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Woord vooraf
Deze studie heeft betrekking op de Vita Sancti Adalberti Confessoris, het Leven van
de heilige belijder Adalbert (afbeelding 1), een heiligenleven dat omstreeks 985 werd
geschreven. De Vita is afgezien van een viertal koningsoorkonden uit de jaren 889,
922, 969 en 985 en het Egmondse Evangeliarium van circa 975, de oudste bron uit
het bestand van de middeleeuwse abdij van Egmond. Ook is zij de enige
contemporaine verhalende bron over de eerste Hollandse graven, hun bemoeienis
met de Adalbertcultus en de stichting van de abdij. In vrijwel alle Egmondse bronnen
tot 1200 (waaronder de Vita et Translatio Sancti Ieronis, de Miracula Nova Sancti
Adalberti, het Gravenregister en de Annalen) heeft de Vita als oudste tekst in meer
of mindere mate doorgewerkt.
Oppermann verzorgde in 1933 de eerste wetenschappelijke editie van de Vita,
gebaseerd op de zes toen bekende handschriften. In zijn inleiding verklaarde hij haar
en het merendeel van de Egmondse bronnen vals. Meilink wist in 1939 weliswaar
de authenticiteit van de meeste door Oppermann vals verklaarde bronnen (waaronder
ook de Vita) aannemelijk te maken, toch heeft hij veel vragen onbeantwoord gelaten.
Omdat hij na Oppermann de enige was die zich zo diepgaand met de Egmondse
bronnenproblematiek heeft beziggehouden, geldt dan ook een kleine vijftig jaar
nadien het bronnenbestand van de oude abdij nog steeds als een ‘wespennest’.
In het kader van een doctoraalscriptie* over het gebruik van de Vita Sancti Adalberti
als bron voor de oudste geschiedenis van het graafschap Holland en de abdij van
Egmond, ben ik begonnen met het vertalen van de Vita - een goede en bruikbare
vertaling bestond niet -, in de hoop beter zicht te kunnen krijgen op de geschiedenis
van de vroegste periode. Vanuit de vertaling kwam ik tot een stijl-onderzoek; als
vanzelf werden hierin de door Meilink voorgestelde interpolaties en datering
betrokken. Vervolgens heb ik de handschriftelijke traditie opnieuw onderzocht en
dat was geen overbodige luxe: de editie van Oppermann bleek bijzonder slordig en
het zag er naar uit dat de annotatie, met name voor de citaten in de tekst, bewust
onvolledig was gelaten. Bovendien zijn sinds 1933 enkele handschriften gevonden
die een geheel nieuw licht werpen op de filiatie.
Aan de editie met vertaling en inleiding van de Vita Sancti Adalberti gaat een
hoofdstuk vooraf over de ‘Egmondse bronnenstrijd’ en de ‘Dirk I bis-theorie’; hierin
zal ruime aandacht worden geschonken aan graaf Dirk I, de Egmondse kerk en de
translatie van het gebeente van Sint Adalbert. Nu Dirk I door een recente theorie van
Van Winter zijn belangrijke positie in de Egmondse geschiedenis dreigt te verliezen
ten gunste van een vermeende nieuwe graaf, lijkt mij een reactie, juist in een inleiding
op deze editie, zeer op zijn plaats.

*

Vis, ‘Leven van Sint Adalbert’.
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Rest mij diegenen te bedanken die mij bij het schrijven van dit werk hebben geholpen.
Allereerst drs. H. van Rij die zich destijds als begeleider intensief met mijn vertaling
en scriptie heeft beziggehouden, vervolgens prof. dr. P.H.D. Leupen die mij bij de
bewerking van beide vele goede adviezen heeft gegeven, dr. P.A. Henderikx die het
hoofdstuk over de Hollandse graven van commentaar heeft voorzien. Voorts prof.
dr. J.W. Smit aan wie ik enkele vertaalproblemen heb kunnen voorleggen en met
wie ik over de auteurskwestie van gedachten heb kunnen wisselen en prof. dr. D.P.
Blok voor zijn richtinggevende opmerkingen ten aanzien van de Dirk I bis-theorie.
Vervolgens prof. dr. J.P. Gumbert en mevrouw drs. M. Carasso-Kok voor hun
waardevolle adviezen betreffende de behandeling van de handschriftelijke
overlevering. Abt en monniken van de St. Adelbertabdij te Egmond-Binnen die mij
door hun niet aflatende belangstelling zeer gestimuleerd hebben en tot slot mevrouw
dr. E. van Albada-van Dien en drs. W.A. Roose voor hun stilistische kritiek.
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I Inleiding
1 Van Egmondse bronnenstrijd tot Dirk I bis
De Utrechtse mediaevist Oppermann heeft zich als eerste met de ingewikkelde
samenhang van de Egmondse bronnen beziggehouden. Reeds in zijn in 1920
verschenen Untersuchungen, I, Die Egmonder Fälschungen1 had hij een proeve
gegeven van zijn tot het uiterste toe doorgevoerde hyperkritiek: vrijwel alles wat uit
Egmond kwam was volgens hem vals. In 1925 nam hij, daartoe aangezocht door het
Historisch Genootschap, de uitgave op zich van alle Egmondiana tot het jaar 1215.
De inleiding van de acht jaar later verschenen Fontes Egmundenses2 was weliswaar
gematigder dan de Untersuchungen, maar toch zo controversieel dat ze voor
langdurige en heftige discussies binnen de Nederlandse mediaevistiek heeft gezorgd.
In de ‘Egmondse bronnenstrijd’ (1933-circa 1950) kozen Post en Tenhaeff de zijde
van Oppermann; Meilink die later de inventarisatie van het abdijarchief zou voltooien
en Dom Huyben, de eerste prior van de nieuwe Egmondse benedictijner stichting,
konden zich met vrijwel geen der bevindingen van Oppermann verenigen.
Kort gezegd kwamen die hierop neer: de Egmondse annalisten uit de tweede helft
van de twaalfde eeuw en met name annalist C zouden voor de graven van Holland
een verleden hebben willen construeren, waarin hun positie als eigenkerk heren van
de oorspronkelijke Echternachse kerken in Holland en de Egmondse abdij werd
veiliggesteld tegen de claims van de bisschoppen van Utrecht. Om de oudste grafelijke
usurpatie (die van de kerk van Egmond) te verdedigen, moest de gehele Egmondse
geschiedenis rigoureus worden herschreven: er werd daarom een relatie gelegd tussen
Adalbert en Egmond - Adalbert zou oorspronkelijk nooit in Egmond hebben geleefd,
maar pas tegen het eind van de tiende eeuw vanuit Gent naar Egmond zijn
overgebracht -, Adalberts ‘graf’ in de Egmondse kerk, het bezit van die kerk door
de graven (gepretendeerd in de vervalste oorkonde van 9223), de translatie van het
gebeente van Adalbert uit die kerk en de stichting van de abdij. De tiende-eeuwse
Vita Sancti Adalberti die als oudste verhalende bron natuurlijk een sleutelpositie
innam, werd door bovengenoemde annalist C zo grondig omgewerkt dat van het
oorspronkelijke werk vrijwel niets overbleef.
Enkele jaren na de uitgave van de Fontes publiceerde Meilink zijn Egmondsche
Geschiedbronnen4 waarin hij op overtuigende wijze de authenticiteit van de meeste
door Oppermann vals verklaarde bronnen kon aantonen. Afgezien van een enkele
vervalsing zoals de oorkonde van 922, had volgens Meilink in Egmond nooit op
grote schaal een herschrijving van het verleden plaatsgevonden; de Vita

1
2
3
4

Oppermann, Untersuchungen, I, Egmonder Fälschungen.
Oppermann, Fontes Egmundenses.
Koch, OHZ, I, 44-50, nr. 28.
Meilink, Egmondsche Geschiedbronnen.
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Adalberti was een geslaagde poging geweest de plaatselijke cultus met het ontstaan
van de abdij te verbinden en dit werk was volgens Meilink, behoudens enkele
interpolaties, geheel tiende-eeuws. Toch hield hij een slag om de arm: de
waarschijnlijkheid van deze interpolaties zou alleen aangetoond kunnen worden na
een zorgvuldig onderzoek van ‘stijl en woordkeus’5. Blijkbaar was dit nog niet gebeurd
en het is er ook nadien niet meer van gekomen.
In 1949 verscheen postuum van de hand van Huyben een succesvolle aanval op
de conclusies van Oppermann ten aanzien van de authenticiteit van de Vita6 - ook
Oppermann was toen al overleden; met de dood van de belangrijkste tegenstanders
hield de bronnenstrijd eenvoudigweg op. Tegenwoordig wordt aangenomen dat hij
in het voordeel van Meilink is beslecht, hetgeen echter niet wil zeggen dat al zijn
resultaten even bevredigend zijn. Meilink blijft daarvoor mijns inziens met name in
het geval van de Vita te veel in vermoedens steken.
Na Meilink heeft alleen Koch zich nog met de Egmondse bronnen beziggehouden,
althans met een deel daarvan. Voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I7
verzorgde hij een uitgave van de Egmonds-Hollandse oorkonden tot 1222. Hierbij
kwam onder andere, hoewel niet door iedereen geaccepteerd, de authenticiteit van
de oorkonde van 922 vast te staan. Het merendeel van de studies dat sindsdien over
het Egmondse verscheen had de graven- en abdijgeschiedenis tot onderwerp; elke
nieuwe uitspraak over de bronnenproblematiek werd zorgvuldig vermeden8. In het
voetspoor van Huyben en Meilink verscheen in 1973 het standaardwerk over de
abdijgeschiedenis van Hof9, in de jaren daarna volgden kleinere studies van De Cock10,
Cordfunke11 en Rentenaar12.
1984 was een goed jaar voor het Egmondonderzoek: de aan Sint Adalbert
toegeschreven relieken werden door Maat13 aan een kritisch onderzoek onderworpen,
hetgeen interessante gegevens opleverde over de wijze waarop men in de
middeleeuwen in Egmond met het gebeente van zijn patroon omging. Hugenholtz14
maakte een studie van het veranderend heiligenbeeld van Adalbert. Vervolgens
verscheen van de hand van Cordfunke een boek over de archeologie van de oude
abdij: Opgravingen in Egmond15, voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis
van essentieel belang.
Cordfunke sloot zich in zijn inleiding voor wat betreft de behandeling van de
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Ibidem, 21.
Huyben, ‘Geschiedkundige waarde’.
Koch, OHZ, I.
Met uitzondering van D.P. Blok die zich in 1969 met de oude Egmondse oorkonden heeft
beziggehouden, ‘Holland und Westfriesland’.
Hof, Abdij van Egmond.
De Cock, ‘Goederen’, 139 vlg.
Cordfunke, ‘Over de oudste kerk’.
Rentenaar, ‘Nederlandse duinen’; Idem, ‘Topografische structuur’.
Maat, ‘Relieken’.
Hugenholtz, ‘Adelbert’, 47 vlg.
Cordfunke, Opgravingen.
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eerste Hollandse graven aan bij een recente theorie van Van Winter16. Dit had tot
gevolg dat hij niet de traditionele telling van de graven (Gerulf, † omstreeks 916,
Dirk I, circa 885-circa 941 en Dirk II, circa 925-988) aanhield, maar een generatie
inlaste tussen Dirk I en Dirk II in de persoon van Dirk I bis (circa 910-939). Aan
deze ‘nieuwe Hollandse graaf’ werd een nogal belangrijke rol in de abdijgeschiedenis
toegekend: hij zou de translatie van het gebeente van Adalbert hebben laten verrichten,
een houten kapel in Hallem (het huidige Egmond-Binnen) hebben laten bouwen en
het kloosterleven op Egmondse bodem hebben gegrondvest. Zowel Van Winter als
Cordfunke hadden intensief gebruik gemaakt van de Vita Sancti Adalberti en meenden
dat zij voor hun theorie door de vroegste Egmondse traditie (de oorkonde van 922,
de Vita en de Evangelie-aantekeningen17) gesteund werden, sterker nog, dat zij deze
traditie voor wat betreft de traditionele telling der graven ‘ontzenuwd hadden’18.
In het hierna volgende zal ik trachten aan te geven hoe Van Winter en Cordfunke
op Dirk I bis zijn gekomen en vervolgens wil ik vanuit de bovengenoemde Egmondse
bronnen die zij ontzenuwd meenden te hebben, hun creatie bestrijden19.
Hoek20 was de eerste die de mogelijkheid van een tussengeneratie heeft geopperd.
Mede op grond van het volgens hem grote leeftijdsverschil tussen Dirk I en Dirk II
- de eerste zou rond 880 zijn geboren en de laatste overleed in 988 - meende hij dat
de Gerulf die als levende persoon genoemd wordt in het Goederenregister van de
Utrechtse kerk21 (door hem gedateerd op 948), wel eens de zoon zou kunnen zijn van
Dirk I en de vader van Dirk II. Deze Gerulf, genoemd naar zijn grootvader, zou zijn
overleden toen Dirk II nog minderjarig was; de hoogbejaarde Dirk I zou toen tijdelijk
de macht weer in handen hebben gehad. Dirk II volgde dus in feite zijn grootvader
op: een Dirk volgde op een Dirk, geheel volgens de latere Egmondse traditie. Volgens
Van Winter22 stierf deze Gerulf, in wie zij de oudste zoon van Dirk I zag, kinderloos.
Hij zou echter een jongere broer hebben gehad die rond 910 was geboren, ook een
Dirk, en deze zou om onduidelijke redenen later altijd zijn verward met zijn vader.
Dirk I zou niet lang na 928 zijn overleden; hij
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Van Winter, ‘Ansfried en Dirk’; Idem, ‘Dirk I bis’.
Oppermann, Fontes, 61-65, waarin in het bijzonder 61.
Cordfunke, Opgravingen, 19-24; Van Winter, ‘Dirk I bis’, 188.
Uitdrukkelijk zij hier gesteld vanuit de Egmondse bronnen. Aangezien de ruimte mij ontbreekt
laat ik het Goederenregister van de Utrechtse kerk, de oorkonde uit 950 betreffende Tiel
(Muller, OSU, nr. 118). Alpertus van Metz' De diversitate temporum en de Tielse Kroniek
buiten mijn betoog. Alleen al door een kritische onderzoek van de door Van Winter en
Cordfunke voor Gerulf (de vader van Dirk I) en Waldger voorgestelde chronologie, zou men
de Dirk I bis-theorie kunnen ondergraven.
Hoek, ‘Heren van Voorne’, 132-134.
P.A. Henderikx heeft de lijst het meest diepgaand onderzocht en maakt aannemelijk dat het
oudste gedeelte ervan, waarin Gerulf genoemd wordt, tussen 885 en 896 gedateerd moet
worden. Deze Gerulf is dus de stamvader van het Hollandse huis, genoemd in 889; Koek,
OHZ, I, nr. 21; Henderikx, Beneden-delta, bijlage III ‘De goederenlijst van de kerk van
Utrecht’.
Van Winter, ‘Dirk I bis’, 196-198.
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moet volgens Cordfunke23 ongeveer vijftig jaar zijn geworden, want hij zou vrijwel
even oud zijn geweest als zijn broer Waldger, die op zijn beurt geruime tijd vóór 880
zou zijn geboren. Dirk I bis (de Dirk van rond 910) volgde zijn vader Dirk I op. In
de ruim tien jaar die hem als graaf waren gegeven ontpopte hij zich als een actief
man: hij liet het gebeente van Sint Adalbert opgraven uit de kerk die in 922 aan zijn
vader was geschonken, bouwde een klooster te Hallem en liet daar de relieken heen
brengen. Enkele dagen na de slag bij Andernach (2 oktober 939) bezweek hij aan
zijn verwondingen. De minderjarige Dirk II, zijn rond 925-930 geboren zoon, werd
voorlopig door zijn schoonvader Arnulf van Vlaanderen te Gent opgevoed.
De door Hoek, Van Winter en Cordfunke voor Dirk I als vanzelfsprekend
aangenomen chronologie is op zichzelf zeer aanvechtbaar: was Dirk I wel even oud
als zijn geruime tijd vóór 880 geboren broer Waldger? Werd deze laatste wel geruime
tijd vóór 880 geboren? Waren de broers kinderen van dezelfde moeder? Waarom
kan Dirk I in 916, in welk jaar hij voor het eerst wordt genoemd24, geen jonge graaf
zijn geweest, zodat eerder een fors leeftijdsverschil met Waldger voor de hand ligt
dan een ‘kloof’ met Dirk II? Als hij namelijk rond 890-895 zou zijn geboren waarvoor we mijns inziens geen kunstgrepen hoeven toe te passen -, verloopt de
aansluiting tussen hem en Dirk II zonder problemen. Van Dirk II weten we namelijk
dat hij in 988 op een voor die tijd hoge leeftijd is overleden; als we aannemen dat
hij 60 à 65 jaar is geworden, zou dit betekenen dat hij rond 925-930 is geboren. Dirk
I is dan tussen zijn dertigste en veertigste vader geworden.
Ik laat deze punten voor wat ze zijn. Nu wil ik het onderzoek toespitsen op het
verband tussen de schenking van 922 en de daarbij opgestelde oorkonde en de
translatie van het gebeente van Adalbert, omdat ik vermoed dat daarin een oplossing
voor het Dirkenprobleem ligt.
De oorkonde van 15 juni 922 is de tweede koningsoorkonde uit een groep van vier
die door de Hollandse graven aan de abdij van Egmond in bewaring werd gegeven.
Koning Karel III (de Eenvoudige) schenkt hierin aan graaf Dirk I de Egmondse kerk
en alle haar behorende goederen, binnen een gebied dat wordt begrensd door
Swithardeshaga in het zuiden en Fortrapa en Kinnem in het noorden, in eigendom25.
In de oorkonde wordt een opsomming van vaste formuleringen gegeven,
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Cordfunke, Opgravingen, 19.
Koch, OHZ, I, nr. 26.
Ibidem, nr. 28: ‘... quasdam res, ecclesiam videlicet Ekmunde cum omnibus ad eam iure
pertinentibus a loco qui dicitur Suuithardeshaga usque Fortrapa et Kinnem’. Zowel
Suuithardeshaga als Fortrapa zijn grensnamen; het eerstgenoemde een bosnaam, het
laatsgenoemde een waternaam. Vriendelijke mededeling prof. dr. D.P. Blok. Kinnem kan
zowel Kinnem op Terschelling zijn als de gouw Kinnem/Kennemerland; in het laatste geval
is dan wel de noordgrens van de gouw bedoeld. In een glosse op het jaarbericht van 877 in
de Annalen van Egmond vinden we de volgende van de oorkonde van 922 afhankelijke
mededeling: ‘Theoderico comiti largitus est Ekmundam cum pratis, silvis et omnibus aliis
que inter Forthrepa et Suitherthe ...’, in: Koch, OHZ, I, 47. Zie hierna bladzijde 18. Koch
nam Oppermanns verkeerde lezing ‘Suithertes’ over (Fontes, 121).
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die ten tijde van Karel III voor dergelijke schenkingen gebruikelijk was26. Dirks
rechten op het door de koning geschonken goed worden uitgelegd door gelijkstelling
met de rechten die hij op zijn eigen erfgoed, in casu allodiale bezit27, heeft:
ut sicut reliquis possessionibus [erfgoed] quibus iure hereditario videtur
uti, ita et hiis nostri muneris largitate rebus impensis [geschonken goed]
valeat secure omni tempore vite sue frui ipse et omnis eius posteritas28.
Door de formuleringen ‘iure hereditario’ en ‘omnis eius posteritas’ wordt de
vererfbaarheid uitgedrukt. Bovendien wordt in het vervolg van de oorkonde, aan het
eind van de dispositie, het recht op vervreemding verleend:
ut libere hec omnia teneat atque possideat habeatque postestatem de
hiis iuxta libitum suum ordinandi seu faciendi29.
Een zeer aantrekkelijke schenking omdat de Egmondse kerk, toen waarschijnlijk
al een van de moederkerk Heiloo onafhankelijke dochterkerk, door het bezit van het
gebeente van Sint Adalbert een aanzienlijk grondbezit had weten op te bouwen30.
Toch is de schenking niet zonder problemen: volgens Oppermann31, Meilink32 en
recentelijk Blok33 was de vermelding van de kerk in de oorkonde van 922 een
interpolatie van later datum, van de hand van een van de twaalfde-eeuwse annalisten.
Blok meent dat het onmogelijk is dat Karel de Egmondse kerk wegschonk; blijkens
een oorkonde van 106334 behoorde de kerk immers tot het bezit van de abdij van
Echternach en dat was natuurlijk vanaf de oudste tijd zo geweest. De schenking van
922 zou volgens hem een aantal niet nader gespecificeerde goederen hebben bevat
in het door de bovengenoemde plaatsen begrensde gebied.
Koch35 maakt door een vergelijking van deze oorkonde met andere oorkonden

26
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34
35

Zie hiervoor: Von Gladiss, ‘Schenkungen’, 80-138, in het bijzonder 98-99. De gebruiken
van de kanselarij van Karel III sloten wat dit betreft nauw aan bij die van de kanselarij van
Lotharius I: ‘Späterhin kommt in den Diplomen Lothars I, die auch für seine Nachfolger
bahnbrechende Neuerung auf, das Zugeständnis der Erblichkeit durch Gleichsetzung mit
dem Allod auszudrücken’ (98).
Ibidem, in het eerste lid van de vergelijking staat altijd het eigen bezit, dat men in volledig
eigendom heeft. Het is wat zwak in de Egmondse oorkonde dat daarvan slechts wordt gezegd
dat Dirk het ‘hereditario iure’ bezat. Dat was natuurlijk waar, maar hij mocht het ook
vervreemden en dat is wezenlijk meer.
‘... dat hij. zoals hij van zijn overige bezittingen, die hij als erfbezit houdt, evenzo van
de kostbare goederen die hij door onze vrijgevige schenking heeft ontvangen, in
veiligheid mag genieten alle dagen van zijn leven, hijzelf en zijn gehele
nakomelingschap’
‘... dat hij dit alles in vrijheid houdt en bezit en dat hij de macht heeft over deze
goederen te beschikken en ermee te handelen naar eigen goeddunken’
Zie hiervoor noot 10.
Oppermann, Fontes, 105*.
Meilink, Geschiedbronnen, 29 vlg.
Vriendelijke mededeling prof. dr. D.P. Blok. Zie ook: Blok, ‘Hollandse en Friese kerken’.
Koch, OHZ, I, nr. 84.
Ibidem, 48, nr. 28.
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van Karel III mijns inziens aannemelijk dat de vermelding van de Egmondse kerk
in het origineel van 922 moet hebben gestaan. Mogelijk heeft Karel zijn vijand
Giselbert van Lotharingen die in die dagen Echternach in bezit hield een hak willen
zetten en de kerk, zijn kerk dus, weggegeven: al met al een vreemde schenking die
op zichzelf niet in orde is36. De ontvanger, Dirk I, zal zich er niet aan gestoord hebben:
hij kon zich verschuilen achter de ‘fides publica’ van de koning en de
onwraakbaarheid van de oorkonde37.
Maar ook wanneer de kerk niet tot het object van de schenking behoorde - wat ik
dus niet geneigd ben aan te nemen -, heeft Dirk I in ieder geval wel koningsgoed in
de buurt van Egmond gekregen, want dat was daar rijkelijk aanwezig38, en zal hij
zich in dat geval in zijn claims ten aanzien van de Egmondse kerk gesteund hebben
gevoeld39. Met de oorkonde in de hand heeft hij dan de kerk geüsurpeerd (blijkens
de Egmondse traditie is de oorkonde altijd in verband gebracht met het bezit van de
kerk). De translatie van het gebeente van Adalbert, wanneer deze ook mag hebben
plaatsgevonden, was dan wel een wederrechtelijke actie.
Op dit punt wordt de Vita Adalberti interessant. De schrijver is in caput 13, waarin
de aanzet tot de translatie wordt beschreven, bijzonder stellig: ‘graaf Dirk bezat de
plaats [de plaats waar Adalbert begraven lag, de kerk dus40] in wettig eigendom,
36

37

38

39

40

In feite is dit de traditionele verklaring van Pijnacker Hordijk (‘Wat weten wij’, 146-148).
Zie ook: Van Herwijnen, ‘Maastricht en Lotharingen’, 215-228 en bepaaldelijk 220. Direct
nadat Giselbert zich in 919 met de Oostfrankische koning Hendrik I had verbonden, ontnam
Karel III hem het bezit van de Sint-Servaasabdij te Maastricht en schonk deze aan de
oorspronkelijke bezitter, de bisschop van Trier. Een schenking die, hoewel minder ver gaand,
vergelijkbaar is met de schenking aan Dirk I.
Inmiddels is op mijn theorie over het verband tussen de schenking van 922 en de translatie
van de relieken van Adalbert een reactie verschenen van de hand van E.H.P. Cordfunke en
J.M. van Winter, ‘Egmond’, 13-23. Volgens Cordfunke en Van Winter accepteerde Dirk I
in 922 geheel te goeder trouw de schenking van de Egmondse kerk uit de handen van Karel
III. De koning zou in de ogen van de graaf bevoegd zijn geweest tot deze schenking en de
uitgevaardigde oorkonde zou voor hem rechtsgeldigheid moeten hebben gehad. Uiteraard,
maar dat wil niet zeggen dat de inhoud van de oorkonde en dus de inhoud van de schenking
in orde was.
Zie hiervoor: Annales Fuldenses (anno 882), 118: ‘Nam comitatus et beneficia, quae Rorich
Nordmannus Francorum regibus fidelis in Kinnin tenuerat, eidem hosti [namelijk Godfried,
G.N.M.V.] suisque hominibus ad inhabitandum delegavit ...’.
Hof doet de volgende suggestie: ‘Het feit dat reeds de voorgangers van het gravenhuis met
name Rorik en Godfried lenen in Kennemerland hadden, gevoegd bij de bezorgdheid die
Rorik toonde voor het behoud van de Adelbertuskerk (Vita, caput 12), doet vermoeden dat
een van die lenen zich te Egmond bevond en bedoelde kerk bevatte’ (Abdij van Egmond. 7).
De schrijver spreekt slechts van ‘locum’; van de ‘ecclesia’ die er had gestaan is na caput 12
geen sprake meer. Mijns inziens was de kerk tegen het eind van de tiende eeuw toen de Vita
werd geschreven, in verval geraakt; waarschijnlijk met helpende band van de Hollandse
graven die de Adalbertcultus naar hun klooster wilden verplaatsen. In caput 26-27 lezen we
dat het ‘kerkvolk’ al in de abdijkerk zat. Op de vroeg-elfde-eeuwse visitatielijstjes van
Echternach (Blok als in noot 33) komt de kerk van Egmond niet voor: er was natuurlijk niets
meer te zoeken of te halen. Pas in de historiserende oorkonde van 1063, waarin Echternach
voor haar Hollands-Friese kerkbezit de puntjes op de i gaat zetten, wordt de Egmondse kerk
weer opgevoerd. Op de plaats waar de kerk eens had gestaan werd naderhand een nieuwe
kerk gebouwd. Deze werd op 4 november 1113 gewijd (Oppermann, Fontes, 95 en 140).
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evenals zijn nakomelingen’. Hij suggereert hierdoor dat de graaf die het bevel gaf
tot de translatie, hiertoe het volste recht had omdat hij eigenkerkheer was. Het is
natuurlijk mogelijk dat de schrijver van de Vita, gezien zijn opdracht, met wat extra
stelligheid het grafelijk standpunt, namelijk dat van de usurpator, naar voren bracht,
maar volgens mij komt die stelligheid heel ergens anders vandaan. We zullen in het
vervolg nog wel zien dat onze schrijver niet zo'n overdrijver was, maar integendeel
een precies man.
Bij lezing van de Vita springen de bovengenoemde regels duidelijk in het oog: ‘...
Theoderico comiti, qui locum eundem sicuti nunc posteri eius retinent proprietatis
iure possidebat’. Dit is geen ‘vitataal’ maar oorkondentaal en de formulering doet
zeer denken aan de zojuist behandelde schenkingsclausules. In menig oorkonde uit
de negende en tiende eeuw - en niet in de laatste plaats in die van Karel de Eenvoudige
- komen we dergelijke formuleringen tegen41. Aangezien in deze passage het bezit
van de Egmondse kerk aan de orde wordt gesteld, meen ik een relatie te mogen leggen
met de oorkonde van 922; volgens mij is er sprake van een reminiscentie, het gaat
wellicht wat ver van een citaat te spreken. We zullen in het vervolg nog zien dat de
schrijver van de Vita ‘bronnenonderzoek’ gepleegd heeft: hij maakte een studie van
Alcuins Vita Willibrordi en Beda's Historia Ecclesiastica. We weten eveneens van
hem dat hij in Egmond geweest is. Zou hij dan niet een oorkonde hebben gebruikt
die in het klooster bewaard werd, waar hij zelf als gast verbleef?
Hoe is de schrijver dan in dit geval te werk gegaan? De vererfbaarheid die in de
oorkonde wordt uitgedrukt door ‘hereditario iure’ en ‘omnis eius posteritas’, geeft
hij weer met ‘posteri eius’. Het recht op vervreemding, dat volledig eigendom nabij
komt, drukt hij uit met ‘possidebat’ (dus geen zwak ‘habebat’) en ‘proprietatis iure’
(in tegenstelling tot ‘hereditario iure’, vererfbaar bezit en ‘usufructuario iure’, bezit
in vruchtgebruik). Hij heeft dus precies de condities van de schenking van 922
begrepen. Hieruit volgt mijns inziens dat de graaf uit caput 13, ‘Theodericus comes’,
dezelfde moet zijn als de ‘fidelis Theodericus’ uit de oorkonde, dus dat déze de
translatie liet verrichten. De gewetensvolle schrijver zou de oorkonde anders nooit
zo ‘letterlijk’ gebruikt hebben.
Volgens Van Winter en Cordfunke verrichtte Dirk I bis de translatie. Dat moet dan
gebeurd zijn tussen 928 en 939, want toen zou deze graaf geregeerd hebben. Dus
Dirk I zou na 922 geen aanvechting hebben gehad om de kerk van haar bron van
rijkdom (het gebeente van Adalbert) te ontdoen en er zouden meer dan zes jaar zijn
verstreken voordat een andere graaf ingreep? Natuurlijk niet. Zo gauw als Dirk de
kerk van Egmond kreeg of haar in ieder geval op grond van een misschien niet

41

Lauer, Recueil des actes, 893-923.
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geheel duidelijke schenking kon claimen, heeft hij het gebeente laten opgraven en
naar zijn reeds bestaande eigenklooster in Hallem laten brengen. Zo kon hij zowel
de status van zijn klooster vergroten als de inkomsten van de Adalbertcultus
opstrijken42. Bovendien zal hij ook wel geweten hebben dat er Echternachse
aanspraken op de kerk waren; enige snelheid was dus geboden voordat er
moeilijkheden met Echternach zouden komen. Veelzeggend is in dit verband dat de
translatie volgens de Egmondse traditie43 op 15 juni werd gevierd. Hof44 heeft
aangetoond dat deze dag liturgisch gezien niet de meest logische is; er moet dus wel
een relatie zijn te leggen met 15 juni 922, de dag waarop de oorkonde werd
uitgevaardigd. Dit wil overigens niet zeggen dat de translatie ook inderdaad die dag
plaatsvond; wèl heeft men - mijns inziens terecht - het verband tussen de
gebeurtenissen gelegd.
Nu kunnen we wat sneller gaan: in de Vita is sprake van twee Dirken: in de capita
13, 15 en 17 ‘Theodericus comes’ van de translatie (= Dirk I van 922) en in de capita
18, 19 en 20 ‘Theodericus iunior’, zijn zoon (door verwijzingen is hun relatie
duidelijk). Van de laatste weten wij dat hij de stenen abdijkerk heeft laten bouwen
en de vader was van Egbert en Erlinda: Dirk II dus. Dit betekent dat de Vita Dirk I
bis uitsluit; met andere woorden, dat de schrijver alleen de generaties van Dirk I en
Dirk II aannam45. Hij zal rond 985 wel precies hebben geweten hoe het zat.
Tenslotte aandacht voor de Evangelie-aantekeningen46. Op grond van formuleringen
uit de eerste traditio, waarin wordt vermeld dat ene graaf Dirk, ‘domnus Theodericus
comes’, ter wille van zijn zieleheil een deel van zijn domein aan de dan nog jonge
abdij schenkt, meent Van Winter47 dat er geen sprake van kan zijn dat het hier Dirk
I betreft. Van deze niet gepreciseerde graaf Dirk wordt namelijk gezegd dat hij zijn
‘patrimonium’ (domein) ‘hereditario iure’ bezit. Volgens Van

42

43

44
45

46
47

Dit klooster stond al te Hallem vóór de translatie. Blijkens caput 13 van de Vita werd immers
een non in haar droom door Adalbert aangespoord om het gebeente op te graven. Ik vertaal
‘sanctimonialis’ met non en niet met godgewijde vrouw, zoals Huyben. Hof en Cordfunke
doen. Tegen het eind van de tiende eeuw is dit woord sterk geïnstitutionaliseerd en heeft het
zijn oorspronkelijk charismatische karakter verloren. ‘Sanctimonialis’ (zelfstandig en niet
bijvoeglijk!) wordt in caput 18 ook in de betekenis van non gebruikt.
Blijkens een aantekening in het cartularium van de abdij: ‘Notatur ex hoc privilegio [namelijk
van 922. G.N.M.V.] ... unde cum dictus primus comes Hollandie ... predictum diem ad laudem
Dei honorare cupiens, reliquias sancti Adalberti confessoris hoc die de sepulcro elevans et
ad monasterium Hecmundense, quod ipse construxerat, transferens eas ibidem honorifice
sublimavit’, Oppermann, Fontes, 66-67.
Hof, Abdij van Egmond, 24.
Ook zou hij nooit ‘iunior’ voor Dirk II hebben gebruikt wanneer er drie Dirken waren geweest:
‘iunior’ impliceert slechts één ‘senior’. Bovendien zou dat de toehoorders verward hebben:
de tekst werd in kerk en refter voorgelezen en moest meteen te begrijpen zijn. Met andere
woorden: de eerste Dirk moest meteen juist geïdentificeerd kunnen worden.
Oppermann, Fontes, 61-65.
Van Winter, ‘Dirk I bis’, 186.
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Winter ‘placht de term “hereditario iure” gebruikt te worden voor bezit dat iemand
reeds geërfd had, en niet voor goederen die hij als eerste erfelijk aan zijn nageslacht
mocht nalaten’48. Aangezien de schenking een deel van het kerkgoed betrof dat Dirk
I in 922 had gekregen, moest ze zijn verricht door een Dirk uit de volgende generatie,
die tevens vader was van de even verderop genoemde ‘domnus Theodericus iunior’
(Dirk II)49: Dirk I bis.
Hoe aantrekkelijk en ‘elegant’50 dit ook moge klinken, we moeten het verwerpen
aangezien het berust op een verkeerd begrip van de term ‘hereditario iure’51. Wanneer
iemand iets ‘hereditario iure’ bezit, heeft hij dit in vererfbaar eigendom, in
tegenstelling tot bezit dat hij in vruchtgebruik heeft (voor de duur van het leven), of
allodiaal bezit, wat vererfbaar en vervreemdbaar is. Geërfd goed bezit men natuurlijk
ook ‘hereditario iure’ en dat zal met het bezit van Dirk I ongetwijfeld het geval zijn
geweest: hij was immers mede-erfgenaam van de goederen die zijn vader Gerulf in
889 in eigendom had gekregen52. Het omgekeerde (dat wat men ‘hereditario iure’
bezit derhalve geërfd goed is) is echter niet noodzakelijk en daarvan zijn veel
voorbeelden te geven. Hier één uit het falsum van 108353, waarin op de koninklijke
schenkingen van 922, 967 en 985 gezinspeeld wordt: ‘... antecessores nostri ex
propriis possessionibus et a regibus iure hereditario susceptis ...’.
Als dus Dirk zijn domein ‘hereditario iure’ bezit, wil dat niets anders zeggen dan
dat hij dit tot zijn erfbezit mag rekenen; hoe hij eraan is gekomen doet niet ter zake.
Nu weten we dat bij de schenking van 922 naast het recht op vervreemding ook
vererfbaarheid was inbegrepen. De vererfbaarheid werd door onder andere ‘hereditario
iure’ uitgedrukt en had betrekking zowel op het allodiale bezit dat Dirk I vóór 922
had, als op het door de koning geschonken goed. Wij mogen hier dan ook
veronderstellen dat de formulering uit de dispositie van de oorkonde van 922:
‘possessionibus quibus iure hereditario videtur uti’, heeft doorgewerkt in de eerste

48
49
50
51

52

53

Ibidem.
Ook hier, evenals in de capita 13 en 18 van de Vita, een niet nader gepreciseerde graaf Dirk
en zijn zoon Dirk iunior. Zie hiervoor noot 45.
Cordfunke, Opgravingen, 19.
Vriendelijke mededeling prof. dr. D.P. Blok. Zie ook. Von Gladiss, ‘Schenkungen’, 95-104:
‘Erblichkeit und Veräusserungsrecht im Formular der Urkunden’ Met vriendelijke dank aan
prof. dr. P.H.D. Leupen die mij hierop attent maakte. Voorts: Niermeyer, Mediae Latinitatis
Lexicon Minus. Alodis (36-38). Hereditarius (486, nrs. 3 en 4), Hereditas (486-487) en
Proprietas (863). De vertaling van Cordfunke en Van Winter van het begrip ‘hereditario iure’
met ‘krachtens het erfrecht verkregen’ (hiervoor noot 37) is onjuist. Het begrip biedt namelijk
gezien in het geheel van soortgelijke juridische begrippen (‘usufructuario iure’, ‘beneficiario
iure’, ‘proprietatis iure’ etcetera) een geheel ander uitzicht, meer toegespitst op de status van
de bezitter. Niet dat men iets bezit is belangrijk, maar hoe men iets bezit. In Cordfunkes
nieuwste boek Gravinnen van Holland, 23-25, worden geen nieuwe argumenten aangevoerd
voor Dirk I bis. Cordfunke blijft bij zijn vertaling van ‘hereditario iure’
Koch, OHZ, I, 36, nr. 21 ‘... ut antitulatus fidelis noster [Gerulf, G.N.M.V.] de hiis omnibus
ab hodierna die et deinceps omni tempore liberam securamque habeat potestatem tenendi,
donandi, vendendi, commutandi, vel quicquid exinde voluerit absque ullius impedimento’.
Ibidem, 180, nr. 88.
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2 Egbert van Trier (Codex Egberti, Reichenauer School, omstreeks 980)
Trier, Stadtbibliothek
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traditio van de Evangelie-aantekeningen: ‘partem patrimonii, quam hereditario iure
visus est possidere’, en dat dientengevolge de hier genoemde ‘domnus Theodericus
comes’ dezelfde is als de ‘fidelis Theodericus’ uit de oorkonde. Hiermee is een van
de belangrijkste pijlers onder de Dirk I bis-theorie komen te vervallen.

