste kerken in Utrecht willen presenteren. 

 
Willibrords wereld. Tek. M.W.J. de Bruijn. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willibrord afgebeeld als aartsbisschop met pallium, 
geflankeerd door twee diakens, op een afbeelding uit 
de elfde eeuw. Het is de oudste afbeelding die van de-
ze heilige bewaard is gebleven.  
Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 10510,  f. 20.
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II  Winfried-Bonifatius’ achtergronden 
 
 
Winfried, zoals Bonifatius eigenlijk heette, werd tussen 672 en 675 geboren in de buurt 
van Exeter27 in het huidige Devon, dat toen deel uitmaakte van het Angelsaksische ko-
ninkrijk Wessex. Al op heel jonge leeftijd werd hij – zoals toen niet ongebruikelijk was 
– door zijn ouders als oblaat, dat wil zeggen een aan God gewijd kind, aan het klooster 
in Exeter overgedragen om daar monnik te worden.28 Op een gegeven moment is de nog 
jonge Winfried daarna echter verhuisd naar het waarschijnlijk grotere en belangrijker 
klooster Nursling, gelegen tussen Winchester en Southampton. Daar genoot hij zijn 
verdere opleiding en wijdde hij zich aan studie en vervolgens – als leraar op de kloos-
terschool – aan het onderwijs.29 
 Wellicht heeft hij hierin op den duur toch geen volledige bevrediging gevonden en 
we zien hem – inmiddels tot priester gewijd30 – dan ook in 705 in opdracht van de abt 
van Nursling een diplomatieke missie vervullen naar de aartsbisschop van Canterbury.31 
Dit lijkt overigens een eenmalige missie te zijn geweest, want daarna vernemen we lang 
niets van nadere activiteiten van Winfried buiten zijn klooster. Die stilte wordt pas 
doorbroken wanneer we vermeld vinden dat hij in 716, kennelijk gegrepen door het pe-
regrinatio- of pelgrimsideaal – dit is het verlangen het Angelsaksische vaderland vaar-
wel te zeggen en het christelijk geloof te gaan verkondigen onder de nog heidense vol-
keren op het continent – Nursling verliet en naar Friesland trok.32 
 
 
De Angelsaksische kerk en de missionering op het continent33 
 
Winfried was niet de enige en eerste die op het idee kwam het geloof te gaan prediken 
bij de met de Angelsaksen verwant geachte Germaanse volkeren (Friezen, Saksen) op 
het continent. Er waren hem al verschillende bekende – en misschien ook tal van onbe-
kende – Angelsaksische geestelijken, monniken vaak, voorgegaan, die met ditzelfde 
doel hun vaderland hadden verlaten. En ook in Winfrieds eigen tijd en daarna zouden 
nog velen dit voorbeeld volgen. Van het overigens nog betrekkelijk jonge Angelsaksi-
sche christendom ging aldus in deze periode – de latere zevende en achtste eeuw – een 
enorme uitstraling uit naar het continent en het zou daar – niet in de laatste plaats door 
de activiteiten van Winfried-Bonifatius – op zowel de reeds langer bestaande Gallisch-
Frankische kerk alsook de nieuw gestichte kerk in de recenter gekerstende gebieden in 
Germanië een belangrijk stempel drukken. 
 Die Angelsaksische kerk was tot stand gekomen na de missie die tegen het eind 
van de zesde eeuw, omstreeks 597, direct vanuit Rome in opdracht van paus Gregorius 
de Grote (540-604) was ondernomen door de monnik Augustinus en zijn metgezellen. 
Augustinus en de zijnen waren in Kent direct in contact getreden met de koning, hadden 
vervolgens betrekkelijk snel en succesvol hun missiewerk kunnen verrichten en aldus 
de koning en zijn rijk doen overgaan tot het christendom. In de loop van de zevende 
eeuw volgden daarna ook de meeste andere Angelsaksische koninkrijken. De hoofdstad 
van Kent, Canterbury, met het door hemzelf gestichte en aan Sint-Salvator gewijde 
klooster, werd de zetel van Augustinus als aartsbisschop van de met Rome verbonden 
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Angelsaksische kerk. Deze verbondenheid met Rome, die de Angelsaksische kerk in tal 
van opzichten steeds zou blijven kenmerken, werd behalve door de keuze van het pa-
trocinium – Sint-Salvator was de patroonheilige van de oudste bisschopskerk in Rome – 
ook tot uitdrukking gebracht door de verlening door de paus aan Augustinus (en daarna 
ook aan zijn opvolgers) van het zogeheten pallium, een witwollen band die een aarts-
bisschop als teken van zijn waardigheid en band met de paus in Rome over zijn gewaad 
droeg. 
 Bij de voorspoedige ontwikkeling die de jonge met Rome en de paus aldaar ver-
bonden Angelsaksische kerk doormaakte en vooral haar uitbreiding naar noordelijker 
streken (Northumbrië, Schotland) stuitte men overigens wel op de invloed die er iets 
eerder al van een andere, oudere traditie binnen het christendom, namelijk vanuit Ier-
land, naar deze gebieden was uitgegaan. Het christendom, dat al sinds de derde en vier-
de eeuw op de Britse eilanden en in Ierland ingang had gevonden, maar door de in-
vallen en vestiging van de toen nog heidense Angelsaksen in de vierde en vijfde eeuw 
in Brittannië vrijwel was verdwenen, was in Ierland betrekkelijk ongemoeid gebleven 
maar tegelijkertijd ook in een zeker isolement geraakt. In dat isolement had de Ierse 
kerk – deels in aanpassing aan de clansamenleving die Ierland kende – bepaalde bijzon-
dere kenmerken in de organisatie ontwikkeld. Zo namen bijvoorbeeld de – vaak met 
bepaalde clans of families verbonden – kloosters een belangrijke, zo niet overwegende 
plaats binnen de Ierse kerk in en waren de hoofden van die kloosters, de abten, de cen-
trale figuren in de – overigens in het algemeen ook veel minder gecentraliseerde – ker-
kelijke organisatie. Bisschoppen, hoe onmisbaar ook voor bepaalde (vooral liturgische) 
functies, vormden in die organisatie secundaire, vaak aan de abten ondergeschikte figu-
ren. In dat opzicht verschilde de Ierse kerk sterk van de continentale en ook de An-
gelsaksische kerk, waarin juist de (aarts)bisschoppen in de algehele kerkelijke organi-
satie het belangrijkst waren. 
 Zeer kenmerkend voor het Ierse christendom was voorts ook het sterk levende pe-
regrinatio-ideaal, dat wil zeggen de behoefte bij met name monniken om terwille van 
Christus het geboorteland te verlaten, in den vreemde rond te trekken en het leven al 
dan niet in dienst te stellen van de verkondiging van het geloof onder de heidenen. Daar 
waar het christendom zich in de zesde en zevende eeuw ook door missionerende Ierse 
peregrini naar Schotland en (met name de noordelijke delen van) Angelsaksisch Enge-
land verspreidde, ontstond een kerk die in haar organisatie de hiervóór genoemde ken-
merken, maar verder ook in bijvoorbeeld de liturgische gebruiken bepaalde eigen trek-
ken vertoonde. Deze deden haar duidelijk verschillen van de door de missie vanuit Ro-
me in het zuiden geïntroduceerde, in bisdommen onder leiding van bisschoppen geor-
ganiseerde en nauw met de paus in Rome verbonden gebleven Angelsaksische kerk. 
Van beide vormen van christendom, met elk zijn soms in het dagelijks leven ook zeer in 
het oog springende eigen onderscheiden gebruiken (zoals in de wijze waarop de kruin-
schering bij monniken geschiedde of de manier waarop de datum van Pasen werd bere-
kend), ging echter een duidelijke missieactiviteit en dus invloed uit, hetgeen op een ge-
geven moment onvermijdelijk tot een confrontatie tussen beide moest leiden. 
 Op een synode gehouden te Whitby in 664 stonden vertegenwoordigers van beide 
kampen tegenover elkaar en verdedigden ze ten overstaan van de koning van Northum-
brië hun positie. Doorslaggevend voor welke observantie – de Ierse of de Romeinse ge-
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loofspraktijken – in dit rijk de overhand zou krijgen, bleek uiteindelijk het argument dat 
de paus in Rome, waarmee de Angelsaksische kerk zich nauw verbonden wist, als op-
volger van Petrus de sleutels tot de hemelpoort beheerde, hetgeen dus de koning deed 
besluiten dat het opportuun was zich met deze kerk te associëren. Het pleit heette daar-
mee te zijn beslecht ten voordele van de Romeinse observantie van de Angelsaksische 
kerk. Dat nam echter niet weg dat vooral in Noord-Engeland, in Northumbrië, de Ierse 
invloed in tal van gebruiken maar eveneens in de organisatie van de kerk en kloosters 
ook nadien nog merkbaar en soms zelfs aanzienlijk was. 
 Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk te bespeuren bij een figuur als Willibrord, die 
omstreeks 658 in Northumbrië geboren was en al vanaf jonge leeftijd in het klooster 
Ripon door onder meer de voorvechter van de Romeinse observantie in Whitby, Wil-
fried, werd opgevoed en opgeleid. Eenmaal volwassen verkoos Willibrord evenwel ook 
kennis te nemen van het Iers georiënteerde monastieke leven. Hij verliet daarom zijn 
geboorteland en moederklooster en verbleef gedurende enige jaren in het klooster Rath-
melsigi in Ierland. Hier zal hij nader hebben kennis gemaakt met het peregrinatio-
ideaal, dat overigens geleidelijk, meer dan in Ierse kringen altijd per se het geval was, 
bij de Angelsaksen verbonden werd met een duidelijk missie-ideaal en opdracht tot pre-
diking onder de heidenen. Zo was het bijvoorbeeld de eveneens uit Rathmelsigi afkom-
stige Wigbert, die al in de jaren tachtig van de zevende eeuw een poging deed de Frie-
zen te bekeren.34 Na een kortstondig verblijf op het continent keerde hij echter terug 
naar zijn klooster, waar toen Willibrord van zijn missie en ervaringen vernomen moet 
hebben en wellicht op het idee is gekomen om eveneens op het continent het evangelie 
te gaan verkondigen.35 Hij vertrok in 690 naar het continent, naar Francia, zoals ver-
meld wordt in een aantekening in de kantlijn van een uit Echternach afkomstige kalen-
der die mogelijk door Willibrord zelf gebruikt is.36 In het hele latere optreden van Willi-
brord als missionaris op het continent zien we uiteindelijk een mengeling van An-
gelsaksische én Ierse invloeden. Ofschoon hij door de paus in Rome tot aartsbisschop 
der Friezen gewijd was en bij zijn werk als missionaris van zijn verbondenheid met 
Rome blijk gaf door bijvoorbeeld de door hemzelf gestichte kerken te wijden aan Sint-
Salvator of de Heilige Verlosser, lijkt toch eveneens Willibrords Iers-monastieke ach-
tergrond voor zijn werken van belang te zijn geweest.37 Immers, als aartsbisschop der 
Friezen in Utrecht laat hij zich toch ook in de eerste plaats herkennen als een rondtrek-
kend evangelieprediker, die voornamelijk opereerde vanuit het klooster of wellicht be-
ter de kloosters, waarin hijzelf leefde en waarvan hij als abt aan het hoofd stond; be-
halve het monasterium van Sint-Salvator in Utrecht waren dat de eveneens aan de Ver-
losser gewijde kloosters in Susteren en Echternach. Als evangeliserend en missionerend 
peregrinus, als abt van de genoemde kloosters en als typische kloosterbisschop vertoont 
Willibrord aldus sterk de trekken van het patroon dat vanuit de Ierse kerk en de door 
haar beïnvloede Angelsaksische kringen bekend is. In dat opzicht verschilde hij duide-
lijk van de bijna een generatie jongere, maar vooral ook in de direct vanuit Rome ‘ge-
stichte’ en veel minder door Ierse invloeden bepaalde Angelsaksische kerk in het zui-
den van Engeland opgegroeide Winfried, voor wie een met de paus in Rome verbonden 
en vooral ook volgens de Romeins-canonieke tradities en richtlijnen georganiseerd ker-
kelijk en monastiek leven welhaast vanzelfsprekend als het enig juiste gold. 
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III  Winfrieds eerste reis naar Utrecht 
 
 
 
Over wat precies Winfried bewogen heeft de vertrouwdheid en regelmaat van zijn 
klooster in Nursling te doen verlaten om naar Friesland te gaan, zijn we – ondanks het 
feit dat we van de persoon Winfried-Bonifatius door met name zijn eigen corresponden-
tie betrekkelijk veel weten – niet echt en concreet ingelicht.38 Gewezen is al op het feit 
dat veel Ieren en Angelsaksen een soms levenslange peregrinatio ondernamen en dat 
dergelijke voorbeelden vervolgens nagevolgd werden door anderen. Opgemerkt is ook 
dat deze drang tot zwerven van Ierse en Angelsaksische monniken omwille van het ge-
loof tevens nogal eens een ‘leeftijdskwestie’ geweest lijkt te zijn, een behoefte zich – 
wanneer men een bepaalde leeftijd had bereikt – te onttrekken aan bepaalde verant-
woordelijkheden ten opzichte van de wereld, die kennelijk toch ook het normale, van de 
wereld afgewende kloosterleven op een gegeven moment met zich meebracht, om zich 
voorts dan zonder compromis in het missiewerk elders te beijveren voor wat men als 
fervent christen zag als de juiste orde.39 Dit is zeker ook wat we in het hele verdere le-
ven van Winfried-Bonifatius als rode draad zullen terugzien. 
 Op het moment dat bij Winfried het verlangen opkwam te gaan missioneren op het 
continent, was zijn Angelsaksische landgenoot Willibrord daar al ruim twee decennia 
lang als missionaris werkzaam. Anders dan later in het geval van Winfried-Bonifatius, 
die gedurende zijn hele leven als peregrinus door een zeer uitvoerige en intensieve cor-
respondentie steeds nauwe relaties is blijven onderhouden met het Angelsaksisch va-
derland,40 is van contacten die Willibrord tijdens zijn jarenlange missiewerk op het con-
tinent met mensen in Angelsaksisch Engeland onderhield niets bekend. Toch is men 
hier wel op de hoogte geweest van Willibrords werkzaamheid en ook het succes ervan, 
zoals blijkt uit het werk van de Angelsaksische geschiedschrijver Beda.41  
 Na de verovering door de christelijke Franken op de Friezen van het Midden-
Nederlands rivierengebied omstreeks 690 was aan Willibrord, nadat hij eerst enkele ja-
ren als door de Frankische hofmeier Pippijn II en zijn familie gesteund missionaris in 
iets zuidelijker streken als evangelieprediker had gewerkt, rond 695 door Pippijn de 
burcht Traiectum als steunpunt en basis voor het missiewerk toegewezen. En na in 690 
al in Rome van de paus instemming met zijn missiewerk te hebben verkregen, werd hij 
tijdens een waarschijnlijk op instigatie van Pippijn ondernomen tweede Romereis in 
november 695 door diezelfde paus vervolgens gewijd tot aartsbisschop der Friezen, 
overigens nog zonder dat daarbij sprake was van een duidelijk omlijnd (aarts)bisdom en 
een vaste bisschopszetel. Als teken van verbondenheid met Rome was hem bij die wij-
ding – in lijn met de inmiddels ontstane traditie van de Angelsaksische kerk – door de 
paus ook het pallium verleend. In Utrecht had Willibrord waarschijnlijk omstreeks die-
zelfde tijd al een – net als in Rome en Canterbury het geval was – aan de Verlosser, 
Sint-Salvator, gewijde bisschopskerk met daaraan verbonden een monasterium, een 
kloostergemeenschap, gesticht en vandaaruit zijn missiewerk in het zich door de vero-
veringen van de Frankische hofmeiers uitbreidend Frankisch Friesland aangevat en 
voortgezet. 
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 Van dit alles – waarover we hierna nog uitvoeriger en meer in detail komen te 
spreken – zal men zeker ook in Angelsaksisch Engeland hebben vernomen. En het is 
waarschijnlijk voor Winfried reden geweest om, toen hij eveneens besloten had zich als 
missionaris naar het continent te begeven, zich op Friesland en dan speciaal op Utrecht 
te richten. Toen Winfried echter na zijn vertrek vanuit Nursling en een reis die hem via 
Londen naar Dorestad voerde in 716 in Utrecht aankwam, trof hij daar de burcht met de 
door Willibrord gestichte Sint-Salvatorkerk aan in handen van de Friezen onder leiding 
van hun koning Radboud. Deze had na de dood van de hofmeier Pippijn II in 714 en 
daaropvolgende periode van opvolgingsperikelen en interne onrust in het Frankische 
rijk de kans gegrepen om Utrecht weer op de Franken te heroveren. Willibrord zal zich 
hierdoor aldus genoodzaakt hebben gezien Utrecht te verlaten en uit te wijken naar zijn 
veiliger geachte kloosterlijke steunpunten in het zuiden, Susteren of Echternach. Bij 
zijn aankomst in Utrecht zou Winfried nog wel een poging hebben gedaan van Rad-
boud toestemming te krijgen om te mogen prediken, maar hij keerde uiteindelijk onver-
richterzake terug naar zijn klooster Nursling.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doop door Bonifa-
tius op een afbeel-
ding uit de elfde 
eeuw.  
Bamberg, Staats-
bibliothek, Msc. 
Lit. 1, f. 126v. 
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IV  Utrechts verleden 
 
 
 
De bronnen 
 
De bronnen over de kerstening van onze streken en de vroege geschiedenis van de 
Utrechtse kerk – zowel schriftelijke als archeologische – zijn minder schaars dan wel 
eens gedacht wordt. Zo beschikken we voor wat betreft de achtste eeuw over de al ver-
melde, uiterst interessante correspondentie van Winfried-Bonifatius, waartoe onder 
meer behoort een uit eind 752 of begin 753 daterende brief van Bonifatius aan de paus 
in Rome,43 die vrij gedetailleerde informatie over de vroegste geschiedenis van de 
Utrechtse kerk bevat. Daarnaast zijn er oorkonden bewaard gebleven, die door de Fran-
kische machthebbers, koningen en hun hofmeiers, ten behoeve van Willibrord en de 
Utrechtse kerk zijn uitgevaardigd en waarin aan die kerk verschillende schenkingen van 
goederen en privileges werden gedaan. In de eerste plaats dient dan genoemd te worden 
een oorkonde van 1 januari 723, waarin de hofmeier Karel Martel aan het klooster in de 
burcht Traiectum, waar Willibrord aan het hoofd stond, de burcht zelf met het omlig-
gende gebied en daarnaast ook nog het nabijgelegen fort Vechten schonk.44 Verder 
werd in een oorkonde van 23 mei 753, dus uit ongeveer dezelfde tijd als de bovenge-
noemde brief van Bonifatius, door Pippijn (III) een belangrijke schenking aan de 
Utrechtse Sint-Maartenskerk bevestigd. Deze schenking was volgens deze bevesti-
gingsoorkonde eertijds al door de hofmeier Pippijn (II, de Middelste; 687-714) gedaan 
en door zijn opvolgers Karel (Martel; 717-741), Karloman (741-747) en door Pippijn 
(III) zelf – denkelijk nog als hofmeier vóór zijn kroning tot koning in de herfst van 751 
– bevestigd.45 De schenking betrof het tiende deel van de koninklijke inkomsten, waar-
schijnlijk uit een betrekkelijk groot gebied.46 Tot slot beschikken we over een oorkonde 
uit dezelfde tijd, de vroege jaren vijftig van de achtste eeuw, waarin door Pippijn III de 
immuniteit van de Utrechtse kerk wordt bevestigd.47 Dit recht van immuniteit hield in 
dat de kerk voor wat betreft haar bezittingen onttrokken was aan het bestuur en de 
rechtsmacht van de gewone rijksfunctionarissen en zij dit bestuur en die rechtspraak 
zelf mocht uitoefenen. Een dergelijk privilege, dat niet onaanzienlijke inkomsten met 
zich meebracht, werd in het algemeen slechts verleend aan belangrijkere kloosters en 
kerken. In de genoemde oorkonde voor de kerk van Utrecht wordt verwezen naar de 
oorspronkelijke verlening en ook bevestiging van het immuniteitsrecht door twee 
Merovingische voorgangers van koning Pippijn. 
 Naast deze oorkonden zijn er verschillende heiligenlevens, vitae, overgeleverd die 
betrekkelijk kort na de dood van Willibord en Bonifatius geschreven zijn door personen 
die goed in Utrecht bekend waren. Het betreft met name de vita van abt Gregorius, een 
leerling van Bonifatius en tot zijn dood in 774 hoofd van de Utrechtse kloostergemeen-
schap, welke geschreven werd door Gregorius’ eigen leerling Liudger.48 Ook hebben 
we een levensbeschrijving van deze Liudger zelf, die uit deze contreien, te weten Zwe-
sen bij Utrecht, afkomstig was. Deze vita is geschreven door Liudgers achterneef Alt-
fried, die waarschijnlijk eveneens uit het Utrechtse stamde.49 
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 Behalve over geschreven bronnen beschikken we ook over materiële resten uit de 
vroege tijd zelf. Bij opgravingen op het Domplein in Utrecht is zowel Romeins als 
vroeg-middeleeuws muurwerk aangetroffen.50 Ten slotte kunnen ook allerlei ander-
soortige gegevens uit later tijd – gebouwen, geschiedschrijving, liturgische bronnen en 
dergelijke – licht werpen op de vroegere periode uit de geschiedenis van de Utrechtse 
kerk. Een voorbeeld hiervan, waarover we hierna nog uitvoerig komen te spreken, zijn 
de zogeheten Domtafelen, gedenkplaten die ooit in het nu verdwenen schip van de 
domkerk hingen en waarop de geschiedenis van de Utrechtse burcht en de kerk zelf be-
schreven was.51  
 Ofschoon dus minder schaars dan wel wordt gedacht, zijn toch zowel de eigen-
tijdse als de latere bronnen wel vaak lacuneus en op sommige punten voor meerdere uit-
leg vatbaar. Het is daarom niet altijd eenvoudig om op basis van alle beschikbare gege-
vens tezamen, waarbij ze dan eveneens geplaatst zijn in een meer algemene context, een 
duidelijk en aannemelijk beeld van de ontwikkelingen te schetsen. Toch zijn die pogin-
gen ook al in de Middeleeuwen zelf wel gedaan. Met name van belang is in dit verband 
het werk van de veertiende-eeuwse Jan Beke, die omstreeks 1340 in het Latijn een ge-
schiedenis schreef van het bisdom Utrecht en het graafschap Holland.52 Beke was goed 
op de hoogte van zowel de bronnen als de opvattingen die er in zijn tijd leefden over het 
verleden van de Utrechtse kerk en hij gaf voor zover bekend als eerste hiervan een min 
of meer samenhangend verhaal. Nog beter geïnformeerd, want vrijwel zeker uit Utrecht 
zelf afkomstig, was degene die Bekes werk aan het eind van de veertiende eeuw in het 
Nederlands vertaalde.53 Deze onbekende vertaler voegde verschillende specificerende 
details aan het werk toe.  
  De betekenis van Beke en zijn vertaler voor de Utrechtse geschiedschrijving is 
vooral zo groot omdat hoogstwaarschijnlijk hun werk in die tijd, de veertiende eeuw, 
als het definitieve werd beschouwd, dat alle oudere verhalen over de vroege geschiede-
nis van Utrecht overbodig maakte. Dat is wellicht de reden waarom er van vóór die tijd 
slechts zeer fragmentarische geschiedschrijving over het bisdom is overgebleven. En dit 
terwijl met name de archieven van de oudste kerkelijke instellingen van Utrecht, dom 
en Oudmunster, goed bewaard zijn gebleven. Zeker is in elk geval dat Beke en zijn ver-
taler ook over bronnen hebben beschikt die later verloren zijn gegaan.  
  Intussen liggen er tussen dit geschiedverhaal en de tijd dat Willibrord en Bonifa-
tius in Utrecht verbleven wel meer dan zes eeuwen. Het kan dan ook niet anders dat er 
door allerlei redenen vertekeningen en zelfs onjuistheden in de historiografie zijn bin-
nengeslopen. Daarom is het zonder meer noodzakelijk om het verhaal zorgvuldig te 
toetsen aan alle andere bronnen waarover we beschikken. 
  Beke en zijn vertaler worden nogal eens als onbetrouwbaar beoordeeld en vervol-
gens afgedaan, zonder dat dit goed met argumenten wordt onderbouwd en concreet en 
duidelijk is aangegeven waarom en op welke punten precies hun relaas niet zou kloppen 
en waarom dat voorts betekent dat ook vrijwel het totale beeld dat Beke en zijn vertaler 
geven, zou moeten worden verworpen.54 Wij achten het echter principieel onjuist om als 
het ware op voorhand bronnen als Bekes kroniek en de vertaling ervan zo zonder meer 
en volledig als onbruikbaar terzijde te schuiven. Net zoals dit met oorkonden het geval 
is, dienen we in beginsel hun relaas voor waar te houden totdat op grond van andere 
bronnen en betere argumenten het tegendeel is aangetoond of op zijn minst aannemelijk 
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is gemaakt. Slechts op die manier is te bepalen waar en in hoeverre deze bronnen wer-
kelijk een waarheidsgetrouw en reëel beeld geven van de vroegste geschiedenis van de 
Utrechtse kerk, en ook waar wellicht voorzichtigheid in het gebruik ervan als bron ge-
boden is. 
 Om tot een betrouwbaar beeld van de vroege Utrechtse kerk te komen, is het naar 
onze overtuiging noodzakelijk om al deze gegevens, gewogen naar hun betekenis, van-
uit zoveel mogelijk invalshoeken en in hun samenhang te belichten en voorts te plaatsen 
in de context van meer algemene gebeurtenissen in de tijd waarover ze handelen. We 
hebben deze methode indertijd gevolgd met betrekking tot het vraagstuk van de eerste 
Utrechtse kerken,55 welke problematiek de afgelopen jaren van verschillende zijden 
aandacht heeft gekregen. Voor de geschiedenis van de Utrechtse kerk tot aan de komst 
van Winfried-Bonifatius naar Utrecht in 716 en opnieuw in 719 heeft deze benadering 
een beeld opgeleverd dat zich als volgt laat schetsen. 
 
 
Romeinse oorsprong 
 
De oorsprong van Utrecht is gelegen in een Romeins castellum, een burcht of vesting 
op de zuidelijke oever van de Rijn, ter plaatse van het huidige Domplein. Dit castellum 
werd kort na het jaar 47 gebouwd en maakte met tal van andere forten, castella en cas-
tra, deel uit van het verdedigingssysteem van de Romeinen langs de Rijn als grens van 
hun rijk (de zogeheten Rijnlimes). Het Utrechts castellum was – zeker in vergelijking 
met bijvoorbeeld de nabijgelegen forten bij Vechten en Vleuten-De Meern – vrij be-
scheiden in omvang. In beginsel in hout opgetrokken, is het – na al in de Romeinse tijd 
verschillende malen verwoest te zijn geweest – in latere fasen in steen herbouwd. De 
indeling was een voor Romeinse forten gebruikelijke: een rechthoekig, door een aarden 
wal met een houten palissade, later door stenen muren omgeven terrein van ongeveer 
100 bij 125 meter werd doorsneden door wegen. Van west naar oost liep de hoofdweg, 
de zogeheten via principalis. Ongeveer in het midden van de burcht, aan de zuidzijde 
van de genoemde via principalis stond het hoofdgebouw, de principia. Recht tegenover 
dit gebouw liep een weg, de via praetoria of via decumana in noordelijke richting. Ten 
westen van deze weg, min of meer tegenover de principia, bevond zich een rechthoekig 
gebouwtje, vermoedelijk een tempeltje; verder zullen hier zich (vooral ook houten) ba-
rakken hebben bevonden voor de met de verdediging van de grens belaste hulptroe-
pen.56 We zullen zien dat deze indeling en inrichting van de burcht in later tijd van be-
lang zijn geweest voor de bouw van de oudste kerken in Utrecht. 
 Omstreeks 260 hebben de Romeinen de Rijngrens als noordgrens van het Rijk en 
daarmee ook het Utrechtse castellum moeten prijsgeven. Hoewel het daarna in de vierde 
eeuw nog tijdelijk tot een herstel is gekomen, moesten ze in de tweede helft van deze 
eeuw toch definitief het veld ruimen en werd de burcht opgegeven. Inmiddels waren er 
evenwel vooral ten oosten en ten westen van het fort enkele burgerlijke bewoningsker-
nen, nederzettingen van onder meer inheemse ambachtslieden en kleine handelaren ont-
staan, die waarschijnlijk nadien ook bleven voortbestaan in de schaduw van de geleide-
lijk in verval rakende burcht. Zo zijn er archeologische vondsten gedaan, uit met name 
de vijfde eeuw,57 die zouden kunnen wijzen op een zekere continuïteit in de bewoning 
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tussen het definitieve vertrek van de Romeinen in de vierde eeuw en de latere periode,58 
waarover we via schriftelijke bronnen weer meer vernemen, namelijk wanneer vanaf de 
zevende eeuw de Franken langzamerhand hun macht in deze contreien beginnen te ves-
tigen. Wellicht is in de tussenliggende periode ook de burcht, hoewel in verval geraakt, 
op wat voor manier dan ook in ‘gebruik’ gebleven bij de inheemse bevolking.59 

 

Het castellum Traiectum,  
fase V. 
1. stenen muren; 2. hoektorens; 3. 
toegangspoorten;  
4. de principia; 5.  soldatenbarak-
ken; 6. de via decumana; 7. de via 
principalis. 
Het rechthoekig gebouwtje op de 
noordwesthoek van de beide we-
gen was waarschijnlijk een tem-
peltje. Op deze plek bouwde ko-
ning Dagobert het eerste, aan 
Sint-Thomas gewijde kerkje. 
Montforts, Romeins Utrecht, p. 26. 

 
 
 
Franken en Friezen60 
 
De enigszins vage vroegste geschiedenis van de Franken begint met de vestiging vanaf 
de derde eeuw van verschillende groepen binnen de grenzen van het Romeinse rijk (on-
der meer in het oosten van ons land, in de Betuwe en iets later in het huidige Noord-
Brabant) en de geleidelijke trek verder naar het zuiden, waar in de vijfde eeuw in wat nu 
België is in de omgeving van Doornik onder leiding van Merovech en zijn nakomelin-
gen, de Merovingen, een rijkje werd gevestigd. Vanhieruit breidde zich de macht van de 
Merovingische vorsten steeds verder uit en tegen het einde van de vijfde eeuw wist ko-
ning Chlodowech I – beter bekend als koning Clovis – praktisch heel Gallië, het hui-
dige Frankrijk, aan zich te onderwerpen. Omstreeks 500 bekeerde Clodowech zich tot 
het christendom en liet hij zich dopen, waarmee ook het Frankische volk als gekerstend 
gold. Geleidelijk richtte zich voorts de Frankische aandacht weer naar het noorden en 
breidde zich in de zesde en vroege zevende eeuw het rijk in die richting verder uit en 
daarmee ook het christendom. 
 Binnen het grote Frankische rijk ontstonden geleidelijk twee min of meer af-
zonderlijke koninkrijken, Austrasië in het noordoosten en Neustrië in het zuidwesten, 
onder leiding van koningen uit de Merovingische dynastie. De grenzen van deze deel-
rijken lagen overigens geenszins vast en soms kon een koning over beide rijken rege-
ren. 
 Langzamerhand verloren de Merovingische koningen echter hun reële macht, die 
overging in handen van hun hofmeiers. Oorspronkelijk waren dit functionarissen die het 
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paleis en koninklijk vermogen beheerden. Als exponenten van de Frankische adel trok-
ken zij echter geleidelijk ook de bestuursmacht over het Rijk aan zich. Het eerst in 
Neustrië en later ook in Austrasië kwam de functie van hofmeier uiteindelijk erfelijk in 
handen van de familie der Karolingen, ook wel aangeduid als Pippiniden of Arnulfin-
gen.61 De koningen werden voorts gereduceerd tot ‘schijnkoningen’, tot in 751 hof-
meier Pippijn III de laatste Merovinger afzette en zelf koning werd. Een van de laatste 
Merovingische koningen die feitelijk zelf de macht uitoefenden was Dagobert I, zoon 
van koning Lotharius II, die in 623 door en naast zijn vader tot koning van het oostelijk 
deel van het Frankische Rijk, Austrasië, werd benoemd. Het machtscentrum van dit ge-
bied was Metz. Hier werkte Dagobert nauw samen met bisschop Arnulf van Metz en 
met zijn hofmeier Pippijn (I, de Oudere). Ook met bisschop Kunibert van Keulen on-
derhield Dagobert goede betrekkingen. Zo ondersteunde hij deze onder meer bij kerste-
ningsactiviteiten in het gebied ten oosten van de Rijn. Nadat Dagobert in 629 zijn vader 
was opgevolgd in heel het Frankische rijk, lijkt hij werk te hebben gemaakt van de ver-
dere uitbreiding van het Rijk naar het noordwesten toe.  
 Van belang is hierbij op te merken dat de Frankische koningen zich steeds hebben 
beschouwd als de opvolgers van de Romeinen en hun keizers en waar mogelijk de Ro-
meinse instituties hebben overgenomen en in aangepaste vorm gebruikt. Bij de verove-
ring van steeds meer gebieden hebben ze dan ook hun rechten doen gelden op de inder-
tijd door de Romeinen gebouwde en vanaf de derde eeuw geleidelijk verlaten forten 
langs de Rijn. Hun machtsuitbreiding bracht echter in de loop van de zevende eeuw wel 
de confrontatie met zich mee met de nog heidense Friezen, die zich ophielden in de 
noordelijke en westelijke delen van het huidige Nederland en vandaaruit in diezelfde 
tijd eveneens hun macht en invloed trachtten uit te breiden naar het zuiden toe, in het 
gebied rond Utrecht en ook het Midden-Nederlandse rivierengebied. De zevende en 
vroege achtste eeuw zijn daarmee een periode waarin deze gebieden wisselend in han-
den waren van Friezen en Franken en we – in het kielzog van de Frankische veroveraars 
– hier de eerste sporen van het christendom aantreffen. 
 
 
De eerste kerk in Utrecht 
 
Voor de Franken onder leiding van koning Dagobert heeft in het tweede kwart van de 
zevende eeuw mogelijk Nijmegen – ook een door Franken in gebruik genomen voorma-
lig Romeins castrum – en omstreken een uitvalsbasis gevormd voor een verdere 
machtsontplooiing naar het Midden-Nederlandse rivierengebied en naar onder meer 
ook het aan de Rijn gelegen voormalig Romeinse fort Traiectum. Nadat dit fort door 
Franken was ingenomen en enigszins hersteld, werd hier binnen de muren een eerste 
christelijk kerkje gesticht. Melding is hiervan gemaakt op een van de twee waarschijn-
lijk uit dertiende eeuw daterende plaquettes, de zogenaamde Domtafelen, die – blijkens 
berichten uit het begin van de zeventiende eeuw62 –  in het schip van de domkerk heb-
ben gehangen. De tekst van deze gedenkplaten is evenwel in vijftiende-eeuwse hand-
schriften overgeleverd.63 Ook Beke en zijn vertaler spreken over de verovering en her-
bouw van de burcht en de stichting van een kerkje door koning Dagobert.64 De vertaler 
van het werk van Beke plaatst deze stichting in het jaar 642. Dat is echter onmogelijk 
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omdat Dagobert al in 638 of 639 gestorven is. Het genoemde jaartal strookt evenmin 
met de verwijzing door zowel Beke als zijn vertaler naar de Oost-Romeinse keizer 
Heraclius; deze overleed namelijk op 11 februari 641. Ten slotte spreekt ook Bonifatius 
in zijn brief aan de paus uit 752 of 753 van een uit de periode vóór de komst van Willi-
brord daterend Frankisch kerkje, dat door de Friezen verwoest is. Hij noemt weliswaar 
geen stichter, maar vermeldt wel dat volgens de bisschop van Keulen dit kerkje samen 
met de burcht Traiectum door koning Dagobert aan de Keulse kerk zou zijn geschon-
ken. Gezien ook de andere berichten kunnen we echter zonder meer aannemen dat 
Dagobert dit gedaan moet hebben in zijn hoedanigheid van stichter van het kerkje.65 

 

Aanhef van de brief 
van Bonifatius uit 
752/53 in een van de 
oudste handschriften. 
Wenen, Österreichi-
sche Nationalbiblio-
thek, Cod.  vind. 751, 
 f. 60v. 

 
 Dit eerste door Dagobert gebouwde kerkje in Utrecht, dat gewijd moet zijn ge-
weest aan Sint-Thomas,66 heeft waarschijnlijk ter plaatse van het verdwenen schip van 
de domkerk gestaan, dit wil zeggen aan de noordzijde van de via principalis, tegenover 
het oude Romeinse hoofdgebouw dat zuidelijk van deze weg lag. De plaquette die vol-
gens Buchelius gehangen moet hebben aan een van de pilaren aan de zuidkant van het 
schip van de dom, vermeldt dat precies op die plaats, in isto praesenti fundo, in de tijd 
van koning Dagobert de eerste kerk gebouwd was. Hier ter plaatse nu zijn bij opgravin-
gen niet alleen resten van vroegmiddeleeuwse bebouwing teruggevonden – waaronder 
zelfs vier à vijf verschillende vloeren en vloerniveaus beneden dat van de Romaanse 
domkerk – maar ook van een gebouwtje uit de Romeinse tijd met het uiterlijk van een 
tempeltje.67 Dat dus juist hier een kerk gebouwd werd, zou dan geen toeval zijn ge-
weest. Ook elders, zoals bijvoorbeeld in Elst in de Betuwe,68 zijn de eerste christelijke 
kerken soms op de resten van heidense tempels of op de plek van heidense heilige 
plaatsen gebouwd. Een en ander was ook in lijn met mogelijk algemeen bekende in-
structies die paus Gregorius de Grote omstreeks 600 aan in Angelsaksisch Engeland ac-
tieve missionarissen had gegeven: door de bouw van christelijke kerken op voor de hei-
denen vanouds betekenisvolle en heilige plekken, zou – wanneer de gehechtheid van 
mensen aan die locaties in de juiste richting zou worden omgebogen – de introductie 
van het christendom vergemakkelijkt worden.69 
  Het vermoedelijke tempeltje binnen Traiectum stond precies op de noordwesthoek 
van de wegen, de via principalis en de via decumana, die de burcht van west naar oost 
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en naar het noorden toe doorkruisten. Ertegenover, aan de zuidzijde van de oost-west 
lopende hoofdweg, stond zoals eerder opgemerkt het Romeinse hoofdgebouw, de prin-
cipia.70 Geenszins uitgesloten is dat dit bouwwerk, of wat er nog van over was, toenter-
tijd ook als bestuurlijk centrum van de Friezen en de Franken heeft gefungeerd. 
 
