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De kerstening van de Vechtstreek1 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukeien 

Omstreeks het jaar 375 begon in Europa de Grote Volksverhuizing. De 
Hunnen, een Aziatisch volk, vielen Europa binnen. De ene Germaanse volks
stam na de andere werd verdreven en joeg op zijn beurt weer de naast 
wonende volksstam op. De plaats van het voormalige West-Romeinse Rijk 
werd bij het begin van de Middeleeuwen ingenomen door een 
verscheidenheid aan Germaanse rijkjes. 

In de Vechtstreek, die ook geen continuïteit in de bewoning kende, 
kwamen groepen Herulen en Warnen terecht, delen van volksstammen die 
oorspronkelijk in Noord-Europa woonden. 

Lange tijd bleef het onrustig. De situatie werd weer overzichtelijker toen 
rond het jaar 500 Chlodovech I (ook wel, naar Frans voorbeeld, Clovis 
genoemd), uit het koningsgeslacht der Merovingen, het volk der Franken 
onder zich verenigde en dat Frankische Rijk ten koste van zijn naburen 
enorm uitbreidde. Langs de Noordzeekust en in het nabije achterland 
vergrootten de Friezen hun woongebied. Zo kwamen deze beide 
koninkrijken aan elkaar te grenzen (zie Afbeelding 1 ). 

Het Frankische Rijk maakte overigens enkele moeilijke perioden door. Na de dood 
van koning Chlotarius I (561) viel het rijk in tweeen, totdat Chlotarius II de Grote de 
eenheid in het rijk van de Merovingen herstelde. Onderzijn zoon Dagobert I bleef die 
nog gehandhaafd, maar na diens overlijden in 639 was er tot 687 sprake van drie min 
of meer afzonderlijke rijken (Austrasié, Neustrië, Bourgondiè). De hereniging in 687 
was evenwel niet de verdienste van de Merovingen maar van de hofmeier Pippijn II 
(Pippijn de Middelste) uit het geslacht der Karolingen. De hofmeier of major domus 
was de hoogste hofbeambte in het Frankische Rijk, tevens de eerste minister des 
konings en bevelhebber van het leger 

Tussen de Franken en de Friezen bestonden niet alleen etnische en 
culturele verschillen, ze hadden ook verschillende godsdiensten. Chlodovech 
I had zich tot het christendom bekeerd en zijn volk was hem daarin 
geleidelijk gevolgd. De Friezen hielden nog vast aan hun oude stamreligie. 

De pagus Niftarlake 

De Vechtstreek maakte toen deel uit van de arve of pagus (landelijk 
district) Niftarlake. Dat was een langgerekt gebied, van het oude Vechten 
ten zuiden van Utrecht tot de Vechtdelta westelijk van het Gooi. Bewoning 
was er op de oeverwallen van de rivierarmen en meer naar het noorden 
ook op zandopduikingen, bestaande uit de toppen van de met dekzand 
overwaaide stuwwallen uit de Ijstijd. Aan de oost- en westkant had Niftar
lake natuurlijke grenzen in de vorm van de nog nagenoeg ongerepte veen
gebieden. Lona (Loenen) lag zo ongeveer halverwege deze zuid-noord 
strekkende landstreek. 
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Afb. 1. West-Europa omstreeks het jaar 500. 

Het woorddeel "laak" in de naam Niftarlake verwijst naar een natuurlijke 
afwatering. Omdat de gouw aan weerszijden van de Vecht gelegen was kan 
er weinig twijfel aan bestaan dat met deze "laak" de Vecht werd bedoeld. 
Het woorddeel "niftar" zal zoiets hebben betekend als "langs" of "naast". 
Denk in dit verband ook aan de plaatsnaam Nigtevecht, dat is "aan de 
Vecht", want "niftar" of "nifter" wordt in het Nederlands "nichter". 

In de 7de eeuw woonden er in Niftarlake Friezen. Uit de familie
geschiedenis van de inheemse zendeling Liudger zijn aanwijzingen bekend 
dat er in deze pagus typisch Friese rechtsgebruiken van kracht waren.2 

Sommige plaatsnamen, zoals Muiden, Mijnden en Attingahem (de oude 
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naam van Breukelen)3, zou men van Friese oorsprong kunnen noemen. De 
weinige persoonsnamen die ons uit die tijd bekend zijn, zijn Friese namen. 

De laat-7de-eeuwse Friese koning Aldgisl woonde volgens zijn tijdgenoot 
Eddius Stephanus in een "palatium"; mogelijk was dat het stenen limes-
castellum (= kasteel bij de eertijdse Romeinse rijksgrens) van Traiectum (= 
Utrecht).4 

De oude religie van de Friezen 

Over de religie van de in Niftarlake wonende Friezen is rechtstreeks wei
nig bekend. Maar we mogen voor vrijwel zeker aannemen dat informatie 
op dit punt uit de wijdere omgeving ook voor de Vechtstreek relevant is. 

Zeer waarschijnlijk hebben de Friezen verschillende goden gehad: een 
god voor de vruchtbaarheid, een god die verantwoordelijk was voor het 
losbarsten van natuurgeweld, een god voor de oorlog, enzovoorts. Deze 
goden hadden bovendien slechts zeggenschap over een geografisch beperkt 
gebied.5 Behalve in goden en godinnen moeten de Friezen ook in geesten en 
allerlei andere onzichtbare wezens hebben geloofd (zoals dwergen, elfen en 
ronddwalende zieltjes van gedode jonge kinderen).6 

Voor het contact met hun goden hadden de Friezen tempels ("fana") en 
godenbeeldjes ("idola"), vervaardigd uit klei, hout of steen. Ook waren er 
heilige bronnen en bomen en andere cultusplaatsen in de open lucht. 
Vrede, voorspoed of een goede oogst moesten via de cultus afgesmeekt 
worden. Om de goden gunstig te stemmen werden votiefgeschenken gege
ven. Daardoor bevatten de tempels vaak grote rijkdommen.5 