2 De auteurs en het werk
De epiloog van de Vita Sancti Adalberti (caput 28) begint met de op zichzelf
merkwaardige mededeling dat de Vita het werk is van ‘cucullarii’, monniken, van
het klooster Mettlach. Niet één schrijver zoals bij de meeste vitae, maar verschillende;
hoeveel wordt niet gezegd en ze zijn allen zonder naam. Eén van hen kennen we
echter uit een andere bron: Ruopert, monnik van het onder Trier gelegen klooster
Mettlach54. In de elfde-eeuwse Miracula Liutwini55 wordt van hem verteld dat hij
naar Egmond werd gestuurd om het Leven van Adalbert te schrijven en we mogen
op grond van die mededeling wel aannemen dat hij in ieder geval de eerste zeven
capita, de eigenlijke Vita, heeft geschreven en waarschijnlijk nog wel meer. Dat het
werk geheel van zijn hand zou zijn geloof ik niet: alleen al het meervoud ‘cucullarii’
dwingt tot een andere conclusie. Ik geloof echter ook niet dat hij door een groep
schrijvers werd bijgestaan; naar ik hoop aan te tonen was er maar één andere schrijver.
We hebben er dan twee: Ruopert die naar mijn mening de oorspronkelijke opdracht
had gekregen, maar het werk onaf moest laten en een onbekende monnik, de
Mettlachse anonymus, wiens werkzaamheid ik in één caput zeker kan aanwijzen56.
Hij maakte het werk af en bracht in de epiloog enkele kleine veranderingen aan. Zij
zijn de ‘cucullarii Medelocensis cenobii’.
Volgens de epiloog ging het initiatief tot het schrijven van dit werk uit van de
aartsbisschop van Trier, Egbert (977-993) (afbeelding 2), en hem kennen we goed.
Hij was een zoon van graaf Dirk II van Holland en Hildegarde van Vlaanderen en
werd rond 950 geboren. In caput 19 wordt een genezingswonder verhaald dat hem
op volwassen leeftijd is overkomen, toen hij als subdiaken in het klooster te Hallem
woonde; het moet rond 970 zijn gebeurd. Reeds in augustus 977 werd hij tot
aartsbisschop van Trier gewijd nadat hij eerst een vol jaar als kanselier werkzaam
was geweest: een bliksemcarrière. Vanuit Trier bleef Egbert nauw betrokken bij

54

55
56

Zie voor een opgave van heiligenlevens uit de tiende eeuw: Zoepf, Heiligen-Leben, Tabelle,
240-245. Een uitgebreid overzicht van de literatuur betreffende het klooster Mettlach vindt
men in: Flesch, Mönche an der Saar, 23-25.
Miracula Liutwini, Gedateerd circa 1095.
Ik volg de telling van de capita zoals die door Oppermann in zijn Fontes Egmundenses is
voorgesteld. In navolging van Henschens uitgave in de Acta sanctorum (1709) verdeelde
Oppermann het lange boeibevrijdingswonder aan het einde van de Vita over twee capita. In
alle handschriften waarin het wonder voorkomt (U, VL, B en A; zie hierna: bladzijden 26-27,
30, 34-35) vormt het één lang caput. De epiloog is dus in feite caput 27. In bovengenoemde
handschriften is de epiloog of door spatie, of door grote kapitaal, of door rubriekteken
duidelijk van het voorgaande gescheiden. Om verwarring te voorkomen en het volgen van
oude discussies te vergemakkelijken heb ik het in het vervolg over het caput 26-27 als een
geheel.
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de Egmondse abdij. Schenking van boeken, liturgisch gerei en de opdracht tot het
schrijven van de Vita getuigen daarvan.
De aartsbisschop van Trier was qualitate qua heer van het klooster Mettlach. Reeds
in de zevende eeuw werd het klooster door zijn stichter Liutwin aan de
aartsbisschoppelijke zetel van Trier onderworpen en hoewel bisschop Rotbert in de
tiende eeuw afstand had gedaan van de abtstitel, behield hij het eigendomsrecht op
de abdij. Egbert geldt dan ook inde Vita als de ‘serenissimus dominus monasterii’;
toen hij het klooster Egmond wilde vereren met een levensbeschrijving van zijn
patroonheilige, kon hij zich wenden tot zijn eigen monniken.
Mettlach bevond zich in de dagen van Egbert in een bloeiperiode: onder abt Nizo
(980-986) was Egberts begaafde ‘secretaris’ Remigius, die vanaf 994 zelf abt van
Mettlach zou zijn, hoofd van de kloosterschool. Enkele van de Mettlachse monniken
hadden hun vorming genoten aan de kathedraalschool van Reims, waar Gerbert, de
latere paus Sylvester II (999-1003), filosofie en klassieke letteren doceerde. In de
Miracula Liutwini is sprake van twee van hen die door abt Ruothwic (vóór 980) naar
Reims werden gezonden. Eén van hun klasgenoten op de Mettlachse kloosterschool
- het is niet duidelijk of hij zelf ook in Reims heeft gestudeerd57 - was de ons bekende
Ruopert ‘die - daarvoor naar Egmond gestuurd - het Leven van Sint Adalbert in
heldere taal heeft beschreven’58.
Hoe heeft Ruopert zich van zijn taak gekweten? Hoogstwaarschijnlijk heeft hij
informatie van Egbert gehad; ze moeten elkaar ongetwijfeld gekend hebben. Ook
geloof ik dat hij in Egmond is geweest om zich daar op de hoogte te stellen van de
situatie: de beschrijvingen van de zandverstuivingen op het Egmondse strand (caput
12) en de Hallemse bodemgesteldheid (caput 18) lijken van een ooggetuige te zijn59.
Ruopert zegt trouwens zelf dat hij bepaalde wonderen die waren gebeurd
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Haenchen heeft dit als eerste scherp gezien, maar vond geen navolging. Haenchen, ‘Zur
Kritik’. 52. Als Ruopert ook in Reims zou hebben gestudeerd, had de schrijver van de
Miracula Liutwini niet van twee maar van drie monniken gesproken: Ruopert hoort niet bij
de ‘duo monachi’ (zie hiervoor noot 58).
Miracula Liutwini, 1264: ‘Duos igitur ex suis secularium disciplinarum gratia discendarum
Remis ad Gerbertum episcopum misit, quia summa pericie illo in tempore in illo pre cunctis
effulsit. Qui in talem sapientia plenitudinem ab eo sunt instructi ac tanti negocii thesauro
redierunt referti, ut omnes affines et contemporales luce scientie perfunderunt et radii talis
ingenii usque ad nostre etatis tempore pertenderent. Ex eorum condiscipulatu Ruopertus
quidam fuit, qui ad Ekmundam missus vitam sancti Adelberti luculento sermone conscripsit’.
In het zogenaamde Psalterium Egberti, dat in opdracht van Egbert van Trier vervaardigd
werd, wordt op fol. 16 ene Ruopert genoemd (‘Donum fecit Ruodpreht, quod presul suscipit
Ecbreht’). Sauerland acht het niet waarschijnlijk dat het hier ‘onze’ Ruopert betreft; zijns
inziens zijn er geen bewijzen dat in Mettlach de beeldende kunsten op een dergelijk hoog
niveau werden beoefend. Bovendien komt de naam Ruopert zeer vaak voor. Zie: Haseloff,
Psalter Erzbischof Egberts von Trier, 143. Iets minder onbestemd is Ronig: ‘Die
Namensidentität mit dem Schreiber und Übergeber des Egbert-Psalters ist bemerkenswert,
wenn sie auch wegen der Häufigkeit dieses Namens nichts Entscheidendes aussagt’ (‘Egbert’,
354).
Zie ook: Rentenaar, ‘Nederlandse duinen’, 366: ‘Hier spreekt mijns inziens duidelijk de
buitenlandse bezoeker die tot zijn verwondering het stuifzand in zijn huid heeft voelen
prikken, maar van de plaatselijke bevolking gehoord heeft, dat dit iets heel normaals was’.
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ten tijde van Dirk II, ter plekke in hun uitwerking heeft gezien60. Ook de verwijzing
naar ooggetuigen uit de buurt van het Egmondse klooster (caput 24) doet vermoeden
dat de schrijver een en ander in Egmond zelf heeft opgetekend en zoals we reeds in
het voorafgaande hebben gezien heeft Ruopert een in het klooster te Hallem bewaarde
koningsoorkonde ‘gebruikt’.

2 a Ruopert van Mettlach, de stijl
De meest kenmerkende eigenschap van Ruoperts stijl is het rijm. Het rijm in
heiligenlevens, geschiedwerken, oorkonden en andere teksten, in de negende en
tiende eeuw nog niet algemeen, vond zijn hoogtepunt in de elfde eeuw. Er is een
ontwikkeling te constateren van het éénlettergrepige rijm in de vroege tijd naar het
meerlettergrepige in later tijd61. De Vita is geheel in deze stijl geschreven en Ruopert
beheerst het rijm goed. Slechts de eerste regels van caput 10, caput 26-27 in zijn
geheel en de eerste regels van de epiloog vormen een uitzondering. Het rijm,
hoofdzakelijk éénlettergrepig, is hier en daar tweelettergrepig; ook wordt meervoudig
rijm gebruikt, waarbij de laatste woorden van een zinsdeel rijmen met die van het
vorige. Een voorbeeld waarin de laatste twee vormen naast elkaar voorkomen:
Fuit ergo in beato Adalberto tanta morum lenitas, / ut omnes ad sui
imitationem alliceret suavitas. / Quidquid verbis suadebat iubendo, / factis
premonstrabat exequendo [caput 4].
Door de rijmdwang is de schikking van de woorden en zinsdelen meestal
symmetrisch. Stijlfiguren als de antithese62 vloeien er dan ook als vanzelfsprekend
uit voort. De antithese komen we zeer vaak tegen:
quoscumque gressus debilitas enervabat / redigesta membrorum
compages erigebat [caput 15].
Qui cum humanum penitus deesse videret auxilium, / ad expertum crebrius
beati Adalberti ... confugit patrocinium [caput 17].
Ergo quidquid incoctum deprompserit scribentium tenuitas, / hoc roboret
precipientis auctoritas [caput 28].
Herhaaldelijk zien we deze stijlfiguur aan het einde van een caput, wanneer de
moraal uit het voorafgaande wordt gegeven:
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Caput 18: ‘Nec sunt memorie subtrahenda, que temporibus Theoderici iunioris ... nos ipsi
vidimus declarata miracula’.
Polheim, Die lateinische Reimprosa, 363. Over Ruopert: ‘gelegentlich schon mit zweisilbigem
Reim’, Ibidem, 396.
Antithese, tegenstelling. Zie ook: Arbusow. Colores, 55-57.
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cuius ope digna temerarium non absorbuit ultio, / sed in meliorem statum
extulit pia correctio [caput 11].
Felix nimirum, cuius momentanea egritudo tam paterne temeritatis
correctio, / quam sempiterne sue salutis fiebat occasio [caput 23].
Ook beeldspraak past Ruopert vaak toe. Twee voorbeelden, ontleend aan de Vita
Willibrordi van Alcuin:
Certatim igitur ad eum tam Anglorum quam Scotorum convolabant
examina ... Quibus sanctus Adalbertus ut generosior apis adiunctus [caput
1].
Cum iam egregii rationabilium novalium agricultores iactis seminibus sui
laboris viderent fructificare incrementum [caput 3].
En twee fraaie, aan de natuur ontleende beeldspraken van Ruopert zelf63:
Quocirca necesse est morem teneamus cuiuslibet amena virecta adeuntis,
qui dubius eligendorum specie florum eotenus temperat appetitum, ut
satisfaciat usuali delectationi, / non excessuali succumbat oneri [caput 8].
Nulla denique sana meditanti provenit iactura, si linguam eius foliorum
exuberatio non adumbret, / cum mens ipsius malorum odore et sapore
dulcorata pinguescat [caput 28].
Vaak gebruikt hij metoniemen64: ‘divine pietatis auspicante regimine’ (caput 3),
‘superna gracia’ (caput 5), ‘clarescente superne bonitatis affluentia’ (caput 12),
‘superna pietas’ (caput 21). Ook gradatie65 past hij toe:
Que vero eius vite qualitas fuerit / vel quo sudore in predicationis
erogatione certaverit, / quibus quantisque miraculis coruscaverit, / liber
gestorum eius luculenter scire volentibus aperit [caput 3].
Nam trabes, que illis ob brevitatem sui difficultatem laboris intentabat, /
alias non solum equiparabat, / sed etiam mirabiliter eminebat [caput 10].
Ruopert kent de traditionele topiek66 goed. Hier drie voorbeelden van
onmogelijkheidstopiek die zeer met elkaar verwant zijn:
Que tam numerosa sunt, ut si ea per singula describere temptemus, /
non modo difficultatis, / sed etiam impossibilitatis / amfractus incurramus
[caput 8].
quot sanitatis impotes reformarentur, non parvo colligi potest numero
[caput 15].
63
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Mijns inziens kunnen we het wonder van het opbloeien van de appelboom uit de verbrande
pitten (capita 5 en 6) zien in het licht van de door Ruopert beoefende natuurgevoelige topiek.
Metonymie, denominatie: bijvoorbeeld het gebruik van ‘de Goddelijke Voorzienigheid’ in
plaats van ‘God’.
Gradatie, climax, opklimming. Zie ook: Arbusow, Colores, 57-58.
Een topos is een vaste uitdrukking (in de rhetoriek en literatuur), veelal betreft het een
gemeenplaats.
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stili vagationem / legentibus forsitan quamlibet ingeramus fastiditatem
[caput 22].
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De epiloog van de Vita geeft fraaie voorbeelden van bescheidenheidstopiek:
Quicumque igitur libellus in manus venerit, non hebetis ingenii
crassitudinem, / non inculte rusticitatis intendat absonitatem / nec arguat
eos temeritatis, / qui imbecillitatem virium non trutinarent ad immensitatem
ponderis, / quia maiori se subicit periculo, qui inobedientie noxam non
pertimescit, / quam qui proprie possibilitatis modum obauditionis intuitu
pensare negligit. / Ergo quidquid incoctum deprompserit scribentium
tenuitas, / hoc roboret precipientis auctoritas.
sic in hoc opusculo non rude dictantium spernatur ingenium.
Discat ergo legentis / animus scribentis imperitie compati.
Tenslotte moet opgemerkt worden dat Ruoperts taalgebruik zeer consistent is:
tijds- en persoonsaanduidingen, termen voor het Goddelijke, voor de heilige en zijn
relieken en aanduidingen voor de verschillende kerkgebouwen, zijn met zorg gekozen
en worden systematisch gebruikt. Er is bijvoorbeeld geen verwarring mogelijk als
Ruopert het over een ‘ecclesia’ heeft: alleen de Adalbertkerk aan de voet van de
duinen (de kerk van Egmond uit de oorkonde van 922) noemt hij zo. Voor de houten
kapel en de latere stenen abdijkerk te Hallem gebruikt hij respectievelijk ‘oratorium’
/ ‘templum’ en ‘basilica’.

2 b De bronnen
Aan het begin van de Vita noemt Ruopert de bronnen die hij gebruikt heeft:
‘ecclesiasticae historiae’ (caput 1) en wanneer hij over Willibrord komt te spreken:
‘liber gestorum eius’ (caput 3); het is duidelijk dat hij met dat laatste de door Alcuin
geschreven Vita Willibrordi bedoelt67. In Ruoperts Vita treffen we nogal al wat
ontleningen uit en reminiscenties aan dat werk aan; vooral in de eerste drie capita is
Alcuin intensief gebruikt. Ruopert heeft zich terdege in zijn onderwerp ingelezen en
waar mogelijk voegde hij Alcuins woorden in zijn eigen stijl in. Na caput 3 neemt
het aantal Alcuin-citaten af en eerst in de epiloog vinden we weer enkele treffende
overeenkomsten met passages uit de Vita Willibrordi.
Welke zijn de ‘ecclesiasticae historiae’? Op grond van citaten uit de Vita Willibrordi
in de daarna volgende regels zouden we geneigd zijn aan te nemen dat alleen dat
werk daarmee wordt bedoeld. Uit de eerste drie capita blijkt echter dat Ruopert Beda's
Historia Ecclesiastica - en daarvan in het bijzonder van boek V de capita 9, 10 en
11, over de Friezenmissie van Egbert, Wigbert en Willibrord - goed kende68.
Weliswaar is het aantal Beda-citaten veel geringer dan het aantal Alcuin-citaten,
zeker is dat Ruopert Beda heeft gebruikt. Ik meen dan ook dat met het meervoud
‘ecclesiasticae historiae’ zowel het ‘liber gestorum Willibrordi’ van Alcuin als de
Historia Ecclesiastica van Beda bedoeld zijn.

67
68

Alcuin, Vita Sancti Willibrordi.
Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum.
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Volgens Oppermann zou Ruopert echter alleen Beda's werk hebben gebruikt69. Hij
trof een groot aantal Beda-citaten in de tekst aan, meer dan er in feite in staan. Alle
Alcuin-citaten - bij Oppermann de helft minder dan ik heb aangetroffen - zouden
afkomstig zijn van de laat-twaalfde-eeuwse Egmondse annalist C. Deze zou het werk
van Alcuin goed gekend hebben en de gehele Vita van Ruopert op basis daarvan aan
het eind van de twaalfde eeuw hebben herschreven. Oppermanns belangrijkste
argument was een vermeend Alcuin-citaat in een door C geschreven glosse op het
jaarbericht van 877, waarin melding wordt gemaakt van de schenking van Egmond
(sic!) en enkele goederen binnen een begrensd gebied door Karel III aan graaf Dirk
I70: ‘Theoderico comiti largitus est Ekmundam cum pratis, silvis et omnibus aliis que
inter Forthrepa et Suitherthe nunc posteri eius possident anno Domini DCCCLXIII’.
Dit zou gedeeltelijk zijn ontleend aan de volgende Alcuin-passage71: ‘In qua post
multiplices sancti laboris agones a Deo coronatus corpore requiescit, et posteri eius
usque hodie ex sanctitatis eius traditione possident’ (caput 1) en in de Vita Adalberti
bij de twaalfde-eeuwse bewerking als volgt terecht zijn gekomen: ‘Theoderico comiti,
qui locum eundem sicuti nunc posteri eius retinent proprietatis iure possidebat’ (caput
13).
Meilink72 trok als eerste de Alcuin-kennis van C in twijfel, maar meende toch dat
deze glosse van Alcuin afkomstig moest zijn, indirect weliswaar. De annalist zou dit
citaat hebben aangetroffen toen hij het werk van Ruopert raadpleegde en dié kende
Alcuin goed. Dat geloof ik ook, maar is deze passage wel een Alcuin-citaat? Volgens
mij niet. Als we de overeenkomsten bekijken tussen de glosse, de Vita- en de
Alcuin-passage, vinden we slechts ‘posteri eius’ en ‘possident/possidebat’ en dat is
wel zeer gering. Bezitsverhoudingen bij nakomelingen zijn moeilijk met andere
woorden uit te drukken; men had daarvoor in de middeleeuwen vaste, stereotiepe
frasen tot zijn beschikking73.
In het voorafgaande ben ik reeds uitvoerig ingegaan op de relatie tussen de
oorkonde van 922 en de Vita74. De glosse van annalist C is in feite een
vroeg-twaalfde-eeuwse bevestiging van mijn waarneming dat er in de Vita sprake
is van een ‘citaat’; C bracht de Vita en de oorkonde in een zelfde verband.
Naast het functionele gebruik van Alcuins Vita, enkele capita uit Beda's Historia en
de oorkonde van 922, citeerde Ruopert veelvuldig uit het Oude en Nieuwe Tes-

69
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71
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Oppermann, Fontes, 16*.
Ibidem, 121. Zie hiervoor noot 25. De foutieve datering van de oorkonde van 922 op het jaar
883 berust op een verkeerde indictieberekening. Zie voor een gedegen behandeling van de
vier vermeende Alcuin-citaten in het werk van annalist C: Meilink, Geschiedbronnen, 14-16.
Volgens Gumbert (vriendelijke mededeling) schreef C omstreeks 1120.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, 116.
Meilink, Geschiedbronnen, 16.
Dat deze passage een Alcuin-citaat zou zijn werd nog onlangs verdedigd door Cordfunke en
Van Winter (zie noot 37).
Zie hiervoor bladzijden 6-10.
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tament, de Psalmen, een enkele keer uit de Regel van Benedictus75, de Vita Sancti
Pauli van Hieronymus76, de Vita Sancti Martini van Sulpicius Severus77, de Vita
Sancti Vulframni van Pseudo-Iona78 en de Chronica van Regino van Prüm79.
Als we Oppermann80 mogen geloven zou Ruopert ook nog geput hebben uit Rufinus'
Historia Ecclesiastica81, Gregorius' Dialogi82, Statius' Thebais83 en Folcuins Gesta
abbatum Sancti Bertini84. De twee vermeende Rufinus-citaten staan in de capita 17
(‘humanum auxilium’) en 28 (‘precipientis auctoritas’). In de Vita komen naast
‘humanum auxilium’ in caput 17, ‘divinum auxilium’ in caput 10 en ‘humanum
consilium’ in caput 24, in een met caput 17 vergelijkbare passage, voor; ‘precipientis
auctoritas’ is ontleend aan de proloog van de Vita Willibrordi: Rufinus vervalt dus.
Vervolgens ‘Deo vacare’ uit caput 18 dat uit de Dialogi van Gregorius afkomstig
zou zijn. In de Historia van Beda, Boek V caput 9, zoals gezien door Ruopert gebruikt,
kwam ik het volgende tegen: ‘solito in silentio vacare Domino coepit’. Als ‘Deo
vacare’ al een citaat is, lijkt het mij het meest waarschijnlijk dat het aan Beda ontleend
is. Wat Statius85 betreft meen ik dat de overeenkomst tussen ‘tantis cumulatur acervis’
uit caput 12 en ‘exanimes circum cumulantur acervi’ uit de Thebais, te weinig houvast
biedt om van een citaat te spreken.
Tot slot de ‘comes urbanus quidam Ruosekin’86 uit caput 23 die volgens Oppermann
direct of indirect uit Folcuins Gesta afkomstig zou zijn. Pijnacker Hordijk wist naar
eigen zeggen geen raad met deze burggraaf; hoorde hij in Alkmaar thuis87? Volgens
Gosses88 die een overeenkomst constateerde tussen de ‘comes urbanus’ en de ‘praetor
urbanus’ uit Folcuins Gesta, was deze burggraaf de kloostercommandant. Oppermann89
vond dit onhoudbaar voor de tiende eeuw, maar wel vond hij de overeenkomsten zo
frappant - in beide gevallen gaat het
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Benedictus, Regula.
Hieronymus, Vita Sancti Pauli, 23.
Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini.
Pseudo-Iona, Vita Sancti Vulframni.
Regino van Prüm, Chronica.
Oppermann, Fontes, 17*.
Rufinus, Historia Ecclesiastica, II, 5, 5.
Gregorius, Dialogi, Dial., I, 8.
Statius, Thebais.
Folcuin, Gesta abbatum.
Statius, Thebais, 10, 655.
Volgens handschrift VL: ‘comes modernus [sic!, G.N.M.V.] urbanus’. Verschrijving vanwege
de aanhef van caput 22: ‘moderno quoque tempore’?
Pijnacker Hordijk, ‘Wat weten wij’, 157.
Gosses, ‘Vorming’, 158.
Oppermann, Untersuchungen, I, 54; Idem, Fontes, 18; Folcuin, Gesta abbatum, 142; ‘Rodulfus
etiam, ipsius castelli pretor urbanus, filium suum, nomine Vualterum, cum morbo, medici
quem variolam vocant, morti videretur esse proximus, ulnis propriis sustollens, coram sancti
Bertini altare deportavit; monachumque effecturum, si ejus pia juvaretur intercessione,
spopondit. Quem mox saluti restitutum, Deo omnipotenti famulum et sancto Bertino optulit
monachum perpetualiter permansorum’ (circa 938-940).
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om een oblatie van een genezen kind - dat er sprake moest zijn van een citaat.
Tenhaeff90 viel hem hierin bij: in Egmond was men blijkens enkele annalenpassages
goed op de hoogte van de toestanden in Sint Bertijns. Caput 23 zou zelfs geen deel
hebben uitgemaakt van Ruoperts oorspronkelijke Vita.
Ik geloof dit niet: het rijm is correct, er zijn sterke overeenkomsten met caput 24
- eveneens een wonderoblatie - en de antithese aan het eind doet zeer denken aan die
aan het eind van caput 1191. Er zijn ook nog andere overeenkomsten: ‘quidam
Ruosekin habens vocabulum’ en ‘quidam Eggo vocabulo’ (caput 5). Substantiveringen
van werkwoorden als ‘prevaricator’ passen goed in Ruoperts stijl92. Hoewel er
misschien nauwelijks verschil is tussen een ‘praetor urbanus’ en een ‘comes urbanus’,
mogen deze twee niet zo maar gelijk gesteld worden. De ‘praetor’ van Sint Bertijns
was een soort slotvoogd93, van zijn Egmondse collega - als hij dat al was! - is dit
geenszins duidelijk. Er mag dan tussen de beide gevallen van oblatie inhoudelijk
gezien overeenkomst bestaan, tussen de beide teksten is echter niet het minste
woordelijk verband aan te wijzen. Ik meen dan ook dat Ruoperts bericht onafhankelijk
is van dat van Folcuin94. Daarmee blijft ‘burggraaf’ Ruosekin een in de buurt van
Egmond merkwaardige, niet te plaatsen figuur.

2 c Interpolaties
Meilink95 nam in Ruoperts werk slechts enkele toevoegingen uit later tijd aan. De
meest opvallende was wel caput 26-27, het verhaal van de boeibevrijding van de
twee broers die hun oom hadden vermoord. Omdat ik niet geloof dat het hier een
interpolatie betreft, zal ik na de behandeling van de interpolaties en de datering aan
dit caput een aparte paragraaf wijden.
Alle overige interpolaties trof Meilink aan in caput 18, waarin Ruopert de stichting
van een vrouwenklooster zou vermelden om de verschijning van Adalbert aan de
‘sanctimonialis Wilfsit’ (caput 13) te kunnen verklaren: ‘Nam patris eius institutione
sanctimonialium ibi prius vita florebat, sed ob imminentem sepius Fresonice feritatis
molestiam ad observantiam propositi sui facultas eis minime suppeditabat’. Blok96
sloot zich hierin geheel bij Meilink aan. Alleen al uit de vermelding van de
Friezendreiging was volgens hem op te maken dat deze passage geïnterpoleerd moest
zijn. Een aanduiding voor de Friezen als een vijandig
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Tenhaeff, ‘Fontes’ (met naschrift betreffende Meilinks Geschiedbronnen), bepaaldelijk 131.
Zie hiervoor bladzijden 5-16 onder antithese.
Zo noteerde ik de volgende substantiveringen: ‘estimator’ (caput 6), ‘executor’ (caput 10),
‘operator’, ‘executor’ (caput 13), ‘emulator’ (caput 18), ‘debitor’ (caput 20), ‘prevaricator’
(caput 23), ‘operator’, ‘exauditor’ (caput 25) en ‘procurator’, ‘revelator’ en ‘interventor’
(caput 28).
Niermeyer, MLLM, 845.
Ook Meilink is deze mening toegedaan. Zie: Oppermann, ‘Nogmaals’, met een antwoord
van P.A. Meilink, 101-122, bepaaldelijk 118.
Meilink, Geschiedbronnen, 19-21.
Blok, ‘Holland und Westfriesland’, 347-361, bepaaldelijk 361.
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volk achtte hij rond 985 onmogelijk: ‘Holland’ zou nog tot in de twaalfde eeuw als
‘Fresia’ gelden.
Ik ben hier nog niet zo zeker van. We weten niet wat de connotatie van het woord
‘Fresonice’ kan zijn geweest voor iemand uit Mettlach; wellicht gaf Ruopert er een
eigen betekenis aan, hij was tenslotte een buitenlander. Vervolgens, om terug te
komen op de kloosterstichting van Meilink: Ruopert laat zich in zeer algemene
bewoordingen uit over het nonnenleven dat ‘daar’ op die plek was ingesteld door de
vader van Dirk junior, meer niet. Het zelfstandig gebruik van het woord
‘sanctimonialis’ in caput 18 wijst terug naar caput 13, waar dit woord tot tweemaal
toe op een zelfde manier wordt gebruikt. Wat de formuleringen van deze passage
betreft ben ik geneigd aan te nemen dat ze alle van Ruopert zijn: ‘ad observantiam
propositi sui’ zien we in caput 6: ‘in via sui propositi ... transacte observantie’ en
caput 24: ‘propositi ... observantia’; ‘suppeditabat’ werd door Ruopert eerder gebruikt
in caput 9. Voorts is het voor de Vita kenmerkende éénlettergrepige rijm gebruikt
en is de constructie ‘florebat ... minime suppeditabat’ sterk antithetisch, hetgeen
kenmerkend is voor Ruoperts stijl.
Een andere interpolatie in dit caput was volgens Meilink de bijstelling bij
‘Theodericus iunior’, ‘predicti videlicet comitis filii’. Het lijkt mij niet vreemd dat
Ruopert op deze plaats terugverwijst; de beide Dirken, Dirk I en Dirk II, worden
immers direct na elkaar genoemd97. Een andere formulering om hun relatie uit te
drukken is er niet.

2 d De datering
Voor zijn bewering dat de Vita Adalberti een laat-twaalfde-eeuwse bewerking was
van de oorspronkelijke Vita Adalberti van Ruopert van Mettlach, vond Oppermann98
in de Vita zelf twee bewijzen. Ten eerste de ‘posteri’ uit caput 13. Dit meervoud zou
onmogelijk betrekking kunnen hebben gehad op Dirk II, de zoon van de in dit caput
genoemde graaf Dirk I, en zijn kinderen: zij hadden geen aandeel in de ‘Herrschaft’.
Aangezien Ruopert volgens Oppermann ten tijde van Dirk II zou hebben geschreven,
was deze passage zeker niet van zijn hand. Bovendien was de formulering ‘posteri
eius ... possidebat’ volgens hem afkomstig uit de Vita Willibrordi van Alcuin. Alle
andere Alcuin-citaten - en dat waren er nogal wat - moesten zijn ingevoegd door de
latere bewerker die het werk van Alcuin goed zou hebben gekend en dat was volgens
Oppermann de laat-twaalfde-eeuwse annalist C. In de paragraaf over de bronnen ben
ik hierop reeds uitvoerig ingegaan. Ten tweede waren volgens Oppermann de
tijdsaanduidingen van de capita 18 en 22 strijdig met elkaar. In het eerste caput is
sprake van wonderen die de schrijver gezien zou hebben ‘temporibus Theoderici
iunioris’, terwijl in het laatste caput
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Ruopert verwijst vaker en gebruikt daarbij de woorden ‘prefatus’ (capita 2, 6 en 9), ‘predictus’
(capita 3, 15 en 18) en ‘supranominatus’ (capita 17 en 28) naast elkaar.
Oppermann, Fontes, 17*.
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sprake is van wonderen die ‘moderno tempore’, in zijn eigen tijd, waren gebeurd.
Zoals gezien was de Vita volgens Meilink99 op enkele interpolaties na, een geheel
tiende-eeuws werk. Het leek hem niet onmogelijk dat Ruopert met Alcuins woorden
in het hoofd, ‘posteri’ liet slaan op de enkeling Dirk II. Wellicht gold voor Ruopert
graaf Arnulf al tijdens het leven van zijn vader als mederechthebbende. De schijnbare
chronologische ontsporingen verklaarde Meilink als volgt: als Ruopert zegt dat hij
wonderen gezien heeft die waren gebeurd ‘temporibus Theoderici iunioris’, wil dat
niet zeggen dat hij ze ook heeft zien gebeuren. Een voorbeeld daarvan was de stenen
abdijkerk: een wonder toen ze werd gebouwd, maar ook in de jaren daarna nog steeds
een wonder om te zien. De tijd van Dirk II († 6 mei 988) was dus niet noodzakelijk
de tijd van Ruopert zelf. Wellicht had de schrijver de tijd van Dirk II, Egberts jeugd,
willen contrasteren met de tijd van Egberts volwassenheid; mogelijk leefde de graaf
toen nog. Aangezien Egbert van Trier op twee plaatsen in de Vita als een levende
persoon wordt genoemd, dateerde Meilink de redactie van het werk tussen 977, het
jaar waarin Egbert tot bisschop werd gewijd en 993, zijn sterfjaar.
Ik sluit me hier in principe bij aan, maar wil enkele kanttekeningen maken. Het
gebruik van ‘posteri’ in caput 13 is volgens mij te verklaren uit het gebruik van de
schenkingsoorkonde van 922 met het daarin voorkomende ‘posteritas’. Ruopert
verstond ‘posteri’ in dezelfde zin als ‘posteritas’, namelijk als verzamelbegrip; het
meervoud zou anders in de Vita wel heel merkwaardig zijn. Arnulf kan er dus
buitengelaten worden. Ook ben ik niet zo overtuigd van het contrast dat zou bestaan
tussen ‘temporibus Theoderici iunioris’ en ‘moderno tempore’. Dit ‘moderno tempore’
is mijns inziens alleen te begrijpen vanuit de samenhang met het direct daaraan
voorafgaande caput 21. Daar wordt verteld hoe de blinde priester Volmar bij de bron
van Adalbert was genezen; ook in Ruoperts dagen - ‘moderno tempore’ - had het
wonderwater zijn kracht nog niet verloren en werden velen genezen. Dat kan dus
best ten tijde van Dirk II zijn geweest100.
Hoewel ik het bewijs niet kan leveren, geloof ik niet dat Ruopert zijn Vita na 988
heeft geschreven. Hij is gezien alle aandacht die hij voor Dirk I, Dirk II, Egbert en
Erlinda aan de dag legt, zo gravenvriendelijk - en dat is logisch in een in opdracht
van Egbert van Trier geschreven Vita - dat hij, als hij nà de dood van Dirk II zou
hebben geschreven, vast wel iets over graaf Arnulf zou hebben verteld. Hij zou hem
dan immers als regerende graaf gekend hebben en het is bekend101

99
100

101

Meilink, Geschiedbronnen, 18.
De tijdsaanduiding in caput 18 ‘temporibus Theoderici iunioris’ wordt gebruikt om het
contrast aan te geven met hetgeen vooraf is gegaan: de wonderen uit de tijd van graaf Dirk
I. De wonderbare genezing van Volmar kan zowel lang als kort geleden hebben
plaatsgevonden; ‘moderno tempore’ in caput 22 laat beide mogelijkheden open. Zie over
‘modernus’: Freund, Modernus, 41-52.
In navolging van Huyben (‘Geschiedkundige waarde’, 234) menen Cordfunke en Van Winter
(zie noot 37) dat de Vita na de dood van Dirk II (988) werd geschreven (niettemin betitelen
zij deze graaf steeds als ‘de huidige graaf’). Uit het gegeven dat voor Dirk de verleden tijd
wordt gebruikt (capita 18, 19 en 20) kan dit evenwel niet worden afgeleid. Alle daar
beschreven gebeurtenissen hadden plaatsgevonden in het verleden, vóór Ruoperts komst.
De verleden tijd in caput 20 (de genezing van Erlinda) is een indicatie dat Erlinda al vóór ±
985 was overleden. Ik houd dus vast aan een datering tussen 977 en 988.
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dat Arnulf zich, evenals zijn vader en grootvader, zeer verdienstelijk heeft gemaakt
voor het Egmondse klooster; dat zou een vermelding in de Vita volledig
gerechtvaardigd hebben. Derhalve plaats ik Ruoperts redactie met enig voorbehoud
tussen 977 en 988102.

2 e De Mettlachse anonymus
Volgens Meilink paste het caput 26-27 niet bij de rest: de taal was zeer omslachtig,
het rijm ‘minder geslaagd’, de tijdsaanduiding ‘nostris temporibus’ aan het begin
deed vreemd aan na ‘moderno tempore’ in caput 22 en alleen hier werd ‘confessor
Adalbertus’ ‘levita Christi’ genoemd. De inhoud van dit hoofdstuk zou dan ook zijn
ontleend aan ‘levensberichten van den martelaar-bisschop Adalbert van Praag (†
997), waarin verhalen over jongelingen beladen met ketenen voorkomen’. De vraag
hoe deze verhalen in de Vita van de Egmondse Adalbert waren terecht gekomen,
kon Meilink niet beantwoorden103. Hof104 nam deze voorstelling over en nog recentelijk
meende Hugenholtz105 dat er wel degelijk ‘trekjes’ van de Praagse Adalbert in de
Vita van zijn Egmondse naamgenoot waren terecht gekomen.
Ik vind de overeenkomsten die Meilink constateerde tussen caput 26-27 van de
Vita en een passage uit het elfde-eeuwse Liber de Sancti Hildulfi successoribus106,
waarin een geval van boeibevrijding op het graf van Adalbert van Praag wordt
beschreven, niet significant. Het voorkomen van de naam Adalbert in combinatie
met het dragen van boeien zegt op zichzelf niets, daarvoor komt deze vorm van
penitentie in de hagiografie van de tiende en elfde eeuw te vaak voor107.
Ik heb het vermoeden dat dit caput van de hand van een medebroeder van Ruopert
is: als we één monnik van Mettlach, Ruopert, tot en met caput 25 en in de epiloog
kunnen waarnemen, moet het resterende deel van de Vita van een andere monnik
van datzelfde klooster zijn: hoe is anders het meervoud ‘cucullarii Medelocensis

102
103
104
105
106

107

Zie voor de ‘traditio Arnulfi’ in de Evangelie-aantekeningen: Oppermann, Fontes, 63.
Meilink, Geschiedbronnen, 19-20.
Hof, Abdij van Egmond, 4.
Hugenholtz, ‘Adelbert’, 50.
Liber de Sancti Hildulfi successoribus, 92: ‘Quidam itaque talium devenit monasterium, olim
ferreis circulis constrictus utrumque brachium, quorum alter in Palona [i.e. Polonia] deciderat
apud reverendum beati martyris Adelberti sepulchrum ...’.
Platelle, ‘La violence’, 150-173. Hierin een opgave van een dertigtal teksten, hoofdzakelijk
vitae en miracula, waarin boetepelgrimages in geval van ‘parricidium’ worden beschreven.
In praktisch alle gevallen wordt gebruik gemaakt van vaste formuleringen als ‘circulis ferreis’,
‘vincula resoluta’, ‘brachia constringunt’ etcetera. Ook hier geldt dat boeidragen en
boeibevrijding moeilijk in andere bewoordingen zijn uit te drukken.
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cenobii’ aan het begin van de epiloog te verklaren? Ik noem deze monnik de
Mettlachse anonymus.
Het caput 26-27 is inderdaad anders: het rijm ontbreekt vrijwel geheel en is niet
karakteristiek. Het verhaal is lang uitgesponnen en vergeleken met Ruopert is de
anonymus een detailgerichte verteller. ‘Nostris temporibus’ aan het begin is niet zo
vreemd na ‘moderno tempore’: hier duidt iemand anders in zijn eigen woorden de
eigen tijd aan. Meteen daarna in dezelfde regel valt het enkelvoud op dat de anonymus
voor zichzelf hanteert: ‘edere pergam’. Ruopert schrijft in dit soort gevallen in de
wij-vorm: ‘nunc redeamus ad propositum’ (caput 8), ‘Nunc sequentia videamus’
(caput 15).
De anonymus gebruikt woorden die we bij Ruopert niet tegenkomen: ‘nefas’ (drie
maal), ‘palam’ (twee maal) en ‘precor’ (drie maal). Ook ‘deftige’ woorden als ‘aula’,
‘levita Christi’, ‘hymnidica caterva’ en Adalbert die elders ‘pater’ wordt genoemd
is alleen bij hem een ‘patronus’. Ook ‘steigert’ hij zo nu en dan: de ‘levita Christi’
zou op zijn lichaam ‘crucis stigmata portare’. Anders dan Ruopert gebruikt hij geen
metoniemen: God wordt aangeduid als ‘Deus’ of ‘Dominus’. Voorts heeft hij een
lichte voorkeur voor asyndetische constructies108 hetgeen we bij Ruopert nooit
aantreffen. Het mooiste voorbeeld daarvan is wel:
Inde suscitantur ire, rixe, dissensiones, adulantur partibus militares
manus, postremo sevo exemplo parricidale exoritur bellum, producunt ex
utraque parte acies bellatorum.
De anonymus citeerde uit de Regel van Benedictus109, de Brief van Paulus aan de
Galaten110 en misschien ook uit Beda's Historia111. Ook kende hij de Vita Willibrordi
van Alcuin en ik acht het vrij waarschijnlijk dat hij, toen hij zich met Adalbert ging
bezighouden, zich in ieder geval net als Ruopert in de materie zal hebben ingelezen.
Ik sluit het niet uit dat het verhaal van de twee broers die na de moord op hun oom
in hun zwaard werden ingeklonken, door deze lectuur werd geïnspireerd. Aan het
eind van de Vita Willibrordi112 treffen we namelijk iets dergelijks aan:
Ook kwamen er vaak boetelingen naar die kerk, die op de gebruikelijke
wijze in ijzeren banden waren ingesnoerd; toen de banden waren gebroken,
waren ze terstond van hun boeien bevrijd. De in de kerk opgehangen
banden getuigen hiervan tot op de dag van vandaag.