In het Midden-Nederlands rivierengebied was in dit tweede kwart van de zevende eeuw 
de Frankische invloed vooralsnog echter tijdelijk en hiermee ook het kersteningswerk 
voorlopig tevergeefs. Na de dood van Dagobert in 638 of 639 heroverden de Friezen 
namelijk Utrecht en verwoestten er de Sint-Thomaskerk. Dit weten we niet alleen uit 
het werk van Beke, dat van zijn vertaler en uit de genoemde plaquettes in de domkerk, 
maar met name ook uit die veel oudere bron, de brief van Bonifatius aan de paus uit 752 
of 753. Hierin spreekt hij van de verwoesting van de kerk door de Friezen, waarbij hij 
ook vermeldt dat volgens de bisschop van Keulen de Utrechtse burcht met de daar bin-
nen de muren gelegen kerk tevoren door koning Dagobert aan zijn voorganger zou zijn 
geschonken met de opdracht om de Friezen te bekeren. Dat laatste had de Keulse bis-
schop, aldus Bonifatius, echter nooit gedaan.71 En veel belangstelling voor het ver-
woeste kerkje lijkt de bisschop daarna vooralsnog ook niet meer te hebben gehad.  
  Die missionering werd, zoals hiervoor al vermeld, nog in het verdere verloop van 
de zevende eeuw wél aangevat door missionarissen uit Engeland. In 678 is allereerst de 
Angelsaksische bisschop Wilfried van York, die we eerder als abt van Ripon en leer-
meester van Willibrord tegenkwamen, op doorreis naar Rome in Utrecht ontvangen 
door de Friese koning Aldgisl. Dit gebeurde niet al te onwelwillend, maar pogingen om 
er de bevolking te bekeren mislukten niettemin. De mededeling van Wilfrieds levensbe-
schrijver dat hij niet iedereen bekeerde, kan men gerust als een understatement be-
schouwen; het betekende waarschijnlijk in werkelijkheid dat hij er niemand bekeerde. 
Overgang naar het christelijk geloof vond in deze tijd slechts collectief plaats, en wel 
wanneer de leiders – de koningen en de adel – die stap wilden zetten, waarna dan het 
volk als vanzelfsprekend volgde. Ook een volgende missiepoging van de uit het Ierse 
klooster Rathmelsigi afkomstige – en dus ook aan Willibrord bekende – Wigbert, die 
omstreeks 680 gedurende twee jaar onder de Friezen missioneerde, liep zoals we zagen 
op een mislukking uit.72  
  Ongetwijfeld hebben het bezoek van Wilfried aan Aldgisl en de weliswaar kort-
stondige missionering door Wigbert de belangstelling in Engeland voor missie onder de 
Friezen verder gestimuleerd. En zo arriveerde in 690 de zowel in Ripon als Rathmelsigi 
opgeleide monnik Willibrord met een aantal metgezellen op het vasteland. Mogelijk 
vervoegde hij zich eerst in Utrecht bij de Friese koning Radboud,73 wellicht de zoon 
van de inmiddels overleden Aldgisl. Maar omdat hij evenals Wilfried en Wigbert hier 
weinig kon bereiken en zich daarop gerealiseerd zal hebben dat slechts steun van de po-
litieke machthebbers het kersteningswerk tot een succes zou kunnen maken, wendde 
Willibrord zich voorts tot de Frankische hofmeier Pippijn II, die hem daarop het kort 
tevoren door de Franken veroverde gebied als missieterrein toewees. De Angelsaksi-
sche geschiedschrijver Beda noemt dit recentelijk veroverde gebied Frisia Citerior,74 in 
de kring van Willibrord zelf wordt gesproken van Francia.75 Waarschijnlijk ging het 
hierbij om het zuiden, westen en midden van het latere Nederland, globaal gesproken 
tot aan de Lek. Vervolgens ging Willibrord – daarmee een onmiskenbare Angelsaksi-
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sche traditie volgend – nog in datzelfde jaar 690 ook naar Rome om van de paus even-
eens instemming met zijn missiewerk te verkrijgen. Na zijn terugkeer daarvandaan lijkt 
hij de jaren daarna als geloofsprediker vooral gewerkt te hebben ten zuiden van de grote 
rivieren, in Zeeland en in het huidige Noord-Brabant, mogelijk met Antwerpen als mis-
siebasis. 
 
Willibrords komst naar Utrecht en zijn eerste kerk aldaar 
 
Korte tijd later, tegen het midden van de jaren negentig, kwam na verdere Frankische 
veroveringen ook de burcht Traiectum opnieuw in handen van de Franken en kon Willi-
brord er – uiteraard met toestemming van de hofmeier Pippijn – zijn missiecentrum ves-
tigen. Volgens Beke en zijn Utrechtse vertaler zou hij hier bij de verwoeste Sint-
Thomaskerk een ‘bedehuis’ gebouwd hebben dat hij toewijdde aan het Heilig Kruis en 
daarin de eerste doopvont hebben geplaatst.76  
 

Overzicht van de 
eerste kerken in de 
burcht Traiectum. 
In dunne lijnen a. 
de tegenwoordige 
domtoren; b. de 
domkerk; c. de 
pandhof, met de 
rooilijnen van de 
bebouwing op het 
Domplein. Voorts: 
1. de via principa-
lis; 2. de via decu-
mana; A. de plaats 
van de door koning 
Dagobert rond 630 
gebouwde Sint-
Thomaskerk, circa 
719 door Willi-
brord vanaf de 
fundamenten her-
bouwd en aan Sint-

Maarten gewijd. De precieze vorm van deze kerk is niet bekend. Op deze plek stond in 
de Romeinse tijd een tempeltje; B. het Romeinse hoofdgebouw, de principia, waarbin-
nen Willibrord in 690 de eerste Sint-Salvatorkerk bouwde. Na de afbraak van dit ge-
bouw in de tiende eeuw werd van het materiaal van deze kerk de Heilig-Kruiskapel 
gebouwd; C. de door Bonifatius omstreeks 745 gebouwde nieuwe Sint-Salvatorkerk. 
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 Duidelijk is dat in deze visie de Sint-Thomaskerk, die destrueert ende vervallen 
lach, en de eerste kerk die Willibrord in Utrecht bouwde niet op dezelfde plaats, maar 
naast elkaar hebben gestaan. Even duidelijk is dat Willibrord niet begon met het her-
stellen van die verwoeste kerk. Volgens Beke en zijn vertaler werd die pas later op-
nieuw opgebouwd.77 
  Enigszins problematisch is wel het door Beke genoemde patrocinium van het Hei-
lig Kruis. Het idee dat de eerste door Willibrord gebouwde kerk in Utrecht een Heilig-
Kruiskerk was, vinden we overigens al bij de Echternachse abt Thiofried, die omstreeks 
1100 een levensbeschrijving van de heilige Willibrord schreef.78 Een veel oudere bron, 
de inmiddels bekende brief van Bonifatius uit 752 of 753 aan de paus, geeft echter aan 
dat het bij dit eerste bedehuis van Willibrord om een kerk ging die gewijd was aan de 
Christus als Verlosser, Sint-Salvator: ’- - - en hij heeft een bisschopszetel gevestigd en 
een kerk ter ere van de heilige Verlosser in de plaats en de burcht die Traiectum ge-
noemd wordt’.79 Pas verderop in deze brief komen dan ook nog het verwoeste oudere 
kerkje, de herbouw ervan en de wijding aan Sint-Maarten ter sprake. 
 
Opmerkelijk nu is dat men doorgaans in de literatuur vermeld vindt dat Willibrord de 
door de Friezen verwoeste kerk vanaf het fundament herbouwde en aan Sint-Maarten 
wijdde en dat hij daarnaast een ‘tweede’ kerk bouwde, die hij wijdde aan de Christus de 
Verlosser, Sint-Salvator.80 In de middeleeuwse bronnen waarover we beschikken, met 
name het werk van Beke en zijn vertaler, maar vooral ook de brief van Bonifatius aan 
de paus uit 752 of 753, wordt zoals hiervóór is aangegeven echter een heel ander beeld 
geschetst. Daarin wordt met zo veel woorden gezegd dat Willibrord is begonnen met de 
bouw van een kerk gewijd aan het Heilig Kruis (volgens Beke) dan wel Sint-Salvator 
(zegt Bonifatius) en dat hij daarin de eerste doopvont (Beke) en bisschopszetel (Boni-
fatius) heeft geplaatst. En pas daarna herbouwde hij volgens deze bronnen de verwoeste 
kerk die toen gewijd werd aan Sint-Maarten.81 In vorige publicaties hebben wij uitvoe-
rig beargumenteerd dat met die door Beke en Thiofried van Echternach genoemde Hei-
lig-Kruiskerk, waarin de doopvont stond, een eerste door Willibrord gebouwde Sint-
Salvator is bedoeld en niet, zoals wel beweerd is, de eerste Sint-Maartenskerk.82 Van de 
Angelsaks Willibrord viel eenvoudigweg te verwachten dat hij de na de toewijzing door 
Pippijn van de burcht Traiectum als missiebasis gestichte kerk wijdde aan Sint-Salva-
tor, de patroonheilige van zowel de oudste bisschopskerk van Rome als ook de moeder-
kerk van Angelsaksisch Engeland, Canterbury, waarmee hij als gezegd uitdrukking gaf 
aan zijn verbondenheid met zowel de kerk en paus in Rome alsook met (de tradities 
van) zijn Angelsaksische vaderland. 
 Meestal wordt vervolgens ook aangenomen dat die door Willibrord in de jaren ne-
gentig van de zevende eeuw gebouwde Sint-Salvatorkerk gestaan heeft op de plaats van 
de latere Oudmunsterkerk ten zuidwesten van de domkerk. Inderdaad zijn bij opgravin-
gen ter plaatse, tussen de huizen aan de westkant van het Domplein en het standbeeld 
van Jan van Nassau, vroegmiddeleeuwse fundamentresten aangetroffen, die nog uit de 
tijd van Willibrord zouden kunnen dateren. Dat het hier toch niet gaat om de eerste, 
door Willibrord gebouwde Sint-Salvator, valt echter af te leiden uit de laatmiddel-
eeuwse bronnen. Beke maakt in zijn veertiende-eeuwse kroniek namelijk melding van 
een ‘eerste bedehuis’, dat gewijd was aan het Heilig Kruis, gelegen naast de kerk van 
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Oudmunster. De bouw van deze laatste kerk werd door Beke aan Bonifatius toege-
schreven.83 Daarover komen we later uitvoerig te spreken. Van belang is hier dat er in-
derdaad op de hiervoor genoemde plek, tussen de Oudmunsterkerk en de aan Sint-
Maarten gewijde domkerk, tot 1826 een kruisvormig kerkje stond. Al minstens sinds de 
twaalfde eeuw werd dít gebouwtje de Heilig-Kruiskapel genoemd. Later ontstond 
evenwel verwarring over de identiteit van deze kapel. Zo ging men in de zeventiende 
eeuw voor haar de benaming Sint-Thomaskapel gebruiken. Hiermee werd dus feitelijk 
de verbinding gelegd met de door koning Dagobert gebouwde kerk. Er bleef echter 
twijfel aan deze toeschrijving en na opgravingen in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw kwam men tot de conclusie dat de kapel uit de tiende eeuw dateerde. 
  In de jaren negentig van de twintigste eeuw echter werd opnieuw de veronderstel-
ling geopperd dat de kapel uit de tijd van Willibrord zou dateren en dat het hierbij dan 
níet om de eerste Sint-Salvatorkerk, maar om de eveneens door Willibrord gebouwde 
Sint-Maartenskerk zou gaan.84 Wij hebben dat laatste met klem bestreden en uitvoerig 
beargumenteerd dat wanneer de Heilig-Kruiskapel uit Willibrords tijd zou stammen het 
niet om de Sint-Maartens- maar om de Sint-Salvatorkerk moest gaan.85  
  Inmiddels is, nadat de nog resterende fundamenten opnieuw zijn opgegraven en 
bestudeerd, toch ook de datering van de kapel in de tijd van Willibrord weer op archeo-
logische gronden betwist.86 Wij achten de aangevoerde bezwaren steekhoudend en gaan 
er tot het tegendeel deugdelijk aangetoond is van uit dat de kapel inderdaad pas in de 
tiende eeuw gebouwd is. Blijft dan natuurlijk de vraag waar de eerste, door Willibrord 
gebouwde Sint-Salvatorkerk zoals die door Beke zo stellig wordt genoemd en zelfs ge-
situeerd naast de kerk van Oudmunster, werkelijk gestaan heeft en hoe en waarom men 
de Heilig-Kruiskapel later als zodanig is gaan beschouwen.  
  Het is, zoals al eerder gesteld,87 wetenschappelijk onjuist om er zonder argumenta-
tie van uit te gaan dat een traditie niet op waarheid berust. Naar onze overtuiging is men 
er tot nu toe niet in geslaagd om aan te tonen dat het bericht met betrekking tot de eerste 
Sint-Salvator van Willibrord bij Beke niet klopt. Bovendien, wanneer men dit bericht 
plaatst in de context van de andere gegevens waarover we beschikken, dan is Bekes 
weergave consistent, op zichzelf en in relatie tot andere bronnen aannemelijk en daarom 
vooralsnog voor juist te houden, zelfs ook als de Heilig-Kruiskapel pas gebouwd zou 
zijn in de tiende eeuw. 
 Opgemerkt is dat wat Beke stelt met betrekking tot een aan het Heilig Kruis ge-
wijde kerk ook al te vinden is in de levensbeschrijving van Willibrord door abt Thio-
fried van Echternach uit het begin van de twaalfde eeuw. Hoe laat zich dan dit punt van 
het verschil in patrocinium verklaren? Wij zouden hieromtrent het volgende willen op-
peren. Een en ander wordt begrijpelijk wanneer we aannemen dat de eerste kerk van 
Willibrord, zoals de oudste bron, de brief van Bonifatius, vermeldt gewijd aan Sint-Sal-
vator, eenvoudigweg bestaan heeft uit een waarschijnlijk herbouwd en aangepast deel 
van het voormalige Romeinse hoofdgebouw, de principia, over de fundamenten waar-
van later – in de tiende eeuw – de kapel half heengebouwd is.88 Zeker is namelijk dat er 
in de Vroege Middeleeuwen verbouwingen aan het Romeinse hoofdgebouw hebben 
plaatsgevonden, die voorafgingen aan de bouw van de Heilig-Kruiskapel.89 Het is der-
halve zeer wel denkbaar dat een deel van het hoofdgebouw verbouwd is tot kerk en dat 
de rest zelfs gefungeerd heeft als klooster voor de Utrechtse geestelijkheid. Een derge-
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lijke gang van zaken is niet uniek; zelfs kwam zij aantoonbaar voor in de kringen van 
Willibrord. In Pfalzel bij Trier is namelijk ook omstreeks 700 een deel van een Romeins 
gebouw in gebruik genomen als kerk, terwijl een ander deel bestemd werd als verblijf-
plaats van de geestelijken. Een ander voorbeeld is Maria ad ripam in Trier zelf.90 Dit 
alles lijkt reden genoeg om aan te nemen dat een dergelijke situatie ook in Utrecht be-
staan kan hebben, te meer omdat de dispositie van de gebouwen, met Sint-Thomas, later 
Sint-Maarten aan de andere zijde van de via principalis, dit niet alleen toelaat maar 
zelfs voor de hand doet liggen. 
 Mogelijk zijn in 1936 bij opgravingen resten gevonden van de verbouwingen die 
Willibrord aan het Romeinse hoofdgebouw heeft laten verrichten. Het ging hierbij om 
oost-west liggende funderingsresten tussen de basementen van Romeinse zuilen van de 
principia, ongeveer in het midden van het gebouw. Het is dus allerminst uitgesloten dat 
zij tot de eerste Sint-Salvatorkerk hebben behoord. Pikant is dat deze resten aan het eind 
van de opgraving zijn teruggeplaatst en in 1993 bij heropgraving opnieuw werden aan-
getroffen.91 

 

 
Maquette van het castel-
lum gezien vanuit het 
zuiden, met de principia, 
waarin Willibrord zijn 
eerste Sint-Salvator 
bouwde. 
Naar Montforts, Ro-
meins Utrecht, p. 8. 
 
 
 

 
Opgravingsfoto uit 1936 vanuit 
het zuidwesten. Op de voor-
grond tussen de zuilbasementen 
van het Romeinse hoofdgebouw 
de vroegmiddeleeuwse, moge-
lijk onder Willibrord uitge-
voerde herstellingen. Daarach-
ter de  buitenzijde van de fun-
damenten  van het koor van de 
in de tiende eeuw gebouwde 
Heilig-Kruiskapel. 
De Groot, ‘De Heilige Kruis-
kapel’,  p. 136. 
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Het tot klooster verbouwde Romein-
se paleis te Pfalzel bij Trier.  
De kerk bevindt zich in de zuidoost-
hoek van het complex (1). 
Binding en Untermann, Kleine 
Kunstgeschichte, p. 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De Heilig-Kruiskapel vanuit het zuidoosten 
kort vóór de afbraak  in 1826. 
Tekening van R. Craeyvanger.  

Het Utrechts Archief, 
 Topografische Atlas, Ka 3.13. 

 
  
Vermoedelijk in de tiende eeuw is voorts het voormalig Romeinse hoofdgebouw – toen 
waarschijnlijk al niet meer als Sint-Salvatorkerk in gebruik omdat er inmiddels al sinds 
lange tijd een nieuwe Sint-Salvatorkerk (Oudmunster) was – afgebroken. De sloop was 
toen mogelijk noodzakelijk voor de uitbreiding van deze nieuwe Sint-Salvator naar het 
oosten toe, waarvan het koor inderdaad over het zuidelijk deel van de principia heenge-
bouwd is,92 of voor uitbreiding van de Sint-Maartenskerk. Hoe dit ook zij, als zichtbaar 
teken van deze afbraak is precies ten zuiden van de Heilig-Kruiskapel een omgeworpen 
of omgevallen muur teruggevonden, en wel op 3,65 m +N.A.P (zie afbeelding blz. 
28).93 Dat is enkele decimeters lager dan het oorspronkelijk vloerniveau van de kapel, 
dat zich op 3,90 à 3,95 meter moet hebben bevonden, hetgeen dus inderdaad wijst op 
resten van de sloop van een gebouw anterieur aan de kapel.94 
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De omgetrokken of omgevallen muur 
van de Romeinse principia, gezien van-
uit het zuiden tijdens de opgraving in 
1938. 
Daarachter de fundamenten van de 
Heilig-Kruiskapel. 
Ozinga, Het Romeinse castellum, p. 79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Voorstelbaar is ten slotte dat als herinnering aan de eerste door Willibrord ge-
bouwde Sint-Salvatorkerk, waarvoor dus het oorspronkelijke Romeinse hoofdgebouw 
was gebruikt en die bij deze gelegenheid letterlijk het veld moest ruimen, tussen de 
domkerk en de Oudmunster, met materiaal van dat oude hoofdgebouw, de Heilig-
Kruiskapel is gebouwd, die men later – in ieder geval sinds het begin van de twaalfde 
eeuw, zoals bij Thiofried blijkt95 –, als het eerste kerkje van Willibrord is gaan beschou-
wen. De kapel stond iets verder naar het westen dan het oude Romeinse hoofdgebouw 
maar is wel nog half over het westelijk deel ervan heengebouwd. Aangezien bij de 
bouw hoogstwaarschijnlijk ook nog hetzelfde bouwmateriaal werd gebruikt als waaruit 
die eerste kerk was opgebouwd, is het niet eens helemaal onjuist te noemen dat men die 
kapel daarna als de eerste kerk zelf is gaan beschouwen. 
  Interessant is in dit verband dat we de door Willibrord gebouwde eerste Sint-
Salvatorkerk feitelijk ook in een tweetal vroege schriftelijke bronnen tegenkomen. Om 
te beginnen is er de levensbeschrijving van de Utrechtse abt Gregorius, nog in de acht-
ste eeuw geschreven door de missionaris Liudger, waarin staat dat de abt zich kort vóór 
zijn dood in 775 naar het oratorium sancti Salvatoris had laten brengen. Oratorium is 
de vrij neutrale benaming voor een bedehuis, anders dan ecclesia of kerk. Sprekender 
nog is een passage in de levensbeschrijving van Liudger zelf, daterend van ongeveer het 
jaar 800. Liudger zou tussen 777 en 784 bij zijn verblijf in Utrecht vaak geslapen heb-
ben op de zolder van de Sint-Salvator ‘die Willibrord gebouwd had’.96 Deze laatste toe-
voeging zou volstrekt overbodig zijn geweest wanneer er maar één Sint-Salvatorkerk 
geweest was. Maar inmiddels was er – zoals we nog nader zullen zien – naast de oude 
al een nieuwe en grotere Sint-Salvator gebouwd. Een dergelijke slaapplaats, zoals Liud-
ger die vermeldt, laat zich bovendien heel goed voorstellen wanneer kerk en klooster, 
met daarbij ook nog een school, zich onder één dak hebben bevonden. Kortom, de aan-
wijzingen dat de eerste door Willibrord gebouwde Sint-Salvatorkerk bestaan heeft uit 
een deel van het Romeinse hoofdgebouw, naast de latere kerk van Oudmunster, zijn 
zonder meer sterk te noemen en evenzeer is het heel aannemelijk dat men de Heilig-
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Kruiskapel, die waarschijnlijk in de tiende eeuw uit materiaal van deze eerste kerk zal 
zijn opgetrokken, later eenvoudigweg zelf als de eerste Sint-Salvatorkerk van Willi-
brord is gaan beschouwen. 
 
 
Willibrord aartsbisschop der Friezen in Utrecht 
 
Waarschijnlijk niet lang nadat Willibrord in Utrecht zijn eerste kerk gebouwd had, zond 
Pippijn hem opnieuw naar Rome om zich daar tot bisschop te laten wijden. Op 21 no-
vember 695 werd de missionaris daar, 37 jaar oud, door paus Sergius I (687-701) tot 
aartsbisschop van de Friezen gewijd, bij welke gelegenheid hem door paus ook de nieu-
we naam Clemens werd gegeven.97 Hoe belangrijk ook, deze wijding van Willibrord tot 
aartsbisschop betekende nog niet de totstandkoming op dat moment van een echt 
bisdom Utrecht.98 Dat hiervoor bij hofmeier Pippijn II wel plannen hebben bestaan, is 
denkbaar, maar de instabiele situatie in Frisia citerior en voortdurende machtswisselin-
gen tussen Friezen en Franken in de zevende en vroege achtste eeuw zullen verwezen-
lijking van deze plannen ten tijde van Willibrord vooralsnog onmogelijk hebben ge-
maakt. Door de toewijzing van de burcht Traiectum aan Willibrord kon deze echter wel 
beschikken over een vooruitgeschoven missiepost, vanwaaruit hij onder de bescher-
ming van de Frankische politieke machthebbers kon werken en die mogelijk op den 
duur ook de basis voor een echt bisdom kon vormen. Willibrord was dus sinds zijn wij-
ding in Rome in 695 geen (eerste) bisschop van Utrecht, zoals vaak in de literatuur ge-
steld wordt, maar is veeleer te beschouwen als (missie)bisschop (met de persoonlijke 
titel aartsbisschop van de Friezen) in Utrecht. Al met al laat Willibrord zich ook na zijn 
wijding tot aartsbisschop toch in de eerste plaats herkennen als een rondtrekkend evan-
gelieprediker, die voornamelijk opereerde vanuit het klooster of wellicht beter de kloos-
ters waarin hij leefde en waarvan hij aan het hoofd stond: behalve het in Utrecht aan de 
Sint-Salvator verbonden monasterium waren dat zoals eerder al opgemerkt de door 
hemzelf gestichte kloosters in Susteren en Echternach.99 
  
Volgens Beke en zijn vertaler bouwde Willibrord na zijn terugkeer uit Rome op de 
plaats van de verwoeste Sint-Thomaskerk een nieuwe kerk, waaraan hij een kapittel 
verbond en waar hij zijn bisschopszetel plaatste.100 Dat het hierbij om de latere aan Sint-
Maarten gewijde domkerk ging, blijkt uit de hiervóór al genoemde plaquette uit de 
tweede helft van de dertiende eeuw.101 Deze plaquette vermeldde tevens dat de kerk ge-
bouwd werd in de tijd van de Merovingische koning Hilderik, waarvan het dan de vraag 
is wie hiermee bedoeld is. In de tijd van Willibrord is er namelijk geen Hilderik koning 
geweest. Waarschijnlijk is hier dus sprake van een verschrijving en is Hilperik II, be-
doeld, die in het Austrasisch deel van het Frankische rijk koning was van 719 tot 721.102 
Dit laatste zou dan inhouden dat de Sint-Maartenskerk niet, zoals Beke en in navolging 
van hem ook zijn vertaler suggereren, al kort na Willibrords bisschopswijding in 695, 
maar pas op een veel later tijdstip gebouwd is. 
 Ook Bekes voorstelling van zaken dat Willibrord zijn bisschopszetel in de Sint-
Maartenskerk plaatste, lijkt niet te kloppen. In elk geval is de mededeling in strijd met 
de brief van Bonifatius uit 752/53 die toch duidelijk de kerk van Sint-Salvator als Wil-
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librords bisschopszetel noemt. Pas verderop in diezelfde brief maakt Bonifatius melding 
van de verwoeste oudere Frankische (Sint-Thomas)kerk en noemt haar dan kleinerend 
een ecclesiola, ‘een kerkje’.103 Voor zowel Willibrord als Bonifatius zal – in de lijn van 
de tradities van hun Angelsaksisch vaderland – niet de later herbouwde Sint-Maarten 
maar de door Willibrord zelf als eerste kerk in Utrecht gestichte Sint-Salvator als oor-
spronkelijke hoofdkerk, missiesteunpunt en ook bisschopszetel hebben gegolden. Dat 
nog tijdens hun leven de positie van beide kerken geleidelijk al begon te veranderen, de 
Sint-Maartenskerk belangrijker werd en uiteindelijk – waarnaar dan Beke verwijst – ka-
thedrale kerk van een bisdom Utrecht zou worden, daarover komen we hierna nog uit-
voerig te spreken. 
 Voor wat betreft de herbouw door Willibrord van de verwoeste Sint-Thomaskerk 
en wijding ervan aan Sint-Maarten, is er uiteindelijk alle reden om aan te nemen dat dit, 
anders dus dan Beke suggereert, geruime tijd na 695 en zeker niet vóór 718 is gebeurd. 
De eerste jaren na 695 zullen de jaren van op- en uitbouw van het missiewerk zijn ge-
weest, waarbij in het hoe dan ook nog zeer marginaal in het Frankische Rijk gelegen 
Utrecht één kerk met een monasterium als basis volstond, maar waarin ook rekening 
gehouden moest worden met een nog steeds niet geheel stabiele politieke situatie en 
machtspositie van de Franken. Dat werd pijnlijk duidelijk toen in 714 de Frankische 
hofmeier Pippijn II overleed en vervolgens een deel van de adel in zowel Neustrië als 
Austrasië in opstand kwam. Pippijns nakomelingen konden niet zonder meer de belang-
rijke positie van hun vader als hofmeier handhaven en van de interne machtsstrijd in het 
Frankische rijk en de chaos die daarvan het gevolg was, heeft de Friese koning Rad-
boud gebruik gemaakt en de burcht Traiectum nogmaals op de Franken heroverd.104 
Duidelijk bleek toen hoezeer Willibrords missiewerk gedragen werd door en afhanke-
lijk was van de politieke en militaire steun van de Frankische machthebbers; hij moest 
uitwijken naar zijn kloosterstichting Echternach in het latere Luxemburg. Zoals we ge-
zien hebben, heeft juist in deze tijd, in 716, Winfried-Bonifatius voor de eerste keer 
Utrecht bezocht, maar is hij, na vastgesteld te hebben dat hij weinig kon uitrichten, weer 
naar Engeland, naar zijn abdij Nursling, teruggekeerd. 
  In 717 maakte vervolgens Pippijns buitenechtelijk geboren zoon Karel Martel zich 
van de regering meester. Geleidelijk wist hij zijn positie als hofmeier te versterken en 
werd, nadat het verloren terrein was herwonnen, de Frankische machtsuitbreiding her-
vat. Ook in het noordwesten van het huidige Nederland boekte de nieuwe Frankische 
machthebber successen. Hier heeft Karel Martel mogelijk al vóór koning Radboud in 
719 stierf de burcht Traiectum weer in handen gekregen. Door de verovering van grote 
gebieden ten noorden van de Rijn, waarbij de Friezen werden teruggedrongen tot aan 
het Vlie en mogelijk zelfs al tot de Lauwers, kwam in de daaropvolgende periode 
Utrecht definitief en minder marginaal binnen de grenzen van het Frankische rijk te lig-
gen.  
  Na de herovering van Traiectum door de Franken, waarschijnlijk dus al in het jaar 
718, heeft ook Willibrord kunnen terugkeren naar Utrecht om zijn missionering van-
daaruit te hervatten. Hij kreeg daarbij spoedig hulp van Winfried-Bonifatius, die op-
nieuw was overgekomen uit Engeland, eerst Rome had bezocht, maar daarna tot 722 in 
het midden en westen van ons land werkzaam zou zijn. 



 
 

 

 

   31 

V  Winfried opnieuw naar het vasteland 
 

 
 
Na zijn vergeefse reis in 716 en zijn terugkeer naar Nursling lijkt Winfried zijn voorne-
men om te gaan missioneren onder de heidenen op het vasteland niet te hebben opgege-
ven. Hoewel door zijn medebroeders verkozen als abt, trad hij als zodanig spoedig terug 
en al in 718 vertrok hij opnieuw naar het continent. Hij reisde ditmaal echter eerst naar 
Rome, waar hij gedurende enkele maanden verbleef, contact had met paus Gregorius II 
en hem zijn plannen voor een missie in Germanië voorlegde. Op 15 mei 719 kreeg Win-
fried van de paus voorts een officiële opdracht om te missioneren onder de heidenen en 
daarbij ook een nieuwe naam, Bonifatius, welke naam hij daarna steeds uitsluitend heeft 
gebruikt.105  
 Opmerkelijk in deze gang van zaken is hoe Winfried – ogenschijnlijk nog zonder 
een specifiek missiegebied op het oog te hebben gehad en in contact te zijn getreden 
met de wereldlijke en politieke machthebbers, wier steun toch in het algemeen onont-
beerlijk was voor het missiewerk – direct in Rome bij de paus steun zocht en instem-
ming vroeg voor zijn missieplannen. Zowel deze handelwijze als ook het belang dat hij 
later steeds aan de toen verkregen opdracht en (als symbool daarvan) zijn nieuwe naam 
Bonifatius heeft gehecht, geven duidelijk aan hoezeer de paus in Rome van meet af aan 
en daarna gedurende zijn hele carrière als missionaris, kerkorganisator en -hervormer 
richting- en maatgevend is geweest voor Bonifatius’ leven en werken. In zijn uitvoerige 
correspondentie met de paus zelf maar ook vele andere correspondenten, zoals die ons 
is overgeleverd, komt dit heel duidelijk naar voren. Op tal van terreinen en in allerlei 
praktische kwesties zou Bonifatius steeds in Rome vragen om richtlijnen voor zijn op-
treden, om praktische adviezen en om materiële ondersteuning, vooral in de vorm van 
boeken en ook relieken. Door zich in zijn missie-, organisatie- en hervormingswerk al-
dus steeds direct tot de paus te richten, heeft Bonifatius de kerkelijke leiders in Rome 
als het ware gedwongen meer dan tot dan toe het geval was geweest in plaats van alleen 
op het Oost-Romeinse Rijk en de keizer in Byzantium de blik ook te richten naar de 
deels pas recent gekerstende gebieden in het Westen en midden van Europa. De kerk 
van Rome en de paus raakten aldus feitelijk betrokken bij de ontwikkelingen alhier, 
terwijl Bonifatius tegelijkertijd door zich tot de paus te richten ook de Frankische poli-
tieke machthebbers als het ware de weg wees naar Rome en het contact tot stand bracht 
tussen hen en de paus. Het is uiteindelijk daarin dat historisch gezien de grote en ver-
strekkende betekenis van de figuur Bonifatius gelegen is geweest. 
 Bonifatius keerde na zijn verblijf in Rome in 718/19 terug over de Alpen, bezocht 
toen op doorreis kort Beieren en Thüringen, en kwam daarna aan in het eigenlijke Fran-
kische rijk. Hij zal toen vernomen hebben dat inmiddels koning Radboud was overleden 
(719), de Franken onder leiding van de hofmeier Karel Martel een deel van Friesland en 
ook Utrecht weer onder hun gezag hadden weten te brengen en Willibrord dus had kun-
nen terugkeren naar zijn missiecentrum om zijn werk vandaaruit voort te zetten. Boni-
fatius, op zoek naar een geschikt missiegebied en wellicht ook een ervaren leermeester, 
besloot daarop zich bij Willibrord te vervoegen,106 waarna hij gedurende een drietal ja-
ren, van 719 tot 722, in onze streken zou missioneren. 
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Het werkterrein van Bonifatius. Tek. M.W.J. de Bruijn. 
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VI  Winfried-Bonifatius’ eerste missioneringsperiode in  
Friesland 
 
 
 
Missieactiviteiten in Woerden, Attingahem (Breukelen) en Velsen 
 
De gegevens over het missiewerk van Bonifatius in deze periode vinden we vermeld in 
een tamelijk contemporaine bron, de levensbeschrijving van abt Gregorius.107 Deze vita 
is al kort vóór 800 geschreven door Liudger (ca. 742-809), een missionaris die hier te 
lande goed bekend was. Hij was namelijk afkomstig uit Zwesen, juist ten noorden van 
Utrecht,108 en als jongetje opgeleid aan de in Utrecht met het monasterium verbonden 
school, die toen onder leiding stond van abt Gregorius, die zelf ooit een van de eerste 
leerlingen van Bonifatius was geweest.109 Gezien het feit dat Utrecht gelegen was bij de 
plek waar de rivier de Vecht zich van de Rijn afsplitste, hoeft het eigenlijk niet te ver-
bazen dat de missieactiviteiten in het algemeen en dus ook die van Bonifatius zich langs 
deze rivieren hebben uitgestrekt. Niet alleen waren – waar goede doorgaande wegen 
schaars waren – de rivieren de voornaamste verkeersaders, de bewoning was in die tijd 
ook hoofdzakelijk geconcentreerd op de direct nabijgelegen oeverwallen.  
 Als missieposten van Bonifatius worden in de genoemde vita van Gregorius de 
plaatsen Woerden, Attingahem en Velsen genoemd. Attingahem lag aan de Vecht en 
kan vereenzelvigd worden met Breukelen.110 Het aan de Rijn gelegen Woerden, waar 
Bonifatius met zijn missiewerk zou zijn begonnen, was tevens een voor de hand liggen-
de plaats omdat er de resten van een Romeins castellum lagen. Dergelijke Romeinse 
forten werden, zoals eerder al werd opgemerkt, geacht over te zijn gegaan in handen 
van de Frankische koningen als opvolgers van de Romeinse keizers en waren steunpun-
ten van de Frankische macht, die de missionering mogelijk maakte en daaraan rugge-
steun verschafte. Dat dus de in de schaduw van de Frankische macht werkende geloofs-
predikers dergelijke plaatsen kozen als uitgangspunt voor hun missiearbeid, is begrijpe-
lijk. En ook al zullen dergelijke oude Romeinse forten sterk in staat van verval zijn ge-
weest, zij boden mogelijk toch nog wel enige beschutting, terwijl er bovendien vaak 
bouwmateriaal aanwezig zal zijn geweest om geheel of gedeeltelijk uit steen opgetrok-
ken kerkjes te bouwen. De kerken van Woerden en Breukelen waren vanouds gewijd 
aan Sint-Pieter, die voor de sterk op Rome en de paus (die gold als opvolger van Sint-
Pieter) georiënteerde Bonifatius een zonder meer voor de hand liggende patroonheilige 
moet zijn geweest. Hij zou daarom heel goed degene geweest kunnen zijn die hier tij-
dens zijn missiewerkzaamheden ook de eerste kerken heeft gesticht. Bij Velsen ten slot-
te, verder naar het noorden gelegen aan het in het Almere uitmondende IJ, lagen even-
eens voormalige Romeinse versterkingen.111 Liudger schrijft dat deze plaats dichter bij 
de heidenen gelegen was en daarom kennelijk voor Bonifatius aantrekkelijk was om te 
prediken.112 De kerk van Velsen gold later als een van de oudste kerken in Kennemer-
land, behorend aan Echternach. Ze was oorspronkelijk waarschijnlijk gewijd aan de 
apostel Paulus, maar later aan een missionaris die hier mogelijk iets later in de achtste 
eeuw actief is geweest, namelijk de heilige Engelmund.113 
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 Geniet Liudger als informant het vertrouwen wanneer het gaat om de plaatsen waar 
Bonifatius in deze tijd actief zou zijn geweest, anders ligt dat voor wat betreft de ver-
melde duur van die activiteiten: eerst zeven jaar in Woerden, vervolgens drie jaar in At-
tingahem en ten slotte drie jaar in Velsen.114 Dit past op geen enkele wijze in de chro-
nologie van de andere bronnen. In plaats van dertien jaar kan Bonifatius in deze periode 
– zoals ook in de oudste vita van Bonifatius door Willibald wordt vermeld – slechts drie 
jaar voornamelijk vanuit Utrecht hebben gewerkt.115  
 Kijken we naar de vrij omvangrijke correspondentie die van Bonifatius is over-
geleverd, dat blijken er uit deze eerste Utrechtse missieperiode slechts twee brieven be-
waard te zijn gebleven, de ene geschreven door de abdis Eangyth en haar dochter Hea-
burg genaamd Bugga, de tweede brief door de dochter alleen.116 Hierin wordt geant-
woord op brieven die door Bonifatius waren gestuurd. In de tweede brief wenst Bugga 
hem geluk met de resultaten van zijn missie, waarover echter verder geen specifieke 
mededelingen worden gedaan. Wel blijkt uit deze brief dat Bonifatius haar had ge-
vraagd om toezending van de beschrijving van het lijden van martelaren. Op zijn beurt 
zou de missionaris haar enkele uittreksels uit de heilige schrift doen toekomen. Bugga 
verzoekt Bonifatius om missen op te dragen voor het zielenheil van een gestorven fa-
milielid en stuurt hem het bedrag van 50 schellingen en een altaardoek, ‘omdat ik er 
niet in geslaagd ben grotere geschenken te verkrijgen. Maar in ieder geval, hoewel ze 
klein van aanzien zijn, zijn ze met de grootste liefde toegestuurd’. Over het verdere mis-
siewerk in Friesland en met name de duur en verloop ervan biedt deze correspondentie 
helaas geen nadere en meer concrete gegevens. Hetzelfde geldt voor de oudste vita van 
Bonifatius van de hand van Willibald.117 

