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RECENSIES

Een oorkondenboek voor de wetenschapper
ende leek

Emmericher Urkundenbuch. Urkunden 828-1355,
zusammengestellt und bearbeitet von U. SPENGLER-REFFGEN.
Emmericher Forsehungen. Schriftenreihe zur Stadtgeschichte 18
(Emmerich: Emmericher Geschichtsverein, 1999). xviii-392 p.
ISBN 3-923692-25-0.

De stad Emmerik ligt op de grens. Tegenwoordig in Nordrhein
Westfalen, in de Middeleeuwen in het hertogdom Gelre en het bisdom
Utrecht. Meer dan sommige streken van het huidige Nederland
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(Westerwolde, de Achterhoek, Zuid-Limburg) was Emmerik in de
vroege en volle Middeleeuwen daarmee deel van de Noordelijke
Nederlanden avant-Ia-Iettre. Het bewaarde archivalische
bronnenmateriaal is relatief rijk. Het archief van het Emmerikse kapittel
is het best bewaarde van de zogenoemde buitenkapittels van het
Utrechtse diocees. Oorzaak van deze goede overlevering is de
omstandigheid dat dit kapittel als enige van de oude Utrechtse kapittels
als rooms-katholieke instelling bleef voortbestaan tot in de
Napoleontische· tijd. Daarnaast vormden sinds het midden van de
dertiende eeuw ook andere Emmerikse instellingen, zoals het
stadsbestuur en de parochie van St. Martini hun archieven. Desondanks
bleef de geschiedbeoefening met betrekking tot het middeleeuwse
Emmerik en zijn kapittel lange tijd achter bij die over andere steden en
kerkelijke instellingen in het Utrechtse diocees: tussen wal en schip van
de Duitse en Nederlandse mediaevistiek.
In een snel tempo wordt deze achterstand de laatste jaren omgezet in
een voorsprong. In 1992 verscheen FLINTROPS studie over de
bouwgeschiedenis van de kapittelkerk,1 in 1997 de omvangrijke op het
kapittelarchief en andere bronnen gebaseerde dissertatie van U.
SPENGLER-REFFGEN over de geschiedenis van het kapitteJ.2 In de
Schriftenreihe van het Emmericher Geschichtsverein kreeg recent het St.
Agnesconvent de aandacht.3 Als deel 18 van deze Schriftenreihe
verscheen in 1999 het Emmerikse oorkondenboek. Samenstelster is
Ulrike Spengler-Reffgen, die door haar onderzoek naar de
kapittelgeschiedenis als geen ander thuis is in de Emmerikse archivalia.
Het is een rijk boek, vanwege het overvloedige materiaal. Het is ook een
ongebruikelijk en sympathiek boek, omdat het de bedoeling was de
oorkonden niet alleen voor de vakhistoricus, maar ook voor de
belangstellende leek toegankelijk te maken. Zoals hierna nog ter sprake
komt, verkreeg het werk door deze doelstelling, meer dan bij vele
andere recente oorkondenboeken het geval is, het karakter van een
'leesboek'.