108
109
110
111
112

Asyndeton, rhetorische figuur waarbij voegwoorden worden weggelaten. Zie: Arbusow,
Colores, 45-46.
Zie hiervoor noot 75.
Brief van Paulus aan de Galaten: Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem, 1802-1808.
Zie hierna caput 26-27.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 27: ‘Paenitentes quoque saepius ad eandem venientes
ecclesiam, circulis ferreis more solito circumdatis: ruptis circulis, subito eorum vincula
resoluta sunt. Cuius rei in ecclesia adhuc circuli pendentes testes sunt’.
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Ik denk niet dat de Mettlachse anonymus gelijktijdig met Ruopert heeft gewerkt. In
dat geval zou Ruopert als ‘hoofdredacteur’ enkele passages hebben veranderd om
de verschillen weg te werken. Indien de anonymus het werk zou hebben afgemaakt,
zou de epiloog ook van zijn hand zijn. Het volgende pleit daartegen: het gebruik van
‘confessor’ voor Adalbert, het rijm dat weer aardig loopt (zij het in het begin wat
moeilijk), het voorkomen van antithesen en een metoniem. De aan de natuur ontleende
allegorische beelden lijken van de hand van Ruopert te zijn; hij beoefende dit soort
topiek. Heeft de anonymus misschien een door Ruopert geschreven epiloog
bijgewerkt? Het zou een verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van het rijm in
de beginregels: de oorspronkelijke verantwoording van Ruopert moest veranderd
worden, een meervoud ‘cucullarii’ was noodzakelijk. De schijnbaar slordige
afwisseling van enkelvoud en meervoud voor de schrijvers: ‘eos’, ‘scribentium
tenuitas’, ‘dictantium ingenium’ en ‘scribentis imperitie’, zou dan ook te begrijpen
zijn113.
Wanneer heeft de anonymus precies geschreven? Aangezien in de beginregels van
de proloog - en ik meen dat deze regels van zijn hand zijn; hij maakte immers de
nieuwe verantwoording - Egbert als een levende persoon wordt genoemd, dateer ik
zijn aandeel nà Ruopert en vóór 993, het jaar van Egberts overlijden. Caput 26-27
heeft mijns inziens deel uitgemaakt van het oorspronkelijke handschrift van Ruopert114.
Het vroegste bewijs daarvoor is een ontlening en drie reminiscenties aan dit caput
in de elfde-eeuwse Vita et Translatio Sancti Ieronis115.

113
114

115

Waarschijnlijk moest het enkelvoud in meervoud worden omgezet. Alleen in het geval van
‘scribentis imperitie’ leverde dat problemen op vanwege de cursus ‘legentis-scribentis’.
Het lijkt mij plausibel dat er van de Vita drie oorspronkelijke handschriften zijn geweest:
één voor Egmond, één voor Egbert in Trier en één voor Mettlach. Hoe hebben deze
handschriften eruit gezien? Vertoonden ze twee van elkaar te onderscheiden handen; was
dit slechts bij het Egmondse exemplaar het geval of bij alle drie? Onoplosbare vragen!
Vita et Translatio Sancti Ieronis, in: Oppermann, Fontes, 39-58. Door Rentenaar (‘Nederlandse
duinen’, 372) op circa 1060 gedateerd.
Vita Sancti Adalberti

Vita et Translatio Sancti Ieronis

[27] Mox sine dilatione episcopum,
ad cuius dyocesim pertinebant

[11] fideles legatos episcopo
dirigunt, ad cuius dyocesim locus
ipse pertinet

Unde cum boni consilii compotes
efficerentur

[5] et minime voti compotes effectos
fuisse

ad limina sacre aule levite Christi
Adalberti

[12] regiam sancte aule intrant,
quam sancti Adalberti venerabilia
decorant merita.

in commune bonorum largitorem
collaudant Dominum.

omnes qui audirent in communi
confiterentur nomini sancto Domini.
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Bovendien komt het caput in alle volledige handschriften in de verschillende
vertakkingen voor116.
We kunnen er nu nog slechts naar gissen waarom de Mettlachse anonymus bij de
redactie van het werk betrokken is geweest; het werk van Ruopert is immers op
zichzelf goed genoeg voor een heiligenleven. Moest juist het wonder van de
boeibevrijding nog worden toegevoegd, had Ruopert hiervoor al schetsen gemaakt,
was de epiloog nog niet voltooid of de hoofdstukkenindeling nog niet aangebracht?
Ik geloof niet dat de anonymus een verhaal heeft ingevoegd dat hij zelf graag kwijt
wilde; in een in opdracht van Egbert van Trier geschreven heiligenleven lijkt mij
voor zoiets geen plaats geweest te zijn.

3 De overlevering van de tekst
De Vita Sancti Adalberti is in twaalf handschriften overgeleverd. Deze gaan terug
op vijf van elkaar te onderscheiden groepen. Op de titel volgen steeds de begin- en
slotwoorden.
Groep 1. De kenmerken van de eerste groep zijn: a. dat ze alleen de Vita van Ruopert
bevat en niet de latere wonderberichten, b. het vermeende Statius-citaat in caput 12:
‘tantis cumulatur acervis’, dat in geen der andere handschriften voorkomt en c. het
ontbreken van opschriften boven de capita.
Hiertoe behoren de volgende handschriften:
-C: Keulen, Historisches Archiv, Hs. W 164, fol. 103ro-107ro (nieuwe foliëring
104ro-108ro)117, afkomstig uit een passionale der reguliere kanunniken te Keulen.
Afschrift door broeder Symon uit 1463118. Vanaf caput 13 uittreksel.
Incipit vita Sancti Adalberti confes/soris que est septimo kalendas julii.
Inc.: Legimus in ecclesiasticis historiis ...
Expl.: ... et pristine sanitati sunt restituti.
Ad laudem Domini nostri Iesu Christi/ cui cum patre et spiritu sancto honor
et/ imperium in secula seculorum. Amen.
-U: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 1177 (Hist. 123), fol. 316ro-323vo119,
116
117

In de handschriften U, VL, B en A.
Coens, ‘Catalogus codicum’, AB, LXI (1943). Direct aan de Vita van Adalbert gaan de Passio
B. Albani en de Vita S. Lebuini vooraf en volgen de Passio SS. Iohanis et Petri en de Passio
S. Salvi.

118

Hs. W 164. fol. 310vo: ‘Anno Domini milesimo quadringentesimo sexagesimo tercio ...
scriptum ad usum monasterii Corporis Christi Canonicorum regularium in Colonia per manus
Symonis Colonie fratris domus eiusdem’.
Tiele, Catalogus codicum, 281-283. De codex bevat onder andere de Kroniek van de Clerc
uten lagen lande (fol. 37-78), een groot aantal Franse stukken, de Vita Sancti Swiberti (fol.
262-305) en de Vita Henrici IV (fol. 310-315). De codex wordt besloten met de Vita van
Adalbert.

119
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volledige Vita afkomstig uit een convoluut uit het begin van de zestiende eeuw.
Eertijds in het bezit van Adriaan Buchelius120.
Incipit vita sancti Adalberti confessoris.
Inc.: Legimus in ecclesiasticis historiis ...
Expl.: ... si sancti vitam quam pia curiositate [het verdere ontbreekt].
Het handschrift C is verwant met:
- TL: Trier, Bibliothek des Priesterseminars, Codex 33, fol. 30ro-31ro121, Legendarium
afkomstig uit de abdij Sankt-Paulinus te Trier. Veertiende-eeuws. Bevat de capita 4,
5 en 6 verdeeld over zes lezingen.
De Sancto Adelberto. Lectio prima.
Inc.: Fuit in beato Adel/berto tanta morum / lenitas ...
Expl.: ... et / prophetice sponsionis presenciali exhi/bitione quoquoversum
nobilitatur.
Het handschrift C is eveneens verwant met een drietal uittreksels:
- UU: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 391, I (Eccl. 20) fol. 20ro-21ro (nieuwe
foliëring 30ro-31ro)122, uittreksel afkomstig uit een passionale uit het klooster
Nieuwlicht, afgeschreven door Zweder van Boecholt omstreeks 1420.
Vita Sancti Adalberti confessoris.
Inc.: Ecclesiasticas perscrutantes historias ...
Expl.: ... et pristine sanitati restituti.
Ad laudem Domini nostri Iesu Christi / cui cum patre et spiritu sancto
honor et imperium in / secula seculorum. Amen.
- UB: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 1382-1391, fol. 122vo-123vo, uittreksel
afkomstig uit een passionale uit het klooster Bethlehem bij Leuven. Komt behoudens
varianten geheel overeen met UU. Vóór 1470.
Vita Sancti Adalberti (achttiende-eeuwse hand).
120

121

122

Volgens een aantekening in het handschrift (laat-vijftiende-eeuwse hand): ‘Dit boek hoert
toe Heeren Gerit v. Renesse Ritter’ (latere hand): ‘en is bij sijn sone Heer Joris v. Renesse
geschonken aen L.v. der Burch’. Via Lambert van der Burch, deken van Sint Marie te Utrecht
en een van de ondertekenaars van de Unie van Utrecht (1579), kwam het in het bezit van
Buchelius. In de negentiende eeuw overgebracht naar het archief der provincie Utrecht.
Coens, ‘Catalogus codicum’, AB, XLIX (1931) 245: ‘Erat olim abbatiae S. Paulini
Treverensis’. Volgens Coens vijftiende-eeuws; volgens Gumbert (vriendelijke mededeling)
tweede helft veertiende eeuw. Direct aan de Adalbert-lezingen gaat de ‘Historia de decem
milibus martyrum’ vooraf en volgen de legendae van S. Maria Aegyptiaca, S. Helena en S.
Paulinus. Verderop de vitae van Willibrord en Martinus van Tours.
Gumbert, Die Utrechter Karthäuser, 22: ‘Die Handschriften des Zweders van Boecholt’.
Het eerste deel van deze passionale bevat op fol. 11-153: ‘Vitae sanctorum quae non habent
ordinem dierum nec mensium’; fol. 24-36: acht Nederlandse heiligen waaronder Adalbert:
dit gedeelte werd afgeschreven vóór juli 1421
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Inc.: Ecclesiasticas perscrutantes / hystorias ...
Expl.: ... et pristine sanitati restituti.
Ad laudem Domini nostri et cetera.
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- UW: Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Ser. N. 12812 (vroeger Fid.
Comm. 9397) fol. 452vo-453vo (nieuwe foliëring 160vo-161vo), uittreksel van de
hand van Johannes Gielemans, omstreeks 1475123. Waarschijnlijk afgeschreven van
UB.
Vita sancti Adalberti confessoris que est septimo kalendas julii. De ordine
regularium primi Traiectensis archidyaconi.
Inc.: Ecclesiasticas perscrutantes hystorias ...
Expl.: ... et pristine sanitati restituti.
Ad laudem Domini nostri Iesu Christi.
Het volgende handschrift behoort tot de eerste groep, maar vertoont eveneens
overeenkomst met de tweede groep:
- GT: Gent, Universiteitsbibliotheek, hs. 2744, fol. 11ro-14ro124, afkomstig uit de
Sint-Baafsabdij te Gent, vijftiende of zestiende eeuw. Bevat de capita 1-4 volledig,
5-7 zeer verkort en het begin van caput 28.
Adalberti confessoris.
Inc.: Legimus in ecclesiasticis historiis ...
Expl.: ... Hec de / vita et virtutibus opinatissimi confessoris Christi /
Adalberti Medelocensis cenobii dicta sufficiunt.
Groep 2. De kenmerken van de tweede groep zijn: a. dat ze de Vita van Ruopert
bevat en b. het bericht van 1296125 is toegevoegd. Wellicht was dit oorspronkelijk
een marge- of schutbladaantekening.
Hiertoe behoort het volgende handschrift:
- T: Trier, Stadtbibliothek, Hs. 1271/576 (olim 726), 8o, fol. 10vo-12ro126, codex met
verschillende handen uit de veertiende en vijftiende eeuw, afkomstig uit het karthuizer
klooster Sankt-Alban te Trier. Eerste kwart van de veertiende eeuw127 (afbeelding 3).
Begint met een bewerking van het bericht van 1296, daarna een
123

124
125

126

127

Over Johannes Gielemans en zijn Sanctilogium: ‘De codicibus Hagiographicis Johannis
Gielemans. Dit handschrift wordt door Oppermann vermeld (Fontes, 10*-11*) maar niet
gebruikt.
Deze codex bevat voornamelijk vitae (onder andere de Passio Sancti Bonifatii; Carasso-Kok,
Repertorium, 23, nr. 19). Eveneens een Frans commentaar op de tien geboden.
Het bericht van 1296 is het verslag van een bezoek van abt Floris Utenhage aan Engeland
in 1296, waarbij deze dacht kennis te nemen van de koninklijke afstamming van Adalbert.
In werkelijkheid moet hij de Passio Sancti Athelberti van Oswald of Stoke of de Vita
Aethelberti van Giraldus Cambrensis onder ogen hebben gehad (editie: James, ‘Two Lives
of St. Ethelbert’, 214-244). Zie voor een opgave van literatuur: Carasso-Kok, Repertorium,
417, nr. 381.
Coens, ‘Catalogus codicum’, AB, LII (1934) 247: fol. 1 (vijftiende-eeuwse hand): ‘Liber
domus Albani prope Treverim’. In de codex gaan aan de ‘Vita’ van Adalbert een aantal korte
uittreksels van andere heiligenlevens vooraf: Franciscus, Bernardus, Dominicus. Volgen:
Marcialis, Theodorus, Martinus etcetera.
Datering van Gumbert (vriendelijke mededeling) op grond van de lange s en f en het ontbreken
van Iussen.
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3 De Vita Sancti Adalberti, bewerking, Trier, eerste kwart van veertiende eeuw Hs. 1271/576 (Olim
726), 8o, fol. 10vo
Trier, Stadtbibliothek
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vrije weergave van de capita 1-3, volgen de capita 4-7 min of meer volledig. Daarna
vrije weergave van de capita 13-15 waarvan 14 volledig. Tot slot caput 11 volledig.
Inc.: Legitur in cronica regum Anglie / quod Alcmundus vir strenuus ac
vere catholicus / originem traxerat de veterum Saxonum nobili / prosapia
...
Expl.: ... sed in meliorem sta/tum extulit pia correctio.
Groep 3. De kenmerken van de derde groep zijn: a. dat de Vita van Ruopert is
vervangen door de Historia per unum monachorum Haecmundae composita128, een
uittreksel van de eerste tien capita van de ‘oude Vita’, b. deze door een proloog wordt
verbonden met de Miracula Nova129 en c. de capita zijn voorzien van opschriften130.
Tot deze groep, waarin Ruoperts Vita, de Historia, de proloog, de Miracula Nova
en het bericht van 1296 - voorzien van opschriften - zijn samengevoegd, behoren de
volgende handschriften:
- VL: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, hs. 78 D 15, fol. 1ro-9ro. Het door
Oppermann verloren gewaande handschrift van Johannes Vlimmer131, rector van de
oude nonnen te Amsterdam (1562-1578, overleden te Leuven in 1597), afgeschreven
naar een Egmonds handschrift in augustus 1571132 (afbeelding 4).
128

129

130

131
132

Deze Historia, door Pijnacker Hordijk (‘Wat weten wij’, 170-173) en Oppermann (Fontes,
23*-29*) abusievelijk de Vita Sancti Adalberti secunda genoemd, werd omstreeks 1140
geschreven, wellicht door de annalist F (Carasso-Kok, Repertorium, 5-6, nr. 2). Volgens
Gumbert (vriendelijke mededeling) wijzen enkele ontleningen aan de Historia in het
Chronicon Egmundanum, uitvoeriger dan in de Historia zelf, naar een waarschijnlijk veel
langer origineel.
De Historia, proloog en Miracula Nova vormen mijns inziens geen stilistische eenheid. Wel
heeft de schrijver van de proloog en Miracula Nova enkele woorden en zinnen in de Historia
ingevoegd.
De opschriften boven de capita in de derde groep zijn waarschijnlijk van de hand van dezelfde
schrijver als die later in de tweede groep de opschriften aanbracht. De wijze waarop de derde
groep is overgeleverd, rechtvaardigt het vermoeden, dat de tweede en derde groep naderhand
in een verzamelhandschrift werden samengevoegd.
Oppermann, Fontes, 11*-14*. Zie over Vlimmer: Lourdaux, Bibliotheca Vallis Sancti Martini,
II, xxxi-xxxix.
Volgens een laat-negentiende-eeuwse, helaas niet meer te verifiëren opgave in de Koninklijke
Bibliotheek zou dit handschrift, evenals het handschrift 78 D 16 (afbeelding 5: het Haagse
handschrift van de Vita Sancti Ieronis, in de editie van Oppermann handschrift N; zie Fontes,
29* en 39), afkomstig zijn uit het bezit van Petrus Burmannus secundus (1713-1778). Vóór
hem zou het in bezit zijn geweest van Petrus Scriverius (1576-1660).
In de bibliotheekcatalogus van Burmann (Bibliotheca Burmanniana) treffen we onder de
nrs. 2369 en 2433 inderdaad enige niet gespecificeerde Scriverius-manuscripten betreffende
de Hollandse geschiedenis aan; bovendien is het Adalbert-handschrift voorzien van
aantekeningen van Scriverius. Rond 1670 werd dit handschrift met de
Scriverius-aantekeningen exact gekopieerd door Simon Abbes Gabbema (1628-1688; zie
hierna handschrift G). In 1883 werden de twee bovengenoemde handschriften door de
Koninklijke Bibliotheek verworven uit het bezit van de Haagse uitgever Martinus Nijhoff.
Mijn argumenten voor toeschrijving van deze handschriften aan Johannes Vlimmer zijn de
volgende: a. Henschen maakte voor zijn editie van de Vita Sancti Adalberti voor de Acta
Sanctorum gebruik van een handschrift van Vlimmer uit 1571 (AASS, Iunii VII (derde editie;
1867) 83). Behoudens enkele kleine uitzonderingen komt zijn editie tot caput 12 geheel
overeen met handschrift 78 D 15. Vanaf caput 12 gebruikte Henschen de editie van Mabillon
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Vita Sancti Adalberti Levitae et Confessoris Christi (non interpolata. [aantekening van Petrus Scriverius]). Caput primum.
Inc.: Legimus in ecclesiasticis historiis ...

uit 1672 en waar die tegen het eind van de epiloog (caput 28) afbreekt, steunt hij weer voor
een belangrijk deel op bovengenoemd handschrift. b. Ook Opmeerus maakte voor zijn editie
van de Vita Sancti Ieronis voor zijn Historia Martyrum Batavicorum (Keulen, 1625) gebruik
van een Vlimmer-handschrift, eveneens uit 1571; naar eigen zeggen ‘descriptum manu fideli
Iohannis Vlimmerii religiosi canonici S. Augustini ad S. Martinum Lovanii anno 1571 ... Ex
Historia quae fuit Egmondae manu scripta ...’ (3). Bij nader onderzoek bleek Opmeerus'
editie, wederom behoudens kleine uitzonderingen, voor de eerste zeven capita geheel
gebaseerd te zijn op het handschrift 78 D 16. Oppermann heeft dit niet gezien, terwijl hij
zowel Opmeerus' editie als het handschrift 78 D 16 voor zijn eigen editie heeft gebruikt! c.
Tot nog toe is onopgemerkt gebleven dat de twee anonieme laat-zestiende-eeuwse
handschriften van een en dezelfde hand zijn en vrijwel gelijktijdig zijn afgeschreven. Ook
papier en inkt zijn volkomen gelijk en het bindsel rechtvaardigt het vermoeden dat beide
handschriften ooit in één band te zamen waren gebonden. Gecombineerd met de bovenstaande
gegevens wijst dit naar het handschrift van Johannes Vlimmer, afgeschreven in augustus
1571.
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4 De Vita Sancti Adalberti, in een afschrift van Johannes Vlimmer, Amsterdam, 1571
(handschrift 78 D 15, fol. 1ro)
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
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Expl.: ... qui cum patre et spiritu sancto / vivit et regnat unus et verus per
infinita secula seculorum. / Amen.
- G: Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek, 9056 N hs., fol. 115-136133, afschrift van
het handschrift VL door Simon Abbes Gabbema, omstreeks 1670.
Vita Sancti Adalberti Levitae et Confessoris Christi (non interpolata).
Caput primum.
Inc.: Legimus in Ecclesiasticis Historiis ...
Expl.: ... qui cum patre et Spiritu sancto / vivit et regnat unus et verus per
infinita / secula seculorum. Amen.
Groep 4. De kenmerken van de vierde groep zijn: a. dat de Historia weer plaats heeft
moeten maken voor de Vita van Ruopert, b. dat ook de proloog is verdwenen,
waardoor een goede aansluiting tussen de wonderen van de Vita en de Miracula
Nova tot stand kwam, c. het Annalesbericht van 1143134, d. het bericht van 1296, e.
de Recentiora Miracula (laatste uit 1332) van de hand van Willem Procurator, f. het
‘Statius-citaat’ uit de eerste groep135 en g. de opschriften boven de capita.
Hiertoe behoorde de Vita uit de verloren Codex Carthusiae Coloniensis, waar-

133

134

135

Eekhoff, ‘Geschied- en Letterkundige nalatenschap’, 289; ‘Vita venerabilis Patris Frederici,
primi Abbatis Horti S. Mariae, waarin opgenomen Chronicon Egmondanum’. Dit moet ons
handschrift zijn, want in handschrift 9056 N gaan aan de Vita Adalberti, de Historia, proloog
en Miracula Nova en het bericht van 1296 (115-157), onder andere de Vita van Frederik en
het Chronicon (35-90) vooraf.
Oppermann, Fontes, 152. Het bericht over de wijding van de abdijkerk en de genezing van
de monnik Frederik, is van dezelfde schrijver als die de Miracula Nova heeft geschreven.
Waarschijnlijk betrof het ook hier een marginale aantekening in het handschrift. Het bericht
wijst in ieder geval op Egmondse herkomst.
Wellicht is er een relatie tussen de hieronder te behandelen verloren Keulse codex *CCC en
het eveneens uit Keulen afkomstige handschrift C uit de eerste groep.
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5 De Vita Sancti Ieronis, in een afschrift van Johannes Vlimmer, Amsterdam, 1571 (handschrift 78
D 16, fol. 1ro)
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
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schijnlijk een codex uit het karthuizer St. Barbaraklooster te Keulen (*CCC),
overgeleverd in de edities van Surius en Mabillon.
- S: Surius, De probatis sanctorum vitis, III (1572) 818-825: Vita S. Adalberti
Confessoris et Levitae, discipuli S. Willibrordi episcopi, edita à Coenobitis
Medelocensibus circa annum salutis DCCCCXC. Sed stylus passim mutatus est per
F. Laur. Surium.
Inc.: Legimus in Ecclesiasticis Historiis ...
Expl.: ... Hec de vita et virtutibus celeberrimi Confessoris Christi Adalberti,
Medelocen/ sis cenobii fratres conscripsere, iubente supradicto eximio
Presule Egberto, eius / monasterii domino, rerum ad divinum cultum
facientium studiosissimo procura/tore.
- M: Mabillon, Acta sanctorum ordinis s. Benedicti, saec. III pars prima (1672)
631-646: De S. Adalberto Diacono, B. Willibrordi Socio, Egmundae Patrono136.
Mabillons editie bevat, min of meer als aanvulling op Surius, de Vita vanaf caput 12
en geeft in de inleiding de opschriften van de capita 1-11.
Caput XII. Qualiter arenosae congestionis mons ab Oratorio ejus sit
dimotus.
Inc.: Alio quoque tempore res miranda satis evenit ...
Expl.: ... quia majori se subjicit periculo, / qui inobedientiae noxam non
pertimescit, quam qui propriae possibilitatis / modum obauditionis intuitu
pensare negligit, etc. [het verdere ontbreekt].
Groep 5. De kenmerken van de vijfde groep zijn: a. dat ze de Vita van Ruopert bevat,
b. de Miracula Nova, c. het bericht van 1296, d. de Recentiora Miracula e. twee
wonderen uit 1473, f. dat het Annalesbericht van 1143 achterwege is gelaten en g.
de opschriften boven de capita vrijwel geheel zijn verdwenen. Hiertoe behoren de
volgende handschriften:
- B: Berlijn-West, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Theol. lat. fol. 730
(vroeger Phillipps 568) fol. 201ro-206vo137, afkomstig uit een Egmonds(?)
verzamelhandschrift138, na 1473. Opschriften alleen boven de capita 1 en 2.
Vita Sancti Adalberti confessoris. Quomodo sanctus Eg/bertus
Northumbrorum episcopus
136
137

138

AASS. Mabillon, 631: ‘Anonymi scriptionem mutato stilo contractoque edidit Surius; integram
ac genuinam accepimus ex ms. codice Carthusiae Coloniensis ...’.
Jacobs, Mitteilungen aus der Königlichen Bibliothek, II, 14-22 en Carasso-Kok, Repertorium,
4, nr. 1, sluiten niet uit dat de codex afkomstig is uit het St. Barbaraklooster te Keulen.
Volgens Marks, ‘Medieval Manuscript Library’, 445: ‘Manuscripts wrongly attributed to St.
Barbara's’, is hiervoor onvoldoende bewijs. De codex bevat naast preken van kerkvaders
(onder andere Augustinus) en pausen, onder andere de vitae van Bonifacius, Liudger en
Gregorius en de passie van Frederik van Utrecht.
Levison, ‘Wilhelm Procurator von Egmond’. Met Levison (795) voel ik wel wat voor een
Egmondse afkomst: het gedeelte met de Adalbert-wonderen (fol. 201-212) is een van de
meest omvangrijke van de hele codex en bovendien wordt deze hiermee besloten.
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Dei respectu patriam / deserens in Hiberniam migravit illoque eum / sanctus
Adalbertus cum plurimis secutus fue/rit.
Inc.: Legimus in ecclesiasticis / in historiis ...
Expl.: ... qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat / unus et verus Deus
per infinita secu/lorum secula. Amen.
- A: Alkmaar, Gemeentearchief, Collectie aanwinsten oude nummering 263, nieuwe
nummering 1, fol. 50ro-57vo139, afkomstig uit een Egmonds verzamelhandschrift,
omstreeks 1514140. Begint met een inleiding; geen opschriften.
Adalbertus levita filius Edilbaldi re/gis Deirorum ... Hec / Marcellinus
presbyter socius Sancti / Adalberti in vita sancti Swic/berti episcopi.
Inc.: Legimus in ec/clesiasticis historiis ...
Expl.: ... qui cum Patre et spiritu / vivit et regnat unus et / verus Deus per
infinita se/culorum secula.

4 Verantwoording van tekst en vertaling
Oppermanns editie van de Vita uit 1933 is gebaseerd op de handschriften C, U, B,
A en G en de oudere edities van Mabillon (1672) en Henschen (1709). Voor de
huidige editie zijn behalve de genoemde handschriften uiteraard ook die handschriften
gebruikt die na 1933 bekend zijn geworden: het handschrift van Vlimmer (VL), de
verkorte Vitahandschriften T, TL en GT en de uittreksels UU, UB en UW (welk
laatste handschrift wel door Oppermann wordt genoemd, maar niet is gebruikt).
Oppermanns ‘stemma codicum’ kan worden herzien, waardoor het volgen van
bepaalde handschriften beter gemotiveerd kan worden. Zo is met het handschrift van
Vlimmer de bron van Henschen en ook van Gabbema (G) gevonden. De uittreksels
werpen een ander licht op handschrift C uit de eerste groep: Oppermann had
aangenomen dat het Weense uittreksel (UW) voor het grootste gedeelte van C was
afgeschreven. Door het bekend worden van UU (veertig jaar vóór C afgeschreven)
en UB kan een aparte uittrekselfamilie in het stemma worden opgenomen, waar C
na caput 12 van afhankelijk blijkt te zijn. De kleinere handschriften ondersteunen de
handschriften uit de eerste en tweede groep.
Ik heb mij voor mijn tekst, evenals Oppermann, voornamelijk op de twee volle139

140

Hulshof, ‘Egmondsch handschrift’. De codex bevat vitae van onder andere Cunera,
Engelmund, Jeroen, Odger, Plechelmus, Radboud, Swibert, Werenfried en Wiro, een drietal
berichten over het Heilig Bloed van Alkmaar en het Chronicon van Johannes a Leydis. Zie
verder: Carasso-Kok, Repertorium, 226, nr. 203.
Ebels-Hoving, ‘Johannes a Leydis’, 50. Ten tijde van het abbatiaat van Meinard Man
(1509-1526) bestond er een intensief contact tussen de Egmondse abdij en de Latijnse school
van Alkmaar. ‘Vooral tussen rector Bartholomeus van Keulen en Egmond is het contact nog
letterlijk zichtbaar in de gelijk-handigheid van een Egmondse en Alkmaarse codex’ (Alkmaar,
GA, Collectie aanwinsten oude nummering 610, nieuwe nummering 417). Bij nader onderzoek
bleek mij dat de ‘Alkmaarse’ codex is ingebonden in twee vijftiende-eeuwse Egmondse
oorkonden, waarvan een van Jacob Eelman (prior onder abt Jacob van Poelgheest) uit 1462.
Wellicht wijst dit toch naar een Egmondse afkomst.
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digste handschriften uit de oudste groep, namelijk C en U uit groep 1, gebaseerd.
Voor het vaststellen van sommige persoonsnamen heb ik ook het uittreksel gebruikt.
Na caput 12 (waarna C overeenkomt met het uittreksel) heb ik in principe alleen U
gevolgd. Oppermann doet dat ook maar aarzelt vaak en is dan ook niet consequent;
mij lijkt hiervoor geen reden aanwezig omdat het handschrift vrij betrouwbaar is.
Als tegen het einde van de epiloog (caput 28) ook U afbreekt volg ik VL. Mijn
Latijnse tekst wijkt dan ook op enkele, weliswaar niet zeer essentiële punten af van
die van Oppermann.
Voor het notenapparaat ben ik als volgt te werk gegaan: voor de opschriften boven
de capita, in VL en Mabillon (M), heb ik in principe M gevolgd omdat die tot aan
de epiloog het meest volledig is. Van de kleinere handschriften T, TL en GT heb ik
alleen die capita opgenomen die min of meer volledig zijn. Gabbema's afschrift (G)
heb ik niet opgenomen omdat het geheel overeenkomt met VL. Henschen vermeld
ik slechts daar waar hij in de capita 1-11 van VL en in de capita 12-28 van Mabillon
afwijkt; Surius' (S) zeer vrije weergave was alleen voor persoons- en plaatsnamen
interessant. Het notenapparaat is kort gehouden, soms zelfs korter dan dat van
Oppermann: het bleek ondoenlijk van alle handschriften de kleine ae/e en c/t varianten
(die ik overigens heb rechtgetrokken tot e en t) en schrijf- en kopiistenfouten aan te
geven, hoe aardig ze soms ook zijn. Enkele voorbeelden uit de zeer vele: ‘crudelitas’
in plaats van ‘credulitas’ in caput 15 (U), ‘unitabatur’ in plaats van ‘minitabatur’ in
caput 17 (B), ‘lacte’ in plaats van ‘late’ in caput 24 (B) etcetera. Zoveel mogelijk
heb ik die varianten aangegeven die voor het begrip van de filiatie van de
handschriften en de interpretatie van de tekst van belang zijn.
In sommige handschriften zijn regelmatigheden in de varianten vast te stellen: in
C bestaat een voorkeur voor c boven t en een neiging tot e/i-wisseling (bijvoorbeeld
‘diliciarium’ in plaats van ‘deliciarium’ in caput 7); bovendien wordt de naam
Adalbert in dit handschrift vaker gespeld als ‘Adelbert’. Surius, het handschrift *CCC
(bekend uit de editie van Mabillon) en de handschriften B en A vertonen
overeenkomstige aspiraties: ‘charitas’, ‘harena’, ‘sarcophagum’ etcetera. In A wordt
‘reliquie’ consequent als ‘relliquie’ gespeld.
Voor het uittreksel tenslotte heb ik het oudste handschrift (UU) gevolgd.
Bij het vertalen van de Vita heb ik enige steun gehad van een vertaling van een groep
Oosterhoutse benedictijnen, in 1928 uitgegeven door het Geert Groote Genootschap141.
Deze vertaling, gebaseerd op de editie van Henschen, bleek te slordig en vrij en
bovendien te ouderwets om zonder meer te worden overgenomen. Ik heb in mijn
vertaling geprobeerd zo dicht mogelijk bij het Latijn te blijven. Ruoperts enigszins
stugge rijm en vaak onhandige en gedwongen symmetrische

141

Ruotbert van Mettlach, Sint Adalbert, vertaald door de benedictijnen van Oosterhout. Het
was een werkstuk van de novicen Nico Boer, Herman Diepen en Hans van der Laan.
Vriendelijke mededeling van Dom M. Mähler, archivaris van de St. Paulusabdij te Oosterhout.
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zinsbouw leenden zich echter niet voor een vlot lopende Nederlandse tekst; ik heb
dan ook ter wille van de leesbaarheid meer dan eens moeten ingrijpen.

5 Eerdere edities en vertaling in chronologische volgorde
Surius, L., ed. De probatis Sanctorum vitis, III (1572) 818-825 (vrije bewerking,
naar *CCC).
Mabillon, J., ed. Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti, saec. III pars prima (1672)
631-646 (vanaf caput 12, naar *CCC).
Henschen, G., ed. Acta Sanctorum Iunii V (1709) 97-104 (naar VL en Mabillon).
Herhaald in derde editie Iunii VII (1867) 85-90.
Ghesquière, J., ed. Acta Sanctorum Belgii, VI (1794) 663-675 (naar Henschen).
Holder-Egger, O., ed. Ex vita et miraculis s. Adalberti Egmondani, MGH, SS XV,
2 (1888) 700-704 (naar Mabillon en Henschen).
Oppermann, O., ed. Fontes Egmundenses (1933) 3-22 (naar C, U, A, B, G, Mabillon
en Henschen).
Ruotbert van Mettlach. Sint Adalbert, vertaald door de benedictijnen van Oosterhout
(Geert Groote Genootschap nr. 264; 's-Hertogenbosch-Mariënburg, 1928).
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Stemma van de handschriften en edities waarin de codices die niet meer bestaan met
een * gemerkt zijn:
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Oppermanns stemma (in: Fontes Egmundenses (Utrecht, 1933) 12*):
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II Vita Sancti Adalberti Confessoris
[1]a Legimus in ecclesiasticis historiis beatumb Ekbertumc1 celesti afflatum desideriod
patriam parentes omnemque frequentiam cognate nobilitatis reliquisse atque studio
peregrinationis et ardoree vite remotioris in Hiberniam secessisse1. Ubi cum uberiori
profectuf virtutum et sanctitatisg evidentia se plurimis notabilemh exhibereti, contigit
opitulatione divinaj ut multos sibik sectatores efficeret. Certatim igiturl ad eum tam
Anglorum quam Scotorum convolabant examina eius se discipulatuim gestientes
uniren deliberatione voluntaria. Quibus sanctus Adalbertus ut2 generosior apis2
adiunctus3 artioriso vite3 instituta non segniter ut post patuit est adorsus. Actus quippe
suos ad exemplum pii preceptoris dirigebat et ut mundump animal quidquid boni
auditu perceperatq operer ruminabat. Non plausibili scientia favorabiliter distendebatur,
a Opschrift in C: Incipit vita Sancti Adalberti confessoris que est septimo kalendas Iulii. In U:
Incipit vita sancti Adalberti confessoris. In TL: De Sancto Adalberto. Lectio prima. In GT:
Adalberti confessoris. In VL en G: Vita Sancti Adalberti Levitae et Confessoris Christi.
Caput primum. In B: Vita Sancti Adalberti confessoris. Quomodo sanctus Egbertus
Northumbrorum episcopus Dei respectu patriam deserens in Hiberniam migravit [migraverit
M en H] illoque eum sanctus Adalbertus cum plurimis secutus fuerit. In A: Adalbertus levita
filius Edilbaldi regis Deirorum filii sancti Oswaldi regis et martyris Anglie in Egmunda in
Hollandia oratorium contruens post multorum paganorum conversionem et laudabilem vite
nostre consummationem multis miraculis clarus septimo kalendas Julii felici fine quievit in
Christo sepultus in Egmunda. Is eximius confessor primus archydiaconus ecclesie Traiectensis
fuit. Hec Marcellinus presbyter socius sancti Adalberti in vita sancti Swicberti episcopi.
b beatum ontbreekt in VL. In C in marge bijgeschreven.
c Adalbertum GT.
1 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 4: ‘... quorum uterque ob celestis patrie amorem, domo,
patria cognationeque relicta, Hiberniam secessit ... artioris vite ardore succensus et
peregrinationis amore instigatus’.
d Volgt in B: anno sexcentesimo nonagesimo.
e ardoris B.
1 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 4: ‘... quorum uterque ob celestis patrie amorem, domo,
patria cognationeque relicta, Hiberniam secessit ... artioris vite ardore succensus et
peregrinationis amore instigatus’.
f profectum C en T.
g sanitatum VL.
h volgt in B: se.
i exhiberetur U.
j divina opitulatione VL.
k sibi multos VL en A.
l ergo VL.
m disciplinatui T, GT en VL; eius sub disciplinatu gestientium H.
n vivere VL.
2 Ibidem: ‘... quatenus ceu prudentissima apis ex eorum propinquitate mellifluos pietatis carperet
flores’.
2 Ibidem: ‘... quatenus ceu prudentissima apis ex eorum propinquitate mellifluos pietatis carperet
flores’.
3 Zie noot 1.
o acrioris VL; arctioris S en H.
3 Zie noot 1.
p nudum VL; mundum S en H.
q perceperat auditu B.
r ore VL, B en A.

Nederlandse historische bronnen 7

sed effectuali exhibitione indesinenter augmentabatur sicque, divinorum artam4 viam
percurrenss mandatorum4, in brevit potitus est spatiou celestiumv latitudine virtutum.

4
s
4
t
u
v

Psalm 118:32: ‘... viam mandatorum tuorum cucurri ...’.
precurrens B en A.
Psalm 118:32: ‘... viam mandatorum tuorum cucurri ...’.
breve U.
spatiosa C en CT.
celestium ontbreekt in GT.
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II Het leven van de heilige belijder Adalbert
[1] Wij lezen in de kerkelijke historiën dat Sint Egbert1, door een hemels verlangen
geïnspireerd, zijn vaderland, ouders en gehele adellijke familie heeft verlaten en uit
liefde voor het pelgrimschap en vurig verlangen naar een teruggetrokken leven naar
Ierland is vertrokken.
Door de voorspoedige ontwikkeling van zijn deugden en duidelijke blijken van
heiligheid viel hij daar velen op als een bijzonder man en zo kreeg hij met Gods hulp
vele volgelingen. Zwermen Angelen en Ieren vlogen alsof ze met elkaar wedijverden
op hem af2, verlangend zich vrijwillig bij zijn leerlingenschaar te voegen.
Als een edelmoedige bij sloot Sint Adalbert zich bij hen aan en ging zich toeleggen
op de beginselen van dit strenge leven; zoals later bleek niet zonder resultaat! Zijn
gehele gedrag richtte hij namelijk naar het voorbeeld van zijn vrome leraar en evenals
het reine dier overdacht hij tijdens zijn werk telkens weer al het moois dat hij met
zijn oor had opgevangen. Hij had geen sterke voorliefde voor de zo geprezen
wetenschap, maar vorderde gestaag in de succesvolle uitoefening van zijn taak. Zo,
de smalle weg van Gods geboden bewandelend, verkreeg hij in korte tijd de hele
scala van de hemelse deugden.