Er is nagenoeg niets bekend over hoe die tempels er uit zagen en over de 
handelingen die zich daar binnenin afspeelden. De vóór-christelijke Friezen 
geloofden in een bestaan na de dood; daarvan getuigen wapens en kostbaarheden die 
aan gestorvenen werden meegegeven. Aangenomen wordt dat ze met veel piëteit de 
nagedachtenis aan hun overleden voorouders in ere hielden en hun geesten bij 
bepaalde gelegenheden probeerden te raadplegen. Op religieuze hoogtijdagen werden 
in het openbaar mensenoffers gebracht7 

De in de "fana" samengebrachte kostbaarheden trokken soms dieven aan. Volgens 
het oud-Friese recht, de Lex Frisionum, was de straf die daarop stond niet mals: de 
schuldige moest naar de zee worden gebracht waar hem op het bij eb droogvallende 
strand de oren gespleten werden en de testikels uitgesneden; daarna werd hij geofferd 
aan de goden wier tempels waren geschonden8 

Bronnen inzake het zendingswerk onder de Friezen 

Over de komst van het christelijke geloof naar onze streken zijn we wat 
beter ingelicht. Dat danken we vooral aan de bewaard gebleven levens
beschrijvingen ("vitae") van later heilig verklaarde missionarissen. 

Daarvan zijn hier vooral te noemen: 
- Een Vita van Wilfried van York, tussen 711 en 720 geschreven door diens reisgezel 

Eddius Stephanus.^ 
- De Vita Vuiframni10 over bisschop Wulfram, uit de 8ste eeuw, waarvan de monnik 

Ionas mogelijk de belangrijkste auteur was. ' ' 
- Een Vita van Willibrord, die ongeveer 50 jaar na zijn dood werd geschreven door de 

beroemde Aikewijn (Alcuinus) van York, een verwant van Willibrord 12 
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- Het gewoonlijk als Vita I van Bonifatius aangeduide levensverhaal van de hand 
van de Engelsman Willibald, priester aan de St. Victorkerk te Mainz, dat kort na 754 
werd opgeschreven.'3 

- De Vita II van Bonifatius,1^ toegeschreven aan de Presbyter Ultrajectensis; de 
naam van deze schrijver is niet bekend, maar vermoed wordt dat hij een priester 
was van de St. Maartenskerk te Utrecht uit de vroeg-9de eeuw • 5 

- Een levensbeschrijving van Liudger, de Vita Liudgeri I, welke omstreeks 840 door 
diens neef Altfried werd geschreven; laatstgenoemde was tussen 839 en 849 abt van 
het klooster te Werden en bisschop van Munster J 6 

- Nog een tweede Vita over Liudger, ongeveer twee decennia later, tussen 855 en 865 
geschreven door een monnik van het klooster in Werden ' 7 

Het doel waarmee deze heiligenlevens werden beschreven was niet het vastleggen 
van historische informatie, maar het aantonen dat de beschreven personen echt hei
ligen waren. Dat laatste bepaalde wat de hagiografen (de auteurs van deze Vitae) wel 
of niet de moeite van het opschrijven waard vonden. Een kritische houding is 
geboden bij het gebruiken van dit bronnenmateriaal. Gelukkig is er over en rond 
deze bronnen inmiddels vrij veel geschiedkundige literatuur beschikbaar. 

Eerste Frankische invasie in zuidelijk Niftarlake 

In de 6de en 7de eeuw drongen de Franken door het veroveren van 
delen van Frisia steeds verder naar het noorden op. In Dorestad sloegen de 
Franken eigen munten. Ook de stad Utrecht, en daarmee het zuidelijkste 
deel van de pagus Niftarlake, kwam onder Frankisch bestuur. Breukelen en 
omgeving bleven echter Fries. De vroeg-8ste-eeuwse monnik en historicus 
Beda noemde het door Pippijn II op de Friezen veroverde gebied 'Citerior 
Fresia" (= Friesland-buiten-de-grenzen), maar vermeldde niet hoe die 
grenzen lagen. 

De Merovingische koningen en hun hofmeiers meenden dat de inlijving van bezet 
gebied en de verovering van nog weer verdere stukken Fries territoir beter zouden 
slagen als de Friezen tot het christendom werden bekeerd ' 8 Onder de onderworpenen 
van de Friezen ("Frisiones" of "Frisiavones") in het Scheldegebied gingen de geloofs
verkondigers Eligius en Amandus aan het werk. Omstreeks 630 bouwde de Frankische 
koning Dagobert I (die regeerde van 629 tot 639) in de stad Utrecht een kerkje, dat hij 
schonk aan de aartsbisschop van Keulen. Het was de bedoeling dat vanuit dat kerkje de 
verdere zending onder de Friezen zou worden georganiseerd '9 

Doordat de Friezen omstreeks 650 het door de Franken ingenomen Frisia 
Citerior heroverden kwam er van de uitvoering van die plannen niets 
terecht.20 De stad Utrecht kwam weer in Friese handen. In Dorestad brak 
de Frankische muntmeester zijn werk af. Zo ver schoof de Fries-Frankische 
grens dus weer naar het zuiden op. Heel Niftarlake werd opnieuw Fries.19 

Vrije mensen en horigen 

In deze onrustige tijden trad een belangrijke wijziging in de sociale struktuur op 
In de plattelandssamenlevingen was tot die tijd het kleingrondbezit overheersend, 
maar onder de veelvuldige dreiging van oorlogen verminderde het aantal zelfstan
dige kleine boeren sterk. Iedere vrije man was verplicht zijn koning in de strijd te 
volgen en moest zelf maar zien welke maatregelen hij nam voor de veiligheid van zijn 
achterblijvende gezin en bezittingen. Dat werd voor veel boeren een ondraaglijke 
last. Zo kwam menige kleine boer er toe zijn stukje land af te staan aan een groot
grondbezitter. Meestal kreeg hij het daarna in pacht van hem terug, Weliswaar raakte 
hij op deze manier economisch afhankelijk van de heer, werd hij een zogeheten 
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"horige", maar de heer had nu de taak een goed evenwicht te zoeken tussen zijn 
militaire verplichtingen jegens de koning en een goede bescherming van het thuis
front. Zo werd het grootgrondbezit overheersend 

