
 

 
 

Willibrord 
Aartsbisschop van Friesland 

Willibrord werd geboren in 658 in en groeide op in een 
klooster in het Engelse Ripon. Hij geloofde dat het zijn 
roeping was om de heidense Friezen in Nederland ervan te 
overtuigen dat het christendom de beste religie was.  

Willibrord was nog maar twee jaar priester toen hij in 690 
in Nederland aankwam. Willibrord wilde graag, net zoals 
Jezus deed, rondtrekken om zijn geloof te verkondigen. 
Maar van zomaar rondtrekken was geen sprake. Hij wist 
dat het erg moeilijk zou worden om de Friezen ervan te 
overtuigen dat zijn godsdienst beter was. Daarom dacht 
hij er erg goed over na. 

Bescherming 
Zijn plan was om eerst goedkeuring te vragen aan de 
Frankische Pepijn II. Dit kreeg hij, want het prediken van 
het evangelie was ook in het voordeel van Pepijn. De Franken waren in die tijd namelijk in 
een gevecht verwikkeld met de Friezen. Zij geloofden niet in God, maar hadden hun eigen 
goden. Het kwam Pepijn daarom goed uit als ze ook in zijn God zouden geloven. Omdat 
Willibrord zich op vijandelijk gebied zou begeven, vond hij het handig om bescherming van 
de Franken te hebben. 
 
Oorlog 
Deze bescherming was nodig omdat er eigenlijk constant oorlog gevoerd werd tussen de 
Friezen en de Franken. Hierdoor was er niet echt een vaste grens. Utrecht wisselde 
bijvoorbeeld erg vaak van eigenaar. In 630 bouwde een Frankische vorst op de plek waar nu 
de Utrechtse Domtoren staat, een kerkje. Maar toen de Friezen de stad weer terug 
veroverden, werd de kerk afgebroken. 

Paus 
Voordat Willibrord aan zijn taak begon, maakte hij twee zware reizen naar Rome. Hij deed 
dit omdat hij ook toestemming van de paus wilde hebben. Paus Sergius I gaf hem deze en 
benoemde hem tot aartsbisschop van de Friezen. Dit was belangrijk, want zo kon hij zelf 
kerken en kloosters wijden. 
 



 

 
 

Grond 
De hulp van Pepijn II leverde Willibrord ook een hoop grond op. Deze werden gedoneerd door 
de Frankische adel. Zij wilden graag helpen om het geloof 
verder te verspreiden. Op deze stukken grond bouwde 
Willibrord kerken en kloosters. In 696 ging hij in Utrecht 
wonen en bouwde de kerk weer op die door de Friezen 
gesloopt was.  
 
Succesvol 
Willibrord begon zijn tocht vanuit Utrecht en ging langs de 
kust de Friezen tegemoet. De manier waarop Willibrord te 
werk ging, was erg vervelend voor ze. Terwijl hij het geloof 
verkondigde, brak hij heiligdommen van de Friezen af. En als 
iets van werd gezegd, werden de Friezen bedreigd met de 
dood. Toch bleek Willibrords inzet erg succesvol. Na 
Willibrords dood leek het er namelijk op dat het 
christendom het zou winnen. Maar omdat er in het Friese 
binnenland nog veel verzet was, viel dit enigszins mee. De Friezen werden uiteindelijk 
gedwongen om het christelijke geloof aan te nemen, want ze werden verslagen door de 
Franken en Friesland ging bij het Frankische rijk horen. 

 