1
2

Egbert († 729), abt en bisschop in het Ierse klooster Rathmelsigi.
In de oud-christelijke literatuur wordt de kloostergemeenschap vaak met een bijenkorf
vergeleken.
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[2]a Interea vir Dominib Ekbertus cotidianis in Deoc pollens successibus iamd
parvipendebat sue solius saluti prospiceree, sed pro insite sibi benignitatis affluentia5
pluribus estuabat in commune prodesse5, maxime ut quos adhuc constabat infectosf
nevo paganitatis6 per opem sancte predicationis ad salubritatem conduceret
christianitatisg. Audiens itaque Germanie populos infidelitatis errore6 cunctis tenacius
irretitosh, utpote qui ob ferocitatemi sui divini verbi fautoribus usque in id temporisj
erant pene inaccessibiles, induxit animum eo tendere si quos cooperante gratia
supernak ex filiis perditionis posset filios reconsiliationis efficere. Cumque huic
expeditioni insisteret operosius,7 divino oraculo ne efficeret est inhibitus7. Vir autem
sanctus nec valens nec volens Dei ordinationi refragari elegit quos pro se destinaret8
et sanctitatis merito et eruditionis efficacia tanto idoneos8 operi misitque primo
Wigbertuml sincerissime conversationis presbiterum. Qui diu multumque cum
barbarico rigore desudando luctatus inconvertibilem horrescens perfidiam infecto
negotio est reversus. Sed vir prudentissimus optime sciens9 de Dei misericordia
numquam desperandum9 alios ministros ad10 eiusdem predicationis surrogavit
a Opschrift in VL, M en B: Quomodo [Quod VL] S. Egbertus ad lucrandos [lucrandas VL en
B] Germanie [ontbreekt in VL] populos [plebes VL] ire celitus sit inhibitus et pro se SS.
Willibrordum et Adalbertum [Willibrordum et alios VL; Willibrordum, Adalbertum aliosque
B] destinavit [misit VL].
b Dei C.
c in Deo ontbreekt in B.
d iam ontbreekt in VL, B en A.
e proficere GT en A.
5 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘... proposuit animo pluribus prodesse’.
5 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘... proposuit animo pluribus prodesse’.
f infesto GT.
6 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 5: ‘... illas in partes navigare cogitavit et clarissima
evangelice predicationis luce torpentes longa infidelitate populos ...’.
g sanitatis GT.
6 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 5: ‘... illas in partes navigare cogitavit et clarissima
evangelice predicationis luce torpentes longa infidelitate populos ...’.
h irretitos zestiende/zeventiende-eeuwse hand U.
i feritatem GT.
j tempus A.
k superna gratia C.
7 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘Sed ne aliquid horum perficeret, superna
illa oracula ... restituerunt’.
7 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘Sed ne aliquid horum perficeret, superna
illa oracula ... restituerunt’.
8 Ibidem: ‘... et ad predicandum verbum idoneis, utpote actione simul et eruditione praeclaris
...’.
8 Ibidem: ‘... et ad predicandum verbum idoneis, utpote actione simul et eruditione praeclaris
...’.
l Wichpertum; Wicbertum B.
9 Benedictus, Regula, IV, 74: ‘Et de Dei misericordia numquam desperare ...’.
9 Benedictus, Regula, IV, 74: ‘Et de Dei misericordia numquam desperare ...’.
10 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 5: ‘Adsumptisque secum undecim fratribus, eo fidei
fervore armatos quo et ipse, navem conscendit; quorum aliqui postea ob predicationis
evangelice instantiam martyrio coronati sunt, aliqui vero episcopatus ordinem accipientes,
post sancte predicationis labores in pace quieverunt’. Caput 1: ... ‘in qua post multiplices
sancti laboris agones a Deo coronatus corpore requiescit ...’.
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officium10, virum scilicet apostolice gratie Willibrordum presbiterum clarissimumque
Christi confessorem de quo prefati sumus Adalbertum11 cum decem aliis eodem fidei
calore ferventibus, adeo ut aliqui eorum post multiplices initi certaminis agones
martyrii palmam adepti suntm, alii post conscensum ac nobiliter moderatum summi
pontificatusn gradum in pace quieverunto11.
[3]p Hii ergoq christiane religionis propagatores sacreque fidei propugnatoresr

Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 5: ‘Adsumptisque secum undecim fratribus, eo fidei
fervore armatos quo et ipse, navem conscendit; quorum aliqui postea ob predicationis
evangelice instantiam martyrio coronati sunt, aliqui vero episcopatus ordinem accipientes,
post sancte predicationis labores in pace quieverunt’. Caput 1: ... ‘in qua post multiplices
sancti laboris agones a Deo coronatus corpore requiescit ...’.
11 Zie noot 10.
m U; sint C, VL, B en A.
n pontificis VL; pontificatus H.
o quieverint C, GT en B.
11 Zie noot 10.
p Opschrift in VL en M (in B lacunes boven de capita na caput 2 niet meer ingevuld): Quomodo
[Quod VL] S. Willibrordus cum sociis a Pippino [a Pippino ontbreekt in H] ad Frisiam [cum
sociis suis ad Fresiam a Pipino VL] sit directus.
q pro GT
r sacreque fidei propugnatores ontbreekt in B.

10
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[2] Intussen werd de man Gods, Egbert, door zijn dagelijkse successen sterker in
God en hij meende dat het niet langer genoeg was alleen op zijn eigen heil te letten.
Wegens de grote menslievendheid die hem van nature eigen was brandde hij van
verlangen om zich voor velen zonder onderscheid verdienstelijk te maken. In het
bijzonder wilde hij diegenen, van wie bekend was dat ze tot dan toe door de smet
van het heidendom waren aangetast, door de kracht van de heilige prediking naar de
genezing door het christelijk geloof leiden.
Toen hij dan ook hoorde dat de volkeren van Germanië erger dan alle andere in
de dwaling van het ongeloof waren verstrikt (door hun barbaarsheid waren ze tot op
dat moment vrijwel niet ontvankelijk geweest voor de predikers van het goddelijk
woord), overdacht hij hoe hij hen met behulp van de hemelse genade van kinderen
des verderfs tot kinderen der verzoening kon maken. En terwijl hij zich met grote
ijver op deze missie toelegde werd hem dit door een goddelijk teken verboden. De
heilige man die Gods beschikking echter niet kon of wilde tegenwerken, koos enkele
mannen uit om zijn plaats in te nemen, die hij zowel door hun verdienste van
heiligheid als voldoende kennis, geschikt vond voor een dergelijke onderneming.
Als eerste zond hij Wigbert3, een priester van een zeer zuivere levenswandel. Deze
is na een langdurige strijd, afgemat door de stijfkoppigheid van de barbaren en
huiverend over het niet te bekeren ongeloof, onverrichter zake teruggekeerd.
Maar omdat de zeer wijze Egbert heel goed wist dat men nooit aan Gods
barmhartigheid moet wanhopen, riep hij in Wigberts plaats andere dienaren op
dezelfde boodschap te gaan prediken: namelijk de priester Willibrord4, een man van
apostolische genade en de zeer doorluchtige belijder van Christus, Adalbert, over
wie wij in het voorafgaande hebben gesproken, tezamen met tien anderen5 die zo
van eenzelfde vuur voor het geloof bezield waren, dat sommigen van hen na de vele
ontberingen in de begonnen strijd de beloning van het martelaarschap hebben
verkregen. Anderen zijn, nadat ze tot bisschop waren verheven en hun ambt met eer
hadden vervuld, in vrede gestorven.
[3] Deze verbreiders van de christelijke vroomheid en voorvechters van het hei-

3
4
5

Wigbert, voorloper van Willibrord: circa 688 actief.
Willibrord (658-739), stak in 690 over naar het vasteland.
Waaronder volgens Beda ook Suidbert († 713); hij werd in 692 tot bisschop gewijd.

Nederlandse historische bronnen 7

44
tam patris iussionea quam propria deliberatione12 ad opus inhiantes evangelii12 spatiosi
maris transmeantes pericula divine pietatis auspicante regimine optato portui13 sunt
omnesb gratanter expositi. Adeuntesque strenuissimum ducem Francorumc Pippinumd
cum omni veneratione ab eo sunt suscepti ac omni tempore hospitalitatis honoratissima
commoditate tractati. Quorum adventus causas ac pie intentionis tenorem ut agnovite,
ad nuper armis acquisitam Fresiam Christo per eorum ministerium acquirendam13
suo munimine fultos, auctoritate roboratos continuo destinavit.14 Nec multo post cum
iam egregii rationabilium novalium agricultores iactis seminibus sui laboris viderent
fructificare incrementumf, annuenteg fraterne unanimitatis assensu cum conniventia
predicti principis sanctum Willibrordum Romam dirigunt ab apostolicoh ad
archipresulatus ordinem promovendum. Quo adeptoi ad ceptum opus revertitur
episcopalisque sedis prerogativam in Traiecto castro sortitur14. Que vero eius vite
qualitas fuerit vel quo sudore in predicationis erogatione certaveritj, quibus quantisque
miraculis coruscaverit liber gestorum eius luculenter scire volentibus aperit. Nos
enim hec pauca ad attestationem virtutum sanctissimi patris nostrik Adalberti
a
12
12
13

b
c
d
e
13

14

f
g
h
i
14

j
k

iussu VL; iussione H.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 6: ‘... in opus evangelii reverteretur’.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 6: ‘... in opus evangelii reverteretur’.
Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 10: ‘... divertentes ad Pippinum ducem
Francorum, gratanter ab illo suscepti sunt; et quia nuper citeriorem Fresiam expulso inde
Rathbedo rege ceperat, illo eos ad predicandum misit ...’; Alcuin, Vita Sancti Willibrordi,
caput 5: ‘... visum est viro Dei Franciam contendere ac ducem illorum adire Pippinum, virum
strenuum. ... Qui eum cum omni honore suscipiens ...’.
omnes ontbreekt in B.
Francorum ontbreekt in H.
Pipinum A, S en H.
cognovit VL.
Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 10: ‘... divertentes ad Pippinum ducem
Francorum, gratanter ab illo suscepti sunt; et quia nuper citeriorem Fresiam expulso inde
Rathbedo rege ceperat, illo eos ad predicandum misit ...’; Alcuin, Vita Sancti Willibrordi,
caput 5: ‘... visum est viro Dei Franciam contendere ac ducem illorum adire Pippinum, virum
strenuum.... Qui eum cum omni honore suscipiens ...’.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 6: ‘... et semina vite, superne gratie rore inrigante,
longe lateque in agris multorum cordium ad eius predicationem uberrime pululassent,
congaudens predictus Francorum dux eius sanctissima devotione et verbi Dei clarissima
multiplicatione, majoris profectus occasione prudenti cogitabat consilio eum Romam mittere
ut a domno apostolico Sergio ... in summi sacerdotii honorem ordinaretur ... in opus evangelii
reverteretur’. Caput 13: ‘In qua tunc gente sanctus Willibrordus positus est praedicator
sedisque episcopalis in Traiecto castello delegatus est’.
crementum C en GT.
annitente C.
volgt in A: papa.
Quo vero adepto B; Quo a Sergio adepto A.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 6: ‘... et semina vite, superne gratie rore inrigante,
longe lateque in agris multorum cordium ad eius predicationem uberrime pululassent,
congaudens predictus Francorum dux eius sanctissima devotione et verbi Dei clarissima
multiplicatione, majoris profectus occasione prudenti cogitabat consilio eum Romam mittere
ut a domno apostolico Sergio ... in summi sacerdotii honorem ordinaretur ... in opus evangelii
reverteretur’. Caput 13: ‘In qua tunc gente sanctus Willibrordus positus est praedicator
sedisque episcopalis in Traiecto castello delegatus est’.
sudaverit A.
nostri ontbreekt in C en GT.
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prelibavimus, qui hiis omnibus efficiendis comes ac cooperator extitit
indeficientissimus. Dehinc articulum eius specialitati prout Dominus concesseritl
accomodemus.
[4]m Fuit ergo in beato Adalberto tanta morum lenitas ut omnes ad sui imitationem
eius alliceret suavitas.15 Quidquid verbis suadebat iubendo, factis premonstrabat
exequendon15, maximo se reputans dispendio mutilatum si non eius dicta actuale
comitaretur exemplum, ante omnia vereo favens humilitati, asserensp huius cautela
cetera omnia conservari. Supervacaneum autem videtur eius dilectionis mag-

l concesserit ontbreekt in B.
m Opschrift in VL en M: Quomodo S. Adalbertus omnium [omni VL] perfectioni virtutum
studuerit.
15 Pseudo-Iona, Vita Sancti Vulframni, caput 2: ‘ea quae agenda docebat, ipse prius agendo
praemonstrabat’.
n obsequendo TL.
15 Pseudo-Iona, Vita Sancti Vulframni, caput 2: ‘ea quae agenda docebat, ipse prius agendo
praemonstrabat’.
o vere ontbreekt in U.
p asserebat GT en H.
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lige geloof hebben, zowel op bevel van hun abt als uit eigen beslissing, de gevaren
van de wijde zee getrotseerd, vol verlangen naar het evangeliewerk. Omdat de sturende
kracht van Gods liefde met hen was, gingen allen met vreugde in de vurig gewenste
haven aan land.
Daarop gingen ze naar Pippijn6, de energieke hofmeier van de Franken, en werden
door hem met veel eerbied ontvangen en gedurende hun verdere verblijf met zeer
vererende voorkomendheid en gastvrijheid behandeld. Zodra hij de redenen van hun
komst en de strekking van hun vrome bedoelingen had vernomen, zond hij hen
onmiddellijk naar Friesland, dat hij kort tevoren had veroverd, om dat land door hun
werk voor Christus te winnen. Daarbij zouden ze veilig zijn onder zijn macht en
gezag.
Niet lang daarna, toen de voortreffelijke zaaiers op de vruchtbare akkers van de
zielen het zaad van de Geest hadden uitgestrooid en de kiemen van hun arbeid reeds
vrucht zagen dragen, zonden zij na overleg in broederlijke eensgezindheid en met
instemming van de bovengenoemde hofmeier, Sint Willibrord naar Rome om door
de paus7 tot aartsbisschop verheven te worden. En nadat Willibrord zijn wijding had
ontvangen8, keerde hij terug naar het begonnen werk en kreeg hij het voorrecht zijn
bisschoppelijke zetel in de burcht van Utrecht te vestigen. Het boek van zijn daden9
laat degenen die dat willen weten duidelijk zien van welke grootheid zijn leven
vervuld is geweest, met welke inspanning hij heeft gestreden voor de verbreiding
van het geloof en door welke en hoevele wonderen hij heeft uitgeblonken.
Wij hebben dit weinige alvast vermeld om te getuigen van de deugden van onze
allerheiligste patroon Adalbert, die bij al dit werk als vriend en helper nooit te kort
schoot. Laten we daarom nu - voor zover God dat toestaat - een hoofdstuk aan zijn
bijzondere persoon wijden.
[4] Sint Adalbert nu was van een zo zachte inborst, dat hij ieder er toe aanzette zijn
aangename karakter na te volgen. Wat hij anderen nadrukkelijk met woorden
aanraadde, voerde hij eerst zelf in zijn daden uit: hij gaf er zich rekenschap van dat
het uiterst schadelijk zou zijn als zijn woorden niet vergezeld zouden gaan van een
voorbeeld in de praktijk. Boven alles had hij de ware nederigheid lief en hij verzekerde
dan ook dat deze dè waarborg was voor het welslagen van al het overige.
Het lijkt overbodig over de grootte van zijn liefde te spreken: die had hem er im-

6
7
8
9

Pippijn II (de Middelste, † 714) had vóór de komst van Willibrord in 690 de Friese koning
Radboud verslagen.
Sergius I (687-701).
21 november 695.
De Vita Sancti Willibrordi werd tussen 785 en 797 geschreven door Alcuin (circa 730-804).
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nitudinema referre, cum hecb causa fuerit eum16 patriam, proximos ac omnia nativi
soli commoda reliquisse16. Et ne inc referendo plus iusto immoremur, hoc solum pro
compendio dictum sufficiat eum ita singulis virtutibusd initiatume ut nusquamf deesset
compagi cardinalium, hecque fuit sanctissimo viro indefessa militie spiritalisg
continuatio, donec17 hostia caudeh cremanda redoleret ini holocaustoj17, iuxta id quod
Dominus dicit:18 Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit18. Talibus
eminentissimus heros munitus et redimitus apparatibusk, quoquo versus pergens
lucrandis invigilabat animabusl.
[5]m Sepius tamen in loco Egmundan vocato mansitabato huiusque recessibus
importunitatis frequentiamp aliquantisper declinabat. Ubiq inter plures quos fama
virtutum eius attraxerat quidam Eggor vocabulo ad eum veniens in brevi eius
familiaritatem adeptuss eius inhesitt contubernio attentius in tantum, ut vir Deiu eius
frequentiusv uteretur hospitio etw felici recompensatione eius19 metebatx carnalia, cui
seminabat spiritualia19. Ad roborandum quoque huius caritatis tenorem filium eius
a magnificentiam GT.
b hec ontbreekt in U.
16 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 32: ‘Nam patriam, cognationem et amicos, fervente
fide, pro amore Dei dereliquit’.
16 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 32: ‘Nam patriam, cognationem et amicos, fervente
fide, pro amore Dei dereliquit’.
c in ontbreekt in VL; in referendo H.
d volgt in GT: se prebuerit initiatum.
e eum singulis virtutibus ita initiatum TL.
f nunquam S; numquam H.
g spiritalis VL.
17 Leviticus 3:5-9: ‘... adolebuntque ... in holocaustum .. hostia ... et caudam totam ...’.
h hostie caude VL; hostiae cauda H.
i in ontbreekt in C, TL en GT.
j holocaustum U.
17 Leviticus 3:5-9: ‘... adolebuntque ... in holocaustum .. hostia ... et caudam totam ...’.
18 Benedictus, Regula, VII, 36: ‘Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit’.
18 Benedictus, Regula, VII, 36: ‘Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit’.
k a partibus C.
l animabus invigilabat B.
m Opschrift in VL en M: Quomodo [De eo quod VL] S. Adalbertus Eggoni promisit, se tunc
a patria reversurum, cum pomi grana ab igne revirescerent.
n Ecmunda C; Ekmont GT; in Haecmunda loco VL.
o mansitabatur B.
p frequencia C.
q Ibi C.
r Ekgo U, T en B.
s indeptus C.
t adhesit B.
u volgt in VL: Adalbertus.
v frequentius ontbreekt in B.
w et ontbreekt in C.
19 I Cor. 9:11: ‘... si nos vobis spiritualia seminavimus magnum est si nos carnalia metamus’.
x metens C en TL.
19 I Cor. 9:11: ‘... si nos vobis spiritualia seminavimus magnum est si nos carnalia metamus’.
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de sacro fonte suscepit et ut post decuit plerisque suis secretis intimum habuit. Undey
factum est, utz quadam die inter cenandum dum solitis oblectarenturaa alloquiisbb,
pater sanctus amico professus essetcc se20patriam parentesque velle inviseredd, quatenus
etiam eis aliquid gratie spiritualis posset impartiriee. Ille vero nimis egre ferens tante
benignitatis presentia frustrari cepit de eius reditu lacrimosa curiositate sciscitari.
Cuius pie sollicitudini20 vir Deo plenus placida consideratione compassus residuum
pomi quod forte manu gestabatff 21igni proiciens21: Cumgg hechh, inquit, grana in virgultaii
fructificaverint

Unde ontbreekt in H.
ut ontbreekt in VL.
ablectarentur C; delectarentur B.
eloquiis U; obloquiis VL; colloquiis S; alloquiis H.
est C en TL.
Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, V, 3: ‘Nec multo post admonitus per soporem ut
patriam parentesque quos adhuc gentilitas detinebat religiosa sollicitudine visitaret ex voluntate
sancti Hilari profectus est, multis ab eo obstrictus precibus et lacrimis ut rediret’.
dd revisere VL.
ee impertiri VL.
20 Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, V, 3: ‘Nec multo post admonitus per soporem ut
patriam parentesque quos adhuc gentilitas detinebat religiosa sollicitudine visitaret ex voluntate
sancti Hilari profectus est, multis ab eo obstrictus precibus et lacrimis ut rediret’.
ff tenebat T.
21 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 22: ‘.. et in ignem proiecit ... previdens in spiritu
domum flammis consummendam esse’.
21 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 22: ‘.. et in ignem proiecit ... previdens in spiritu
domum flammis consummendam esse’.
gg Ubi H.
hh hec ontbreekt in VL.
ii invirgulata VL.
y
z
aa
bb
cc
20
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mers toe gebracht zijn vaderland, familie en alle gerieflijkheden van zijn
geboortegrond te verlaten. Om niet te lang hierbij te blijven stilstaan, volstaat het in
het kort het volgende op te merken: hij was zo in alle afzonderlijke deugden
gevorderd, dat het hem nooit ontbrak aan het gelukkig samengaan van de
hoofddeugden.
De heilige man volhardde met onuitputtelijke energie in zijn geestelijke krijgsdienst,
tot het offer van zijn leven geurde als in een brandoffer; zoals de Heer heeft gezegd:
‘Wie heeft volhard tot het einde, die zal gered zijn’. Sterk en goed toegerust door
deze eigenschappen, zette de voortreffelijke heilige zich in voor het winnen van
zielen, waarheen hij ook ging.
[5] Vaak verbleef hij echter op een plek die Egmond10 wordt genoemd en in deze
afgelegen plaats trok hij zich voor langere tijd van de steeds weer opdringende
menigte terug. Daar, onder de velen die door de roem van zijn deugden werden
aangetrokken, kwam een man bij hem, Eggo geheten, die in korte tijd met hem
bevriend raakte. Eggo hechtte zich van ganser harte aan Adalberts vriendschap en
de man Gods genoot dan ook vaak zijn gastvrijheid: in ruil voor wat hij geestelijk
had gezaaid, ontving hij als dankbare vergoeding materiële ondersteuning. Om het
karakter van zijn genegenheid te benadrukken hield Adalbert Eggo's zoontje ten doop
en zoals dat na zo'n gebeurtenis past, maakte hij Eggo deelgenoot van vele
hartsgeheimen.
Zo gebeurde het dat toen zij op zekere dag tijdens de maaltijd naar gewoonte
aangenaam hun tijd met praten doorbrachten, onze heilige patroon zijn vriend
toevertrouwde dat hij zijn vaderland en zijn ouders wilde gaan bezoeken om ook op
hen iets van zijn geestelijke genade over te dragen. Aangezien Eggo er zeer tegen
opzag het buiten de aanwezigheid van zo'n goedgunstig man te moeten stellen, begon
hij hem onder tranen nieuwsgierig en nadrukkelijk te ondervragen over zijn
terugkomst. Uit medelijden met Eggo's liefderijke bezorgdheid wierp de man Gods,
van een genadig plan vervuld, het klokhuis van een appel dat hij toevallig in zijn
hand had in het vuur en zei: ‘Wanneer deze pitten, nadat ze zijn verbrand,

10

Het oorspronkelijke Egmond (gelegen op de plaats van de huidige Adelbertusput aan de voet
van de Egmonder duinen), is tegen het eind van de tiende eeuw door overstuivingen ten
onder gegaan. De naam Egmond ging over op het dorp Hallem, het huidige Egmond-Binnen.
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adolendo, me Deo propitio compotem habebis in revertendo. Hiis dictis sanctus
Adalbertus transmarine expeditioni operam dedit et diutius expectatam sui adventus
benedictionem native regionia invexit. Ubi aliquantisper commoratus verbis et
exemplis ad imitationem sui multos illexit, quia superna gratia semper prevenit et
subsecuta est comitando virum Dei quocumque divertit. Sicque lucrandis animabus
totus insistens presentis asperitatem laboris future mitigabat intentione mercedis.
[6]b Interea prefatus Eggoc sponsionis viri Dei estimator avidissimus eius reditum
votis sitiebat indesinentibus. Ut autem miraculum ad declaranda viri Dei merita
provisum magnificentius extolleretur, contigit ut hospitiolumd in quo votiva grana
ignis exemerat favillatenus cremaretur. Quis umquam ex sic ambustoe loco aliquid
viriditatis undecumque crederet emergeref, nedum fructiferi vitulaminis exuberantiam
speraret reliquias carbonum gignere? Sed Deo cui omnino idem estg velle quod posse,
nihil est in efficiendo difficile. Denique ut temporis arrisit congruentia, germinavit
idem locus germen odoris Domini, et eadem grana redivivum pubescentia in florem
non tantum fructificando prebuerunth miraculi quantem gaudii exoptato reditu
sanctissimi patris Adalberti. Qui22iuxta condictum Fresiami reversus22 tanto ardentiori
omniumj unanimitate suscipitur, quanto eius sanctitas evidentiori virtutum attestatione
et profetice sponsionis presentiali exhibitione quoquoversum nobilitatur. Attamen
vir sanctus omni virtutum exercitiok circumspectus et undique contra tentatoris
versutias oculatus, non intendens in via sui propositi quantum iam cucurrisset itineris,
sed quantum ad emetienduml superesset certaminis, sic cotidie transacte observantie
aliquid adicere studuit, acsi tunc primom novus tyro conversionisn semitamo inierit.

a native regionis TL.
b Opschrift in VL en M: ‘Quomodo [Quod VL] in reversione S. Adalberti combusta pomi
grana fructificaverint’.
c Ekgo U, T en B.
d hospitium T.
e combusto VL.
f emergere ontbreekt in TL.
g C, U en TL; de overige handschriften geven: cui omnino est idem.
h prebuerunt ontbreekt in VL.
22 Genesis 18:14: ‘... iuxta condictum revertar ad te’.
i Frisiam T, A, B, S en H.
22 Genesis 18:14: ‘... iuxta condictum revertar ad te’.
j omni C en A.
k exercitatione instructus et omni ex parte circumspectus VL.
l metiendum C.
m primo ontbreekt in VL.
n conversationis B.
o tempus C; servitium H.
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[7]p Igitur23 de virtute in virtutem proficiens23, quod fideliterq cepit felicius consummavit
et24 immarcessibilem sui agonis percepturusr24 coronam tenebrosam presentis
seculi25convallem lacrimarum25 mutavit paradisos deliciarum. Christo

Opschrift in VL en M: Quomodo consummatus in virtutibus ex hac vita S. Adalbertus
migraverit [S. Adalbertus ex hac vita migravit VL].
23 Psalm 83:8: ‘... ibunt de virtute in virtutem ...’.
23 Psalm 83:8: ‘... ibunt de virtute in virtutem ...’.
q C en T (zie tevens uittreksel caput 2); de overige handschriften geven: feliciter.
24 I Petr. 5:4: ‘... et cum apparuerit princeps pastorum percipietis inmarcessibilem gloriae
coronam’.
r precepturus U en A.
24 I Petr. 5:4: ‘... et cum apparuerit princeps pastorum percipietis inmarcessibilem gloriae
coronam’.
25 Psalm 83:7: ‘... in valle lacrimarum ...’.
25 Psalm 83:7: ‘... in valle lacrimarum ...’.
s cum paradiso VL.
p
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in twijgen uitschieten en vruchtdragen, zul je mij met Gods genade gezond en wel
zien terugkeren’.
Nadat Sint Adalbert dit had gezegd maakte hij zich gereed voor zijn overzeese
reis en bracht zijn geboorteland de lang verwachte zegen van zijn komst. Waar hij
enige tijd vertoefde spoorde hij in woord en daad velen aan hem na te volgen. De
hemelse genade ging de man Gods altijd vooruit en volgde hem in voortdurende
aanwezigheid op de voet, waarheen hij ook maar ging. En terwijl hij zo met volle
toewijding bezig was zielen te winnen, werd de hardheid van zijn dagelijks werk
verzacht door het uitzicht op het toekomstige loon.
[6] Intussen verlangde Eggo, die zich helemaal aan de belofte van de man Gods had
vastgeklampt, in voortdurend gebed naar zijn terugkomst, maar het wonder dat was
voorspeld om de verdiensten van de man Gods goed te laten uitkomen, moest nòg
duidelijker zichtbaar worden. Het gastverblijf waarin het vuur de gewijde pitten had
verteerd werd zelf in de as gelegd. Wie zou geloven dat er nog ooit iets groens uit
deze zo verschroeide plek zou opschieten - laat staan dat hij vruchten zou dragen of hopen dat dit verkoolde hout weelderig loof zou voortbrengen?
Maar voor God, voor Wie willen en kunnen volstrekt gelijk zijn, is niets
onmogelijk. Toen dan eindelijk de tijd daarvoor was aangebroken, bracht die zelfde
plaats een twijg met goddelijke geur voort: de pitten waren door hun groei in een
bloesem uitgeschoten, maar het wonder van hun vruchten kon niet zo groot zijn als
de vreugde over de innig verlangde terugkomst van onze heiligste patroon Adalbert.
Deze keerde volgens zijn gelofte naar Friesland terug en werd door iedereen met een
des te vuriger eensgezindheid ontvangen, omdat zijn heiligheid door het overtuigende
bewijs van zijn wonderdaden en de zichtbare vervulling van zijn profetische belofte
overal bekend was geworden.
De heilige man, wiens volmaakte deugdzaamheid alom bekend was, doorzag
overal met een scherp oog de sluwheden van de verleider en op zijn ascetische
levensweg lette hij niet op de afstand die hij al had afgelegd, maar juist op wat er
van die weg voor de strijd was overgebleven. Zo legde hij er zich op toe elke dag
iets toe te voegen aan de ijver die hij tot dan had getoond, evenals in het begin toen
hij als jong novice het pad van het monnikenleven was ingeslagen.
[7] Zo bracht Adalbert zijn deugden tot volmaaktheid en voltooide hij wat hij
voorspoedig was begonnen op passende wijze. Om de eeuwige beloning voor zijn
strijd te ontvangen verwisselde hij het duistere tranendal van deze wereld voor het
paradijs der heerlijkheden. Op 25 juni11 gaf hij aan Christus, aan Wie hij zich vol

11

Volgens de traditie circa 740.
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itaquea cui fideliter inhesit septimob kalendas Iulii sanctissimam animam reddidit, in
cuius presentia letus decantatc:26Sicut audivimus ita et vidimusd26. Ibie credimus eum
et optamus nostrarum miseriarumf memorem et quantog superne pietati viciniorem,
tanto relevandis nostris incommodis efficaciorem. Corpush beati virii a fidelibus tunc
temporis, qui eius exequias procurabant, diligentissime conditum acj humanitatis
more terre mandatum sancte resurrectionis prestolatur edictum. Supra quod
construentes ecclesiam in quantum rudes adhuc talium rerum poterant eius
frequentabant memoriam. Sed Nordmannicek irruptionis impetu ipsa ecclesia sepius
diruta ac queque circumposita atrocius sunt devastata.
[8]l Verum Dei ordinatione27ut qualis meriti esset sanctusm cuius reliquie ibi
servabantur ostenderet27, ita providit ut numquam deesset qui inibi debitam servitutis
congruentiam impenderet. Nec mirum si humanis honorabatur excubiis, qui cotidie
miraculorum fulgurabat insigniis. Que tam numerosa sunt, ut si ea per singula
describeren temptemus, non modoo difficultatis sed etiam impossibilitatis amfractus
incurramusp. Quocirca necesse est morem teneamus cuiuslibet amena virectaq adeuntis,
qui dubius eligendorum specie florumr eotenus temperats appetitum, ut satisfaciat
usuali delectationit, nonu excessuali succumbat oneri. Hoc quoque nos uti oportetv
meditullio, ut compendiosa recitatio tam studiosis quam fastidiosis sit gemine
alternationis morigeratio. Ceterum de fide dictorum astruenda non multum nos
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igitur A; itaque Iesu VL.
volgt in C: voluit.
volgt in C: et in eternum decantabit (zie tevens uittreksel caput 2).
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 32: ‘Tu letus cum illis canticum novum cantabis: sicut
audivimus, ita et vidimus’ (Psalm 47:9).
volgt in T: in civitate Dei nostri.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 32: ‘Tu letus cum illis canticum novum cantabis: sicut
audivimus, ita et vidimus’ (Psalm 47:9).
Ubi C en U.
misericordiarum C.
quantu m VL en B.
volgt in VL: autem.
Corpus beatum U; volgt in VL: Adalberti.
et C.
Nortmannie VL; Normannicae H; Nortinamice B; Northmannice A.
Opschrift in VL en M: De eo quod [Quod VL] oratorium S. Adalberti a servis Dei [a Dei
servis VL] numquam sit derelictum.
Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, XI, 4: ‘Dehinc super sepulcrum ipsum adstans oravit
ad Dominum, ut quis esset vel cuius meriti esset sepultus ostenderet’.
sanctus Adalbertus VL.
Sulpicius Severus, Vita Sancti Martini, XI, 4: ‘Dehinc super sepulcrum ipsum adstans oravit
ad Dominum, ut quis esset vel cuius meriti esset sepultus ostenderet’.
scribere B en A.
solum C.
incurreremus H.
vireta VL.
eligendorum [eligendarum H] dubius specie florum VL.
temperet C.
dilectioni U.
ne A.
oportet uti VL en A; nos oportet in meditullio B.
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laboraturos speramus, cum satis absurdum sit indew fidelibus scrupulum generari,
unde Deo auctore incredulos pristino renuntiasse constatx errori. Proinde hoc iam
satis dictum; nunc redeamus ad propositum.
[9]y Mulier quedam Eswarz nomine sancti Adalberti se devovit servitioaa, credens sue
viduitatis angustias eius defensionis relevaribb solatio. Que cum per

w in VL, B en A.
x renuntiasse pristino constat U; constat ontbreekt in B.
y Opschrift in VL en M: Quomodo [Quod VL] mulier Eswar [Escwar M] per S. Adalberti
merita partum [pastum VL] invenit. Opschrift in C: Exemplum.
z Esewar C en S; Esvar VL, B en A.
aa servitio ontbreekt in B.
bb relevare C; revelare U.
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vertrouwen vasthield, zijn allerheiligste ziel terug en in Zijn aanwezigheid zong hij
blij: ‘zoals we het gehoord hebben, zo hebben we het ook gezien’.
We geloven en hopen dat hij in de hemel aan onze ellende denkt en onze
ongemakken beter kan verlichten; hij bevindt zich nu immers dichter bij de bron van
goddelijke liefde.
Het lichaam van de heilige man - in afwachting van Gods teken voor de heilige
wederopstanding - is na een piëteitsvolle begrafenis door de gelovigen uit die tijd
die voor zijn bijzetting zorgden, aan de schoot der aarde toevertrouwd. Zij deden dit
op dezelfde wijze als waarop zij hun eigen doden plachten te begraven en vierden
zijn nagedachtenis door boven zijn graf een kerk te bouwen - zo goed en zo kwaad
als dat ging, aangezien ze nog onervaren waren in dat soort dingen. Door hevige
invallen van de Noormannen is deze kerk echter vaak verwoest en werd alles
eromheen wreed geplunderd.
[8] Volgens Gods beschikking moest echter duidelijk worden welke verdienste de
heilige had wiens relieken daar werden bewaard. Daarom zorgde Hij ervoor dat er
altijd iemand was om zich te wijden aan een passend eerbetoon dat de heilige
toekwam. Het is geen wonder dat Adalbert toen hij eenmaal onafgebroken door
mensen werd vereerd dagelijks schitterde door de tekenen van zijn wonderen.
Die zijn zo talrijk dat als we zouden proberen ze stuk voor stuk te beschrijven, we
ons niet alleen vanwege de moeilijkheid maar ook de onmogelijkheid daarvan zouden
verliezen in een omhaal van woorden. Daarom moeten we ons gedragen als iemand
die naar een lieflijk bloemenveld loopt en die aanvankelijk in twijfel wat voor bloemen
hij moet kiezen, zijn verlangen ernaar toch zo beheerst dat hij èn zijn normale behoefte
kan bevredigen èn niet bezwijkt onder een te grote last. Ook wij moeten het midden
aanhouden, zodat ons verkorte verhaal zowel belangstellenden als diegenen die er
minder interesse voor hebben elk wat wils biedt. We hopen overigens dat we niet al
te veel moeite hoeven te doen de betrouwbaarheid van onze uitspraken te staven,
want het zou toch al te dwaas zijn bij de gelovigen juist over die dingen achterdocht
te wekken waarvan vaststaat dat ze door Gods ingrijpen ongelovigen van hun vroegere
dwaling hebben afgebracht. Daarom is er hier wel genoeg over gezegd: laten we nu
tot ons uitgangspunt terugkeren!
[9] Een vrouw die Eswar heette wijdde zich aan de verering van de Heilige Adalbert,
in de vaste overtuiging dat hij door zijn troostende bescherming de zorgen van haar
weduwschap zou verlichten. En toen zij gedurende vele jaren vroom
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multos annos devotis institisseta obsequiis, accidit piratas hiis in partibus
advectos28omnem circumquaque regionem devastasse28 incursu hostilitatis.
Possessionibus itaque depredatis possessoribusque in captivitatem redactis prefata
vidua sola relicta29quid ageret, quo se verteret ignorabat omnimodis29. Nam nec unde
ad momentum reficeretur habebat nec unde vel ubi acquirere posset ulla copia
suppeditabatb. Postremo nil restabat consilii nisi in consueta benignitate sancti
Adalberti. Quam etiam de se presumentum non despexit, sed eic pius30adiutor in
oportunitatibus30 extitit. Cotidianum quippe victum eid ministravite ab oceani litoribus,
monstrans quam verum sit nil deesse Deum timentibus, nec potuit commune sentire
dispendium que specialius quesivit sancti Adalberti patrocinium.
[10]f Procedente tempore presbiter quidam Amalatg nomine officii sui timoratus
executor angelico ammonetur oraculo, quatinus in resarciendis dirutis ecclesie
sanctissimi patris omni posthabitah dilatione insisteret. Et ne ullius dubietatis interstitio
ab efficiendo revocaretur, habuit eiusdem revelationis participes tres viros adeo
religiosos in quantum laicalis admisiti habitudo. Qui omniaj convenientia
sue31referentes visioni31 multum huic deliberationi contulerunt alacritatis et incitamenti.
Proinde undique collectisk operariis divinitus indictum fervebat opus. Cumque huius
artifices structure convectam lignorum considerarent materiam,32invenerunt unam
trabeml ceteris multum breviorem. Quo detrimento sui operis non mediocriter afflicti
consequentiam tractatus distulerunt diei sequenti. Mane facto convenientes in id
ipsum divinum presentialiter senserunt adesse auxilium. Nam trabes que illis ob
a institisset devotis obsequiis B.
28 Regino van Prüm, Chronica, anno 853: ‘Nortmanni ... omnemque circumquaque regionem
devastantes’.
28 Regino van Prüm, Chronica, anno 853: ‘Nortmanni ... omnemque circumquaque regionem
devastantes’.
29 Hieronymus, Vita Sancti Pauli, III: ‘Quid ageret miles Christi, et quo se verteret, nesciebat’.
29 Hieronymus, Vita Sancti Pauli, III: ‘Quid ageret miles Christi, et quo se verteret, nesciebat’.
b suppetebat VL; suppeditabat H.
c eius C.
30 Psalm 9:10: ‘... factus est Dominus ... adiutor in oportunitatibus’.
30 Psalm 9:10: ‘... factus est Dominus ... adiutor in oportunitatibus’.
d ei victum VL, B en A.
e ministrabat VL.
f Opschrift in VL en M: De eo quod in sancti Adalberti [sancti viri M] oratorio brevior primo
trabes [primo brevior trabs VL] longior ceteris post eminebat.
g C; Amalach U en A; Amalathus VL en S; Amalath B.
h postposita U en A.
i admittit VL.
j omni A.
31 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘... referens ei visionem’.
31 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘... referens ei visionem’.
k collectis undique VL.
32 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 25: ‘Conditum est venerabile corpus in sarcofago
marmoreo ... brevius inventum est, fratribus que ob hoc valde contristatis et consilio suspensis,
quid agerent. Sed miro modo divina donante pietate inventum est subito sarcofagum tanto
Dei viri corpori longius, quanto brevius ante apparuit’.
l trabem ontbreekt in U.
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brevitatem sui difficultatem laboris intentabatm, alias non solum equiparabat sed etiam
mirabilitern eminebat32. Gaudentes igituro tanto accuratius cepto insistebant operi,
quanto certius se videbant virtutum signis comitarip. Idemq autem locus sanctissimo
pignore consecratus, quoniam litori maris videtur contiguus ac per hoc piratice
infestationi patet expositus, non est silentio pretereundumr, quam potenti miseratione
meritis sancti viri

