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Bonifatius, Velsen en Breukelen 
Arie A. M anten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Al spoedig nadat ik mij intensiever ging verdiepen 
in de Middeleeuwse geschiedenis van Breukelen en 
omgeving' stuitte ik op een oude mededeling dat de 
missionaris Bonifatius (ca. 674 - 754) omstreeks 
720 zendingswerk deed in Woerden, in Attingahem 
(= Breukelen) aan de Vecht, en in Velsen.2 Deze 
mededeling komt voor in de levensbeschrijving die 
de uit de Vechtstreek afkomstige evangelieprediker 
Liudger (742 - 809) schreef over een van zijn be
langrijkste leermeesters, de Utrechtse Abt Grego-
rius.3 Liudger, die stamde uit een zeer godvruchtige 
familie, heeft in zijn jonge jaren de oude Bonifatius 
nog gekend en schreef ook over hun ontmoeting. 

Eind mei 1999 kwam ik er eindelijk toe eens in 
Velsen te gaan kijken naar het kerkje (Afbeelding 1), 
dat Bonifatius daar - zo dacht ik - had gesticht. Dat 
het bedehuis zijn oorsprong vond in de tijd van Bo
nifatius staat vast, omdat het volgens een oude oor
konde, waarvan de echtheid weliswaar omstreden 
is maar de ouderdom niet,4 door Karel Martel (ca. 
676 - 714) geschonken zou zijn aan de door Willi-
brord gestichte Abdij van Echternach. 

Tot mijn verwondering bleek zowel in een infor
matiepaneel bij de kerk als in een meer algemeen 
informatiepaneel niet ver daar vandaan, de kerste
ning van Velsen niet aan Bonifatius maar aan de 
ongeveer 17 jaar oudere Willibrord te worden toe
geschreven. Bovendien is de Middeleeuwse kerk 
van Velsen een Engelmunduskerk en niet een Pie
terskerk, zoals ik min of meer had verwacht omdat 
de pausgezinde Bonifatius de kapellen en kerken 
die hij hielp stichten heel vaak aan Sint-Pieter (de 
heilige Petrus) wijdde (zo ook in Breukelen). 

Bijgevolg zat ik met drie prangende vragen. Was 
ik wel op de goede plek geweest, op welke gronden 
wordt een relatie gelegd tussen de kerstening van 
Velsen en Willibrord, en is in Velsen zelf meer be
kend over een optreden aldaar van Bonifatius? 

Om geen onderzoek te beginnen dat vermoede
lijk al lang was gedaan, zocht ik eerst uit of in Vel
sen een geschiedkundige vereniging bestaat. Dat 

Afb. 1. De Engelmunduskerk te Velsen (foto J. Leeste-
maker, Santpoort-Noord, juli 1999). 

bleek het geval en via de Historische Kring Velsen 
kwam ik in contact met de heer Siebe Rolle, die in 
december 1998 juist een zeer informatief boekje 
had gepubliceerd over de oudste geschiedenis van 
Velsen.5 Dat hielp me snel een eind verder. 

Willibrord, Engelmundus, Bonifatius 
Velsen was 20 eeuwen geleden een belangrijke 

plaats door de aanwezigheid van twee Romeinse 
fortificaties met een bijbehorend vlootstation.s Het 
lag op de oude stroomrug aan de zuidoever van het 
toen daarlangs stromende oer-U, de noordelijkste 
Rijntak in die tijd, op circa 65 kilometer stroomaf-
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Afib. 2. Vroeg-Romeins Nederland (volgens Polak en 
Wynia, 1991). 1 = open water, 2 = zone van de grote 
rivieren, de hoofdverbindingen in een tijd waarin het 
meeste, zo niet alle transport over water plaatsvond; 
A - D = belangrijke Romeinse fortificaties (A: Velsen, 
B: Vechten, C: Nijmegen, D: Valkenburg). 

waarts van Vechten (Fectio) via Vecht en oer-U 
(zie Afbeelding 2).7 De inheemse Friese bevolking 
woonde in die tijd verspreid in de wijde omgeving 
daarvan en moest belasting betalen aan de Romei
nen.6 

Toen de Franken omstreeks 690 daar de macht 
overnamen van de sinds circa 200 na Chr. weer 
vrije Friezen verklaarden de overwinnaars de voor
malige Romeinse forten tot kroongebieden of ko
ningsgoed waarover zij vrij konden beschikken. De 
evangelieverkondiger Willibrord vond, volgens zijn 
biograaf Alkewijn (Alcuinus, ca. 735 - 804) die 
plek belangrijk genoeg om daar spoedig een kerk te 
stichten, of door helpers te laten stichten, die mede 
kon dienen als uitvalsbasis voor verder missiewerk. 
Toen echter de Friezen in 714 het gebied herover
den, trok Willibrord zich om veiligheidsredenen 
vandaar terug. 