Deze ontwikkeling verraadt duidelijk Germaanse (Frankische) invloeden, In de 
Germaanse maatschappij was aan het bezit van een stuk land het recht verbonden om 
te heersen over degenen die op dat stuk land woonden. Het Friese recht kende 
oorspronkelijk een dergelijk feodaal principe niet. Toch was de oudst bekende groot
grondbezitter op het platteland binnen de pagus Niftarlake, zoals uit het vervolg zal 
blijken, duidelijk een Fries 

Het grootgrondbezit kon bestaan uit één of uit meer landgoederen. In het laatste 
geval liet de bezitter vaak een leenman wonen op een landgoed dat hij niet recht
streeks zelf in gebruik had 

Alle bewoners van het landgoed ("villa", later "dorp" genoemd) vormden een 
gemeenschap waarvan de heer het hoofd was Hij had de rechtspraak in handen en 
tevens het recht om belastingen te innen. De kern van het landgoed werd gevormd 
door de vroon- of herenhoeve, de villa in engere zin, waar de heer zelf met zijn 
dienstpersoneel woonde.21 De heer had meestal het grootste deel van het landbezit 
verpacht; een klein deel had hij in eigen beheer. 

Eerste kersteningswerk niet erg succesvol 

Het vroeg-7de-eeuwse zendingswerk liet onder de Friezen in onze lage 
landen weinig resultaat achter. Eligius, Amandus en andere ijveraars voor 
het christelijke geloof waren Franken. Het was een belemmering dat zij de 
taal van de stammen die zij wilden bekeren niet spraken. Ook kan het feit 
dat zij beschouwd werden als handlangers van de Frankische veroveraars 
daarbij van invloed zijn geweest.18 

Na de dood van koning Dagobert I raakte het Merovingische Rijk in 
verval. Daardoor kwamen van daar uit gedurende enige tijd weinig verdere 
stimulansen voor de christelijke geloofszending.22 

Een uitzondering vormde Wulfram, de rond 695 gestorven Frankische bisschop van 
Sens, die in een visioen de opdracht zou hebben gekregen onder de Friezen te gaan 
prediken 23 Erg lang is hij waarschijnlijk niet in Frisia gebleven. Hij zocht de 
confrontatie met het heidendom Wulfram wees erop dat het dwaas was hout en stenen 
als goden te aanbidden Ook wordt van hem verteld dat hij op wonderbaarlijke wijze 
wist te voorkomen dat twee kinderen aan de afgoden zouden worden geofferd, terwijl 
ook een gehangene door zijn toedoen nog net aan de dood ontsnapte 2H 

Zendeling Wilfried van York 

De volgende missiepogingen kwamen uit Angelsaksisch Engeland. De 
oudst bekende geloofsprediker uit die hoek, die het gebied van de Friezen 
bezocht, was Wilfried van York. Hij kwam niet in de eerste plaats naar 
Frisia om hier te prediken, maar belandde er in 678 op doorreis naar 
Rome.9 Wilfried stond niet zo goed aangeschreven bij de Frankische hof-
meier Everwin van Neustrië, die het kustgebied tussen Loire en Schelde 
beheerste, en stak daarom wat noordelijker het toentertijd nog altijd erg 
smalle Kanaal over. In Frisia werd hij door koning Aldgisl gastvrij ontvan
gen. Een verzoek van Everwin om Wilfried aan hem uit te leveren werd 
door Aldgisl van de hand gewezen, waarmee laatstgenoemde de onafhanke
lijkheid van de Friezen ten opzichte van de Franken benadrukte.25 Wilfried 
maakte van zijn aanwezigheid in Frisia gebruik om er enig zendingswerk te 
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doen, vermoedelijk voornamelijk in de zuidelijker delen ervan. Later dat 
jaar doopte hij in de naam des Heren alle vooraanstaanden op een paar na 
en, volgens Eddius Stephanus, vele duizenden mensen van het gewone volk, 
nadat zij zijn prediking aanvaard hadden.26 

Dat Wilfried vele duizenden Friese bekeerlingen zou hebben gedoopt is waar
schijnlijk wel wat overdreven25 Reeds in 679 reisde hij uit Frisia verder door naar 
Rome Belangrijk is wel om op te merken dat de Friese koning Aldgisl blijkbaar niet 
negatief stond tegenover het christendom als zodanig, als het maar uit onverdachte 
hoek tot hem kwam, Hij gaf immers Wilfried toestemming om in zijn land te prediken 
Over een bekering van Aldgisl zelf is niets bekend. Waarschijnlijk was hij niet een 
van Wilfrieds dopelingen, gezien het feit dat zijn zoon Redbad, die hem in 679 op
volgde, nog een vurig aanhanger van de oude Friese godsdienst was, een "heiden" dus 
in christelijke ogen 27 

Grootgrondbezit in het Friese Niftariake 

Uit de tijd van Redbad weten we met zekerheid dat er ook in het door de 
Friezen beheerste deel van Niftariake sprake was van grootgrondbezit. Daar 
zetelde toen een Friese edelman, Wurssing geheten28 met de familienaam 
Ado (zie Afbeelding 2). In ieder geval behoorden Zwesen (een nu verdwe
nen plaats die in Zuilen, tussen Utrecht en Maarssen, lijkt te zijn opgegaan), 
Attingahem (Breukelen)3 en Werinon (Nederhorst? Muiderberg?)29 tot zijn 
bezittingen. Ook zuidelijker heeft hij nog bezit gehad: Eiteren (waarschijn
lijk het latere IJsselstein), misschien ook Houten.28 

Attingahem komt van de Friese persoonsnaam Attinga en betekent de 
woonplaats van Attinga. De naam Attinga betekent zoon van de man die 
Atte heette en de naam Atte is taalkundig nauw verwant aan Ado. Àttinga 
was dus vrijwel zeker een familielid van Wurssing. Hij kan zeer wel de 
stichter van de villa in Breukelen zijn geweest. In die richting wijst ook het 

Wurssing, met de familienaam Ado 
x Adalgard 

Notgrim Thiadgrim (Thiadgrimus) 
(Nothgrimus) x Liafburg (Liafwin) 

Gerfried Liudger Hildegrim Heriburg Hriatrud 
(Gerfridus) (Liudgerus) (abdis) x Hemric 

heer van 
Essen 

I 
Altfried 

(Altfridus) 

Afb. 2. Nakomelingen van Wurssing, die in ditartikel een rol spelen. 
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feit dat de naam Attingahem tot in de 11de eeuw in gebruik bleef, dus tot 
lang na de dood van Attinga, zonder dat de persoonsnaam door een andere 
werd vervangen. De oorsprong van deze villa zou dan laat in de 7de eeuw 
gelegen hebben. 

