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Veel van wat over Bonifatius wordt geschreven, handelt over zijn rol op Europees niveau ,
over zijn relatie met de Frankische koning, de bisschoppen in Gallië, de kerk van Rome
en over zijn organisatorische werk bij de uitbouw van de kerkelijke organisatie in het
midden van het huidige Duitsland. Wat was eigenlijk zijn belang voor het gebied dat
tegenwoordig als Friesland bekend staat? Hij werd daar doodgeslagen, maar betekende
hij ook door zijn werk iets voor de kerstening van dit gebied?

Moord

of doodslag?

Voor een goed begrip van wat er in het jaar 754 gebeurde, is het nuttig allereerst de
vraag te stellen ofBonifatius hier inderdaad is "vermoord". Als we afgaan op de beschrijvingen in zijn vitae, moet dat ontkend worden. In de verschillende volksrechten , waaronder de Lex Frisionum van vlak na de kerstening, werd onderscheid gemaakt tussen
moord en doodslag. Als een oneervolle " moorddaad" gold het doden in het geniep, door
vergif of bij nacht. Mannen van eer verheimelijkten een door hen begane doodslag niet.
Moord werd als oneervolle daad - indien het tot een geding kwam - dan ook veel
zwaarder bestraft dan doodslag. 1
Bonifatius werd doodgeslagen op klaarlichte dag. Als we de gang van zaken nalezen
rijst de vraag of hij die doodslag, die hij al voorvoeld had, niet zelf geprovoceerd heeft.
Friesland was na de slag aan de Boorne twintig jaar eerder formeel min of meer onder
Frankische heerschappij gekomen, maar elke aanwijzing ontbreekt dat deze heerschappij ook geconsolideerd was. Er zijn geen berichten over Frankische gezagsuitoefening

W Schild, ' Mord', in: Lexiko" des MillelalrersVl (Stuttgart [999) 833 - 834; Lex Frisio""", XX, 2, facsimile in:
H. Siems, S I"dieu z "r Lex Frisio""", (Ebelsbac h 1980).
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of over kerstening of het begin va n een kerkelijke organisatie. In dit gebied ging
Bonifatius met een groep metgezellen en waarschijnlijk begeleid door krijgers 2 een
andere godsdienst prediken!Vanuit de hagiografie is de term " moord" begrijpelijk, voor
het vroegmiddeleeuwse Friesland is zij nogal anachronistisch.

D e zendingsopdracht

Voor de beantwoording van de vraag wat Bonifatius, behalve dan door zijn dood, voor
de kerstening van Friesland heeft betekend, is een vergelijking met de andere missionarissen van dit gebied interessant: vóór hem Willibrord (t739) en na hem Wille had (t 789)
en Liudger (t809).
D e verovering door de Franken van het Friese gebied ten noorden van de Rijn had
niet in één keer plaats, maar ging stapsgewijs van het zuidwesten naar het noordoosten.
Eerst na deze verovering was kerstening mogelijk. Rond 690 lag de grens nog bij de
Rijn; door de dood van de Friese koning Radbod in 719 kon het gebied tot aan hetVlie
worden onderworpen; na de nederlaag aan de Boorne van de Fries B ubo in 734 het
gebied tot aan de Lauwers; door de onderwerping in 785 van de Saksische hertog
Widukind, die ook in de kuststreken ten oosten van de Lauwers veel invloed had,
Friesland tot aan de Weser. De uitbreiding van het Frankische rijk in Friesland ging dus
langzaam en in verschillende fasen: een aanwijzing dat de Friezen geen centraal koningschap kenden zoals de Franken en de Angelsaksische koninkrijken, maar kleinere hegemoniegebieden met een minder geaccentueerd gezag 3 Na de uitschakeling van elke
vorst, achtereenvolgens Radbod, Bubo en Widukind, verschoof de grens tot aan het
begin van het volgende hegemoniegebied. De werkterreinen van de missionarissen in
Friesland en een deel van de latere dioceesgrenzen van Utrecht, Munster4 en Bremen
kunnen tegen deze achtergrond worden geplaatst. W illib rord werkte tussen de Rijn en
het Vlie; Bonifatius kortstondig in dit zelfde gebied en enkele maanden tussen Vlie en
Lau wers;W illehad en Liudger in de tweede helft van de 9de eeuw langdurig tussen Vlie
en Lauwers, en na 785 tussen Lauwers en We ser.
Met Willibrord en Willehad had Bonifatius gemeen dat zij alledrie als "pelgrims" hun
geboortegrond in Engeland verlieten om ver weg de zending te bedrijven. Abraham en
de apostelen dienden daarbij als inspiratie: " Ga uit uw land en uit uw familie en uit uw