m intendebat C en VL.
n mirabile dictu C.
32 Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 25: ‘Conditum est venerabile corpus in sarcofago
marmoreo ... brevius inventum est, fratribus que ob hoc valde contristatis et consilio suspensis,
quid agerent. Sed miro modo divina donante pietate inventum est subito sarcofagum tanto
Dei viri corpori longius, quanto brevius ante apparuit’.
o ergo VL.
p commemori C; commereri U.
q vóór Idem rubriekteken C.
r pretermittendum VL.
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en ijverig had gewerkt, kwamen er zeerovers in deze streken, die bij een vijandige
inval het hele gebied tot in de verre omtrek verwoestten. Toen alle eigendommen
waren geroofd en de bezitters ervan in gevangenschap waren weggevoerd, wist deze
weduwe - als enige achtergebleven - in het geheel niet meer wat ze moest doen en
waarheen ze zou moeten gaan. Ze had voor het moment niets te eten en er was nergens
een voorraad om haar hoe dan ook of waar dan ook aan voedsel te helpen. Uiteindelijk
dacht ze dat ze niet anders kon dan Sint Adalbert te hulp roepen. Ze had zijn
welwillendheid immers al eerder ervaren.
Hij beschaamde haar vertrouwen niet en toonde zich een trouwe helper in de nood.
Dagelijks liet hij aan de kust proviand aanspoelen, waarmee hij liet zien hoe waar
het is dat het de Godvrezenden aan niets ontbreekt en dat degene die in het bijzonder
de hulp van Sint Adalbert had gezocht, niet die schade leed die anderen anders wel
lijden.
[10] Na verloop van tijd werd een zekere priester Amalat, die zijn ambt plichtsgetrouw
vervulde, door een engel aangespoord de verwoeste kerk van onze heiligste patroon
onmiddellijk te gaan herstellen. En opdat het werk niet door de geringste twijfel zou
worden vertraagd, kregen drie mannen die voor zover hun lekenstaat dit toeliet zeer
godsdienstig waren, dezelfde openbaring als hij had gehad. Samen stelden ze vast
dat hun verschijningen in alles overeenkwamen en ze bespraken opgewekt en
enthousiast hun plan. Na vervolgens overal werklieden te hebben geworven, werd
het werk dat van Godswege was bevolen in gang gezet.
Toen de bouwlieden de bijeengebrachte houtvoorraad bekeken, zagen ze dat een
balk veel korter was dan de andere; door deze tegenslag in hun werk geheel verslagen,
stelden ze een beslissing over de voortgang ervan uit tot de volgende dag. Vroeg in
de morgen op dezelfde plek bijeengekomen, bemerkten ze de goddelijke hulp: de
balk die vanwege zijn lengte had gedreigd het werk onmogelijk te maken, was nu
niet alleen even lang als de andere, maar stak er door een wonder zelfs boven uit.
Verheugd wijdden ze zich dus met des te meer aandacht aan het begonnen werk,
omdat ze zeker wisten dat ze door wondertekenen begeleid werden.
Diezelfde plaats was ook onaantastbaar door de heiligste relikwie, want hoewel
ze dicht bij de kust ligt en daardoor ook open lag voor de aanvallende zeerovers,
mogen we er niet stilzwijgend aan voorbij gaan dat zo'n ramp door Gods krachtig
mededogen vaak werd afgewend, juist vanwege de verdiensten van onze heilige.
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hac molestia sit frequenter exemptusa. Nam barbari multotiensb eidem appropinquantes
ac pene applicantes portui interventu nubis celitus obiecte prospectum perdentes sue
perversitatis conatibus visuntur elusi. Cuius assiduitate miraculi congruum nomen
eidem lococ videtur inditum, ut Hecmundad dicatur quasi locus ab irruptione
incursionume mundatus hostilium. Unde factum est, ut non solum a christianis verum
etiam a paganis non mediocriter frequentaretur in tantum, ut oblationibus crebris sue
devotionis exprimerent instantiam. Nec immeritof. Nullus enim illinc cassati voti
querulus causator abscessitg, nullus quih perditi laboris dampna gemueriti. Verum
quod ibi magis expavescenda sit potestatisj divine severitas, ubi propensius enitueritk
illius gratie dapsilitas, ex subsequenti potest perpendi miraculo. Ipse enim in sanctis
suis operatur,33cuius omnes vie, misericordia et veritas33.
[11]l Rusticus igiturm quidam inconsulta temeritate persuasus oblatumn ad beati viri
pignora caseum furari non est reveritus. Cuius edulio dum spicarum illapsus
densitatem conaretur potiri, nullam desiderii sui poterat efficaciam consequi, sed ut
equitatis iustissimo tenore ipse puniret in se, quod commiserat sane mentis, impioso
pro furtivop pabulo digitos manuum suarum derodebat. Quod ubi dominus eiusq
comperit, ad sacratissimas reliquias eumr sine dilationis interstitio ducis iussit. Ubi
supernamt benignitatem ex indulta sibi sanitate nactus legali traditione factus estu
ipsius ecclesie proprius. Vere magnificis tanti viri merita sublevanda preconiis cuius
ope digna temerarium non absorbuit ultio, sed in meliorem statum extulit pia correctio.
[12]v Alio quoque tempore res miranda satis evenit. Ex marine siquidem tempestatis
eruptione continua, sicut hiis cognitum est qui mans vel viderunt vel inhabitant
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exceptus B.
multoties VL.
loco ontbreekt in U, VL, B en A.
Egmunda U en A; Haecmunda VL; Ekmunda B.
incursionum ontbreekt in U.
Nec immerito ontbreekt in A.
abscesset C.
qui ontbreekt in B.
ingemuerit damna B.
pietatis B en A.
enutrierit VL, B en A.
Psalm 24:10: ‘... universae viae Domini misericordia et veritas’.
Psalm 24:10: ‘... universae viae Domini misericordia et veritas’.
Opschrift in VL en M: Quomodo rusticus ex caseo furato punitus sit et liberatus.
igitur ontbreekt in T, VL, B en A.
oblatum ontbreekt in U.
ipsos VL.
furti T; furtulo VL; furtivo H.
suus T, VL, B en A.
eum ontbreekt in T, VL, B en A.
ducere C.
supremam VL; supernam H.
est ontbreekt in VL; in H aanwezig.
Opschrift in M: Qualiter arenosae congestionis mons ab oratorio eius sit dimotus [opschrift
ontbreekt in VL].
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contigua, plurimaw litoribusx arenarum subvehitur copia, quey perurgente vi ventorumz
tantis cumulaturaa acervis, ut montibus videatur altissimis coequaribb. Huiuscemodi
denique perfusiocc nimis proxima sancti viri quodam

w
x
y
z
aa
bb
cc

pluribus, latere hand (zestiende/zeventiende-eeuws, zie caput 2) in marge: plurima U.
littoris M.
que ontbreekt in B en A.
perurgente ventorum vehementia U.
tumulatur U.
ul vix motibus cedere videatur altissimis C.
profusio C.
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Als de barbaren namelijk de plaats naderden en op het punt stonden in de haven aan
te leggen, zagen zij zich vaak bedrogen in hun verdorven pogingen, omdat een
laaghangende wolk hun het zicht benam. Door de herhaling van dit wonder heeft de
plaats een passende naam gekregen: ze wordt namelijk Hec Munda genoemd, als het
ware een plaats vrij van vijandelijke invallen.
Vandaar dat ze niet alleen door christenen maar ook door heidenen zeer druk werd
bezocht, zozeer zelfs dat die met veelvuldige offergaven hun vurige verering gestalte
gaven, en niet ten onrechte! Immers, niemand ging er jammerend en klagend over
een niet-vervulde wens vandaan, niemand zuchtte over de schade van verloren moeite.
Maar dat juist daar de almachtige en gestrenge God meer gevreesd moet worden
waar het overvloedige licht van Zijn genade heeft geschenen, kan uit het hierna
volgende wonder worden opgemaakt. God werkt door Zijn heiligen: van Hem zijn
alle wegen, de barmhartigheid en de waarheid.
[11] Een boerenkinkel nu, een lichtzinnig en onbezonnen individu, was er niet voor
teruggeschrokken een kaas te stelen die aan de relieken van de heilige was geofferd.
Toen de kaas in de dicht op elkaar groeiende korenhalmen was gevallen en hij hem
trachtte te pakken om ervan te eten, zag hij toen hij hem eenmaal in zijn handen had
geen kans zijn honger te stillen. Hij beet zijn vingers die door het gestolen voedsel
waren bezoedeld van zijn handen af: een zeer rechtvaardige en welverdiende straf,
omdat hij immers de diefstal bij volle verstand had gepleegd. Zodra zijn heer dit had
vernomen beval hij dat de man onmiddellijk naar de heiligste relieken werd gebracht
en nadat hem daar een wonderbaarlijke genezing was geschonken en hij zo de hemelse
genade had ontvangen, kreeg de kerk hem door een wettige schenking als horige in
eigendom.
Waarlijk, de verdiensten van zo'n geweldige heilige moeten door schitterende
lofredenen worden verheven: door zijn hulp is de onbezonnene niet door wraak ten
onder gegaan. Een milde straf heeft hem in feite aan een betere positie geholpen.
[12] Ook een andere keer gebeurde er iets zeer wonderbaarlijks. Zoals degenen die
het strand wel eens hebben gezien of er in de buurt wonen weten, waaien er bij
langdurige storm vanuit zee grote massa's zand aan op de kust. Deze worden door
het aanhoudend geweld van de wind tot zulke grote hopen opgestuwd, dat ze de
hoogste bergen evenaren.
Op zeker moment nu was een dergelijke zandverplaatsing zich al te dicht tegen
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tempore consedit oratorio. Quo dum forte Roricusa barbarorum rex appulisset, cunctis
sibimet obsequentibus indixit, ut ocius ab edificio sacro montem arenosum
dimoverent. Quod dumb mane sequenti fuisset universis implere placitum, invenerunt
prefatum arene montem per sanctissimi Adalberti merita quantum iactus lapidis emitti
potest, longius esse secretum, clarescente superne bonitatis affluentia, que quantum
apud se dilectus suus valeat, etiam vite incredulec manifesta prebuit indicia.
[13]deApparuit amabilis Christi confessor Adalbertus in somnisf cuidam sanctimoniali
Wilfsitg nomen habenti denuntians, ut preciosissima sui corporis ossa, que more
ceterorum profundius sub humo recondita tenebanturh, eminentius elevata cunctis in
conspectu locarenturi, scilicet ad devotionem fideliumj efficacius incitandam et
meritorum eius interventionem presentialius obtinendam. Et ne fidemk quivis forsitan
ambiguitatis offendisset scrupulus, trinis feminam prefatam dignatus est certificare
visionibus. Que ne stringeretur inobedientie reatu,34Theodericol comitim, qui locum
eundem sicuti nunc posteri eius retinent proprietatis iure possidebat34, haud segnis
intimatrix per somnum sibi relevata suggerere properabat. Ille vero, sicut semper in
illis que religionis suntn promptus et officiosus extitit operator, ita in explendiso hiis
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Roricus in lacune ingevuld door dezelfde zestiende/zeventiende-eeuwse hand als boven U.
cum M.
U; incredulo, vite ontbreekt in C; vite incredulo VL, M, B en A; viro incredulo H.
Opschrift in VL en M: Quomodo S. Adalbertus cuidam feminae Deo sacratae [Deo sacrae
VL] in somnis [in somno VL] apparuit; et ut eius corpus [corpus eius VL] de tumulo levaretur
monuit [admonuit VL].
C vanaf hier gelijk aan het uittreksel. Zie hierna bladzijden 78-81.
somno B.
M; Vulfsit in lacune ingevuld door dezelfde zestiende/zeventiende-eeuwse hand als in caput
12 U; Wilfit VL en S; Vulfsit B en A.
tenebant M.
locarent M.
Christi fidelium VL.
fidem ontbreekt in A.
Schenkingsoorkonde van Karel III (de Eenvoudige) voor graaf Dirk I. 15 juni 922 (Koch,
OHZ, 49, nr. 28): ‘... dari cuidam fideli nostro nomine Theoderico ... ecclesiam videlicet
Ekmunde ... ut sicut reliquis possessionibus quibus iure hereditario videtur uti, ita et hiis
nostri muneris largitate rebus impensis valeat secure omni tempore vite sue frui ipse et omnis
eius posteritas ... per quod precipimus atque mandamus, ut libere hec omnia teneat atque
possideat habeatque postestatem de hiis iuxta libitum suum ordinandi seu faciendi ...’. Zie
hiervoor bladzijden 6-10 en 18.
U, B en A; Theodorico VL, S en M.
U, B en A; comiti primo VL; primo comiti S en M.
Schenkingsoorkonde van Karel III (de Eenvoudige) voor graaf Dirk I. 15 juni 922 (Koch,
OHZ, 49, nr. 28): ‘... dari cuidam fideli nostro nomine Theoderico ... ecclesiam videlicet
Ekmunde ... ut sicut reliquis possessionibus quibus iure hereditario videtur uti, ita et hiis
nostri muneris largitate rebus impensis valeat secure omni tempore vite sue frui ipse et omnis
eius posteritas ... per quod precipimus atque mandamus, ut libere hec omnia teneat atque
possideat habeatque postestatem de hiis iuxta libitum suum ordinandi seu faciendi ...’. Zie
hiervoor bladzijden 6-10 en 18.
sunt ontbreekt in B.
U; exequendis VL, M, B en A.
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que sanctimonialis retulerat velox fuit executor. Paratis igiturp quecumque tali fuerant
operiq congrua sancta levarir fecit pignora.
[14]s Tunc subtus sarcofagum repertus est fons mira limpiditate perspicuust, qui usque
in hodiernum diem ad recuperandam sanitatem inclusa spe multis extatu

ergo VL en M.
fuerant tali operi M.
relevari U.
Opschrift in VL en M: Quomodo salubris fons, sub sarcophago viri Dei, repertus fuerit; et
quod [quot VL] miracula in sancti corporis deportatione claruerint.
t prospicuus U; het uittreksel (caput 6) geeft perspicuus.
u extitit A.
p
q
r
s
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de kapel van de heilige aan gaan nestelen en toen daar toevallig de barbarenkoning
Rorik12 aanlegde, beval hij zijn gehele gevolg snel de zandberg van het gewijde
gebouw weg te scheppen. Toen allen dit de volgende morgen wilden gaan doen,
zagen ze dat genoemde zandberg door de verdiensten van de Heiligste Adalbert
verder dan een steenworp van de kapel verwijderd was.
De stralende overvloed van hemelse goedheid laat zelfs de ongelovige wereld zeer
duidelijk zien, hoeveel Gods uitverkorene bij Hem gedaan kan krijgen!
[13] Christus' beminnelijke belijder, Adalbert, verscheen in een droom aan de non
Wilfsit om haar te zeggen dat de zeer kostbare beenderen van zijn lichaam - naar
gewoonte diep onder de grond begraven - hoog moesten worden verheven en voor
allen duidelijk zichtbaar neergezet, om zo op doeltreffende wijze de vroomheid van
de gelovigen te stimuleren en het hun mogelijk te maken de hulp van zijn verdiensten
onmiddellijk te kunnen verkrijgen. Opdat haar geloof niet door enige twijfel over de
juiste uitleg werd aangetast, gaf hij zich moeite dit de vrouw in drie verschijningen
te verzekeren. Om zich niet bloot te stellen aan de zonde van de ongehoorzaamheid
ging de snelle boodschapster haastig naar graaf Dirk13, die deze plaats in wettig
eigendom bezat - evenals nu zijn nakomelingen -, om hem te vertellen wat haar in
de droom was geopenbaard. En hij, toegewijd en consciëntieus zoals altijd in zaken
die met het geloof te maken hadden, voerde ook nu snel uit wat hem door de non
was verteld. Nadat hij dus de voor een dergelijke onderneming gepaste maatregelen
had genomen, liet hij de heilige relieken opgraven.
[14] Bij die gelegenheid is er onder de grafkist een bron14 gevonden met wonderlijk
helder en doorzichtig water, die tot op de huidige dag het vermogen heeft behouden
velen te genezen die de hoop eigenlijk al hebben opgegeven. En toen

12

13

14

Rorik, Noormannenkoning, strever naar de Deense troon. In 850 werd hij door keizer Lotharius
beleend met onder andere Dorestad. In 862 bekeerde hij zich tot het christendom; hij stierf
vóór 882, wellicht in 876.
Graaf Dirk I van Holland, zoon van Gerulf en jongere broer van Waldger, werd geboren
vermoedelijk circa 890. In 916 wordt hij voor het eerst genoemd (Koch, OHZ, I, nr. 26). Tot
nu toe is op niet al te sterke gronden aangenomen dat hij tot de slachtoffers van de slag bij
Andernach (2 oktober 939) behoorde. Mijns inziens stierf hij in het begin van de jaren veertig.
Zie caput 5 noot 10.
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idoneus. Aperto quoquea locello pallium, quo sacrumb corpus velabatur, ut
requiescentis vivacitas apprehenderetur, ab omni corruptione putredinis immune
conspiciebaturc35.
[15]d Predictus vero comes in loco qui Halleme nuncupatur ex ligni materia construxit
oratorium constitutaque die, qua fidelium unanimis devotio convenire potuisset, illuc
sanctum deduci fecit thesaurum. In quo venerabili deportationis officio quot sanitatis
impotes reformarentur, non parvo colligi potest numero. Precipue denique cecis
redditum lucis decus alludebatf, et quoscumque gressus debilitas enervabat, redigesta
membrorum compages erigebat. O divine pietatis fontem, inestimabilibus
miserationum rivis semper inundantem. Eng confessor sanctissimus, cuius anima
vereh beatitudinis securitate nullius indiga fruituri, ut relicti corporis artus erigantur
altius, loculis honorenturj nitidoribus, adhortari videtur. Numk in celesti conspicuitate
posito hec inest delectabilitas, cui carnaliter versanti cuncta terre viluit speciositas?
Procul absit a piis mentibus hec credulitas. Sed qui in hac constitutus peregrinatione
caritatis viscera numquam dehabuit, iam manens in patria compassionis et misericordie
reminisci non desinit. Vult ergo reliquias sui sacri corporis manifestius tractari, ut
respicientium corda compunctionis accensa stimulo facilius ad impetrandam divinitatis
opem mereantur aptari. Vult magnificentiori frequentia celebrari, ut magis ac magis
in memoriaml future glorie bonorum desideria valeant dilatari. Nunc sequentia
videamus.
[16]m Certatim autem laborantibus in prefati constructione oratorii Sifridusn quidam
nomine fervorem sociorum imitari dedignatus36omni membrorum mobilitate et officio
esto destitutus36. Qui postquam salubri penitentia motus in cognitionemp sui pervenit,
recepto sine mora vigore totius corporis contractione caruit.
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Apertoque T en M.
sancti M.
conspiciebat M.
Vergelijk Pseudo-Iona. Vita Sancti Vulframni, caput 14: ‘Translati sunt [Wandregisil, Ansbert
en Wulfram] ... Qui ita integri ab omni corruptione cum vestimentis quibus induti fuerant
reperti sunt, quasi eodem die fuissent sepulturae traditi’.
Opschrift in VL en M: Quomodo Theodoricus comes ligneum const ruxit [construxerit VL]
oratorium et illuc sanctum deduci fecit thesaurum.
Hallen S en M.
alludebatur A.
An U.
vera M.
fuit M.
honorent M.
Cum U.
U; memoria VL, M, B en A.
Opschrift in VL en M: Quomodo Sigifridus sit punitus et post poenitentiam liberatus [et
postea liberatus et sanatus VL].
U; zie ook uittreksel caput 7; Sigifridus VL, M, B en A.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 28: ‘... ut omni officio membrorum destituta ...’.
est ontbreekt in B.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 28: ‘... ut omni officio membrorum destituta ...’.
cognitione B en A.
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[17]q Accidit quodam brumali tempore, dum cuncta fuissent aspero frigore con-

q

Opschrift in VL en M: Quam mirabili studio [signo VL] comes Theodericus [Theodoricus
VL] a fluvii periculo sit liberatus.
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men ook de kist had geopend, kon men zien dat de wade waarin het heilige lichaam
was gewikkeld niet was aangetast door enige bederf of verrotting: hieruit bleek de
levenskracht van de overledene.
[15] In de plaats die Hallem15 wordt genoemd liet de bovengenoemde graaf zelfs een
houten kapel bouwen en op een door hem vastgestelde dag waarop de gelovigen
gezamenlijk de relieken konden vereren, liet hij de heilige schat daarheen vervoeren.
Het grote aantal zieken dat bij deze translatie16 werd genezen kan nauwelijks geschat
worden. De heilige verblijdde in het bijzonder de blinden door hun het kostbare bezit
van het gezichtsvermogen terug te geven en diegenen die door een gebrekkige gang
waren verzwakt konden zich door de herstelde functie van hun ledematen weer
oprichten.
O bron van goddelijke liefde die altijd overloopt van onmeetbare stromen van
mededogen! Zie de heiligste belijder die zeker van de ware gelukzaligheid, niemand
nodig had. Hij spoort ons aan zijn relieken hoog te verheffen en in steeds aanzienlijker
schrijnen te vereren.
Gaat het hem soms om deze heerlijkheid, nu hij eenmaal is opgenomen in de
aanzienlijkheid van de hemel? Vrome lieden moeten dit niet zo maar geloven, want
al tijdens zijn leven had alle aardse schone schijn voor hem zijn waarde verloren!
Hij denkt beslist aan ons nu hij in het vaderland van mededogen en barmhartigheid
verblijft: toen hij zich aan zijn aardse pelgrimstocht wijdde ontbrak het hem immers
ook nooit aan diepgevoelde liefde. Hij wil dat de overblijfselen van zijn heilige
lichaam worden uitgestald opdat daardoor de harten van degenen die ze aanschouwen,
eenmaal in berouw ontbrand, gemakkelijker Gods hulp kunnen verkrijgen. Hij wil
ook dat dit met een steeds groter aantal gelovigen wordt gevierd, opdat hun verlangens
zich meer en meer mogen richten op het overdenken van de toekomstige heerlijkheid.
Laten we nu zien wat er verder gebeurde!
[16] Onder degenen die om het hardst werkten aan de bouw van de bovengenoemde
kapel was een zekere Sifried die het beneden zijn stand vond de ijver van zijn makkers
na te volgen; hij werd dan ook beroofd van alle beweging en functie van zijn
ledematen. Toen hij naderhand - tot een heilzame boetedoening bewogen - zijn slechte
gedrag onder ogen zag, week de verlamming en kreeg hij terstond zijn gehele
lichaamskracht terug.
[17] Het gebeurde 's winters eens dat toen alles door een felle koude was bevroren,

15
16

De naam Hallem verdween rond 1025 ten gunste van de naam Egmond.
De translatie werd in Egmond bij traditie op 15 juni gevierd. Dit waarschijnlijk in verband
met 15 juni 922, de dag waarop de schenkingsoorkonde van Karel III voor Dirk I werd
uitgevaardigd.
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stricta, supranominatum comitema Theodericumb vehiculo residentem trahi super
cuiusdam profundissimi lacus terga glaciali rigore contecta. Verum, sicut huiuscemodi
sepe constat periculosa meatio, iam fere media contingentibus dum glaciei tenuitas
non equipararetc ponderis impressionem, letiferam sui minitabatur ruptad voraginem.
Unde cunctis tremoree fugatis comes relictus est solus. Qui cum humanum penitus
deesse videret auxilium, ad expertum crebrius beati Adalberti totis suspiriis confugit
patrocinium, per cuius interventumf celeremg promeruith impetrationis obtentum.
Nam quod mirum est dictu, ubi fundus vix credibilis habetur, summotenus pendentem
limpha sorbere non valuit, cinguli tantum usque finitima lambere presumpsit. Sic
nempe tam ipse liberatus exivit periculum quam cuncta, que vehiculo imposita
ferebantur, sunt liberata.
[18]i Nec sunt memorie subtrahenda, que temporibus Theodericij iunioris, predicti
videlicet comitis filii, non ipsi vidimus declarata miracula. Is enim paterne devotionis
ferventissimus emulator in honore sancti confessorisk lapideam basilicam non sine
magna construxit difficultatel, quippe cum tellus hec arenosa tenuis exilitate nimium
sit egena lapidum et calcis oportunitate. Pignus quoque sacrim corporis inclusum
sarcofago eleganti fabrice decoravit artificio, et ne quid ei in premio future beatitudinis
deesset perfecte remunerationis, cultores monastice observantie inibi37Deo vacare37
constituitn, quibus etiam ad cotidianum victum de redditibus suis sufficientiam prebuit.
Nam patris eius institutione sanctimonialium ibi priuso vita florebat, sed ob
imminentem sepius Fresonicep feritatis molestiam ad observantiam propositi sui
facultas eis minime suppeditabatq.
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comitem Hollandie A.
Theodricum VL.
equiparet U.
ruptura VL.
timore VL.
intercessionem VL, B en A.
celerem ontbreekt in VL.
U; meruit VL, M, B en A.
Opschrift in VL en M: Quomodo iunior Theodoricus construxit lapideam basilicam [Quomodo
iunior Theodricus comes lapideam basilicam construxerit VL] removens sanctimonialium
vitam et instituens monachiam.
j Theodrici VL en A; Theodorici M.
k U, B en A; zie uittreksel caput 9; confessoris Adalberti VL; confessoris Christi Adalberti M.
l difficultate construxit VL, B en A.
m sancti M.
37 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘... solito in silentio vacare Domino
coepit’.
37 Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 9: ‘... solito in silentio vacare Domino
coepit’.
n instituit A.
o prius ibi VL, M, B en A.
p Frisonicae VL en H.
q suppetebat B.
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[19]r Hic itaque tam eximie liberalitatiss comes genuit filium Egbertumt nomine, quem
divini timoris intuitu clericatus fecit delegari sorte. Qui dum iam in adulta etate
subdiaconatus ministerio fungeretur, quodam anno sequentiu die palmarum valida vi
febrium est invasus, cuius acerbitate usque ad festivitatem sancti viri, que est septimov
kalendas Iulii, graviter est vexatus. Cumw vero sacre solemnitatix fiducia meritorum
piissimi confessoris cum ceteris interesse decerneret,

r Opschrift in VL en M: Quomodo Theoderici [Theodorici VL] iunioris filius, Egbertus nomine,
Trevirensis post [Treverensis postea VL] arciepiscopus febrem per B. Adalberti [volgt in
VL: sancti confessoris] merita effugit.
s libertatis B.
t Ecbertum M.
u sequente M.
v sexto VL.
w Dum U.
x festivitati M.
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bovengenoemde graaf Dirk in een wagen over het oppervlak van een zeer diep meer
werd getrokken dat met een dikke ijslaag was bedekt. Maar het is gevaarlijk op deze
manier te reizen: het zwakke ijs kon de zware druk van het gewicht niet dragen en
toen ze reeds bijna halverwege waren, brak het en dreigde de graaf weg te zinken in
een noodlottig wak. Allen vluchtten angstig weg en de graaf bleef alleen achter. Toen
hij zag dat hij geheel en al van menselijke hulp verstoken was, nam hij onder luid
gejammer zijn toevlucht tot de hulp van Sint Adalbert, die hij al dikwijls had
ondervonden; door diens ingrijpen werd ook nu zijn smeekbede snel verhoord. Want
- is het geen wonder? - waar het water ongelooflijk diep was, kon het de graaf die
tot aan zijn borst in het wak hing niet verzwelgen: het waagde zich slechts tot de
rand van zijn riem! Zo is zowaar de graaf aan het gevaar ontsnapt en ook alles wat
boven op de wagen werd meevervoerd.
[18] Ook de wonderen die zijn gebeurd ten tijde van Dirk junior17, de zoon van de
eerdergenoemde graaf, moeten in de herinnering blijven voortleven. Wij hebben er
zelf de bewijzen van gezien. In vurige wedijver met zijn vrome vader liet hij namelijk
een stenen kerk bouwen ter ere van de heilige belijder18; het kostte hem wel de grootste
moeite, omdat de grond hier door de droogte zanderig en schraal is en zeer arm aan
stenen en kalk.
Ook liet hij de relikwieën van het heilige lichaam in een schrijn vatten, een fraai
werkstuk, en deze kunstig versieren. En om bij het loon van de toekomstige zaligheid
zeker te kunnen zijn van een volledige vergelding, besloot hij op die plaats monniken
te laten komen die zich daar onder een kloosterregel aan God konden wijden. Hij
voorzag hen voor hun levensonderhoud ruim uit eigen middelen. Voorheen had
namelijk op die plaats het nonnenleven gebloeid, daar ingesteld door zijn vader. Het
was voor hen echter nauwelijks mogelijk hun religieuze levenswijze te onderhouden,
omdat ze vaak hadden te lijden van de zware last van de wrede Friezen.
[19] Deze zo buitengewoon onbekrompen graaf kreeg een zoon die hij Egbert19
noemde, die hij uit godvrezendheid bestemde voor een geestelijk ambt. En in een
zeker jaar toen deze - reeds volwassen - het ambt van subdiaken vervulde, werd hij
daags na Palmzondag door een hevige koortsaanval bevangen en door het felle
aanhouden had hij er tot aan het feest van onze heilige (25 juni) veel last van. Toen
hij echter uit vertrouwen op de wondermacht van de zeer vrome belijder had beslo-

17

18
19

Graaf Dirk II van Holland (circa 925/930-6 mei 988), zoon van Dirk I en Geva: was gehuwd
met Hildegarde (circa 935-976/980), dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen en Adela
van Vermandois.
De bouw van de kloosterkerk en de komst van de monniken vonden plaats circa 950/960.
Egbert (circa 950-9 december 993), in 976 aartskanselier, was vanaf augustus 977 tot zijn
dood aartsbisschop van Trier.
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ita penitus ab omni adversa valitudine est absolutus, quasi numquam ab ea fuisseta
pulsatus, et letus ob tante pestis evasionem ad missarum solemnia ministerii sui
obsecutus est devotionem. Hic denique est Egbertus, qui post archipresulatus a Deo
sortitus infulam tam vivacissimo religionis ardore quam moderatissime discretionis
libramineb Treverensemc regitd ecclesiam.
[20]e Fuit eidem comiti filia carissimaf nomine Erlindag, que diu est unius oculih usui
frustrata. Sed quomodo tantum confessorem non sentiretj placabilem, quem patris
sui sedulitas tot munificentiis fecit esse debitorem? Recepit ergo visum plus gaudens
ex restitutionisk beneficio, quam si nunquam naturali careret officio.
[21]l Fuit item de gente Anglorum presbiter quidam nomine Volmarusm, qui per
viginti annorum revolutionem nullam penitus potuitn habere visus hilaritatem. Unde
multis sanctorum locis peragratis Romam quoque pervenit, ut adempte lucis receptuo
potiretur. Verum superna pietas, que per apostolicum meritum crebris et38multifariis
est modis38 patefacta, huius viri sanitatem ad declaranda sancti Adalberti distulitp
patrocinia. Nempe dum Romana reverteretur ab urbe, attrahente fama curationis
multorum Egmundamq studuit adire veniensque saluberrimi fontis ad locum, quem
supra memoravimus sub sacri corporis locello repertum, postquam oculos suos trino
liquoris lavacro refovitr, serenissimo lumine donatus abscessit.
[22]s Moderno quoque tempore plurimi cecorum, claudorum aliisque egritudinum
varietatibus debilitati per efficacissima sancti Adalberti merita ad integram
vegetationem sunt reformati. Quorum nomina sive numerum colligere supersedimus,
ne per verbosam stilit vagationem legentibus forsitan quamlibet ingeramus
fastiditatem. Sed hoc certissime fidei commendandum, quod cum locus hic sit
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fuisset ab ea B.
libramine discretionis M.
Trevirensem S.
U; rexit VL, M, Ben A.
Opschrift in VL: De Erlyndae illuminatione. In M: De restitutione visus Erlindae.
legitima(?) U.
Arlinda A.
unius oculi est VL, M, B en A.
visu VL en B.
Volgt in VL, M, B en A: sibi placabilem.
restaurationis VL, B en A.
Opschrift in VL: Miraculum aliud. In M: De Wolmari presbyteri illuminatione.
U; Wolmarus VL, S, M en A; Vulmarus B.
potuit penitus M.
adempta lucis recepta VL.
Hebr. I:1: ‘Multifariam et multis modis olim Deus loquens patribus in profetis ...’.
Hebr. I:1: ‘Multifariam et multis modis olim Deus loquens patribus in profetis ...’.
sustulit VL.
Egmondam S.
resolvit VL.
Opschrift in VL: Nova miracula de S. Adalberto. In M: De plurima languidorum reformatione
et quod adversus daemones maximam vim beati viri merita habent.
t stimuli VL.
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fecundus incomparabili languentium medicatione, precipue tamen gaudeat
demoniacorum liberatione. Nam quisquisu ad huncv venerit huiuscemodiw captivatus

u quisque M.
v quisquis huc venerit M.
w huiusmodi VL en B.
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ten met de anderen de plechtige hoogmis mee te vieren, genas hij zo volkomen van
zijn ziekte alsof hij er nooit door was getroffen. Verheugd over het verdwijnen van
zo'n kwelling, vervulde hij tijdens de misplechtigheid zijn taak met volle overgave.
Hij is dus de Egbert die tegenwoordig - nadat hij eerst van Godswege het pallium
van het aartsbisschopsambt had gekregen - de kerk van Trier bestuurt, met evenveel
energieke en vrome gedrevenheid als een rijp en bezonken oordeel.
[20] Dezelfde graaf had een dochter, Erlinda20, van wie hij zeer veel hield; lange tijd
had ze het licht in een van haar ogen verloren. Maar waarom zou ze niet ervaren dat
zo'n goede belijder het beste met haar voor had? Haar ijverige vader had hem immers
door zijn vele goede werken aan zich verplicht! Daarom kreeg ze het
gezichtsvermogen weer terug: deze weldadige genezing gaf haar meer vreugde dan
ze gehad zou hebben wanneer er nooit wat aan het oog had gemankeerd.
[21] Er was ook een priester uit het volk der Angelsaksen, Volmar, die gedurende
twintig jaar het genot van het gezichtsvermogen volledig had moeten missen. Daarom
was hij om het hem ontnomen licht terug te krijgen, na een bedevaart langs veel
heiligenplaatsen ook in Rome aangekomen. Maar de hemelse liefde die daar door
de verdiensten van de pausen op vele plaatsen en manieren is geopenbaard, stelde
de genezing van deze man uit om de wonderen van Sint Adalbert duidelijker naar
voren te laten komen.
Toen hij namelijk uit de stad Rome was vertrokken wilde hij naar Egmond, omdat
de verhalen van de wonderbaarlijke genezing van zo velen hem aanspraken. Hij
kwam aan op de plaats van de geneeskrachtige bron die, zoals in het voorafgaande
vermeld, onder de grafkist van het heilige lichaam was gevonden. Nadat hij zijn ogen
met drie waterbaden had behandeld, kreeg hij het helderste licht erin terug en is hij
weer vertrokken.
[22] Ook in onze tijd zijn veel blinden, kreupelen en mensen die door andere ziekten
verzwakt waren door de buitengewoon krachtige wondermacht van Sint Adalbert
weer volledig genezen. We hebben er van afgezien hun namen of aantal te verzamelen,
om het de lezers door omslachtige uitweidingen van onze pen niet op een of andere
manier tegen te maken. Het volgende moet echter zeker als geloofwaardig worden
aanbevolen: hoewel deze plaats rijk is aan een onvergelijkelijk geneesmiddel voor
allerlei ziekten, is ze toch vooral sterk in het verdrijven van duivels. Want ieder die
van die waanzin bezeten hier kwam, zal zich er op beroe-

