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Voonvoord

Het eerste millennium íascineert. Grote tentoonstellingeo
gedurende het laatste decennium illustreren dat. Voor de
vuist weg een greep: Utrecht: Willibtord, Paderborn, Karel
de Grote, Nijmegen' Bataven, t\4aagdenburg, de Ottonen,
Luik: rondom hetjaar 1000, Aken: Kroningen, Mainz en
Fulda: Bonifatius, en Augsburg: de Franken. Deze exposi-
ties zijn gebaseerd op de conventionele geschiedkunde.
Maar in dezelÍde periode is er een stroom van k-itische
publicaties op gang gekomen waarin de conventionele
visies in twijfel getrokken worden. Dat gebeurt zowel door
professionele historici als door personen met een andere
wetenschappelijke opleiding en professie.

Om twee redenen is dit boek een doorbraak. Tot nu toe
waren de traditionele oÍ conventionele opvattingen en de
alternatieve zlenswijzen doorgaans gescheiden werelden.
Andere gezichtspunten negeren was vaak een methode
waarvan de verdedigers van de conventionele optie zich
bedienden. De alternatieve opties werden verkondigd en
uitgemeten in eigen boeken en artikelen. Bij tijd en wijle
was er wel sprake van bestrijding maar niet van discussie.
ln dit boek wordt de discussie in elk geval gezamenlijk aan
de orde gesteld, en dat is nieuw. Vier hypothesen worden
gelijkwaardig gepresenteerd. De lezer kan het discussie-
veld overzien en meedenken.

Ook nog in een ander opzicht is dit boek een doorbraak.
Voorheen waren de werelden van de vakhistorici en de
andere zoekers en ondezoekers (de'amateurs') ook
gescheiden. ln dit boek zijn de bijdragen van de niet-pro-
fessionele historici integraal opgenomen, zonder inhoude-
lijke correcties of bijstellingen van een redactie van profes-
sionele historici.

De discussie kan beginnen.

r

Redactie



lnleiding

Dit boek gaat vooral over twee bekende heili-
gen: Willibrord en Bonifatius, en over een

bepaalde plaats: Traiectum. De vraag die aan

de orde is, luidl. waar lag het Traiectum dat
van belang was in het leven en we* van

Willibrord en Bonifatius? HeÍ zoeken naar
deze plaats is meteen ook van belang voor de
interpretatie van tal van andere historische
namen, zoals Dorestadum en Dockynchirica.
Op de vraag waar Traiectum lag heeft de tradi-
tionele geschiedkunde een antwoord, name-
lijk: Utrecht. ln dit boek wordt met kracht van
argumenten deze stelling verdedigd
(hooÍdstuk 1) maar ook bestreden.
Er waren al lange tijd twijfels bij de duiding
van Traiectum als Utrecht. Binnen de kringen
van historici was er vóór de Tweede
Wereldoorlog een discussie over de vraag oÍ
Antwerpen een betere verklaring zou zijn.
Sommige archeologen uitten vanuit hun disci-
pline bij tijd en wijle duidelijk hun scepsis wat
betreft een Traiectum in de achtste eeuw
n.Chr op of nabij de locatie Utrecht. Circa
1 960 hebben geleidelijk aan drie andere
hypotheses vorm gekregen, Albert Delahaye
kwam met zijn visie dat de in Nederland
geplaatste geschiedenis van het eerste millen-
nium in Noordwest-Frankrijk plaatsgevonden
moest hebben (hoofdstuk 4). Ook de draad
van de hypothese van Antwepen werd op-
nieuw opgepakt en ondezocht (hooÍdstuk 3).
En er diende zich sinds 1990 geleidelijk een
nieuwe zienswijze aan: het gaat hier niet om
de identificatie van Traiectum met Utrecht,
maar van Tmiectum met Maastricht (hooÍdstuk

2). Ook deze hypotheses worden in deze
publicatie gepresenteerd. Voor het Traiectum

van Willibrord en Bonifatius zijn er dus vier
opties oÍ alternatieven: Utrecht, Noordwest-
Frankrijk (Tournehem met name), Antwerpen
en Maastricht. De kracht van deze hypotheses
zal in de verdere discussie duidelijk worden.

Traiectum: Willibrord en Bonifatius
De naam Tmiectum gebruiken we in deze

lnleiding zonder.daafut te selecteren naar
hypotheses van Utrecht, Maastricht,
Antweryen of Tournehem. Deze plaatsnaam is
een gemeenschappeli.f k element in de teksten
met betrekking tot Willibrord en Boniíatius.
Vanuit deze plaats (zetel van een bisschop,
kern van een bisdom, missiepost) werd de
bekering van de Friezen (Frisii of Fresones) tot
het christendom ondernomen. Willibrord
(657"739) was opgeleid in het benedictijnen-
klooster Ripon bij York in Engeland, werkte
een tijd in lerland, landde in 690 in de
Monden van de Renus en kwam daarna snel
aan bij de burcht Tmjectum dle in het bezit
was van de Franken. ln 695 wijdde paus

Sergius I hem tot aaitsbisschop van de Frisii.

