
Stond de gedachteniskapel van Bonifatius in Den Born? 
 

 
In het artikel Boniface in the Betuwe and Vallei ― elders op deze site ― maakt Christopher 
Rigg aannemelijk dat Bonifatius niet in Dokkum in Friesland werd vermoord, maar bij de Kade 
in Ede. Volgens hem werd ook de gedachteniskapel in deze buurt gebouwd. Als mogelijkheid 
noemt hij de buurtschap Maanen bij Ede. Er is nog een andere optie mogelijk voor de plek van 
deze kapel. Dat heeft te maken met een ontspringende bron ... 
 
Dockinga is niet Dokkum 
In de oudst bekende levensbeschrijving ― ook wel vitae genoemd ― van Bonifatius door de 
8e eeuwse priester Willibald wordt de plaats van de moord niet genoemd1. Hij verhaalt slechts 
het volgende: ‘Wanneer, zoals ik al eerder heb gezegd, het geloof sterk geplant is in Frisia en 
het glorieuze einde van de heilige nadert, neemt hij een uitgekozen aantal van zijn 
persoonlijke volgers mee en slaat een kamp op aan de oevers van de rivier de Bordne, welke 
stroomt door de territoria die Ostor en Westeraeche genoemd worden en ze scheidt.’ 
Latere schrijvers (50 jaar na de moord) hebben het pas over een plaats die Dockinchiricia 
genoemd wordt, dat afgekort werd tot Dockinga. Altijd heeft men aangenomen dat deze plek 
Dokkum in het huidige Friesland was. Pas 20e eeuwse schrijvers kregen hun twijfels, zoals 
Albert Delahaye, die meende dat het op Duinkerken sloeg. Ook dat lijkt me niet juist, want om 
dock te vertalen naar duin is erg vergezocht, terwijl Duinkerken ook niet in het vroegere Frisia 
lag.  
Dock slaat op dok, een ligplaats voor schepen2. Een haven dus, terwijl chiricia slaat op de kerk 
die vlak na de dood van Bonifatius op de bewuste plek werd gebouwd.  
 
De bron bij Den Born? 
Christopher Rigg gaat er vanuit dat de bewuste plek bij De Kade bij Ede was en dat de 
gedachteniskapel waarschijnlijk in Maanen gebouwd werd. Hij baseert dit op het feit dat in 
een 13e eeuws register van de St. Petruskerk in Utrecht sprake is van de ‘parochia Manen’ en 
dus een kerk of kapel gehad moet hebben.  
Gelet op een andere aanwijzing in de vita zou de kapel of de kerk ook elders in de Vallei 
gestaan kunnen hebben. Terwijl de monniken aan het graven waren voor de fundamenten 
van de kapel, ontsprong er plotseling een zoetwaterbron. Op de Veluwe of Gelderse Vallei is 
dit verschijnsel niet vreemd, want die staan immers bekend om hun artesische bronnen. Een 
verschijnsel waarbij spontaan water naar boven komt door de hydrostatische druk op het 
water, dat zich in een ondergronds bekken bevindt, dat gevoed wordt door water vanaf de 
hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.   
Een andere woord voor bron is het Oudnederlandse woord borne3. Tussen Wageningen en 
Bennekom lag de buurschap Den Born. Een naam die nog kleeft aan boerderij de Grote Born 
en een weg die de Bornsesteeg heet. De rivier de Bordne, zoals genoemd in de oudste vita,  
kan ook met Born te maken hebben. Het moet dan één van de vele beken van de Veluwe zijn 
geweest. 
De buurtschap Den Born en ‘de Bornsteeg’ worden bij name genoemd op een oude kaart van 
1658. We zien hierop de ‘Bornsteeg’ vanaf Den Born richting Bennekom lopen. Op de kaart 
wordt aangegeven dat er ook sprake is van een zogenaamde lijkweg, waaruit tevens blijkt dat 
de mensen van Den Born hun doden begroeven bij de kerk van Bennekom.  
 



Uitsnede van een kaart uit 1658 met daarop de Bornsteeg en de benaming  
‘hier achter legt de buurschap den Born.’ (Van Geelkercken GA 5391-1658-8-0001). 

De kaart moet een kwartslag gedraaid worden om met de huidige situatie vergeleken te worden.  
 

Vragen die overblijven 
Er blijven nog vragen over zoals: 1. Heeft men de gedachteniskapel in de 10e eeuw verplaatst 
naar de Westberg in Wageningen? 2. Is er een samenhang met de jaarlijkse processie naar de 
kapel op de Westberg? 3. Is er een samenhang met de stichting in 1344 van een broederschap 
van edelen, de ‘ghesellen van den craen genaamd?’ Deze broederschap wordt opgericht door 
de 8 jarige Edward van Gelre, waarbij een vicarie gesticht wordt in de kapel op de Westberg4. 
Craan heeft met kraan (toestel om schepen te lossen) en kraanlichters te maken. Er is dus 
duidelijk een verband met een haven, net als bij de Dockinchiricia (havenkerk).    
 

Noten 
1. Fordham University: Willibald, The Life of St. Boniface. 
2. Etymologiebank. Dok: zn. ‘soort ligplaats voor schepen.’ Vnnl. docke ‘dok’ [1525; 

MNHWS], dokke ‘haven, rede’ [1669; Meijer]. Of het van origine een Nederlands 
woord is of een ontlening aan Middelengels of Middelnederduits is niet duidelijk. 

3. Eymologiebank. Bron: zn. ‘wel; oorzaak’. Onl. brunnon (datief mv.) ‘bronnen’ [10e 
eeuw; W.Ps.], burne, borne in de plaatsnamen Burnehen ‘Bornem (Antwerpen)’ [1108; 
Gysseling 1960, 167], Burne ‘Born (Limburg NL)’ [1125; Gysseling 1960, 167]; mnl. born 
[1236; CG I, 27]; vnnl. by een bronne ‘bij een bron’ [1584; WNT willekomen I]. 

4. Zie hiervoor het artikel Renwick elders op de site.  


