
 

 

Bonifatius maakt een rondje door Wijk bij Duurstede 
Toespraak bij opening tentoonstelling Bonifatius in Dorestad, in Museum Dorestad 

 18 juni 2016 ds Pieter L. de Jong 

 
Dames en heren,   

Laat ik eerst zeggen: ik vind het een grote eer dat ik bij de opening van de tentoonstelling een kleine 

toespraak mag houden. Ik ben een van de dominees in Wijk, in zekere zin was Bonifatius dus ook een 
van mijn voorgangers in deze stad.  

In 716 stak hij over vanuit Londen naar het vaste land. Met een Fries vrachtscheepje.  Stel je je daar 

niet te veel van voor. Bonifatius heeft  de overtocht drie keer gemaakt, met zo’n voor ons gevoel 
opgetuigde kano. Die tochten moeten veel indruk gemaakt hebben op hem. Vaak vergelijkt hij de Kerk 

met een heel kwetsbaar schip in de golven. Een bekende uitspraak van hem zou  ook worden: `wij 

mogen het schip nooit verlaten, maar we moeten het wel sturen.’  Zo’n type was hij: een doorzetter. 

De mensen op het vaste land moesten het evangelie horen van Jezus Christus, van de bevrijding en de 
liefde van God. 

 

Zo kwam hij hier dus aan. In 716. Dat is zo lang geleden, niets herinnert nog aan hem, hooguit een 
paar archeologische vondsten herinneren aan zijn tijd, keurig bewaard in ons museum.  

Aan wat voor man moet je denken?  

Hij was al 44 jaar. Een man uit deftige adellijke kringen, een monnik, een kloostermens vanaf zijn 7
e
 

jaar, een benedictijn. Met evangelieverkondiging aan niet-gelovige mensen – heidenen zei men toen -  

had hij vrijwel geen ervaring. Alles moest hij nog leren. In 716 is hij hier ook maar kort geweest.  Het 

was een soort snuffelstage… zo noemen ze dat tegenwoordig. Vanaf 718-721 was hij echter langer in 

deze omgeving, als jongere collega van Willibrord. Ook die jaren zouden een soort stage voor hem 
zijn. Pas daarna begon hij belangrijk te worden voor heel West-Europa.  

 

Hoe zou hij hier hebben rondgelopen in 716?  Hoe zou hij hier anno 2016 een rondje Wijk gedaan 
hebben? 

 

Ik kan me er wel iets bij voorstellen. 

 
 

1. Natuurlijk zou hij vandaag meteen naar de Grote Kerk aan de Markt zijn gelopen en naar 

binnen zijn gegaan. Verbaasd zou hij rond kijken, tegelijk: zo’n toren, zo’n kerkruimte, voor 
hem een plek waar de ladder staat naar de hemel. En engelen op en neer dalen. Plek om stil te 

worden, te bidden, te zingen, te lezen uit de Schriften. De Kerk als instituut was voor hem heel 

belangrijk. Hij was geen spirituele free-lancer. Staan er hier twee kerken? Vijf gemeenten?  
Dat zou hem geïrriteerd hebben. Zelf reisde hij steeds naar Rome omdat hij zo belangrijk 

vond: één Kerk en één Heer. 

  

2. Na bezoek aan de kerk zou hij meteen richting de Steenstraat gegaan zijn: gemeentehuis, 
burgemeester en raadsleden. Op de markt, op de hoek met de Volderstraat natuurlijk wel even 

de boekhandel in. Want Bonifatius was een geleerde. In Engeland gaf hij veel colleges aan 

leergierige mannen en vrouwen. Hij schreef  zelfs een grammatica. En hier op zijn reizen had 
hij ook altijd boeken bij zich. Teksten met kerkelijke regels en evangelische teksten, patres uit 

de vroege kerk. Hij was een man met een boek, vooral het boek. Niet toevallig dat hij in 754 

toen hij die morgen, dat onverlaten op hem afstormden, zich wilde verweren kennelijk meteen 
een boek bij de hand had. Onwillekeurig denk je: wat zou ik bij de hand hebben, om voor mijn 

hoofd te houden? Een Ipad misschien? Bij Pettinga zou hij zeker een en ander gevonden 

hebben om mee te nemen. Christelijk geloof en lezen zijn al heel lang ouwe vrinden. 