 

 

Een nieuwe kerk in Utrecht: Sint-Thomas wordt Sint-Maarten 
 
Iets waarover we noch in de vitae noch in de correspondentie van Bonifatius uit deze 
jaren evenmin iets vermeld vinden, maar waarvan niettemin valt aan te nemen dat het in 
de jaren dat Bonifatius Willibrord assisteerde bij het missiewerk heeft plaatsgehad, is de 
herbouw van het eertijds door Dagobert gestichte, maar omstreeks 650 door de Friezen 
verwoeste Sint-Thomaskerkje. Van die herbouw is door Bonifatius alleen melding ge-
maakt in zijn brief aan de paus uit 752/53,118 en verder in veel latere bronnen als de 
Domtafelen en door Beke en zijn vertaler. We hebben hiervoor al geconstateerd dat 
hetgeen Beke en zijn vertaler suggereren ten aanzien van het tijdstip van de herbouw – 
vrij direct na Willibrords wijding tot aartsbisschop in 695 – mede gelet ook op de onze-
kere politieke situatie en de beginfase waarin het missiewerk vanuit Utrecht nog zal 
hebben verkeerd – onwaarschijnlijk was en niet kon kloppen. De op de Domtafelen 
vermelde tijdsbepaling voor de herbouw van de kerk en ook de wijding ervan aan Sint-
Maarten, namelijk ten tijde van koning Hilderik, lijkt in eerste instantie geen nader aan-
knopingspunt te bieden, omdat ons uit de periode van Willibrord geen koning Hilderik 
(of Childerik) bekend was. Er evenwel van uitgaande dat er in de Domtafeltekst 
hoogstwaarschijnlijk sprake is geweest van een verschrijving en bedoeld is (de regering 
van) koning Hilperik, die regeerde van 715 tot 721, hebben we daarmee toch een zeker 
houvast voor een nadere bepaling van de tijd waarin de herbouw van het oudere Franki-
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sche kerkje moet hebben plaatsgehad. Weliswaar had mogelijk al hofmeier Pippijn II 
(687-714) de Utrechtse kerk onder leiding van Willibrord het tiende deel van bepaalde 
koninklijke inkomsten geschonken,119 waarmee deze kerk een zekere financiële basis 
verwierf en Willibrord daarmee wellicht ook de middelen voor onder meer de herbouw 
van het oudere Frankische Sint-Thomaskerkje. Het feit echter dat Willibrord in de peri-
ode van 714 tot 718 vanwege de tijdelijke ineenstorting van de Frankische macht en 
daaropvolgende herovering van Utrecht door de Friezen onder leiding van Radboud 
zijn missiesteunpunt had moeten verlaten, doet het tijdstip van die herbouw vervolgens 
wel opschuiven tot enige tijd na het herstel van de Frankische macht onder Karel Mar-
tel, het herwinnen van het verloren gegane terrein en de verdergaande veroveringen die 
Utrecht vervolgens definitief en steviger in Frankische handen deden komen. Willibrord 
en de zijnen konden waarschijnlijk in 718, anders in 719 vanuit hun toevluchtsoord in 
het zuiden weer naar Utrecht terugkeren en vandaaruit hun missiewerk hervatten. 
 Voor de periode direct daarna zijn er duidelijke aanwijzingen voor een nadere ma-
teriële ondersteuning en vooral ook institutionele fundering van de Utrechtse kerk. Ook 
nu kwam er weliswaar nog geen (aarts)bisdom Utrecht tot stand, maar wel werden er – 
wellicht al te beginnen in 719, maar verder vooral in de jaren twintig – door zowel de 
Frankische koningen als de hofmeiers aan de Utrechtse kerk onder leiding van Wil-
librord verscheidene belangrijke schenkingen van goederen en privileges gedaan. Hier-
bij is van werkelijk fundamenteel belang geweest de verlening aan de Utrechtse kerk 
van een immuniteitsprivilege, in het bezit waarvan de Utrechtse kerk door koning Pip-
pijn (III) tussen eind 751 en juni 754, misschien in 753 bevestigd werd,120 maar waar-
van dan ook vermeld wordt dat die immuniteit de kerk eertijds verleend is door twee 
Merovingische voorgangers van Pippijn, te weten Chlotarius en Theodebertus. Zij zijn 
in het verleden wel geïdentificeerd met de koningen Theudebert II, die regeerde over 
Austrasië van 595 tot 612, en Chlotarius II, koning in Austrasië van 613 tot 623. De 
laatste werd opgevolgd door de ons al bekende koning Dagobert. Zou deze identificatie 
juist zijn, dan zou dat er op wijzen dat de Utrechtse kerk al onder Theudebert II, dus 
omstreeks 600 bestond, en dat niet alleen, ze zou toen ook het belangrijke recht van 
immuniteit hebben gehad. Dit recht hield, zoals al eerder werd opgemerkt, in dat de 
kerk voor wat betreft haar bezittingen onttrokken was aan het bestuur en de rechtsmacht 
van de gewone rijksfunctionarissen (graven bijvoorbeeld) en dat zij dit bestuur en deze 
rechtspraak zelf met behulp van eigen functionarissen mocht uitoefenen, hetgeen onder 
meer inkomsten opleverde. 
 Erg aannemelijk is dat alles niet. Met D.P. Blok en K.A. Eckhardt, die in respec-
tievelijk 1962 en 1975 beschouwingen aan deze problematiek wijdden,121 zijn we van 
mening dat een immuniteitsverlening aan de Utrechtse kerk al omstreeks 600 moeilijk 
te rijmen is met niet alleen de vermelding van een stichting van de kerk eerst omstreeks 
630 door Dagobert, maar vooral ook met de schenking van de Utrechtse kerk door die-
zelfde Dagobert aan de Keulse kerk, zoals die door Bonifatius in zijn brief aan de paus 
in 752/53 is vermeld. Privileges als een immuniteitsverlening werden doorgaans slechts 
verleend aan bisdommen en belangrijke kerken en abdijen en daarvan was in Utrecht in 
de vroege zevende eeuw absoluut nog geen sprake. Bovendien zou het bestaan van een 
immuniteitsprivilege de Utrechtse kerk juist hebben moeten beschermen tegen het weg-
geven ervan aan de Keulse kerk. Ten slotte worden ook de koningen, als men ervan uit-
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gaat met Theudebert II en Clotharius II van doen te hebben, in de oorkonde van Pippijn 
niet in de juiste chronologische volgorde genoemd. Gezien dit alles mag de genoemde 
identificatie van de koningen dan ook met recht twijfelachtig worden genoemd. 
 Nu is er wel gesuggereerd dat Bonifatius immuniteitsoorkonden vervalst heeft om 
de Utrechtse kerk een dergelijk voorrecht te bezorgen en zo aanspraken die de kerk van 
Keulen op een gegeven moment kennelijk deed op die van Utrecht, te pareren.122 Dit 
lijkt ons onjuist. Blok en Eckhardt hebben in hun zojuist genoemde artikelen een andere 
suggestie gedaan. Zij maakten daarin, waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar, aanne-
melijk dat met Chlotarius en Theudebertus in de oorkonde van Pippijn andere koningen 
dan de hiervoor genoemde laat-zesde-eeuwse koningen zijn bedoeld, te weten Chlota-
rius IV (regerend in Austrasië in de periode 718-719) en Theuderik (in plaats van 
Theudebert) IV (721-737). Daarmee valt de noodzaak weg te denken aan het bestaan 
van een kerk al omstreeks 600, die toen zelfs al een immuniteitsprivilege verkreeg, dat 
haar voorts echter niet heeft kunnen vrijwaren van een vergeving kort nadien aan de 
kerk van Keulen. Verlening van het immuniteitsprivilege blijkt bovendien ook in an-
dere opzichten veel beter te passen in de tijd van de zojuist genoemde achtste-eeuwse 
koningen, in de jaren direct na de terugkeer van Willibrord naar Utrecht in 718/19. 
 In die periode, toen na het krachtig herstel van de Frankische macht onder Karel 
Martel de algehele situatie in Frisia Citerior stabieler leek te zijn geworden, vormde 
verlening van het immuniteitsprivilege een bevestiging van de positie van de Utrechtse 
kerk, die zich onder leiding van Willibrord levensvatbaar had betoond en waarvan het 
voorts van belang werd geacht de zelfstandigheid en economische basis ook voor de 
toekomst met garanties te omkleden. Zoals gezegd in het algemeen slechts verleend aan 
belangrijkere kerkelijke instellingen, werd met dit immuniteitsprivilege voorts ook de 
eerdere schenking door koning Dagobert van de eerste Utrechtse kerk aan de Keulse 
bisschop feitelijk ongedaan gemaakt en voor de Utrechtse kerk een zelfstandig en door 
een eigen vermogen geschraagd bestaan door de koningen gewaarborgd. 
 Waar Willibrord door de schenking van een deel van de koninklijke inkomsten, 
zoals die hem door de hofmeier Pippijn II gedaan was, wellicht al wel middelen ter be-
schikking stonden om eventueel het oudere Frankische Sint-Thomaskerkje te herbou-
wen, heeft mogelijk toch het feit van de schenking van koning Dagobert aan Keulen en 
de vrees voor eventuele aanspraken van de kant van de bisschop van Keulen hem ervan 
weerhouden dit al eerder te doen. Het is dan naar alle waarschijnlijkheid pas de hem na 
zijn terugkeer naar Utrecht eerst door de (Austrasische) koning Chlotarius IV in 718/19 
en voorts door koning Theuderik IV als garantie voor de zelfstandigheid en vermogens-
positie van de Utrechtse kerk verleende immuniteit geweest, die een herbouw van het 
Frankische kerkje werkelijk mogelijk maakten en uiteindelijk toen ook hebben doen 
plaatsvinden. In dat geval zitten we met betrekking tot het tijdstip van de herbouw fei-
telijk ook niet zover van de tijd die de Domtafelen, waarschijnlijk refererend aan de re-
gering van koning Hilperik, voorganger van Theuderik IV als koning van het Franki-
sche Rijk als geheel, aangeven: begin jaren twintig van de achtste eeuw. Feitelijk zien 
we in de jaren direct daarna ook verscheidene andere belangrijke schenkingen van goe-
deren door met name de hofmeier Karel Martel gedaan worden, die zonder het immu-
niteitsprivilege waarschijnlijk niet zouden hebben plaatsgehad. Niet alleen bevestigde 
Karel de eerdere schenking van zijn vader van een deel van de koninklijke inkom-
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sten,123 ook schonk hij in 723 aan het klooster binnen de burcht Traiectum onder leiding 
van Willibrord de burcht zelf met het omliggende gebied alsmede het nabijgelegen fort 
Vechten.124 Wellicht ook om een zekere afstand te nemen tot het eerdere door Dagobert 
gestichte, aan Sint-Thomas gewijde en ooit aan Keulen geschonken missiekerkje, maar 
verder vooral om de hem bescherming en steun biedende Frankische machthebbers, ko-
ningen zowel als hofmeiers, te eren, wijdde Willibrord de door hem herbouwde kerk 
aan de patroonheilige van de Frankische koningen, Sint-Maarten. 
 Sindsdien bestonden er in Utrecht binnen de burcht dus twee kerken, te weten de 
door Willibrord na zijn komst naar Utrecht aan het eind van de zevende eeuw gestichte 
Sint-Salvator, ter plaatse van de vroegere Romeinse hoofdgebouw, de principia, en 
daartegenover, aan de andere kant van de via principalis, de door hem in het begin van 
de jaren twintig van de zevende eeuw op de fundamenten van de voormalige Sint-Tho-
maskerk herbouwde Sint-Maartenskerk. Ongetwijfeld was in beginsel de eerstge-
noemde kerk, gewijd aan de patroonheilige van de Angelsaksische kerk en de kerk van 
Rome, als eigen stichting van Willibrord de hoofdkerk, die dienst deed als diens mis-
sie-, doop- en bisschopskerk en waaraan bovendien de voor de missie uiterst belangrij-
ke kloostergemeenschap of het monasterium verbonden was, aan het hoofd waarvan 
Willibrord zelf als abt stond. Aan te nemen valt evenwel dat al spoedig na de herbouw 
de betekenis van de weliswaar nieuwere, maar op een ouder Frankisch kerkje terug-
gaande Sint-Maartenskerk, die naast de onmiskenbaar naar de Angelsaksische traditie 
verwijzende Sint-Salvator meer het Frankische element vertegenwoordigde, toenam en 
op den duur de Sint-Salvator ging overschaduwen. We komen daar later uitvoerig op 
terug. 
 
 
Verwijdering tussen Willibrord en Bonifatius; Bonifatius’ vertrek uit Utrecht 
 
Volgens Bonifatius’ levensbeschrijver Willibald zou de inmiddels op leeftijd gekomen 
Willibrord in Bonifatius een geschikte opvolger hebben gezien en hem op een gegeven 
moment hebben aangeboden het bisschopsambt met hem te delen. Bonifatius zou dit 
aanbod volgens zijn biograaf echter hebben afgeslagen, met als argument dat hij voor 
het bekleden van het bisschopsambt nog niet de voorgeschreven leeftijd bereikt had en 
dat bovendien de paus hem opdracht had gegeven elders te missioneren.125 Beide argu-
menten lijken gezocht en daarmee onaannemelijk, omdat als er al een leeftijdsgrens was 
voor het bekleden van het bisschopsambt, Bonifatius deze al bijna had bereikt, en om-
dat de paus in 719 in zijn opdracht aan Bonifatius dermate ruim gesproken had van mis-
sionering in Germanië, dat daar eventueel ook Friesland heel goed onder verstaan kon 
worden. Vermoedelijk gaat er achter de weigering van Bonifatius om bij Willibrord te 
blijven en hem op te volgen dus meer schuil. Gedacht kan daarbij worden aan een ver-
wijdering tussen beiden wegens verschillen van inzicht over de wijze van missione-
ring126 en wellicht zelfs ook nadere organisatie van kerk in Utrecht. 
 Meer nog dan Willibrord was Bonifatius zeer Romegezind en wenste hij waar-
schijnlijk ook dat de kerk onafhankelijker van de Frankische machthebbers, maar di-
recter en vollediger ondergeschikt aan Rome en de paus zou zijn. Willibrord had, on-
danks zijn typisch Angelsaksische loyaliteit aan Rome, toch ook steeds zeer nadrukke-
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lijk geleund op de Frankische adellijke kringen waaruit ook de hofmeiers voortkwamen 
en zich hun gunsten laten welgevallen. Waarschijnlijk zag hij dat eenvoudigweg als 
noodzakelijk en als garantie voor het succes van zijn missiewerk. Juist in de jaren dat 
Bonifatius bij hem in het Friese gebied verkeerde, leken die houding en zijn inspannin-
gen vruchten te gaan afwerpen, breidde het missiegebied zich verder uit en verwierf hij 
van de koning het voor de Utrechtse kerk zo belangrijk immuniteitsprivilege en van de 
hofmeiers ook verschillende goederenschenkingen. 
 We hebben hiervóór aangegeven dat deze versteviging van de materieel-economi-
sche basis van zijn kerk Willibrord tevens in staat zal hebben gesteld de verwoeste 
Frankische kerk van koning Dagobert te herbouwen, om haar vervolgens – mogelijk als 
dank voor de begunstiging – aan de heilige Martinus, schutspatroon van de Frankisch 
koningen, te wijden. Die herbouw moet in zekere zin een glorieus blijk van de bloei en 
de voorspoed van de Utrechts kerk in die jaren zijn geweest. Het is daarom toch wel 
opmerkelijk dat we in de toch vaak over actuele kwesties handelende correspondentie 
van Bonifatius – afzien dan van zijn latere brief aan de paus in 752/53 – over die her-
bouw, maar ook verder over het missioneringswerk vanuit Utrecht in die jaren eigenlijk 
niets naders vermeld vinden. Het lijkt daarom allerminst uitgesloten dat er sprake is 
geweest van verschillen van mening, bijvoorbeeld in de zin dat de meer strikt Romeins-
gezinde en formeel denkende Bonifatius de houding van de op de Frankische macht-
hebbers steunende, maar zich mogelijk ook sterk naar hen voegende Willibrord met 
enig misprijzen heeft aangezien.  
 Evenmin valt uit te sluiten dat onder de onmiskenbaar stabieler wordende omstan-
digheden in Frisia Citerior Bonifatius inmiddels de vorming van een volgens de cano-
nieke regels georganiseerd bisdom Utrecht en de aanstelling van een echte, hier perma-
nent zetelende bisschop wenselijk heeft geacht.127 Duidelijk is evenwel dat dit binnen 
de algehele politiek-kerkelijke context en verhoudingen in het Frankische Rijk voorlo-
pig (nog) niet aan de orde kon zijn. Zo zou – even zoals we dat later in Hessen en Thü-
ringen zouden zien toen er sprake was van nieuw te stichten bisdommen – de vorming 
van een echt bisdom Utrecht, met min of meer duidelijk vastgestelde grenzen, gezien 
kunnen worden als een inbreuk op de positie en rechten van reeds bestaande bisdom-
men, in dit geval dan waarschijnlijk Keulen. Bonifatius zou dan ook, wanneer hij – 
zonder dat er sprake zou zijn van (uitzicht op) de totstandkoming van een bisdom 
Utrecht – inging op Willibrords aanbod om het bisschopsambt te delen, feitelijk net als 
deze een rondtrekkende bisschop zijn, met hooguit een basis in een of meerdere kloos-
ters. En hoewel ook Bonifatius in de jaren van missie in Friesland, maar ook later in 
Hessen en Thüringen op deze manier geleefd en gewerkt heeft, is voor hem het ideaal 
en het doel toch steeds geweest (uiteindelijk) te komen tot reguliere, volgens de cano-
nieke regels gestichte bisdommen, in verbondenheid met de paus in Rome. Dat dit in 
Utrecht nog niet haalbaar bleek en Willibrord zich daar mogelijk eenvoudigweg bij 
neerlegde, heeft Bonifatius er wellicht toe gebracht zijn werkterrein naar elders te ver-
leggen en dus niet in te gaan op Willibrords aanbod.128 Hoe het verder ook zij, Bonifa-
tius verliet in 722 Willibrord en Utrecht en trok – na eerst opnieuw een bezoek gebracht 
te hebben aan de paus in Rome – naar Hessen en Thüringen om daar zelfstandig te gaan 
missioneren.129 Van verdere contacten met zijn leermeester Willibrord zijn geen gege-
vens bewaard gebleven, terwijl toch veel van de briefwisseling van Bonifatius met tal 
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van andere correspondenten is overgeleverd. Mogelijk hebben dus Willibrord en Boni-
fatius nadien niet of nauwelijks meer contact met elkaar onderhouden.130 

 

 

De missionering vanuit Utrecht na het vertrek van Bonifatius 
 
Over wat er zich na het vertrek van Bonifatius tot aan het overlijden van Willibrord in 
739 in Utrecht heeft afgespeeld, is weinig bekend. Het lijkt erop dat vanuit deze basis 
het missioneringswerk verder betrekkelijk ongestoord heeft kunnen plaatsvinden. Ter 
verdere versteviging van de materiële basis en zelfstandigheid van de Utrechtse kerk 
schonk, zoals al eerder gememoreerd werd, de hofmeier Karel Martel in aanvulling op 
een eerdere schenking van koninklijke inkomsten op 1 januari 723 de burcht Traiectum 
met het omliggende gebied alsmede de burcht Vechten ten zuidoosten van Utrecht aan 
Willibrord in zijn hoedanigheid van hoofd (rector) van de Utrechtse kerk.131 
  In 734 breidde zich het Friese missiegebied verder uit, toen Karel Martel de Frie-
zen aan de rivier de Boorne in het tegenwoordige Friesland wist te verslaan en het 
Frankische machtsgebied zich definitief sterk uitbreidde in noordelijke en oostelijke 
richting. In hoeverre daarna ook sprake was van een succesvolle kerstening, is niet ge-
heel duidelijk.132 Van de activiteiten van Willibrord is voor deze periode alleen meer 
bekend over zijn bemoeienissen met het door hem gestichte klooster Echternach in het 
huidige Luxemburg. Daar hield Willibrord zich tegen het eind van zijn leven waar-
schijnlijk het meest op. In zijn zogenaamde testament van 726/27 schonk hij het meeste 
van het hem eertijds door de Frankische hofmeiers en hun entourage geschonken bezit-
tingen aan dit klooster; over Utrecht wordt in dit testament niet gesproken.133 En over 
eventuele activiteiten van Willibrord in Utrecht en Friesland vernemen we in deze latere 
jaren twintig en dertig weinig of niets meer. 
 Willibrord overleed in 739 op een leeftijd van meer dan tachtig jaar in Echternach, 
waar hij overeenkomstig zijn wens ook werd begraven. In Utrecht werd daarna voorlo-
pig geen nieuwe (aarts)bisschop benoemd. Samen met het feit dat het jaren later in de 
eerste plaats de abten van het monasterium zijn, die de leiding van het missiewerk en de 
Utrechtse kerk hebben, vormt dit een duidelijke aanwijzing dat er in Utrecht ten tijde 
van Willibrord en nog geruime tijd daarna nog geen sprake was van een echt regulier 
bisdom, maar dat aan de basis van de Utrechtse kerk in plaats van een door Willibrord 
gevestigde bisdomszetel het door hem gestichte monasterium heeft gestaan. We be-
schikken voor de periode na Willibrord helaas over slechts incidentele berichten over 
dit monasterium in Utrecht. Als opvolger van Willibrord als abt van het monasterium 
geldt Gregorius, een leerling van Bonifatius, welke laatste zoals we zullen zien enkele 
jaren na dood van Willibrord in 741 de zorg voor diens erfenis in Utrecht kreeg toever-
trouwd van de hofmeier Karloman. Gregorius vinden we evenwel pas in de latere jaren 
veertig of vroege jaren vijftig voor het eerst als abt vermeld.134 Op de ontwikkelingen in 
Utrecht in de jaren veertig en vijftig komen we uiteraard nog terug. 
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VII  Bonifatius’ missionerings- en kerkelijk organisatiewerk  
elders en het begin van hervorming van de Frankische kerk 
 
 
 
Bonifatius reisde na zijn vertrek uit Utrecht, zoals gezegd, eerst naar Rome, waar hij 
opnieuw een bezoek bracht aan de paus. Deze wijdde hem op 30 november 722 tot bis-
schop,135 dat wil zeggen tot missiebisschop, want evenals indertijd het geval was ge-
weest bij de wijding van Willibrord tot aartsbisschop van de Friezen in 695, werd er 
ook bij deze wijding over een welomschreven bisdom voor Bonifatius niet gesproken. 
Een dergelijke indeling in territoriaal omschreven bisdommen of diocesen, bestierd 
vanuit een ’stad’ – in het algemeen een voormalige Romeinse civitas – als zetel van een 
bisschop, en ressorterend onder een aartsbisschop of metropoliet, die op zijn beurt for-
meel onder de paus stond, was het patroon dat in de vanouds gekerstende gebieden als 
min of meer normaal gold, maar in deze tijd in het Frankische rijk in het ongerede was 
geraakt. In de recenter of nog niet (geheel) gekerstende gebieden in bijvoorbeeld Ger-
manië was dit patroon uiteraard onbekend en – vanwege de afwezigheid van ‘steden’ – 
praktisch gezien zeker ook niet direct te realiseren. Wel kreeg Bonifatius van de paus 
een reeks van aanbevelingsbrieven mee voor zowel kerkelijke als wereldlijke hoog-
waardigheidsbekleders, waarin dezen verzocht werd hem steun te verlenen bij zijn mis-
siewerk. Een dergelijke brief kreeg Bonifatius ook mee voor de hofmeier Karel Martel, 
die hij daarna bezocht en van wie hij steun en bescherming kreeg toegezegd. Bonifatius, 
hoewel steeds in eerste plaats belang hechtend aan de autoriteit van de paus, zag dus 
daarnaast ook wel degelijk de noodzaak in van ondersteuning van het missiewerk door 
de militair-politieke macht. 
 Hij koos zich als missiegebied Hessen en Thüringen, welk laatste gebied hij eerder 
al in 718/19 bezocht had. Hij had toen mogelijk al vastgesteld dat het christendom hier 
– in het kielzog van de Franken die in de zesde eeuw dit gebied veroverd en bij hun rijk 
gevoegd hadden – door het werk van anderen, deels wellicht Iers-Schotse peregrini, 
weliswaar reeds voet aan de grond had gekregen,136 maar tegelijkertijd verdieping, cor-
recte naleving van de regels en vooral een nadere organisatie ontbeerde. Gedurende 
meerdere jaren was dat vervolgens het werk waarop Bonifatius zich richtte en dit niet 
zonder succes. Hij zal de eerste jaren vooral in Hessen en vanaf 725 ook in Thüringen 
hebben gepredikt,137 mensen hebben gedoopt en gevormd, kerken en kloosters hebben 
gesticht, terwijl waarschijnlijk incidenteel ook een heidens heiligdom zal zijn ver-
woest.138 Dergelijke acties zullen in een gebied dat wellicht nominaal gekerstend was, 
maar vanuit het noorden nog regelmatig door heidense stammen aangevallen werd en 
waar het Frankische gezag zich niet altijd even sterk kon doen gelden, niet zonder ge-
vaar en risico zijn geweest. Steun van de lokale heersers en de Frankische macht voor 
het missiewerk waren onontbeerlijk. Daarbij blijkt Bonifatius gedurende zijn werk-
zaamheid hier steeds ook in regelmatig contact te hebben gestaan met de paus in Rome 
– aan wie hij via bodes die over de Alpen naar Rome reisden brieven zond, waarin hij 
instructies, advies en soms ook materiële ondersteuning (bijvoorbeeld boeken) vroeg – 
maar eveneens met tal van mensen in zijn Angelsaksisch vaderland. Duidelijk is dat 
hier Bonifatius’ werk in het verre Hessen en Thüringen met belangstelling werd ge-
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volgd en we zien dan ook verscheidene Angelsaksen, vooral vanuit Wessex, naar het 
continent trekken om hem te helpen bij zijn missionering.139 Het bekendste zijn in dit 
verband de gebroeders Willibald en Wunnibald, die zich samen met hun zuster Walburg 
bij Bonifatius voegden. Zij zouden in later jaren als respectievelijk bisschop, abt en ab-
dis van door Bonifatius gestichte bisdommen en kloosters worden ingezet.140 Opvallend 
is dat er onder die Angelsaksische landgenoten die zich naar het continent begaven tal 
van vrouwen bevonden. Behalve Walburg is een andere bekende volgelinge en mede-
werkster van Bonifatius zijn verwante Lioba geweest, die in de jaren dertig van de acht-
ste eeuw met meerdere andere vrouwen vanuit Wessex in Engeland naar Thüringen 
kwam, en daar het door Bonifatius gestichte klooster Tauberbischofsheim betrok, waar 
ze voorts abdis werd en dat ze door haar geleerdheid tot bekendheid bracht.141 Leerlin-
gen en medewerkers kreeg Bonifatius op den duur ook uit inheems-Frankische en Ger-
maanse kring.142 Zijn eerste leerling, die hij al in 722 op zijn reis van Utrecht naar Rome 
in Pfalzel in de omgeving van Trier ontmoette, was de uit hoogadellijke kring afkom-
stige Frank Gregorius, de latere abt van het monasterium in Utrecht.143 Later zouden er 
meer Franken, maar ook Beieren en Friezen zich bij hem voegen. Zo was Sturm, die de 
eerste abt van Fulda zou worden, afkomstig uit Beieren,144 terwijl een eveneens in de 
entourage van Bonifatius genoemde Gemberht wellicht een Fries was. 
 
In 732 werd Bonifatius door de paus benoemd tot aartsbisschop, ook nu zonder dat hem 
een duidelijk omschreven aartsbisdom werd toegewezen, maar wel in directe verbon-
denheid met Rome, hetgeen – evenals binnen de kerk in Angelsaksisch Engeland en bij 
de wijding van Willibrord – tot uitdrukking werd gebracht door de verlening van het 
pallium.145 Deze benoeming van Bonifatius tot aartsbisschop, met ook de bevoegdheid 
en opdracht om bisschoppen aan te stellen, valt te zien als blijk en bevestiging van zijn 
succes bij het missiewerk in Hessen en Thüringen en zal de bedoeling hebben gehad om 
thans ook hier een nadere organisatie van de kerk in bisdommen (met vaste zetels) tot 
stand te brengen. Bonifatius stond ongetwijfeld het principe voor dat een aartsbisschop 
aan het hoofd van een ’(kerk)provincie’ andere (suffragaan)bisschoppen onder zich had, 
die dan geregeld in een vergadering of synode bijeenkwamen onder leiding van de 
aartsbisschop of metropoliet. De feitelijke totstandkoming van bisdommen zou echter 
ook in Germanië een zaak zijn van vooral de wereldlijke en politieke machthebbers en 
niet in eerste instantie van de paus of Bonifatius en daarom nog geruime tijd op zich la-
ten wachten. Bonifatius bleef derhalve – evenals Willibrord in Utrecht en Friesland was 
geweest – in Germanië vooralsnog aartsbisschop in rang, maar zonder eigen aartsbis-
schoppelijke zetel en diocees, en ook zonder andere bisschoppen onder en naast zich. 
Wel heeft hij in deze periode een aantal later belangrijke kloosters in zijn missiegebied 
gesticht, zoals bijvoorbeeld Fritzlar naast de al eerder tot stand gekomen stichtingen als 
Amöneburg en Ohrdruf, die hem dienden als steunpunten voor zijn werk. 
 Wat we in deze zelfde jaren van stijgende roem en veelal succesvol missiewerk 
echter in toenemende mate ook uit de bronnen vernemen, zijn berichten over de soms 
moeizame voortgang van het werk, gevoelens van teleurstelling over bijvoorbeeld het 
intellectuele peil en het morele gehalte (of zelfs ketterij) van bepaalde priesters, en ge-
brek aan samenwerking met en zelfs ook tegenwerking vanuit bepaalde kringen binnen 
de adel en de Frankische kerk. Hiervan geeft met name de correspondentie van Bonifa-
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tius uit deze periode regelmatig blijk. Een en ander had alles te maken met de interne 
politieke situatie in het Frankische Rijk, de toestand waarin de kerk in de reeds lang als 
christelijk geldende delen van het Frankische Rijk (Gallië, maar ook Germanië links 
van de Rijn) verkeerde en de wijze waarop ze zich tezelfdertijd in de recenter gekersten-
de gebieden (Germanië rechts van de Rijn, Hessen, Thuringen, Beieren, maar ook Fries-
land) door toedoen van vooral Angelsaksische missionarissen ontwikkelde. 
 
We hebben hiervóór gezien hoe Karel Martel als buiten de officiële echt geboren zoon 
van hofmeier Pippijn II na diens dood in 714 zijn vader niet automatisch was opge-
volgd, maar pas na een ernstige crisis in het rijk en binnen de familie van de Karolingen 
of Pippiniden omstreeks 717 de macht als hofmeier naar zich toe had weten te trekken. 
Echter ook nadien had hij die macht steeds naarstig moeten verdedigen, zowel naar bui-
ten toe tegenover vijanden aan de grenzen van het Rijk146 alsook intern, tegenover met 
name de Frankische adel, waaruit de Pippinidenclan zelf was voortgekomen en op steun 
waarvan ze ook lang bleef aangewezen. Voortdurend moest rekening worden gehouden 
met adelsgroeperingen die de macht van de Pippiniden en de verdere uitbouw hiervan 
in elk geval niet als vanzelfsprekend accepteerden en wier onontbeerlijk geachte steun 
dus nadrukkelijk gezocht diende te worden. Dit heeft het beleid van Karel Martel – en 
ook zijn opvolgers Karloman en Pippijn – op allerlei terreinen nadrukkelijk meebe-
paald.147 
 Een van de manieren waarop Karel Martel zijn positie en macht had weten te ver-
werven en te verstevigen, was dat hij landbezit van de kerk haar formeel weliswaar niet 
ontnam, maar wel aanwendde om eigen vertrouwelingen te begunstigen en mee te bele-
nen en ze zo aan zich te binden. Ook trachtte hij oppositie van de adel te voorkomen, 
door ook aan hen dergelijke bezittingen toe te wijzen of toe te laten dat ze deze bezit-
tingen eenvoudigweg usurpeerden. Ten slotte werd aan leden van de hoge adel – of ze 
er gekwalificeerd voor waren of niet – toegestaan allerlei belangrijke functies binnen de 
kerk te vervullen en werden ze daar ook vaak rechtstreeks in benoemd, bijvoorbeeld in 
het bisschopsambt, hetgeen dan macht en inkomsten opleverde en de mogelijkheid om 
zich ten koste van de kerk te verrijken. Uiteraard leverde dit vaak niet de meest ge-
schikte en toegewijde figuren op om leiding te geven aan de kerk, die dan ook op tal 
van punten – door gebrek aan inkomsten, ongeschikte en werelds levende bisschoppen, 
slecht opgeleide en mede daarom niet op hun taak berekende priesters – ernstig te lijden 
had onder deze politiek en dit beleid.  
 Bijkomend gegeven was dat feitelijk ook de algehele kerkelijke organisatie van 
bisdommen onder leiding van bisschoppen, die onder leiding stonden van aartsbis-
schoppen of metropolieten en althans met een zekere regelmaat onder hun leiding in 
synodes bijeenkwamen om kerkelijke en ook politieke aangelegenheden te bespreken, 
in het rijk als geheel in het ongerede was geraakt. Bisschoppen maakten veelal als lo-
kaal-regionaal opererende potentaten deel uit van adellijke dynastieën, waarvan ze de 
belangen vaak stelden boven die van de kerk en de hen toevertrouwde kudde van gelo-
vigen. Al met al betekende dit eveneens dat van de Frankische kerk in deze periode 
voor bijvoorbeeld het missiewerk in gebieden die al dan niet recent aan het Rijk waren 
toegevoegd bijzonder weinig belangstelling, uitstraling en ondersteuning uitging. 
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 Duidelijk trad dit aan het licht waar het missiewerk in genoemde gebieden wel 
werd aangevat door enthousiaste en ijverige Angelsaksische missionarissen en op een 
gegeven moment ook succesvol bleek te zijn. Door bij hun missiewerk en daaropvol-
gende organisatie van de kerk uit te gaan van bepaalde duidelijke regels, ontleend aan 
richtlijnen uit Rome en het voorbeeld van de kerk in hun Angelsaksisch vaderland, re-
sulteerden hun activiteiten op het continent behalve in een levenskrachtige kerk waar-
schijnlijk ook in een soms schril contrast met de situatie elders in het Frankische rijk. 
Op het moment dat er voorts een echt officiële kerkelijke organisatie gerealiseerd moest 
worden, bijvoorbeeld de totstandkoming van bisdommen en benoeming van bisschop-
pen, ontstonden er nogal eens problemen. Vorming van nieuwe bisdommen werd dan 
gezien als inbreuk op de rechten van bestaande, door adellijke Frankische bisschoppen 
geleide bisdommen elders in het Rijk, als pijnlijk lastige voorbeelden van hoe het hoor-
de, terwijl ook eventueel uit Angelsaksische kring of hun entourage te benoemen bis-
schoppen niet acceptabel waren. Daarmee leek dus het succes van de Angelsaksische 
missionarissen op het continent zich feitelijk tegen hen te keren en een nadere organi-
satie van de kerk in de nieuw gekerstende gebieden in reguliere bisdommen te frustre-
ren. Stagnatie zagen we op dit punt zich mogelijk al voordoen in Utrecht, waar het toch 
succesvolle missiewerk van Willibrord maar niet wilde resulteren in de totstandkoming 
van een echt bisdom, maar ook in Hessen en Thüringen werd Bonifatius er wellicht in 
de loop van de jaren dertig van de achtste eeuw mee geconfronteerd.  
 Ongetwijfeld zal een en ander onderwerp van gesprek zijn geweest tijdens een 
derde bezoek van Bonifatius aan de paus in Rome in 737/38.148 Bonifatius zal toen de 
paus verslag hebben gedaan van zijn werkzaamheden en plannen, hetgeen de paus ertoe 
gebracht zal hebben een Romeinse synode te houden waar over Germanië gesproken is, 
en vervolgens Bonifatius te benoemen tot pauselijk legaat in Germanië, dat wil zeggen 
dat hem vrij ruime volmachten werden gegeven de kerk in Germanië te organiseren.149 
In hoeverre plannen in dat kader om te komen tot bisdommen en aartsbisdommen met 
een duidelijke band met de paus in Rome op dat moment – waar instemming en werke-
lijke medewerking van de wereldlijke macht ontbraken – een reële optie waren, is de 
vraag. Het neemt echter niet weg dat in Rome, waar tot dan toe eigenlijk weinig kennis 
van en interesse voor de voormalige barbaars-heidense gebieden in het Westen had be-
staan, geleidelijk Bonifatius’ bekendheid en prestige groeiende was en de belangstelling 
voor de ontwikkelingen in West- en Midden-Europa toenam. Waar vervolgens in Hes-
sen en Thüringen in deze jaren de beoogde plannen vooralsnog niet te realiseren waren, 
dienden zich na zijn terugkeer uit Rome voor Bonifatius onverwachts wel elders nieuwe 
mogelijkheden voor het realiseren van zijn idealen aan. 
  
In het aan Hessen en Thüringen grenzende Beieren, dat weliswaar behoorde tot het 
Frankische Rijk, maar onder het bestuur van een eigen hertog een zekere mate van zelf-
standigheid binnen het Rijk genoot, kon Bonifatius – na al eerder in 734 een bezoek te 
hebben gebracht aan dit gebied – eind 738, begin 739 op uitnodiging van hertog Odilo 
het (re)organisatiewerk binnen de kerk aldaar aanvatten, dat wil zeggen de realisering 
van een in reguliere bisdommen georganiseerde en met Rome verbonden Beierse lands-
kerk. In dat kader kwamen er in deze jaren hier een viertal bisdommen tot stand, met als 
vaste zetels Regensburg, Salzburg, Freising en Passau,150 deels onder leiding van An-
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gelsaksen. Een en ander zal de naam en faam van Bonifatius – in Rome, in het Franki-
sche Rijk en ook in Angelsaksisch Engeland – verder hebben doen toenemen en hem tot 
de aangewezen figuur gemaakt om, toen de gelegenheid zich voordeed, ook de hervor-
ming en nadere organisatie van de Frankische kerk op zich te nemen. 
 