1 H. FLINTROP, Die St. Martinikirche zu Emmerich. Ein Vorposten des Hochstiftes Utrecht
(Zutphen 1992).
2 U. SPENGLER-REFFGEN, Das Stift St. Martini zu Emmerich van den Anfängen bis zur
Mitte des 15. ]ahrhunderts. Bonner Hist. Forschungen 57 (Siegburg 1997); recensie
door Kaj VAN VLIET, "Kapittel tussen wal en schip", in: Signum XI/1 (1999) 21-25.
3 Zie het vorige nummer van Signum XIII/1 (2001) 18-21.
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Het totale aantal middeleeuwse oorkonden betreffende Emmerik ligt
boven de 2000. Voor dit deel-of er nog meer delen zullen volgen is niet
duidelijk- werd er daarom voor gekozen het jaar 1355, het tijdstip van
de eerste verpanding van de stad door de hertog van Gelre aan de graaf
van Kleef, als eindpunt te nemen. Het aantal nummers tot dat jaar komt
op 387. Voortspruitend uit de doelstelling een zo volledig stedelijk
oorkondenboek uit te geven, was het selectiecriterium tweeledig.
Enerzijds werden volgens het Pertinenzprinzip alle op Emmerik of op in
Emmerik levende personen betrekking hebbende stukken opgenomen.
De geografische begrenzing was daarbij niet de middeleeuwse stad,
maar de parochie inclusief de nederzettingen en buurschappen op het
platteland. Anderzijds is het boek een Fondspublikation, doordat alle
stukken tot 1355 uit de in de stad gevormde archiefbestanden -van het
kapittel, het stadsbestuur en de St. MartinikerkL zijn opgenomen, óók
als ze geen direct verband met de Emmerikse geschiedenis hebben.
Behalve de echte oorkonden heeft de samenstelster verder enkele vroege
falsa die voor de bestudering van de middeleeuwse geschiedenis van de
stad van belang zijn, een plaats gegeven. Zo (een uittreksel uit) het
bekende Memoriale Adelboldi dat van 1021 zou dateren, en de door
WISPLINGHOFF in 1986 uitgegeven en uitgebreid toegelichte oorkonde
van graaf Godschalk van Zutphen uit het midden van de elfde eeuw
waarin de verplaatsing van het kapittel van de St. Aldegundis- naar de
St. Martinikerk wordt genoemd;5 beide werden in de twaalfde eeuw
vervaardigd.
De bestemming (mede) voor een breder publiek komt op verschillende
manieren tot uiting in de inrichting van dit boek. Met name de stukken
uit de vroege en volle Middeleeuwen zijn voor het merendeel reeds
herhaaldelijk, en ook in moderne uitgaven, elders gedrukt. Korte
regesten en verwijzingen naar de oorkondenboeken van het Sticht
Utrecht, Gelre en Holland, het Rheinisches Urkundenbuch, etc., hadden
voor de wetenschapper kunnen volstaan. Gekozen is echter voor een
integrale opname, wat betreft tekst en annotatie vaak gebaseerd op een

4 Vanwege het eindtijdstip 1355 zijn geen oorkonden uit het parochiearchief van de
St. Aldegundiskerk opgenomen: R. BRANDTS, Inventaris der Urkunden des Archivs der
Pfarrkirche St. Aldegundis zu Emmerich (Köln 1993); recensie door RJ.P. VAN BAVEL, in:
Signum VI/3-4 (1994) 69-71.
5 E. WISPLINGHOFF, HBeiträge zur Geschichte Emmerichs, Eltens und der Herren von
Zutphen im 11. Jh.H, Rheinische Vierteljahrsblätter 50 (1986) 59-79.
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van deze werken. Een andere handreiking aan de bredere kring van
belangstellenden is, dat in verband met de bronnenschaarste voor de
vroege Middeleeuwen ook enkele niet-oorkondelijke teksten, zoals de
verhalende passage betreffende Emmerik uit de Vita Radbodi zijn
afgedrukt. Als de oorkonden eenmaal rijkelijker vloeien, blijft dit
achterwege, hoewel ook voor later tijd het boek meer geeft dan
oorkonden in strikte zin. Een voorbeeld daarvan is het register van
lijfrenten van 1339, afkomstig uit het stadsarchief. Een derde en
opvallende tegemoetkoming aan het grotere publiek is, dat elk nummer
vooraf wordt gegaan door een kopnoot die veel uitgebreider is dan
gebruikelijk: in een lang regest wordt steeds getracht alle wezenlijke
informatie van de tekst te parafraseren. Tenslotte is ernaar gestreefd het
tekstkritische apparaat beperkt te houden. Uiteraard zijn bewaarplaats,
toestand van de zegels, afschriften voor zover bekend, eerdere drukken
en dergelijke aangegeven. Voor oorkonden die niet in origineel maar
slechts in meerdere afschriften zijn overgeleverd, is om het apparaat niet
te belasten echter afgezien van de opgave van alleen orthografische
varianten. Het boek wordt besloten door een uitstekend register met
-evenals in de kopregesten- genormaliseerde namen.
Juist omdat in dit boek het accent ligt op de gemakkelijke
toegankelijkheid van de historische informatie over Emmerik en
omgeving, meer dan op het vertoon van allerlei diplomatische details, is
het jammer dat is nagelaten de oorkonden, zoveel als in het kader van
een bronnenpublicatie mogelijk is, hun optimale geografische en
prosopografische achtergrond te geven. Ik doel daarbij allereerst op de
duiding van oude toponiemen. Veel van de plaatsnamen van vóór 1200
betreffen het huidige Nederlandse grondgebied; zij behoren dus tot het
namenbestand waarvoor we sinds 1989 over het Lexicon van KÜNZEL e.a.
kunnen beschikken.6 De door Spengler-Reffgen voorgestelde localisaties
zijn echter ontleend aan oude uitgaven en -vaak verouderde
secundaire literatuur. Een vergelijking van de identificaties in de oudste
oorkonden (van resp. 828, 838 en 970) in het Lexicon en in dit boek is
voldoende om te illustreren hoeveel onzekerheid er op dit gebied heerst.
Naar mijn mening. verdient het aanbeveling in bronnenpublicaties van
deze aard tenminste te refereren aan het Lexicon, instemmend dan wel
kritisch. Mijn tweede desideratum, niet alleen ten aanzien van Emmerik