Wurssing behoorde tot dat deel van de Friese aristocratie dat zich 
aangetrokken voelde tot het christendom en dat eigenlijk pro-Frankisch 
gezind was.28 

Komst van Willibrord 

In 690 kwam er opnieuw een belangrijke Angelsaksische zendeling naar 
deze kant van de Noordzee, die toen nog Mare fresecum (= Friese Zee) werd 
genoemd. Willibrord. Hij was een duidelijke vertegenwoordiger van een 
gewijzigde oriëntatie van de Angelsaksen: zij maakten zich los van de oude 
christelijke geloofswereld in Ierland, die verwant was aan de door de 
apostel Marcus gestichte Koptische kerk in Egypte, en richtten de blik meer 
op de Roomse wereld van het Europese vasteland. 

De Frankische machthebber Pippijn II wees aan Willibrord het op de 
Friezen veroverde gebied als missieterrein toe. Hij plaatste Willibrord en de 
zijnen onder een bijzondere rechtsbescherming opdat de heidense Friezen 
waaronder zij zich begaven niet in de verleiding zouden komen de vreem
delingen tijdens hun prediking uit de weg te ruimen.30 

Vermoedelijk kort daarop had Willibrord een onvruchtbaar gesprek met 
de Friese koning Redbad. Veel meer dan zijn vader associeerde Redbad het 
christendom met de Frankische pogingen tot machtsuitbreiding. Hoewel hij 
de Angelsaksische zendelingen die naar Frisia kwamen geen kwaad hart 
toedroeg, verleende hij hun daarom toch geen medewerking.31 In een voor
spellende droom kwam Willibrord er achter dat alle pogingen om koning 
Redbad te bekeren vergeefs zouden zijn. "Want in deze nacht heb ik hem in 
een droomgezicht vastgebonden gezien in vurige boeien".32 Dat kon niet 
anders betekenen dan de onvermijdelijkheid van Redbads verdoemenis.33 

Na een reis naar Denemarken,34 die eveneens weinig succes opleverde,3-
ging Willibrord naar Rome om de paus een bekrachtiging van zijn missie
opdracht te vragen. In 695 wijdde de paus Willibrord tot bisschop van de 
Friezen. Hij werd daarmee ook de eerste bisschop die kerkelijk gezag kreeg 
toegekend over heel Niftarlake. 

Tweede Frankische invasie in zuidelijk Niftarlake 

Tegen het einde van de 7de eeuw kwamen de Franken opnieuw deze 
kant op. Pippijn II, ook wel Pippijn de Middelste genoemd (zie Afbeelding 
3), had toen in het hele Frankische Rijk de macht veroverd en van die 
macht maakte hij gebruik om de Rijndelta, het mondingsgebied van enkele 
rivierlopen, opnieuw in bezit te nemen. In 695 had hij dat gebied groten
deels veroverd, nadat hij in 689 de door Redbad geleide Friezen bij 
Dorestad had verslagen en vervolgens in 690 ook Utrecht in handen had 
gekregen. Hij regelde dat Willibrord zich daar als missiebisschop kon 
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Arnulf, bisschop van Metz Pippijn de Oude 

Ansegisel gehuwd met Begga 
I 

Pippijn de Middelste 
I 

Karel Martel 
I 

Pippijn de Korte 
I 

Karel de Grote 

Afb. 3 Stamlijn van Karel de Grote. 

vestigen. Laatstgenoemde trof in Utrecht de puinhopen aan van het kerkje 
dat koning Dagobert I tijdens diens veldtocht naar het land der Friezen 
daar gebouwd had. Op dezelfde plek, binnen de muren van het castellum, 
stichtte Willibrord zijn kathedraal, die hij aan St. Maarten wijdde. 

Verder noordwaarts dan Utrecht is Pippijn II niet gekomen. Men zou 
kunnen zeggen dat hij de oude grens van het Romeinse Rijk had hersteld, 
langs Utrecht en de Oude Rijn.19 Redbad bleef het stroomgebied van de 
Vecht benoorden Utrecht beheersen. Bij een vervolgens tussen Pippijn en 
Redbad gesloten en met gijzelaars gewaarborgd vredesverdrag werd de 
Friese koning in het bezit gelaten van het hele Friese kustgebied voor zover 
dat zich ten noorden van de Oude Rijn uitstrekte. Dat Pippijn zijn Friese 
tegenstander in zijn waarde had gelaten kwam ook tot uiting in het kort na 
710 gesloten huwelijk tussen Pippijns jongste zoon Grimoald en Redbads 
dochter Theudesinda. Die verbintenis maakt duidelijk dat Pippijn niet de 
bedoeling had het hele Friese koninkrijk zonder meer bij het Frankische 
Rijk in te lijven. Ongetwijfeld zal Pippijn met dat huwelijk politieke 
bedoelingen hebben gehad, maar die zijn nooit aan het licht gekomen 
omdat Grimoald betrekkelijk kort na zijn trouwen (vóór of in 714) te Luik 
werd vermoord. Over het verdere lot van Theudesinda is niets bekend en 
er schijnen geen kinderen van dit echtpaar te zijn geboren.36 

