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CJ.C. Broer en M.WJ. de Bruin, Bonifatiuscn tle kerkvan Netluland.
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Met het boek BoniJatiusen dc kerk van
Nederlantlwllen Charlotte Broer en Martin
de Bruijn, bekend onder meer van hun in
2oor verschenenstudie over het Utrechtse

Willibrord eerderpersoons-dan plaatsgebonden was;Willibrord was bisschop in
Utrecht, niet van Utrecht. Er was nog een
hoop te doen voordarUtrecht zich bisdom

kerkenkruis,een in hun ogen onderbelicht kon noemen.Dit wordr binnen de huidige
onderwerp onder de aandachtbrengen:de stand van onderzoek niet betwist. en dat
rol van Bonitatius (tZS+) in de organisatie Bonifatius zich heeft ingezet voor de torvan de kerk van Nederland.Volgens Broer standkonring van het bisdom Utrecht
en De Bruijn zou het moderne wetenschappelijkedebatte u'einig aandachthebben voor de inspanningenvan Bonifatius

wordt ook niet in rwijfel getrokken.
VervolgensargrrmenterenBroer en I)e
Bruijn dat de vroegmiddeleeuwseresten

om van Uuecht een bisdom te maken.Ten
onrechte,menen de auteun, want Bonifatius
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan

onder de Oudnrunsterkerk niet aan de ooit
doorWillibrord gebouwde kerk toebeho-

dc tostandkonring van het bisdom Utrecht,
ook al heeti hg de'officiële'vesciging(de
wrjding van Alberik tot bisschop van
Utrecht in 777/8) zelf niet nreer mce nrogen maken. De auteursontkennen overigens niet dat Bonifatius vergeleken met

ren. rnaar aan de kerk die Bonifatius hier
zou hebben gebouwd. Bonifatius wSddc
de kerk aan deVerlosser,
net alsWillibrord
dat nret zijn kerk h:rd gedaan,als reactie
tegen de claimsvan het bisdom Keulen op
'misUtrecht. Met dcze thesemencn zij de
sing link'in het vcrhaalover de geschiede-

anderenrission:rrissen
die in ons larrdactief
zijn geweest,hier betrekkelijk korr was en
det zijn bclangrijkstebijdrrge met name in
de hervorming en organisatie van de
Fnnkische kerk lag.Bonifatius werkte hier
in de jaren 719-72r, onder Willibrord

nis van het bisdom Utrecht gevonden te
hcbben, die tegenstrijdigheden in de
vroegmiddelecuwseen laatmiddeleeuwse
bronnen gladstrijkten de geschiedenisvan
Utrecht tot êen soepel lopend verhaal

(tZlg), die dertigjaar eerderzijn thuisland
Northumbrië voor het terpengebied aan
de Noordzee had verruild. Bonifatiuskeerde pas in zijn laatstelevensjarenterug naar

van dezestudie wordt
De leesbaarheid
verstoord
enipzins
door de belerendetoon
waarop de ruteurs de lezers (met name

het gebiedwaar hij ooit zijn carrièreop het
Europese vasteland begonnen was. Het
zou zijn laatstereis worden.
De argumentrtie van Broer en De
lSruijn draait grofweg orn trvee lheses.
Allercerst stellen de auteurs dat Utrecht
'echt
onder Willibrord nog geen
regulier
bisdonr'was en dat de bisschooszetelvan
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maakt.

vakgenotendie al eerder hun pen aan dit
ondenverp hebben gewaagd)crop wijzen
wat de juiste wetenschappelijkehouding
zou zijn. Zobng men niet met goede argumentenheeÍtaangetoonddat het tegendeel walr is.zorrdcnwc ervrn uit nrocten
gran dat bronnen betrouwbaar zijn. Zo
steun€nde aureursvoor hun argurnentatie
voor een groot deel op de veertiendc-
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van Johannis Beke
eeuwse Chronographia
en de Ncderlandscvertaling van dit werk,
Cronikenvan dcn Stichtevan l-ltrechturdc vart
Hollant. Het probleem is evenwcl dat de

het beeld dat wij rru nog van de Angelsaksischemissionarissenhebben.Palmer corrcludcert dat de overtuiging dat de kerstening van Noordwest-Europa vooral het

betrouu'baarheid of onbetrouwbaarheid
van laatn'riddeleeuwsebronnen voor de
bcstuderingvan de vroege Middeleeuwcrr

werk van Angelsaksischemissionarissen
was- een overtuiging die het wctenschappehjk debat lang heeft gedonrineerd nraar

vaak rno_eilijkte toetscnis.Studiesover de
werking van het geheugen bijvoorbeeld
van de hand van Mary Carruthers of over

waar de laatstejarenveel kritiek op is gekomen- het resultaatis van een succesvol
gebruik van literaiLejtrategieën,een nrees-

hct creatieve selectieproceswaarin contelrrporaine interesseshet verleden vorm
geven zoals verricht door Patrick Geary

terlijk staaltje van propaganda dat de
Angelsakscn op de voorg;rond zette. Een
voorbeeld hiervan werkt Palmer uit in ecn

hebben intussenechter gctoorld dat vo_orzichtigheid wel degelijk gebodenrs en een
kritische houding geen overbodigcluxe.
Het is voor een historicus nict alleen
noodzakelijk onr zich van dergelijke'onrvormingen'van het verleden bewust te

rccent artikel in Early Medieval Europc rj
(eoo5).Hierin schetstPalmerhoe bcpelend
de spccifieke intercsscvarr Lullus, llonifatius' opvolger als bisschop varr Mainz en
opdrachtgevcr van dc eerste Vita BoniJatii,
voor dc bekering varrdc Saksencn de Slaven is geweest voor de beeldvorrning