6 R.E. KÜNZEL, D.P. BLOK en I.M. VERHOEFF, Lexicon van nederlandse toponiemen tot
1200. Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut 8. (Amsterdam 19892).
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maar ook van vele andere oorkondenpublicaties, betreft de beschrijving
van de zegels. Een beschrijving van de zegelafbeeldingen ontbreekt,
maar we vernemen daarentegen wel de kleur van de linten en koorden
waaraan de zegels hangen. Aan familiewapens op zegels zijn in onze
streken, meer dan aan achternamen, sterke aanwijzingen te ontlenen
met betrekking tot de patrilineaire verwantschap. De afbeelding op
particuliere zegels is daarmee, naast het randschrift, een zelfstandige
bron voor de middeleeuwse prosopografie. Mutatis mutandis geldt dit
uiteraard ook voor de zegels en het'zelfbeeld' van rechtspersonen, zoals
kerkelijke instellingen. De sigillograaf-om-wille-van-de-zegels zal
mogelijk, zoals de bezorgster suggereert, naar de originelen grijpen. De
mediaevist die zegels als één van zijn historische bronnen. gebruikt,? zal
in eerste instantie ook al dankbaar zijn voor een bondige beschrijving
van de afbeelding, zoals die in sommige oudere oorkondenboeken8 en
ook in recentere werken9 wel wordt gegeven. Een dergelijke beschrijving
in het betreffende oorkondenboek is naar mijn mening een vereiste,
ongeacht eventuele afzonderlijke, meer uitgebreide, publicatie.1° Zegels
en de historische informatie die zij bevatten zijn immers een integraal
onderdeel van de oorkonden.
In een werk als dit is de opmerking dat volledigheid welhaast
onmogelijk is, een topos; hetzelfde geldt voor de signalering van enkele
vergeten testimonia in de recensie. Welnu: het Oorkondenboek
Groningen en Drente geeft in de jaren 1217 en 1219 nog vier, in dit werk
ontbrekende, vermeldingen van de Emmerikse proost Bernardus als
getuige van de bisschop van Utrecht bij verschillende zaken betreffende
Drente.
De waarde van dit boek is, zo mag de conclusie zijn, tweeledig. Voor de
vakhistoricus is vooral de publicatie van tot nu toe ongepubliceerde
stukken uit de Emmerikse archiefbestanden van groot belang. Voor de

7 Zoals recent bijv. R.H. ALMA, "De vroegste ontwikkeling van de Groninger
heraldiek", Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 54 (2000) 5-45; zie ook J.A. MOL,
"Zegels uit archief van de Duitse Orde", in Signum VlIj4 (1995) 91-96.
8 Bijv. in P.J. BLOK e.a., Oorkondenboek van Groningen en Drente (Groningen 1896-1899),
en E. FRIEDLÄNDER, Ostfriesisches Urkundenbuch (Emden 1878-1881).
9 G. VERHOEVEN en J.A. MOL, Friese testamenten tot 1700, met medewerking van H.
BREMER (Leeuwarden 1994) 455-480.
10 Zoals bijv. in het Corpus sigillorum, de publicatie van de zegels van Kamper
schepenen,. die uit het archief van de balije van Utrecht van de Duitse Orde en de
Nederlandse kloosterzegels.
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belangstellende leek is het een mooi en bijzonder leesboek, doordat ook
de oudere en verspreid gepubliceerde oorkonden over Emmerik zijn
opgenomen en doordat het geheel door middel van de ongebruikelijk
uitgebreide kopregesten goed is ontsloten.

PaulNOOMEN

Nieuwkomer bevestigt

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2 (Hilversum: Verloren,
1999). 208 p. Hl. krtn. ISBN 90-6550-080-4. f.49,-.