Koningsgoederen voor de kerk 

De Frankische machthebbers probeerden het werk van de zendelingen te 
steunen door een premie uit te loven voor de heidenen die zich lieten 
dopen of die er actief voor zorgden dat de geloofspredikers niet lastig 
gevallen werden. Ook op andere manieren boden de Franken de missio
narissen bescherming. Dat was maar al te zeer noodzakelijk omdat die 
geloofsijveraars de Friezen nogal eens tegen zich innamen door hun tempels 
te vernietigen en hun goden te beledigen. Uit veiligheidsoverwegingen 
predikte Willibrord ook voornamelijk in Friese gebieden die al onder Fran
kisch gezag stonden, zoals Utrecht, Holland en Zeeland.37 
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In de tijd van de Frankische verovering van het gebied ten zuiden van de Rijn, 
tussen 688 en 695, moeten heel wat goederen door confiscatie of anderszins in handen 
van de Frankische koning zijn gekomen. In de eerste plaats de Romeinse Rijnforten, 
zoals Vechten, Utrechten Dorestad, maar ook landgoederen3S 

De Frankische koningen voelden zich gerechtigd alle Rijncastella, of wat daar 
maar van mocht resten of voor doorgaan, aan hun domeinen toe te voegen omdat zij 
zichzelf als de opvolgers in rechte van de Romeinse "caesares" zagen 3*> 

Een tiende deel van deze aldus verkregen koningsgoederen werd door de hofmeier 
Pippijn II aan de kerk van Willibrord te Utrecht geschonken, welke schenking op 23 
mei 753 door koning Pippijn III werd bevestigd.^Machthebbers na Pippijn II zouden 
er nog verschillende schenkingen aan toevoegen 

Willibrord vestigde niet alleen opnieuw een kerk in de stad Utrecht, hij 
verbond er ook een convent aan dat uit zou groeien tot één van de 
belangrijkste culturele centra van het Frankische Rijk, met name door de 
school die er deel van uitmaakte.12 

Toch durfde hij niet alleen op Utrecht te vertrouwen als enige uitvals
basis voor de zending onder de Friezen. Daarvoor vond hij die plaats nog te 
gevaarlijk gesitueerd. Bijgevolg stichtte Willibrord ook kloosters op grotere 
afstand van het Friese missiegebied, die konden dienen als vormings
centrum voor zendelingen en als toevluchtsoord in moeilijke tijden. In 706 
kreeg hij land in Echternach waarop een klooster kon worden gebouwd en 
in 714 land voor hetzelfde doel in Susteren.37 

Niftarlake weer volledig in Friese handen 

Ondanks het huwelijk van Grimoald en Theudesinda lijkt de situatie 
nabij de Frankisch-Friese grens gespannen te zijn gebleven. Onder die 
omstandigheid werd de pro-Frankische, pro-christelijke Wurssing al snel 
door de Friezen als een collaborateur beschouwd, waarop zijn bezittingen 
door hun koning Redbad verbeurdverklaard werden. Wurssing voelde zich 
daarna genoodzaakt te vluchten naar Pippijns zoon Grimoald. 

In 714 stierf de hofmeier Pippijn II de Middelste. Zijn zoon Grimoald was 
toen al dood. Meteen na het overlijden van Pippijn viel het Frankische Rijk 
aan burgeroorlog en wanorde ten prooi. Redbad maakte hiervan gebruik en 
heroverde Utrecht en het hele verdere gebied dat hij enkele tientallen 
jaren tevoren aan de Franken had verloren.19 

Willibrord nam noodgedwongen de wijk naar het klooster in Echternach, 
terwijl de Friezen ondertussen "de jonge aanplant van de kerk in zijn 
missiegebied met wortel en tak uitroeiden".37 

Karel Martel; heel Niftarlake deel van het Frankische Rijk 

Uit de machtsstrijd in het Frankische Rijk kwam Karel Martel, de 
bastaardzoon van Pippijn II, in 717-718 als overwinnaar te voorschijn. Hij 
zette daarop de veroveringspolitiek van zijn vader voort.40 Daarbij kwam 
het hem zeer goed uit dat de Fries Redbad in 719 zijn laatste adem uitblies. 
In 718 namen de Franken de stad Utrecht weer in bezit, waarna hij meteen 
doorstootte tot aan het Vlie. In 734 strekte de Frankische overheersing zich 
uit tot aan de uitmondingen van Ee en Lauwers op het wad.41 
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Meteen nadat in 718 het hele gebied van Niftarlake definitief bij het 
Frankische Rijk was ingelijfd kwam Wurssing hier weer terug om zijn 
goederen opnieuw in bezit te nemen. Hij werd door Karel Martel in zijn 
positie bevestigd, mede vanuit de gedachte dat daarmee de verbreiding 
van het christelijke geloof in Niftarlake kon worden gediend. In tegen
stelling tot sommige andere Friese grootgrondbezitters in veroverd gebied 
hoefde Wurssing niet te duchten voor inbeslagneming; integendeel, hij 
kreeg er zelfs nieuw bezit bij.28 

Ook met Karel Martel knoopte Willibrord goede betrekkingen aan. Karel 
bracht de noodzaak om de Friezen te kerstenen nog eens extra onder de 
aandacht van Willibrord. Hij bevestigde in 719 de vestiging van de 
bisschopszetel in de stad Utrecht. De kathedrale kerk werd hersteld. 

Bonifatius in de Vechtstreek 

Inmiddels was in 716 wederom een belangrijke Angelsaksische geloofs-
prediker naar onze streek gekomen. Hij heette Wynfrith, maar werd na 718 
breder bekend onder zijn christelijke naam Bonifatius. Al op jeugdige 
leeftijd verklaarde Wynfrith dat hij zijn leven in dienst van God wilde 
stellen. Zijn vader had daar aanvankelijk bezwaren tegen, maar nadat hij 
ernstig ziek was geworden stemde hij er toch mee in dat zijn zoon het 
religieuze pad opging.42 

Wynfriths eerste pogingen om het christelijke geloof uit te dragen onder 
de Friezen bleven vruchteloos. Niemand wilde of durfde zich laten dopen. 
Toen besloot hij zich te laten leiden door de raad die God aan de profeet 
Jeremia had gegeven om niet te zaaien onder de doornen. Hij keerde terug 
naar zijn klooster om zich nader te beraden en reisde vervolgens naar 
Rome om zich onder de bescherming van de paus te stellen en diens oor
deel te vragen. Bij die gelegenheid kreeg hij de Romeinse naam Bonifatius 
("de Weldoener"). Met nieuwe moed keerde hij terug naar dat deel van het 
land der Friezen dat inmiddels door Karel Martel was veroverd. 