 
Veranderingen in de politieke situatie in het Frankische rijk in de jaren veertig  
 
In 741 overleed hofmeier Karel Martel. Hij werd – weliswaar niet geheel zonder maar 
met minder problemen dan in 714 bij de opvolging van zijn vader Pippijn II – opge-
volgd door zijn beide zonen Karloman en Pippijn (III).151 Eerstgenoemde werd hof-
meier voor Austrasië, dat wil zeggen het oostelijk deel van het Frankische rijk (met 
Alamannië en Thüringen), Pippijn voor het westelijk deel, Neustrië (met Bourgondië en 
de Provence). De macht van de Pippiniden was bij de dood van Karel Martel inmiddels 
steviger gevestigd, maar Karloman en Pippijn zouden evenals hun vader nog steeds re-
kening hebben te houden met adelgroeperingen die hun macht en de verdere uitbouw 
hiervan in elk geval niet als vanzelfsprekend accepteerden. Dit heeft dan ook hun beleid 
op allerlei terreinen meebepaald. Weliswaar had Karel Martel al sinds de dood van ko-
ning Theuderik IV in 737 als hofmeier geregeerd zonder dat er een Merovingische ko-
ning was, zijn zonen zouden, juist om de oppositie uit adelskringen voor te zijn en hun 
eigen positie als hofmeiers te schragen, in 742 opnieuw een Merovingische koning 
(Childerik III) laten aanwijzen en op de troon zetten, zonder deze echter feitelijke macht 
te geven. 
 In de jaren 741-746 hebben Karloman en Pippijn hun macht en positie – door 
veldtochten naar verschillende delen van hun rijk(en), zoals Beieren, Saksen en Aqui-
tanië – niet alleen veilig weten te stellen, maar ook verder uitgebouwd en verstevigd. Zo 
werd bijvoorbeeld ook het gebied der Alamannen – grofweg gesproken het gebied in 
Zuid-Duitsland ten westen van de Rijn, ten zuiden van Hessen en tussen Elzas en Beie-
ren, met daarbij ook delen van het huidige Zwitserland en Oostenrijk – definitief bij het 
Frankische rijk gevoegd. Het Karolingische principaat ontwikkelde zich inmiddels dui-
delijk in de richting van een monarchie, dat wil zeggen dat de hofmeiers, na de Mero-
vingische ’schijnkoningen’ te hebben afgezet, zelf als koningen de troon zouden bestij-
gen, waarmee echter een confrontatie met de adel, waaruit zoals gezegd de Karolingen 
zelf waren voortgekomen en waarop ze voor hun machtsontplooiing deels ook gesteund 
hadden, niet was uitgesloten. Het was daarom zaak voorzichtig te opereren, de adel of 
groepen daarbinnen die tot oppositie geneigd waren weliswaar proberen te verzwakken, 
maar deze tegelijkertijd toch ook weer niet tegen zich in het harnas te jagen of te zeer 
van zich te vervreemden.  
 
Bij de nieuwe hofmeiers, met name bij Karloman, was echter ook zonder meer het besef 
aanwezig van de noodzaak van hervorming van de Frankische kerk en aanvankelijk ook 
bereidheid om deze door te voeren. Hierbij werd door hen aan de inmiddels in 737 tot 
pauselijk legaat, dat wil zeggen directe vertegenwoordiger van de paus in Germanië be-
noemde Bonifatius, die bovendien kort tevoren in Beieren de kerk aldaar had ge(re)or-
ganiseerd, een belangrijke rol toebedeeld.152 Bonifatius, die al tijdens zijn reis door 
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Francia naar Rome in 718 kennis had genomen van tal van misstanden binnen de Fran-
kische kerk en daar bovendien ook in zijn missiewerk in Hessen en Thüringen direct 
mee geconfronteerd was, kreeg hiermee nu de mogelijkheid zijn ideaal – een volgens de 
canonieke regels georganiseerde en met (de paus in) Rome verbonden Frankische 
landskerk naar Angelsaksisch voorbeeld – te realiseren.153 Een eerste maatregel in dit 
verband was wellicht al dat direct na het aantreden van de nieuwe hofmeiers in 741, 
twee jaar na de dood van Willibrord, aan Bonifatius de zorg voor een deel van diens er-
fenis, de Utrechtse kerk en de Friese missie, werd opgedragen. Dit weten we uit de be-
kende brief van Bonifatius aan de paus uit 752 of 753, waarin hij ook schrijft dat hij in 
opdracht van de hofmeier Karloman hier een bisschop, waarschijnlijk een choor- of 
wijbisschop, had aangesteld.154 Echte bisdommen konden er voorts – bijna tien jaar na 
Bonifatius’ wijding tot aartsbisschop met de bevoegdheid en opdracht bisschoppen te 
wijden – worden ingericht in Hessen en Thüringen, te weten in Würzburg, Büraburg en 
Erfurt, waar Bonifatius Angelsaksische landgenoten als bisschop aanstelde.155 
 In 743 werden verder op het Concilium Germanicum – een vergadering waar zo-
wel de wereldlijke groten als tal van uit Angelsaksische Engeland afkomstige maar op 
het continent werkzame bisschoppen uit Austrasië bijeen waren – verregaande hervor-
mingsmaatregelen voor de Frankische kerk in dit deelrijk afgekondigd.156 Duidelijk 
bleek hier Bonifatius de grote initiator en vooral ook wegwijzer naar Rome te zijn. Doel 
was het tot stand brengen van een met Rome verbonden Frankische landskerk, dat wil 
zeggen een kerk die hoewel ze duidelijk ‘nationaal’ bepaald was en afhankelijk van de 
politieke macht een zekere zelfstandigheid en eigenheid bezat, zich tegelijkertijd na-
drukkelijk met (de paus in) Rome verbonden wist en zich naar bepaalde richtlijnen van-
daaruit richtte. Leidraad bij de hervormingen onder leiding van Bonifatius vormden al-
dus de canonieke en andere pauselijke voorschriften vanuit Rome. De op deze officiële 
bijeenkomst afgekondigde hervormingsmaatregelen hielden in de eerste plaats in de in-
voering van een metropolitane – aartsbisschoppelijke – organisatie, dat wil zeggen een 
indeling in bisdommen onder leiding van bisschoppen met daarboven gesteld een aarts-
bisschop, in het Austrasische deel van het rijk.157 Verder werden er bepalingen afge-
kondigd met betrekking tot het herstel en de handhaving van de canonieke regels ten 
aanzien van wijdingen, opleidingseisen voor priesters en huwelijkswetgeving en werd 
voor monniken de regel van Benedictus als enig geldende leefregel voorgeschreven. 
Ook op restitutie van geüsurpeerde kerkelijke bezittingen zal zijn aangedrongen. Niet 
uitgesloten is dat op dit Concilium Germanicum eveneens gesproken is over de situatie 
in en nadere plannen voor Utrecht, waar zoals gezegd de zorg voor Willibrords erfenis 
in 741 door Karloman aan Bonifatius was toevertrouwd en waar deze toen wellicht een 
(choor)bisschop had aangesteld. We komen hierop nog uitvoerig terug. 
 Met voortvarendheid werden daarna vergelijkbare hervormingsmaatregelen een 
jaar later, in 744 ook voor Neustrië afgekondigd op een vergadering van wereldlijke en 
kerkelijke groten in Soissons, gehouden ongeveer gelijktijdig met een Austrasische her-
vormingssynode in Les Estinnes.158 In Soissons werden Reims, Sens en Rouen als aarts-
bisschoppelijke en metropolitane zetels voor het Neustrische deel van het rijk aan-
gewezen, terwijl op een gezamenlijk Neustrisch-Austrasische, dus algemeen-Frankische 
synode in 745 waarschijnlijk ook bepaald werd dat er voor Austrasië een kerkprovincie 
zou worden geformeerd, te weten Keulen, dat op dat moment nog slechts een gewoon 
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bisdom was, maar verheven zou worden tot aartsbisschoppelijke zetel, bedoeld voor 
Bonifatius zelf. 
  Deze metropolitane organisatie, met kerkprovincies die onder leiding stonden van 
daartoe geschikt bevonden aartsbisschoppen die direct onder de paus in Rome stonden 
en het pallium zouden ontvangen als teken van hun verbondenheid met de Heilige 
Stoel, was voor Bonifatius de ruggengraat voor de organisatie van de Frankische kerk 
als met Rome verbonden landskerk, zoals hij die voor ogen had. Het vormde daarmee in 
zekere zin de kern van zijn kerkelijk hervormingswerk. Belangrijk was met name het 
plan voor de kerkprovincie Keulen ook, omdat het voor Bonifatius zelf – tot dan toe 
weliswaar aartsbisschop en pauselijk legaat, maar nog altijd zonder echt eigen 
(aarts)bisdom – voorzag in een passende zetel en hem aldus nadere ruggensteun zou 
geven bij zijn hervormingswerk. Ten slotte zal dit plan, dat (natuurlijk) ook aan de paus 
in Rome ter goedkeuring werd voorgelegd,159 Bonifatius na aan het hart hebben gele-
gen, omdat onder de te vormen kerkprovincie Keulen als suffragaanbisdommen zouden 
komen te ressorteren niet alleen de reeds bestaande bisdommen Tongeren/Luik, Spiers 
(Speyer), Worms, maar ook een nieuw te vormen bisdom Utrecht. Directe verwezenlij-
king van al deze plannen en met name die voor een kerkprovincie Keulen zou, zoals we 
nog zullen zien, vanwege de in de jaren daarna toenemende weerstanden bij de adel en 
ook in kerkelijke kring tegen de in beginsel vooral door Bonifatius en andere Angelsak-
sen gedragen hervormingen evenwel niet mogelijk blijken. 
 

 
Achtste-eeuws Iers evangeliarium in zakboekformaat, dat mogelijk aan Bonifatius 
heeft toebehoord, opengeslagen aan het begin van het evangelie volgens Johannes. 
Fulda, Domkapittel, Codex Bonifatianus III. 
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VIII  Nieuwe bemoeienis met Utrecht in de jaren veertig 
 
 
  
Gedurende de jaren veertig van de achtste eeuw werd Bonifatius als pauselijk legaat, 
die tevens goede relaties had met de politieke machthebbers, de Frankische hofmeiers, 
in beslag genomen door het hervormingswerk binnen de Frankische kerk en de reorga-
nisatie ervan tot een landskerk, die verbonden was met Rome en zich in de leer en de 
organisatie oriënteerde op de autoriteit van de paus aldaar. Door zich al van meet af aan 
bij zijn missiewerk en daarna ook bij dit hervormingswerk steeds voor raad en advies te 
richten tot de paus in Rome, heeft Bonifatius de pauselijke kringen in Rome, die tot dan 
toe in denken en doen meer gericht waren op het Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk in 
het Oosten, het belang doen inzien van de ontwikkelingen in het Westen en van de con-
tacten met de belangrijkste politieke machthebbers aldaar. Het is uiteindelijk hierin – in 
het tot stand brengen van de relatie tussen die politieke macht in West- en Midden-
Europa, de Frankische hofmeiers, later de koningen van dit rijk, en de kerk van Rome, 
waardoor voor eeuwen daarna de verhouding tussen kerk en staat in Europa me-
debepaald zou zijn – dat de grote betekenis van Bonifatius gelegen is, een betekenis die 
ver uitgaat boven die van enkel missionaris. Met recht wordt hij aldus beschouwd als 
een van de grondleggers van het christelijk Europa in de Middeleeuwen.160 
  
Wat nu bij al deze belangrijke en vérstrekkende kerkelijke organisatie- en hervormings-
activiteiten van Bonifatius eigenlijk nooit volledig is onderkend, is dat hij in deze zon-
der twijfel drukke jaren zich toch ook nog vrij intensief heeft beziggehouden met de si-
tuatie en ontwikkelingen in Utrecht. Met de kerk aldaar zal hij zich reeds betrokken 
hebben gevoeld sinds hij vanuit Utrecht onder leiding van Willibrord in de Friese ge-
bieden zijn eerste missiewerk in de jaren 719-722 verrichtte. Deze band zal daarna op-
nieuw zijn aangehaald, nadat hem in 741 – enkele jaren na het overlijden van Willi-
brord (739) – de zorg voor de Utrechtse kerk werd toevertrouwd door de hofmeier Kar-
loman. We hebben hiervoor opgemerkt dat Bonifatius mogelijk reeds tijdens zijn eerste 
verblijf in Utrecht heeft aangedrongen op de vorming van een gewoon canoniek bisdom 
met vaste grenzen, welk plan toen echter niet te realiseren was, en dat dit toen wellicht 
mede aanleiding is geweest voor zijn vertrek uit Friesland en keuze voor een eigen 
werkterrein elders. Denkbaar is voorts dat met de opdracht van de Utrechtse kerk aan 
Bonifatius het de bedoeling was – enigszins vooruitlopend op, maar verder ingebed in 
het op handen zijnde kerkelijke hervormingswerk binnen de Frankische kerk als geheel 
– een nadere organisatie en totstandkoming van een canoniek-regulier bisdom Utrecht 
te bewerkstelligen. Bonifatius vermeldt in elk geval in zijn latere brief aan de paus uit 
752/53 dat hij in opdracht van Karloman in Utrecht een bisschop benoemd heeft. Waar-
schijnlijk betrof het hier echter vooralsnog een choor- of wijbisschop, iemand dus die 
weliswaar niet aan het hoofd stond van een regulier bisdom, maar toch de voornaamste 
bisschoppelijke functies kon vervullen.161 Als zodanig werd hier toen wellicht Dadanus 
of Wera aangesteld. De eerstgenoemde vinden we met Bonifatius en de bisschoppen 
van Würzburg, Büraburg, Erfurt, Keulen en Straatsburg vermeld als aanwezigen op het 
Concilium Germanicum,162 zonder vermelding van een bisschopszetel of vestigings-
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plaats, hetgeen dus zoals gezegd voor een choorbisschop niet ongebruikelijk was163. 
Wera wordt in 746/47 in een brief als coepiscopus vermeld,164 ook zonder dat hierbij 
verwezen wordt naar een (vaste) zetel. 
 Verondersteld is wel dat de door Bonifatius aangestelde bisschop in Utrecht, mo-
gelijk Dadanus of Wera, op een gegeven moment is overleden en dat een nieuwe ’vaca-
ture’ in Utrecht aanleiding is geweest voor de bisschop van Keulen – die zoals we nog 
zullen zien weigerde zijn zetel op te geven om plaats te maken voor Bonifatius – om de 
zelfstandigheid van de Utrechtse kerk te betwisten en – onder verwijzing naar een eer-
tijds door koning Dagobert gedane toekenning van de oudste Utrechtse (Sint-Tho-
mas)kerk aan de Keulse bisschop – pogingen te doen deze kerk bij zijn eigen kerk in te 
lijven. Dit zou dan Bonifatius, zoals hij later in zijn brief aan de paus vermeldt, hebben 
weten te voorkomen door op zijn beurt te wijzen op de nalatigheid van de vroegere 
Keulse bisschop(pen) om – zoals bij de schenking als voorwaarde gesteld zou zijn ge-
weest – de missie onder de Friezen ter hand te nemen. 
 Het is de vraag of het alleen het eventuele overlijden van Dadanus of Wera is ge-
weest, dat geleid heeft tot deze voor Bonifatius belangrijke en hoog oplopende affaire 
met Keulen, waarvan we overigens niet eens helemaal precies weten wanneer die speel-
de.165 Waarschijnlijk was er namelijk, wanneer er als opvolger voor Dadanus of Wera in 
Utrecht opnieuw een choor- of wijbisschop benoemd was, weinig aan de hand geweest. 
Mogelijk heeft echter Bonifatius omstreeks 745, in het bredere kader van zijn hervor-
mingsplannen voor de Frankische kerk met onder meer een kerkprovincie Keulen die 
onder zijn eigen leiding zou komen te staan, het idee gehad ook zijn plannen voor 
Utrecht te kunnen realiseren en de vanuit het plaatselijk monasterium geleide missie-
kerk te (re)organiseren tot een regulier bisdom onder leiding van een permanent hier ze-
telende bisschop. Naar alle waarschijnlijkheid is toen reeds als kandidaat voor die 
nieuwe zetel Bonifatius’ oudste leerling Gregorius naar voren geschoven.  
 Deze Gregorius, afkomstig uit de hoge Frankische adel, was reeds als jongen van 
ongeveer veertien jaar oud omstreeks 722 met Bonifatius in contact gekomen en diens 
eerste leerling geworden. Hij lijkt daarna jarenlang steeds met Bonifatius te zijn meege-
trokken op diens missiereizen in Germanië, maar ook naar Rome. In een brief van Boni-
fatius aan paus Zacharias van medio 742 vinden we vermeld dat Bonifatius Gregorius 
zelfs zag als zijn opvolger, maar dat deze wegens een vete die er bestond tussen zijn 
hoogadellijke verwanten en de familie van de hofmeiers voor de laatsten als zodanig 
niet acceptabel was.166 Niet duidelijk is voorts of die problemen rond Gregorius uitein-
delijk zijn opgelost, of dat juist de bezwaren tegen zijn persoon zijn blijven bestaan, 
voorts wellicht reden zijn geweest voor een kandidatuur in Utrecht167 (in plaats van be-
oogd opvolger van Bonifatius als aartsbisschop en zelfs pauselijk legaat) en dan mis-
schien zelfs ook nog een rol hebben gespeeld bij de problemen die rond de Utrechtse 
kerk zouden rijzen met de bisschop van Keulen. Hoe het ook zij, Bonifatius en in diens 
gezelschap waarschijnlijk dus Gregorius zullen in de jaren 745 en 746 regelmatig en 
gedurende enige tijd in Utrecht zijn verbleven om de organisatie van de missiekerk al-
hier tot bisdom Utrecht ter hand te nemen, zoals beoogd was in het plan uit 745 voor 
een kerkprovincie Keulen. Mogelijk heeft in diezelfde periode zelfs ook een synode van 
op het continent werkzame Angelsaksische bisschoppen onder leiding van Bonifatius in 
Utrecht plaatsgehad, waar men zich boog over de situatie in het Angelsaksische konink-
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rijk Mercia. Aanleiding voor deze synode waren berichten vanuit Angelsaksisch Enge-
land dat in moreel opzicht het gedrag van de koning van Mercia te wensen overliet. Bo-
nifatius, daartoe nadrukkelijk uitgenodigd door bisschoppen in Engeland zelf, zond na 
beraad samen met de overige op het continent werkzame Angelsaksische bisschoppen –
zoals bijvoorbeeld de Beierse en Hessisch-Thüringer bisschoppen, maar ook een Hart-
bert en Abel, de (beoogde) aartsbisschoppen van respectievelijk Sens en Reims – een 
vermanende brief aan de koning van Mercia, die daarop zijn gedrag beterde. De keuze 
voor Utrecht als plaats van samenkomst was waarschijnlijk vooral bepaald door ligging 
van Friesland ten opzichte van Engeland, maar wellicht ook door Bonifatius’ bezighe-
den in Utrecht in die tijd.168 

 
 
Op deze afbeelding uit de twaalfde of dertiende 
eeuw wordt Imago, abdis van Susteren vanaf 
1174, geflankeerd door links Gregorius en rechts 
Alberik. Gregorius werd in de jaren veertig van 
de achtste eeuw abt van het Utrechtse klooster; 
Alberik werd na Gregorius’ dood in 775 de eerste 
bisschop van het reguliere bisdom Utrecht binnen 
de Keulse kerkprovincie. Zowel Gregorius als Al-
berik liggen begraven in het door hofmeier Pip-
pijn II en zijn vrouw Gertrudis gestichte en later 
aan Willibrord geschonken klooster Susteren. 
Susteren, Schatkamer Sint-Amelbergakerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bouw van een nieuwe Sint-Salvatorkerk 
 
Na te hebben aangegeven hoe rond het midden van de jaren veertig binnen de context 
van plannen voor de hervorming van de Frankische kerk volgens de canonieke regels 
ook voor de ogenschijnlijk stevig in de Angelsaksische traditie gewortelde kerk van 
Utrecht een positie als bisschopszetel leek te zijn weggelegd, is het interessant tegen de 
achtergrond hiervan aandacht te besteden aan de berichten dat Bonifatius in Utrecht een 
nieuwe kerk heeft laten bouwen. 
 We treffen dit gegeven weliswaar niet aan in een van de echt vroege bronnen. Af-
gezien van enkele met name genoemde kerken en kloosters in Hessen en Thüringen, 
spreekt Bonifatius’ eerste levensbeschrijver Willibald slechts van de bouw van kerken 
in algemene zin, ook voor de Friese missie.169 Dat hoeft op zich niet te verbazen, omdat 
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Willibald priester was in Mainz en zijn werk in opdracht van Bonifatius’ opvolger daar, 
bisschop Lullus,170 schreef. Hij was dus zeker niet uit de Noordzeekuststreek of het ge-
bied van de Nederrijn afkomstig en daarbij ook niet speciaal in onze streken geïnteres-
seerd.171 Waar voorts de latere hagiografen van Bonifatius zich met name op het werk 
van Willibald hebben gebaseerd, treffen we ook in die jongere vitae maar weinig speci-
fieke gegevens over Utrecht aan, ook al zijn enkele van die levensbeschrijvingen mo-
gelijk hier toch wel vervaardigd.172  
  Het is pas in een veel latere bron, de Chronographia van Jan Beke van rond het 
midden van de veertiende eeuw, dat we vermeld vinden dat Bonifatius in Utrecht een 
kerk gebouwd heeft.173 De mededeling vinden we ook terug in de aan het eind van de 
veertiende eeuw onder de titel Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant 
verschenen vertaling van het werk van Jan Beke door een anonieme auteur, die waar-
schijnlijk in Utrecht geplaatst moet worden.174 Sprake is er van de bouw door Bonifati-
us van een ‘kerk van kloosterlijke kanunniken’ onmiddellijk naast wat in de betreffende 
passage van het werk ‘het eerste bedehuis van Sint-Salvator’ genoemd wordt, en waar-
bij aangetekend is dat deze nieuwe kerk verschillende namen heeft, maar gewoonlijk 
Oudmunster wordt genoemd. De reden daarvan is volgens Beke dat deze kerk in haar 
oude staat gebleven is, terwijl de ecclesia Traiectensis of overste kerke – dit  wil zeg-
gen: de domkerk – ooit vernieuwd is. Ook andere middeleeuwse geschiedschrijvers 
vermelden dat Bonifatius in Utrecht een nieuwe Sint-Salvatorkerk heeft gebouwd.175 En 
aangezien dit nergens werd ontkend, mag worden afgeleid dat deze gedachte in Utrecht 
in de Late Middeleeuwen en ook nog lang daarna176 zonder meer gemeengoed is ge-
weest. 
 
 
Oudmunster en zijn patrocinia 
 
Opmerkelijk is dat sommige moderne historici die zich met de vroege geschiedenis van 
Utrecht bezighouden met enige hardnekkigheid ontkennen dat Bonifatius in Utrecht een 
nieuwe Sint-Salvatorkerk heeft gebouwd. Hiervoor worden meestal geen, soms merk-
waardige reden aangevoerd. Zo zegt bijvoorbeeld B. van den Hoven van Genderen dat 
Bonifatius ‘hele andere zaken aan zijn hoofd had’ dan in Utrecht een kerk te bouwen.177 
Een geheel eigen standpunt neemt J.M. van Winter in, die niet ontkent dat Bonifatius 
naast ‘het eerste bedehuis van Sint-Salvator’ een kapittelkerk gebouwd heeft en dat de-
ze kerk, die verschillende patroonheiligen had, door Beke Oudmunsterkerk werd ge-
noemd, maar stelt dat deze daarmee geen kerk van Sint-Salvator bedoelde.178 Dit laatste 
nu mag hoogst onwaarschijnlijk worden genoemd. In de tijd waarin Beke leefde, wer-
den de namen Sint-Salvator en Oudmunster voor dezelfde kapittelkerk namelijk door 
elkaar gebruikt. Bovendien wordt, voor zover we hebben kunnen nagaan, in Latijnse 
stukken van het kapittel zelf ook steeds gesproken van de ecclesia sancti Salvatoris 
Traiectensis, terwijl in de Nederlandse bronnen bij voortduring sprake is van de kerke 
tOudemonster tUtrecht.179 
 Dat ook Jan Beke met de kerk van Oudmunster toch wel degelijk de kerk van Sint-
Salvator zal hebben bedoeld, blijkt onder meer uit zijn weergave van een brand die veel 
later dan de tijd van Bonifatius, namelijk in 1148, onder andere de Heilig-Kruiskapel 
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trof, waar hij het dan heeft over de door Willibrord gebouwde ‘eerste kapel’, gewijd aan 
het Heilig Kruis, en de daarnaast staande Sint-Salvator.180 Vervolgens vertelt Beke over 
een kruisbeeld in de kapel dat voor de brand gespaard bleef en plechtig naar ‘de kerk’ 
werd overgebracht. De goed in Utrecht bekende vertaler van het werk van Beke181 spe-
cificeert dit: in sunte Salvatoors kerke, daert noch staet.182 Dat Beke hier en elders voor 
het eerste bedehuis spreekt over een kapel door Willibrord gewijd aan het Heilig Kruis 
en niet, zoals Bonifatius doet in zijn brief aan de paus, over een eerste kerk gewijd aan 
Sint-Salvator, komt omdat in de tijd waarin Beke leefde dit gebouwtje – een kapel ver-
geleken met de ernaast staande grote(re) kerken van dom en Oudmunster – al sinds lang 
– mogelijk zelfs al sinds de bouw door Bonifatius van een nieuwe Sint-Salvatorkerk – 
aan het Heilig Kruis gewijd was.183 Thiofried van Echternach, die omstreeks 1105 het 
leven van Willibrord beschreef, sprak immers al van de bouw door Willibrord van een 
kerk gewijd aan het Heilig Kruis en aan Maria.184 
  Ook de vertaler van Beke kan alleen een Sint-Salvatorkerk op het oog hebben ge-
had. Met de mededeling dat de door Bonifatius gebouwde kerk verschillende patroon-
heiligen had, gaf hij er blijk van goed op de hoogte te zijn geweest van de situatie.185 De 
kerk van Sint-Salvator of Oudmunster was immers vanouds niet alleen gewijd aan de 
Verlosser, maar ook aan Maria, aan Petrus en Paulus en alle andere apostelen, aan Sint-
Jan de Doper en de overige heiligen,186 en minstens vanaf de elfde eeuw speciaal ook 
aan... Bonifatius zelf, die naast Sint-Salvator de hoofdpatroon was.  
 
 
De bijzondere verering van Bonifatius in Utrecht 
 
Er zijn nog meer redenen aan te wijzen waarom aan de bouw van een Sint-Salvatorkerk 
door Bonifatius niet getwijfeld hoeft te worden. Niet Willibrord maar Bonifatius was 
het die bij Oudmunster de meeste verering genoot. Dit blijkt uit een groot aantal gege-
vens. 
 Op het feest van Bonifatius, 5 juni, trokken de kanunniken van de andere Utrecht-
se kapittels in processie naar de Oudmunsterkerk om daar de viering te houden.187 Re-
centelijk is ook gewezen op het grote belang van Bonifatius in de liturgie van Oudmun-
ster zelf. Volgens de oudst bewaarde ordinarius – het liturgieboek – van Oudmunster 
gold 5 juni tevens als de kerkwijdingsdag van Oudmunster;188 de latere ordinarii plaat-
sen de viering van de wijding op de zondag na Hemelvaart.189 
 In het verbroederingsboek van de abdij Sankt-Gallen van omstreeks 1040 worden 
de geestelijken van de dom en van Oudmunster afzonderlijk genoemd. De eersten onder 
de titel: Nomina fratrum sancti Martini in Traiecto – de namen van de broeders van de 
heilige Martinus in Utrecht –, en de laatsten onder de aanhef: Nomina fratrum sancti 
Bonifacii in Traiecto, dus de namen van de broeders van de heilige Bonifatius in 
Utrecht. In beide lijsten wordt bisschop Bernold als eerste vermeld.190 In een oorkonde 
uit 1105 wordt de proost van Oudmunster prepositus sancti Bonifatii, dus proost van 
Sint-Bonifatius, genoemd.191 
 In 1253 hernieuwde de door Bonifatius gestichte abdij Fulda, waar hij naar zijn 
eigen expliciete wens begraven was, haar aloude broederschap met het Utrechtse ‘ka-
pittel van de heilige Bonifatius’.192 Ook bevatte de achterzijde van het kapittelzegel van 
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Oudmunster de beeltenis van de heilige193 en stonden in de Sint-Salvatorkerk op een 
prominente plaats aan weerszijden beelden van de Verlosser en Bonifatius.194 
 Dat Bonifatius vooral in de Sint-Salvator maar ook in Utrecht in het algemeen al 
veel eerder dan de elfde eeuw speciale verering genoot195 en er ook de nodige aandacht 
aan zijn nagedachtenis werd besteed, blijkt onder meer al uit de tweede vita van Bonifa-
tius, de zogeheten vita altera, die weliswaar op naam staat van de Utrechtse bisschop 
Radboud (899-917), maar die, zoals uit recent onderzoek is gebleken, hoogstwaar-
schijnlijk een bewerking is van een al veel eerder, mogelijk zelfs rond 825 in Utrecht 
samengestelde levensbeschrijving van Bonifatius, die duidelijk – meer dan alleen een 
feitelijk relaas van het leven, werken en sterven van deze heilige martelaar – een rol 
vervulde in de memoriaalcultuur, de liturgie en de cultuspraktijk. Zo wordt in deze vita 
verwezen naar de genezingen en andere weldaden die door tussenkomst van de heilige 
in Dokkum, Utrecht, Mainz en Fulda ‘tot op de dag van vandaag’ gebeurden.196 Vóór 
1075 zou er ten slotte in Utrecht ook nog een derde vita, de vita tertia, zijn geschre-
ven.197 
 Op grond van al deze aanwijzingen te zamen is onze conclusie dat nagenoeg vast-
staat dat Bonifatius in Utrecht een nieuwe kerk van Sint-Salvator – de latere kerk van 
Oudmunster – heeft laten bouwen en wel naast de eerste Sint-Salvatorkerk, die zoals we 
gezien hebben hoogstwaarschijnlijk het aangepaste Romeinse hoofdgebouw of de prin-
cipia was. Later werd hier de Heilig-Kruiskapel gebouwd, die voorts met die eerste 
Sint-Salvator van Willibrord gelijk werd gesteld.198 Wanneer precies naast het eerste 
kerkje van Willibrord die bouw van de nieuwe, grotere, maar eveneens aan Sint-Salva-
tor gewijde kerk, heeft plaatsgehad, vermelden de beschikbare bronnen niet, maar gelet 
op het voorgaande mag worden aangenomen dat dit in de beginjaren veertig en in elk 
geval na 741 is gebeurd, toen aan Bonifatius de zorg voor de Utrechtse kerk werd toe-
vertrouwd, dan wel in de jaren daarna, omstreeks 745, toen de plannen voor een bisdom 
Utrecht vorm leken te krijgen. 
 
 
Teruggevonden funderingsresten van de Sint-Salvator van Bonifatius 
 
Hoogstwaarschijnlijk zijn van deze kerk enige resten bewaard gebleven. Het gaat hier-
bij om funderingsresten binnen de latere Oudmunsterkerk van waarschijnlijk een noord- 
en een zuidmuur op ongeveer 8 meter van elkaar. J. Stöver schrijft ze toe aan een ‘inge-
snoerde oostannex’. De dikte van deze funderingen, die begonnen op een hoogte van 
circa 3,40 meter +N.A.P., bedroeg ongeveer 80 centimeter. Dit levert buitenwerks een 
breedte van circa 9½ meter op. Stöver neemt aan dat het bij de kerk waartoe deze annex 
behoorde om sporen van de Sint-Salvator van Willibrord gaat en benadrukt dat het om 
een forse kerk moet zijn gegaan; het bij deze annex behorende schip zou ongeveer 
twaalf meter breed geweest zijn.199 Voor Stöver heeft dat de consequentie dat Willi-
brord al grote kerken bouwde, heel anders dan ‘de met riet gedekte’ kerkjes die de ar-
chitectuurhistoricus C. Peeters zou hebben verondersteld.200 Stöver vergelijkt deze kerk 
met een aantal andere zevende- en achtste-eeuwse kerken, die overigens alle een stuk 
kleiner zijn, op twee uitzonderingen na, de kerk van Elst in de Betuwe en die van het 
Beierse Eichstätt. De kerk van Elst wordt echter aan Willibrords leerling Werenfried 
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toegeschreven en dat nog met het nodige voorbehoud.201 De kerk van Eichstätt schreef 
Stöver zelf eerst toe aan ... Bonifatius,202 maar in zijn dissertatie aan diens leerling Wil-
libald of aan Gero, zijn opvolger als bisschop van Eichstätt.203 Opmerkelijk nu is dat de 
stichting van het klooster Eichstätt, waar Willibald toen abt met bisschoppelijke wijding 
werd,204 nagenoeg samenvalt met de tijd dat Bonifatius in Utrecht zijn Sint-Salvator 
heeft gebouwd.  

 
Reconstructie van de door Bonifatius gebouwde kerk 
van Sint-Salvator. 
Naar: Stöver, De Salvator- of Oudmunsterkerk, 
p.  194. 

 
 Beperken we ons tot de bewaard gebleven fundamenten van kerken die daadwer-
kelijk aan de omgeving van Willibrord worden toegeschreven, dan kunnen we vaststel-
len dat voor die van Maria ad ripam in Trier en Pfalzel zoals we gezien hebben Ro-
meinse gebouwen zijn gebruikt; zij kunnen dus niet als maatstaf gelden voor Willi-
brords bouwwerkzaamheden. Ook Utrecht kan ons niet helpen: voor de Sint-Salvator 
gebruikte hij waarschijnlijk het Romeinse hoofdgebouw en van de door hem herbouwde 
en aan Sint-Maarten gewijde Sint-Thomaskerk van koning Dagobert lijken geen sporen 
teruggevonden te zijn. De door Willibrord gebouwde abdijkerk van Echternach was 
echter slechts ongeveer zeven meter breed en had een lengte van nog geen twintig me-
ter.205 Stövers stelling dat Willibrord al grote kerken bouwde, is dus nog allerminst be-
wezen. Gezien dit alles is er voldoende reden om aan te nemen dat het bij de funde-
ringsresten die binnen de latere Oudmunsterkerk in Utrecht zijn teruggevonden niet om 
een kerk van Willibrord gaat, maar veeleer om de omstreeks 745 gebouwde Sint-Sal-
vator van Bonifatius.  
 
 
 
 
 
 
 
Funderingsresten van de door Boni-
fatius gebouwde kerk van Sint-Salva-
tor. Rechtsonder de fundamenten van 
een Romeins gebouw. 
De Groot, ‘De Heilige Kruiskapel’, 
p. 143.
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Het belang dat Bonifatius aan de Utrechtse Sint-Salvator hechtte  
 
Hiervóór is gesteld dat Bonifatius mogelijk reeds tijdens zijn eerste verblijf in Utrecht 
in de vroege jaren twintig met lede ogen had moeten aanzien hoe waarschijnlijk de toen 
herbouwde Frankische Sint-Maartenskerk de Angelsaksische Sint-Salvator van Willi-
brord in belang dreigde te gaan overschaduwen, een ontwikkeling die in de jaren daarna 
waarschijnlijk alleen maar verder zal zijn voortgeschreden. Toen hem daarna in 741 de 
zorg voor Willibrords erfenis in Utrecht werd toevertrouwd en hij in de jaren daarna de 
kans kreeg de nadere organisatie van de kerk aldaar ter hand te nemen, heeft hij wellicht 
getracht op dit punt het tij te keren door een nieuwe en grotere Sint-Salvator te laten 
bouwen die de hoofdkerk en de bisschopszetel of kathedraal voor het beoogde bisdom 
Utrecht zou zijn en door haar patrocinium naar Rome zou verwijzen. 
 Deze nadruk op het belang van Sint-Salvator, als de belichaming van de (op Rome 
georinteerde) Angelsaksische traditie in Utrecht, maar ook de kerk waaraan het monas-
terium in Utrecht verbonden was – vanwaaruit leiding gegeven werd aan het missie-
werk en dat onder meer ook door de eraan verbonden school inmiddels groot prestige 
genoot – zal nog eens te meer nodig zijn geweest, toen tegenover de hervormingsplan-
nen voor een kerkprovincie Keulen en een daaronder ressorterende suffragaanbisdom 
Utrecht de Keulse bisschop zijn aanspraken op de Utrechtse kerk deed gelden. Hij ba-
seerde zich daarbij op de eerdere verwerving door zijn eigen kerk van de kerk van Sint-
Thomas, toen inmiddels herbouwd en aan Sint-Maarten gewijd. Er moet daarom Boni-
fatius veel aan gelegen zijn geweest om – zoals hij het zelf later in zijn brief aan de paus 
uit 752/53 ook stelt – Sint-Salvator de werkelijk succesvolle stichting van Willibrord en 
daarom moeder- en hoofdkerk van de Utrechtse kerk te laten zijn, daarmee duidelijk 
gepositioneerd om de claims van Keulen het hoofd te bieden, maar voorts ook geschikt 
om de kathedrale kerk te worden van het op te richten bisdom. De bouw in dat kader 
van een nieuwe, grotere Sint-Salvatorkerk valt daarom zeker omstreeks 745 aan te ne-
men. Dat spoedig zou blijken dat de plannen voor een bisdom Utrecht ook nu geen 
doorgang konden vinden, zal de voortgang van die bouw daarna niet hebben gehinderd. 
Integendeel, voor Bonifatius en de zijnen zal er ook in de latere jaren veertig en vroege 
jaren vijftig – toen het kerkelijk hervormingswerk leek te stagneren en zelfs geheel te 
mislukken – reden en aanleiding genoeg zijn geweest het belang van de Sint-Salvator 
en de Angelsaksische traditie die ze vertegenwoordigde te blijven benadrukken en de 
bouw van de nieuwe kerk juist te laten voortgaan, om op die manier niet alleen de be-
dreiging van de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk het hoofd te bieden, maar even-
tueel ook een toevluchtsoord voor de Angelsaksen en later wellicht uitgangspunt voor 
een hervatting van het hervormingswerk te behouden. 
 