Na de dood van de Frank Pipprn ll in 714
kwamen de Fdezen terug in Traiectum en
vluchtte Willibrord van daaruit naar zijn

klooster te Aefternacum. Toen de Fries

Radboud in 719 gestorven was, keerde
Willibrord terug naar Traiectum en bouwde er
twee kerken, één ter ere van St. Martinus en
de ander voor Salvator, en een klooster. ln
739 overleed Willibrord in Eptemacum.
BoniÍatius (67 5-754) heette oorspronkelijk
WynÍreth (WinÍried). Deze succesvolle abdij-
leraar en kerkeliik diplomaat van het aartsbis-
dom Canterbury (Engeland) ging in 7.16 op
40-jadge leeftijd als missionads via Londinum
naar Dorestadum op het Frankische vasteland,
voor de kerstening van de Fresones/Frisii.

,fl
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Spoedig kwam hij aan in Traiectum. WlnÍreth
veftrok daar echter al na een halÍ jaar toen hij
merkte dat hij klem raakte tussen de Franken
en de Fresones/Frisii. Drie jaar later (in zl g),

na de dood van Radbod en de terugverove-
ring van Fresia door de Franken en de terug-
kegr van de 61 jarige Willibrord in Trajectum-
Wiltaburg keerde ook de 44 jarige Wynfreth
terug als diens assistent. ln 722 echÍer werd
hij door de paus gewijd tot missiebisschop
(zonder vaste standplaats) en met een aanbe-
velingsbrieÍ gestuurd naar hoÍmeier Karel
Martel te Trier. Onder diens bescherming
pakte Bonifatius de bekering van Germanen
aan. Na de Moren bij Poitiers te hebben ver-
slagen, versloeg Karel Martel in 734 de Frisii
aan de Burdina. ln 742-743 organiseerde
Bonifatius Ntee Concilia Germanica Íe
Mogontiacum en Estinnes, beide in het
Gemaanstalige oostelijk Francia (Austrasië).
Het jaar daarop volgde een dergelijk concilium
voor het westelijk, romaanstalig Francia
(Neustrië). Steeds wist BoniÍatius een aantal
bisschoppen te laten aÍzetten wegens ketterij
en/of wangedrag en zijn eigen kandidaten
door te drukken, meestal Angelsaksen. De
weerstand bij de Frankische adel nam
daardoor nog meet toe. Toen vervolgens op
een gemeenschappelijk concilium van
Austrasië en Neustrië aan Bonifatius Colonia
werd toegewezen om et een aartsbisdomsze-
tel te vestigen, was de maat vol. Hij kreeg
slechts de vacante bisschopszetel te
lvloguntiacum.
Het verzet tegen hem groeide en toen Pipprn
lll in 752 te Soissons door paus Stephanus
werd gewijd was BoniÍatius er niet meer bij.
Aan de abt van St. Denis (bij Par,s) schreeÍ hij
dat hij van een blaffende hond voor de ser
van de kerk verworden was tot een verschop-

te, jankende hond. Hij wou nog eenmaal terug
naar zijn eercte gemeente bij de Fresones/
Frisil. Paus en koning wijdden de Angelsaks
Lullus als opvolger van Bonifatius in
Moguntiacum. BoniÍatius mocht met enige
naaste geestelijken vertrekken. Op 5 juni 754
werd Bonifatius (bijna 80 jaar oud) met zijn
gevolg overvallen in de landstreek
Dockynchirica aan de Burdina tussen wat men
daar Ostraecha en Westraecha noemt. Hun
lichamen werden na enkele dagen bij gunstige
wlnd vervoerd over de baai Elmere naar de
stad Trecht en daar begraven. Op de deftigste
dag na het overlijden werden zij overgebracht
naar Moguntia.

Hoe weten we dit?
ln dit boek wordt op het punt van de betrouw-
baarheid en gelooÍwaardigheid van de schriÍ-
telijke documenten apaÍt ingegaan (hooÍdstuk
6). De auteurs van dat hoofdstuk willen niet
de weg opgaan van de door Nietzsche reeds
aangewezen 'geschiedkunde om te ontmaske-
ren'. Dat is een onwetenschappelijke houding,
maar het bagatelliseren of vezwijgen dat er
grote problemen ziln in verband met oockon-
den of vita's (en met het kopieerwezen) is dat
ook. Het ziet emaar uit dat er in de geschied-
kunde een heroriëntatie voor de deur staat en
dat het beter is om de deur toch maar gelei-
delijk open te zetten. Tal van teksten uit het
eerste millennium moeten verdacht worden
van het volgende: ze zijn met een andere
bedoeling geschreven dan de lezers van het
derde millennium helder voor te lichten over
het verleden. Deze omstandigheid kan men
benoemen met het woord 'vervalsingl De
heroriëntatie zal inhouden dat veel teksten uit
het eerste millennium een andere historische
betekenis krijgen. Deze teksten worden er