Uit een mededeling van zijn opvolger Liudger weten we dat Bonifatius 
toen vooral hier in de buurt enige tijd zendingswerk heeft gedaan, eerst in 
Woerden, daarna in Attingahem bij de Vecht (= Breukelen) en vervolgens 
in Felison of Velsen.43 

Ia zijn prediking maakte Bonifatius, evenals vóór hem Willibrord, veel gebruik 
van een in die tijd populaire "evangeliënharmonie" De christelijke boodschap zat 
voor buitenstaanders zo moeilijk in elkaar dat de geloofsverkondigers niet ook nog 
eens met vier verschillende evangeliën moesten aankomen, die elkaar bovendien op 
onderdelen leken tegen te spreken. Daarom maakte al in 180 Tatianus één verhaal van 
de evangeliën, waarbij hij ook het (later apocrief verklaarde) Evangelie naar Thomas 
als bron gebruikte. Belangrijk in het Evangelie naar Thomas is, dat het beter aansloot 
op de heidense geloofsbeleving, vooral vaar het stelt dat het goddelijke in alles en 
overal, in de mens en op de aarde, aanwezig is. Zo zou Jezus, volgens Thomas, gezegd 
hebben: "Kloof een stuk hout en ik ben daar, til een steen op en jullie zullen mij daar 
vinden". 

Evenals de meeste andere zendelingen richtte Bonifatius zijn geloofs
verkondiging eerst op de voornaamsten. Waren dezen bekeerd, dan volgde 
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de rest meestal vanzelf. Omdat de godsdienst gewoonlijk nauw verweven 
was met de politieke en maatschappelijke strukturen kon een overgang 
naar het christendom snel in zijn werk gaan (maar evenzo, als het getij 
keerde, een terugval in de oude religie; denk aan wat er omstreeks 650 in 
en rond Utrecht gebeurde). 

In Attingahem, waar hij waarschijnlijk rond het jaar 720 heeft gepredikt, 
kreeg Bonifatius inderdaad de gezochte steun van de plaatselijke macht
hebber. Velen lieten zich dopen. Dat betekende in die tijd overigens niet dat 
ze het christelijke geloof volledig aanvaard hadden, maar slechts dat ze 
bereid waren zich verder in het nieuwe geloof in te laten wijden. Was 
iemand eenmaal gedoopt en viel hij vervolgens terug in heidense 
praktijken, dan zag de kerk zich daardoor echter wel gerechtigd hem met 
harde hand terug te voeren op het christelijke pad.44 

Bonifatius stichtte in Attingahem (Breukelen) op aan hem daartoe be
schikbaar gestelde grond een godshuis dat hij aan St. Pieter wijdde. Vrijwel 
zeker was het een geheel uit hout opgetrokken gebouw, dat dienst deed als 
kapel of kerk. Kerkbouwactiviteiten ter plaatse in latere tijden hebben er 
niets van over gelaten. Het godshuis stond op de oeverwal van de Aa, de in 
die tijd belangrijkste van de twee langs het Ronde Dorp stromende 
Vechtarmen, tegenover de woonplaats van de heer van de villa.21 

Het is een fascinerende, maar helaas niet met zekerheid te beantwoorden vraag of 
er op de plek vaar Bonifatius zijn godshuis vestigde tevoren iets anders heeft gestaan. 
Willibald, die bij het schrijven van het levensverhaal van Bonifatius nog gebruik kon 
maken van hem door ooggetuigen verschafte informatie, verhaalt dat Bonifatius in 
het gebied van de "gens pagana Fresonum", de heidense Friezen, de "fana" of go
dentempels verving door "ecclesiae". >3 Uit zijn geschrift is niet duidelijk of Bonifatius 
daarbij de "fana" eerst liet afbreken, om daarna tot nieuwbouw over te gaan, dan wel 
of hij de bestaande gebouwen eenvoudigweg na een speciale wijding tot kerk geschikt 
liet maken. Ook ontbreken gegevens over de specifieke gang van zaken in Attinga
hem. Wel is in algemene zin bekend dat de pausen het niet direct nodig vonden dat de 
"fana" eerst geheel werden opgeruimd; na het sprenkelen van wijwater mochten de 
christelijke altaren rustig in de ontruimde tempels worden geplaatst en de relieken in 
de altaren geborgen. Ze meenden zelfs dat het de bekeerlingen daardoor gemakke
lijker zou vallen de weg naar het Huis des Heren te vinden, omdat het bedehuis hun 
van ouds vertrouwd was45 

Vanuit de kerk van Attingahem vond ook de zielzorg plaats voor alle 
mensen die verder naar het noorden woonden. De parochie van Attingahem 
was dus, vooral in het begin, aanmerkelijk groter dan het wereldlijke ge
bied van Attingahem. 

Na Bonifatius' zendingswerk in Velsen liet de oude bisschop Willibrord 
blijken dat hij Bonifatius graag als zijn opvolger zou willen hebben. Maar 
laatstgenoemde hield een bisschopswijding door de wijbisschop Willibrord 
af. Hij wilde er eerst ook met paus Gregorius II over spreken.46 

Begin van een kerkelijke tweedeling van de pagus Niftarlake 

Per 1 januari 723 schonk Karel Martel het koningsgoed binnen en buiten 
de muren van het "castrum" Utrecht alsmede de "villa vel castrum" Vechten 
in de pagus Niftarlake, met alles wat er toe behoorde, aan de jonge kerk 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 7 nr . 2, 1992 



76 

van Utrecht, die ook toen nog werd geleid door haar stichter Willibrord.38 

Hiermee werd een tweedeling van het gebied van Niftarlake ingezet die we 
eeuwen later ook nog tegen zuilen komen.47 

Opmerkelijk is dat in de oorkonde uit 723 Vechten zowel met "castrum" 
ais met "villa" werd omschreven.48 