 
Stagnatie in de voortgang van de hervormingen: mislukking van de plannen voor een 
kerkprovincie Keulen en een bisdom Utrecht 
 
De algemeen-Frankische synode van Les Estinnes in 745, waar zoals we gezien hebben 
waarschijnlijk ook de plannen voor de nieuwe indeling in kerkprovincies voor het rijk 
werden afgekondigd, was op het eerste gezicht een succes. Al spoedig nadien begon 
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echter de politieke opportuniteit – dat wil zeggen de overweging dat de adel niet te zeer 
voor het hoofd gestoten mocht worden met voor hun macht en posities nadelige hervor-
mingsmaatregelen – het zo voortvarend aangevatte kerkelijk hervormingswerk te ver-
tragen en ogenschijnlijk zelfs te doen mislukken. Hoewel in de jaren daarna op ver-
schillende synodes in de afzonderlijke deelrijken of zelfs het Frankische rijk als geheel 
de afkondiging van de hervormingsmaatregelen werd herhaald en zelfs aangescherpt, 
maakten de politieke verhoudingen in de praktijk een matiging van het tempo van door-
voering van de maatregelen noodzakelijk. Na enkele jaren van voortgang, succes en 
ook hooggestemde verwachtingen volgde vanaf ongeveer 745/46 een periode van een 
min of meer sluipende crisis, die uiteindelijk uitmondde in evidente weerstand in toon-
aangevende kringen tegen Bonifatius cum suis en verzet tegen de hervormingen.206 
 De plannen om te komen tot een metropolitane organisatie van de kerken in 
Neustrië en Austrasië – met als aartsbisschoppelijke zetels Reims, Rouen, Sens voor 
Neustrië en Keulen voor Austrasië – kwam maar zeer ten dele en in het geval van Keu-
len vooralsnog in het geheel niet tot stand. Zo werden verschillende zetels nog bezet 
door uit de Frankische adel afkomstige bisschoppen, die fel gekant waren tegen de her-
vormingen en zich niet zonder meer aan kant lieten schuiven. Dit was met name het ge-
val in Reims, waar Milo, die tevens bisschop van Trier was, de zetel bezet hield en waar 
dus voorlopig niet een meer geschikte en waardige (aarts)bisschop – beoogd kandidaat 
was de Angelsaks Abel – kon worden aangesteld. En ook in Keulen, waar op dat mo-
ment een vacature was, kon Bonifatius zelf wegens groeiende weerstand tegen de her-
vormingen in het algemeen en waarschijnlijk zijn eigen persoon in het bijzonder de 
voor hem bedoelde aartsbisschoppelijke zetel niet innemen. Hier traden vervolgens met 
de bisschoppen Agilolf (746/47-na 748) en Hildegar (rond 753) zelfs opnieuw verte-
genwoordigers van het tegen de hervormingen gekante kerkelijk en adellijk esta-
blishment aan.207 Met name de mislukking van de plannen voor Keulen moet voor Bo-
nifatius een grote teleurstelling zijn geweest. Niet alleen betekende het dat hijzelf als 
aartsbisschop nog steeds geen eigen vaste zetel kreeg die hem ruggensteun zou bieden 
bij zijn werk;208 ook leek hiermee het met de opzet voor een Keulse kerkprovincie sa-
menhangende plan voor een bisdom Utrecht, waarvan Gregorius de eerste bisschop zou 
zijn, niet te realiseren. En het zou nog erger worden, toen de nieuw aangetreden Keulse 
bisschop waarschijnlijk in een aanval de beste verdediging van zijn belangen zag en 
wellicht toen al – tegenover de claims van Bonifatius op zijn zetel in Keulen – van zijn 
kant aanspraak maakte op de Utrechtse kerk. Uiteraard verwees hij daarvoor niet naar 
het plan van 745, dat op zich voorzag in een onderschikking van Utrecht aan Keulen, 
maar tegelijkertijd ook de Keulse zetel voor Bonifatius bestemde én van Utrecht, hoe-
wel ondergeschikt aan Keulen, toch ook wel een volwaardige bisschopszetel maakte. 
Bruikbaarder voor zijn aanspraken achtte de Keulse bisschop daarom waarschijnlijk de 
eertijds door koning Dagobert aan zijn eigen kerk gedane schenking van het oudste 
Utrechtse kerkje van Sint-Thomas. Op grond daarvan zou een volledige onderschik-
king, zo niet een incorporatie van de Utrechtse kerk en vooral ook een annexatie van 
haar inmiddels in omvang en betekenis toegenomen bezittingen door de kerk van Keu-
len mogelijk zijn. Door daarbij volledig voorbij te gaan aan de Angelsaksische inbreng 
en traditie in Utrecht, zal de Keulse bisschop zonder meer de bedoeling hebben gehad 
de plannen van Bonifatius met name voor Utrecht, maar wellicht zelfs voor de Franki-
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sche kerk als geheel te frustreren. 
 Ook Bonifatius zal het in deze kwestie waarschijnlijk niet opportuun hebben ge-
acht zich nadrukkelijk te beroepen op het plan uit 745, onder meer vanwege de hierin 
genoemde onderschikking van Utrecht aan Keulen. Waar de bisschop van Keulen zich 
beriep op de schenking van Dagobert om de Utrechtse kerk en haar bezit eenvoudigweg 
te kunnen incorporeren, kan men zich evenwel afvragen waarom Bonifatius die bedrei-
ging van de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk niet gepareerd heeft met een verwij-
zing naar het immuniteitsprivilege, zoals dat in de jaren twintig aan de Utrechtse kerk 
verleend was en waarvan we hiervoor hebben aangetoond dat het waarschijnlijk juist 
bedoeld was om die eerdere schenking van Dagobert, die een beletsel voor een zelfstan-
dige ontwikkeling en bestaan van de Utrechtse kerk zou kunnen zijn, als het ware onge-
daan te maken. Zelfs geheel los van de vraag of aan de schenking van Dagobert aan 
Keulen indertijd de voorwaarde van het ter hand nemen van de missionering onder de 
Friezen verbonden was geweest, kan men stellen dat deze schenking eenvoudigweg in-
middels achterhaald was door latere gebeurtenissen: in de eerste plaats de opdracht aan 
Willibrord om vanuit Utrecht het Friese volk te bekeren, de stichting van een Utrechtse 
kerk met Sint-Salvator als basis, en verder de diverse schenkingen die inmiddels aan 
deze vermogensrechtelijk zelfstandige kerk waren gedaan. En juist die zelfstandigheid 
nu wenste Bonifatius zeker te stellen. Wellicht moeten we ook waar het deze kwestie 
betreft rekening houden met de politieke omstandigheden in die tijd, die Bonifatius’ 
vrijheid van handelen in deze kwestie beperkten en hem dwongen diplomatiek en zich 
bewust van de politieke realiteit terughoudend op te treden. 
 Het immuniteitsprivilege was, zoals we hebben gezien, de Utrechtse kerk indertijd 
geschonken door de Merovingische koning Chlotarius IV (718-719) en bevestigd door 
koning Theuderik IV (721-737).209 Laatstgenoemde werd na zijn dood voorlopig niet 
opgevolgd door een andere Merovingische koning. Hofmeier Karel Martel regeerde 
voorts het rijk zonder koning. Karels zonen, Karloman en Pippijn, achtten het echter, 
toen zij hun vader als hofmeier opvolgden, om politieke redenen zinvol om toch weer 
een Merovinger als koning aan te stellen, die evenwel geen enkele reële macht meer be-
zat. Dit schaduwbestaan van de Merovingische koningen zou er uiteindelijk toe leiden 
dat – nadat zijn broer Karloman in 747 was teruggetreden – Pippijn als hofmeier de fei-
telijke macht bezat en uitoefende, in 751 de laatste Merovingische koning aan kant zou 
zetten, en voorts zelf koning werd. Op de weg daarnaar toe was het echter, zoals al eer-
der opgemerkt, voor Karloman en Pippijn samen en daarna voor Pippijn alleen zaak 
voorzichtig te opereren en daarbij waarschijnlijk ook niet al te zeer of zelfs überhaupt 
de aandacht te vestigen op het bestaan en rol van de koning. Refereren aan een door de-
ze laatste verleend privilege of wellicht zelfs aandringen op hernieuwing of garantie 
door een bevestiging ervan, zal de hofmeiers waarschijnlijk niet echt welgevallig zijn 
geweest en misschien dus ook daarom door Bonifatius achterwege zijn gelaten. Uitein-
delijk zou het pas ergens tussen eind 751 en medio 754 zijn, dat een en ander min of 
meer definitief lijkt te zijn opgelost, in de zin dat Bonifatius zich richtte – weer durfde 
te richten – tot zowel de paus (in de welbekende brief uit 752/53) als ook Pippijn, die 
toen inmiddels koning was geworden.210 De laatste bevestigde toen behalve de schen-
king van het tiendrecht,211 op uitdrukkelijk verzoek van Bonifatius, ook het eerder door 
zijn Merovingische voorgangers verleende immuniteitsprivilege voor de Utrechtse 
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kerk.212 Kennelijk konden of wilden de hofmeiers dat niet eerder doen, omdat het wel-
licht in de jaren veertig uit politieke opportuniteit niet gewenst was om door te verwij-
zen naar het privilege de aandacht te vestigen op het bestaan van de koning en tegelijk 
een beperking in hun eigen macht. Pas na de machtsgreep door Pippijn was dit daaren-
tegen wel mogelijk en kon Bonifatius door een bevestiging van het immuniteitsprivi-
lege van Pippijn zelf een weerlegging van de Keulse aanspraken en een meer defini-
tieve garantie krijgen met betrekking tot de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk. Tot 
die tijd kon hij ter verdediging van de positie van de Utrechtse kerk tegenover de Keul-
se kerk niet veel meer doen dan hameren op enerzijds de nalatigheid van de vroegere 
Keulse bisschoppen in het ter hand nemen van de missionering onder de Friezen, het-
geen als voorwaarde zou zijn gesteld bij de schenking aan de Keulse kerk van het oud-
ste Sint-Thomaskerkje in Utrecht, en anderzijds op het succesvolle missiewerk van Wil-
librord en de stichting van een nieuwe kerk van Sint-Salvator aldaar; en dat is wat hij, 
naar hij in zijn brief aan de paus uit 752/53 stelt, heeft gedaan. Tegelijkertijd is toen 
mogelijk ook in afwachting van betere tijden en waarschijnlijk om ter plekke de ont-
wikkelingen in de gaten te houden Gregorius – in plaats van als bisschop – aangesteld 
als abt van het Utrechts monasterium. Vanaf ongeveer 747 komen we hem in die hoeda-
nigheid in de bronnen tegen.213 

 

 
Deze passage uit een achtste-eeuws handschrift staat bekend als ’de Utrechtse doop-

belofte’. Zij is gedeeltelijk in de volkstaal geschreven en ook nu nog begrijpelijk.  
Zo werd aan de dopeling de vraag gesteld: ‘Gelobistu in Got alamehtigan fa-
daer?’(geloof  je in God, almachtige Vader), en deze moest dan antwoorden:  

‘Ec gelobo in Got alamehtigan fadaer’. 
Vaticaan, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. Pal. lat. 577, f. 6v.-7. 
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IX  Bonifatius’ laatste jaren 
 
 
 
Na de stormachtige jaren van beginnende hervorming en reorganisatie van de Franki-
sche kerk en de daaropvolgende stagnatie ervan door verzet vanuit bepaalde adelskrin-
gen, treedt er vanaf ongeveer 748 tot circa 751 een relatieve stilte in rondom de figuur 
Bonifatius. Hoewel de hervorming in een gematigd en geleidelijker tempo zeker wel 
voortging, is het duidelijk dat de vreemdeling Bonifatius als controversieel werd be-
schouwd en uiteindelijk terzijde kwam te staan. Dat gebeurde met name na het terugtre-
den van Karloman als hofmeier in 747 en diens intrede in een klooster. Karloman had 
tot dan toe Bonifatius en de hervormingen steeds krachtig gesteund, terwijl het daarna 
de voorzichtiger Pippijn was die als hofmeier alleen de macht kreeg en daarna geleide-
lijk aanstuurde op de omzetting van het Karolingisch principaat in een eigen koning-
schap. Daarbij zag hij waarschijnlijk heel goed het potentiële gevaar dat de persoon van 
Bonifatius en diens werk voor zijn plannen kon betekenen en we zien dan ook dat Pip-
pijn zich minder engageerde met Bonifatius, maar bij de niettemin voortgaande hervor-
mingen meer aansluiting zocht in eigen Frankische kringen.214 Bij Bonifatius en zijn 
omgeving moet dit de indruk hebben gewekt – en dat spreekt ook duidelijk uit de eigen 
correspondentie van Bonifatius – van mislukking van hun werk, van uitsluiting en van 
bedreiging.215 We zien Bonifatius aan het eind van de jaren veertig en het begin van de 
jaren vijftig dan ook naarstig bezig om – tegen de verdrukking in – hetgeen tot stand 
was gebracht door hemzelf en andere Angelsaksen veilig te stellen. 
 Nadat hij zijn beoogde positie als aartsbisschop van Keulen niet had kunnen inne-
men, was in 746/47 aan Bonifatius – om hem toch een vaste zetel en een hem enigszins 
waardige positie te geven – het bisdom Mainz toegewezen.216 Dit was een veel minder 
belangrijk diocees dan Keulen en al helemaal geen aartsbisdom. Bonifatius was en bleef 
daarmee – evenals ook Willibrord was geweest – aartsbisschop op persoonlijke titel. En 
hoewel geenszins van het gehalte en de betekenis van Keulen, bood de zetel in Mainz 
Bonifatius toch in elk geval enige ruggensteun voor zijn werk en tevens de mogelijk-
heid om van zijn plannen te redden wat er te redden viel.217 We zien hem in de jaren 
daarna dan ook de nodige stappen ondernemen om deze zetel ook nadien veilig te stel-
len voor zijn leerling Lullus, hetgeen uiteindelijk lukte, zij het dat Lullus ‘slechts’ bis-
schop – en althans voorlopig geen aartsbisschop – van Mainz zou zijn.218 
 Ook voor de door hemzelf in zijn missiegebied gestichte kloosters trachtte Bonifa-
tius door privileges, maar ook door de aanstelling van vertrouwde leerlingen of Angel-
saksische landgenoten als abt de positie veilig te stellen. Zeer na aan het hart lag hem 
bijvoorbeeld het in 744 met hulp van de hofmeier Karloman – deze schonk de grond – 
gestichte klooster Fulda in Hessen, waarvoor hij in 751 een exemptieprivilege wist te 
verkrijgen. Dit hield in dat de kloostergemeenschap niet zou vallen onder de jurisdictie 
van de bisschop van Würzburg, maar direct onder het gezag van de paus in Rome. Ook 
regelde Bonifatius voor Fulda, waar hij na zijn dood begraven wenste te worden, de be-
noeming van zijn Beierse leerling Sturm als abt.219 

 Aan te nemen valt dat Bonifatius zich ook de positie van de Utrechtse kerk bleef 
aantrekken in deze jaren. Of de dreiging die uitging van Keulen inmiddels voorbij was, 
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of zich juist nu pas voordeed en nog steeds bestreden moest worden, in ieder geval lijkt 
Bonifatius zich te zijn blijven inspannen om de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk te 
garanderen en in dat verband een oorkondelijke bevestiging van het haar eertijds ver-
leende immuniteitsprivilege te verkrijgen. Hiervan kon uiteindelijk wellicht pas sprake 
zijn, nadat in 751 Pippijn – na de paus om advies gevraagd te hebben en van deze een 
feitelijke sanctionering van zijn plannen voor een coup d’état te hebben ontvangen – de 
laatste Merovingische koning had afgezet en zelf als eerste koning uit de dynastie der 
Pippiniden of Karolingen de troon had bestegen. Eenmaal echt in het zadel,220 lijkt het 
vervolgens in de jaren nadien voor Pippijn minder noodzakelijk te zijn geweest om af-
stand te bewaren tot Bonifatius, en we zien deze laatste dan ook weer een enkele keer 
voorzichtig in de entourage van Pippijn verschijnen. Dat Bonifatius, toen in 753 de 
paus vanuit het door Longobarden bedreigde Rome en Italië over de Alpen naar het 
Frankische Rijk vluchtte en zich bij Pippijn vervoegde voor hulp, ook betrokken is bij 
de hernieuwde kroning van Pippijn en de zalving van deze en van zijn zonen Karel (la-
ter de Grote genaamd) en Karloman, is wel verondersteld maar niet waarschijnlijk.221 In 
deze jaren van voorzichtig hernieuwd contact met het hof en misschien ook enige er-
kenning voor zijn werk, is het waarschijnlijk geweest dat Bonifatius uiteindelijk voor de 
Utrechtse kerk een min of meer definitieve garantie met betrekking tot haar zelfstandig-
heid heeft verkregen met de bevestiging door Pippijn als nieuwe koning van het eertijds 
door zijn Merovingische voorgangers verleende immuniteitsprivilege.222 
 In dit verband is wel de suggestie gedaan dat Bonifatius – in zijn conflict met Keu-
len en teneinde van Pippijn bevestiging van de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk te 
krijgen – vervalsing zou hebben gepleegd.223 Bonifatius zou immuniteitsoorkonden 
hebben gemaakt op naam van twee Merovingische koningen, ‘Chlotarius’ en ‘Theode-
bertus’, die genoemd worden in de wél als echt beschouwde oorkonde, waarin koning 
Pippijn op verzoek van Bonifatius de oudere verlening en bevestiging op zijn beurt be-
vestigde. Wij hebben in het voorafgaande – met Blok en Eckhardt – voldoende aanne-
melijk gemaakt dat met deze koningen Chlotarius IV en Theuderik IV bedoeld zijn, het 
immuniteitsprivilege voor de Utrechtse kerk na het herstel van de Frankische macht in 
Utrecht in 719 verleend is224 en er ook verder geen reden is te denken aan vervalsing of 
anderszins onrechtmatig optreden van Bonifatius teneinde de Utrechtse kerk aan een 
immuniteitsprivilege te helpen. Hij zal wel degelijk met echte oorkonden in de hand 
Pippijn om bevestiging van bestaande oudere privileges hebben gevraagd. Behalve het 
immuniteitsprivilege en een bevestiging daarvan door de koningen kon hij ook nog 
oorkonden laten zien van de tiendschenking en de schenking van de burchten Utrecht 
en Vechten uit 723. Nu kan men zich afvragen waarom wij dan niet meer over de tekst 
van de oudste immuniteitsprivileges beschikken. Onze voorzichtige suggestie is al eer-
der geweest dat deze oudste privileges niet gesteld waren op naam van Sint-Maarten,225 
aan welke kerk vanaf omstreeks 753 tot in de tiende eeuw alle schenkingen en bevesti-
gingen daarvan gedaan zijn.226 maar aan de kerk van Sint-Salvator of – zoals in 723227 – 
eenvoudigweg aan het monasterium, waarmee dan de aan Sint-Salvator verbonden 
kloostergemeenschap bedoeld is. Door de latere bevestigingen waren deze oudere oor-
konden ook niet meer echt nodig, en dat kan de reden zijn waarom de tekst ervan niet is 
overgeleverd. 
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Van Sint-Salvator naar Sint-Maarten 
 
Opmerkelijk is dat terwijl de oudste bronnen aangeven dat de bisschopszetel aan Sint-
Salvator verbonden was, alle schenkingen en bevestigingen daarvan vanaf omstreeks 
753 tot ver in de tiende eeuw alleen gedaan zijn aan de Sint-Maartenskerk.228 Dat deze 
kerk de hoofdkerk en op den duur de kathedraal van het bisdom is geworden, blijkt ex-
pliciet uit een aantal koninklijke oorkonden. In de oudste daarvan, daterend van 18 
maart 815, wordt gesproken over de sedes, de bisschopszetel, van ‘de kerk van Utrecht, 
die gebouwd is ter ere van de heilige Martinus de belijder’. Ook in de oorkonden van 
858, 896 en 950 wordt de Sint-Maarten letterlijk als kerkgebouw de (episcopalis) sedes 
genoemd.229 Men kan dus niet zeggen dat de bisschopszetel niet aan een bepaalde kerk 
verbonden was.230 Zoals uit bovenstaande gegevens en uit vrijwel alle andere schen-
kingsoorkonden blijkt, was vanaf omstreeks 753 Sint-Maarten onmiskenbaar de hoofd-
kerk. En toen Utrecht uiteindelijk in het laatste kwart van de achtste eeuw een regulier 
diocees binnen de waarschijnlijk toen eveneens tot stand gebrachte kerkprovincie Keu-
len werd,231 is zij ook de kathedraal van het bisdom Utrecht geworden en sindsdien ge-
bleven.232  
 Er is gesteld dat de overgang van Sint-Salvator naar Sint-Maarten op verzoek van 
Bonifatius heeft plaatsgevonden. Daaraan heeft men het verwijt gekoppeld dat hij aan 
de paus en aan de koning verschillende voorstellingen van zaken heeft gegeven door in 
zijn brief 752/3 aan de paus de nadruk te leggen op Sint-Salvator en in zijn verzoek aan 
Pippijn om bevestiging van het bezit en de privileges van de Utrechtse kerk juist op 
Sint-Maarten.233 Maar was dit een voor de hand liggende gang van zaken? Uit zijn brief 
aan de paus blijkt dat Bonifatius een direct van Rome afhankelijk bisdom wenste onder 
het Romeinse patrocinium van Sint-Salvator. Dit past geheel in zijn visie op de kerk. 
Ook de bouw door hem van een nieuwe Sint-Salvatorkerk naast de eerste stichting van 
Willibrord moet in dit licht bezien worden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het initi-
atief om in Utrecht voortaan de Sint-Maartenskerk te begunstigen van Bonifatius is uit-
gegaan. Aannemelijker is dat de omzetting en wijziging van de tenaamstelling het werk 
is geweest van koning Pippijn, die met Sint-Maarten als patroon van de Frankische ko-
ningen de verbondenheid van Utrecht met de Frankische landskerk tot uitdrukking heeft 
willen brengen. Hiermee is er in 753 mogelijk sprake geweest van een compromis: Bo-
nifatius heeft wél de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk tegenover de aanspraken 
van Keulen weten te handhaven en bevestigd gekregen, maar hij heeft niettemin genoe-
gen moeten nemen met (een verschuiving van het zwaartepunt naar) een Frankisch pa-
tronaat.234 
 
Manipulatie, oorkondenvervalsing, geschiedvervalsing, leugens... Dit alles is Bonifatius 
de laatste jaren verweten ten aanzien van de rol die hij met betrekking tot de Utrechtse 
kerk heeft gespeeld.235 Voor oorkondenvervalsing is echter geen enkele aanwijzing in 
de bronnen te vinden. Om het zelfstandig voortbestaan van de Utrechtse kerk te hand-
haven en zeker te stellen kon Bonifatius zich immers niet alleen beroepen op de op-
dracht die aan Willibrord was verleend, maar ook op verschillende rechtstitels, waaron-
der een immuniteitsprivilege, het bezit van het tiende deel van de koninklijke inkomsten 
en van de burcht Traiectum, waar de bisschopszetel stond. Met name door de verlening 
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van immuniteit mocht de eerdere schenking aan Keulen toch wel als tenietgegaan wor-
den beschouwd. 
 Vastgesteld moet worden dat Bonifatius zich zeer voor het zelfstandig voortbe-
staan van de Utrechtse kerk heeft ingespannen. Daarbij stond hem als ideaal voor ogen 
een zelfstandig, direct van Rome afhankelijk bisdom onder het patrocinium van Sint-
Salvator, dat hij verbonden had aan een nieuw door hem gesticht kerkgebouw. Hij 
wendde zich voor de bevestiging van de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk tot de 
juiste instanties: de paus en de Frankische koningen. Zijn inspanningen zijn maar ten 
dele geslaagd. Weliswaar wist hij uiteindelijk die zelfstandigheid van Utrecht te hand-
haven, echter niet onder het Romeinse patronaat van de Verlosser maar onder dat van 
de Frankische heilige Martinus. 
 Dat Bonifatius in zijn brief aan de paus enigszins elastisch omsprong met de waar-
heid, valt niet te ontkennen. Willibrord had niet, zoals Bonifatius schreef vijftig jaar 
lang vanuit Utrecht gepreekt en dat de Keulse bisschop de Sint-Thomaskerk van koning 
Dagobert had gekregen op de ontbindende voorwaarde dat hij de Friezen zou bekeren, 
lijkt evenmin erg waarschijnlijk. Duidelijk is dat in zijn strijd om het zelfstandig voort-
bestaan van een direct onder Rome staande Utrechtse kerk te garanderen een volledig 
waarheidsgetrouwe weergave van de feiten niet Bonifatius’ belangrijkste zorg was. 
Maar om nu van manipulatie, geschiedvervalsing en leugens te spreken, lijkt ons wat 
overdreven. En voor de beschuldiging van oorkondenvervalsing bestaat al helemaal 
geen aanleiding. 
 
 
Bonifatius’ einde in Dokkum 
 
Bonifatius zal zoals gezegd – mogelijk niet van harte, maar eenvoudigweg rekening 
houdend met de realiteit – hebben moeten accepteren dat het immuniteitsprivilege als-
mede de in dezelfde tijd (752/53) uitgevaardigde bevestiging van de eertijds aan de 
Utrechtse kerk gedane goederenschenkingen op naam werden gezet van de kerk van 
Sint-Maarten, die – de inspanningen van Bonifatius en de zijnen en behoeve van de 
Sint-Salvatorkerk ten spijt – inmiddels als de belangrijkste kerk in Utrecht zal hebben 
gegolden. Dat heeft mogelijk betekend, dat zolang Utrecht geen officieel bisdom was 
voor Bonifatius waarschijnlijk de situatie hier toch als onvoltooid gold en – vanwege 
een eventuele volharding van de bisschop van Keulen in zijn aanspraken op de Utrecht-
se kerk – onzeker is gebleven. 
 De daarom aanhoudende zorg om Utrecht heeft – naast het waarschijnlijk pijnlijke 
besef elders in het Rijk feitelijk toch buiten spel te staan – er ook mede toe geleid dat 
Bonifatius gedurende de laatste jaren van zijn leven – strijdend om de Angelsaksische 
erfenis en zijn ideaal van een volgens de canonieke regels georganiseerde en met de 
paus in Rome verbonden kerk veilig te stellen – gedurende langere tijd in deze contrei-
en, waar hij indertijd onder leiding van Willibrord zijn missiewerk begonnen was, en in 
Utrecht, waar zijn oudste leerling Gregorius abt was, is teruggekeerd. Uit de bronnen 
vernemen we van reizen en missietochten waarschijnlijk vanuit Utrecht naar Friesland 
in 753 en 754.236 Grote delen van dit gebied waren inmiddels wel veroverd door de 
Franken en (daarmee) formeel gesproken wellicht ook gekerstend. Dat wilde echter 
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geenszins zeggen dat er voor de geloofspredikers niet nog veel te doen viel en de vraag 
is zelfs in hoeverre er zeker in Friesland ten oosten van Lauwers, maar ook in Wester-
lauwers Friesland überhaupt vanuit Utrecht veel en ook werkelijk succesvol missiewerk 
was verricht.237 Hoe het ook zij, het is tijdens de laatste tocht in 754 dat op 5 juni Boni-
fatius samen met een groot aantal metgezellen bij Dokkum door Friezen werd overval-
len en gedood. Daarbij is niet geheel duidelijk of het hier nog heidense Friezen betrof 
die zich om religieuze redenen keerden tegen de christelijke geloofspredikers, of een-
voudigweg om rovers die het voorzien hadden op de kostbaarheden, waarvan men dacht 
dat die aanwezig moesten zijn in het kamp van de geloofspredikers. 
 
De moord op Bonifatius in 
een twaalfde-eeuws hand-

schrift. 
Stuttgart, Württemburgi-

sche Landesbibliothek, 
Cod. bibl. 2o 57. 

 
Sturm, leerling van Bonifatius en eerste abt van de abdij Fulda, schreef niet lang na Bo-
nifatius’ dood een vita, waarin hij vermeldde dat na de moord op de heilige de stoffe-
lijke overschotten van hem en zijn metgezellen naar Utrecht werden vervoerd. Degenen 
die de lijken overbrachten, begroeven de metgezellen in de kleinste kerk, ‘die hun meer 
nabij was’, (in minore, quae eis vicinior erat), terwijl voor Bonifatius zelf een graf in 
gereedheid werd gebracht in de grootste kerk (in basilica maiore). In onze publicatie 
De eerste kerken in Utrecht hebben we de mogelijkheid opengehouden dat met de basi-
lica maior de aan Sint-Maarten gewijde domkerk bedoeld is, al hebben we evenzeer re-
kening gehouden met de mogelijkheid dat met de kleinste en de grootste kerk de beide 
Sint-Salvatorkerken waren bedoeld.238 Daar we later tot de conclusie zijn gekomen dat 
de eerste, door Willibrord gebouwde Sint-Salvator heeft bestaan uit een deel van het 
Romeinse hoofdgebouw, gaan we ervan uit dat met de kleinste kerk deze laatste kerk 
bedoeld moet zijn.239 Wanneer we ervan uitgaan dat de lijken vanaf de Rijn, die ten 
noorden van de burcht stroomde, via de via decumana de burcht zijn binnengebracht, 
dan was de Sint-Salvator van Willibrord in de principia inderdaad de dichtstbijzijnde 
kerk (zie afb. p. 23). De hier begraven lijken van de metgezellen zullen bij het ruimen 
van dit hoofdgebouw in de tiende eeuw ofwel in de nieuwgebouwde Heilig-Kruiskapel 
ofwel in door Bonifatius gebouwde Oudmunsterkerk zijn herbegraven.240 Voor Bonifa-
tius zelf zal onmiddellijk na zijn overlijden een graf in gereedheid zijn gebracht in de 
door hem naast de eerste Sint-Salvator gestichte nieuwe Sint-Salvator- of Oudmunster-
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kerk. Er is zelfs een bericht dat Bonifatius hier daadwerkelijk begraven is geweest. 
Wanneer dit waar is, dan was het uiteindelijk slechts zeer tijdelijk. Geestelijken uit 
Mainz zijn het lichaam van Bonifatius komen ophalen en hebben het via Mainz naar 
zijn stichting Fulda gebracht, waar het overeenkomstig zijn eigen wens begraven werd 
en waar het zich nog steeds bevindt. 
 

 
Met dit boek, de zo-

geheten Ragindrudis-
codex, zou Bonifatius 
tevergeefs hebben ge-

probeerd de zwaardsla-
gen van zijn moorde-

naar af te weren. 
Fulda, Domkapittel, 

Codex Bonifatianus II, 
 f. 98v.-99. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliekhouder met de schedel van  
Bonifatius. 

Fulda, Domschat. 
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X  De Utrechtse kerk na Bonifatius’ dood in 754 
 
 
 
Het was Bonifatius en de zijnen in de jaren veertig en vijftig van de achtste eeuw niet 
gelukt om Utrecht te maken tot bisschopszetel. Leidende figuur in Utrecht was sinds 
zijn aanstelling als abt van het Utrechts monasterium, waarschijnlijk omstreeks 747, 
Gregorius. Van hieruit werd verder leiding gegeven aan het voortgaande missiewerk in 
Friesland, terwijl in die tijd ook de school die aan dit monasterium verbonden was een 
zeker aanzien genoot.241 Het was, zoals we zagen, in dit monasterium en op deze school 
dat de Friese Liudger als jongetje – ‘oblaat’ – zijn eerste opleiding ontving. 
 Gregorius overleed in 775 en werd als abt opgevolgd door zijn neef Alberik. Wel-
licht hebben het overlijden van Gregorius en het inmiddels eveneens van het toneel ver-
dwenen zijn van vele anderen die bij de ontwikkelingen met de vele tegenstellingen en 
weerstanden in de jaren veertig en vijftig betrokken waren geweest, het daarna mogelijk 
gemaakt om uiteindelijk toch te komen tot een bisdom Utrecht. Waarschijnlijk is niet 
lang na 777, in welk jaar hij nog als abt van het monasterium vermeld wordt in een oor-
konde van Karel de Grote,242 Alberik in Keulen gewijd tot bisschop.243 Bij diezelfde ge-
legenheid werd ook Liudger gewijd tot diaken/priester.244 Dat die wijding van Alberik 
tot bisschop, mogelijk eind 777 of begin 778, de vestiging van een echt bisdom heeft 
betekend, is mogelijk.245 Denkbaar is echter eveneens dat ook Alberik, overleden in 
784, aanvankelijk ’slechts’ choorbisschop werd en dat de totstandkoming van een echt 
bisdom uiteindelijk zelfs nog iets later plaatshad, namelijk toen omstreeks 800 Keulen 
tot aartsbisdom werd, waaronder onder meer Utrecht als suffragaanbisdom geacht werd 
te ressorteren,246 dit alles dus uiteindelijk volgens het plan zoals dat in 745 door toedoen 
van Bonifatius was voorgesteld, maar toen niet te realiseren viel. 
 Wanneer precies het bisdom Utrecht ook tot stand kwam, bisschopszetel of kathe-
draal werd toentertijd niet de door Willibrord gestichte en door Bonifatius indertijd als 
zodanig beoogde kerk van Sint-Salvator, maar de inmiddels als belangrijkst geldende 
kerk van Sint-Maarten, waaraan ongeveer tezelfdertijd mogelijk ook al een eigen ge-
meenschap van geestelijken of monasterium verbonden werd. Het oude monasterium 
van Sint-Salvator, waarvoor zoals we gezien hebben in de jaren veertig door Bonifatius 
een nieuwe grotere kerk gebouwd was, heeft echter als stichting van Willibrord zelf en 
als bisschoppelijk eigenklooster een aanzienlijk prestige en ook belangrijke positie be-
houden. In meer of mindere mate lijkt daarna gedurende de gehele Middeleeuwen het 
besef aanwezig te zijn gebleven dat de Utrechtse kerk haar oorsprong had gehad in dit 
oude monasterium van Sint-Salvator, ook wel Oudmunster geheten, hetgeen de kerke-
lijk-institutionele ontwikkeling in Utrecht zeker tot in de elfde eeuw maar feitelijk zelfs 
ook nog daarna onmiskenbaar meebepaald heeft.247 



 
 

 

 

   65 

XI  Besluit 
 
 
 
Aan de betekenis die Bonifatius voor de kerk van Nederland heeft gehad, lijkt nog 
steeds twijfel te bestaan. Naar aanleiding van het in 2004 gehouden symposium in Dok-
kum werd onder meer opgemerkt: ‘In de gedaante van priester-monnik, onvermoeibaar 
kerkhervormer en opvoeder van het volk passeerde Bonifatius in verschillende lezingen 
de revue. Zijn rol in de kerstening van ons land bleek veel kleiner te zijn geweest dan 
zijn faam in onze geschiedenisboeken’.248 
 Inderdaad moet de betekenis van Bonifatius voor de kerstening van onze streken niet 
worden overschat. Maar bepaald onderschat in veel onderzoek tot nu toe is de betekenis 
die hij heeft gehad voor de opbouw van de kerk van Nederland, zoals die haar basis had 
in de kerk van Sint-Salvator in Utrecht. Net zomin als Willibrord, stichter van deze 
Sint-Salvatorkerk, heeft Bonifatius de vorming van een regulier en rechtstreeks onder 
Rome staand bisdom kunnen verwezenlijken. Wél heeft hij tegenover aanspraken van 
de bisschop van Keulen de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk weten veilig te stellen 
door de paus nadrukkelijk te wijzen op het belang van het missiewerk van Willibrord en 
tegelijkertijd door van koning Pippijn met bevestigingsoorkonden garanties te verwer-
ven voor haar (vermogensrechtelijke) zelfstandigheid. Op termijn is daarmee de vor-
ming van een bisdom Utrecht toch mogelijk geweest. 
 Vergeefs waren de inspanningen van Bonifatius om in Utrecht het primaatschap van de 
eerste door Willibrord zelf gebouwde Sint-Salvator te handhaven. Ook de bouw van een 
nieuwe, grotere Sint-Salvatorkerk, geschikt om voor een nieuw te vormen bisdom 
Utrecht te dienen als kathedraal, heeft die opzet niet doen slagen. Het later ontstane bis-
dom stond niet onder het patronaat van Sint-Salvator maar dat van de ‘Frankische’ Sint-
Maarten. Het feit dat de Sint-Maartenskerk kathedraal werd, heeft evenwel niet bete-
kend dat de positie van Sint-Salvator als moederkerk in de vergetelheid is geraakt. Inte-
gendeel, deze status van Sint-Salvator, met het daaraan verbonden monasterium, heeft 
in Utrecht voor een heel eigen kerkelijk-institutionele ontwikkeling gezorgd. Het aan 
Sint-Maarten gewijde domkapittel in Utrecht heeft nooit de unieke plaats gehad die 
domkapittels in andere bisschopssteden bezaten, namelijk dat het als enige de Utrechtse 
kerk zou vertegenwoordigen. Sint-Salvator of Oudmunster maar ook de hieruit voort-
gekomen andere gemeenschappen van geestelijken – de drie jongere kapittels van Sint-
Pieter, Sint-Jan en Sint-Marie, en de abdij van Sint-Paulus – hebben zich op grond van 
de positie van Sint-Salvator als moederkerk met succes te weer gesteld tegen de preten-
ties en strevingen van het domkapittel naar alleenheerschappij. In Utrecht waren het 
uiteindelijk steeds de vijf kapittels samen, in plaats van het domkapittel alleen, die ge-
acht werden de Utrechtse kerk te vormen. 
 Bonifatius, die zozeer heeft geijverd voor de totstandkoming van een bisdom Utrecht 
dat het grootste deel van het latere Nederland omvatte, dit weliswaar niet zelf heeft we-
ten te realiseren maar op termijn wel heeft weten veilig te stellen, heeft zijn faam in 
‘onze’ geschiedenisboeken ten volle verdiend, als missionaris-martelaar, maar vooral 
als medegrondlegger – naast Willibrord –  van de Utrechtse kerk als basis voor de kerk 
van Nederland. 
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 Chronologie 
 
47 of kort daarna: 
De Romeinen bouwen het eerste castellum Traiectum op de zuidoever van de Rijn ter plaatse van het 
tegenwoordige Domplein in Utrecht. 
 