Na de dood van de Friese koning Radbod (719) 
keerde het tij opnieuw. De Franken namen, onder 
leiding van Karel Martel, niet alleen Utrecht weer 
in, maar maakten zich meteen ook opnieuw meester 

van het noordelijk en westelijk daarvan gelegen 
voormalige missiegebied van Willibrord. Willibrord 
keerde ijlings terug en begon met een aantal mede
werkers (waaronder Werenfridus en mogelijk ook 
Engelmundus) een tweede missie in het veroverde 
gebied. Ook Bonifatius kwam hem daar spoedig te 
hulp.« 

Willibrord wijdde de kerk van Velsen aan de 
apostel Paulus. Tegen de zuidelijke buitenwand van 
deze houten zaalkerk werd na verloop van tijd mo
gelijk een Engelmunduskapel bijgebouwd. Engel
mundus was in de 16de eeuw aantoonbaar de pa
troonheilige van Velsen, maar kreeg die rol waar
schijnlijk al eerder. In het eind van de 15de eeuw 
werd de kerk verbouwd en vergroot, waarbij de ka
pel in de kerk werd opgenomen. Geleidelijk kreeg 
de Velser kerk daarna vermoedelijk de naam Engel-
munduskerk.9 

Het heiligenleven van Engelmundus werd pas in 1564 op 
schrift gesteld. In die tekst lezen we, dat hij in Engeland werd 
geboren uit christelijke ouders van Friese afkomst. Op jeugdige 
leeftijd trad hij in een benedictijnenklooster, waar hij tot 
priester werd gewijd. Hij stak later de Noordzee over dan 
Willibrord (en zal dus diens eerste werkzaamheden in Velsen 
niet meegemaakt hebben). Engelmundus stierfin Velsen in een 
niet genoemd jaar aan een koortsaanval en werd daar begraven. 
Uit de 14de en 15de eeuw zijn wonderbaarlijke genezingen van 
lijders aan keel- en mondziekten gemeld. Van heinde en ver 
kwamen bedevaartgangers naar Velsen om de heilige Engel
mundus te vereren en op zijn voorbede genezing van lichaams
kwalen te vragen. Na de Reformatie bleven - ondanks diverse 
strenge plakkaten tegen het katholicisme - deze bedevaarten 
doorgaan tot in de 18de eeuw.10 

Engelmundus staat afgebeeld in een laat-Middeleeuwse 
muurschildering in de dorpskerk van Westbroek, onder belang
wekkende schilderingen die verband houden met de Stichtse 
Burgeroorlog (1481 - 1483). 

Oude Friese offerplaats 
Opmerkelijk is dat de kerk van Velsen excen

trisch ligt ten opzichte van de oude nederzetting en 
dat op enige afstand daarvandaan tevoren een oud 
heiligdom lag, een eeuwenoude rituele offerplaats 
(zie Afbeelding 3). Het bestaan hiervan moet uit 
overlevering bij Willibrord en Bonifatius bekend 
zijn geweest. Deze offerplaats werd in 1989 ontdekt 
en tussen 1990 en 1994 grondig onderzocht. Er zijn 
veel vondsten gedaan van inheems aardewerk, ijze
ren voorwerpen, munten, sieraden, wapentuig, man-
telspelden en kuilen met dierenbotten. Er is gesug
gereerd dat de ligging van de kuilen het sterren
beeld Pegasus (Paard) weergaven. De rijkdom aan 
gevonden voorwerpen weerspiegelt dat de offer
plaats zeer belangrijk moet zijn geweest. De vond-
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Afb. 3. Reconstructietekening, in 1998 gemaakt door Bert 
Bus, van het oude Friese heiligdom bij Velsen omstreeks 
20 na Chr. In de grijze oudheid liep door Velsen over het 
lage duingebied een weg, die ter hoogte van Santpoort 
oostwaarts afboog en die over een uit palen bestaand 
wegdek langs de offerplaats door een uitgestrekt moeras
gebied (het Velserbroek) liep, om zuidelijker weer over te 
gaan in een zandweg. Op de achtergrond een van de 
Romeinse burchten. (Uit Rolle, 1998, blz. 27.) 

sten zijn te dateren vanaf de Midden Ijzertijd (circa 
400 voor Chr.) tot de 4de eeuw na Chr. Naar ver
houding veel materiaal dateert uit de 1ste eeuw na 
Chr. en dus uit de Romeinse Tijd.11 De Romeinse 
militairen maakten er echter vermoedelijk geen ge
bruik van.6 De archeologische gegevens duiden er 
op dat het heiligdom in ieder geval zo'n 800 jaar 
door de toenmalige Friese bevolking is gebruikt. 
"Hoewel vondsten het niet staven, is niet uitgeslo
ten dat het gebruik van de offerplaats heeft voortge
duurd tot het moment, waarop Willibrord rond 700 
na Chr. vanuit een eerste houten kerkje zijn missie
werk [tegen de Germaanse afgoderij] in Velsen 
begon."11 

Eerder stelde ik dat de Breukelse Pieterskerk 
mogelijk is gevestigd op of nabij de plek waar 

tevoren een Friese godentempel stond, met niet 
ver daar vandaan een heilige plaats in een bos- en 
moerasrijke omgeving.12 Die tempel met bijbehoren 
zou al hebben bestaan toen de bevolking nog niet 
geconcentreerd in een dorp bijeen was gaan wonen. 
Deze combinatie van oorzaken zou kunnen ver
klaren waarom deze kerk buiten het Middeleeuwse 
Ronde Dorp van Breukelen stond, in plaats van in 
het centrum daarvan. De historische gang van zaken 
in Velsen geeft extra voeding aan die gedachte. 
Helaas ontbreekt in ons geval echter een doorslag
gevend archeologisch bewijs. 
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