In 732 versloeg Karel Martel bij Poitiers, ongeveer 300 kilometer ten zuidwesten 
van Parijs, de vanuit het zuiden opdringende Arabieren. Hun opmars vanuit Noord-
Afrika, via Spanje verder Europa in werd daarmee definitief tot staan gebracht 

Na deze overwinning was de positie van Karel Martel in het Frankische Rijk on
betwist Toen de in naam regerende Merovingische koning stierf kon Karel het zich 
zelfs veroorloven de koningstroon onbezet te laten en zelf het Frankische Rijk te 
regeren tot aan zijn dood in 741 

Twee jaar vóór Kartel Martel overleed, in 739, Willibrord. De bisschops
zetel van Utrecht bleef daarna enige jaren onbezet. Omstreeks die tijd kon 
Frisia Citerior in algemene zin voor redelijk gekerstend doorgaan, al bleef 
de stichting van nieuwe kerken en parochies daarbij achter. Zo vielen in 
onze omgeving Zwesen en Maarssen onder de parochie van de Dom en 
ressorteerde de hele Vechtstreek ten noorden ervan nog geruime tijd onder 
de parochie van Attingahem. In de noordelijker delen van Frisia was toen 
nog betrekkelijk weinig gepredikt.49 Het Utrechtse missieklooster had in de 
nadagen van Willibrords episcopaat sterk aan zendingsdrang ingeboet. De 
bisschop van Keulen vond na de dood van Willibrord alleszins aanleiding 
het uitblijven van een bisschoppelijke organisatie in de Utrechtse diocees te 
kritiseren en daaraan de wens te verbinden dat hij in zijn oude rechten 
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Afb 4. "Handtekeningen" van Pippijn de Korte (boven) en Karel de Grote (onder). 
Pippijn schreef zelf alleen het kruisteken binnen de tekst "Signum 'f gloriosissimo 
pippino rege'1 (Teken van de zeer roemruchte koning Pippijn), Karel de Grote tekende 
enkel het ruitje binnen het monogram. De rest werd door een klerk geschreven. 
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werd hersteld. Immers, bij beschikking van koning Dagobert I was Utrecht 
met het gehele Friese achterland aan de Keulse bisschopsstoel toegewezen. 
Bonif atius wist slechts met moeite het voortbestaan van het bisdom Utrecht 
veilig te stellen.50 

Pippijn de Korte de eerste koning uit het geslacht der Karolingen 

Karel Martel werd opgevolgd door zijn zoon Pippijn III, die de bijnaam "de Korte" 
kreeg (zie Afbeelding 3) Aanvankelijk nam ook deze Pippijn officieel de positie van 
hofmeier in. Boven hem stond in naam nog de Merovingische koning Childerik III, 
maar die werd eigenlijk slechts getolereerd omdat er een zichtbaar staatshoofd nodig 
was in de tijd dat Pippijn een veldtocht maakte in vijandelijk land. Nadat Pippijn als 
overwinnaar was teruggekeerd werd de aanwezigheid van een schijnkoning verder 
overbodig geacht. In 751 of 752 werd Pippijn de Korte officieel door de Franken als 
hun koning aangewezen. De belangrijkste bisschoppen zalfden hem met heilige olie 
ter bekrachtiging van zijn nieuwe waardigheid. De afgezette laatste koning der 
Merovingen werd samen met zijn zoon naar een klooster gestuurd. 

Liudger, geloofsprediker van Niftarlaakse bodem 

In de tijd van Pippijn III de Korte viel het begin van het optreden van 
de prediker Liudger. Hij was nu eens geen buitenlander, maar een 
kleinzoon van de eerder genoemde Wurssing (zie Afbeelding 2), geboren in 
de Vechtstreek. Hij kwam ter wereld te Svecsnon of Svashna. Meestal 
wordt dat gezocht in het gebied van Zwesen, waar zich later Zuilen ont
wikkelde. Enige tijd is gedacht dat Svecsnon misschien bij de Swaesborg/ 
Snaefsborg in Maarssen lag, maar dat is inmiddels afdoende weerlegd.51 

Bijna was de geschiedenis anders gelopen. Bij de geboorte van Liudgers moeder 
Liafburg was haar grootmoeder van vaderszijde boos dat er in de familie alleen maar 
meisjes werden geboren. Ze gaf opdracht het pasgeboren meisje te doden 52 Dat mocht 
men volgens het Friese recht doen zolang een kind nog geen voedsel tot zich 
genomen had. Maar de voor het kind al paraat staande min zag kans tussenbeide te 
komen en de baby wat honing op de lippen te smeren. Het kind likte ervan en 
daardoor was het niet langer geoorloofd het van het leven te beroven 5^ 

Ook de geboorte van Liudger zelf verliep niet zonder moeilijkheden. Toen Liafburg 
in verwachting was van Liudger moest haar man Thiadgrim op reis. Bij zijn terugkeer 
holde zij op hem toe. Daarbij struikelde ze en viel met haar zijde op een paal. Men 
verwachtte dat daardoor zowel zijzelf als de baby in haar schoot het leven zouden 
verliezen Maar "doordat de goddelijke barmhartigheid zich over haar ontfermde, 
herleefde haar geest" en spoedig daarna kwam een gezonde Liudger ter wereld 54 

Als kind legde Liudger een grote belangstelling voor studie aan de dag. 
Om die reden vertrouwden zijn ouders hem aan Gregorius van Utrecht toe. 
Aan de Domschool aldaar en vervolgens bij de beroemde Alkewijn (die ook 
wel Alcuin of Alcuïnus werd genoemd) in York werd Liudger opgeleid tot 
geestelijke en gemotiveerd tot het zendingswerk. 