3de eeuw: 
Het houten castellum wordt vervangen door een van steen. De resten hiervan zijn op diverse plaatsen 
nog aanwezig rond het Utrechtse Domplein. 
 
eind 4de eeuw: 
De Romeinen verlaten definitief de Rijn-limes. Het castellum komt in handen van inheemse 
bewoners. 
 
ca. 630: 
De Frankische koning Dagobert neemt de resten van het castellum Traiectum in bezit. Tegenover het 
hoofdgebouw, op de plaats van een Romeins tempeltje en de latere domkerk van Utrecht, bouwt hij 
er een kerkje dat hij aan de apostel Thomas wijdt. Hij schenkt dit kerkje met de burcht aan de 
bisschop van Keulen. 
 
ca. 650: 
De Friezen heroveren de burcht Traiectum op de Franken en verwoesten het kerkje tot op de grond. 
 
ca. 690: 
De burcht Traiectum komt opnieuw in Frankische handen. De Angelsaksische geestelijke Willibrord 
neemt er, na een reis naar de paus in Rome, het hoofdgebouw in bezit en bouwt in een deel ervan een 
kerk, die hij – in navolging van de hoofdkerk van Rome en de kathedraal van Canterbury – aan Sint-
Salvator, de Verlosser, wijdt. 
 
695: 
Willibrord gaat opnieuw naar Rome en wordt er tot aartsbisschop van de Friezen met Utrecht als 
bisschopszetel gewijd. Zijn missioneringswerk vindt vooral ten zuiden van Utrecht plaats. 
 
714: 
Na het overlijden van de Frankische hofmeier Pippijn de Middelste nemen de Friezen opnieuw de 
burcht Traiectum in bezit. Willibrord vlucht met zijn geestelijken naar het Zuiden. 
 
716/17: 
Eerste vergeefse reis van Winfried(-Bonifatius) naar Friesland. 
 
719: 
De nieuwe Frankische hofmeier Karel Martel herovert de burcht. Willibrord en zijn geestelijken 
keren terug naar Utrecht. 
 
719-721: 
Willibrord bouwt de verwoeste Sint-Thomaskerk tegenover het Romeinse hoofdgebouw van het 
fundament weer op en wijdt haar aan Sint-Maarten, de patroon van de Frankische koningen. 
Koning Chlotarius IV (718-719) schenkt aan de Utrechtse kerk het immuniteitsprivilege, wat door 
zijn opvolger (Theuderik IV (721-737) bevestigd wordt.  
Hofmeier Karel Martel schenkt aan die kerk het tiende deel van de koninklijke inkomsten. 
Het missioneringswerk gaat zich in noordelijke richting uitstrekken. 
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Bonifatius vervoegt zich, na eerst in Rome de paus te hebben bezocht, bij Willibrord in Utrecht. 
 
719-722: 
Bonifatius predikt in Woerden, Attingahem (Breukelen) en Velsen. 
 
722: 
Bonifatius verlaat Utrecht om te gaan missioneren in Hessen en Thüringen. 
 
723: 
Karel Martel schenkt aan de Utrechtse kerk, waarvan Willibrord aan het hoofd staat, de burcht 
Traiectum en de burcht Vechten met het omliggende gebied. 
 
732: 
Bonifatius wordt door de paus tot aartsbisschop benoemd. 
 
734: 
Pippijn verslaat de Friezen aan de Boorne in Friesland. Het grootste deel van het Friese gebied komt 
vast binnen het Frankische rijk te liggen. 
 
737: 
Tijdens zijn derde bezoek aan Rome wordt Bonifatius tot pauselijk legaat in Germanië benoemd. 
 
739: 
Willibrord overlijdt. De Utrechtse kerk is enkele jaren zonder duidelijke leiding. 
 
741: 
Door hofmeier Karloman wordt aan Bonifatius de zorg voor de Utrechtse kerk toevertrouwd. Deze 
stelt in Utrecht een (choor)bisschop aan. 
 
743-745: 
Er worden onder leiding van Bonifatius en met steun van de Frankische hofmeier Pippijn concilies 
gehouden tot hervorming van de Frankische kerk. 
 
745: 
Plan van Bonifatius tot de oprichting van een aartsbisdom en kerkprovincie Keulen, waar hij zelf 
aartsbisschop zou worden, met onder meer Utrecht als suffragaanbisdom. Dit plan wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de paus. 
 
ca. 745: 
Bonifatius bouwt in Utrecht een tweede Sint-Salvatorkerk ter plaatse van de latere Oudmunsterkerk. 
Van het koor van deze kerk zijn fundamenten teruggevonden. 
 
746: 
Bonifatius houdt waarschijnlijk in Utrecht, waar Wera choorbisschop is, een bisschoppensynode. 
Aanwezig zijn onder meer de bisschoppen van de door Bonifatius gestichte bisdommen Würzburg, 
Büraburg, Erfurt en Eichstätt, maar ook de West-Frankische bisschoppen van Sens en Reims. 
 
747: 
Het plan voor een aartsbisdom en kerkprovincie Keulen, met onder meer Utrecht als 
suffragaanbisdom, strandt op de tegenstand van de Frankische adel en een deel van de bisschoppen. 
Gregorius, abt van het monasterium in Utrecht, geldt als leider van de Utrechtse kerk. 
Bonifatius wordt bisschop van Mainz. 
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752/53: 
De bisschop van Keulen doet – opnieuw? – zijn aanspraken uit de zevende eeuw op de Utrechtse 
kerk gelden. 
Om deze aanspraken te bestrijden wendt Bonifatius zich schriftelijk tot de paus. Verder gaat hij naar 
de inmiddels koning geworden hofmeier Pippijn. Deze bevestigt de privileges van immuniteit en 
tiendverlening op naam van Sint-Maarten. Hiermee wordt de zelfstandigheid van Utrecht als bisdom 
in wording bestendigd. 
 
754: 
Bonifatius wordt met zijn gezellen tijdens een missietocht bij Dokkum in Friesland vermoord. Abt 
Gregorius geldt als de bestuurder van het bisdom. 
 
775: 
Overlijden van abt Gregorius. 
 
ca. 778: 
De opvolger van Gregorius als abt van het monasterium in Utrecht, Alberik, laat zich in Keulen tot 
bisschop wijden. Utrecht wordt voorts een regulier suffragaanbisdom onder het inmiddels aarts-
bisdom geworden Keulen.  
Het bisdom Utrecht, waarvoor Willibrord en vooral Bonifatius de basis hebben gelegd, zal het 
grootste deel van het latere Nederland gaan bestrijken, van Zeeland tot Groningen met ruwweg 
daarnaast nog de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oudst bewaarde afbeelding van 
Bonifatius in steen, daterend uit het 
begin van de twaalfde eeuw. 
Fulda, Parochiekerk in Petersberg. 
Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum 
vermoord,  p. 47. 
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Gebruikte afkortingen 
 
 
 
DB Gysseling, M. en A.C.F. Koch (ed.), Diplomata Belgica ante annum millesimum centesi-

mum scripta I (Brussel 1950). 
OSU Muller Fz., S., A.C. Bouman, K. Heeringa en F. Ketner (ed.), Oorkondenboek van het Sticht 

Utrecht, 5 dln. (Utrecht-’s-Gravenhage 1920-1959). 
 
afb.  afbeelding 
ald.  aldaar 
a.w.  aangehaald werk 
bv.  bijvoorbeeld 
c.  caput (capita)  
dez.  dezelfde 
dl.  deel 
dln.  delen 
d.w.z.  dit wil zeggen 
ed.  uitgegeven door 
e.v.  en volgende 
gr.s.  grote serie 
m.n.  met name 
o.m.  onder meer 
o.a.  onder andere(n) 
par.  paragraaf 
red.  onder redactie van 
vgl.  vergelijk 
z.j.  zonder jaaraanduiding 
z.pl.  zonder plaatsaanduiding 
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Noten 
 
 
 
1 Het belang van de rol van Bonifatius voor de kerk in onze streken is eertijds wél duidelijk gezien 

en verwoord door C. van de Kieft in zijn artikel ‘Bonifatius en het bisdom Utrecht’, Tijdschrift 
voor Geschiedenis 74 (1961) 42-63. Dit lijkt echter in de huidige geschiedschrijving volledig on-
dergesneeuwd te zijn geraakt. 

2 Zo in Nederland o.m. A.G. Weiler, Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en 
achtste eeuw (Hilversum 1989); P. Bange en A.G. Weiler (red.), Willibrord, zijn wereld en zijn 
werk (Nijmegen 1990); M. van Vlierden, Willibrord en het begin van Nederland (Utrecht 1995); 
en K. van Gulik e.a. (red.), Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzi-
kaal-liturgische bijdragen (Utrecht 1995). Buiten Nederland verschenen o.m. G. Kiesel en 
J. Schroeder (red.) Willibrord. Apostel der Niederlande. Grunder der Abtei Echternach (Luxem-
burg 1990); E. de Bièvre (red.), Utrecht, Britain and the continent. Archaeology, art and archi-
tecture (Leeds 1996); in 1999 verscheen naar aanleiding van de herdenking van de ontstaan van 
de abdij van Echternach in 698 ook M.C. Ferrari, J. Schroeder en H. Trauffler (red.) Die Abtei 
Echternach 698-1998 (Luxemburg 1999). 

3 H.L. de Groot, Traces at Traiectum (z.pl., z.j. [Utrecht 1992]); dez., Terugblik op Traiectum 
(z.pl., z.j. [Utrecht 1993]); Bulletin KNOB 93 (1994), met artikelen van De Groot (‘De Heilige 
Kruiskapel in Utrecht. Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwänkt’, p. 135-149), R. Rijn-
tjes (‘De ecclesiola in het Utrechtse castellum. Bouwhistorische interpretatie van de resten van de 
Heilig-Kruiskapel’, p. 150-161), R.J. Stöver (‘De afmetingen van de Sint-Salvator- of Oudmun-
sterkerk in de afbeeldingen in de Monumenta van Van Buchel en in de Collectie Booth: toetsing 
en interpretatie aan de hand van opgravingsresultaten’, p. 169-185), E. van Welie, (‘Omnes cano-
nici. Een verkenning van de Utrechtse stadsliturgie’, p. 186-192) en van C.J.C. Broer en M.W.J. 
de Bruijn (‘De Heilig-Kruiskapel in Utrecht: Sint-Maarten of Sint-Salvator?’, p. 162-168). 

4 R.J. Stöver, De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. Stichtingsmonument van het bisdom 
Utrecht (Zutphen 1997). 

5 Zie bv. als reactie op onze publicatie De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, 
Sint-Maarten (Utrecht 1995): T.J. Hoekstra, ‘Enkele kanttekeningen bij De eerste kerken in 
Utrecht’, in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 10 (1996), p. 36-43, en J.M. van Winter, 
‘Strijdvragen rond de oudste Utrechtse kerken’, in: Nieuwsbrief Signum 7 (1995), p. 87-91, welk 
artikel in verkorte en gewijzigde versie ook verscheen als recensie in de Bijdragen en Mededelin-
gen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 111 (1996), p. 533-534. Vgl. I. Strouken, ‘Naar 
aanleiding van “Enkele kanttekeningen”’, Madoc 10 (1996) p. 181-182, waarin dit voorbijgaan 
aan een aantal opgeworpen vragen wordt gesignaleerd. Verder wordt aan de door ons genoemde 
bronnen en onze daarop gebaseerde argumentaties geheel of nagenoeg geheel voorbijgegaan in 
o.a. J.M. van Winter, ‘De komst van het christendom’ in: C. Dekker, Ph. Maarschalkerweerd en 
J.M. van Winter (red.), Geschiedenis van de provincie Utrecht I (Utrecht 1997), p. 81-84; B. [= 
A.J.] van den Hoven van Genderen, De heren van de kerk. De kanunniken van Oudmunster in de 
Late Middeleeuwen (Utrecht 1997), p. 28-31; H.L. de Groot, ‘Utrecht. Domplein’, in: Archeolo-
gische kroniek provincie Utrecht 1992-1993 (z.pl. [Utrecht] z.j. [pas verschenen in 1997!]) p. 63-
81; dez., ‘Van strijdhamer tot bisschopsstaf’, in: R.E. de Bruin e.a. (red.), ‘Een paradijs vol weel-
de. Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht 2000) p. 28-34; K. van Vliet, In kringen van ka-
nunniken 695-1227 (Zutphen 2002) p. 81-89. Opmerkelijk is hoe in de hier genoemde publicaties 
van na 1997 m.n. onze in dat jaar verschenen, in de volgende noot vermelde artikelen ‘Van tem-
peltje tot kathedraal’ en ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’ volledig zijn genegeerd. M. Mostert, 
754: Bonifatius bij Dokkum vermoord (Hilversum 1999) daarentegen deelt een aantal van ‘onze’ 
conclusies, overigens zonder argumentatie en zonder ook maar één van onze publicaties te ver-
melden. 
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6 M.n. C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn, De eerste kerken in Utrecht: Sint-Thomas, Sint-Salvator, 
Sint-Maarten (Utrecht 1995); dez., ‘Van tempeltje tot kathedraal. Romeinse en vroeg-middel-
eeuwse bebouwing onder het verdwenen schip van de Utrechtse Domkerk’, in: Westerheem 46 
(1997), p. 1-10; dez., ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, in: E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. (red.), 
De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving (Hilversum 1997), p. 43-65, en 
C.J.C. Broer, Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Ho-
horst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse 
kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000-ca 1200) (Utrecht 2000). 

7 Zoals o.m. de zojuist aangehaalde dissertaties van B. van den Hoven van Genderen, R.J. Stöver 
en K. van Vliet; verder vooral C.A.M. van Rooijen, ‘De datering van de Heilig-Kruiskapel te 
Utrecht’, in: Bulletin KNOB 99 (2000), nr. 3, p. 62-67; en Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum 
vermoord. 

8 Bedoeld is de Angelsaks Wilfried, latere bisschop van York, tevens abt van het klooster Ripon 
(overleden 709), die omstreeks 678 op doorreis naar Rome Friesland aandeed. Hij was in Ripon 
leermeester van Willibrord. 

9 Wigbert was een monnik afkomstig uit het Ierse klooster Rathmelsigi, van waaruit ten tijde van 
de abt (en bisschop) Egbert (die overleed in 729) missieactiviteiten werden ondernomen in de 
richting van Friesland. Wigbert zou hier omstreeks 688 korte tijd actief zijn geweest en was 
daarmee een directe voorloper van Willibrord. 

10 Wulfram, abt van Saint-Wandrille en aartsbisschop van Sens, die waarschijnlijk al vóór 696 over-
leed, heeft in Friesland enig missiewerk verricht. Hij zou ook degene zijn geweest die de Friese 
koning Radboud er bijna toe gebracht zou hebben zich te laten dopen. Het verhaal van deze ver-
geefse poging – Radboud zag van de doop af, omdat hij als christen weliswaar in de hemel zou 
komen, maar dan het gezelschap van zijn heidense voorouders daar zou moeten ontberen – is in 
de latere traditie verbonden geraakt met Willibrord. Volgens Van Berkum, Iers-Columbaanse 
achtergronden, p. 258-259, zouden echter Wulfram en Willibrord slechts een globale kennis van 
elkaars aanwezigheid in Friesland en werkzaamheden aldaar hebben gehad en zeker niet met el-
kaar in contact hebben gestaan. 

11 Plechelm, die later samen met Wiro en Odger in het Limburgse Sint-Odiliënberg als heilige werd 
vereerd, leefde hier waarschijnlijk omstreeks het midden van de achtste eeuw. Alle drie waren het 
Angelsaksen of Ieren, die vanuit hun vaderland als peregrini naar het continent getrokken waren 
en hier wellicht ook al predikend rondtrokken. In het geval van Plechelmus zou dat vooral in de 
oostelijke delen van ons land zijn geweest. Hij wordt wel beschouwd als stichter van de kerk van 
Oldenzaal, waarvan hij de voornaamste patroonheilige is. Van een band of contacten van Ple-
chelm met Willibrord is niets bekend (Vis, ’De twaalf gezellen’, p. 133; Van Vliet, In kringen 
van kanunniken, p. 97-100). 

12 Adelbert, eveneens een Angelsaksisch peregrinus, zou in ongeveer dezelfde tijd als Willibrord, 
misschien iets later, maar in elk geval los van deze, in m.n. de omgeving van Egmond hebben ge-
leefd en gepredikt. (Vis, ’Adelbert van Egmond, p. 17-36; dez., ’De twaalf gezellen’, p. 128-148). 

13 Ook Suidbert werd wel beschouwd als een gezel van Willibrord en is dat – anders dan bv. Adel-
bert van Egmond – mogelijk ook echt geweest. Hij werd in 692, zo meldt ons Beda Venerabilis, 
tot bisschop gewijd, maar wellicht omdat dit zonder medeweten van de hofmeier Pippijn gebeurd 
was, op een zijspoor gezet. Suidbert overleed in 713 in een klooster op het in de Rijn gelegen ei-
land Kaiserswerth.   

14 Werenfried, een Angelsaks en tijdgenoot van Willibrord, was een priester die mogelijk door Wil-
librord naar o.m. Elst in de Betuwe werd gezonden om te missioneren (Van Vliet, In kringen van 
kanunniken, p. 89-90). 

15 De Angelsaks Lebuin, ook wel Liafwin geheten, was in de jaren zeventig van de achtste eeuw in 
de streek rond Deventer als missionaris actief. 

16 Ook de twee Ewalden, broers, waren van Angelsaksische komaf en in het voetspoor van Willi-
brord vanuit Ierland naar het continent gekomen. Zij richtten hun missieactiviteiten op de Saksen, 
waar ze echter spoedig de dood vonden. Ze werden overgebracht naar en begraven in Keulen en 
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daar als martelaren vereerd (Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 43). 
17 Willehad verrichtte omstreeks 780 in zowel Friesland ten westen van de Lauwers als in Drenthe 

missiewerk. 
18 Engelmund zou volgens de overlevering een van de Angelsaksische gezellen van Willibrord zijn 

geweest. Zijn historiciteit wordt evenwel door sommigen betwijfeld. Hij werd later – aanwijsbaar 
sinds 1370 – als heilige vereerd in m.n. de omgeving van Velsen, waar dan ook de kerk  aan hem 
gewijd blijkt te zijn (Koenen, Morren en Schweitzer, Midden-Kennemerland, p. 56 en p. 122). 

19 Zie met betrekking tot dit proces o.m. Blok, De Franken in Nederland, p. 67-69, Angenendt, Das 
Frühmittelalter, p. 420-427 en Reuter, ‘Saint Boniface and Europe’, p. 73-76. 

20 Zie hiervóór nt. 2. 
21 Sierksma, Liudger. 
22 Uitgegeven door Rau, Briefe des Bonifatius. 
23 Zie in dit verband m.n. de uit 1954 daterende studie van Schieffer, getiteld Winfrid-Bonifatius 

und die christliche Grundlegung Europas. Van deze studie verscheen in 1972 een nieuwe druk 
met een nawoord van de auteur, waarin tot dan toe verschenen nieuwe literatuur en reacties waren 
verwerkt, waarna in 1980 nogmaals een nieuwe druk werd uitgebracht. Het werk geldt terecht 
nog steeds als gezaghebbend. Voor wat betreft de Nederlandstalige literatuur zijn o.m. te vermel-
den: Van Moorsel, Willibrord en Bonifatius, en Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord. 

24 Zie in dit verband recentelijk: Raaijmakers, ‘In de voetsporen van Bonifatius’, die, p. 243, letter-
lijk zegt: ‘Zijn rol in de kerstening van ons land bleek veel kleiner te zijn geweest dan zijn faam 
in onze geschiedenisboeken.’ Vgl. evenwel al Van de Kieft, ‘Bonifatius en het bisdom Utrecht’, 
m.n. p. 63. 

25 Zie over het belang van Bonifatius’ missieactiviteiten in Friesland in de jaren vijftig van de acht-
ste eeuw een recent verschenen artikel van H. Mol, ‘De dood van Bonifatius: gevolg van een ver-
keerde kersteningsstrategie’, in: Fryslân, jrg. 10 (2004), nr. 3, p. 16-20, en een nog in het tijd-
schrift Millennium te verschijnen artikel van P.N. Noomen, ‘Kerstening en kerkstichting in Fries-
land’. Beide auteurs zien die betekenis van Bonifatius als missionaris voor Friesland als be-
trekkelijk gering en achten de iets later actieve missionarissen Willehad en Liudger als belangrij-
ker in dit opzicht. 

26 Zie in dit verband uitvoerig: Broer, Uniek in de stad, m.n. hoofdstuk 1, p. 132-143, en in korter 
bestek: dez., Het Utrechts kerkenkruis, p. 8-12 en p. 30-31. 

27 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 103-104. Over het exacte geboortejaar en de precieze geboorte-
plaats van Winfried-Bonifatius vermelden de oudste, min of meer contemporaine bronnen (zoals 
bv. de in de jaren zestig van de achtste eeuw geschreven vita van Bonifatius van de hand van Wil-
libald van Mainz, maar ook Bonifatius’ eigen correspondentie) niets. De latere traditie, die is te-
rug te voeren tot de jaren dertig van de veertiende eeuw, wil dat Bonifatius geboren werd in Cre-
diton. Omstreeks diezelfde tijd werd de cultus van Bonifatius in Crediton ingevoerd en ontwik-
kelde zich geleidelijk ook verder in Devon (in Exeter bv.) de belangstelling voor Bonifatius (Or-
me, ’The church in Crediton’, p. 95, p. 107-108). Uitgaande van 680 als geboortejaar van Win-
fried-Bonifatius is in 1980 in Engeland een en ander met o.m. enkele publicaties herdacht. Zie: 
Reuter (ed.), The greatest Englishman, waarbij zowel in de inleiding (p. 7) als in het artikel van 
Barlow (p. 26-27) bij 680 als geboortejaar van Bonifatius kanttekeningen worden geplaatst en 
uiteindelijk toch ook van diens geboorte omstreeks 675 wordt uitgegaan. Zie ook: Von Padberg, 
‘Bonifatius’, p. 42. 

28 Willibald, Vita Bonifatii, par. 1. 
29 Willibald, Vita Bonifatii, par. 2; Greenaway, ‘Saint Boniface as a man of letters’, p. 31-46, m.n. 

p. 35. 
30 Willibald, Vita Bonifatii, par. 3. Die priesterwijding zou in de jaren 702-705 moeten hebben 

plaatsgehad. 
31 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 108. Sladden, Boniface of Devon, p. 31, gaat uit van betrokken-

heid van Bonifatius bij een diplomatieke missie in 713. 
32 Willibald, Vita Bonifatii, par. 4. 
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33 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 64-80; Barlow, ‘The English background’, p. 11-29; Weiler, Wil-
librords missie, p. 29-60, p. 77-80, p. 81-88, p. 92 e.v. 

34 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 96-102; Weiler, Willibrords missie, p. 77-79, p. 81 e.v. 
35 Voor Willibrord is waarschijnlijk echter ook de hiervóór genoemde Wilfried, abt van Ripon en 

later bisschop van York, een voorbeeld geweest, die zoals opgemerkt (nt. 8) omstreeks 678 op 
doorreis naar Rome kort een bezoek bracht aan Friesland en toen (in Utrecht?) de Friese vorst 
Aldgisl bezocht, die hij vergeefs probeerde tot het christelijk geloof te bekeren. Zie ook hierna 
p. 22. 

36 In nomine Domini Clemens UUillibrordus anno sex centesimo nonagesimo ab incarnatione 
Christi veniebat ultra mare in Francia et in Dei nomine anno sex centesimo nonagesimo quinto 
ab incarnatione Domini quamvis indignus fuit ordinatus in Romae episcopis ab apostolico viro 
domno Sergio papa. Nunc vero  in Dei nomine agens annum septem gentesimum vigesimum oc-
tavum ab incarnatione Domini nostri Ihesu Christi in Dei nomine feliciter. In vertaling: ’In de 
naam des Heren kwam Clemens Willibrord in het jaar 690 na de geboorte van Christus over zee 
in het Frankische rijk en werd hij in de naam Gods in het jaar 695 sinds de menswording van 
Christus, ofschoon onwaardig, door de apostolische man heer Sergius, paus, tot bisschop gewijd. 
Nu echter, in de naam van God, leeft hij in het jaar 728 na de geboorte van onze heer Jezus Chris-
tus in de naam des Heren gelukkig’. Deze marginale aantekening is lang gehouden voor een ei-
genhandige aantekening van Willibrord, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid toch niet het geval is 
(zie Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord, p. 32, bijschrift bij afb. 15). 

37 Zie in dit verband ook Broer, Uniek in de stad, p. 61-65. 
38 De omstreeks 768 geschreven Vita Bonifatii van Willibald (uitgegeven door Rau) geeft hierover 

(in par. 4) weinig specifieke informatie. 
39 Brown, De opkomst van het christendom, p. 231-232. 
40 Greenaway, ‘Saint Boniface as a man of letters’, p. 39-45. 
41 Beda, Historia ecclesiastica, vermeldt Willibrord in boek III, par. 13, in verband met de reis van 

Wilfried naar Rome en diens bezoek aan Utrecht en Willibrord op doorreis; verder wordt over 
Willibrord verhaald in boek V, par. 10 waar het missiewerk in Friesland ter sprake komt, onder 
bescherming van de ‘hertog’ der Franken Pippijn. 

42 Willibald, Vita Bonifatii, par. 4. 
43 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 109; ook in OSU I, nr. 42. 
44 DB I, nr. 173 (= OSU I, nr. 35). 
45 DB I, nr. 175 (= OSU I, nr. 43). 
46 Uit een bevestigingsoorkonde van 1 april 948 (DB I, nr. 191; OSU I, nr. 111) voor bisschop Bal-

derik blijkt dat het voorrecht zich toen uitstrekte over het hele bisdom: decimam partem omnium 
regalium predicorum et theloneorum et monetarum, que intra sui episcopatus terminos exi-
guntur. In de tijd van Willibrord en Bonifatius was er echter nog geen sprake van een bisdom met 
afgebakende grenzen. 

47 DB I, nr. 176 (gedateerd tussen eind 751 en 5 juni 754, Bonifatius’ sterfdag; ook: OSU I, nr. 40). 
48 Liudger, Vita Gregorii. 
49 Altfried, Vita Liudgeri. 
50 Voor een min of meer recente interpretatie van het Romeinse materiaal zie Ozinga, Het Romeinse 

castellum. Ald., p. 55-56, wordt een deel van die resten in de Vroege Middeleeuwen gedateerd. 
Dit werk bevat, p. 174-189, een bibliografie met o.m. de uitgegeven opgravingsverslagen. Enkele 
daarvan zijn opnieuw gepubliceerd in de Archeologische en Bouwhistorische Kroniek 1926-1972, 
p. 50-79. Een overzicht van de middeleeuwse vondsten is te vinden bij Haslinghuis en Peeters, 
De dom van Utrecht, p. 148-150, p. 156 en p. 162-167. Zie ook de artikelen van H.L. de Groot, 
R. Rijntjes en J. Stöver in het aan het Domplein gewijde nummer van het Bulletin KNOB. 

51 Recentelijk verscheen in het Jaarboek Oud-Utrecht 2004, p. 5-39, een artikel over deze Domtafe-
len van de hand van A. de Groot en K. van Vliet. 

52 Beke, Chronographia. 
53 Beke, Croniken. 
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54 Zie in dit verband laatstelijk nog: Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 87, nt. 354, die stelt 
dat Bekes kroniek voor de vroegste geschiedenis van de Utrechtse kerk geen betrouwbare bron 
vormt. Ook B. van den Hoven van Genderen, De heren van de kerk, p. 154, nt. 13, maakt zich er 
te gemakkelijk van af met zijn opmerking dat Beke en de Domtafelen ‘over aantoonbaar minder 
informatie’ beschikten ‘dan wij nu doen’. Vast staat echter dat de gegevens waarover wij uit an-
dere bron beschikken de mogelijkheid bieden om Bekes gegevens te toetsen, hetgeen wij in onze 
eerdere publicaties ook uitvoerig gedaan hebben. Wat wij (Broer en De Bruijn, ‘Bonifatius en de 
Utrechtse kerk’, p. 48-59) op een genuanceerde wijze te berde hebben gebracht met betrekking tot 
de werk- en zienswijze van Beke, wordt evenwel als niet overtuigend gediskwalificeerd, overi-
gens zonder dat daarvoor nadere argumenten gegeven worden. Wij hebben er in het onderhavige 
artikel op gewezen dat Beke in zijn werk in het algemeen kiest voor de opvatting dat de kerk van 
Sint-Maarten de oudste kerk en kathedraal is, hetgeen vanzelfsprekend steeds m.n. door (de leden 
van) het domkapittel verdedigd is en ook de basis gevormd heeft voor hun aanspraken dat dit ka-
pittel alleen de Utrechtse kerk zou vertegenwoordigen. Wat echter met betrekking tot Bekes ver-
haal zo interessant is, is dat in zijn werk in weerwil van zijn keuze voor de opvatting van het 
domkapittel, uiteindelijk ook het bestaan van een andere opvatting en traditie met betrekking tot 
de vroegste geschiedenis van de Utrechtse kerk doorklinkt, namelijk dat juist niet Sint-Maarten 
maar Sint-Salvator als moederkerk van de Utrechtse kerk gold; een opvatting en traditie die in 
Utrecht eveneens gehuldigd werd, waarschijnlijk vooral in de kringen van het kapittel van Sint-
Salvator of Oudmunster en eventueel ook de leden van de andere, uit Sint-Salvator voortgekomen 
kapittels, die zich daarmee keerden tegen de aanspraken van de kant van kerk en kapittel van de 
dom of Sint-Maarten dat deze als de oudste en belangrijkste kerk ook als enige de Utrechtse kerk 
zou (moeten) vertegenwoordigen. De hele middeleeuwse kerkelijk-institutionele ontwikkeling in 
Utrecht – waarbij het bijzondere is dat het domkapittel er uiteindelijk nooit werkelijk in is ge-
slaagd als enige de kerk van Utrecht van Utrecht te vertegenwoordigen, maar het toch altijd de 
vijf kapittels (en aanvankelijk zelfs ook de Sint-Paulusabdij) samen zijn geweest die deze 
Utrechtse kerk vormden – toont feitelijk de kracht en grond van waarheid van die andere traditie. 
Zie in dit verband uitvoerig Broer, Uniek in de stad, m.n. p. 108-120, p. 206-216 en p. 597-604 
(samenvatting). 

55 Zie in dat verband m.n. onze eerdere publicaties ‘Welke kerk van Willibrord: Sint-Maarten of 
Sint-Salvator?’; ‘De Heilig-Kruiskapel in Utrecht: Sint-Maarten of Sint-Salvator?’; De eerste ker-
ken in Utrecht; ‘Van tempeltje tot kathedraal’; en ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, waarnaar we 
voor onze argumentie in het hierna volgende ook regelmatig zullen verwijzen. 

56 Ozinga en De Weerd, ‘Traiectum’, p. 37-62; Montforts, Romeins Utrecht, p. 19-31. 
57 Montforts, Romeins Utrecht, p. 29-36. 
58 Zie evenwel Van Rooijen, ‘Continue discontinuïteit’, die deze continuïteit in de bewoning voor 

grote delen van het huidige binnenstadsgebied sterk bewijfelt. Een reactie op een en ander vormt 
Hoekstra, ‘Discontinue continuïteit’, m.n. p. 188, die meent dat op grond van het archeologisch 
onderzoek in het algemeen en ook meer recente opgravingen in de omgeving van Utrecht voor 
wat betreft de periode tussen het vertrek van de Romeinen omstreeks het midden van de derde 
eeuw en de elfde eeuw van meer bewoning in en om Utrecht mag worden uitgegaan dan vroeger 
wel is aangenomen. 

59 Dit houdt overigens ook Van Rooijen (a.w., p. 14) voor mogelijk, al stelt hij dat binnen het cas-
tellum – omdat men van eventueel nog bestaande en wellicht opgeknapte gebouwen, zoals de 
principia, gebruikt heeft gemaakt – deze periode archeologisch moeilijk grijpbaar is. 

60 Zie in dit verband o.m. Blok, De Franken in Nederland, p. 11-42 en Van Es, ‘Volksverhuizing en 
continuïteit’ en ‘Friezen, Franken en Vikingen’, in: Van Es en Hessing (red.), Romeinen, Friezen 
en Franken in het hart van Nederland, p. 64-81, p. 82-98.  

61 Deze benamingen zijn ontleend aan de verschillende gedurende zekere tijd toonaangevende per-
sonen uit deze familie, Pippijn (I/de Oude, II/de Middelste, III), Arnulf (van Metz) en Karel (Mar-
tel, de Grote). 
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62 A. Buchelius, Monumenta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis atque agri inventa 
(hs. XXVIII LI uit ca. 1610 in Het Utrechts Archief). Dit handschrift is sinds kort geheel op inter-
net te raadplegen (www.hetutrechtsarchief.nl/buchel). Zie ook Broer en De Bruijn, ‘Van tempeltje 
tot kathedraal’, p. 1-3. 

63 Op de twee gedenkplaten werd de geschiedenis van de Utrechtse burcht en van de kerk zelf be-
schreven. De tekst van de plaquette die handelt over de domkerk luidt: Tempore Francorum 
Dagoberti regis in isto presenti fundo conditur ecce decens primitus ecclesia sancti Thome prope 
castrum Traiectum, quam gens Frisica fregit atrox. Sed prior antistes dominus Clemens ob hono-
rem sancti Martini post renovavit eam desidis Hilderici sub tempore regis - - -, in vertaling: ’Zie, 
ten tijde van de koning der Franken Dagobert werd op deze grond hier bij de burcht Traiectum 
voor de eerste keer een welgevormde kerk gebouwd, gewijd aan Sint-Thomas, welke kerk het 
woeste Friese volk heeft verwoest. Maar de eerste bisschop heer Clemens heeft haar later ter ere 
van Sint-Maarten vernieuwd ten tijde van de nietsdoende koning Hilderik’. Zie voor een nieuwe 
editie van de tekst van de Domtafelen op basis van de verschillende – deels recent aangetroffen 
en niet eerder voor een editie gebruikte – handschriften: De Groot en Van Vliet, ‘De Domtafe-
len’, m.n. p. 32-34 (bijlage). Deze auteurs geven, ald. p. 10-16, ook suggesties voor de plaatsen 
waar ze gehangen zouden hebben. Ongelukkigerwijs vertalen De Groot en Van Vliet, ald., p. 7, 
een deel van het bovenstaande met ‘Als eerste heeft heer Clemens haar ter ere van St. Maarten la-
ter weer opgebouwd’. Wanneer hiermee gesuggereerd wordt dat Clemens Willibrord die kerk als 
eerste kerkgebouw heeft neergezet, dan is de vertaling onjuist. Prior heeft als bijvoeglijk naam-
woord betrekking op Willibrord als eerste bisschop en mag niet bijwoordelijk vertaald worden; 
dan had er prius moeten staan. Wanneer het adjectief prior bij het substantief ‘kerk’ zou hebben 
gehoord, dan had die kerk in de nominatief aangeduid moeten zijn. Dit is echter niet het geval; zij 
wordt in dit zinsdeel vermeld in de accusatief door eam. Overigens, in de vertaling van de tekst 
van de Domtafelen bij Van Buchel op het internet vertaalt ook C. Smit deze zinsnede terecht een-
voudigweg met: ‘Maar de eerste bisschop Clemens bouwde haar later, ten tijde van de trage ko-
ning Hildrik, weer op ter ere van de heilige Martinus’ (zie www.hetutrechtsarchief.nl/Buchel). 

64 Beke, Chronographia, caput 4: Dehinc autem ad aliquos an imperante. Eracleo cesare, Dago-
bertus rex orientalis Francie totam Hollandiam sue dicioni transponens castrum excellentis 
fabrice reedificari fecit, quod latina lingua Traiectum nuncupari iussit. Nam et omnis negociacio 
mercatoria traiciebatur per theloneum castellani Traiectensis, que per Renum vehebatur in 
profluvio salsi maris. Infra cuius emunitatem primordialis ecclesia constructa fuit in honore 
sancti Thome venerabilis apostoli, in qua sancti sacerdotes plerumque laboris expleverunt pro 
conversione Fresingensis populi. Sed labor hic omnino supervacuus erat, quoniam predure 
cervicis Frisones fidem catholicam a finibus suis exterminare cupientes, dilapidaverunt primitive 
fundacionis ecclesiam, et exinde duris incursionibus totam infestaverunt Hollandiam. Beke, Cro-
niken, IV: Van Dagobertus die coninc in Oostfrancken was, die Utrecht timmerde ende die ierste 
kerke. Daerna een deel jaren alse Eraclius keyser was, in dien tiden was een coninc in Oost-
vrancrijc die Dagobertus hiet ende hadde Hollant in sijn bedwanc, ende dede weder maken een 
casteel van sunderlingen groten tymmere, ende dedet noemen te Latine Traiectum, dat is Duutsce 
een overveer. Want men daer overvoerde ende vertollende den casteleyn van Utrecht alle comen-
scepe van menigherhande goede die bi den Rijn voer ende bi der zouter zee. Binnen welker mon-
taetge wert ghetymmert die ierste kerke in die ere des apostel sinte Thomas, in ons Heren jaer 
vicxlii, daer die priesteren arbeit in deden om te bekeren dat Vriessce volc. Mer die arbeit was al 
om niet, want dat hartneckighe volc meende ummer dat heilighe ghelove te keren uut horen lan-
den ende braken die ierste kerke. Ende daerna mit swaren oorloghe moyden si alle Hollant. 

65 Dat in deze contreien al omstreeks 600 pogingen tot kerstening ondernomen zijn en er toen reeds 
in Utrecht een kerk zou zijn gesticht, die zelfs een immuniteitsprivilege verkregen heeft, zoals 
vaak beweerd wordt, berust o.m. op een verkeerde identificatie van twee Merovingische konin-
gen, Chlotarius en Theudebert, die genoemd worden in een immuniteitsoorkonde voor de 
Utrechtse kerk, welke dateert van tussen eind 751 en 5 juni 754 (DB I, nr. 176; OSU I, nr. 40). In 
plaats van om de koningen Chlotarius II (613-623) en Theudebert II (595-612), gaat het hier 
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hoogstwaarschijnlijk om Chlotarius IV (718-719) en Theuderik IV (721-737). Zie voor de argu-
mentatie hieromtrent Blok, ‘Het immuniteitsdiploma’; Ekhardt, ‘Pippin der Jüngere’, p. 52-54; en 
Broer en De Bruijn ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, p. 57-59. Zie hierna ook p. 35-36. Ondanks 
deze uitvoerige argumentatie acht Van den Hoven van Genderen de bouw van een kerk in Utrecht 
rond 600 mogelijk met het argument dat ‘de Frankische macht in het noorden onder Dagobert’ – 
dus enkele decennia later! – ‘al tanende’ was. Hij beroept zich voor deze merkwaardige redene-
ring op een mededeling van de mediëviste M. de Jong (Van den Hoven van Genderen, De heren 
van de kerk, p. 153, nt. 5). 