2

3
4

Willibald, Vila BOl1ifarii cap. 8, ed. R . R au, Briefe des BOllifarills / Wil/ibalds LebelI des BOllifarills, nebst eillige"
zeirgfllössisclrerr Doklllllelllfll, Ausgewählte QueUen zur deutschen Gescruchte des Mittelalter 4b (Darmstadt
1968). Er is sprake va n deels met nam e genoemde clerici en van plleri. a de doodslag nam en christelijke
bel/alores binn en enkele dage n wraak.
De do or H .A. Heidinga, Frisia ill lire Firsr Millellilllll. AIl olltlille (Utrecht (997) 20, ve rdedigde stelling dat
Radbod o ok in het huidige Friesland regeerde, lijkt daarom minder waarschij nlijk.
Van de laatmiddeleeuwse grens tussen de bisdommen Utrecht en Munster is gesteld dat zij niet de oorspronkelijke was.Van Buijrenen, 'Achtkarspelen tussen Munster en U trecht', in: A rchiif voor de Geschiedeuis
vall de Karholieke kerk ill Nederlmld (1967) '72-2 '2 ; C. D ekker, ' D e vormin g van de aartsdiakonaten i9n het
diocees Utrec ht', in: Geografisch Tijdschrift (1977) 339-360, aid. 356. Tegen de achtergrond van de nederzettingsgeschiedenis is dit standpunt inmiddels ac hterhaald . J.A. Mol , P.
oom en, J.H.P. van der Vaart,
A chrkarspeiell-ZIlid / EeSlnllll. Ee" lristo risclr -geograjisclr oll derzoek voor de lall dillriclrrillg (Leeuwarden (990)
56.
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Het oprukken van de Frankische hegemonie

vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal" en "Gaat dan heen en onderwijst alle
volkeren" was het motto. s Op het eerste gezicht lijkt het paradoxaal dat Abraham zich
tot de patriarch bij uitstek zou ontwikkelen en in het beloofde land ook grondbezit
verwierf; het huidige Vaticaan getuigt er tot vandaag van dat ook de apostelen en hun
opvolgers eigenaars van omvangrijke domeinen werden. Ook de vroegmiddeleeuwse
missionarissen kenden deze vervlechting van ontheemdheid en zoeken naar zekerheid.
Zij lieten zich vergezellen door verwanten en vrienden, en in hun nieuwe vaderland
ontpopten ze zich weldra tot grootgrondbezitters. De vroegmiddeleeuwse maatschappij
was, evenals die van de oudheid, gebaseerd op persoonlijke relaties tussen individuen en
tussen groepen, en grondbezit was een absolute noodzaak bij de opbouw van iedere
organisatie. 6
Een sc hijnbare paradox dus. Onderzoek naar de chronologie en de ruimtelijke en
organisatorische aspecten van de kerstening impliceert dan ook in de eerste plaats het
reconstrueren van het " nerwerk" van vrienden en verwanten van de missionarissen en
het in kaart brengen van hun grondbezit.

Willibrord
Bij Willibrords zendingswerk, zowel in als buiten Friesland, is het belang van " netwerken"
heel duidelijk.Willibrord zelf heeft weinig eigen teksten nagelaten .We kennen zijn leven
vooral door zijn levensbeschrijving en door bewaarde schenkingsbrieven van landerijen

5
6

Gen. 12: 1; Mt. 28:19.
A. Angenendt, Geschicille der R eligiosität il/l Mille/alter (Darmstadt 1997) 346.
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door vro me leken. D esondanks komt uit deze schaarse berichten een duidelijk beeld
naar vo ren : dat van een goede organisator, een echte n etwerker, waarschijnlijk een
beminnelijk mens. 7
Met de Frankisc he hee rsers stond hij uiteraard op goede voet. In het Maas- en
Rijndal en in het huidige Luxemburg wist hij van hen en hun verwantschapskring
omvangrijke dom einen te verkrijgen 8 In het huidige Noord-Brabant legde hij goede
relati es m et vele lede n van de locale elite. Ook van hen verwierfhij aanzienlijke landgoederen .9 Al dit grondbezit di ende als bron van inkomsten, als herberg tijdens reizen
en als economische en ruimtelijke infrastructuur voor de stichting van verschillende
conventen - m et als belangrijkste de abdij van Echternach - en ook van parochiekerken,
vaak de eerste in de betreffende regio. 10
In de Noordelijke Nederlanden ging hij op dezelfde wijze te werk. In 695 was hij
tot aartsbisschop van de Friezen gewijd. Belangrijke steun voor zijn zending verkreeg
hij van de tot het christendom bekeerde adelsfamilie waaruit later Liudger zou stammen.
Deze " Liudgeriden" hadden in de Vechtstreek ten noorden van de stad Utrecht hun
machtsbasis. Willibrord ontwikkelde met dit geslacht een grote vriendschap en vertrouwdheid. Op hun landgoed te Breukelen werd een kerk gesticht, die de moederkerk
van andere parochiekerken in de omgeving - Nederhorst den Berg, Naarden, Loenen,
Muiden - zou worden. 11
Ook westelijker, tussen de Maasmond en het Vlie, gingen de oudste kerken op het
werk va n Willibrord terug. Dit gebied was na koning Radbods dood ook onder
Frankische heerschappij gekomen. Belangrijk waren daar de kerk van Velsen, op een van
de koning verkregen domein, en die van Vlaardingen en Heilo. 12 In het huidige Friesland,
ten oosten van het Vlie, dat pas in 734 werd onderworpen, heeft Willibrord waarschijnlijk geen kerken meer kunnen stichten. Hij stierf reeds in 739.
Ook met zijn eigen familie in de omgeving van York was Willibrord tijdens zijn
missie op het vaste land contact blijven houden. In zijn leven en ook in de herinnering
aan dat leven waren zijn familieleden - zijn vader Wilgis en zijn jongere verwanten
Alcuin, Beornrad en Willehad - van groot belang. N a zijn dood zou zijn leven worden
beschreven door de geleerde Alcuin, die eerst leiding had gegeven aan het kleine "familieklooster" dat Willibrords vader aan de monding van de Humber had gesticht, vervol-

