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Bonifatius in relatie tot 

Dorestad, Wijk bij Duurstede, Utrecht, Midden-Nederland 

en meer 

Dertienhonderd jaar nadat Bonifatius zijn 
eerste reis maakte naar het vasteland van 
Europa kreeg hij deze website. 
 
Die reis naar Dorestad, nu Wijk bij Duurstede,  
maakte van de monnik een missionaris en 
kerkhervormer. Hij zou 38 jaar lang grote 
invloed uitoefenen op identiteit en toekomst 
van Europa, voordat hij in 754 bij Dokkum als 
martelaar stierf. 
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