De tweede aflevering van het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis,
uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Bevordering
Middeleeuwse Studies, bevat vier bijdragen die diverse aspecten van de
middeleeuwse geschiedenis in de Nederlanden behandelen. Zoals in het
eerste Jaarboek gaat het om vrij omvangrijke artikelen die lokale
interesses overstijgen.
Drie van de vier artikelen handelen over thema's die de lezers van
Signum bijzonder aanbelangen. Niettemin heeft ook het vierde essay,
van de hand van Myriam CARLIER ('''Niet wederstaende dat hi bastaert
es'. Legitimatie van onwettige kinderen in de Bourgondische
Nederlanden als sociaal-politiek fenomeen", p. 96-161) zijn betekenis
voor de geschiedenis van kerkelijke instellingen en personen tijdens de
Middeleeuwen. Carlier vat in dit artikel enkele resultaten samen van
haar Gentse proefschrift over het statuut en de rol van bastaarden in de
Bourgondische Nederlanden, in het bijzonder in Vlaanderen en Brabant,
gesteund op een duizendtal verzoekschriften die onwettige kinderen
tussen 1386 en 1500 richtten aan de hertogelijke overheid om de legale
en andere discriminaties waaraan zij blootstonden door vorstelijk
rescript weg te nemen, ofwel volledig (door 'legitimatie'), ofwel
gedeeltelijk, t.t.z. met betrekking tot specifieke beletsels (door
I dispensatie'). Het rescript in kwestie was een prerogatief dat de
Bourgondische hertogen zich in de tweede helft van de veertiende eeuw
in navolging van de Franse en Duitse koningen toe-eigenden. Het werd,
zo toont Carlier aan, vrijwel uitsluitend tegen forse betaling verleend en
leverde dus een belangrijke bron van inkomsten op. Daarnaast
fungeerde het als een mechanisme ter controle en manipulatie van
invloedrijke families, hun getrouwen en loyale ambtenaren. De studie
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van deze dossiers brengt bijgevolg ook interessante sociale netwerken
aan het licht die het vorstelijk gezag ondersteunden of konden
bemiddelen tussen centrale en lokale machtshebbers. Hoewel het
grootste deel van de onderzochte gevallen leken betrof, vond Carlier
ook heel wat geestelijken die zich tot de vorst richtten (en niet tot de
paus, die natuurlijk ook zo'n genaderecht had), meestal om het recht tot
testeren te verwerven. De toegang tot hogere kerkelijke amten bleef
echter aan bastaarden ontzegd, tenzij ze ook een dispensatie van de
paus verkregen.
De andere essays betreffen belangrijke fasen van de
kloostergeschiedenis in de vroege, centrale, en late Middeleeuwen. In
"De goederen van de abdij van Echtemach in de Friese Landen" (p. 7
37) belicht Paul N. NOOMEN de manier waarop Willibrords abdij van
Echternach in de tweede helft van de negende eeuw een aantal kerken in
Friesland verwierf. Op basis van een minutieus onderzoek van het
oudste schriftelijke materiaal over die bezittingen (die overigens ook tot
de oudste archivalische bronnen voor de geschiedenis van Friesland
behoren), archeologische gegevens, naamkunde en de retrospectieve
geografie, slaagt Noomen er niet alleen in om met vrij grote zekerheid
de precieze locatie van die kerken te bepalen, maar ook aan te tonen dat
de abdij ze waarschijnlijk pas na Willibrord's missiewerk verwierf.
Noomen bestrijdt de oude visie die het belang van domanialiteit voor de
Friese sociale en parochiale organisatie in de Middeleeuwen ontkende
en de oudste kerken als Gemeindekirchen karakteriseerde, en voert aan
dat deze abdijgoederen als centra van domaniale organisatie wel
degelijk de latere parochiale organisatie hebben beïnvloed.
J. A. MOL ("Het succes van een late Windesheimse reformatie:
Haskerconvent 1464-1521", p. 162-207) besteedt aandacht aan het
augustijnenklooster van Haske in Friesland, dat zich in 1464 als laatste
in de rij van de Noord-Nederlandse kloosters bij de
Windesheimercongregatie aansloot. Mol stelt terecht de vraag in
hoeverre de hervorming door Windesheim op die late datum -toen het
vernieuwende élan van de congregatie al begon te tanen- nog enige
werkelijke invloed kon uitoefenen op het Haskerconvent. Op grond van
het vrij rijke archiefmateriaal (oorkonden en rekeningen) betreffende de
eerste vijftig jaar van Haske's Windesheimerbestaan, oordeelt Mol dat
het klooster na de aansluiting bij Windesheim wel degelijk een nieuwe
materiële en spirituele bloei kende. Gesticht omstreeks 1231 als een
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klooster voor reguliere kanunniken begaan met de zielzorg in nabije
parochies -met, zoals dat in Friesland meer gebeurde, een zusterklooster
eraan verbonden-, raakte Haske in het begin van de vijftiende eeuw om
onduidelijke redenen in financiële problemen. Na de aansluiting bij
Windesheim trok het klooster weer nieuwe recruten, en vooral, nieuwe
schenkers aan, die hun heilsbemiddeling nu blijkbaar beter verzekerd
vonden. Een en ander leidde tot een financieel herstel dat in de eerste
decennia van de zestiende eeuw, en vooral na 1520, in gevaar werd
gebracht door wat Mol een"afnemende waardering van de kloosterlijke
gebedskracht" noemt (p. 201).