E. van Hartingsveldt, ' D e stilte van W illibrord', in: P. Bange en A.G. Weil er (red.), Willibrord, Zijll werk en
zijn wereld ( ijmegen 1990) 149-1 58 .
8
M . Werner, Der Lütticher Raum in fnïhkarolillgischer Zeil. Untersuclllmge,z z ur Geschichte eiller karolingischen
Scammlalldschajt (Göttingen [980) .
9
AJA. Bijsterveld, 'Sinte Willebrordus eygen. H et bezit van de abdij Echternach in Texandrië (Nederland
en België) ca 700- [300', in : G. Kjesel en J Schroeder (red.), Willibrord. Apostel der N ieder/allde (Luxemburg
1989) 271-290; F Theuws, 'Landed property and manorial o rganisarion in Norrhern Austrasia', in: N.
R oymans en FTheuws (red. ), Images of rhe Past. Studies 0 11 atleielll soeieties ill No rth - Western Europe (Amsterdam 1991 ) 299-407.
10 Een overzicht biedt: AJA. Bijsterveld, P. N. Noomen en B. Thissen, 'D er niederländische Fernbesitz der
Abtei Echternach im Früh- lInd H ochmittelalter', in: M.e. Ferrari e.a. (red.), DieAbtei Echcernach 689-1998.
Publications du CLUDEM (Luxemburg 1999) 203-228.
11 e. D ekker, Het Kromm e Rijllgebied in de Middeleeuwen. Een instiCliciotleel-geografische sClidie (Zutphen 1983)
293-30 1.
12 H. van Berkum, ' De vijf H ollandse kerken van Sint Willibrord', in: G.N.M. Vis (red.), Egtnolld tussen kerk
ell wereld (Hil versum 1993) 29- 65.
7
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gens de domschool van York en de hofschool van Karel de Grote had geleid en
uiteindelijk abt in Tours was geworden. Hij schreef die vita op verzoek van Beornrad,
eveneens een verwant, die abt van Willibrords stichting Echternach was. Ook Echternach
had toen, hoewel inmiddels rijksabdij, nog enige trekken van een "familieklooster" . Een
andere verwant, Willehad, komt straks nog ter sprake; hij zou veel voor de verdere kerstening van Friesland betekenen en had een goede relatie met de abdij Echternach. '3