20

Van Erlinda zijn geboorte- noch sterfjaar bekend. Uit het gegeven dat zij in Egmond werd
begraven kan worden afgeleid dat zij ongehuwd is gebleven.
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amentia, integerrime redemptionis gloriabitura obtinentia. Nam cur non declinent
demones potentiam confessoris cum Christo triumphantis, cuius ineluctabile certamen
experti sunt in carne militantis?
[23]b Extitit etiam comes urbanusc quidam Ruosekind habens vocabulume, cuius
mansionis haud procul a beati viri monasterio constabat habitaculum. Hic divino
premonitus instinctu filium suum illuc divinis obsequiis mancipandum atque
regularibus institutis devoverat imbuendum. Postea vero, dum tam superne aspirationis
immemor quamf proprie sponsionis extitit prevaricator, puer ing immensam decidensh
invalitudinem a cunctis irremediabilis habebatur, donec adi altare sancti viri regulari
oblatione traditus absolvereturj, evidenter insinuans paterne defraudationis perfidiam
languoris sui fuisse causam. Felix nimirum, cuius momentanea egritudo tam paterne
temeritatis correctio quam sempiterne sue salutis fiebat occasio.
[24]k Mulierem quandam non longe ab eximii patris cenobio degentem puerum parere
contigit, qui per viginti dies alimentum lactis penitus abhorrens ubera materna
contemptui habuit. Mirabile et forsitanl incredibile habeaturm, si non late veridicorum
relatione testium comprobaturn. Parentes ergo considerantes humanum consilium tali
non esse proficuum periculo, eundem puerum beati Adalberti offerentes altari ipsius
sanandum commendaverunt patrocinio. Qui moxo naturali vigoratus robore ad
sugendum cepit avidius gestire. Quis non in hoc mirabilem divine dispensationis
adtendat ordinem? Subtrahitur ergo parvulo huic naturalis affectio nutrimenti, ut etp
tanti confessoris in curando patescat excellentia et eidem parvulo sublimioris propositi
provideatur observantia. In hoc perpendi potest divine dispositionisq proventionem
numquam a boni vacare predestinatione, sed semper in lucrandarum animarum versari
provisione.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q

gloriabatur VL.
Opschrift in M: De Ruoschini comitis filio curato [opschrift ontbreekt in VL].
comes modernus urbanus VL.
Naar uittreksel caput 12 en VL: Ruosekyn; Eruochekin U; Ruosekinus S; Ruosekin M;
Ruozekin B; Quozekinus A.
vocabulum habens B.
quoniam A.
in ontbreekt in VL.
incidens B.
ad ontbreekt in VL.
donec ... absolveretur in marge door dezelfde zestiende/zeventiende-eeuwse hand als in caput
13 U.
Opschrift in VL: Miraculum. In M: De infante curato qui sugere non potuit.
Mirabile forsitan et M.
habeatur ontbreekt in A.
comprobetur VL; comprobaretur H.
Mox autem puer M.
et ut B en A.
divine dispensationis ac dispositionis A.
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[25]r Oratorium quoque celeberrimi patris minus iusta custodum vigilantia
conservatum bis incendii depredationes est devastatumt. Sed39qui non dormitans

r Opschrift in M: De eo quod pallium quo sancti viri corpus dudum [diu H] velabatur, post
exustionem oratorii incombustum sit repertum [opschrift ontbreekt in VL].
s predacione U.
t bis incendii ... devastatum ontbreekt in B.
39 Psalm 120:4: ‘Ecce non dormitabit neque dormiet qui custodit Israhel’.
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men dat hij een volledige genezing heeft gekregen. Waarom zouden duivels het
immers niet laten afweten tegen de kracht van onze belijder, die met Christus
overwint; ze hebben hem toch al als onoverwinnelijk ervaren toen hij het nog in
levenden lijve tegen hen opnam?
[23] Er was ook een burggraaf, Ruosekin, wiens huis niet ver van het klooster van
de heilige lag. Door God aangespoord had hij beloofd zijn zoon op te dragen aan de
dienst van God, opdat deze zich zou gaan wijden aan een leven volgens de regel.
Later echter, toen hij de verheven aansporing was vergeten en dus ook zijn belofte
niet was nagekomen, werd zijn zoon ernstig ziek en door velen voor ongeneeslijk
gehouden. Eerst nadat hij op het altaar van de heilige was opgedragen - volgens de
regels bij de schenking van een oblaat - kon hij genezen, waardoor duidelijk werd
bewezen dat het trouweloze bedrog van zijn vader de oorzaak was van zijn ziekte.
Hij mag zich zeker gelukkig prijzen, omdat zijn kortstondige ziekte niet alleen een
straf was voor zijn vaders misstap maar ook voor hem zelf een goede gelegenheid
het eeuwige heil te verwerven.
[24] Een vrouw die niet ver van het klooster van onze voortreffelijke patroon af
woonde kreeg een zoontje dat gedurende twintig dagen niets van de moederborst
wilde weten; het walgde ervan met melk gevoed te worden. Dit zou wonderbaarlijk
en misschien zelfs ongeloofwaardig klinken, als het niet van allerlei kanten door het
verhaal van betrouwbare getuigen werd bevestigd. De ouders nu meenden dat de
raad van mènsen hen niet uit deze kritieke situatie kon redden; ze boden daarom hun
kind aan op het altaar van Sint Adalbert en stelden het opdat het zou genezen onder
zijn bescherming. En het kind, spoedig in natuurlijke kracht hersteld, verlangde gretig
te zuigen: wie herkent in dit geval niet het wonderbaarlijke verloop van een
godsbeschikking? Het jongetje mocht namelijk niet op de normale manier naar dit
voedsel verlangen, opdat daardoor niet alleen de voortreffelijke genezingsmacht van
zo'n belijder zou blijken maar ook zeker zou zijn dat dit kind zich zou onderwerpen
aan een hogere discipline. Hieruit kan men opmaken dat de uitkomst van een
godsbesluit steeds samengaat met de uitverkiezing van een gelovige, maar er
uiteindelijk altijd op is gericht meerdere zielen te winnen.
[25] De kapel van onze zeer vermaarde patroon is door onvoldoende voorzichtigheid
van de kosteressen die de wacht hielden tot tweemaal toe door een verterend vuur
verwoest. Maar Hij die sluimert noch slaapt behoedt Israël. Hij heeft de
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neque dormiens conservata Israel39, sic negligentium punivit iniuriam, ut meritorum
sanctib inibi requiescentisc declararet eminentiam. Nam cunctis illic depositis
flammarum violentia favillatenus crematis solum pallium, quod sacratissimum corpus
velare meruit, remansit expers huius adustionisd. Nullus ergo tam stolide mentis
habereture vesania, ut sancti huius preiudicare velit potentie, quod asscriptum sibi
templum ab igne non servaverit immune.40Deus enim qui in sanctis suis est mirabilis
operator40, humilium et in preceptis suis ambulantium propitiabilis est exauditor.
Negligentia et pigritia marcidis misericordissime sue patientie monita ingerit, superbis
autem et in perversitatis calle durantibus sententiam iustissime vindicationis inscribit.
Hic denique in combustione rerum templi huius incautos expergefecitf, in
conservatione vero palii devotis et sancta suffragia querentibus spem impetrationis
providere decrevit.
[26-27]g Nostris quoque temporibus ad declaranda sancti viri illustria virtutum insignia
divinitus ostensum miraculum edere pergam, ut tanto devotius in eius venerationis
debitum christianih recalescat animus populii, quanto largiflua signorum efficacia
crebrius eum prospexeritj celesti glorificari benedictione. Transmarinis namque in
partibus quidam infinita pollens divitiarum opulentia inflammanta seva rapacitatis
cupiditate nepotum suorum rura, que eisklex paterna successione contigerant, iniusta
persuasionem in suos moliebatur redigere usus. Quem cum tam per affines et amicos
quam consanguinitate propinquos, ut nefandos compesceret conatus, multifariis
precarentur oraminibus, dicentes non decere eum aliena concupiscere, utpote qui
suis esset sufficiens, ille nihil dignum ratione respondit, sed spretis amicorum
adhortationibus, quid malitie mente diu tractaverit, sceleratissimi prodit exhibitione
operis et iniuste possessa suos iussit exercere colonos. Interim41 iuvenum feroces
animi41 vehementius concitabantur in iram et nefanda, que tantis lacessiti iniuriis
cogitare compellabantur, verbis promere pertinacibusn non verebantur, scilicet quelibet
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custodit A.
Psalm 120:4: ‘Ecce non dormitabit neque dormiet qui cusiodit Israhel’.
sancti Adalberti VL.
quiescentis A.
U; combustionis VL; exustionis M, B en A.
U; habetur VL; hebetetur M, B en A.
Psalm 67:37: ‘... mirabilis Deus in sanctis suis ...’.
Psalm 67:37: ‘... mirabilis Deus in sanctis suis ...’.
expergefactos fecit U.
Opschrift in VL: Nova et recentia miracula de S. Adalberto. In M: De quodam fratricida
[patricida H] ligato et per merita S. Adalberto liberato.
christianis H.
populis M.
U; perspexerit VL en A; prospexit M; perspexit B.
eis ontbreekt in B en A.
Volgt in VL: hereditario; in M, B en A: hereditario iure.
pervasione M, B en A.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 10: ‘... ferocissimum regis animum ...’.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 10: ‘... ferocissimum regis animum ...’.
pertinacius M.
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viteo se malle subire discrimina quam fundis carere paternis.42Inde suscitantur ire,
rixe, dissensiones42, adulantur partibus militares manus, postremo sevo exemplo
parricidalep exoritur bellum, producuntq ex utraque parte acies bellatorum. Tunc
germani fratres conspirata manu
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vite ontbreekt in M.
Benedictus, Regula, LXV, 7: ‘Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones, aemulationes,
dissensiones ...’; Galat. 5:19-20: ‘... manifesta autem sunt opera carnalia, quae sunt: ...
aemulationes, irae, rixae, dissensiones ... invidiae ...’.
Benedictus, Regula, LXV, 7: ‘Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones, aemulationes,
dissensiones ...’; Galat. 5:19-20: ‘... manifesta autem sunt opera carnalia, quae sunt: ...
aemulationes, irae, rixae, dissensiones ... invidiae ...’.
patricidale M.
producuntur H en A.
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misstap van de zorgelozen zo gestraft, dat de heerlijkheid van de verdiensten van de
heilige wiens gebeente daar rustte in het volle licht gesteld kon worden. Want hoewel
alles wat in de kloosterkapel stond door het geweld van de vlammen in de as werd
gelegd, bleef de wade die het heiligste lichaam mocht omhullen bij deze brand
gespaard.
Laat niemand zo dwaas zijn de domme gedachte te koesteren dat hij de macht van
de heilige mag veroordelen, omdat die de hem gewijde kapel niet tegen het vuur zou
hebben beschermd. Want God, die zich door Zijn heiligen wonderbaarlijk voor ons
inzet, verhoort genadig hen die nederig zijn en volgens Zijn geboden leven. Degenen
die door hun zorgeloosheid en traagheid zijn verslapt houdt Hij zeer barmhartig Zijn
geduldige vermaningen voor; over de hoogmoedigen en degenen die op het pad van
de slechtheid voortgaan, velt Hij het oordeel van een rechtvaardige straf. Kortom,
in dit geval heeft Hij diegenen die zo onvoorzichtig waren geweest het hele interieur
van de kloosterkapel te laten verbranden wakker geschud, door het behoud van de
wade heeft Hij echter besloten vrome lieden en hen die de heilige om hulp smeken,
een gerechtvaardigde hoop op verhoring te verschaffen.
[26-27] Ik wil nu verder gaan en vertellen dat God ook in onze tijd een wonder heeft
laten gebeuren om de heerlijke tekenen van de deugden van de heilige in het volle
licht te stellen. Moge het christenvolk zich steeds vuriger inzetten voor de verering
die Adalbert toekomt, in het besef dat hij zijn hemelse zegen ontleent aan het vaak
overvloedige succes van zijn wonderen!
In een overzees land woonde een man, machtig vanwege zijn onmetelijke rijkdom,
die in een wilde opwelling van hebzucht de landerijen van zijn neven die hun uit de
nalatenschap van hun vader waren toegevallen, onder valse voorwendselen in zijn
bezit trachtte te krijgen. Hoewel zij hem door aangetrouwden, vrienden en
gemeenschappelijke bloedverwanten met herhaaldelijk smeken op het hart hadden
gedrukt zijn goddeloos streven te staken - het paste hem niet andermans goed na te
jagen omdat hij immers genoeg had aan het zijne - wist hij daarop niets zinnigs te
antwoorden. Na de waarschuwingen van zijn vrienden te hebben weggewuifd, bracht
hij zijn in-slechte plan dat hij in zijn boosaardigheid reeds lang had overwogen ten
uitvoer en beval zijn horigen de onrechtmatig verkregen bezittingen te bewerken.
Intussen werden de gemoederen van de woedende jongelieden nog meer
opgezweept en zij schaamden zich niet de verdorven plannen die bij het ondergaan
van zulk onrecht wel in hun gedachten moesten opkomen, in niet-mis-te-verstane
bewoordingen te uiten: ze zouden nog liever hun leven in de waagschaal stellen dan
dat ze het erfdeel van hun vader moesten missen. Hierdoor werden de toorn, ruzie
en tweedracht aangewakkerd, ridders boden beide partijen aan te helpen en tenslotte
is er een strijd uitgebroken, een vreselijk voorbeeld van verwantenmoord: beide
partijen lieten eigen troepen soldaten aanrukken! De broers waren
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parem acceptis contumeliis vicem rependere prompti patruum suum dira passum
vulnera solo prosternunt, mortia, quod nefas est dicereb, tradunt. Etc post spatium
temporis nolens Deus perpetuo perire peccantesd immitite eis penitudinem tanti
criminis. Mox sine dilatione43episcopum, ad cuius diocesim pertinebant43, adeunt
seque peccasse, se reos esse lacrimosis proclamant vocibus et vulnus commissif
facinoris congruo mederi antidoto toto cordis precabantur oratu, ita ut ferro, quo
reatum perpetraverant, eos iuberetg tamdiu constringi, quoadusqueh qui solet gratuita
sua gratia dimittere peccata, suo eos iudicio decrevisset absolvere. Itaque pontifex
non abnuit, videlicet ne impunito tanto criminei eorum anime inextinguibili perpetue
pene postmodum cruciarentur incendio. Unde44cum boni consilii compotes
efficerentur44, nam alter eorum brachium sibi vinxeratj facto loro ex gladii capulo,
alter vero ipso gladio quasi fascia pectorali se constrinxerat, circuibant plurima
sanctorum loca, ut eorum suffragiis veniam quandoquek obtinerent criminum, quorum
votis sciebant citissime annuere Dominum. Tunc pari devotionis studio Niviolensel
properant ad cenobium, ubi mira signorum gratia sacra effulgetm virgo Gertrudisn, ut
et ipsi experientur beneficio, quantum Dei famule conveniret honorare meritumo.
Ubip cum aliquantisper effuso lacrimarum imbre orationi incumberent, beate virginis
ob meritum unus a Domino solutionem vinculi meruit, unde non modico repleti sunt
astantes gau dioq. Alius vero dum obnixiusr divinum sibi affore precaretur auxilium,
hoc a Domino promeruits reciperet responsum, ut omni festinatione properaret ad
limina sacre aule levite Christi Adalbertiu ibique se sciret solvi vinculo, quo se
obligaverat voto. Cepit itaque ignotum sibi perquirere locum angelico dicto in somnis
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mortique VL, M, B en A.
dicere ontbreekt in VL.
At VL, M, B en A.
peccantes perire B.
immisit M.
Benedictus, Regula, LXIV, 4: ‘... in notitia episcopi ad cuius diocesim pertinet locus ipse’.
Benedictus, Regula, LXIV, 4: ‘... in notitia episcopi ad cuius diocesim pertinet locus ipse’.
admissi VL, M, B en A.
perpetraverant se iuberent VL; iuberet ontbreekt in B.
quousque M, B en A.
crimine tanto M.
Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, II: ‘In quibus omnibus cum sui voti compos
esset effectus ...’.
Beda, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, II: ‘In quibus omnibus cum sui voti compos
esset effectus ...’.
iunxerat B.
quandoque veniam M.
Nivellense S; Nivialense M; inviolense B.
fulget B.
Geertrudis B en A.
meritum honorare B.
Ibi U.
gaudio astantes B.
enixius VL, M, B en A.
meruit VL en M.
percipere VL, M, B en A.
Adalberti confessoris VL.
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sibi Egmundav nominatum, nec cuiquam palam fecit, quid illuc querere vellet, sed
tantum, quod orationis causa animi haberet eum invisere. Et sicut desideria celitus
inspirata divina semper ad effectum perducuntur gratia, licet difficili gressu tamen
diu desideratumw pervenit ad locum ibique perhendinatis aliquibus diebus spe
indubitanti prestolatur olim promisse sibi a Deo solutionis donum. Et dum ali quando,
sicut semper consueverat, ad horam divini officii assisteret, vultui divino imaginis

v angelico ductu nec non dicto in somnis Haecmundum nominatum VL; Egmonda B.
w desideratum diu B.
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bereid hun oom na de smaad die hun was aangedaan met gelijke munt te betalen. Na
de handen ineengeslagen te hebben, hebben ze hem eerst gruwelijk verwond, daarna
op de grond gegooid en - is het geen zonde? - vermoord.
Maar na verloop van tijd zette God hen toch aan tot boetedoening, omdat Hij niet
wilde dat zij voor zo'n misdaad voor eeuwig in zonde zouden ondergaan. Onmiddellijk
daarop gingen ze naar de bisschop tot wiens diocees zij behoorden, en onder tranen
bekenden ze openlijk dat ze gezondigd hadden en schuldig waren en zij smeekten
hem uit het diepst van hun hart de wonde van de door hen bedreven misdaad met
een passend medicijn te genezen. Hij moest hun bevelen dat zij met het zwaard
waarmee de misdaad was begaan zolang werden omklemd, totdat Hij die in Zijn
oneindige genade gewoon is zonden te vergeven naar eigen oordeel had beslist dat
ze bevrijd moesten worden. Omdat als zo'n grote misdaad ongestraft bleef hun zielen
nadien voor eeuwig in het onblusbare hellevuur zouden worden gefolterd, stond de
bisschop hun dit toe.
Ze brachten hun goede plan ten uitvoer - de een snoerde zijn arm in met een boei
gemaakt uit het gevest van het zwaard, de ander had zich met het zwaard zelf als een
soort borstband omklemd - en zo trokken ze langs veel heiligenplaatsen om eenmaal
vergiffenis te krijgen voor hun misdaden, op voorspraak van die heiligen van wie zij
wisten dat de Heer hun gebeden snel verhoort. Zij haastten zich met een zelfde vrome
ijver naar het klooster Nijvel waar een wonderbaarlijke genade van wondertekenen
de heilige maagd Geertruid21 doet schitteren, om ook zelf door een weldaad te mogen
ervaren hoe passend het is om de verdiensten van de dienares Gods te vereren. En
toen zij zich daar gedurende enige tijd onder een stortvloed van tranen in gebed
hadden teruggetrokken, werd de een op voorspraak van de heilige maagd door God
uit zijn boei bevrijd, waardoor degenen die er bij aanwezig waren van grote vreugde
werden vervuld.
De ander echter kreeg, toen hij vurig had gebeden dat ook hij hulp van God zou
krijgen, van de Heer het volgende antwoord: hij moest zich onmiddellijk naar de
kerk van Christus' leviet Adalbert begeven en daar zou hij zich bevrijd weten van de
boei waaraan hij zich door zijn belofte had gebonden. Hij begon dus navraag te doen
naar de hem onbekende plaats die hem door een engel in de slaap als Egmond was
aangeduid. Hij vertelde niemand wat hij er wilde zoeken, alleen dat hij van plan was
er heen te gaan om te bidden. En zoals verlangens die van Godswege zijn ingegeven
door Gods genade ook altijd worden vervuld, kwam hij - zij het na een moeilijke reis
- aan in de plaats waar hij al lang had willen zijn. Hij verbleef er enkele dagen en
wachtte in vast vertrouwen op het geschenk van de bevrijding dat hem eerder door
de Heer was beloofd.
Toen hij op een keer zoals hij dat gewoon was deelnam aan het gewijde koor-

21

Geertruid (626-659), vanaf 652 tot haar dood abdis van het onder Brussel gelegen klooster
Nijvel.
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Domini nostri Iesu Christi subito illa ferrea sine manibus disrumpitur armilla45, ut
palam daretur intelligi heca sanctum Adalbertum suis promeruisse meritis,46quia in
corpore suo portare crucis stigmata46b non erubuit. Mox admiratio crevit populi,
hymnidica monachorum gratulatur caterva47et quia talem meruerunt habere patronum47,
in commune bonorum largitorem collaudent Dominum.
[28] Hec de vita et virtutibus opinatissimi confessoris Christi Adalberti Medelocensisc
cenobii excudere cucullarii iubente serenissimo eiusdem monasterii domino,
supranominato videlicet summo presule Egberto, qui rerum honestarum et ad divinum
cultum proficientium solertissimus et indefessus extititd procurator. Cuicumque igitur
libellus hic in manus venerit, non hebetis ingenii crassitudinem, non inculte rusticitatis
intendat absonitatem nec arguat eos temeritatis, qui imbecillitatem virium non
trutinarente ad immensitatem ponderis, quia maiori se subicit periculo,
qui48inobedientie48 noxam non pertimescit, quam qui proprie possibilitatis modum
obauditionis intuitu pensare negligitf. Ergo quidquid incoctum deprompserit
scribentium tenuitas, hoc roboret49precipientis auctoritas49. Et sicut non cernitur a
quam despectibilibus personis, sed quam nitidum et preciosum sit quod defertur
aurum, sic in hoc opusculo non rudeg dictantiumh spernatur ingenium, sedi quam
laudabilis et Deo acceptabilis beati Adalberti fuerit vita, quam tot virtutum fulgoribus
superna clarescere fecerit gratia. Nulla denique sana meditanti provenit iactura, si
linguam eius foliorum exuberatio non adumbret, cum mens ipsiusj malorum odore
et sapore dulcorata pinguescat. Discat ergo legentis animus scribentis50imperitie50
compati, si sanctik vitam quam pia curiositatel appetit desiderat imitari. Ex radice
45
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Vergelijk: Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 27: ‘Paenitentes quoque saepius ad eandem
venientes ecclesiam, circulis ferreis more solito circumdatis: ruptis circulis, subito eorum
vincula resoluta sunt. Cuius rei in ecclesia adhuc circuli pendentes testes sunt’.
hoc VL.
Galat. 6:17: ‘... ego enim stigmata Jesu in corpore meo porto’.
Galat. 6:17: ‘... ego enim stigmata Jesu in corpore meo porto’.
in suo corpore crucis stigmata portare VL, M, B en A.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 32: ‘... qui talem nobis concessit patronum’
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, caput 32: ‘... qui talem nobis concessit patronum’
Mediolacensis H.
eminet VL, M, B en A.
trutinarunt M.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, prologus: ‘Meum fuit precipientis non spernere auctoritatem;
tuum est obedientis defendere inperitiam’.
Alcuin, Vita Sancti Willibrordi, prologus: ‘Meum fuit precipientis non spernere auctoritatem;
tuum est obedientis defendere inperitiam’.
Volgt in M: etc. Het verdere ontbreekt.
Ibidem.
Ibidem.
inde H.
VL en H; distantium U, B en A.
Volgt in H (door Henschen ingevoegd): consideretur.
illius B.
Ibidem.
Ibidem.
Volgt in VL en H: Adalberti confessoris.
Het verdere ontbreekt V.
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namque fraterne condescensionis sancti istius anima pullulavitm ad intuendamn
sublimitatem creatoris. Unde misericordi nos attendens exauditione tam
clementissimus pro nostris reatibus interventor quam promptissimus angustiarum et
tribulationis nostre sit relevator, ipsoo annuentep, qui de supernis celorum sedibus
veniens miserorum effectus est consolatio,
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pupullaverit VL; pullulaverit H.
imitandam VL; intuendam H.
Volgt in A: indubitanter annuente.
adiuvante VL; annuente H.
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gebed, werd voor het goddelijk aangezicht van een beeltenis van onze Heer Jezus
Christus plotseling de ijzeren armband verbroken, zonder dat er een hand aan te pas
kwam. Hiermee werd duidelijk te verstaan gegeven dat Sint Adalbert dit door zijn
verdiensten tot stand had gebracht: hij had zich immers niet geschaamd op zijn
lichaam de merktekens van het kruis te dragen. Weldra nam de verrukking van het
kerkvolk toe, een hymnen zingende groep monniken zegde dank en te zamen prezen
ze, omdat ze zo'n geweldige patroonheilige mochten hebben, God als een milde gever
van goede dingen.
[28] Dit relaas over het leven en de wonderen van Christus' zeer vermaarde belijder
Adalbert, is geschreven door monniken van het klooster Mettlach22 in opdracht van
de doorluchtigste heer van dat klooster, die hierboven al genoemd is: aartsbisschop
Egbert, de zeer kundige en onvermoeibare pleitbezorger van al wat goed is en bijdraagt
tot de verering Gods.
Laat degene die dit boekje in handen krijgt zich niet storen aan ons geringe,
ongecultiveerde talent of aan onze onwelluidende, gebrekkige en onhandige stijl en
ook niet diegenen onbezonnenheid aanwrijven die het tekort van hun eigen vermogens
niet op de juiste wijze zouden hebben afgewogen tegen het enorme gewicht van hun
taak. Hij die de schade van de ongehoorzaamheid niet vreest, stelt zich immers aan
een groter gevaar bloot dan hij die uit respect voor de gehoorzaamheid nalaat zijn
eigen mogelijkheden kritisch te beoordelen. Daarom zal al datgene, wat door het
magere talent van de schrijvers nog onverwerkt is gebleven, kracht krijgen door het
gezag van hem die hun deze taak heeft opgedragen. En zoals, wanneer er goud wordt
gebracht, niet wordt gelet op de geringe status van de personen die het brengen, maar
wel wordt gekeken hoe stralend en kostbaar dit goud is, zo moet men ook bij dit
werkje niet het talent van de onervaren schrijvers versmaden, maar overwegen hoe
prijzenswaardig en God-welgevallig het leven van Sint Adalbert is geweest, hoe de
hemelse genade het heeft laten oplichten door de luister van zoveel deugden. Geen
verstandig mens zal het tenslotte als nadelig ervaren, dat, als hij intens geniet van de
geur en de overzoete smaak van de appels zijn tong niet wordt beschaduwd door de
rijke bladergroei van de boom. Daarom moet de lezer clementie betrachten met de
onbedreven schrijver, als hij tenminste het leven van de heilige, waarvan hij in vrome
nieuwsgierigheid de beschrijving ter hand heeft genomen, ook wil navolgen. Uit de
wortel van de naastenliefde namelijk is de ziel van de heilige omhooggeschoten tot
het schouwen van de verhevenheid van zijn Schepper. Moge hij daar zijn barmhartig
oor tot ons neigen, zeer mild voor onze zonden bemiddelen en met de grootste
toewijding onze benauwenissen en beproevingen verlichten, gesteund door Hem die,
nadat Hij van de hoge hemeltroon was afgedaald, de troost der bedrukten is geworden:

22

Het klooster Mettlach aan de Saar, 20 km ten zuiden van Trier, werd in de zevende eeuw
door Sint Liutwin († 713) gesticht.
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51

Iesus Christus Dominus noster, qui cum Patre et Spiritu sanctoa vivit et regnat51 unus
et verusb per infinita secula seculorumc. Amend.

Ibidem, caput 32: ‘Jesum Christum Dominum nostrum, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit
et regnat in gloria sempiterna’
a sancto ontbreekt in A.
51 Ibidem, caput 32: ‘Jesum Christum Dominum nostrum, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit
et regnat in gloria sempiterna’
b Volgt in H, B en A: Deus.
c seculorum secula H, B en A.
d Amen ontbreekt in A.
51
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Jezus Christus onze Heer, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst als
de Ene en Ware, in de oneindige eeuwen der eeuwen. Amen.
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III Vita Sancti Adalberti Confessoris [Abbreviatio]
Vita Sancti Adalberti Confessorisa.
[1] Ecclesiasticas perscrutantes historias legimus beatum Egbertum celesti afflatumb
desiderio, multis sibi associatis tam Anglorum quam Scotorum sanctorum catervis
in Hyberniam secessisse. Cum quibus sanctus Adalbertus ex eadam gente progenitusc
ut generosior apis adveniens et beati magistri instituta non segniter audiens, in brevi
potitus est celestium spatiosam dulcedinem. Verum cum idem Egbertusd divino esset
inhibitus oraculo ne Germanie populos quos longa infidelitatis cecitate audierat
irretitos adiret, dolens quod ceptum iter desereret primo Wigbertum venerabilem
presbyterum ad eundem populum misit. Sed ille inconvertibilem horrescens perfidiam
infecto negotio tristis rediit. De huius vero reditu venerabilis pater Egbertus
lacrimarum imbre se perfundens. Attamen numquam desperandum de Domini
misericordia sciens, sanctum Willibrordume et cum eo beatum Adalbertum cum aliis
decem sociis ad eundem populum misit. Qui a Pippino duce Francorum receptif et
in Fresiamg destinati1non super spinas verbum Dominih sparserunt1, sed in agris
multorum cordium longe lateque Deo cooperante et sermonem confirmante sicut
evidenter apparet seminaverunt.
[2] Igitur beatus Adalbertus a sancto Willibrordo in loco Egmundai vocato destinatus,
quidquid verbis suadebat factis ostendebat. Et lucrandis invigilans animabus vigiliis
et orationibus vacabat. Inter plures autem quos virtutum eius fama ad se traxeritj,
quidam prepotens nomine Eggo ad eum venit et sanctum Domini hospitiumk sepissime
accersivit. Unde factum est ut quadam die dum inter cenandum solitis oblectarentur
alloquiis, vir sanctus amico professus estl se patriam amicosque et parentes velle
revisere. Quod ille egre ferens de eiusm reditu cepit scrutari lacrimosa curiositaten.
Cuius pie sollicitudini vir Dei compassuso, residuum pomi quod tunc fortep in manu
gestabat in ignem proiciens: cum hec, in quit, grana in virgultum fructificaverint ad
a UU; Opschrift in UB (achttiende-eeuwse hand): Vita Sancti Adalberti. In UW: Vita Sancti
Adalberti confessoris que est septimo kalendas julii. Bovengeschreven: de ordine regularium
primi Traiectensis archidyaconi.
b Volgt in UB en UW: spiritu ac desiderio.
c Volgt in UU en UW: et excelsior apis atque generosior.
d Adalbertus UU.
e Willebrordum UB.
f Luidt in UB en UW: Qui a Pipino Francorum duce reverenter suscepti.
g Frisiam UB en UW.
1 Vergelijk Jeremia 4:3: ‘Novate vobis novalia et nolite serere super spinas’.
h Dei UB en UW.
1 Vergelijk Jeremia 4:3: ‘Novate vobis novalia et nolite serere super spinas’.
i Egmonda UB en UW.
j ad se extraxerat UU.
k Volgt in UB en UW: suum.
l Volgt in UB en UW: amicos parentesque et patriam se velle invisere.
m ipsius UB en UW.
n lacrimosa curiositate scrutari UB en UW.
o compaciens UB.
p casu UB en UW.
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te redibo et compotem habebis opus Domini exercendo Deo propitio. Hec dicens
transmarine expeditioni operam dansq navim conscenditr et suo adventu benedictionem
native regioni invexit. Multos enim convertit, multoss etiam in voluntariam
paupertatem et peregrinationem post se

q dando UB en UW.
r ascendit UB.
s multas UB.
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III Het leven van de heilige belijder Adalbert [Uittreksel]
Het leven van de heilige belijder Adalbert.
[1] Als we de kerkelijke historiën doornemen, lezen we dat Sint Egbert, door een
hemels verlangen geïnspireerd, met de vele scharen Engelse en Ierse heiligen die hij
rond zich had verzameld naar Ierland is vertrokken. Sint Adalbert die uit hetzelfde
volk geboortig was, kwam als een edelmoedige bij met hen mee. Omdat hij de regels
van zijn heilige meester met volle overgave in zich opnam, heeft hij in korte tijd de
oneindige liefde van de hemel verkregen.
Toen Egbert door een goddelijk teken werd verboden naar Germanië te gaan - hij
had namelijk gehoord dat de volkeren er reeds lang door het blinde bijgeloof waren
besmet - was hij bedroefd dat hij van de voorgenomen reis moest afzien. Hij stuurde
de eerbiedwaardige priester Wigbert er als eerste heen, maar die kwam onverrichter
zake terug; treurig en huiverend over het niet te bekeren ongeloof. Hierover vergoot
de eerbiedwaardige abt een stortvloed van tranen, maar omdat hij wist dat men nooit
aan Gods barmhartigheid moet wanhopen, stuurde hij Sint Willibrord en met hem
Sint Adalbert en tien andere gezellen naar hetzelfde volk. Nadat zij door Pippijn, de
hofmeier van de Franken, waren ontvangen en naar Friesland waren gestuurd, zaaiden
zij Gods woord niet in de distels, maar in de vele ontvankelijke harten, terwijl de
Heer hen daarbij van alle kanten te hulp kwam en hun woorden - zoals duidelijk
bleek - kracht gaf.
[2] Sint Adalbert nu werd door Sint Willibrord naar de plaats Egmond gestuurd. Wat
hij anderen met woorden aanraadde, liet hij eerst zelf in zijn daden zien. Hij wijdde
zich aan een leven van waken en bidden, terwijl hij er zich op toelegde zielen voor
God te winnen. Onder de velen die bij hem kwamen omdat de roem van zijn deugden
hen aantrok, was ook een machtig man die Eggo heette. Zeer vaak bood hij de heilige
des Heren onderdak.
Zo gebeurde het dat toen zij op zekere dag tijdens de maaltijd naar gewoonte hun
tijd aangenaam met praten doorbrachten, de heilige zijn vriend toevertrouwde dat
hij zijn vaderland, vrienden en ouders wilde gaan bezoeken. Hier zag Eggo zeer tegen
op en hij begon Adalbert onder tranen nieuwsgierig over zijn terugkomst te
ondervragen. Uit medelijden met zijn liefderijke bezorgdheid, wierp de man Gods
het klokhuis van een appel dat hij toevallig in zijn hand had in het vuur en zei:
‘Wanneer deze pitten in twijgen uitschieten en vruchtdragen, zal ik terugkeren en met Gods hulp - me samen met jou voor de verering van God inzetten’. Nadat hij dit
had gezegd, maakte hij zich gereed voor zijn overzeese reis, begaf zich aan boord
van een schip en bracht zijn geboorteland de zegen van zijn komst. Velen bekeerde
hij, anderen spoorde hij door zijn voorbeeld aan tot een leven van vrijwillige armoede
en pelgrimschap.
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traxit. Interea ut prophetia viri Dei impleretur et vir Domini magnificentius
extolleretur, contigit ut hospitium in quo grana iactata in ignem fuerant concremaretur.
Sed quia Deo nihil est impossibile, ut temporis arrisit congruentia germinavit idem
locus germen odoris Domini et non tantum germinis fructificatio prebuit miraculia,
quantum gaudii de reditu patris sanctissimi. Itaque sanctus Domini iuxta promissum
reversus, ab omni populob suscipitur et pro attestatione prophetice promissionis
quoquoversumc nobilitatur. Ipse tamen omni virtutum exercitiod circumspectuse, de
virtute in virtutem proficiens quod fideliter cepit felicius consummavit. Etf totam
terram illam circuiens predicavit, monuit, infirmos visitavit, multos sanavit, nudos
vestivit et mortuos sepelivitg2. Tandem immarcessibilem sui agonis percepturus
gloriam, tenebrosam presentis seculi convallem paradiso deliciarum mutavit et Christo
qui fideliter servivit, septimo kalendas julii sanctissimam animam reddidit. In cuius
presentia sicut audivimus ita et vidimus decantat eth in perpetuum decantabiti. Cuius
corpus a fidelibus conditum sancte resurrectionis prestolatur edictum. Igitur super
hoc corpus constructa ecclesia a Normannice irruptionis impetu est destructa, sed
denuo reedificata a muliere quadam vidua Eswara nomine fideli devotione est
custodita. Itaque cum pirate quidam ad eundem locum venissent et omnia diripuissent,
vidua qui sola remanserat in oceani litoribus cotidie victum invenit quem eij divina
misericordia pro meritis beati viri preparavit.
[3] Presbyter etiam Amelartk nomine divino amonitus oraculol dum super beata
membra maiorem vellet ecclesiam construere, trabesm una qua ob brevitatem sue
difficultatem laboris intentabatn, alia die per meritum sanctio mirabiliterp longitudine
alias superabat. Hunc venerabilem locum pirate sepe adierunt, sed nube celitus
veniente illusi cecitate redierunt.
[4] Rusticus quidam dum oblatum ad beata pignora caseum furto rapuisset et eius
edulio potiri conatus fuisset, digitos suos derosit donec a domino suo ad ecclesiam
reductus damnum quod fecerat reddidit, penam deflevit.
[5] Roricus etiamq rex barbarorum cum vidisset arenam oratorio beati viri adea
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miraculi prebuit UB en UW.
Volgt in UB en UW: gaudenter.
quaquaversum UW en UW.
Volgt in UB en UW: nobilitatus et circumspectus.
Volgt in UW:ac.
Denique UW.
Et totam ... sepelivit ontbreekt in UB.
Vergelijk Matth. 25:36.
in perpetuum ontbreekt in UB.
decantabat UU.
eidem UB en UW.
Amelardus UB en UW.
miraculo UB en UW
trabs UB en UW.
Luidt in UB en UW: ob difficultatem sue brevitatis laborem operariis prebebat.
Volgt in UB: patris.
Volgt in UB en UW: in.
quoque UB en UW.
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Ondertussen, toen de belofte van de man Gods in vervulling zou gaan en hij daardoor
nog hoger zou worden verheven, gebeurde het dat het gastverblijf waar de pitten in
het vuur waren geworpen, zelf in de as werd gelegd. Maar aangezien voor God niets
onmogelijk is, bracht die plek, toen de tijd was gekomen, een twijg voort met
goddelijke geur. Het wonder van de vruchten kon echter niet zo groot zijn als de
vreugde over de terugkomst van de heiligste patroon. Toen de heilige des Heren dan
ook volgens zijn belofte terugkeerde, werd hij door de hele gemeenschap ontvangen
en overal geroemd vanwege de vervulling van zijn profetische belofte.
Hij zelf stond bekend om zijn gedegen beoefening van de deugden en bracht deze
dan ook tot volmaaktheid. Zo voltooide hij wat hij voorspoedig was begonnen op
passende wijze. Hij trok predikend het hele land door, sprak vermaningen uit, bezocht
de zieken, genas velen, kleedde de naakten en begroef de doden. Tenslotte was hij
gereed de eeuwige glorie voor zijn aardse strijd te ontvangen en hij verwisselde het
duistere tranendal van deze wereld voor het paradijs der heerlijkheden. Op 25 juni
gaf hij Christus die hij trouw had gediend zijn heiligste ziel terug en in Zijn
aanwezigheid zong hij: ‘Zoals we het gehoord hebben, zo hebben we het ook gezien’.
Hij zal dit tot in eeuwigheid blijven zingen. Zijn lichaam werd begraven door de
gelovigen en wacht op Gods teken voor de heilige wederopstanding.
Boven zijn graf werd een kerk gebouwd die later bij een inval van de Noormannen
werd verwoest. Tenslotte werd deze herbouwd en door de weduwe Eswara met
eerbiedige trouw onderhouden. Toen er zeerovers bij die plaats kwamen en die alles
verwoestten, vond de weduwe - als enige achtergebleven - dagelijks op de kust haar
eten dat de barmhartige God daar vanwege de verdiensten van zijn heilige voor haar
had bereid.
[3] De priester Amelart echter kreeg door een goddelijk teken het bevel boven het
heilige lichaam een grotere kerk te bouwen. Een balk die niet lang genoeg was en
daardoor het werk dreigde te bemoeilijken, stak de volgende dag door de verdiensten
van de heilige op wonderbaarlijke wijze boven de andere uit. Vaak kwamen er
zeerovers naar deze eerbiedwaardige plaats, maar ze trokken zich telkens weer terug
omdat het leek of ze door een wolk uit de hemel werden verblind.
[4] Een of andere boerenkinkel die een aan de heilige relieken geofferde kaas had
weggeroofd en hiervan probeerde te eten, beet zijn vingers af. Toen hij door zijn
heer naar de kerk was teruggebracht en daar het gestolen goed had teruggegeven,
beweende hij zijn straf.
[5] Toen Rorik, de koning van de barbaren, zag dat de kapel van de heilige door
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quari, suis precepit ut sequenti die eam auferrent. Sed in ipsa nocte moles illa arenarum
per beati viri merita omnimode est deiecta.
[6] Quedam etiam sanctimonialis Volcent nomine a beato viro trinisa certificata
iussionibusb Theoderico comiti indixit, ut preciosa pignora eminentius locaret.
Advenientibus itaque cum comite religiosis viris et reliquiis elevatis sub tumba sancti
repertus est fons perspicuus, qui usque hodie omnibus infirmis extat idoneus. Pallium
quoque, quo sanctum corpus velabatur, ab omni putredinis corruptione immune
conspiciebatur. Deniquec thezaurus desiderabilis in loco qui Hallem dicitur constructo
ibidem ligneo oratorio deportabatur.
[7] In quo oratorio dum quidam Sifridus nomine segnius ceteris operaretur,
membrorum officio est destitutus, sed penitentia ductus pristine est sanitati restitutusd.
[8] Comes etiame Theodericusf dum lacum quendam glaciali frigore concretum
transiret, suis omnibus fugientibus glaciei tenuitas ruptag est. Sed quod mirabileh est
dictui, oratione facta beati viri meritis de miraj profunditate liberatus est.
[9] Huiusk Theoderici comitis filius iunior Theodericusl post mortem patris lapideam
basilicam in honore confessorism construxit et in ea cultores monastice observantie
constituit. Cuius filius Egbertus postea Treverensis archiepiscopus, cum subdiaconatus
fungeretur officio, a secunda feria palmarum usque ad festum confessoris, quod est
septimon kalendas Iuliio vi febrium vexatus ad ipsam ecclesiam venit et oratione facta
liberatus officium subdiaconatus ipso die peregit.
[10] Soror etiam huius episcopi Herlenda unius oculi usup frustrata huius sancti
meritis est liberata.
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ternis C.
monitionibus UB en UW.
Ac deinde UB en UW.
sanitati est restitutus C.
quoque UB en UW.
Thedericus UB.
irrupta UB en UW.
mirum UB en UW.
Luidt in C: Sed quod est mirabile dictu.
mira ontbreekt in UB en UW.
Volgt in UB: autem Theodorici.
Theodoricus UB.
in honore sancti confessoris C; in honore confessoris sancti UB en UW.
octavo UB.
Volgt in UB en UW: ut prefertur.
visu UB en UW.