Religieuze erfenissen uit het vóór-christelijke verleden 

Hoewel de predikers zich beijverden - de een krachtdadiger dan de 
ander - om de elementen van de heidense godsdienst te vernietigen, vond 
ook vermenging plaats van de vóór-christelijke religie en het christendom. 
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Het geven van votiefgeschenken aan de goden overleefde in christelijke tijden in 
het leggen van ex-voto's bij graven van heiligen.55 

Tot in de vorige eeuw verden bepaalde voorwerpen (vooral stenen bijlen, onder de 
naam van 'donderbeitels') onder de daken van boerderijen en woonhuizen weg
gestopt, als afweermiddel tegen blikseminslag.56 

Processies met brandende kaarsen kunnen gezien worden als de verchristelijkte 
vorm van de vóór-christelijke gewoonte vuur als afweermiddel tegen heksen en 
veeziekte te gebruiken 55 

De heidense angst voor rondwarende verschijningen van om het leven gebrachte 
kinderen ging over in vrees voor het rondwaren van zieltjes van kinderen, in het 
bijzonder zuigelingen, die geen rust konden vinden omdat zij ongedoopt waren 
gestorven, wat weer leidde tot de christelijke neiging pasgeboren kinderen zo snel 
mogelijk te dopen.57 

Afb 5. West-Europa in de tijd van Karel de Grote. 
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Karei de Grote steunde Liudger 

In 768 stierf Pippijn de Korte. Hij had zijn twee zonen tot zijn opvolgers 
bestemd, maar de jongste stierf al spoedig; daardoor werd Karel de enige 
koning. Hij kreeg al jong de bijnaam Karel de Grote, want groot was hij naar 
lichaam en geest.''8 

Karel trad inzake de kerk en de geestelijkheid op als een beschermer maar tevens 
als een streng gebieder In de randgebieden van het Frankische Rijk bevorderde hij 
de voortgang van het zendingswerk. In die delen van zijn rijk vaar het christendom 
reeds lang vaste grond had gevonden voelde Karel de Grote het als zijn plicht mis
bruiken en afdwalingen van de christelijke levensstijl tegen te gaan.59 

Liudger werkte in die tijd onder de Friezen in de streken rond de buurt 
waar Bonifatius was vermoord en waar een kerkje was opgericht bij een 
haventje (de kern van het latere Dokkum). Hij ging daar mee door totdat de 
opstand onder leiding van Widukind hem in 784 noopte Friesland te 
verlaten.60 In 786, toen de rust weergekeerd was, werd hij door Karel de 
Grote aangewezen als geloofsverkondiger in Friesland beoosten de Lauwers. 
De Friezen daar hadden te kennen gegeven wel bereid te zijn een prediker 
te accepteren en christenen te worden, mits ze de prediker maar konden 
verstaan; hij moest dus Fries kennen. Liudger sprak Fries en was daardoor 
de aangewezen man.61 Uit de aan de Friese religie onttrokken "fana" liet 
Liudger grote hoeveelheden kostbare gouden en zilveren voorwerpen naar 
Utrecht overbrengen; daarvan kwam tweederde aan koning Karel terwijl de 
rest door bisschop Alberik aan het Utrechtse missieklooster werd 
gegeven.62 In 792 werd ook westelijk Saksenland aan het werkgebied van 
Liudger toegevoegd.60 

In Werden aan de Roer stichtte Liudger in 799 een klooster Even leek dat een 
onuitvoerbaar werk. Toen Liudger en de zijnen aankwamen op de hem door een 
goddelijke openbaring aangewezen bouwplaats troffen zij daar een dicht woud aan 
Maar toen Liudger in de nacht tot God bad hoe het nu verder moest stak een hevige 
storm op die de bomen op de uitgekozen plek velde Zijn metgezellen stelden met ver
wondering vast dat "zelfs de elementen de knecht Gods dienden" 6 3 Het klooster werd, 
dank zij Liudgers voorbeeld, een centrum van cultuur, niet alleen de toen algemeen 
beoefende Latijnse cultuur, maar tevens de cultuur in de volkstaal. Bovendien was het 
een famiiieklooster Het was in die tijd gebruikelijk bij vooraanstaande families dat er 
een klooster werd gesticht, bedoeld weliswaar voor christendom en cultuur, maar ook 
om er de grafstede voor de leden van die familie onder te brengen en om de traditie en 
roem van de familie uit te dragen. Dit famiiieklooster Werden kwam na Liudger onder 
de leiding van zijn broer Hildegrim, vervolgens van zijn neef Gerfried en later nog 
van het familielid Altfried. Liudger gaf zijn erfgoederen in de Vechtstreek aan het 
klooster Werden. Zo raakte ook Attingahem geheel of ten dele in het bezit van dat 
klooster.6/* 

Alh. 6. Munten met de beeltenis van 
Karel de Grote. De linkse werd gesla
gen naar aanleiding van zijn kro
ning tot keizer, de tweede is vermoe
delijk van Zuid-Europese herkomst, 
de rechtse (met de naam Karlus) is 
van Germaanse makelij. 
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Tot aan het eind van de 8ste eeuw was Attingahem nog steeds de enige 
parochie in de Vechtstreek ten noorden van Utrecht. Maar omstreeks 800 
stichtte Liudger daar een tweede kerk en wel op aan zijn familie 
toebehorende grond in Werinon.65 Om de kerk van Werinon een blijvende 
financiële basis te geven werden bepaalde bezittingen van de kerk van 
Attingahem overgedragen aan die van Werinon. Toen Liudger zijn familie
bezit schonk aan het klooster Werden kwam ook de kerk en al het land in 
Werinon in eigendom van dat klooster. Later gingen veel goederen die 
Werden bezat over in handen van het Kapittel van St. Marie.66 

Na enig tegenstribbelen werd Liudger in 804 of 805 op Karels verzoek 
bisschop van Munster. Behalve dat deel van Saksen vielen vijf Friese 
gouwen onder Liudgers bisschoppelijk gezag.60 Hij overleed in 809 in Bil-
lerbeck.67 Dertig dagen na zijn overlijden werd op aanwijzing van de keizer 
en volgens Liudgers eigen verlangen zijn lichaam overgebracht naar Wer
den, om daar te worden begraven op een door hemzelf aangewezen plek. En 
opnieuw een wonder: het lijk vertoonde nog geen spoor van ontbinding.68 

Noten 
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overige heeft de inhoud van dat artikel nog steeds zijn geldigheid, 
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