Bonifathls
Ook Bonifatius was een Engelsman; ook hij nam vrienden mee op zijn missie. En ook
hij had een goede band met de Frankische heersers. Toch waren er grote verschillen.
Terwijl Willibrord ondanks het weinige dat we over hem persoonlijk weten als een
aangenaam persoon naar voren treedt, lijkt Bonjfatius een mateloos ambitieuze en
bovendien zure man te zij n geweest. Veel meer dan Willibrord was hij een " R ooms"
geestelijke, afkerig van de eigen tradities in de Engelse en de Frankische kerk. Zijn
bewaarde correspondentie staa t dan ook vol met onverdraagzaam geklaag over de
oriëntatie van minder op Rome gerichte geestelij ken.
Bonifatius' relatie met Utrecht en de Friese missie heeft iets paradoxaals. Als helper
van Willibrord was hij in zijn j onge jaren werkzaam in de zending onder de Friezen.
Omstreden is echter hoelang. Als plaatsen van zijn activiteiten worden genoemdWoerden,
als voormalig Romeins castellum Frankisch koningsgoed, Velsen , met een door Willibrord
gesti chte kerk op voormalig koningsgoed, en Breukelen, een domein van Liudgers
familie. De tijd dat Bonifatius hier actief was, wordt door Liudger in zijn vita Cregorii
sterk overdreven. '4 De inrichting van deze plaatsen als missiecellen moet dan ook eerder
aan Willibrord dan aan Bonifatius worden toegeschreven. Post heeft zelfs wel betwijfeld
ofBonifatius überhaupt bijWillibrord heeft gewerkt.'s Hoe dit ook zij , ondanks de door
Willibald en Liudger vermelde betrokkenheid van Bonifatius bij de Friezenrnissie, weigerde hij in 722 in ieder geval Willibrords koorbisschop te worden , met het argum ent
da t hij zijn toekomst afhankelijk wilde stellen van de paus. Over zijn beweegredenen is
veel gespeculeerd. Wilde hij uit Willibrords schaduw treden?
Voorlopig zou Bonifatius dan ook weinig m et Utrecht en Friesland te maken hebben. Zijn leven speelde zich zuidelij ker af. Van de paus ontving hij een zelfstandige
missieopdracht en in H essen,Thüringen en Beieren wist hij in korte tijd een kerkelijke
organisatie met verschillende kloosters - het belangrijkste was Fulda - bisdommen en
parochiekerken, uit de grond te stampen. Daarna richtte hij zijn anlbities op de Frankische
kerk, daarbij ook de bisschoppen onder vuur nemend . Hij drong aa n op een leven dat

J3

14
J5

Aandacht voor de verwantschapslcring van WilJibrord, Wille had, AJcuin en Beornrad hebben: L. von Padberg, Heilige Illld Familie. Scudieu Z ilT Bedelltuflg fa milieugebundeuer Aspekte in de1l Vitell des Venvafldteu- lwd
Schiilerkreises t/III W illibrord, Bonifalit/s t/lld Lit/dger (Müns ter ' 980); I.Wood, 71.. lIIissionary life. Sainls alld Ihe
evangelisation cif Et/rope, 400-1050 (H arlow 2001) 79-99, 123-142.
Liudger, Vila Gregorii, cap. 2, ed. 0. H older-E gger, Monumenta Germaruae Historica, Scriptores IS I! ,6379·
R .R . Post, 'St. Bonifatius' methode van geloofSverkondiging: overruiging of d\vang?', in: Anllalell 11011 het
71.ijlllgelloolschap 42 (1954) " 5-1 .6; PPV van Moorsel, Willibrord ell BollifatilCs (1968) 60.
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meer in overeenstemming was met de regels van R ome. Toen hij daar door zijn felle
optreden velen tegen zich in het harnas had gej aagd, verloor hij zelfs de steun van de
Frankische heersers die hem tot dan toe hadden gesteund.
Hij verspeelde daardoor ook zijn kans op de aartsbisschoppelijke zetel in Keulen.
D e realisati e van een oude ambitie, de kerstening van Friezen en Saksen, die formeel
tot de opdracht van de kerk van Keulen behoorde, werd daardoor ernstig bemoeilijkt.
Hij trachtte de schade te beperken door in een brief aan de paus een onjuiste voorstelling van zaken te geven: hij postuleerde een continue zelfstandigheid sinds Willibrord
van de Utrechtse kerk en probeerde zo de Keulse aanspraken op deze kerk te ondergraven. 16 Het jaar daarop ging hij alsnog - voor het eerst! - naar Friesland ten oosten van
het Vlie. Anders dan Willibrord en hij zelf in Duitsland steeds hadden gedaan, had hij in
dit nieuwe missiegebied echter niet geïnvesteerd in het leggen van goede relaties met
de plaa tselijke elite. De rampzalige gevolgen kennen we.

Willehad en Liudger

Pas na de dood van Bonifatius zo u er een eerste begin gemaakt worden met het stichten
van kerken ten oosten van hetVlie; het eerst in Dokkum. Over de verdere uitbouw van
het parochiewezen tussen Vlie en Weser zijn geen expliciete beri chten bewaard, maar
via een omweg zijn die ontwikkelingen in tijd en ruimte in hoofdlijnen wel te achterhalen. Dat is mogelijk door gebruik te maken van allerlei gegevens die een zekere zeggingskrac ht hebben over de tijd daa rvoor, soms zelfs van eeuwen ee rde r. De kerk
vertoonde namelijk een sterke institutionele inertie. Indien de hagiografische bronnen
worden geconfronteerd met latere gegevens betreffende het middeleeuwse paro chiewezen, kunnen enkele hoofdlijnen in het kersteningsproces worden getrokken .Vooral institutionele aspecten, zoals het patronaatsrecht en de dotatie van kerken, de omvang en de
geografisc he ligging van die dotatie, het verloop van parochiegrenzen, 17 tiendrechten en
de keuze van beschermheiligen zijn daarbij waardevol. I8 Zo kunnen tussen de regio's
onderling chronologische verschillen in de aanvang van de sti chting van kerken en in
de uitbouw van het parochienetwerk worden onderscheiden. De methodologie van dit
" terugwerken" vanuit latere tijd laat ik hier buiten beschouwing; ik noem slechts de
resultaten.
Bonifatius stichtte, zoals gezegd, zelf geen kerken in het huidige Friesland; de kerken
tussen Rij n en Vlie die als zij n werkplaatsen worden genoemd, waren waarschijnlijk al