Nederlandse historische bronnen 7

[11] Presbyter quoque quidam de genere Anglorum Fulmarius nomine, dum per
decem annorum spatium oculorum usumq amisisset, de fonte qui sub tumba sancti
inventusr fuerat, oculos abluit et visum recepit.

q visum C.
r repertus UB en UW.
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zand was ondergestoven, beval hij zijn gevolg dit de volgende dag te verwijderen.
's Nachts echter werd die zandhoop door de verdiensten van de heilige helemaal
verwijderd.
[6] Nadat de non Volcent drie keer achter elkaar een bevel van de heilige had
ontvangen, wist ze zeker dat het hem menens was: ze liet graaf Dirk weten dat
Adalberts kostbare gebeente hoger moest worden neergezet. Deze nam enkele vrome
mannen mee en nadat die de relieken hadden opgegraven, werd onder de grafkist
een heldere bron gevonden. Het water heeft tot op de dag van vandaag het vermogen
behouden alle zieken te genezen. Ook kon men zien dat de wade waarin het heilige
lichaam was gewikkeld niet aangetast was door enig bederf of verrotting. Tenslotte
werd de begerenswaardige schat overgebracht naar een in hout opgetrokken kapel
in de plaats Hallem.
[7] Bij de bouw van deze kapel was ene Sifried die in een trager tempo dan de anderen
werkte. Hij werd beroofd van de functie van zijn ledematen, maar nadat hij tot
boetedoening was bewogen, kreeg hij zijn gezondheid weer terug.
[8] Graaf Dirk ging eens over een meer waarvan het oppervlak door de koude met
ijs was bedekt. Toen het dunne ijs brak, vluchtten allen die met hem waren weg.
Maar - het is wonderbaarlijk te zeggen - nadat hij had gebeden werd hij door de
verdiensten van de heilige uit het ongelooflijk diepe water bevrijd.
[9] Dirk junior de zoon van deze graaf Dirk liet na de dood van zijn vader een stenen
kerk bouwen ter ere van de belijder en hij besloot op die plaats monniken te laten
komen die leefden onder een regel. Zijn zoon Egbert - later aartsbisschop van Trier
- werd toen hij subdiaken was vanaf de dag na Palmzondag tot aan het feest van de
belijder (25 juni) door hevige koorts gekweld. Nadat hij naar de kerk was gegaan en
daar had gebeden, genas hij en kon hij die dag de taken die bij zijn ambt hoorden
weer gewoon verrichten.
[10] Herlenda de zuster van deze bisschop, die het licht in een van haar ogen had
verloren, werd hiervan door de verdiensten van de heilige bevrijd.
[11] Fulmar, een priester uit het volk der Angelsaksen, die al tien jaar blind was,
waste zijn ogen met water uit de bron die onder in het graf van de heilige was
gevonden en kreeg zo zijn gezichtsvermogen terug.
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[12] Rusekin etiam urbanus comes, dum filium suum beati viri servitio mancipasset,
eum callide recepit. Sed puer domum patris ingressus tam diu infirmus iacuit, donec
ad ecclesiam reductus convaluit.
[13] Oratorium etiam huius sancti bis incendioa est concrematum. Sed pallium quod
sanctissimumb corpus tegebatc, remansit inustum.
[14] Plurimi quoque ceci, claudi, leprosi, demoniaci per efficaciam huius sancti sunt
reformati et pristine sanitatid restituti. Ad laudem Domini nostrie Iesu Christif, cui
cum patre et spiritu sancto honor et imperium in seculaseculorum. Amen.
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incendio ontbreekt in UB en UW.
sacratissimum C en UW.
tangebat UB.
Volgt in C: sunt.
Volgt in UB: et cetera.
Het verdere ontbreekt in UW.
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[12] De burggraaf Ruosekin die had bepaald dat zijn zoon in dienst van de heilige
zou treden, kreeg hem op listige wijze weer terug. Maar vanaf het moment dat de
jongen het huis van zijn vader binnenkwam, lag hij ziek neer. Eerst toen hij naar de
kerk werd teruggebracht, was hij weer gezond.
[13] De kapel van de heilige werd tot tweemaal toe door brand verwoest. Maar de
wade die het heiligste lichaam bedekte bleef voor de vlammen gespaard.
[14] Ook veel blinden, kreupelen, melaatsen en bezetenen werden door de krachtige
wondermacht van de heilige genezen en kregen hun gezondheid terug. Tot lof van
onze Heer Jezus Christus die te zamen met de Vader en de Heilige Geest de eer en
de macht behoudt tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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V Lijst van illustraties
1

Sint Adalbert van Egmond
en graaf Dirk II van
Holland

2

Egbert van Trier

12

3

De Vita Sancti Adalberti,
bewerking, Trier

29

4

De Vita Sancti Adalberti,
in een afschrift van
Johannes Vlimmer

31

5

De Vita Sancti Ieronis, in 33
een afschrift van Johannes
Vlimmer
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Het stichtingskroniekje van de Abdij van Berne
ingeleid, uitgegeven en vertaald door H. van Rij
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1 Eerste bladzijde van het ms. van de kroniek
Perkament, 41 × 30 cm, met de aanhef ‘Quomodo ecclesia Bernensis per domnum Folcoldum sit
fundatum’.
Archief Abdij van Berne
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Voorwoord
In het archief van de norbertijner abdij van Berne1, in 1134 gesticht op de plaats van
het huidige gehucht Bern (gemeente Kerkwijk) bij Heusden en sinds 1857 gevestigd
in de tegenwoordige gemeente Heeswijk-Dinther, berust een laat-middeleeuws
handschrift dat een kort kroniekje bevat2. Het beschrijft eerst enige avonturen van
Folkold, burchtheer van Berne, en vervolgens diens stichting van de abdij; daarna
volgt een beknopte geschiedenis van de abdij onder de eerste negen abten. Het
kroniekje is behalve voor de geschiedenis van de abdij ook van regionaal-historisch
belang.
De tekst is twee maal uitgegeven, in 1719 door Van Heussen3 naar een slechte
kopie, in 1984 door Van Bavel4 naar het handschrift. Een kritische editie ontbreekt
echter. De tekst is ook twee maal vertaald5, maar die vertalingen laten vrij wat te
wensen over.
Onderzoek naar het kroniekje is eigenlijk nooit verricht. Nooit is vastgesteld of
het overgeleverde handschrift autograaf of kopie is, hoe betrouwbaar het verhaal is
en wanneer het is geschreven. Het hierna volgende is een poging om in die lacune
te voorzien. De in de kroniek geïnsereerde stichtingsoorkonde van de abdij, die ook
in origineel is overgeleverd, is door de schrijver van de kroniek als onderdeel daarvan
beschouwd en daarom hier opgenomen, hoewel er een goede recente editie bestaat6.
De in de inleiding genoemde regelnummers hebben steeds betrekking op de Latijnse
tekst.
De kroniek is in de cursus 1980-1981 en nogmaals in 1984-1985 behandeld op
een werkcollege in de vakgroep middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit van
Amsterdam. Ik dank de deelnemers voor hun bijdragen. Mijn dank geldt verder vooral
H. van Bavel O. Praem., archivaris van de abdij, zonder wiens stimulerende
belangstelling ik dit onderzoek, waarbij vele wegen dood bleken te lopen, misschien
niet zou hebben voltooid. Het kaartje op bladzijde 99 is van zijn hand.
november 1985

1
2
3
4
5

6

Backmund, Monasticon, II, 274-278. Zie voor de vestiging van de norbertijnen in Nederland:
Dekker, ‘Komst’
Archief abdij Berne, inv. nr. I.B. 3; Carasso-Kok, Repertorium, nr. 129.
Van Heussen, Historia, I, 254-257.
Van Bavel, Regestenboek, bijlage IV, 108-117. De editie is niet geheel correct.
Van Rijn, Historie, III, 35-51, naar de editie van Van Heussen; Hoevenaars, ‘Berna’, IX,
49-55, 65-70, 97-103, 134-138, 145-153, 161-169; X, 17-20, 33-37, 81-85, 97-107, 164-175
(onvolledig; vermenging van vertaling, parafrase en commentaar).
Camps, ‘Stichtingsoorkonde’, 269-270; zie daarbij enige kleine correcties door Van Bavel,
Regestenboek, I. Eerdere editie in: Muller, OSU, I, 350. De oorkonde is uitgevaardigd 13-23
september 1134, zie Van Bavel, ‘Rond de stichting’, 64-66.
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I Inleiding
1 Het handschrift
Het handschrift waarin de kroniek is overgeleverd bestaat uit drie ongenummerde
perkamenten folia, hoog 412 mm links en 400-406 mm rechts, de eerste twee bladen
300-305 mm breed, het derde, waarvan aan de rechterzijde een strook afgesneden
is, iets smaller. De eerste twee bladen vormen samen één groot gevouwen vel
perkament; het derde folium heeft een overstekende rand, die om de eerste twee folia
is gevouwen en bedoeld is om dat ene blad mee te kunnen innaaien of inbinden. In
de bladen zijn op vrij regelmatige afstand negen dubbele incisies aangebracht, gebruikt
om ze om perkamenten rugstrookjes vast te naaien. De rug van de bladen vertoont
acht naaisteken, inclusief kop- en staartsteek. Het is niet duidelijk of de bladen eerst
ingebonden zijn geweest en daarna ingenaaid of andersom7.
De drie bladen zijn gelinieerd; 1 en 2 zijn recto en verso beschreven, 3 alleen aan
de rectozijde. De tekst is in twee kolommen geschreven; de kolomhoogte is 325-329
mm, de breedte 96-104 mm. Elke kolom telt 49 regels, behalve de laatste, de
rechterkolom op fol. 3ro, die slechts 33 regels telt en voor een derde onbeschreven
is gelaten.
Het gebruikte schrifttype is de ‘littera hybrida’8, die in het tweede kwart van de
vijftiende eeuw in onze streken doordringt en dan nog een aantal cursieve elementen
bevat, die in dit handschrift ontbreken. Ik dateer het handschrift in de tweede helft
van de vijftiende eeuw. Het is door één, zeer regelmatige, hand geschreven. Dezelfde
hand heeft in de marge fol. 2vo rechterkolom regels 38 en 48, fol. 3ro linkerkolom
regels 10, 37 en 48 en rechterkolom regels 15, 24, 29 en 32 de in de tekst genoemde
abten in rood genummerd. Bij de tekst van de oorkonde zijn op fol. 2ro in de marge
op twee plaatsen ontbrekende passages bijgeschreven door een zestiende-eeuwse
hand, die fol. 2ro linkerkolom regel 46 interlineair een woord heeft gecorrigeerd.
De kop boven het verhaal en de tussenkopjes boven de, in het handschrift niet
genummerde, capita zijn door de hand die de tekst schreef in rood geschreven, de
beginletters van de capita afwisselend in blauw en rood, de initiale T van caput 1 in
blauw met rood versierd. Alle overige kapitalen zijn rood geminieerd. De initiale
hoofdletters van de capita zijn vergroot; doorgaans zijn ze twee regels hoog en blijven
ze binnen of vrijwel binnen de kolombreedte. Een uitzondering daarop vormen de
vier regels hoge, binnen de kolombreedte geschreven, T van caput 1 en de buiten de
kolombreedte geschreven I van capita 2, 3 en 9, die respectievelijk circa 8, 7 en 13
regels hoog zijn. Twee regels hoog, maar vermoedelijk niet be-

7
8

Ik dank deze informatie aan J. van der Doelen, boekbinder van de abdij.
De term is van Lieftinck, Manuscrits, I, Texte, xv.
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doeld als eerste letter van een nieuw caput9, is ook de A van ‘Anno’, fol. 2ro
linkerkolom regel 1 (tekst regel 143). In caput 17 zijn, afwisselend in blauw en rood,
de volgende hoofdletters duidelijk groter geschreven dan de gewone (maar kleiner
dan de twee regels hoge initiale hoofdletters van de capita): ‘Cui’ (fol. 3ro links regel
36, tekst regel 320), ‘Huic’ (fol. 3ro links regel 48, tekst regel 329), ‘Anno’ (fol. 3ro
rechts regel 15, tekst regel 340), ‘Cui’ (fol. 3ro rechts regel 24, tekst regel 346), ‘Cui’
(fol. 3ro rechts regel 29, tekst regel 349) en ‘Anno’ (fol. 3ro rechts regel 32, tekst
regel 351).
De tussenkopjes zijn, nadat de tekst was geschreven, met dunnere pen toegevoegd:
soms zijn ze uit ruimtegebrek in elkaar gedrongen (capita 5 en 13), soms lopen ze
een stuk uit buiten de regelbreedte (capita 1, 13, 14, 16). Op vijf plaatsen in de tekst
zijn in rood driehoekvormige scheidingstekens aangebracht: fol. 1ro rechts regel 24
voor ‘Prelibatus’ (tekst regel 50), fol. 1vo links regel 15 voor ‘Alio’ (tekst regel 80),
fol. 1vo links regel 42 voor ‘obsequio’ (tekst regel 98), fol. 1vo rechts regel 49 voor
‘Tercio’ (tekst regel 143) en fol. 2ro rechts regel 44 voor ‘Uxor’ (tekst regel 216).
Aan het eind van de tekst is door de Bernensis W. Hoevenaars omstreeks 1880
een, op het hierna te noemen afschrift van Van Alkemade of op de editie van Van
Heussen gebaseerde, aantekening bijgeschreven.
In het abdijarchief bevinden zich negen, merendeels slordige, oude afschriften van
de gehele tekst of een gedeelte daarvan: acht losse, daterend uit de late zestiende en
vroege zeventiende eeuw, één in het zogeheten Groot-Manuscript Van Alkemade
uit 1709; sommige bevatten toevoegingen. Een beschrijving ervan lijkt overbodig,
aangezien ze direct of indirect alle teruggaan op het vijftiende-eeuwse handschrift
en voor de vaststelling van de tekst dus zonder betekenis zijn10.

2 Autograaf of kopie?
Allereerst dient nu vastgesteld te worden of het overgeleverde handschrift het
oorspronkelijke is ofwel een laat vijftiende-eeuwse kopie van een op een eerder
tijdstip geschreven tekst. Op het eerste gezicht lijkt het laatste het waarschijnlijkst.
Het verhaal eindigt in 1236 en na de aantekening over de laatste abt is er nog ruimte
over. Een man die in de vijftiende eeuw de geschiedenis van de abdij schreef zou
verder zijn gegaan. Een sluitend argument is dat echter niet: we kunnen ons een
vijftiende-eeuwer voorstellen die op dat punt gekomen de pen neerlegde, omdat hem
tijd, lust of verdere informatie ontbrak. Er zijn echter andere argumenten aan te
voeren tegen de gedachte dat de autograaf van de kroniek is overgeleverd.
Daar is om te beginnen het gebruikte schrifttype; de hybrida werd bij uitstek11

9
10
11

Zie hierna bladzijde 117
Ze worden opgesomd door Van Bavel, Regestenboek, 31; het daar als d. aangeduide afschrift
is eerder een bewerking.
Volgens Stiennon, Paléographie, 330 zelfs exclusief; de hybrida wordt daar als bâtarde
aangeduid.
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gebruikt voor het kopiëren van handschriften. In de richting van een kopie wijst ook
de verkeerde spelling van enige plaatsnamen. Wijchen (regel 68) wordt geschreven
als ‘Withen’ in plaats van het correcte Wichen; in dezelfde regel vinden we voor
Heerewaarden ‘Herwede’ in plaats van Herwerde, terwijl alle oude vermeldingen
van de naam wel de r hebben. Kan het laatste eventueel nog een door een kopiist
overgenomen verschrijving van de oorspronkelijke schrijver zijn, de vorm ‘Withen’
is alleen als kopiistenfout te verklaren.
Duidelijke kopiistenfouten vinden we ook in de oorkonde. Dat in regel 202 Lutbert
is weggevallen kan een fout zijn van de oorspronkelijke schrijver, die bij het kopiëren
van de oorkonde die woorden oversloeg omdat hij ze net tevoren al had opgeschreven
(regel 200). De twee andere weglatingen (regels 172-174: ‘quoque ... attinentiis’ en
regels 187-189: ‘etiam ... predicta’) behoeven een andere verklaring. De beide
weggelaten tekstgedeelten zijn vrijwel even lang (het eerste telt 101 lettertekens en
spaties, het tweede 105) en het is dus heel waarschijnlijk dat de schrijver van ons
handschrift in beide gevallen een hele regel is overgesprongen. De oorkonde is in
origineel overgeleverd en er valt dus eenvoudig te constateren dat de weggevallen
passages in het origineel niet elk een regel vormen. Onze tekst bevat dus geen kopie
van de originele oorkonde, maar van een tekst waarin deze was afgeschreven.
Een volgende aanwijzing is misschien te vinden in de tussenkopjes, die in een
aantal gevallen (capita 2, 7, 8, 10, 11 en 17) alleen betrekking hebben op het eerste
gedeelte van het caput waar ze boven staan. Het kopje van caput 16 staat eigenlijk
verkeerd, het had vóór de laatste zin van caput 15 moeten staan. Ik ben niet zeker,
maar vermoed dat die kopjes niet tot de oorspronkelijke tekst behoren.
Ten slotte de scheidingstekens. Slechts op één plaats is de functie daarvan direct
duidelijk: fol. 1vo links regel 42, waar het bedoeld is om het laatste woord van caput
3 te scheiden van het kopje van caput 4. Dit scheidingsteken wijkt ook naar de vorm
enigszins af van de andere. Elders vinden we de scheidingstekens midden op de regel
en heeft de schrijver daarna gewoon doorgeschreven. Op drie van die vier plaatsen
begint daar echter een nieuwe mededeling; van daaraf heeft het kopje geen betrekking
meer op wat nog volgt. Ik vermoed dat op die plaatsen in het oorspronkelijke
handschrift een nieuwe alinea begon en dat de afschrijver, om ruimte te besparen,
volstaan heeft met het aanbrengen van een scheidingsteken. Het teken vóór ‘Alio’
(regel 80) geeft als enige geen scheiding in het verhaal aan, maar als mijn vermoeden
over de betekenis van die tekens juist is, zal ook daar in de autograaf een nieuwe
alinea zijn begonnen.
We moeten wel aannemen dat het overgeleverde handschrift een kopie is. Het
oorspronkelijke handschrift van de kroniek was in elk geval al verloren gegaan rond
1600, toen de oudste afschriften van het overgeleverde handschrift werden gemaakt12.

12

Ook andere oude handschriften van de abdij zijn verloren gegaan, zie: Van den Hurk,
‘Lotgevallen’, en Van der Velden, ‘Documenten’, 56.
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De vraag is nu of de kopie de volledige kroniek bevat. Het laatste vel van het
handschrift is niet volledig beschreven, dus het is onaannemelijk dat de kopiist méér
heeft afgeschreven dan we nu overhebben. Er kan echter een stuk van de
oorspronkelijke kroniek verloren zijn gegaan voor hij zijn werk begon.
Hoevenaars13 was ervan overtuigd dat er méér is geweest. Hij putte een aanwijzing
daarvoor uit Van Oudenhoven, die meedeelt dat Mudzaerts beweringen over de heren
van Heusden had gedaan, gebaseerd op ‘Annales abbatiae Bernensis’14. Aan die
annalen ontleende Mudzaerts onder andere informatie over een, overigens
onhistorische, in 870 gestorven Boudewijn van Heusden en over de wijze waarop
Heusden in 1290 een Hollands leen werd. Het is al op het eerste gezicht onaannemelijk
dat met die ‘annales’ onze kroniek zou zijn bedoeld, ook al stond die vroeger bekend
als ‘Annales Bernenses’. De kroniek behandelt immers een heel ander onderwerp
dan de heren van Heusden. We zouden dan bovendien moeten aannemen dat
Mudzaerts beschikt heeft over een handschrift dat in zijn tijd in de abdij zelf onbekend
was. De afschriften die we van rond 1600 van de kroniek hebben zijn immers alle
gebaseerd op het ons overgeleverde handschrift.
Mudzaerts15 geeft een lacuneuze lijst van heren van Heusden, steeds met de
aantekening ‘ex. Ann. Bern.’. We vinden in zijn werk echter ook een stukje over
Folkold, met daarbij de aantekening ‘ex M.S. Vita venerabilis Folcoldi, quae extat
apud Bernenses’. Dat laatste is bij hem dus de aanduiding van onze kroniek; met
‘Annales Bernenses’ bedoelt hij kennelijk iets heel anders: een uit het Bernse archief
geputte geslachtslijst van de heren van Heusden. Inderdaad noemt Van Oudenhoven16
een ‘geschreeve geslachtslijste’ van die heren, die volgens hem in het archief van
Berne berust. Een dergelijke lijst is daar nu niet meer aanwezig, maar dat moet toch
wel Mudzaerts' ‘Annales Bernenses’ zijn, een geschrift dat vermoedelijk terugging
op een versie van het vijftiende-eeuwse kroniekje De comitatu Teysterbandiae17.
Misschien is dat geschrift samen met het handschrift van de kroniek, dat sporen van
bindwerk vertoont, ingebonden geweest. Hoe dat ook zij, er is geen reden om aan te
nemen dat de kroniek niet volledig is overgeleverd.

3 De betrouwbaarheid van de kroniek
Folkold zelf, de held van het eerste gedeelte van de kroniek, is zeker een historische
figuur, maar buiten het ons door de kroniek meegedeelde - en het is maar de vraag
in hoeverre dat betrouwbaar is - weten we vrijwel niets van hem. Behalve in de
stichtingsoorkonde van de abdij komen we zijn naam slechts in één

13
14
15
16
17

Hoevenaars, ‘Berna’, IX, 53.
Van Oudenhoven, Beschrijvinge, 35 en 38; Mudzaerts, Generale kerckelijcke historie, II.
Mudzaerts, Generale kerckelijcke historie, II, 45, 59, 277, 292, 310, 332, 342, 365, 403.
Van Oudenhoven, Beschrijvinge, 45.
Historia dominorum, 1-23.
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contemporaine bron tegen: ‘Folcuuoldus de Berno’ wordt als getuige genoemd in
een tussen 1108 en 1121 te dateren schenking aan Sint-Truiden18. Weliswaar niet
strikt contemporain, maar in elk geval nog twaalfde-eeuws, zijn de in de overgeleverde
vorm tussen 1170 en 1180 geschreven, maar op oudere aantekeningen berustende,
Annales Rodenses19, waarin hij vermeld wordt in verband met zijn hierna te bespreken
mislukte poging om een klooster te stichten met behulp van augustijner kanunniken
uit Rolduc. De andere verhalende bronnen waarin we hem tegenkomen dateren uit
aanzienlijk later tijd en zijn, zoals we zullen zien, niet te vertrouwen.
Van zijn afstamming is niets met zekerheid bekend. De kroniek (regels 6-7) noemt
zijn vader Womer, zijn moeder Irmgard en een eveneens Womer geheten broer. Dat
kan juist zijn, al kennen we geen van hen uit een andere bron. Gezien zijn naam was
Womer de oudste zoon; hij moet overleden zijn vóór het in de kroniek verhaalde
plaatsvond, want Folkold erfde kennelijk het vaderlijk bezit; als hij dat aan de nieuw
gestichte abdij schenkt is er wel een neef die daartegen protesteert (caput 12), maar
geen broer. Vermoedelijk had Folkold een, in de kroniek niet genoemde, zuster
Godehilde; zij komt hierna nog ter sprake. Zijn vrouw Bescela kennen we, behalve
uit de kroniek, alleen uit de stichtingsoorkonde; haar eerste echtgenoot Crafth komen
we nergens dan in de kroniek tegen (regel 115).
In de stichtingsoorkonde heet Folkold een ‘vir liber et dives’ en vrijwel dezelfde
aanduiding vinden we in de Annales Rodenses20, waar hij ‘vir dives et ingenuus’
wordt genoemd. Een vrij en rijk man dus, en onder ‘vrij’ zullen we wel moeten
verstaan dat hij tot de adel behoorde, zij het zeker niet tot de hoge adel. De kroniek
(regel 2) noemt hem een ‘nobilis vir’ en de plaats die hij in de getuigenlijst van de
oorkonde voor Sint-Truiden inneemt wijst ook op een vrij aanzienlijke positie21, zoals
trouwens het feit zelf dat hij als getuige optreedt. Rijk was hij zeker: de
stichtingsoorkonde (regels 172-176) somt de goederen op die hij bij zijn stichting
schonk22, al kunnen daar ook goederen bij zijn geweest die Bescela in het huwelijk
had ingebracht, mogelijk Maasmond23, waar Crafth, wiens bezit zij volgens de kroniek
geërfd had, immers woonde.
Bij Folkolds positie past ook zijn burcht, die in de kroniek doorgaans (onder andere
regel 8) als ‘castrum’, een enkele keer (regel 19) als ‘castellum’ wordt
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Koch, OHZ, I, 103.
Annales Rodenses, P.C. Boeren, G.W.A. Panhuysen, ed. (Assen, 1968): voor de datering zie
18-19.
Ibidem, 76, op het jaar 1132.
De in de opsomming vóór Folkold staande Koenraad van Merheim was zeker van adel, zie:
Van Winter, Ministerialiteit, 138 noot 3, 140 noot 20 en tabel C24; de na hem komende
Gerard van Vene wordt in Koch, OHZ, I, 95 anno 1108 onder de ‘principes’ gerangschikt.
Misschien is de opsomming onvolledig: Zyfflich ontbreekt, maar hoorde volgens de kroniek
(regel 237) wel tot de schenking; ook Babiloniënbroek, waar Bescela haar klooster stichtte,
wordt niet genoemd.
Vermoedelijk bij Hedikhuizen, waar de Oude en de Nieuwe Maas zich scheidden, zie hierna
bladzijde 97.
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2 Stichtingsoorkonde van de Abdij van Berne, 1134
Andries van Cuyk, bisschop van Utrecht, bevestigt de schenking van heer Folkold van Berne en zijn
vrouw Bescela aan de abt van Mariënweerd, namelijk van hun goederen te Berne en elders, tot stichting
van een nieuw klooster. Perkament, 53 × 31 cm, met zegel van de bisschop.
Archief Abdij van Berne
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aangeduid; die burcht vinden we ook in de Annales Rodenses24, waar over zijn
‘munitio’ wordt gesproken. Als we willen vaststellen of de beschrijving van die
burcht (regels 8-10, 19, 23-26) een betrouwbare indruk maakt, doen zich twee
problemen voor. Ten eerste stond de burcht er misschien niet meer toen de kroniek
werd geschreven25 en kan de schrijver dus gefantaseerd hebben; ten tweede hebben
middeleeuwse schrijvers niet de gewoonte burchten precies te beschrijven.
Als we dat in aanmerking nemen, lijkt de schrijver toch vrij aardig op de hoogte
te zijn geweest. We moeten ons een vierkante toren voorstellen, misschien van
natuursteen (tenzij de mededeling dat de kapel van steen was impliceert dat de toren,
althans volgens de schrijver, van hout was), op een enkele meters hoge, kunstmatige,
ronde of ovalen aarden heuvel, een kasteelwerf. Rond de toren was een aarden wal
of een stenen muur en daaromheen moet zich een gracht hebben bevonden. Buitenom
de voet van de ringmuur, bovenaan de helling, bevond zich een smalle omloop26.
Met elkaar is dat de hoofdburcht. De voorburcht, vanaf de toren te bereiken door een
poort en een brug over de gracht, moet ook omwald (met een palissade op de wal)
en omgracht zijn geweest. In die voorburcht bevond zich dus een stenen kapel en
daar zal ook een woonhuis voor Folkold hebben gestaan - in de toren, van waaraf de
burcht door een paar goedgewapende mannen te verdedigen was (regel 64), was
maar een beperkte ruimte, te gering om er permanent te wonen. In de voorburcht zal
ook een boerenbedrijf gevestigd zijn geweest. Of deze beschrijving juist is, zal de
archeologie moeten uitmaken, maar zeker is dat de beschrijving van de burcht in de
kroniek nergens strijdig is met wat we van een kleine twaalfde-eeuwse burcht kunnen
verwachten27.
De geringste was Folkold dus zeker niet. Hij had een burcht en ruime goederen in
allodiaal bezit28. Maar was hij, zoals de kroniek (regels 66-68) zegt, graaf tussen
Maas en Waal en oefende hij in dat gehele gebied, met uitzondering van Wijchen en
Niftrik, de rechtspraak uit? ‘Graaf’ heet hij noch in de oorkonde van 1134, noch in
de schenking aan Sint-Truiden, noch in de Annales Rodenses. Als hij graaf was, dan
niet over de streek waar hij woonde, want die viel onder het graafschap van Wichert
(regels 30-31). Graaf in het gehele gebied tussen Maas en Waal zal hij ook niet
geweest zijn, want daar hadden in zijn tijd de graven van Gelre al goederen en
vermoedelijk ook rechtspraak, al weten we niet precies waar29. De onverwach-

24
25
26
27
28
29

Als noot 20.
Het tweede deel van de titel doet dat vermoeden, maar kan, zoals de tussenkopjes, een latere
toevoeging zijn.
Zo althans vat ik ‘antemurale’ (regel 23) op; ik dank de suggestie aan B. Aarts. Ik dank verder
enige castellologische informatie aan prof. dr. J.G.N. Renaud.
Op het terrein van de voormalige abdij is in 1962 een proefopgraving verricht door Renaud,
waarbij slechts de fundering van enige vijftiende-eeuwse bijgebouwen is blootgelegd.
Dat blijkt wel uit de stichtingsoorkonde; in de Annales Rodenses, 76, heet Folkold ‘possessor’
van Berne.
Alberts, Van heerlijkheid, 51; zie ook: Sloet, OGZ, 228 anno 1117.
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te precisie waarmee wordt meegedeeld dat Wijchen en Niftrik niet onder zijn
jurisdictie vielen, doet anderzijds authentiek aan. In wat de kroniek over Folkolds
positie zegt zal wel een kern van waarheid schuilen, maar er valt niets met zekerheid
over te zeggen.
Ook de plaats waar hij woonde, ‘insula Vrote’ (regel 3), is niet heel duidelijk. We
komen dit Vrote in geen enkele andere bron tegen, tenzij het identiek is aan het al
even mysterieuze Hoette, dat behoort tot de goederen die Dirk van Altena in 1230
opdraagt aan de graaf van Holland30. Hoette wordt daar in één adem met de
Woudrichemmerwaard genoemd en volgens de kroniek (regels 30-31) maakten Vrote
en die waard beide deel uit van het graafschap van Wichert. Het zou dus kunnen.
Vrote wordt in de kroniek een ‘insula’ genoemd, een waard, en moet dus geheel of
nagenoeg geheel door water omsloten zijn geweest. Het probleem is dat de
waterstaatkundige situatie ter plaatse in de twaalfde eeuw door de herhaalde
stroomverleggingen niet goed bekend is.
De loop van de Maas, die aanvankelijk vanaf Hedikhuizen ten zuiden van Heusden
naar het westen stroomde, heeft zich in de vroegere middeleeuwen in meerdere fasen
in noordwestelijke richting verlegd. Bij Hedikhuizen vormde zich een aftakking die
met twee grote kronkels om Berne heen, langs het latere Heusden, Aalburg en Wijk
naar het noordwesten stroomde. Althans een deel van het water van deze nieuwe
Maastak zal opgevangen zijn door de Alm. In een later stadium ontstond een
doorbraak bij Giessen en stroomde de rivier bij Woudrichem uit in de Waal. Over
het ontstaan van deze tak en het tijdstip van de doorbraak naar de Waal bestaat geen
eenstemmigheid31. In elk geval was de noordwestelijke tak, die Nieuwe Maas zou
gaan heten, in 1135 al zo breed dat de inwoners van Aalst niet meer in Wijk, aan de
overkant, ter kerke konden gaan32 en waarschijnlijk had deze tak de oorspronkelijke
Maasloop, die de naam Oude Maas zou gaan dragen, al veel eerder in de schaduw
gesteld. De Oude Maas verlandde en werd omstreeks 1270 bij Hedikhuizen afgedamd.
Tussen de oude en de nieuwe Maastak moet tijdelijk een verbinding zijn geweest
ten westen van Berne, waardoor dit op een eiland lag, dat in het noorden door de
Alm, in het oosten door het nog naamloze water dat Nieuwe Maas zou worden en in
de kroniek als A wordt aangeduid (regel 86) en in het zuiden door de Oude Maas
werd begrensd; de westgrens is niet precies vast te stellen. Dat eiland moet Vrote,
of misschien Hoette, hebben geheten.
Dat Folkold in eerste instantie gepoogd heeft in Berne een klooster te stichten met
augustijnen uit Rolduc (regels 137-142) wordt bevestigd door de Annales Rodenses,
die echter een veel uitvoeriger en gedetailleerder verhaal vertellen, dat op ver-
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Kruisheer, OHZ, II, 504. De oorkonde is in origineel overgeleverd, dus als de gelijkstelling
juist is, is ‘Vrote’ een kopiistenfout.
Van Bavel, ‘Verkenningstocht’, 264-271, waar de oudere literatuur wordt besproken, en
recent P.A. Henderikx, Beneden-delta, 25-28, met belangrijke correcties op de oudere
dateringen.
Koch, OHZ, I, 117.
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3 De Abdij van Berne in de Atlas van Blaeu
Detail uit: W. en J. Blaeu, Toonneel des Aertrijcx (Amsterdam, 1648) deel I, 2e stuk, 46.
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4 De twaalfde-eeuwse situatie van Berne tussen de armen van de Maas
De meander rond Nederhemert-Zuid werd in de vijftiende eeuw afgesneden (korte stippellijn), waardoor
de arm tussen deze plaats en Berne verzandde (zie het kaartje van Blaeu). De meander rond Berne is
omstreeks 1900 afgesneden met het graven van de Bergsche Maas (lange stippellijn), zodat Berne nu
door het water afgescheiden ligt van het huidige Heusden.
Getekend door H van Bavel O. Praem.

Nederlandse historische bronnen 7

100
schillende punten afwijkt van de kroniek. In de kroniek gaat het initiatief van Folkold
uit: hij zendt een bode naar de proost33 van Rolduc met het verzoek hem kloosterlingen
te zenden. In de Annales Rodenses34 komt het idee dat Folkold van zijn burcht een
klooster moet maken van proost Frederik en als reden wordt opgegeven - wat voor
de hand ligt, maar in de kroniek nergens wordt gezegd - dat Folkold geen kinderen
had aan wie hij zijn bezit kon nalaten. De annalen vertellen bovendien dat twee
familieleden van Folkold kanunniken waren in Rolduc en dat zij bij degenen waren
die, met een prior, naar Berne gingen. Zo werd Berne dus een priorij van Rolduc.
Van wie nu in feite het initiatief is uitgegaan, is niet te achterhalen, maar de twee
verwanten van Folkold zullen wel niet uit de lucht gegrepen zijn en daar wist de
schrijver van de kroniek dus niet van.
Een ander verschil is de reden waarom de koorheren uit Rolduc weer uit Berne
vertrokken. Volgens de kroniek stuurt Folkold hen weg omdat hun levenswijze hem
niet aanstaat. Het kan zijn, maar de Annales Rodenses vertellen een heel ander verhaal.
Een van de beide verwanten van Folkold beweert tijdens een tafelgesprek dat men
niet zalig kan worden als men de geloofsbelijdenis niet van buiten kent. De prior
echter meent dat het voldoende is als men maar zuiver gelooft. Daarop ontstaat ruzie
en de prior vertrekt; de broeders blijven zonder leiding achter tot proost Frederik zelf
komt en de leiding van de priorij in handen neemt zonder iemands instemming te
vragen. Dat levert hem een conflict op zowel met Berne als met Rolduc, waar men
toch al niet erg over hem te spreken was. Dit verhaal zal, zeker wat de rol van de
proost betreft, wel niet verzonnen zijn, maar de kroniek geeft daarover geen woord
en, vreemd genoeg, ook niet over het vervolg: op een hofdag in Aken op Driekoningen
1134, waar Folkold zelf aanwezig was, aldus de Annales Rodenses35, worden de
problemen rond proost Frederik besproken voor keizer Lotharius en Frederik wordt
afgezet. Van die hofdag wist de schrijver van de kroniek kennelijk niets af.
Over de conflicten die Folkold volgens de kroniek met zijn aanzienlijke en minder
aanzienlijke buren had worden we door geen andere bron ingelicht. Als zijn
bondgenoten daarbij worden zijn ‘consobrinus’ Gerard Brewe van Druten en Floris
van Winssen genoemd (regels 82-83). De eerstgenoemde komen we later in het
verhaal (caput 12) nogmaals tegen, als hij Berne lastig valt om Folkolds erfenis36;
hij heet daar een ‘avunculus’ van Folkold. We vinden Gerard ook in een tussen 1122
en 1131 te dateren oorkonde over een schenking aan het klooster Kamp door zijn
moeder Godehilde37. De woorden ‘consobrinus’ en ‘avunculus’ zijn voor meer-
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De kroniek spreekt over de abt van Rolduc, maar dat is onjuist: Frederik was proost, hij is
nooit tot abt gewijd; zie: Annales Rodenses, 72.
Als noot 20.
Annales Rodenses, 78, op het jaar 1134.
Vooral het nonnenklooster in Woerd heeft van hem te lijden; dat zal wel kloppen, want
Woerd ligt dicht bij Druten.
Sloet, OGZ, 237.
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dere uitleggingen vatbaar, maar vermoedelijk was Godehilde een zuster van Folkold
en Gerard zijn neef. Floris van Winssen is ons uit geen andere bron bekend, maar
we vinden iemand van dezelfde naam in oorkonden uit 1203 en 121338 en de Floris
uit de kroniek zal een voorvader van de daar genoemde zijn.
Zijn Folkolds vrienden dus vermoedelijk beiden historisch, over zijn vijanden en
over de redenen van hun vijandschap valt minder positiefs te zeggen. De aanzienlijkste
vijanden waren de hertog van Brabant en de graaf van Holland (regels 11-12 en
80-81); dat waren ten tijde van Folkold respectievelijk Godfried I (1095-1139) en
Dirk VII (1121-1157). Dat Folkold om enigerlei reden de vijandschap van de
Brabantse hertog zou hebben opgelopen is niet geheel onmogelijk, maar van
hertogelijk optreden in deze streken is ons uit geen andere bron iets bekend. Van
Hollandse expansie in deze richting is in Folkolds tijd stellig in het geheel geen
sprake geweest. Het is trouwens opvallend dat de schrijver kennelijk de namen van
hertog en graaf niet wist.
In het eerste deel van caput 2 wordt gesproken over Folkolds vete met graaf Wichert
en diens zonen. Wichert woonde in Wijk39 en was graaf over Vrote, de
Woudrichemmerwaard en een groot deel van de Bommelerwaard (regels 31-32). Dat
kan juist zijn, maar over deze Wichert valt niets met zekerheid te zeggen. Misschien
is hij dezelfde als de in twee Utrechtse bisschopsoorkonden van 1094 en 110140
zonder nadere aanduiding onder de getuigen genoemde ‘Wichardus comes’. Het is
verleidelijk om in de door Modderman41 beschreven ‘duidelijke ophoging’ in de
uiterwaard bij Wijk de basis van een kasteelwerf te zien en daar Wicherts zetel te
plaatsen, maar de aanwezigheid van baksteenpuin in die heuvel lijkt naar een jongere
datum te wijzen; archeologisch onderzoek is nodig.
Ook over de Wichert in de kroniek toegeschreven grafelijke rechten valt geen
stellige uitspraak te doen. In het zogeheten ‘Memoriale Adelboldi’42, een op 1021
gedateerd falsum dat uiterlijk 1321 vervaardigd is met gebruikmaking van een
vermoedelijk in de tijd van de Utrechtse bisschop Boudewijn II (1178-1196)
opgestelde lijst van bisschoppelijke hofambtenaren, vinden we de
Woudrichemmerwaard onder de lenen van de graaf van Kleef en de Bommelerwaard
onder die van de graaf van Gelre. Hun grafelijke rechten in Teisterbant zijn zelfs al
veel ouder. De Utrechtse bisschop, die sinds 1026 de grafelijkheid over geheel
Teisterbant bezat43, heeft deze aan verschillende heren in leen gegeven. Gerard
Flamens, de stamvader van de Gelderse graven, blijkt daar in 1052 bezittingen te
hebben44, waaronder waarschijnlijk het noordelijke deel van de Bommelerwaard45.
Ver-
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Ibidem, 405 en 437
Gemeente Wijk en Aalburg, bij Heusden.
Muller, OSU, I, 258 = Koch, OHZ, I, 90 en Muller, OSU, I, 261 = Koch, OHZ, I, 92.
Modderman, ‘Land van Heusden’, 17.
Koch, OHZ, I, 73.
Blok, ‘Teisterbant’, 476-477.
Sloet, OGZ, 168 = DH III, 284.
Martens van Sevenhoven, ‘Eenige Opmerkingen’, 16.
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moedelijk kreeg in diezelfde tijd Gerards broer Rutger, de stamvader van de graven
van Kleef, eveneens goederen in Teisterbant in leen van de bisschop. Korteweg46
suggereert voorzichtig de mogelijkheid dat het graafschap van Wichert na diens dood
aan het door Kleef in leen gehoudene is toegevoegd, met uitzondering van de
Bommelerwaard, die toen aan Gelre is gekomen. Het kan zijn, maar volgens de
kroniek had Wichert zonen, dus een mogelijke opvolger in zijn grafelijke rechten
ontbrak niet. Alles is hier onzeker. Misschien moeten we in Wichert een voorvader
van de heren van Altena zien.
Folkolds grootste vijand in de kroniek is Herman van Heusden, de ‘castellanus’
van de burcht van Heusden (regel 53). In caput 2 doet Herman drie maal een aanval
op Berne, in caput 3 wordt de verzoening tussen Herman en Folkold beschreven.
Moeten we ons hier een heer van Heusden voorstellen - in de periode waarin het
verhaal zich afspeelt moet het overigens wel om Oudheusden gaan47 - of een kastelein
die namens de heer van Heusden het bevel voert over de burcht? Voor dat laatste is
het rijkelijk vroeg; het is onaannemelijk dat de heren van Heusden vóór de dertiende
eeuw een dergelijke functionaris in dienst hadden. Een heer van Heusden dan? Maar
een Herman van Heusden komen we in geen andere bron tegen.
De oorsprong van de heren van Heusden is onbekend; wat we in De comitatu
Teysterbandiae en in de daarop gebaseerde literatuur48 vinden is fantasie en pas vanaf
de late twaalfde eeuw is er zekerheid49. We vinden een Herman van Heusden inderdaad
vermeld bij Van Spaen50, die ‘ter gelegenheid der Stichting van Bern’ een Herman
van Heusden noemt ‘die omtrent 1144 onder keizer Conradt een kruistogt naar 't
Heilig Land bijwoonde en aldaar sneuvelde’. Het zou prettig zijn als Van Spaen erbij
had verteld hoe hij aan die informatie kwam. Het zal wel een vergissing zijn en
mogelijk een contaminatie van de Bernse kroniek en de mededeling van Van
Slichtenhorst, bij wie we na een Jan III van Heusden, die in 1135 gestorven zou zijn,
een Willem van Heusden vinden, die ‘met Keyser Konraed, H. Lodewijk, Koning
van Vrankrijk en andere Grooten was in 't Joodse Land geweesd’51. Allemaal hoogst
onzeker helaas, van de vroegste heren van Heusden weten we niets. Misschien heeft
de schrijver van de kroniek zich vergist en Herman van Cuyk (circa 1100-1168)
bedoeld; de stamgoederen van de Cuyks lagen voornamelijk in de Tieler- en
Bommelerwaard, dus chronologisch en geografisch zou het kunnen52.
Ook de pochende meier van de hertog van Brabant, Hendrik Munt (regels 72-77)
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Korteweg, Heerlijkheid, 7.
Zie hierna bladzijde 113.
Bijvoorbeeld Van Oudenhoven, Beschrijvinge, 61.
Zie de genealogie bij Coldeweij, ‘Arnold van der Sluis’, 366.
Van Spaen, Oordeelkundige Inleiding, III, 204.
Van Slichtenhorst, XIV Boeken, V, 61, die zegt zich te baseren op een oude ‘geslachtsrolle’
van de heren van Heusden, haalt hier ook nog enige Franse Lodewijken door elkaar.
Over Herman van Cuyk: Coldeweij, Heren van Kuyc, 28-32 en 227.
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is ons uit andere bron onbekend, maar de verrader Gozewijn van Heinsberg (regels
16-28) is zeker historisch. Het gaat hier om Gozewijn III van Heinsberg (= Gozewijn
II van Valkenburg), die tussen 1168 en 1175 overleed en dus ten tijde van zijn
avontuur met Folkold nog een jonge man moet zijn geweest53. ‘Zoon van heer
Gozewijn van Heinsberg’ noemt de kroniek hem en dat klopt ook, maar de mededeling
dat hij een broer was van Diederik die later aartsbisschop van Keulen werd, is onjuist.
Hij had een broer Philips, die van 1167 tot 1191 die functie bekleedde. Hier moet
een verwisseling in het spel zijn met Diederik van Hengebach, die van 1208 tot 1212
aartsbisschop van Keulen was; Heinsberg (Hensberch) en Hengebach lijken voldoende
op elkaar om de vergissing begrijpelijk te maken.
Ook elders in de kroniek vinden we controleerbaar juiste, oncontroleerbare en
controleerbaar onjuiste informatie door elkaar heen. De als ‘princeps’ (regel 1), elders
als ‘rex’ (regels 40, 42, 44 en 101) aangeduide Ludger was Lotharius III van Duitsland
(1125-1137). Hij werd op 4 juni 1133 tot keizer gekroond en de in capita 1, 2 en 4
verhaalde gebeurtenissen kunnen zich vóór dat tijdstip hebben afgespeeld. Zijn naam
is overigens niet correct weergegeven: Ludgerus is een andere naam dan Lotharius,
maar de twee namen liggen zo dicht bij elkaar dat verwarring ook in Lotharius' eigen
tijd al voorkwam54. Wat we in de kroniek over de hofdagen in Nijmegen (regel 40)
en Utrecht (regel 101) lezen, is echter weer onjuist. Lotharius is nooit in Nijmegen
geweest en evenmin in Utrecht. Tenzij het hier gaat om een door Lotharius'
voorganger Hendrik V of een elders door Lotharius gehouden hofdag zijn deze
verhalen geheel uit de lucht gegrepen. Zeker voor de hofdag in Utrecht is dat het
waarschijnlijkst: de manier waarop Folkold zich daar met Herman van Heusden
verzoent lijkt niet meer dan een anekdote.
De in het verhaal voorkomende geestelijken leveren, afgezien van enkele abten van
Berne, geen problemen op. Norbert van Xanten (regels 134-135) was de stichter van
de premonstratenzerorde en werd later aartsbisschop van Maagdenburg (1126-1134)
- het zou al heel vreemd zijn als een norbertijn55 dat niet wist. Bisschop Andries van
Utrecht (regel 1) was bisschop van 1128 tot 1139. Het eerste deel van de kroniek
kan zich ook al wel vóór 1128 hebben afgespeeld; de schrijver kende Andries' naam
uit de stichtingsoorkonde en het ligt voor de hand dat hij daarom zegt dat Folkold in
diens tijd leefde. Uit die oorkonde kende hij ook de naam van abt Robert van
Mariënweerd; Robert was abt vanaf de stichting van die abdij in 1129 tot zijn dood
in 117056.
Ook de vermelding van de in verband met de samenzwering tegen de eerste abt
van Berne genoemde bisschop Godfried van Utrecht (regels 246-252) is juist.
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Knipping, Regesten, II, 162.
In de ‘Annales sanctae Mariae’, 478, wordt Lotharius aangeduid als Liudgerus; deze
aantekening is contemporain.
De kroniek is zeker in Berne geschreven; met uitzondering van capita 1-5, die daartoe ook
geen aanleiding bieden, wordt in het hele verhaal regelmatig over ‘wij’ en ‘ons’ gesproken.
De Fremery, Abten, 17.