66 Aldus behalve Beke en zijn vertaler ook de tekst op de Domtafelen. Over de aannemelijkheid van 
dit patrocinium, m.n. de verering van Sint-Thomas door de geestelijken van de Utrechtse dom-
kerk, zie Broer en De Bruijn, De eerste kerken, p. 19-21, waar kort gezegd betoogd wordt dat de 
‘ongelovige’ apostel Thomas, niet alleen een zeer toepasselijk heilige was om een eerste kerk aan 
te wijden, vanwaaruit de missionering onder de heidense Friezen zou worden ondernomen, maar 
dat ook is gebleken dat – ondanks het feit dat in later tijd andere patrocina op de voorgrond traden 
– in de Utrechtse dom de verering van de heilige Thomas steeds van aanzienlijk belang is geble-
ven. 

67 Hierover uitvoerig Broer en De Bruijn, ‘Van tempeltje tot kathedraal’, onder verwijzing naar de 
archeoloog A.E. van Giffen en diens latere collega’s L.R.P. Ozinga en M.D. de Weerd, die de re-
sultaten van zijn opgravingen op het Utrechtse Domplein hebben uitgewerkt in Het Romeinse 
castellum te Utrecht. Zowel Van Giffen als Ozinga en De Weerd maken melding van zowel Ro-
meinse als vroegmiddeleeuwse bebouwingsresten onder het schip van de domkerk (Ozinga, Het 
Romeinse castellum te Utrecht, p. 36, afb. 12a, p. 54-55 en nt. 72a; p. 107, afb. 70; en p. 109). 
Toch hebben onderzoekers als de Utrechtse archeologen H.L. de Groot en T.J. Hoekstra (‘Enkele 
kanttekeningen’, p. 90), en in hun voetsporen de mediëviste J.M. van Winter (‘Strijdvragen’, p. 
42, nt. 10; recensie in BMNG, 1996, III, p. 533-534, p. 534), daarna nog met klem ontkend dat 
zich hier resten van een of meer vroegmiddeleeuwse gebouwen hebben bevonden. Zie echter in-
middels ook de Utrechtse archeoloog C.A.M. van Rooijen, ‘De datering van de Heilig-Kruiska-
pel’, p. 65 en nt. 28, die opnieuw de aanwezigheid van vroegmiddeleeuwse bebouwingssporen ter 
plaatse vermeldt en zelfs spreekt over een ‘spectaculaire ontdekking door G. Rauws – vrijwilliger 
bij het Archeologisch Centrum van de gemeente Utrecht’. Deze ontdekking wacht voor zover ons 
bekend nog op nadere uitwerking en publicatie. B. van den Hoven van Genderens opmerking (De 
heren van de kerk, p. 154, nt. 12) dat in isto praesenti fundo ‘net zo goed op het hele terrein van 
de burcht’ kan terugslaan, delen we vanzelfsprekend niet. Daarvoor is de specificatie te nadruk-
kelijk. 

68 Dat er hier in Elst sprake is geweest van continuïteit is overigens ontkend door de archeoloog N. 
Roijmans in het radioprogramma OVT van 13 oktober 2002.  

69 Beda, Historia ecclesiastica, boek I, par. 30, waar verwezen wordt naar een brief van paus Grego-
rius aan abt Mellitus bij zijn vertrek aan Engeland in 601. 

70 Ozinga, Het Romeinse castellum, passim, voor het mogelijke tempeltje m.n. p. 54-55 en p. 61, nt. 
72a. 

71 Et refert – d.w.z. de Keulse bisschop – quod ab antiquo rege Francorum Dagebercto castellum 
Traiectum cum destructa aecclesia ad Colonensem parrochiam donatum esse in ea conditione, ut 
episcopus Colonensis gentem Fresonum ad fidem Christi converteret et eorum praedicator esset. 
Quod ipse non fecit (Rau ed., Briefe des Bonifatius, nr. 109 (= OSU  I, nr. 42)). 

72 Beda, Historia ecclesiastica, boek V, par. 9. 
73 Hiervóór, p. 74, nt. 10, is al vermeld dat een vergeefse poging om Radboud te bekeren en te 

dopen, welke met Willibrord in verband wordt gebracht waarschijnlijk op het conto geschreven 
moet worden van Wulfram, abt van Saint-Wandrille en bisschop van Sens, die waarschijnlijk iets 
eerder dan Willibrord als missionaris Friesland en Radboud heeft bezocht. 

74 Beda, Historia ecclesiastica, boek V, par. 10. 
75 Zie hiervóór p. 76, nt. 36. 
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76 Beke, Chronographia, caput 9: Igitur [Willibrordus] electus Deo sacerdos magnam congregaci-
onem presbiterorum eligens ad castrum Traiectense venit, quod in potestate Francorum Orienta-
lium eo tempore fuit, ubi prope ruinam primordialis ecclesie sancti Thome superedificavit in ho-
nore sancte crucis oratorium, in quo renativi fontis primo consecravit baptisterium, ut Christi fi-
deles ob defensionem castellani Traiectensis securum illic haberent accessum, ad suspiciendum 
sacri baptismatis salutiferum sacramentum. Beke, Croniken, IX: Van Rabbodus der Vriesen co-
ninc ende van des helichs cruus capelle. - - -. Ende [Willibrordus] vergaderde vele papen die hi 
vercoos, ende quam daermede totten casteel van Utrecht, dat in dien tiden was in der Oostfranc-
ken machte, daer hi vaste bi sunte Thomas kerke, die destrueert ende vervallen lach, makede een 
bedehuus in die ere des heilichs cruces in den jaer ons Heren vic xcv, daer hi in sette ende wyede 
die ierste vonte, opdattie ghelovighe om die bescermenisse des casteleyns van Utrecht mochten 
hebben enen sekeren toeganc, te ontfaen dat sacrament der heiligher dope. 

77 Beke, Chronographia, caput 10; Beke, Croniken, X. Zie over deze herbouw hierna p. 29-30 en p. 
34 e.v. 

78 Thiofried, Vita Willibrordi, 465: Non procul a ripa Rehni fluminis ędificavit et dedicavit orato-
rium in honorem crucis salutiferę et theoticos Marię virginis perpetuę. In de metrische versie 
luidt het: Septa monasterii condens in littore Rheni in crucis ac dyvę sacravit honore Marię, con-
stituit cathedram sibi concolięque proseucham. 

79 Rau ed., Briefe des Bonifatius, nr. 109 (= OSU I, nr. 42): - - - et sedem episcopalem et aecclesiam 
in honore sancti Salvatoris constituens in loco et castello, quod dicitur Traiectum.  

80 Zo o.m. bij Van Moorsel, Willibrord en Bonifatius, p. 36, Weiler, Willibrords missie, p. 109-110, 
De Groot, ‘Van strijdhamer tot bisschopsstaf. De vroegste geschiedenis tot circa 925’, in: ‘Een 
paradijs vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht, p. 11-43, p. 29; en recentelijk nog De 
Groot en Van Vliet, ‘De Domtafelen’, p. 5-39, p. 20-21. 

81 Dat dit anders het geval is geweest, zoals bijv. De Groot en Van Vliet, ‘De Domtafelen’, p. 20-21, 
suggereren, is ook onder verwijzing naar de vermelding op de Domtafelen niet vol te houden. Zie 
hiervóór nt. 62. Van het hoe en waarom van de veronderstelde bouw door Willibrord van twee 
kerken in heel korte tijd in het toen nog zeer marginaal en onveilig gelegen Utrecht geven De 
Groot en Van Vliet zich geen enkele rekenschap. Natuurlijk gaat hun artikel niet over deze vraag, 
maar bij een zo afwijkende en gewrongen vertaling – die zonder nadere argumenten wordt gepo-
neerd – kan hieraan in de beschouwing ook niet geheel voorbij worden gegaan. 

82 Broer en De Bruijn, ‘De Heilig-Kruiskapel’, p. 162-166; dez., De eerste kerken in Utrecht, p. 27-
36; dez., ‘Van tempeltje tot kathedraal’, p. 1, p. 8; dez., ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, p. 45-
46. 

83 Beke, Chronographia, caput 15b: Hic ergo presul egregius [Bonifatius] divini nominis 
obsequium ampliare voles, condidit infra civitatem Traiectensem cenobitalium canonicorum 
ecclesiam, oratorio primordiali sancti Salvatoris vicinam et contiguam. Hec quidem ecclesia 
diversis tytulis privilegiata legitur, que vulgariter Antiquum Monasterium pro tanto forte dicitur, 
quoniam ecclesia Traiectensis aliquando renovata fuit, sed hec in edificio veteris structure 
permanens hactenus irrenovata duravit. Quidam tamen asserunt eandem ecclesiam a sancto 
Clemente primo superedificatam esse et lxxx canonicos in ipsa prebendatos extitisse, de quibus 
idem Clemens xl sumpsisset, quos in ecclesia sancti Martini confessoris almiflui transplantasset. 
Si autem ita hoc fuerit, veritati non contradicimus, verumptamen nullam exinde certitudinem ex 
privilegiis vel hystoriis aliquatenus indagare potuimus; Beke, Croniken, XVI: Dat Bonifacius 
biscop tUtrecht wart. - - - Dese edel bisscop woude vermeren den dient ons Heren ende stichte 
binnen der stat van Utrecht ene canonike cloosterkerke al vaste bi den iersten bedehuse des hei-
lighen Verlossers. Dese kerke heeft veel namen also men leest, mer ghemeenlike is si ghehieten 
Oudemunster, dat is lichte daerom dat die overste kerke van Utrecht onder tiden vermaket ende 
vernywet is, mer dese kerke is in horen ouden tymmer ghebleven tot nu toe ende niet vernyewet. 
Sommighe lude seggen, dat sunte Clemens die Willibrordus hiet dese kerke ierst stichte ende 
proevende daerin lxxx canonike, daer dieselve Clemens xl weder uutnam ende settese in sunte-
Martijnskerke. Mer is dat also, so en segghen wi daer niet tieghen, doch en vinden wi ghene se-
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kerheit daerof in privilegiën noch in historiën. 
84 De Groot, Traces at Traiectum; dez., Terugblik op Traiectum; dez., ’De Heilige Kruiskapel’. 
85 Zie hiervóór p. 77, nt. 54. 
86 Van Rooijen, ’De datering van de Heilig-Kruiskapel’, p. 62-67. 
87 Hiervóór p. 17-18. 
88 Opmerkelijk is dat de archeoloog H. de Groot in Traces at Traiectum, p. 20, en Terugblik op 

Traiectum, p. 19, al verondersteld heeft dat de Sint-Maartenskerk van Willibrord bestaan heeft 
uit het verbouwde hoofdgebouw of een deel ervan. Hij beschouwt echter de Heilig-Kruiskapel als 
de herbouw door Willibrord en dit is niet te rijmen met de brief van Bonifatius uit 752/53, waarin 
gesteld wordt dat Willibrord de verwoeste Sint-Thomaskerk van Dagobert weer vanaf het funda-
ment had opgebouwd. De Heilig-Kruiskapel was immers slechts half over het Romeinse hoofdge-
bouw heengebouwd (zie Broer en De Bruijn, ‘De Heilig-Kruiskapel’, p. 164). Voor de aanname 
dat de Sint-Salvator van Willibrord bestaan heeft uit de principia of een deel ervan geldt dit be-
zwaar niet. 

89 Zie De Groot, ‘De Heilige Kruiskapel’, p. 136, afb. 2, p. 139-140 met afb. 7. 
90 Men zie bv. Binding en Untermann, Kleine Kunstgeschichte, p. 27-28.  
91 De Groot, ‘De Heilige Kruiskapel’, p. 139-140, afb. 7. 
92 Stöver, De Salvator- of Oudmunsterkerk, p. 131-132, schrijft deze uitbreiding overigens toe aan 

bisschop Willem (1054-1076). 
93 Ozinga, Het Romeinse castellum, p. 78-79.  
94 De Groot, ‘De Heilige Kruiskapel’, p. 143-144. Bovendien is het circa 25 centimeter hoger dan 

het onderste niveau van funderingsresten die kunnen hebben toebehoord aan de rond 745 door 
Bonifatius gebouwde nieuwe Sint-Salvatorkerk (zie hierna p. 52). 

95 Zie nt. 78. 
96 Altfried, Vita Liudgeri, boek I, par. 18. 
97 Van deze wijding is melding gemaakt in de al eerder genoemde marginale aantekening in de Ech-

ternachse kalender: ‘- - - en werd hij in de naam Gods in het jaar 695 sinds de menswording van 
Christus, ofschoon onwaardig, door de apostolische man heer Sergius, paus, tot bisschop gewijd.’ 

98 Bij deze wijding van Willibrord door de paus in Rome werd niet alleen over een duidelijk territo-
riaal omgrensd (aarts)bisdom, maar ook over een (aarts)bisschoppelijke zetel – Traiectum of wel-
ke andere plaats dan ook – in het geheel niet gerept. De toewijzing van de burcht Traiectum aan 
Willibord als uitgangspunt voor zijn missiewerk was niet een zaak van de paus in Rome of enige 
andere kerkelijke instantie, maar van de politieke machthebber Pippijn en betekende op zich dus 
nog niet de (officiële en kerkrechtelijke) oprichting van een (aarts)bisdom Utrecht als Friese 
kerkprovincie. 

99 Broer, Uniek in de stad, p. 62-63. 
100 Beke, Chronographia, caput 10: Itaque beatus Clemens adepta iam apostolice benedictionis auc-

toritate reversus est ad Germaniam, ac in fundo basilice sancti Thome prope castrum Traiectense 
canonicorum cenobitalium construxit ecclesiam, in qua cathedralem sedem stabiliri iussit, nam et 
eandem per primitivam benedictionem sua manu propria consecravit. Beke, Croniken, X: Hoe 
sunte Willibrort eerdsce bisscop tUtrecht wert. - - -. Ende alse dese Clemens die benedixie van 
den paeus hadde ontfaen, is hi weder ghekeert in Duutschlant. Ende optie selve stede daer sunte 
Thomas kerke hadde ghestaen bi den casteel tUtrecht, dede hi maken ene cloesterkerke van ca-
noniken. Ende daerin gheboot hi te stane stadelike des bisscops stoel, want hi dieselve kerke bi 
sijnre ierster benedixi wyede ende heilichde mit sijns selves hant. 

101 Zie hiervóór p. 78, nt. 62. 
102 Zie hiervóór p. 78, nt. 62. Vgl. in verband De Groot en Van Vliet, ‘De Domtafelen’, p. 8 (kader 

en nt. 5), waar – kennelijk om het idee te redden dat toch dit oudere Frankische kerkje al snel na 
Willibrords komst naar Utrecht en ook reeds vóór de bouw van de Sint-Salvator herbouwd werd 
– gesteld wordt dat met de genoemde Hilderik Childebert III (694-711) bedoeld zou zijn en niet 
diens voorganger Childerik II, die al in 675 overleed, waarbij dan ten onrechte verwezen wordt 
naar onze publicatie De eerste kerken in Utrecht, uit 1995, p. 38. Wij hebben ald. echter – na de 
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mogelijkheid genoemd te hebben dat het om Childebert III zou gaan – duidelijk en met redenen 
omkleed aangeven dat hier waarschijnlijk – in plaats van Childebert III – Chilperik II (719-721) is 
bedoeld. Door genoemde auteurs is verder geheel voorbijgegaan aan onze latere publicaties ‘Van 
tempeltje tot kathedraal’ en ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’ (p. 46, nt. 19). Beide publicaties 
zijn genoemd in ons door De Groot en Van Vliet wel gebruikte artikel ‘Antonina, Wiltenburg, 
Traiectum’ – waarin er verder van uitgegaan is dat hier Chilperik II bedoeld is. 

103 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 109.  
104 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 26-28, Van Moorsel, Willibrord en Bonifatius, p. 48-50 en Wei-

ler, Willibrords missie, p. 128-138. 
105 Willibald, Vita Bonifatii, par. 5. Over het geven van de naam Bonifatius wordt in de vita pas ge-

sproken in verband met Bonifatius’ tweede reis naar Rome in 722, toen hij door de paus tot bis-
schop werd gewijd (vita Bonifatii, par. 6). De naam Bonifatius werd hem echter al bij zijn eerste 
bezoek aan Rome in 718 gegeven. Het was de naam van een martelaar, Bonifatius van Tarsus 
(overleden ca. 306), die in Rome vereerd werd – er was hier bv. een kerk aan hem gewijd – en 
wiens sterf- en dus kerkelijke feestdag gevierd werd op 14 mei, de dag voorafgaand aan de dag 
waarop Winfried van de paus zijn missieopdracht en nieuwe naam kreeg. 

106 Willibald, Vita Bonifatii, par. 5. 
107 Liudger, Vita Gregorii, par. 2. Opmerkelijk is dat in de vita Bonifatii over deze episode in het le-

ven en werken van Bonifatius niets of nauwelijks iets gezegd wordt; wel wordt vermeld dat Boni-
fatius drie jaar in Friesland verbleef (par. 5). Duidelijk blijkt hier dat de auteur van deze vita, Wil-
libald, schreef in opdracht van Bonifatius’ leerling en opvolger als bisschop van Mainz, Lullus, 
en dus ook vanuit het perspectief van Mainz; over Friesland en Utrecht weet hij in het algemeen 
helaas weinig specifieks te vertellen. 

108 Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas, p. 84. De nederzetting Zwesen zou moeten wor-
den gezocht in de omgeving van de Zwesereng bij Zuilen. Mogelijk zou zelfs Zwesen een oudere 
naam zijn voor Zuilen zelf. 

109 Altfried, Vita Liudgeri, p. 9. Zie met betrekking tot deze school Hugenholtz, Dom en onderwijs. 
110 De lokalisering van Attingahem is niet geheel zeker. Blok, ’Iets over de geschiedenis van Nifterla-

ke’, p. 8, heeft als mogelijkheden genoemd Nederhorst den Berg en Loenen; Dekker (Kromme 
Rijngebied, p. 296-297) geeft goede gronden voor de identificatie met Breukelen. Zie ook Hende-
rikx, De beneden-delta van Rijn en Maas, p. 85. 

111 Koene, Morren en Schweitzer, Midden-Kennemerland, p. 31-33, p. 37-38. 
112 A.w., p. 54 e.v. Volgens de auteurs zou bij Velsen ook een (domein)goed hebben gelegen, dat 

door Karel Martel eerst aan de Fries Wurssing, grootvader van Liudger, zou zijn toegekend. 
Voorts werd het aan Willibrord geschonken en via hem is het ten slotte toegevallen aan Echter-
nach (a.w., p. 60-62). Dit gegoed zijn van de familie van Liudger zou ook mede verklaren waar-
om Bonifatius juist Velsen koos als plaats om, gesteund en beschermd door de lokale machtheb-
bers, te prediken. 

113 Koene, Morren en Schweitzer, Midden-Kennemerland, p. 56 (nt. 6), p. 63-67 en p. 122. 
114 Liudger, Vita Gregorii, par. 2. 
115 Koene, Morren en Schweitzer, a.w., p. 60-61, stellen dat Bonifatius waarschijnlijk in de zomer 

van 720 tot in het najaar van 721 in Velsen actief is geweest. 
116 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 14 en nr. 15; Greenaway, ’Saint Boniface as a man of letters’, 

p. 42-43. 
117 Zie hiervóór p. 82, nt. 107. 
118 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 109 (= OSU I, nr. 42). 
119 DB I, nr. 175 (= OSU I, nr. 43), waarin deze schenking door de kleinzoon van Pippijn (II) de Mid-

delste, koning Pippijn III wordt bevestigd (23 mei 753). 
120 DB I, nr. 176 (= OSU I, nr. 40). 
121 Blok, ‘Het immuniteitsdiploma van koning Pippijn I’; Eckhardt, ’Pippin der Jüngere’. 
122 Mostert, ’Bonifatius als geschiedvervalser’. Ook J.M. van Winter uitte deze visie op de handel-

wijze van Bonifatius (’Utrecht aan de Rijn’, p. 69-70), terwijl ze in haar recensieartikel ’Strijd-
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vragen rond de oudste Utrechtse kerken’, p. 89 (en in ingekorte versie in de Bijdragen en Mede-
delingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 111 (1996), p. 533-534), deze hypothese 
nog aanvulde met de veronderstelling dat ook de koninklijke kanselarij in de vervalsing was be-
trokken. In zijn dissertatie De heren van de kerk, p. 154, nt. 12, zegt B. van den Hoven van Gen-
deren dat wij – Broer en De Bruijn – zouden hebben gesuggereerd dat het vervalsen van de oor-
konden tegen de zin van Bonifatius gebeurde en dat de koninklijke kanselarij die oudere oorkon-
den liet verdwijnen. Wij hebben echter nergens gesteld dat er oorkonden zijn vervalst en al 
evenmin dat de kanselarij oorkonden heeft laten verdwijnen. Wél hebben wij opgemerkt dat de 
tekst van de oorkonden waarnaar in de bevestigingsoorkonden verwezen wordt niet is overgele-
verd. Als reden daarvoor hebben wij de suggestie gedaan dat deze oudere privileges op naam 
hebben gestaan van Sint-Salvator, terwijl de latere bevestigingen op naam van Sint-Maarten zijn 
gesteld en verder dat deze bevestigingen de oudere oorkonden overbodig hebben gemaakt (zie 
Broer en De Bruijn, ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, p. 57-59, en hierna ook p. 59). 

123 Van zowel de schenking van deze koninklijke inkomsten door de hofmeier Pippijn II en de beves-
tiging daarvan door Karel Martel (en daarna ook zijn opvolger Karloman) wordt melding ge-
maakt in de bevestiging van deze schenking door Pippijn in 753 (DB I, 175 (= OSU I, nr. 43)).  

124 DB I, nr. 173 (= OSU I, nr. 35). In dit verband is het wellicht zelfs interessant te verwijzen naar 
een mogelijke schenking aan Willibrord door Karel Martel van de villa Adrichem/Velsen, met 
eventueel al de kerk aldaar, waardoor Willibrords financiële en materiële positie eveneens werd 
verbeterd. Later blijkt dit bezit overigens te zijn toegevallen aan Echternach (Koene, Morren en 
Schweitzer, Midden-Kennemerland, p. 60-67). 

125 Willibald, Vita Bonifatii, par. 5. 
126 Zie in dit verband o.m. Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 118; Van Moorsel, Willibrord en Bonifa-

tius, p. 54; en Van Hartingsveldt, ‘De stilte van Willibrord’, p. 154-157. 
127 Hiervóór is opgemerkt dat feitelijk veel meer dan voor de uit Noord-Engeland afkomstige maar 

deels in de monastieke traditie in Ierland gevormde Willibrord, voor Bonifatius – bijna een gene-
ratie jonger en in Angelsaksische kerk in Zuid-West-Engeland opgegroeid – een kerkelijke orga-
nisatie met vastomschreven bisdommen en een duidelijke binding met Rome een vanzelfspre-
kendheid waren. 

128 Vgl. in dit verband ook Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 75-77, p. 78, die opmerkt dat er 
in de jaren na 718/19 onder Karel Martel ten opzichte van de jaren vóór 714, de periode Pippijn 
II, een zekere koerswijziging zou hebben plaatsgehad in de zin dat behalve de Utrechtse kerk ook 
de abdij van Echternach een duidelijke rol in de missie in de Friese gebieden zou hebben gespeeld 
en dit door Karel Martel ook nadrukkelijk aangemoedigd zou zijn. Of dit alleen ingegeven was 
door de nog marginale en daarmee onzekere positie van Utrecht, die overigens in de jaren twintig 
van de achtste eeuw steeds minder marginaal werd, of dat er ook nog andere zaken speelden, is 
een interessante kwestie. Wanneer het inderdaad zo is dat Karel Martel het door de Pippiniden 
steeds uitvoerig begunstigde en min of meer als eigenklooster beschouwde Echternach in de Frie-
se missie inschakelde en het ook met goederen en rechten in Friesland begunstigde, terwijl wel-
licht de vestiging van een bisdom inmiddels voor de hand zou hebben gelegen, zou dit dan ook 
kunnen wijzen op een zekere tegenstelling tussen het Frankische en het Angelsaksische element 
in Utrecht, in de zin dat een in beginsel door Angelsaksen beheerste Utrechtse missiekerk – waar 
in die tijd naast Willibrord ook de sterk op Rome georiënteerde Bonifatius actief was en wellicht 
ook al aandrong op de inrichting van een canonieke kerkelijke organisatie, d.w.z. de vorming van 
een met Rome verbonden bisdom –  door Karel Martel nadrukkelijk meer in een andere richting, 
de Frankische, gedrongen werd: vooralsnog geen steun voor de totstandkoming van een echt bis-
dom, druk op Willibrord (o.m. door materiële ondersteuning) om te komen tot herbouw van het 
oudere Frankische Sint-Thomaskerkje als kerk van Sint-Maarten, die dan kwam te staan tegen-
over de ‘Angelsaksisch-Romeinse’ Sint-Salvator, en dan ook – als drukmiddel wellicht – nadruk-
kelijke begunstiging (en dus wellicht ook inschakeling bij de missie in Friesland) van het welis-
waar ook onder leiding van Willibrord staande, maar toch ook nauw aan de Pippiniden verbonden 
klooster Echternach. Denkelijk is Wilibrord om verschillende redenen meer geneigd geweest 
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hierin mee te gaan, terwijl Bonifatius zich niet met deze ontwikkelingen kon verenigen en ver-
volgens besloten heeft om weg te gaan. 

129 Willibald, Vita Bonifatii, par. 6. 
130 Van Hartingsveldt, ‘De stilte van Willibrord’, p. 150-151. 
131 DB I, nr. 173 (= OSU I, nr. 35). 
132 Zie in dit verband recentelijk o.m. H. Mol (‘De dood van Bonifatius’) en P.N. Noomen (‘Kerste-

ning en kerkstichting in Friesland’), die ervan uitgaan dat in het eigenlijke Friesland bij ontstente-
nis van een duidelijke elite waartoe zich de missionarissen konden wenden, die kerstening – zelfs 
een oppervlakkige – niet erg vlot verliep, hetgeen betekend zou hebben dat Bonifatius later in de 
jaren vijftig nog in een hoofdzakelijk heidens gebied kwam en vermoord werd. 

133 OSU I, nr. 38. 
134 Die vermelding treffen we aan in een brief van een andere leerling van Bonifatius, Lullus, die da-

teert uit de periode 747-752: devotissimo adiutori Gregorio, duplici presbiteratus abbatisque ho-
nore cum precedente propriorum meritorum suffragio decorato (OSU I, nr. 39). Zie hierna ook 
p. 89, nt. 213. 

135 Willibald, Vita Bonifatii, par. 6; Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 143-145. 
136 Ook Willibrord zou in zowel 704 als 717 een bezoek hebben gebracht aan Thüringen, hetgeen 

wellicht Bonifatius al enigszins bekend zal hebben doen zijn met de situatie daar en zijn keuze 
voor dit gebied als werkterrein mogelijk mede hebben bepaald. 

137 De situatie was in de jaren vanaf 722 in Hessen het gunstigst, terwijl in Thüringen de Saksen re-
gelmatig binnenvielen. In 725 wist Karel Martel evenwel deze Saksen via Thüringen terug te 
dringen en werd ook hier de situatie rustiger en het missiewerk beter mogelijk. 

138 Zo wordt door Willibald in de vita Bonifatii (par. 6) het omhakken van een heilige eik bij Geis-
mar vermeld. 

139 Greenaway, ‘Saint Boniface as a man of letters’, p. 37. 
140 Wunnibald was de stichter en eerste abt van het (dubbel)klooster Heidenheim, dat hij evenwel op 

een gegeven moment verliet om naar Italië (Monte Cassino) te gaan. Hij overleed in 761. Zijn 
broer Willibald (hij is niet dezelfde als de biograaf) werd abt-bisschop van Eichstätt en overleed 
in 786. Walburg volgde haar broer Wunnibald op als abdis van Heidenheim en stierf in 779. 

141 Greenaway, ‘Saint Boniface as a man of letters’, p. 38. Lioba overleed in 782 en is, evenals Boni-
fatius, begraven in Fulda. 

142 Willibald, Vita Bonifatii, par. 6. 
143 Liudger, Vita Gregorii, par. 2, waarin de ontmoeting van de dan ongeveer veertienjarige Grego-

rius met Bonifatius, te gast bij Gregorius’ grootmoeder, abdis Adela van Pfalzel, wordt beschre-
ven. De jongen is zeer onder de indruk van Bonifatius, besluit hem als leerling te volgen en lijkt 
daarna gedurende lange tijd Bonifatius als medewerker in het missiewerk in Thüringen te hebben 
bijgestaan. 

144 Sturm ontmoette Bonifatius tijdens een bezoek dat deze in 734 bracht aan Beieren. Hij werd in 
744 abt van het toen door Bonifatius met steun van de hofmeier Karloman gestichte klooster 
Fulda, dat Bonifatius ook bestemde als de plek waar hij begraven wenste te worden. Sturm over-
leed in 779 en werd eveneens in Fulda begraven.  

145 Willibald, Vita Bonifatii, par. 6; Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 157. 
146 Karel Martel is gedurende de jaren twintig vooral ook druk doende geweest met het bestrijden 

van de Arabieren in o.m. Spanje en Zuid-Frankrijk, terwijl op gezette tijden ook veldtochten ge-
houden werden tegen de Saksen, de Beieren, de Alamannen, en vervolgens weer in Aquitanië. 
Pas in 732 werden de Arabieren bij Poitiers in Zuid-Frankrijk verslagen en was de dreiging die 
van hen uitging voor het Frankische rijk vooralsnog voorbij. Op consequente en werkelijk effec-
tieve steun van Karel Martel kon Bonifatius dus ter plaatse niet altijd rekenen.  

147 Reuter, ‘Saint Boniface and Europe’, p. 77-78. 
148 Willibald, Vita Bonifatii, par. 7. 
149 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 174. 
150 Willibald, Vita Bonifatii, par. 7. Weliswaar wordt de stichting van een bisdom Passau in de vita 
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niet genoemd, maar hiervan weten we uit andere bronnen. In ongeveer diezelfde tijd zou ook voor 
het door Karel Martel al min of meer bij het Frankische rijk gevoegde Alamannië een bisdom 
Augsburg zijn geformeerd. 

151 Willibald, Vita Bonifatii, par. 7. 
152 Liudger, Vita Gregorii, par. 4. 
153 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 186, 199 e.v. 
154 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 109 (= OSU I, nr. 42). Een choorbisschop (chorepiscopus) was 

iemand die niet aan het hoofd stond van een regulier bisdom (met vaste grenzen), maar wel de 
voornaamste bisschoppelijke (liturgische) taken (zoals dopen, vormen, wijden etc.) kon vervullen 
en ook bepaalde bevoegdheden had. In de Ierse kerk hadden de binnen de kerkelijke organisatie 
belangrijke abten van kloosters vaak een dergelijke choor- of wijbisschop naast (en onder) zich 
voor het vervullen van de aan bisschoppen voorbehouden, m.n. liturgische taken. In de kerk op 
het continent kon ook een ‘gewone’ in een stad zetelende reguliere bisschop voor het tot zijn dio-
cees behorende platteland in beginsel een of zelf meerdere choorbisschoppen hebben. Zie met be-
trekking Bonifatius’ bemoeienis met Utrecht en de benoeming hier van een (choor- of wij-)bis-
schop hierna p. 47 e.v. 

155 Willibald, Vita Bonifatii, par. 8; Rau, Briefe des Bonifatius, nrs. 50, 51 en 52. Een en ander werd 
waarschijnlijk mogelijk omdat kort tevoren bisschop Gerold van Mainz was overleden, die tot 
dan toe wellicht realisering van nieuwe Hessische en Thüringer bisdommen, die geacht werden 
een inbreuk maken op zijn rechten van zijn eigen diocees, had tegengehouden. In Würzburg en 
Büraburg werden de Angelsaksen Burchard (overleden 753) en Witta als bisschoppen aangesteld, 
terwijl in Erfurt mogelijk Bonifatius’ Westsaksische landgenoot Willibald als bisschop aantrad. 
Erfurt zou – evenals Büraburg – niet lang daarna, omstreeks 747, als bisschopszetel weer worden 
opgeheven, waarna Willibald in Eichstätt abt (met een bisschoppelijke wijding) werd en uitein-
delijk – toen er een twintigtal jaren later hier een bisdom werd gevestigd ook de eerste bisschop 
(Heynemeyer, ‘Bonifatius. Mönch und Reformer’, p. 74, p. 75-76). 

156 Willibald, Vita Bonifatii, par. 8. Willibald bericht betrekkelijk kort en slechts in grote lijnen over 
de verschillende concilies; over het plan voor een aartsbisschoppelijke zetel Keulen, die Bonifa-
tius als aartsbisschop en metropoliet zou moeten innemen, spreekt hij opmerkelijk genoeg in het 
geheel niet. 

157 ‘Volgens de raad van de priesters en van mijn groten hebben wij in de afzonderlijke steden bis-
schoppen ingezet en boven hen als aartsbisschop Bonifatius gesteld, de afgezant van de heilige 
Petrus’, verkondigde Karloman op het Concilium Germanicum, welk besluit is opgenomen in 
Rau, Briefe des Bonifatius, p. 378-379. 

158 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 215 e.v. 
159 Zoals hiervóór, nt. 156, opgemerkt is het opmerkelijk dat we over dit plan voor een aartsbisdom 

Keulen met een aartsbisschoppelijke en metropolitane zetel voor Bonifatius zelf (en ook over een 
bisdom Utrecht dat als suffragaanbisdom onder een kerkprovincie Keulen zou ressorteren) in de 
vita Bonifatii van Willibald niets vermeld vinden, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de 
pijnlijke mislukking van het realiseren van het plan. Over dit plan voor een aartsbisdom en kerk-
provincie Keulen zijn we evenwel ingelicht via de correspondentie van Bonifatius met de paus 
(Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 60 (745 oktober 31)). Nadere details over de inrichting van dit 
nieuwe aartsbisdom Keulen kennen we bovendien door een later op het plan voor Keulen geënt 
‘plan’ voor het aan Bonifatius als troostprijs toegekende (aarts)bisdom Mainz, waaronder – vol-
gens de (valse) oorkonde, waarin het ‘plan’ is verwoord – eveneens de genoemde suffragaan-bis-
dommen (inclusief Keulen zelf) zouden moeten ressorteren (Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 88). 

160 Th. Schieffer, Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung Europas (Freiburg i.B. 1954; 
Neudruck (mit e. Nachwort) 1972). Van een van de grondleggers van het christelijk Europa is 
Bonifatius inmiddels zelfs geworden tot ‘grondlegger van Europa’. Het is vermakelijk om te zien 
hoe deze wonderlijke benaming ontstaan is. De lijn loopt van Schieffer via W.P. Roman, Saint 
Boniface et la naissance de l’Europe (Parijs 1980) naar de Nederlandse vertaling van dit werk: 
Bonifatius: grondlegger van Europa (Amsterdam 1991). 
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161 Zie hiervóór p. 85, nt. 154. Vgl. in dit verband Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 78, die er 
(kennelijk) vanuit gaat dat Bonifatius in Utrecht een ‘echte’ bisschop aanstelde en zelfs een bis-
dom (direct ondergeschikt aan de paus in Rome) stichtte, waarvan hij in 753 zelf – als bisschop? 
– ook de leiding op zich nam, maar dat zich vanwege de weerstanden bij en tegenwerking van de 
Frankische bisschoppen uiteindelijk niet liet organiseren tot een zelfstandig bisdom binnen de 
Frankische kerk, zodat volgens Van Vliet (p. 122) voor de periode 695-777 van een formeel bis-
dom Utrecht toch geen sprake zou zijn geweest. Erg duidelijk is het beeld met dit alles niet. 

162 Rau, Briefe des Bonifatius, ‘Akten und Dokumente’, a) Concilium Germanicum, p. 376 en 
p. 378. 

163 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 200-201, houdt het eventueel voor mogelijk dat Dadanus bis-
schop van Erfurt was. 

164 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 73; Levison, ‘Boniface: German mission and reform of the Fran-
kish church’, p. 82; Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 209, p. 238 en p. 270. 

165 De brief van Bonifatius aan de paus, waarin hij van deze affaire rept, dateert uit 752/53, maar dat 
wil niet per se zeggen dat het (alleen) toen een actuele kwestie was en misschien niet al eerder aan 
de orde is geweest. Zeer wel mogelijk is dat de zaak al enkele jaren tevoren was opgeworpen en 
feitelijk een zeer slepende was geworden, die pas omstreeks 752/53 werd opgelost. We komen 
hierop terug. 

166 Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 50. 
167 Uiterlijk in 747 moet Gregorius in Utrecht als abt van het monasterium aldaar zijn aangetreden 

(OSU I, 39; Liudger, Vita Gregorii, par. 5, 10 en 14; Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 209, p. 
270). Na de dood van Bonifatius zou hij worden beschouwd als het hoofd van de Utrechtse kerk. 
In een bevestigingsoorkonde van tiendschenking door Karel de Grote op 1 maart 769 (DB I, nr. 
177) werd hij zelfs episcopus genoemd. Zie hierna ook p. 89, nt. 213. 

168 Zie voor een reconstructie van de synode in 746 Sladden, Boniface of Devon, p. 223-224, appen-
dix C. Zie met betrekking tot deze synode ook Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 238-239. 

169 Zie zijn vita in Rau, Briefe des Bonifatius, p. 451-525. 
170 Lullus was eveneens een Angelsaks, omstreeks 710 geboren in Wessex; hij werd in 752 choorbis-

schop en na de dood van Bonifatius in 754 bisschop van Mainz. Aartsbisschop werd hij eerst in 
780/82. Hij overleed in 786. 

171 Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord, p. 7-11. 
172 Zie Levison, Vitae sancti Bonifacii; Kehl, Kult und Nachleben, passim. Zie ook Aris, ‘Erzähltes 

Sterben’, p. 116-117, p. 121-123; en Mostert, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord, p. 10-11. 
173 Zie nt. 83. 
174 Zie nt. 83. 
175 Zie bv. Kuys, De Tielse kroniek, boek VI, par. 15. Opmerkelijk is dat de 15de-eeuwse auteur van 

deze kroniek zegt dat de nieuwe Sint-Salvatorkerk van Bonifatius naast de eerste Sint-Maartens-
kerk werd opgericht, terwijl Beke duidelijk zegt dat zij gebouwd werd naast het eerste bedehuis 
van Sint-Salvator. De verandering is wel begrijpelijk, omdat na de afbraak van het Romeinse 
hoofdgebouw in de tiende eeuw de Sint-Salvator inderdaad naast de Sint-Maartenskerk was ko-
men te staan (overigens met de kleine Heilig-Kruiskapel ertussen). 