16
17

18

P. H .D. Leupen, 'Sint Salvator en Sint Maarten, W illibrord en Bonifatius', in: Bange en Weil er (red.), Willibrord, 317-327 ; M. Mostert, 'Bonifatius als geschiedvervalser' , in: Madoc 9 (1995) 213-221.
Voor veel van dergelijke gegevens is de kartografische reconstructie van het grondbezit in de Late M iddeleeuwen van groot belang. JA. Mol en P.N. Noomen , Prekadastrale aclas Ja ll Fryslall (Leeuwarden sinds
1988) 17 delen versch enen; P. N. Noomen en JA. Mol, ' Die Bedeutung des friesisch en Kataster von
1511 / 1640 fUr die historische Siedlungsforschung', in: Sied/rmgsforsclrlllcg. Arc/räologie-cesc/riclrce-Geograp/rie
14 (1996) 217-235 ;JA . Mol, P.
oomen en S. Strating, H ec H istorisc/r CIS Fryslan en Zijll belmrg voor /ret
onderz oek lIaar bezits- ell lIIaclrtsverl/Olldiligeli v66r 1850 (2004), www.fa.knaw.nl/ files/ 1847/ HlSGlS.pdf; Historisch C IS Fryslihr (2004), www.historischgisfryslan .nl.
Zie voor de patrocinia russen Vlie en Lauwers: G. Verhoeven, 'De middeleeuwse kerkparfocinia van Friesland. Een inventaris', in: Fryske Na lllllrell 8 (1989) 75-108.
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door Willibrord gesticht. Illustratief voor Bonifatius' geringe betrokkenheid bij Friesland
is ook dat voor de consolidatie van de kerstening later wel de zo nauw met Willibrord
en diens achterneven Willehad en Beornrad verbonden instelling - namelijk de abdij
van Echternach - zoals ook die van Liudger - de abdij van Werden - van belang blijken,
m aar ni et die van Bonifatius - de abdij van Fulda .
De oudste kerk ten oosten van het Vlie was de kerk van Dokkum, ter gedachtenis
aan Bonifatius' dood. In de jaren 760-790 diend e de ze als missiepost in Friesland.
Willehad, zoals gezegd een verwant van Willibrord, gaf er in de jaren '60 en '70 leiding
aan. Er wordt van hem expliciet vermeld dat hij goede betrekkingen met de regionale
edelen in Oostergo onderhield. Zij vertrouwden hem hun kinderen toe ter onderwijzing. G eruggesteund door het klooster Echternach, waarmee hij door zijn familie een
hechte band had, stichtte hij kerken op Terschelling, Ameland, en in Holwe rd. Nog
eeuwen zou Echternach daardoor de eigenaar zijn van deze kerken; die in Holwerd was
gewijd aan Willibrord. 19 D at de door Willehad gestichte kerken niet aan de kerk van
Utrecht kwamen, maar aan het koninklijke eigenklooster Echternach, vormt een mooie
ondersteuning van de door Van Vliet geopperde mogelijkheid dat de Dokkumer kerk
aanvankelijk niet onder Utrecht m aar onder de koning, die ook het initiatief tot stichting
had genomen, stond. 20
Als leider van de Dokkumer kerk werd Wille had opgevolgd door Liudger, uit de
fa milie die twee generaties eerder in de Vechtstreek steun aan Willibrord en Bonifatius
had verschaft en die zich evenals Willibrords familie tot " een geslacht van priesters" had
ontwikkeld 2 1 Terecht benadrukte Van Vliet dat op zijn laatste ten tijde van Liudger de
kerk van Dokkum onder de kerk van Utrecht kwam, die zich na de bisschopswijding
van de Utrechtse abt Alberik in 777 als Keulse suffragaanzetel co nsolideerde.
Liudger was bij die wijding aanwezigheid geweest en was tegelijk tot priester gewijd.
Ook hij stichtte vanuit Dokkum verschillende kerken, waaraan soms m eerdere geestelij ken waren ve rbonden (D eo Jamulantium congregationes); volgens Liudgers biograaf
Altfried bestonden ze in het midden van de 9de eeuw nog. 22 Altfried noemt deze kerken
niet bij name, m aar volgens de hierboven aangeduide retrospectieve m ethode kunnen
ze onder de belangrijkste bisschoppelijke eigenkerken (zoals Staveren, Bolsward, Franeker
en in Oostergo Ferwerd) gezocht worden. 23 De tegenstelling in patronaatsrechten en
patroci nia tussen de kerken van Holwerd en Ferwerd (Echternach en Willibrord versus