Frans J. VAN DROOGENBROECK's bijdrage over "Paltsgraaf Herman II
(+1085) en de stichting van de abdij van Affligem (28 juni 1062)" (p. 38
95), is na de bijdrage van Myriam Carlier de langste van het Jaarboek. Het
zal wellicht ook de meest controversiële blijken. Van Droogenbroeck
herneemt in dit stuk de studie van het Exordium seu fundatio monasterii
Haffligeniensis, het stichtingsverhaal van de befaamde Brabantse
Benedictijnerabdij van Affligem. De geloofwaardigheid en historische
accuratesse van deze kroniek is dikwijls in vraag gesteld. Van
Droogenbroeck betoogt dat ze een veel nauwkeuriger beeld geeft van de
ontstaansgeschiedenis van het klooster dan voorheen is gedacht, maar
dat zij dikwijls verkeerd is begrepen. Men neemt gewoonlijk aan dat het
klooster teruggaat tot de activiteiten van de Gentse Wanderprediger
Wedericus, die omstreeks 1076-1083 zes roofridders bekeerde en hen
aanmoedigde om te Affligem een klooster te bouwen, waarvan de
stichting en dotatie door de bisschop van Kamerijk in 1086 plechtig
werd bevestigd. Traditioneel worden de graven van Leuven als stichters
van de abdij beschouwd. Van Droogenbroeck stelt een nieuwe
chronologie voor. Hij situeert de 'bekering' van de zes roofridders kort
voor of in het begin van 1062, en suggereert dat zij in dat jaar op
aamaden van Wedericus de toestemming voor hun eremitische
nederzetting in Affligem hebben gevraagd en gekregen van
aartsbisschop Anno II van Keulen, de voogd van de minderjarige
paltsgraaf Herman II, op wiens domein ze vertoefden. In 1083 zou met
de bouw van de abdijkerk zijn begonnen, en in 1084 deden Herman II en
zijn verwanten, de kinderen van graaf Hendrik II van Leuven, afstand
van hun rechten op het abdijgoed. Op 24 augustus 1086 wijdde bisschop
Gerard II van Kamerijk dan de nieuwe abdijkerk. De eigenlijke
'stichters' van de abdij, beweert Van Droogenbroeck, zijn dus paltsgraaf
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Herman en aartsbisschop Anno, en het vroegste abdijbezit bestond uit
goederen die omstreeks het jaar 1000 in handen waren van Godfried I
van Verdun, hertog van Neder-Lotharingen. Het zou ons te ver leiden
de argumentatie in detail weer te geven (Van Droogenbroeck heeft er
overigens meer dan vijftig bladzijden voor nodig): het moge volstaan op
te merken dat de auteur de genealogie van de Leuvense graven en de
paltsgrafelijke familie in de elfde eeuw grondig herschikt, en zelfs de
"territoriaal-politieke geschiedenis van het Brabantse grondgebied ten
westen van de Zenne" (p. 89) ter revisie stelt. Ik moet trouwens
bekennen dat ik niet alle onderdelen van dit ingewikkelde verhaal even
goed kon volgen. De organisatie van dit artikel is niet bepáald duidelijk
te noemen (waarom kreeg de lezer niet eerst een beknopte samenvatting
van het stichtingsverhaal te lezen, een stellingname over het
auteurschap, publiek, datum van redactie, en een korte handleiding bij
de erop volgende argumentatie?), de materie zelf is complex (ik tel
tenminste drie vrijwel contemporaine Adele's en een viertal
Hendrikken), en Van Droogenbroeck's schrijfstijl is soms nogal
nonchalant: een "jaartal" wordt "van interpolatie verdacht" (po 71);
anachronisme en interpolatie zijn "verstrengeld" (p. 65), "gegevens"
worden "los[ge]laten op de zich alsmaar meer in de kijker werkende
paltsgraaf Herman U" (p. 85), en een mirakelverhaal heeft"etherische"
(esoterische?) aspecten (p. 82). Dit is spijtig omdat Van Droogenbroeck
nieuwe en interessante hypothesen aandraagt, zij het dan soms
geïnspireerd door een al te letterlijke lezing van het Exordium (zo zal het
wel niet echt nodig zijn te geloven dat de zes roofridders aartsbisschop
Anno absoluut te Keulen, en niet elders, ontmoetten)! en door een nogal
eng-genealogische en politieke vraagstelling (prediker Wedericus kan
ook wel andere redenen hebben gehad om de roofridders naar
aartsbisschop Anno te sturen), die het belang van Affligem voor de
vergelijkende studie van vernieuwingsbewegingen in het kloosterwezen
ignoreert. De nieuwe chronologie is in principe echter niet
onwaarschijnlijk, omdat een klooster in deze periode inderdaad soms
twee of meer decennia na de eerste eremitische activiteit werd gesticht.
Dat invloedrijke adellijke families nieuwe kloosters pas steunden als ze
succesrijk bleken, om vervolgens de eer voor de stichting op te eisen, is
natuurlijk elders ook al eens vastgesteld. En de nieuwe voorstelling van
zaken nodigt ons uit om de ideologische banden tussen deze eremitische
stichting geinspireerd door de vita apostolica, en de oudere
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kloosterbewegingen van Gorze en Saint-Vanne, beide in de streek van
Verdun, opnieuw te bekijken. Kortom, het is een wat vreemd en niet
helemaal geslaagd essay, maar het zal zeker verder onderzoek
provoceren.
Net als de eerste aflevering van het Jaarboek brengt ook het tweede deel
bijdragen waarmee rekening moet worden gehouden. Ze zijn allen
gesteund op diepgaand en origineel onderzoek, dat met kennis van
zaken en op aantrekkelijke wijze wordt gepresenteerd.