zijn, het is ook een zeerspaunenden boeiend terrcin dat ons vak klcur en diepte
geeft:juist deze interactietussenheden cn
verleden nraakt geschiedenislevendig.Zo
hceft lan Wood rn zijn The MissionaryLift:
(:oor),een rverk dat overigensin de bibli-

rondorn Bonifatius.
Aangczien Elroeren De Bruijn weinig
rekenirrg houden nTct de beeldvorming
rond de hooÍdpersorrenvarr hun studie
hcrhalen zij een intussenverouderd relaas

ografie van Bonifatiusen de kerk uan Neder- dat de Frankischekerk behoorlijk was inlarrd ontbreekt, laten zien hoe Liudgcrs gedut en ingezakt door het'misbruik'r,an
Vit.a Cregorii, de voornaanrste bron waar

heersersals Karel Martel en de nrachtspo-

het verhaalvan Broer en De Bruijn over
Bonilàtius'verbhjf in Frieslandin 7rg-7zz
i op leunt, met name Liudgers eigen ervaringen in de ruissieweergeeft(pp.roo-llz).

litiek van de adelhjke fanrilies waartoe de

lnteressantgenoegis de regio dic Liudger
als het missiegebied van BoniÍàtius beschrijft,ook het gebiedwaarde familie van

haaldelijke teleurstellingen en tegenwerking van vastgeroesteFrankischeadellijke

Liudger haar landgoederenbezat.Vandit
alles geven de auteurs zich geen rekenscl'rap.
ln navolging van en in reactie op
Woods studie wendtJanresPalrrrcrzich in

bisschoppenbehoordcn.Vervolgensschilderen ze de Angelsaksischcnrissionarissen
als'cnthousiast'en'rj verig' at',ondanks her-

families. Na het lezen van studies als dic
vanWood en Palmer kun je je afvragenoí
Broer en De Bruijrr zich niet tevcelhebben
laten leiden door de geraflineerderetoriek
van de lederr van de kring;enrond Bonifatius.
Het isjammer dat Broer cn De Bruijn

zijn nog ongepublicecrde proetichrift
(Sheffrcldzoo4) tot de herinnering aan

zich enkel op de presentatievan de'feiten'

Bonifatius in hagiografischcbronnen en
de invloed valt dezegeschrevcntekstcnop

richten, hoe noodzakehjk dit wcrk ook is
voor een beter begrip van het Utrcchtse
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verleden en de rol van Angelsakisc:hemissionarissenhierin. Hun belangrijkste verdienstelig in het geven van een helder,zij
het somswat taai overzicht en analysevan
het beschikbarebronnennrareriaal en de
huidige stand.vanhistorisch en archeologisch onderzoek in Nederland (veel inter-

interessantziin, omdat die laten zien hoe
de nriddeleeuwseauteurszelf- [lonifatius,
Liudger,Beke - omgingen met het verleden. Wanneer de auteurs meer aandacht
aan het veranderlijke, creaueveproces van
de beeldvorming hadden besteed,dan was
hei wellicht'een boeiend en meeslepend
verhaal'geweest,zoalsze dat in hun inleiding de lezersbeloven.

nationale publicaties blijven buiten beschouwing). Daarbij poneren ze een op
zichzelfinteressantethese over de geschiedenis van de Utrechtse Verlosserkerk.
Janneke Raaijmakers
Het grootste bezwaar is dat ze het verDrJ. Raaijnakcrsís olspostdocverbonden
aan de
haal geforceerd kloppend willen maken, afi eIíng C cst hi cdcnis en Rcyiosn dier r, r,
;r: ::;:, ;;::
terwijl juist de verschillenen discrepanties
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E. Huizenga (ed.),Het Weense
arteshandschrift.
Hs.Wenen,
ósrcnckhische
Nationalbibliothek,
u8r8.HilvenumVerloren, zoo4.z vols.(Middeleeuwse
verzamelhandschrittenuir de Nederlanden ro). rz3ó pp. ills. ISBN
9o-ó55o-8ro-4.€ óó.
E. Huizenga, Bitterzoetebalsem.Ceneeskundc,
chiruryiaenJarmacíein de
lateMiddeleeuwer.Hilversurn:Verloren, zoo4. óa pp. ills. ISBN 9o-ó55o8 3 5 - X .€ r o .
De reeks Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden is met de
editie van het Weense arteshandschrift
(ÓsterreichischeNationalbibliothek, z8 r 8)

nomie en astrologie).De meeste tcksten
zijn in proza, slechts in vier gevallen gaat
het om traktatenop rijm. De indrukwekkende codex wordt beschouwd als het

opnieuw fors uitgebreid. Honderdvijfen-

belangrijkste verzamelhandschriftmet

twintig artestekstenvan uiteenlopende
aard en lengte zijn nu beschikbaàr voor
lectuur en voor verderonclerzoek.Het gaat
om teksten in het Middelnederlands die

Middelnederlandseartesteksten.
De editie is gemaaktdoor Erwin Huizenga, zonder twlfel de best denkbare

vooral beoeÍenaarsv:rn de geneeskunst
moeten hebben geïhteresseerd.
Naast medische en chirurgische teksten bevat her
handschrift ook materiaal op het gebied
van de astrologie,astronomie en iatromathcmatic;r(medischetoeprssingvan esrro-
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tekstbezorgervoor dit handschritl.Ilij het
lezen van de inleiding onLstaatbijna de indrr.rk dat het zel6 om een zeer persoonlijk
proJectgaat.Huizenga heeft immers een
specialeband met dit handschrift,omdat hij
het al uitgebreid bestudeerdevoor zijn in
t997 verschenenproeÍichrift, Een nuttelíke