19
20

P N. Noomen, 'D e goederen van de abdij van Echternach in de Friese landen' ,Jaarboek voor Middeleeuwse
Geschiedenis 2 (1999) 7- 37.
K. van Vliet, [n kringen van kallil/lI1iken. MI/nsters w kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Z utphen 200 2)
96.

21
22
23

K. Schmid, ' Die Liudgeriden', in : idem, Gebetsgedwkm ,md adliges Se/bsrvw tändnis illl Mirre/alter (Sigmaringen 1983) 305 - 335.
Altfried, Vita Lil/dgeri, cap. 19.
De kerken van Bolsward , Franeker en Ferwerd zijn aan Sint-Maarten gew ijd. Mogelijk past ook de Martinikerk van Groningen, op o ud koningsgoed, in de rij van Liudgers stichtingen. Z ie PN. oomen, ' Koningsgoed in Groningen. H et domaniale verleden van de stad', in:J.W Boersma e.a. (red.), Groningen /040 .
Archeologie en ol/dstegeschiedm is van de stad (Bedum/ Groningen 1990) 97 -144, 278-2 88, ald. 12r. De door
Van Vliet, [n kringen, 298, aangenomen rechten van OdiJiënberg op de kerk van Groningen passen goed in
diens theoretische model , maar zijn enkel o p een hypothetische patrociumwisseling Odger-Martinus
gebaseerd.
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donkere stippellijn: dioceesgrens
lichte stippellijn: grens van enkele moederparochies
kerken met vierkant: 8ste eeuw
kerken met rondje: 9de eeuw
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Utrecht en M artinus) vindt zo hoogstwaarschijnlijk haar oorsprong in een chronologisch
verschil: stichti ng door Wille had respectievelijk stichting do or Liudger.
Minder waarschijnlijk is het dat ook de Sint-Vituskerk van Leeuwarden tot Liudgers
congregationes heeft behoord. In de Volle Middeleeuwen was deze kerk ontegenzeggelijk
een collegiale kerk. Zij behoorde aan de abdij van Corvey, die het Leeu warder domein
mogelijk uit koningsgoed vetwierf.24Van V1iet veronderstelde dat de kerk al werd gesticht
toen Leeuwarden nog koningsgoed was . Ik acht dit weinig waarschijnlijk. H et zou
allereerst een patrociniumwisseling impliceren; Vitus verwijst inuners naar Corvey na
836, toen Corvey Vitusrelieken kreeg.Yanwege Liudgers ook door Van V1iet benadrukte
banden met Utrecht en D okkum, zou dan bovendien de eigendomsgeschiedenis van
deze kerk nogal duister zijn geweest. Indien immers een op insti gatie va n Liudger
gestichte kerk in Leeuwarden een koninklijke eigenkerk zou zijn geweest, zou het verschil met Dokkum opmerkelijk zijn: daar lijkt - ook volgens Van V1iet - Liudger de
aanvankelijk mogelijk koninklijke kerk juist aan de bisschop te hebben gebracht. Ook
een scenario waarin een door Liudger op koningsgoed gestichte kerk direct aan de bisschop zou zijn gekomen, is weinig waarschijnlijk: er zou dan later immers van een
overdracht door de bisschop naar de abdij sprake zijn geweest, hetgeen weinig voor de
hand ligt.25
Vanaf 786 nam Liudger ten oosten va n de Lauwers, in het huidige Groningerland
en in Osttriesland, in opdracht van Karel de Grote de zending voortvarend ter hand.
Willehad had hier eerder een poging gewaagd, maar had deze moeten staken. Ook rond
deze poging manifesteert zich de reeds genoemde verschillende oriëntatie van Willehad
en Liudger. D e enige tastbare - en late - neerslag van Willehads werk ten oosten van de
Lauwers is een belangrijke schenking in 786 van grondbezit te Kenwerd bij Oldehove
in Humsterland en in het aangrenzende Middagsterland rond Garnwerd; niet aan Utrecht
of een andere kerk m et een diocesane status, maar aan Echternach, waar Willehad in
deze tijd bij zijn vriend en verwant abt Beornrad in retraite was. 26 Tot een kerkstichting
op dit grondbezit kwam het niet m eer; de eerste kerken zouden in deze streek pas door
toedoen van Liudger worden gesticht.
Van Liudger is bekend dat hij veel tijd en aandacht investeerde in het leggen van
contacten met vooraanstaande families in de streken waar hij werkte. Zelf was hij , zoals
gezegd, uit een dergelijke familie afkomstig.Yoor de Veluwe en Westfalen zij n er talrijke
oorkonden van schenkinge n aan hem door aanzienlijke leken . D e m eeste van deze
goederen zouden uiteindelijk aan de door hem gestichte abdij van Werden komen. Ook
in de Friese landen zien we Liudger "netwerken" . Zo logeerde hij in Helwerd bij
U squert, waar hij de blinde zanger Bernlef genas, bij een aanzienlijke vrouw Meinsuit
geheten. Interessant is dat Helwerd later voor een belangrijk deel aan de door Liudger