Walter SIMONS

Een wonderlijk boek over wonderverhalen

Jaap VAN MOOLENBROEK, Mirakels historisch. De exempels van
Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders.
Middeleeuwse Studies en Bronnen 65 (Hilversum: Verloren,
1999) 361 p. ill. krtn. ISBN 90-6550-063-4.

De cisterciënzer monnik Caesarius uit de abdij Heisterbach bij
Königswinter even ten zuiden van Bonn staat bekend om de optekening
van een uitzonderlijk grote hoeveelheid verhalen over grotendeels
contemporaine visioenen en wonderen, die hetzij in zijn eigen omgeving
zouden hebben plaatsgehad hetzij in gebieden waaruit hij dankzij
persoonlijke contacten informatie kon verwerven. Caesarius, die in 1199
in Heisterbach was ingetreden en omstreeks 1240 overleden moet zijn,
heeft tussen 1218 en 1228 in een vijftal geschriften van zijn hand zo'n 900
wonderverhalen opgetekend. De meeste daarvan zijn te vinden in zijn
Dialogus miraculorum. Voor het hier te bespreken boek heeft J. VAN

MOOLENBROEK uit dat arsenaal 61 tekstgedeelten geselecteerd die
betrekking hebben op gebeurtenissen in het huidige Nederland dan wel
op lieden in of afkomstig uit Nederland. Deze tekstgedeelten zijn door
hem in vertaalde vorm weergegeven en per tekstgedeelte -per verhaal
dus- van commentaar en annotatie voorzien. Het geheel van deze
selectie laat hij voorafgaan door een inleiding, waarin hij de auteur in
kwestie, zijn cultureel-religieuze achtergrond, zijn plaats in de traditie
van wonderoptekeningen en zijn werken bij de lezer introduceert.
Belangrijk is het te onderkennen dat Caesarius zich, evenals zijn
ordesgenoten, zag als lid van Gods keurtroepen in een wereld van
verval. Hij meende derhalve een bijzondere boodschap te moeten