 
3. Dan door naar het Gemeentehuis. En gesprek aanvragen en een vergunning. Om overal 

mensen het evangelie te mogen vertellen. Bonifatius ging het niet alleen om een Kerk met 



leden en liefhebbers, maar eigenlijk wilde hij alle mensen tot geloof brengen en dopen. Dat 

gaat best heel ver, daarom wilde hij altijd vrij mandaat van de overheid. Daarin was hij heel 

straight. Een vergunning dus, het evangelie is namelijk goed voor elk mens en voor niemand 
gevaarlijk. Zou men die aan hem geven vandaag? Of alleen een met allerlei typisch seculiere 

restricties? 

 
4. Bonifatius was een man die behoorlijk bij je kon aandringen. Niet een van de nuance, maar 

recht, zo die gaat. Zo zegt de Heer! Natuurlijk de Bijbel, maar ook had hij altijd een kistje bij 

zich met relieken. Dat zijn overblijfsels van gestorven voorgangers, of  van hun kleren. Vanuit 

Rome werden steeds verse relieken aangevoerd. Als protestant heb ik daar niet veel mee, 
hoewel… het horloge van mijn opa? Het kerkboekje van mijn vrome moeder? In de vroege 

Middeleeuwen voelde men bij zo’n reliek een soort heilige aanwezigheid, dat hielp je bij 

bidden en soms ook tegen kwalen. In  onze  tentoonstelling ligt ook een reliekje, een 
botsplinter, heel klein. Bonifatius had natuurlijk weinig andere middelen om zijn verhaal in 

beeld te brengen, hij had geen grote posters bij zich, geen beamers… ik denk: daarmee had hij 

zeker gewerkt. 
 

5. Nog een locatie waar hij heen zou snellen: waar zijn hier scholen? Hij was een man die heilig 

geloofde in onderwijs, opvoeden, mensen al jong bij brengen wie God is en wat je als 

verstandig mens moet weten. De kloosters waren opleidingen. Namens het comité Bonifatius-
Dorestad heeft Hans Liefhebber samen met mevrouw Jose vd Lee van het Museum en de 

directie van de basisscholen daarom  een paar lessen in voorbereiding. Daarmee gaat in 

september gewerkt worden. 
 

6. En daarna?  Bonifatius zou niet heel lang hier zijn gebleven. Hij keek verder dan Wijk, Cothen 

en Langbroek. Hij zou zich al snel laten zien bij landelijke kerkelijke bestuurders. Zijn 

grootste verdienste, is wel geweest, dat hij de visie had om al die christelijke groepjes en 
kerkjes in West-Europa in een geheel onder te brengen. Als één Kerk te laten functioneren. 

Daarvoor reisde hij een paar keer naar Rome heen en terug, stond hij in direct contact met de 

voorgangers van Karel de Grote, correspondeerde met veel belangrijke mensen in Europa. 
Was  Bonifatius een Europeaan? Ja, maar alleen voor zover de voortgang van het evangelie 

daar baat bij zou hebben. Want al was hij vele jaren een bestuurder van de kerk en heel 

invloedrijk via de Frankische hofmeiers – zijn eigen echte ding was toch altijd het Evangelie: 
mensen tot geloof brengen, hoop geven, hun angst afnemen. Een echte Evangelieman…. en 

een mensenmens.  In zijn brieven zie ik zoveel menselijk trekken, opmerkingen, zelf spot, 

zelfmeelij ook.  

 
7. Ten slotte: Na zijn dood is hij vrijwel meteen heilig verklaard. Heilig, dat betekende niet dat 

hij zonder fouten zou zijn geweest, maar dat hij een mens was geweest met een totale 

toewijding aan God. Zulke mensen hebben mij altijd heel erg geïnspireerd. Of ze nu 
Bonifatius heten of heel gewone mensen zijn in Wijk anno 2016, die mij in hun laatste jaren 

en weken hun levensverhaal vertellen. Ook hun verhalen zijn haast altijd heel inspirerend. 

Bonifatius is gegaan, God is gebleven in Wijk. Tot op deze dag. 
 

De tentoonstelling nodigt u en alle passanten van onze mooie stad uit een rondje met Bonifatius mee te 

lopen. U mag niets meenemen, maar u zult zeker iets meekrijgen. 

 
Meer: www.museumdorestad.nl en www.dorestadonthuld.nl/bonifatius.html 

  

   