176 De Utrechter Arnoud van Buchel (1565-1641) drukt zich in zijn Traiecti Batavorum descriptio, 
p. 185, als volgt uit: Proximum est spatio temporis et loci templum Servatori sacrum, hactenus 
Vetus monasterium, vulgo Oudemunster, appellatum, cujus author olim fuerat divus Bonifacius, 
qui collegio 40 canonicorum illud ab initio honestaverat. Ook hij gaat er dus zonder meer van uit 
dat de Oudmunsterkerk in Utrecht door Bonifatius is gebouwd en dat deze er van begin af aan een 
college van veertig kanunniken aan verbonden heeft. 

177 Van Hoven van Genderen, De heren van de Kerk, p. 154, nt. 13. Deze auteur gaat ervan uit dat de 
Heilig-Kruiskapel de Sint-Maartenskerk van Willibrord was en vraagt zich af waarom die dan 
niet vergroot werd wanneer de Sint-Salvator van Willibrord te klein was. Hij miskent hiermee de 
dualiteit die er vrijwel van meet af aan in Utrecht tussen Sint-Salvator en Sint-Maarten bestaan 
heeft en die uiteindelijk tot twee veel grotere kerken met afzonderlijke daaraan verbonden ge-
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meenschappen van geestelijken geleid heeft. Zie hieromtrent Broer en De Bruijn, ‘Bonifatius en 
de Utrechtse kerk’, p. 59-61, en Broer, Uniek in de stad, p. 69-71. 

178 Van Winter, ‘Strijdvragen’, p. 88-89. Zij geeft niet aan welke kerk Beke dan wél heeft bedoeld 
met de door Bonifatius gebouwde cenobitalium canonicorum ecclesiam die Antiquum monaste-
rium werd genoemd. Een ietwat andere versie van Van Winters betoog, die later gepubliceerd is 
in een Engels artikel (‘The first centuries’, p. 28-29, nt. 26) is te vinden bij Hoekstra, ’Enkele 
kantekeningen’, p. 41. Van Winter zegt hier dat Beke een vergissing maakte door te stellen ‘dat 
Willibrords Sint-Salvatorkerk geen klooster- of kapittelkerk was, maar alleen maar een bedehuis’. 
Zij ziet daarbij evenwel het vervolg van Bekes betoog over het hoofd, waarin deze melding maakt 
van de opvatting die bij ‘sommigen’ leefde, namelijk dat Willibrord eerst de Oudmunsterkerk met 
80 prebenden had gesticht en er 40 had overgebracht naar de Sint-Maartenskerk. Zie met betrek-
king tot deze andere in Utrecht levende visie op het ontstaan van de Utrechtse kerk, waarbij niet 
aan Sint-Maarten maar aan Sint-Salvator de oudste kloostergemeenschap verbonden was, hier-
vóór p. 77, nt. 53, hierna p. 64-65 (en ook ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, p. 54-56, en zeer uit-
voerig Broer, Uniek in de stad, p. 67-76, m.n. p. 71, en p. 118-120). 

179 Uit de vele voorbeelden die daarvan zijn kiezen we een tweetal oorkonden uit de tijd dat Beke 
zijn Chronographia schreef: Nos capitulum ecclesie sancti Salvatoris Traiectensis universis pre-
sencia visuris facimus manifestum - - - (Het Utrechts Archief, Archief van het kapittel van Oud-
munster, nr. 974-4 (1344 december 24)), en: Wi Gheriit van Ameronghen, bi der ghenaden Goods 
proofst tot sinte Zeveriin te Clen ende canonic der kerken tOudemonster tUtrecht, maken kenliic 
allen luden - - - (Het Utrechts Archief, Archief van het kapittel van Oudmunster, nr. 469-2 (1350 
oktober 18)). Ook Beke zelf en diens vertaler, beide uit de veertiende eeuw, geven hiervan trou-
wens voorbeelden. In c. 84a van de Chronographia wordt gesproken van Iohannes de Bronchorst 
prepositum sancti Salvatoris Traiectensis, terwijl de vertaling daarvan (Croniken, c. LXXIX) 
heeft: Johanne van Bronchorst, den proest van Oudemunster tUtrecht. Aldus ook c. 86 en 
LXXXI. 

180 Beke, Chronographia, caput 54e: Est autem capella primordialis contigua templo sancti Salvato-
ris, edificata tempore beati Clementis in honore sancte Crucis, quam edax flamma cum omnibus 
infra contentis exussit - - -. 

181 Zie Bruch in de inleiding bij de Croniken, p. IX-X. 
182 Croniken, c. LI: Die ierste capelle die vaste bi sunte Salvatoors kerke staet ende bi Clemens tiden 

die Willibrordus hiet ghesticht wart in die ere des heilighen cruces, die verbernde mede ende al-
dat daer in was - - -. 

183 Zie hierover Broer en De Bruijn, ‘De Heilig-Kruiskapel’, p. 164-166. 
184 Thiofried, Vita Willibrordi, 465 (zie hiervóór p. 80, nt. 78). 
185 Zoals Bruch in zijn uitgave van de Nederlandse Beke, t.a.p., p. 19, terecht opmerkt, strookt de 

vertaling niet geheel met de Latijnse tekst, die luidt: Hec quidem ecclesia diversis tytulis pivilegi-
ata legitur (‘Men bevindt dat deze kerk met verschillende rechtstitels is bevoorrecht’). Aan de 
andere kant levert de wat vrijere Middelnederlandse vertaling, die zegt dat de kerk verschillende 
benamingen had maar gewoonlijk Oudmunster werd genoemd, een logischer gedachtengang op 
dan de Latijnse tekst. 

186 Vaak is, ook door ons, in dit verband aangehaald de oorkonde uit 726 (DB I, nr. 174) waarin spra-
ke is van een basilicam que est constructa in honore Salvatoris Domini nostri Iesu Xisti et beate 
Marie genitricis Dei, sed et beatorum apostolorum Petri et Pauli omniumque apostolorum, sancti 
Iohannis baptiste, vel ceterorum sanctorum, die echter bij nader inzien waarschijnlijk in plaats 
van op de Utrechtse kerk van Sint-Salvator betrekking heeft op de kerk van Elst. Geenszins uitge-
sloten is evenwel dat deze kerk van Elst haar patrocinia direct ontleende aan de Utrechtse Sint-
Salvator. In oorkonden uit 944, 1046 en 1122 werden voor deze laatste kerk Maria, moeder van 
Christus, en alle heiligen als kerkpatroons vermeld (OSU I, nrs. 106 (944, juli 7), 200 (1046 mei 
22) en 306 (1122 mei 26), terwijl ten tijde van bisschop Ansfried (995-1010) Maria alleen als pa-
troonheilige genoemd wordt (OSU I, nr. 143). Sint-Salvator komt vanaf 1108 weer in de bronnen 
voor (OSU I, nr. 278: ad ecclesiam sancti Salvatoris, que Vetus dicitur). De afzonderlijke patro-
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cinia, Maria, Petrus, Paulus en Johannis de Doper, lijken voorts vooral te zijn overgegaan en min 
of meer exclusief gebruikt te zijn door de verschillende jongere kapittels en de Utrechtse Sint-
Paulusabdij, waarmee hun basis in en ontstaan uit het oude monasterium van Sint-Salvator tot 
uitdrukking werd gebracht. Zie in dit verband Broer, Uniek in de stad, p. 106-107, p. 119. 

187 OSU II, nr. 595 (de synodale statuten van 1209) par. 19; zie Van Welie, ‘Omnes canonici’, p. 189 
en p. 192. 

188 Gerritsen en Gerritsen, ‘De Ordinarius van Sint-Salvator’, p. 91-92. 
189 Vellekoop, Met een kaars naar de kerk, p. 7 en p. 24, nr. 9. 
190 Piper, Libri confraternitatum Sancti Galli, p. 74. 
191 OSU I, nr. 263. 
192 OSU III, nr. 1315 (1253 oktober 27). 
193 Haslinghuis en Peeters, De dom van Utrecht, p. 146. 
194 Volgens de beschrijving van de kanunnik Jan Mersman in 1592 (Hofman, ‘Oudmunsterkerk te 

Utrecht’, p. 359-360): ad primam basin ex opposito chori stabat imago sancti Salvatoris cum 
candelabro et cereo - - -, ad alteram sinistram molem statua beati Bonifacii cum candelabro et 
cereo. 

195 D.w.z. eerder dan bv. Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 89 en elders, waarbij verwezen 
wordt naar Stöver, De Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht, p. 60-61; Van den Hoven van 
Genderen, De heren van de kerk, p. 544-546, maar ook Kehl, ‘Entstehung und Verbreitung des 
Bonifatiuskultus’, p. 127-150, m.n. p. 148, aannemen. 

196 Vita altera, par. 17. Zie ook de toevoeging in enkele codices. 
197 Zie Aris, ‘Erzähltes Sterben’, m.n. p. 116-117 en p. 121-124; Kehl, ‘Entstehung und Verbrei-

tung’, p. 148. 
198 Zie hiervóór p. 25-28. 
199 Stöver, ‘De afmetingen van de Salvator- of Oudmunsterkerk’, p. 179; De Salvator- of Oudmun-

sterkerk, p. 36. 
200 Stöver, ‘De afmetingen’, p. 182; De Salvator- of Oudmunsterkerk, 38. Stöver geeft overigens niet 

aan waar Peeters in het door hem genoemde artikel ‘Kerk- en kloosterbouw’ over ‘met riet gedek-
te kerkjes’ spreekt. Wij hebben die passage nergens kunnen vinden. 

201 Stöver, ‘De afmetingen’, p. 181-182; De Sint-Salvatorkerk, p. 38. 
202 Stöver, ‘De afmetingen’, p. 180-181. 
203 Stöver, De Salvator- of Oudmunsterkerk, p. 37. 
204 Zie hiervóór p. 85, nt. 155. 
205 Zie behalve Stöver bv. ook Binding en Untermann, Kleine Kunstgeschichte, p. 27-28. 
206 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 225-232. 
207 Schieffer, a.w., p. 271. 
208 Schieffer, a.w., p. 232-233. 
209 Zie hiervóór p. 35-36. 
210 Teneinde toch uiteindelijk de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk zeker te stellen, wendde Bo-

nifatius zich tot de goede instanties: voor de opdracht tot missionering aan Willibrord richtte hij 
zich in zijn befaamde brief uit 752/53 tot de paus (Rau, Briefe des Bonifatius, nr. 109), voor de 
schenkingen aan de jonge kerk en de bevestiging daarvan tot de wereldlijke machthebber, koning 
Pippijn. Zie hierna p. 60-61 

211 DB I, nr. 175 (= OSU I, nr. 43). 
212 DB I, nr. 176 (= OSU I, nr. 40) 
213 We vinden Gregorius als abt voor het eerst vermeld in een brief van Lullus, een andere leerling 

van Bonifatius, welke brief dateert uit de periode 747-752: devotissimo adiutori Gregorio, duplici 
presbiteratus abbatisque honore cum precedente proprium meritorum suffragio decorato (OSU I, 
nr. 39). In een oorkonde uit 769 (DB I, nr. 177 (769 maart 1)) vinden we Gregorius opnieuw ge-
noemd – naar wordt gesteld ten onrechte (Jappe Alberts en Weinfurter, ‘Traiectum’, p. 173, 
nt. 42) – aangeduid als episcopus, wanneer Karel de Grote eerdere schenkingen bevestigt, die zijn 
gedaan ad ipsam casam Dei Sancti Martini - - - ut in luminariis seu stipendiis monachorum atque 
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canonicorum, qui ibidem gentiles ad xristianitatem convertuntur. Gregorius staat hier kennelijk 
aan het hoofd van een gemeenschap in Utrecht van wat genoemd worden monniken en kanunni-
ken. Binnen deze gemeenschap, op de hieraan verbonden school heeft, ten tijde van Gregorius, 
ook Liudger, stichter van de abdij van Werden en later (eerste) bisschop van Munster, zijn scho-
ling gehad. Zie voor Gregorius en zijn optreden in Utrecht de door Liudger vervaardigde Vita 
Gregorii, m.n. par. 10, 11, (13) en 14. Van een wijding tot bisschop weten we in het geval van 
Gregorius niets. In par. 10 van de Vita merkt Liudger zelfs als kennelijke bijzonderheid op dat 
Gregorius in tegenstelling tot vele andere leerlingen van Bonifatius niet tot bisschop of zelfs 
priester gewijd was en als abt naast zich als wijbisschop Alubertus had. Er kan dus in de oor-
konde uit 769, waar het de aanduiding ‘bisschop’ betrof, sprake zijn van een vergissing, maar 
misschien is Gregorius uiteindelijk toch ook zelf chorepiscopus geweest en werd hij als zodanig – 
in Angelsaksische kring – weliswaar niet als regulier diocesaan bisschop, maar toch wel als bis-
schop (met bv. wijdingsmacht) beschouwd. 

214 Zo waren Franken als Chrodegang van Metz en Fulrad van Saint-Denis belangrijke figuren die 
het hervormings- en organisatiewerk binnen de Frankische kerk, zoals begonnen door Bonifatius, 
verder zouden voortzetten (Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 257-258, p. 268, p. 280-281). 

215 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 226 e.v. 
216 Schieffer, a.w., p. 230, p. 232-233. De zetel Mainz was in 745 vrijgekomen door het terugtreden 

(op aandrang van Karloman) van Gewilib van Mainz, die in 737/38 zijn vader Gerold als bis-
schop van Mainz was opgevolgd en gold als een exponent van de Frankische adelsdynastieën die 
bisschoppelijke zetels zagen als onderdelen van hun familiebezit. 

217 Opmerkelijk is dat noch in de vita Bonifatii van Willibald noch in bv. de vita Gregorii van Liud-
ger, par. 4, van de plannen voor de totstandkoming van een aartsbisdom Keulen, waar aartsbis-
schop Bonifatius zou moeten gaan zetelen, met een woord gerept wordt. Wel wordt de toewijzing 
van de zetel in Mainz genoemd, waarbij door Liudger (uitdrukkelijk) wordt aangetekend dat deze 
benoeming zonder tegenspraak en unaniem geschiedde. De benoeming wordt verder ook afge-
schilderd als een bekroning voor Bonifatius van zijn succesvolle werk. Overigens heeft Bonifa-
tius vrijwel direct na zijn aantreden in Mainz de eerder door hemzelf ingerichte bisdommen Bü-
raburg en Erfurt opgeheven en de gebieden waarvoor ze als bisschopszetels golden gevoegd bij 
het bisdom Mainz (Heinemeyer, ‘Bonifatius. Mönch und Reformer’, p. 89-90), waarschijnlijk om 
zo zijn invloed daar te behouden. 

218 Aartsbisschop werd Lullus pas ten tijde van Karel de Grote, in de jaren 780/82, toen Mainz uit-
eindelijk een metropolitane zetel en een kerkprovincie werd (Lexikon des Mittelalters, VI, Mainz, 
p. 135; Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 278, p. 282). 

219 Sturm, afkomstig uit Beieren en geboren omstreeks 704, had zijn opleiding genoten in Fritzlar, 
dat toen onder leiding stond van de Angelsaks Wigbert, voelde zich omstreeks 736 aangetrokken 
tot een heremietenbestaan, maar was daarna door Bonifatius betrokken bij de stichting omstreeks 
744 van het nieuwe klooster Fulda. Sturm overleed als abt van Fulda in 779. 

220 Schieffer, Winfrid-Bonifatius, p. 259. 
221 Heinemeyer, ‘Bonifatius. Mönch und Reformer’, p. 92. 
222 DB I, nr. 176 (= OSU I, nr. 40). 
223 Van Winter, ‘Utrecht aan de Rijn’, p. 69-70, en voorts in ‘Strijdvragen’, p. 89, waarin veronder-

steld wordt dat ook de koninklijke kanselarij in de vervalsing betrokken is geweest. 
224 Hiervóór p. 35-36. 
225 Broer en De Bruijn, De eerste kerken, p. 32; dez., ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, p. 59. Deze 

suggestie is door Van Winter (‘Strijdvragen’, p. 89) en Hoekstra (‘Enkele kanttekeningen’, p. 41) 
een verdwijntruc genoemd. Dit is niet alleen het gemakkelijk afdoen van een suggestie, maar ook 
een onterechte typering. We beschikken immers inderdaad niet over de oorkonden zelf, maar wél 
over de verwijzing ernaar in een latere bevestiging. Ook de tekst van de oudste tiendschenking 
door Pippijn II (de Middelste) en de bevestigingen daarvan door Karel Martel en hofmeier Pippijn 
III vóór hij koning werd, zijn niet overgeleverd. De oudst bewaarde bevestiging, waarin naar de 
eerdere schenking en bevestigingen wordt verwezen, is die van koning Pippijn zelf (DB I, 
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nr. 175). Juist wanneer er sprake was geweest van vervalsingen, zou de tekst ons wel in cartularia 
zijn overgeleverd. Dergelijke falsa hadden immers tot doel om het bewijs van een gepretendeerd 
recht te leveren. 

226 DB I, nrs. 175 (753, mei 23) tot en met 190 (943, juni 24), met uitzondering van nr. 184 (850, au-
gustus 12), waarin simpelweg sprake is van de ecclesia Traiectensis.  

227 DB I, nr. 173 (= OSU I, nr. 35). 
228 DB I, nrs. 175 (753, mei 23); 176 (753?); 177 (769, maart 1); 178 (777, juni 8); 179 (815, maart 

18); 180 (828, februari 7); 181 (834, december 26); 182 (838, maart 23); 183 (845, maart 21); 185 
(854, mei 18); 186 (858, januari 2); 187 (896, juni 24); 188 (914, juli 9); 189 (919, mei 12 – 931 
april 13); 190 (943, juni 24). Alleen in een oorkonde van 12 augustus 850 (t.a.p. nr. 184) wordt 
Sint-Maarten niet genoemd en is slechts sprake van Traiectensis ecclesia. 

229 DB I, nr. 179 (815, maart 18): Traiecti ecclesiae episcopus, que est constructa in honore sancti 
Martini confessoris - - -, in eadem sede - - -; nr. 186 (858, januari 2): Traiectensis aecclesiae, 
quae in honori Xchristi confessoris Martini constructa esse dinoscitur - - - ad prefatam sedem 
Traiectensem; aldus ook nr. 187 (896, juni 24). Een oorkonde van 20 april 950 (DB I, nr. 193) 
spreekt zelfs van episcopalem sedem Traiectensem in honore sancti Martini constructam. Uit de 
zinsnede que est constructa, die ook in vrijwel alle overige schenkingsoorkonden (t.a.p. nrs. 173, 
174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 188, 189, 192, 194) voorkomt, blijkt tevens dat de 
schenkingen in de optiek van de schenkers aan een fysiek bestaand kerkgebouw werden gedaan. 

230 Zoals Hoekstra, ‘Enkele kanttekeningen’, p. 41, stelt. Zie hiervóór p. 24, p. 29-30. 
231 Zie hierna p. 64. 
232 Zie Leupen, ‘Sint-Salvator en Sint-Maarten’, p. 323-324, die zich, ald. p. 318-319, die zich ook 

verzet tegen het idee van een dubbelkathedraal. Al eerder over de overgang van Sint-Salvator 
naar Sint-Maarten: Post, ‘De Sint Maartenskerk’. 

233 Zie bv. Van Winter, ‘Utrecht aan de Rijn’, p. 69-70. 
234 Vgl. in dit verband ook Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 84, die hierin een zich min of 

meer distantiëren van de bijzondere relatie met Rome, vertegenwoordigd door de door Willibrord 
gevestigde kerk en het monasterium van Sint-Salvator, ziet. Hij gaat er evenwel vanuit dat Boni-
fatius bereid was deze prijs te betalen voor de totstandkoming – toen al – van een bisdom Utrecht; 
wij menen daarentegen dat er – gelet op de toenmalige verhoudingen – op dat moment nog geen 
sprake was van een bisdom, maar dat het toentertijd – in het licht van de aanspraken van de bis-
schop van Keulen – hooguit ging om een formele erkenning van en in een oorkonde van Pippijn 
zelf vastgelegde garantie voor de zelfstandigheid van de Utrechtse kerk. 

235 Zo bv. door Van Winter, (‘Utrecht aan de Rijn’, p. 69-70; ‘Strijdvragen’, p. 89) en Mostert in een 
– speels bedoeld? – artikel ‘Bonifatius als geschiedvervalser’. Mostert maakt hier – maar bv. 
evenmin in: 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord, p. 28-32 en p. 62-67, waar hij spreekt over de 
ontwikkeling van de Utrechtse kerk – geen melding van de toch oorkondelijk vastgelegde schen-
kingen die door de koningen en hun hofmeiers onder Willibrord aan de Utrechtse kerk zijn ge-
daan. 

236 Willibald, Vita Bonifatii, par. 8; Eigil, Vita Sturmi, cap. 15, waar twee reizen naar Friesland wor-
den genoemd, met daartussen een verblijf in Utrecht in de winter van 753/54; zie ook Schieffer, 
Winfrid-Bonfatius, p. 271-272. 

237 Zie in dit verband recentelijk Mol, ‘De dood van Bonifatius’, en Noomen, ‘Kerstening en kerk-
stichting in Friesland’, die stellen dat terwijl de kerstening van Friesland ten westen van het Vlie 
vooral het werk moet zijn geweest van Willibrord, die gedurende korte tijd is bijgestaan door 
Winfried-Bonifatius, de werkelijk kerstening van Friesland bewesten Lauwers, dat weliswaar al 
omstreeks 734 door de Franken was veroverd, toch eerst veel later heeft plaatsgehad, namelijk 
vanaf de jaren zestig door respectievelijk Willehad en Liudger. Laatstgenoemde zou zich voorts 
in de jaren tachtig ook hebben gericht op de kerstening van Friesland ten oosten van de Lauwers. 
De rol van Bonifatius bij de kerstening van Friesland zou dan slechts zeer beperkt zijn geweest. 
Behalve dat er in de tweede helft van de achtste eeuw dus wellicht nog primair kersteningswerk 
verricht moest worden in Friesland, zal er bovendien waarschijnlijk ook nog lang strijd gevoerd 
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zijn tegen overblijfselen van heidendom en voorts tegen afwijkingen van wat gold als de juiste 
manier van geloven (zie ook Brown, De opkomst van het christendom, p. 7-8). 

238 A.w., p. 45. 
239 Vgl. in dit verband Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 89, waar hij de in de vita van Sturm 

genoemde ecclesia minor houdt voor de – toen nog kleine en nog niet als kathedraal geldende – 
kerk van Sint-Maarten, en de ecclesia maior voor de kerk van Sint-Salvator of Oudmunster. 
Waarom dan de stoffelijke overschotten van Bonifatius én de met hem omgekomen gezellen eerst 
in de kerk van Sint-Maarten werden opgebaard en in het geval van de gezellen kennelijk ook be-
graven – terwijl, zoals Van Vliet in nt. 364 terecht opmerkt, Bonifatius nooit iets heeft gehad met 
de kerk van Sint-Maarten en de gezellen later begraven blijken te zijn in ofwel de Heilig-Kruis-
kapel ofwel de Oudmunsterkerk – blijft dan overigens een vreemde situatie. Trouwens, er is ner-
gens in de geschreven bronnen sprake van vroegmiddeleeuwse graven in de domkerk noch zijn er 
voor zover wij weten bij archeologisch onderzoek ooit resten van begravingen uit die periode 
aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk is de dom pas in de tiende eeuw grafkerk geworden. 

240 In de Annales Egmundenses (Oppermann, Fontes Egmondenses, p. 118), anno DCCLII (wat 754 
moet zijn), wordt gesteld dat van deze eerst in het monasterium in Utrecht begraven gezellen de 
(choor)bisschop Eoban en de priester Adalarius na enige jaren naar Fulda zijn overgebracht en 
daar naast Bonifatius zijn begraven: Passi sunt autem cum eo et alii ex clero eius viri religiosi, 
presbiteri, diacones et monachi, sed nobiliores inter eos fuerunt Eobanus episcopus et Adalarius 
sacerdos, qui primitus in monasterio quod Trech nominatur honorabilem meruerunt sepulturam, 
sed emergentibus annis etiam ipsi Fuldam translati iuxta corpus sancti pastoris sui Bonifacii sa-
tis pulcherrime requiescunt. Vanuit Fulda zouden daarna in 1154 relieken van beide martelaren 
zijn overgebracht naar Erfurt, ter gelegenheid van de wijding van nieuwe domkerk aldaar (Kehl, 
‘Entstehung und Verbreitung des Bonifatiuskultus’, p. 148). 

241 Zie met betrekking tot deze school Hugenholtz, Dom en onderwijs, m.n. p. 3-17. 
242 DB I, nr. 177, in welke oorkonde Alberik nog wordt aangeduid als presbiter atque electus rector. 
243 Albertus en Weinfurter, ‘Traiectum’, p. 174, nt. 46 en 47, waar verwezen wordt naar de vita Liud-

geri van Altfried, par. 17): Albericus autem cum in Colonia civitate gradum accepisset episcopa-
lem - - -. De opvatting dat Utrecht eerst na 777 een bisdom was, vindt men o.m. bij Leupen, ‘Sint 
Salvator en Sint Maarten’, p. 319-320, p. 324. Zie in dit verband m.n. ook Broer en De Bruijn, De 
eerste kerken in Utrecht, p. 39-42; dez., ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, p. 60. 

244 Vita Liudgeri, par. 17. 
245 Alberik wordt in een gedicht van Alcuin van omstreeks 781 aangeduid als presul (Dümmler, Al-

cuini carmina, p. 220). Zie met betrekking tot de totstandkoming van een binnen de organisatie 
van de Frankische kerk ingekaderd bisdom Utrecht omstreeks deze tijd: Van Vliet, In kringen van 
kanunniken, p. 80-84. 

246 Zie o.m. Broer, Uniek in de stad, p. 62; Van Vliet, In kringen van kanunniken, p. 101 e.v., p. 124, 
waar gesproken wordt van een rijksvergadering en synode in Paderborn in 777, waar een blauw-
druk voor een bisschoppelijke organisatie, een afgrenzing van bisdommen ten opzichte van elkaar 
en een verdeling van de missiegebieden over de bisdommen in oprichting aan de orde zou zijn 
geweest, hetgeen dan aanleiding geweest zou kunnen zijn voor de wijding van Alberik tot bis-
schop in 777 of 778. De feitelijke totstandkoming van de verschillende bisdommen zou daarna 
nog geruime tijd vergen. Zo zouden in de periode 787-805 nieuwe bisdommen als Bremen, Min-
den, Osnabrück en Munster gevestigd worden en was aan het begin van de negende eeuw sprake 
van een bisdom Luik. Vanaf 794/95 wordt weliswaar de Keulse bisschop Hildebald archiepisco-
pus genoemd, waarbij het echter kan zijn gegaan om een persoonlijke titel en waardigheid. Keu-
len werd eerst in 811 expliciet gerekend tot de 21 metropolitaankerken of kerkprovincies in het 
Rijk. 

247 Zie in dit verband Broer, Uniek in de stad, m.n. deel I, de hoofdstukken 1, 2 en 3. 
248 J. Raaijmakers, ‘In de voetsporen van Bonifatius. Dokkum-Mainz-Fulda in de zomer van 2004’, 

Madoc 18 (2004) p. 243. 
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Lezingen door C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn 
 
 
 
Bonifatius en de Utrechtse kerk 
Aan de rol van Willibrord als grondlegger van de Utrechtse kerk is in tal van publicaties de nodige 
aandacht besteed. De betekenis echter die zijn aanvankelijke leerling Bonifatius voor de kerk van 
Utrecht heeft gehad, is veel minder bekend. Bonifatius kennen veel mensen vooral als de martelaar-
missionaris die in 754 in Dokkum werd vermoord door Friezen. Minder bekend is bij velen dat Boni-
fatius - na enkele jaren Willibrord bij zijn missiewerk te hebben geassisteerd - in Germanië (Hessen 
en Thüringen) een grootse eigen carrière als missionaris maar ook als kerkorganisator heeft gehad. 
Voorts is hij de intiatior geweest van belangrijke hervormingen binnen de Frankische kerk, waarmee 
hij uitgroeide tot een figuur van Europese statuur. Dat hij zich tegelijkertijd ook steeds zeer betrok-
ken is blijven voelen bij de Utrechtse kerk, is tot op heden onvoldoende onderkend. Bonifatius heeft 
echter in Utrecht niet alleen een nieuwe aan Sint-Salvator gewijde kerk gebouwd, maar zich ook 
beijverd voor het voortbestaan van de Utrechtse kerk als zelfstandige kerk en zetel van een direct 
onder Rome staand bisdom. Hij geldt daarmee naast Willibrord onmiskenbaar als grondlegger van 
het middeleeuwse bisdom Utrecht, dat toen een groot deel van het huidige Nederland omvatte. 
 
Waar blijft de tijd? 
Waarom werd tot voor kort de Russische Oktoberrevolutie in november herdacht? Welke maand is 
bedoeld met louwmaand? Waarom valt Pasen ieder jaar op een andere datum? Begon het nieuwe jaar 
altijd op 1 januari? Iedereen die met historisch onderzoek bezig is, wordt met dit soort vragen gecon-
fronteerd. Het is de historische hulpwetenschap van de chronologie of tijdrekenkunde die zich met 
dergelijke vragen bezighoudt. In deze lezing wordt in beginsel ingegaan op de cultuurhistorische 
achtergronden van de verschillende manieren die in het verleden zijn gebruikt om tijd te berekenen 
en in data uit te drukken. Op verzoek kan eventueel ook aan praktische problemen, waarop bijvoor-
beeld de amateur-historicus onvermijdelijk stuit bij zijn onderzoek, aandacht worden besteed. 
 
De kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort en de Sint-Paulusabdij in Utrecht 
Utrecht kent een lange kloosterlijke traditie die teruggaat tot de missionaris Willibrord, de zevende-
eeuwse grondlegger van de Utrechtse kerk Als monastieke opvolgster van het door hem gestichte 
monasterium van Sint-Salvator, waarin deze kerk haar basis had, werd omstreeks het jaar 1000 door 
bisschop Ansfried op de Hohorst of Heiligenberg bij Amersfoort een nieuwe kloostergemeenschap 
gesticht. Deze gemeenschap, niet lang na het ontstaan ervan georganiseerd als benedictijner abdij, 
werd rond 1050 door bisschop Bernold overgebracht naar de stad Utrecht, waar ze als Sint-Paulus-
abdij naast de kapittels aldaar een belangrijke plaats ging innemen. 
Over deze vroege geschiedenis en de unieke plaats van de abdij in Utrecht en de rol in de etourage 
van de bisschop gaat deze lezing. Ingegaan wordt onder meer op de achtergronden en (kerkelijke en 
monastieke) context van de stichting van de abdij, maar met name ook op de wijze waarop de kloos-
tergemeenschap van meet af aan door de bisschop werd voorzien van belangrijke goederen en rech-
ten, waarvan de inkomsten bestemd waren om in het onderhoud van de monniken te voorzien. Deze 
bezittingen waren onder meer gelegen in de omgeving waar de kloostergemeenschap oorspronkelijk 
gevestigd was, namelijk in Eemland, maar ook elders in het bisdom Utrecht (Zuid-Holland, Midden-
Nederlandse rivierengebied, Zeeland en Friesland). In verschillende van deze streken is de abdij 
nauw betrokken geweest bij ontwikkelingen als de stichting van nieuwe kerken en parochies en bij de 
ontginningen die hier in de loop van de Middeleeuwen op grote schaal werden uitgevoerd. 
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Het Utrechts kerkenkruis van Bernold: feit of fictie? 
Omstreeks het midden van de elfde eeuw heeft bisschop Bernold in zijn bisschopsstad rondom de 
reeds eeuwen bestaande domkerk en kerk van Oudmunster verschillende kerken gebouwd die elk het 
uiteinde zouden hebben gevormd van een denkbeeldig kruis: de kapittelkerk van Sint-Pieter in het 
oosten, die van Sint-Jan in het noorden en de abdijkerk van Sint Paulus in het zuiden. Bernolds laat-
elfde-eeuwse opvolger bisschop Koenraad zou voorts in de jaren tachtig van die eeuw met de bouw 
van de kapittelkerk van Sint-Marie in het westen van de stad het kruis hebben voltooid. 
Voor veel mensen in Utrecht en ook daarbuiten is het kerkenkruis in de domstad een tot de verbeel-
ding sprekend en onomstotelijk vaststaand monument van middeleeuwse architectuur en van middel-
eeuws denken. Hoe zeker is echter dat de bisschoppen met de bouw van deze kerken een duidelijk 
vooropgezet plan voor een dergelijk kruis hebben uitgevoerd? En was het idee van het kruis van ker-
ken voor de middeleeuwers wel zo'n evident en vaststaand concept? Of gaan wij daar als moderne 
mensen toch al te snel van uit en is er veeleer sprake van een ‘invention of tradition’? 
 
Twaalfde-eeuwse abdijen in en om Utrecht: Sint-Laurens in Oostbroek, Vrouwenklooster in De 
Bilt en de Sint-Stevensabdij in Oudwijk 
De latere elfde en de twaalfde eeuw kenmerken zich door een golf van stichtingen van nieuwe kloos-
ters en abdijen, met name ook van vrouwen. Opvallend daarbij is dat het veelal niet ging om vesti-
gingen van de vanouds bekende benedictijner orde, maar ook van tal van in die tijd nieuw ontstane 
kloosterorden, zoals die van de norbertijnen en cisterciënzers. Veel van deze nieuwe instellingen 
vertegenwoordigen een duidelijke religieuze herleving en een nieuwe soort spiritualiteit. Ook in 
Utrecht deed zich deze ontwikkeling voor, maar opmerkelijk genoeg wel binnen het traditionele 
benedictijner kader. Nog in de twaalfde eeuw werden in de directe omgeving van de bisschopsstad 
Utrecht drie nieuwe benedictijner abdijen gesticht: de Sint-Laurensabdij in Oostbroek-De Bilt, 
Vrouwenklooster in De Bilt en de abdij van Sint-Steven in Oudwijk, direct ten oosten van de stad. 
Ingegaan wordt in deze lezing op het ontstaan van deze nieuwe abdijen en de religieuze en politieke 
achtergronden ervan. 
 
Kapittels als projectontwikkelaars 
De belangrijkste geestelijken in Utrecht naast de bisschop waren in de Middeleeuwen georganiseerd 
in vijf kapittels: die van de dom, Oudmunster, Sint-Pieter, Sint-Jan en Sint-Marie. De prelaten en 
kanunniken van deze instellingen woonden in grote stenen huizen rondom hun kapittelkerk binnen 
een afgesloten gebied, de immuniteit, waarbinnen ze zelf bestuur en rechtspraak in handen hadden. 
Maar ook buiten de immuniteiten bezaten de kapittels onder meer rechten op de grond. Door de 
aanleg van straten en de uitgifte van percelen aan leken droegen ze bij tot de ruimtelijke ontwikkeling 
van de stad Utrecht. Ook bouwden en exploiteerden ze gebouwen die in gebruik waren als koophal-
len. Op deze wijze fungeerden ze als belangrijke middeleeuwse projectontwikkelaars. Hun bijdragen 
aan de ruimtelijke ontwikkeling zijn op verschillende plaatsen nog altijd in het stadspatroon duidelijk 
herkenbaar. Vooral op deze nog zichtbare overblijfselen van hun activiteiten wordt in deze lezing de 
aandacht gevestigd. 
 
Rondom Sint-Marie 
In de jaren tachtig van de elfde eeuw werd door bisschop Koenraad van Utrecht in zijn bisschopsstad 
een vijfde kapittelkerk gesticht, gewijd aan Sint-Marie. In deze lezing worden de plaats en de beteke-
nis van dit kapittel belicht. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de kerk en aan de gemeen-
schap van kanunniken, het kapittel, maar vooral ook aan de nog steeds herkenbare invloed die deze 
belangrijke instelling heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de stad. 
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De Utrechtse Gertrudiskapel. De veelbewogen geschiedenis van een monument 
Verborgen tussen de bebouwing staat in de Utrechtse binnenstad de bescheiden Sint-Gertrudiskapel, 
waarvan het fraaie interieur nog herinnert aan de kerkelijke bestemming die zij ooit heeft gehad. Hoe 
veelbewogen haar geschiedenis is geweest, is hier echter niet geheel af te lezen. Slechts weinigen 
weten welke belangrijke gebeurtenissen binnen de Utrechtse kerk – het middeleeuwse bisdom 
Utrecht en de verborgen katholieke kerk na de Hervorming – zich hier hebben afgespeeld. De Sint-
Gertrudiskapel is niet alleen kanunnikenwoning geweest, maar ook schuilkerk en zelfs kathedraal. In 
deze lezing gaat het niet alleen om het verleden van het gebouw, maar ook om verstrekkende kerke-
lijke en religeuze ontwikkelingen die hier hebben plaatsgevonden en waarvan de gevolgen nog steeds 
waarneembaar zijn.  
 
Stichts-Hollandse controversen: over bisschoppen en graven 
Het Utrechts-Hollandse grensgebied kent een roerige geschiedenis, waarin politieke en militaire strijd 
van de machtigen zoals de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland maar al te vaak een rol heeft 
gespeeld. Hiernaast trachtten lokale heren van de tegenstellingen te profiteren. Op de ontwikkeling 
van dit gebied vanaf de Romeinse tijd en gedurende de Middeleeuwen wordt – nu eens niet vanuit 
het Hollandse, maar vanuit het Utrechts en bisschoppelijke perspectief – in deze lezing uitvoerig 
ingegaan. 
 
Ontstaan en opkomst van de Utrechtse gemeenteraad 
Met een vermelding uit 1196 is Utrecht de eerste gemeente in Nederland waar van consules civitatis, 
van stadsraden, sprake was, sterker nog: voor heel Noordwest-Europa gaat het hier om een primeur. 
Over het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de Utrechtse raad, geplaatst tegen de achtergrond 
van meer algemene ontwikkelingen, en over haar betekenis in het emancipatieproces van ‘de burge-
rij’ gaat deze lezing. 
 
 
 
 
 
De duur van de lezingen is steeds ongeveer tweemaal drie kwartier, met daartussen een korte pauze, 
en in het algemeen worden hierbij ook dia’s vertoond. De organiserende instelling of vereniging 
dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van een diaprojector en -scherm. 
 
Naast het honorarium, dat per lezing enigszins kan variëren, wordt een reiskostenvergoeding ge-
vraagd op basis van openbaar vervoer.  
 
Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen met C. Broer of M. de Bruijn, Stadionlaan 
41, 3583 RB Utrecht, tel. 030-254 19 94, e-post: cjcbroer@dailycom.nl of 
martin.debruijn@dailycom.nl. 
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In 2002 verscheen van hun hand, ter gelegenheid van de Guldensporenslag in 1302, de eveneens door 
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