niet waardeloos mee als historische bron.
Waarschijnlijk zullen we er aan moeten wen-
nen dat machthebbers en intellectuelen uit die
periode zich in de grond van de zaak hetzelÍ-
de gedroegen als nu, macht corrumpeert en
daar hoort misleiding en manipulatie bU. Dit
gegeven toont meteen aan hoe complex de
inhoud van het geschiedkundig werk is, maar
ook hoe eindeloos boeiend. Zijn er archeolo-
gische vondsten die de hypotheses die in dit
boek naar voren worden gebracht bevestigen?
ln diverse hoofdstukken wordt wel gewezen
op archeologische vondsten op bepaalde
plaatsen, maar of deze vondsten in afdoende
of voldoende mate een verband laten zien
met de locatie Traiectum in de achtste eeuw,
is een intrigerende vraag. ln een apafte
beschouwing (hoofdstuk 5) is het huidige
Nederlandse Friesland gedefinieerd en ten
aanzien van dat gebied is de archeologie van

de Vroege Middeleeuwen geanalyseerd.

De benadering van Traiectum-Willibrord-
BoniÍatius in dit boek is historisch-geograÍisch
van aard. Er wordt gezocht naar locaties waar
deze historie plaatsgevonden kan hebben.
Wat hier ook de waarheid is of zal blijken, het
feit dat er in allerlei streken, steden en dorpen
een verering en devotie is ontstaan ten aan-

zien van deze heiligen is een andere zaak.

Men kan zich op het standpunt stellen dat er
alleen maar expliciet devotie mag zijn op de
historisch'juiste' plaats. De historisch-geogra-
fische benadering kan men echter ook los
zien van de geschiedenis van devoties. Zelfs
als een devotie in verband gebracht wordt
met een geografische mythe, dus met een

lokalisering die veel twijfel oproept, dan is er
eigenli.lk nog niet veel aan de hand. Devotie is

immers een andere kwalitelt van mensen dan

het opsporen van de juiste locatie van een

historisch gebeuren. Ook devoties kunnen
historisch onderzocht worden : bijvoorbeeld
vereringen in Dokkum, Heiloo, Deurne,
Gravelines, Echternach oÍ Fulda. Het histo-
risch-geografisch ondezoek naar locaties in

het eerste millennium is echter van andere
aard dan het ondezoek naar een devotie op
een zekere plaats. Wie aantoont dat biivoor-
beeld in de dertiende eeuw op een bepaalde
plaats Willibrord of Bonifatius vereerd wordt,
bewijst daarmee nog niet een bepaald histo-
risch gebeuren in de achtste eeuw.

ln de Middeleeuwen wafen herinneringen aan

heiligen vooral ook middelen in de strijd om
de macht. Machthebbers waren erop gebrand

om heiligen en hun daden in bezit te krijgen.
Die (echte oÍ toegeschreven) daden kunnen
natuurlijk niet los gezien worden van een

streek, stad of dorp. Ergens moet een en

ander gesitueerd zi.ln oÍ worden. Bij de
beschrijving en verdediging van devoties op
bepaalde plaatsen werd en wordt vaak een
beroep gedaan op historisch-geografische
waarheden, die bij nader inzien interpretaties
en hypothesen zun. Het gaat om twee sooften
historisch onderzoek die men wel met elkaar
in verband kan zien maar die men beter goed
uit elkaar kan houden.

Redactie



Het eerste millennium fascineert. Veel publicaties en
grote tentoonstellingen gedurende de laatste decennia
illustreren dat. Boeken en exposities zijn doorgaans
gebaseerd op de conventionele geschiedkunde.
Maar in dezelÍde periode is er een stroom van kritische
publicaties op gang gekomen waarin de conventionele
visies in twijfel getrokken worden. Dat gebeurt zowel door
professionele historici als door personen met een andere
wetenschappelijke opleiding en professie.
Dit is het eerste boek in een reeks waarin belangrijke
onderwerpen uit het eerste millennium aan de orde
komen. Deze worden benaderd vanuit de meer traditio-
nele opvattingen en ook vanuit alternatieve visies. Tot nu
waren de traditionele of conventionele opvattingen en de
alternatíeve zienswijzen doorgaans gescheiden werelden.
ln dit boek wordt de thematiek in elk geval gezamenlijk
aan de orde gesteld en dat is nieuw.
Vier hypothesen worden gelijkwaardig gepresenteerd.
De lezer kan het discussieveld ovezien en meedenken.
En daar gaat het om in deze reeks. Kernpunt is de vraag
waar circa 700 n. Chr. de plaats Traiectum gezocht moet
worden. Gaat het inderdaad om Utrecht, zoals doorgaans
aangenomen wordt, oÍ z'rjn er betere argumenten voor
Maastricht of voor Antwerpen of voor een locatie in
Noordwest-Frankrijk? Deze vraag wordt in dit boek op
degelijke en onderhoudende wijze uitgewerkt.
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