24

Dat het grafelijke domein en dat van Cotvey beiden uit een oorsptOnkelij k ko ninklijk domein voo rtbvamen werd doo r mij geopperd in : P.N . N oomen, 'Leeuwarden in de Middeleeuwen ', in : R . Kunst e.a. (red.) ,
Leeuwarden 75 0 - 2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker 1999) 6 1; dit contra Van Vliet, I.. kringen, 11 8, nOOt

25
26

Zie hierna bijv. de lotgevallen van de kerk van Vties.
N oomen, ' Goederen Echtem ac h', 19-20, 22-23.
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gestichte abdij van Werden behoorde 2 7 In Leer onderhield hij contact met de plaatselijke
vissers op de Eems.
Evenals de kerken die hij in Westerlauwers Friesland vanuit Dokkum stichtte, zouden
de door Liudger ten oosten van de Lauwers gesti chte kerken aan de diocesane organisati e in opbouw komen, in casu het bisdom Munster. In de zoëven geno emde plaatsen
Usquert en Leer weten we met zekerheid dat er ten tijde van Liudger, waarschijnlijk
door hem gestichte, kerken stonden. In later eeuwen behoorden ze aan de bisschop van
Munster. Ze waren daarmee de Munsterse tegenhangers van de Utrechtse bisschoppelijke kerken ten westen van de Lauwers, zoals die te Fenverd en Bolsward. Ook
verschillende andere kerken in Munsters Friesland zullen nog door Liudger zelf gesti cht
zijn. Met name de latere bisschoppelijke eigenkerken met - evenals de kerk van Usquert
en de dom van Munster - patrocinia van Petrus en Paulus, zoals Loppersum en Leens 28
komen daarvoor in aanmerking.
Bij Willehad en Liudger vinden we zo, wat we bij Bonifatius - tenminste bij zijn
werk in de Friese landen - missen : geduldig " netwerken" m et locale aanzienlijken. De
familie van Liudger was ooit zelf zo benaderd door die van Willibrord en Willehad.

Na werking via instituties

Zoals in het oudste parochiewezen ten oosten van hetVlie het werk van Bonifatius zelf
niet is terug te vinden, zo was daarin in later tijd ook de door Bonifatius gestichte abdij
van Fulda veel minder invloedrijk dan de abdij en van Echternach en Werden. Ec hternach
kwam hierboven al ter sprake; de Echternachse kerken behoorden in het Utrechtse
diocees tot de oudste.
Opmerkelijk is het contrast tussen de invloed van We rden en Fulda in de Friese
landen. H et grondbezit van beide abdij en was in vele opzichten vergelijkbaar. Het werd
in de zelfde tijd vetworven, met name in de 9de eeuw. Bij analyse van de schenkingen
aan beide abdij en vallen verschillende ve twantschapskringen waar te nemen, die in
verschillende nederzettingen en soms ook in verschillende regio's bezit hadden .29 Ze
beperkten ze zich bovendien niet tot de begunstiging van één abdij. Het grootgrondbezit van Fulda en Werden bevond zich in dezelfde streken: in Westerlauwers Friesland,
Groni ngerland en Ostfriesland, waarbij binnen het Fuldaer domein de zwaartepu nten
ten westen van de Lauwers lagen , met name rond Cornwerd en Dokkum, tetwijl de
Werdense centra ten oosten van de Lauwers lagen . Treffend zij n ec hter de verschillen.
Op de Fuldaer domeinen, die na het midden va n de IOde eeuw niet meer vermeld

27

Altfried, Vila Lil/dgeri, cap. 25. Een aardige parallel is er met Liudgers tij dgenoot en collega Lebuinus. Deze
stichtte kerken te D eventer en in W ilp aan de overzijde van de IJssel. In Wilp genoot Lebuin us gastvrijheid
van een vrou w Avaerhilde: ibidem, cap. 13. In later tij d was de hof te Wilp een belangrijk leengoed van het
Lebuinuskapittel van Deventer.
28 Onder Leens behoorde oorspronkelijk waarschijnlij k niet alleen de M arne, maar ook het latere decanaat
Oldehove of Groot-Humsterland (H umsterland, Langewold en Vredewold). De kerk van O ldehove ligt
niet op een terp en dateert waarschijnlijk eerst uit de 13de eeuw. H et huidige R eitdiep tussen Leens en
O ldehove o nts tond eerst in de I2de eeuw; eerder mo ndde de Hunze ten westen va n Eenrum in zee uit.
E. Knol, De Noordllederlalldse kl/stlall deu ill de Vroege Middeleel/ well (Groningen 1993) 36-37.
29 Z ie de bijgaande kaart.
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worden, wordt expliciet geen enkele parochiekerk genoemd. Voor oude kerken in
Westerlauwers Friesland was Bonifatius ook geen geliefd patrocinium. Hoogstwaarschijnlijk
zijn hier vanwege (vanuit?) Fulda, op één uitzondering na, dan ook geen kerken gesticht.
Die uitzondering is Cornwerd ten noorden van Makkum, waar Fulda in de rode eeuw
een bezitsconcentratie van I2 boerderij en (mansr) bezat en waar de kerk aan Bonifatius
was gewijd.
Geheel anders is het gesteld met de domeinen en kerken van Werden. Bij de opvulling en verdich ting van het netwerk van parochies ten oosten van de Lauwers speelde
de abdij van Werden een actieve rol: zo verrezen in Hunsingo in de rode eeuw de kerken van Winsum en Garnwerd (later nog de Garnwerder dochter Feetwerd) , Oosterreide
(verdronken in de Dollard), Weener, H oltgaste en Loga.30 Een bijzonder geval was de
kerk van Vries in Noord-Drenthe. Deze werd in 820 door een vermoedelijk familielid
va n Liudger aan Werden geschonken;31 zij was aan Bonifatius gewijd! Later kwam zij,
zoals de Werdense kerken in de Vechtstreek, aan UtrechtY
Noch lang na Liudgers dood droeg zijn abdij zo bij aan de uitbouw van het paroeh ie net in Groningerland. Chronologisch is er echter een groot verschil met de
Echternachse kerken in Friesland, die juist tot de oudste behoren.

Conclusie
Bonifatius was van belang voor de geschiedenis van de Utrechtse kerk. Door zijn dood
was hij indirect ook va n belang als patroon van de eerste kerk ten oosten van het Vlie,
in Dokkum. Hoe markant hij ook is geweest, voor de feitelijke kersteni ng van Friesland
moet zijn belang niet overschat worden. Die was grotendeels het werk van zijn voorganger Willibrord en zij n opvolgers Willehad en Liudger.

Zusammenfassung

Bonifatius wird in der Regel verbunden mit der Mission unter den Friesen. In diesem
AufSatz wird untersucht welche ratsächliche Bedeutung Bonifatius fur die Christianisierung
des Kerngebietes Frieslands - die heutigen niederländischen Provinzen Friesland und
Groningen und die Region Ostfriesland in der BRD - gehabt hat. Die Rekonstruktion
des ältesten Pfarrwesens in dieser Region weist daraufhin, dass die Arbeit von Willibrord,
Willehad und Liudger rur die Christianisierung und Gründung von Kirchen in Friesland
wei taus wichtiger gewesen ist, als die Bemühungen von Bonifatius.

30

31

32

Zowel van verschillende van deze Werdense kerken, als van de bovengenoemde kerken van Echternach,
Corvey en van de bisschoppen van Utrecht en Munster valt (de kern van) de dotatie nauwkeurig te achterhalen door de retrospectie vanuit latere tijd . Enkele voorbeelden: Noomen, 'Leeu\varden in de Middeleeuwen', 61 (St.-Vitus te Leeuwarden); PN. oomen, 'D e premonstratenzer kloosters en de Friese
adelswereld' , in: JM,rkgroep Norberrijller Geschiedellis ill de Nederlallder!. BijdragelI JO (Averbode 2000) 25-49,
a1d. 34 (St.-Petrus en St.-Paulus te Loppersum).
W Stüwer, Die R eichsabrei JM,rdw all der RII/". Germania Sacra, NF [zl3 (Berlijn 1980) 299-300.
Zie recent:J.W Boersma, ' H et oudste verleden van de Sint-Bonifati uskerk te Vries', in: M . Gerding (red.),
Geschiedfl/is vall Vries (Zuidwolde 2003) 57- 9·
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