Nederlandse historische bronnen 7

104
Godfried van Rhenen was bisschop van 1156 tot 1178; Everhard was abt van 1134
tot 1168 en de samenzwering waarover in caput 13 wordt verteld vond dus plaats
tussen 1156 en 1168. De door de samenzweerders kennelijk veronderstelde
omkoopbaarheid van bisschop Godfried zou wel eens realiteit geweest kunnen zijn.
In een tussen 1168 en 1178 geschreven brief57 maant Hildegard van Bingen de
bisschop aan om overeenkomstig de verplichtingen van zijn waardigheid te leven.
Haar aanmaningen zijn algemeen gesteld, maar het maakt toch de indruk dat ze wel
eens iets lelijks over de bisschop had gehoord; althans in één geval lijkt het om een
specifiek verwijt te gaan: de bisschop moest geen geschenken accepteren voor zijn
rechtspraak! Misschien moeten we trouwens uit de in regel 254 genoemde ‘geweldige
uitgaven’ begrijpen dat ook de andere partij de bisschop geld had gegeven.
In het laatste deel van de kroniek wordt ons dan nog Ansfried genoemd (regel
318), deken van de St. Andreaskerk in Keulen en vermoedelijk een neef van abt
Godschalk van Berne. Deze Ansfried wordt als getuige vermeld in drie oorkonden
uit de jaren 1176 en 1180 van aartsbisschop Philips I van Keulen58. Ook na de dood
van de verwanten Godschalk en Ansfried bleef blijkbaar een relatie bestaan tussen
Berne en de Keulse Andreaskerk. Abt Diederik verwierf relieken van de Makkabeeën
uit Keulen (regels 346-347) en dat zal wel uit de Andreaskerk zijn geweest, want die
was met de cultus van de Makkabeeën verbonden59.
Met de samenzwering en Ansfried zijn we in het deel van de kroniek gekomen dat
een korte geschiedenis van de abdij onder de eerste negen abten geeft. De meeste
gegevens daarin zijn niet controleerbaar, maar voor zover ze dat wel zijn blijken ze
vrijwel alle juist. Op abt Lodewijk, de achtste abt, na zijn ons de namen van de abten
ook uit oorkonden bekend en de daardoor verschafte gegevens zijn slechts in een
enkel geval strijdig met de informatie die de kroniek geeft. De lijst van abten zoals
we die in de kroniek vinden of op grond van daardoor verschafte indirecte informatie
kunnen berekenen is betrouwbaarder dan wat we vinden bij oude60 of zelfs recente61
auteurs, die hun gegevens direct of indirect aan de kroniek ontlenen, maar zich daarbij
meerdere malen hebben vergist.
De eerste abt, Everhard I, heeft volgens de kroniek (regel 287) de abdij 34 jaar
bestuurd en is (regels 288-290) op 14 september 1168 overleden. Het jaartal klopt,
want de abdij is in 1134 gesticht, en de datum wordt bevestigd door de necrologia
van Berne, Park en Averbode62. Everhard wordt genoemd in een oorkonde van het
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Muller, OSU, I, 460.
Knipping, Regesten, 1050, 1148 en 1152.
Lexikon, VI, 1319.
Bijvoorbeeld Hugo, Ordinis Praem. annales, I, 331-333.
Backmund, Monasticon, II, 277.
Het niet uitgegeven, ongepagineerde. ‘Necrologium Bernense’ is in 1574 in de abdij
samengesteld door Arnold van Vessem. Nécrologe, 377; Necrologium monasterii, 259.
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5 De Abdij van Berne in welstand
Detail van het paneel, 46 × 56 cm, van Jan Meerhout († 1667), met het poortgebouw aan de Hoge
Maasdijk en de stenen molenberg.
Kunstbezit van de Abdij van Berne
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jaar 114863, waarin ook de eerste prior, Gerard, (regels 151 en 240) vermeld wordt.
Van de tweede abt, Hugo, zegt de kroniek (regels 293-294) dat hij kapelaan was
geweest van bisschop Godfried van Utrecht en dat klopt64. Hij is acht jaar abt geweest
en op 15 maart gestorven (regels 298-299). Dat zou dus 15 maart 1176 moeten zijn,
maar die datum lijkt strijdig met de mededeling (regels 297-298) dat hij in 1176 de
grondvesten voor de kerk heeft gelegd en is gaan bouwen. Die activiteiten kunnen
moeilijk in de eerste twee en een halve maand van 1176 hebben plaatsgehad, dus of
het jaar ofwel de datum is onjuist. Inderdaad vinden we in enige necrologia een
andere datum: Berne noemt 14 augustus, Park 15 augustus65; daar is Hugo echter
verwisseld met de laat twaalfde-eeuwse abt Hugo van Braine66 en er is dus geen reden
om de door de kroniek genoemde datum in twijfel te trekken. Misschien zijn Hugo's
abtsjaren door de schrijver niet al te precies genomen en is hij in 1177 gestorven.
Hij wordt genoemd in een oorkonde uit 117567.
Over de derde abt, Godschalk, wordt gezegd (regels 306-309) dat er een grote
overstroming was in het zevende jaar nadat hij abt was geworden en (regel 319) dat
hij op 12 januari van het daaropvolgende jaar is overleden. Dat moet op 12 januari
1184 zijn geweest, want die in veel bronnen vermelde overstroming vond plaats in
118368. Zijn sterfdatum vinden we in het Bernse necrologium als 11 januari, in de
necrologia van Prémontré en Park als 12 januari69. Hij wordt genoemd in een oorkonde
uit 118170. Zijn opvolger Everhard II heeft 21 jaar de abdij bestuurd en daarna afstand
gedaan (regels 324-326); daarmee komen we in 1204 of misschien in 1205 - het is
niet duidelijk of onder een jaar steeds een volledig kalenderjaar moet worden verstaan.
Zijn sterfdatum, 12 februari, vinden we ook in het Bernse necrologium. In oorkonden
vinden we hem vermeld in 1189 en 119671.
De vijfde abt, Hendrik I, is afgezet nadat hij negen jaar abt was geweest (regels
332-333); dat moet gebeurd zijn in 1213 of 1214. We vinden zijn naam in oorkonden
van vóór 21 oktober 1207, 1210 en 121272. Zijn opvolger Arnoud, die eerst prior was
(regels 322 en 334) en in die kwaliteit in de laatstgenoemde oorkonde wordt genoemd,
is gestorven op 14 mei 1222, nadat hij negen jaar abt was
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Van den Bergh, OHZ, I, 128.
Muller, OSU, I, 455 anno 1166; de daar voor verdacht gehouden oorkonde is echt, zie:
Kruisheer, OHZ, II, 522, kopnoot.
Nécrologe, 330.
Obituaire, 160.
Van den Bergh, OHZ, I, 152.
Gottschalk, Stormvloeden, I, 119-120.
Nécrologe, 31; Obituaire, 27.
Muller, OSU, I, 505.
De Fremery, OHZ, 18 anno 1189; Camps, ONB, 85 anno 1196.
Respectievelijk Koch, OHZ, I, 288; Van Bavel, Regestenboek, 14; Van den Bergh, OHZ, I,
228.
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geweest (regels 340-342). Zijn sterfdatum vinden we bevestigd in de necrologia van
Berne, Averbode, Prémontré en Tongerloo73. In oorkonden vinden we hem in 1210121674 en in 121775. Als zijn opvolger wordt de eerder afgezette Hendrik opnieuw
aangesteld, die (regels 342-344) overleed in de achtste week nadat hij in zijn ambt
was hersteld, op 8 juli, van het jaar 1222 dus. Die sterfdatum vinden we bevestigd
door de necrologia van Berne, Averbode, Prémontré en Tongerloo76. Ter precisering
van zijn sterfjaar meldt de kroniek (regels 344-345) dat het toen negentig jaar geleden
was dat de abdij werd gesticht; die mededeling moet wel slaan op de eerste stichting,
vanuit Rolduc, die in 1132 plaatshad. Het is verleidelijk om hier een fout in de kroniek
aan te nemen en hem te laten overlijden in 1224, wat dan dus ook het sterfjaar van
zijn voorganger zou moeten zijn. Dat 1222 echter juist is, blijkt uit het feit dat de
volgende abt, Diederik, al in 1223 in een oorkonde wordt genoemd77. Over deze
Diederik, die we verder aantreffen in een oorkonde van 1227 en een niet preciezer
dan in het eerste kwart van de dertiende eeuw te dateren stuk78, deelt de kroniek
(regels 347-348) mee dat hij afstand deed in 1233. Leverden de tot hiertoe door de
kroniek gegeven of daaruit af te leiden jaartallen weinig problemen op, dit jaar 1233
kan niet juist zijn, zoals dadelijk zal blijken.
Van Lodewijk, de achtste abt, wiens naam in geen overgeleverde oorkonde wordt
genoemd, zegt de kroniek alleen dat hij afstand deed na een driejarig abbatiaat (regels
349-350). Dat brengt ons dan in 1236 en inderdaad, van de laatste in de kroniek
genoemde abt, Wouter, wordt gezegd dat hij in 1236 opvolgde (regels 351-352). Dat
kan echter onmogelijk juist zijn, want Wouter wordt al genoemd in een op 26 februari
1230 en vervolgens in een tussen 21 maart 1231 en 10 april 1232 gedateerde
oorkonde79. Het probleem is niet eenvoudig op te lossen. Het ligt het meest voor de
hand dat de kroniek zowel in regel 347 als in regel 351 ‘vicesimo’ had en dat de
kopiist, zich verlezend, daar ‘tricesimo’ van gemaakt heeft. Diederik zou dan in 1223
afstand hebben gedaan, Lodewijk was abt tot 1226 en in dat jaar volgde Wouter op.
Zo kan het echter niet zijn, want Diederik wordt in 1227 nog vermeld.
Het waarschijnlijkste is dat in de tekst die de kopiist afschreef de jaartallen in
Romeinse cijfers stonden en dat hij (regel 347) in plaats van MCCXXVIII, dat in
zijn voorbeeld stond, MCCXXXIII heeft gelezen. Ik veronderstel dat de toch al zeer
korte aantekening over Wouter - daar kom ik nog op terug - in dat voorbeeld geen
jaartal bevatte; bij het foute jaar 1233 telde de kopiist drie jaar op voor
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Necrologium monasterii, 157; Obituaire, 109; Necrologium ecclesiae, 96.
Koch, OHZ, I, 369; de datering kan op grond van de abtenlijst worden bijgesteld tot
1213/1214-1216.
Van den Bergh, OHZ, I, 258.
Necrologium monasterii, 201; Obituaire, 139; Necrologium ecclesiae, 133.
Camps, ONB, I, 124.
Respectievelijk Camps, ONB, I, 140 en 135.
Ibidem, 149 en 159.
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Lodewijk en zo kwam hij op 1236 voor Wouter. Als dat de gang van zaken is geweest,
heeft Diederik in 1228 afstand gedaan, was Lodewijk abt tot 1230 of misschien 1231
en volgde Wouter toen op. Mogelijk is de oorkonde van 26 februari 1230, de eerste
waarin Wouter wordt genoemd, gedateerd volgens de Paasstijl; dan moet het stuk
op 1231 worden gedateerd en kloppen de drie jaar voor Lodewijk ook precies.
Ten slotte de in de kroniek genoemde bezittingen van de abdij. Die leveren geen
problemen op. Vrijwel alle hetzij door Folkolds schenking of op andere wijze
verworven bezittingen, voor zover door de kroniek vermeld, worden genoemd in het
‘Allodium Bernensis ecclesiae’, een in de vroege dertiende eeuw, in elk geval vóór
1237, opgestelde lijst van goederen en rechten van de abdij80. Daar ontbreekt alleen
Erp en dat is volgens de kroniek dan ook weggeschonken (regel 237).
Als we nu de gehele kroniek nog eens overzien, is er een groot verschil in
betrouwbaarheid tussen het eerste deel, dat over Folkold en zijn stichting handelt
(capita 1-10) en het stuk daarna. Over de historische Folkold vinden we nauwelijks
zekere gegevens. Zijn positie blijft onduidelijk. De beschrijving van de burcht kan
juist zijn en een paar van de genoemde personen kloppen ook. Maar zijn vetes blijven
duister: om onduidelijke redenen heeft hij het aan de stok met onduidelijke vijanden.
De vijandschap van de vorsten van Brabant en Holland lijkt onhistorisch. De hofdagen
in Nijmegen en Utrecht kloppen niet, de verhalen daar omheen - zijn verzoening met
Wicherts zonen en met Herman van Heusden - lijken meer literatuur dan geschiedenis.
Het verhaal over zijn miraculeuze ontsnapping (caput 3), de aanleiding tot zijn
bekering, staat er nogal vreemd tussen en het is merkwaardig dat daarnaar niet
verwezen wordt in caput 7, waarvan de eerste regels er zelfs impliciet mee in
tegenspraak lijken. Het is niet onmogelijk dat caput 3 niet tot de oorspronkelijke
kroniek hoorde en daar later aan is toegevoegd. Wat we ervan moeten geloven laat
ik in het midden. Het verhaal over de mislukte kloosterstichting vanuit Rolduc is
onvolledig en onbetrouwbaar, dat over de manier waarop de stichting vanuit
Mariënweerd tot stand kwam daarentegen kan heel goed juist zijn. Het valt bij dat
laatste op dat de schrijver de namen van de uit Mariënweerd gezonden broeders zo
precies weet. Folkolds optreden als koeherder (regels 211-214) is een topos81. Dat
Bescela een klooster in Babiloniënbroek en later in Woerd stichtte (regels 216-221)
zal wel juist zijn82, al geeft het genoemde getal van zeventig zusters te denken. Het
nonnenklooster heeft vermoedelijk niet lang bestaan83.
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Ibidem, 133.
Vergelijkbare nederigheidstopiek bijvoorbeeld in het verhaal over ridder Gerlach, die na zijn
bekering zeven jaar de varkens hoedde. Vita sancti Gerlaci, AASS, Jan. 1, 307.
In het ‘Bernse Necrologium’ wordt tien maal een ‘soror nostra’ genoemd, maar het is de
vraag of dat allemaal nonnen uit Woerd zijn.
Over het nonnenklooster is in het abdijarchief geen enkel gegeven te vinden; in 1385 wordt
Woerd genoemd als proosdij van Berne (Van Bavel, Regestenboek, 430).
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Er ontbreekt bovendien het een en ander in dit verhaal over Folkold. Dat hij geen
kinderen had staat met zoveel woorden in de Annales Rodenses, de kroniek zwijgt
erover. Zelfs zijn overlijden wordt niet expliciet vermeld; dat hij vermoedelijk in
1149 stierf blijkt uit de mededeling (regel 210) dat hij vijftien jaar in het
premonstratenzer habijt leefde. Volgens het Bernse necrologium stierf hij op 12 april.
Over Bescela's overlijden wordt in het geheel niets gezegd. Het necrologium noemt
als haar sterfdatum 9 augustus en dat zal, net als Folkolds sterfdatum, wel juist zijn84.
Opvallend is ook dat in dit deel van de kroniek zo weinig tijdsaanduidingen te vinden
zijn. Het eerste jaartal verschijnt pas in regel 133 bij de vermelding van de stichting
van de norbertijner orde en die, het verhaal onderbrekende, mededeling kan heel
goed een latere toevoeging zijn. Het is zeker mogelijk dat in dit deel van de kroniek
méér historisch juist is dan we nu kunnen vaststellen, maar ik ben geneigd de
betrouwbaarheid ervan niet hoog aan te slaan.
Het tweede deel (capita 11-17) maakt een veel betrouwbaarder indruk. Het eerste
lijkt voor een flink deel legende, zij het met een historische kern; het tweede is,
afgezien van de Mariaverschijning in caput 14 (die voor de schrijver en zijn publiek
natuurlijk even historisch was als de rest van het verhaal) duidelijk geschiedenis.
Weliswaar is in dit tweede deel veel oncontroleerbaar, maar daar gaat het ook over
zaken waarvan niet verwacht mag worden dat ze controleerbaar zijn; wat te
controleren is blijkt juist en het overige biedt geen enkele reden tot verdenking. Wel
moet ook van dit deel worden gezegd dat er veel niet in staat.
Het is een heel beperkte kloostergeschiedenis; voor wat zich buiten Berne afspeelt
heeft de schrijver geen belangstelling. Maar ook over het klooster zelf was meer te
vertellen geweest. In regels 228-231 wordt vermeld dat abt Everhard I veel land
verwierf en worden de door hem gestichte uithoven opgesomd; in regel 324 lezen
we dat abt Everhard II goederen in Leeuwen verkreeg. Daar blijft het bij en een hele
reeks van ons uit oorkonden bekende schenkingen van goederen en privileges aan
de abdij in de door de kroniek bestreken periode blijft onvermeld85. Over het
goederenbezit van de abdij en de verwerving daarvan geeft de kroniek dus heel weinig
informatie86. Datzelfde geldt voor de gevallen waarin sprake is geweest van geschillen
over grondbezit. Uit oorkonden kennen we conflicten met de kerk van Zyfflich in
1174 en 118987 en met de abdij van St. Truiden in 117588, waarover we in de kroniek
niets lezen.
Ook andersoortige belangrijke zaken die ons uit oorkonden bekend zijn worden
in de kroniek niet genoemd. Zo hebben de abten Everhard II en Hendrik I in het
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Van Craywinkel, Legende, II, 303, noemt 1162 als Bescela's sterfjaar.
Muller, OSU, II, 763 anno 1227, een bevestiging van een schenking door bisschop Andries
van Utrecht; ibidem, I, 423 anno 1157-1160; Camps, ONB, I, 85 anno 1196; Koch, OHZ, I,
248 anno 1200; De Fremery, OHZ, 24 circa 1200; Camps, ONB, I, 101 circa 1205: Koch,
OHZ, I, 420 anno 1203-1222; Camps, ONB, I, 149 anno 1230 en 159 anno 1231-1232.
Zie voor het goederenbezit van de abdij: Van Dijk, ‘Klooster’; Mostert, ‘Goederen’.
De Fremery, OHZ, 14 en 18.
Van den Bergh, OHZ, I, 152.
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begin van de dertiende eeuw een kleine rol gespeeld in de pogingen om de problemen
rond het omstreden huwelijk van graaf Lodewijk II van Loon en Ada, de dochter
van graaf Dirk VII van Holland89, op te lossen. De kroniek zwijgt er geheel over. In
1216 hebben blijkens een oorkonde van paus Honorius III90 abt en convent van Berne
klachten over allerlei de abdij zowel door geestelijken als leken aangedaan onrecht
voor de pauselijke stoel gebracht. Noch daarover, noch over het pauselijk besluit
dienaangaande vinden we in de kroniek ook maar een woord. De schrijver had, als
hij al niet op een andere manier op de hoogte was, over al die zaken het archief van
de abdij kunnen raadplegen, maar hij heeft het niet gedaan.

4 Wanneer is de kroniek geschreven?
Hiervóór is vastgesteld dat het handschrift waarin de kroniek is overgeleverd een
kopie is uit de late vijftiende eeuw. De vraag is nu van wanneer het toen afgeschreven
voorbeeld dateert. Op het eerste gezicht ligt het antwoord voor de hand: kort na de
laatste beschreven gebeurtenis, het moment waarop Wouter abt wordt. Tegen dat
simpele antwoord is echter wel wat in te brengen.
We hebben in de kroniek twee delen onderscheiden, een verhaal over Folkold en
zijn stichting en een korte geschiedenis van de abdij in de eerste eeuw van haar
bestaan. Het is niet op voorhand uitgesloten dat die twee delen van de hand van
verschillende schrijvers zijn. Het eerste kan, althans in theorie, al kort na Folkolds
dood zijn opgesteld; het tweede, per abt geordende, deel kan bestaan uit steeds na
de dood van een abt over diens abbatiaat gemaakte aantekeningen. Anderzijds zou
het ietwat legendarische karakter van deel I erop kunnen wijzen dat dit lang na het
erin beschrevene is ontstaan; misschien is deel II, dat uit contemporaine aantekeningen
lijkt te bestaan, wel veel eerder geschreven dan deel I en is dat laatste door de kopiist
vóór deel II geplaatst. Dat in deel II allerlei voor de abdij belangrijke zaken niet zijn
behandeld opent zelfs de mogelijkheid dat ook dat stuk veel later is geschreven dan
de periode die het bestrijkt en dat de gehele kroniek in de late middeleeuwen is
ontstaan.
Zo laat moeten we de kroniek echter zeker niet dateren91. Dat de plaatsnaamvormen
een laat-middeleeuwse indruk maken zegt in dit verband niets; die kunnen door de
kopiist, zoals gebruikelijk, gespeld zijn op de wijze van zijn eigen tijd. Om te beginnen
wordt Folkolds positie in dit verhaal misschien mooier voorgesteld dan die in feite
geweest is, maar de echte opsmukking, zoals we die lang na de beschreven
gebeurtenissen kunnen verwachten, vinden we pas in een zestiende-eeuwse Kleefse
kroniek, van een deel waarvan de abdij in 1628 een authentieke kopie heeft laten
maken. In die volstrekt onbetrouwbare92 kroniek heet Folkold
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Koch, OHZ, I, 288.
De Fremery, OHZ, 37.
Zie ook Van Dijk, als noot 86, 6.
Tibus, Pfarre, 27-30; Behm, Ältesten clevischen Chroniken, 79-88.
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‘comes Teysterbandiae’ en in een in het begin van de zeventiende eeuw door de
Bernensis Petrus Roovers geschreven geschiedenis van de abdij wordt hij zelfs
‘nobilissimus comes Teysterbandiae’93. Die vermeldingen zullen wel teruggaan op
een versie van het van omstreeks 1460 daterende kroniekje De comitatu
Teysterbandiae, waar Folkold uit het geslacht van de graven van Teisterbant stamt
en voorzien is van een oud en roemrijk voorgeslacht. Dat verhaal is natuurlijk niet
omstreeks 1460 verzonnen; het moet berusten op een traditie die in de tijd dat de
kroniek werd geschreven kennelijk nog niet bestond.
Vervolgens het verhaal over Folkolds wonderbaarlijke redding, dat op zichzelf
misschien al een latere toevoeging is. Het korte, laconiek vertelde verhaal in de
kroniek (caput 3) wordt in de Kleefse kroniek en in een aantal afschriften opgesmukt:
terwijl het paard met Folkold op zijn rug over de rivier zwemt, verschijnt plotseling
Maria achter op het paard, in één afschrift zelfs met het kind Jezus in haar armen94.
‘Ita habet traditio ecclesiae Bernensis’, voegt een der afschriften toe - een late traditie
blijkbaar. Opvallend is in dit verband, maar dan in omgekeerde richting, ook dat de
kroniek Folkolds overspel met Bescela (regels 120-121) trouwhartig beschrijft, iets
wat een latere schrijver misschien liever zou hebben weggelaten.
Ten slotte is er het omstreeks 1350 door Beke95 gelegde verband tussen Folkolds
kloosterstichting en zijn daar veronderstelde medeplichtigheid aan de moord op Floris
de Zwarte, de broer van graaf Dirk VI van Holland (1132). Volgens Beke was
Folkolds stichting zowel gevolg van dankbaarheid voor de ontsnapping aan zijn
vijanden als verzoening van zijn medeplichtigheid aan de moord. Dit verhaal, dat
via Beke ook bij andere schrijvers is terechtgekomen96, is al net zo uit de lucht
gegrepen als dat over de stichting van Mariënweerd door Herman van Cuyk als zoen
voor de moord op graaf Floris I in 106197 en houdt daar zeker verband mee. Melis
Stoke kent deze verhalen nog niet, dus ze zijn vermoedelijk pas in de veertiende
eeuw ontstaan98. De kroniek vertelt er niets over. Weliswaar ontbreekt daar wel meer,
maar zo'n stichtelijke historie zou een schrijver uit de abdij zich toch niet hebben
laten ontgaan. Het eerste deel van de kroniek moet geschreven zijn vóór Beke, dus
voor het midden van de veertiende eeuw.
De vaagheid en de aanwijsbare fouten maken het anderzijds onwaarschijnlijk dat
dit deel geschreven is door een tijdgenoot van Folkold. Nadere analyse van de tekst
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In handschrift aanwezig in het archief van de abdij Berne. Roovers heeft het verhaal ook in
andere opzichten mooier gemaakt.
Deze versie van het verhaal is afgebeeld op een laat zestiende-eeuws paneel, vermoedelijk
uit de abdij afkomstig en nu aanwezig in het Museum voor religieuze kunst in Uden; daarover:
Van Bavel, ‘Eerste blik’. Zie afbeelding 6.
Chronographia, caput 53b, 107.
In de kroniek van de Clerc uten laghen landen bi der see, 50 en in het Chronicon Tielense,
130-131, vertaling door J. Kuys, e.a., Tielse kroniek, 58.
Chronographia, caput 53a, 103.
Coster, Kroniek, 55-57
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6 De legende van Folkold van Berne in vier taferelen
Folkold wordt belaagd door de vijand (links-boven); Folkold springt te paard in de Maas
(midden-boven); Folkold belooft een klooster te stichten en wordt op voorspraak van Maria gered
(hoofdscene); Folkold en Bescela wijden zich toe aan het kloosterleven (voorgrondrechts).
Laat-zestiende-eeuws paneel, 89 × 101 cm.
Uden, Museum voor religieuze kunst
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wijst uit dat dit inderdaad niet het geval is. Het kan niet geschreven zijn vóór 1208,
want in dat jaar werd de in de kroniek met Philips van Heinsberg verwarde Diederik
van Hengebach aartsbisschop van Keulen en, gezien de formulering ‘qui postea fuit’,
ook niet vóór 1212, het jaar waarin deze werd afgezet. Dat het verhaal over Folkold
niet vóór omstreeks 1200 werd geschreven blijkt ook uit de vermelding van de hertog
van Brabant; die titel, die in de plaats kwam van ‘hertog van Leuven’ kwam pas eind
twaalfde eeuw in zwang en werd na 1200 al snel algemeen gebruikt, zowel in
oorkonden als in verhalende bronnen99. Daarmee is de marge, waarbinnen het eerste
deel geschreven is, vernauwd tot tussen 1212 en omstreeks 1345.
Een nadere bepaling van de tijd van ontstaan is te vinden in wat expliciet en
impliciet wordt verteld over de plaats waarde burcht van Herman van Heusden stond.
Folkolds dienstman Arnoud Urlan had een stuk land ‘aan deze kant van de rivier,
tegenover de burcht’ (regel 51) en Hermans mannen steken om bij die akker te komen
met een bootje de Maas over (regels 53 en 56). Als hij Berne aanvalt, steekt Herman
met zijn legertje de brug bij Herpt over (regel 58) en na een mislukte aanval vluchten
zijn aanhangers daarheen (regel 89). Berne was dus van de burcht van Heusden
gescheiden door de Maas. Dat impliceert twee dingen: als de schrijver over de Maas
spreekt, bedoelt hij in deze passages kennelijk de Oude Maas en met Heusden wordt
dus Oudheusden bedoeld. Ten opzichte van de Nieuwe Maas liggen Berne en Heusden
immers aan dezelfde kant van de rivier.
De schrijver kent de nieuwe Maasloop wel: dat is de door hem als A aangeduide
rivier die ten oosten van Berne bij het niet te identificeren Opwert door Folkolds
bondgenoten werd overgestoken (regels 85-86). Met ‘Mosa’ duidt hij echter de Oude
Maas aan en hij moet dus, om voor zijn lezers begrijpelijk te zijn, geschreven hebben
toen die rivier nog realiteit was. De Oude Maas heeft tot in de jaren zestig van de
dertiende eeuw het karakter van een open rivier gehad100, maar kort na de afdamming
omstreeks 1270 stelde dit water weinig meer voor. Dit deel van de kroniek moet
geschreven zijn vóór die tijd.
Als de schrijver over Heusden - Oudheusden dus - spreekt, heeft hij het, anders
dan bij de Maas, kennelijk over een in zijn tijd niet meer bestaande situatie: ‘de burcht
die toen naast de kerk van Heusden stond’ (regels 51-52). Op het moment dat hij
schrijft staat die burcht dus ergens anders en dat moet wel in Heusden zijn. Over het
moment waarop de heren van Oudheusden een stukje naar het noorden verhuisden
is ons niets bekend101; de oudste vermeldingen van Heusden hebben zeker betrekking
op Oudheusden, maar de vraag is: tot wanneer102?
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Bonenfant, ‘L'origine’; Mohr, Geschichte, II, 16-17.
Henderikx, ‘Zorg’, 415 en noot 67.
Hardenberg, ‘Gegevens’, 21, dateert de verhuizing eind twaalfde eeuw.
Zie over de kwestie Heusden-Oudheusden ook Van der Velden, ‘Beknopte Geschiedenis’,
101-104. Van der Velden komt in dit artikel, dat mij pas na voltooiing van deze inleiding
onder ogen kwam, tot dezelfde conclusies.
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Een ‘ecclesia de Hosden’ vinden we in 1147 vermeld als bezit van het kapittel van
St. Jan in Luik103; dat het hier om Oudheusden gaat blijkt uit een oorkonde van 1285,
waarin deken en kapittel van St. Jan goederen van het kapittel in ‘Audehusedinne’
met het patronaatsrecht van de kerk daar in erfpacht geven aan de abdij Berne104. De
‘ecclesia de Osdinne’ die we in 1247 in het bezit van St. Truiden vinden105 moet dan
de kerk van het nieuwe Heusden zijn. Het oudste deel van de burcht van Heusden
‘zou nog van vóór 1200 kunnen dateren’106. In 1202 werd graaf Dirk VII van Holland
door de Brabantse hertog gevangen genomen bij of in de burcht van ‘Husden’107;
volgens een andere bron werd die burcht toen verwoest108. Het is verleidelijk om te
denken dat het daar nog om Oudheusden gaat en dat de burcht daarna in Heusden
herbouwd is. Daar lag de burcht niet naast de kerk, zoals we op de kaart van Van
Deventer kunnen zien. Het eerste deel van de kroniek moet geschreven zijn vóór
1247. Met die constatering vervalt alle aanleiding om te veronderstellen dat het
preciezere tweede deel van de kroniek ouder zou zijn dan het eerste.
Een aanwijzing dat het tweede gedeelte uiterlijk in 1246 voltooid werd zouden
we kunnen putten uit het feit dat de verkoop in dat jaar van de door abt Everhard I
verworven uithof Sanden (regel 230) aan het kapittel van St. Victor in Xanten109 niet
wordt vermeld, hoewel over de hoeve die de abdij in Dennenburg110 bezat wel wordt
gezegd dat die later verlaten is (regels 230-231). Sterk is het argument niet - de
schrijver laat zoveel weg. Er zijn echter andere argumenten om de voltooiing van de
kroniek vóór dat tijdstip te dateren.
Laten we eens kijken naar de structuur van het tweede deel. Over de tijd van de
eerste abt, Everhard I, worden we vrij uitvoerig ingelicht (capita 11-15). Over de
tweede abt, Hugo, is de kroniek kort (caput 16). De overige abten worden in het
lange caput 17 behandeld; vrij uitvoerig nog lezen we over de derde abt, Godschalk,
maar kort over Everhard II, Hendrik I en Arnoud, heel kort ten slotte over de laatste
drie abten, Diederik, Lodewijk en Wouter. Waarom worden die aantekeningen steeds
korter?
Het is heel waarschijnlijk dat de schrijver van het eerste deel - die mogelijk ook
de rest van de kroniek of althans een deel daarvan heeft geschreven - althans
aanvankelijk niet méér heeft willen schrijven dan is aangekondigd in het eerste deel
van de titel van het verhaal: ‘Hoe de abdij van Berne is gesticht door heer
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Obreen, OHZ, 141.
Camps, ONB, I, 418.
De Fremery, OHZ, 92.
Renaud, ‘Kasteel’, 48.
‘Annales Egmundenses’, 195.
Annales Parchenses, MHG, SS XVI, 606.
Sloet, OGZ, 663. In het ‘Allodium Bernensis ecclesiae’ wordt Sanden nog onder de bezittingen
van de abdij genoemd.
Het moet hier Dennenburg in het Land van Ravenstein betreffen en Udenhout is niet te
identificeren; het kan niet, andersom, gaan om Udenhout in de Meierij en een niet te
identificeren Dennenburg.
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Folkold’, een fundatiegeschiedenis dus. Als hij over de stichtingsoorkonde zegt dat
hij die wil ‘opnemen in dit boekdeel’ (regel 158), mag daaruit niet worden afgeleid
dat hij het plan had een heel boek te schrijven over de geschiedenis van de abdij; het
ging hem om Folkold en diens stichting. Ik vermoed dat hij zijn verhaal geschreven
heeft op de lege bladen achterin een boek - evangelieboek, prekenbundel of wat ook
- en dat boek is het bedoelde ‘boekdeel’. Nadat hij zijn verhaal over Folkold had
voltooid, is hij (of is een ander, of zijn anderen) verder gegaan; hij heeft (of zij
hebben) over de abten en wat er tijdens hun abbatiaat gebeurde wat bijgeschreven
tot het boek vol was. Zo is verklaard waarom de laatste aantekeningen zo kort
gehouden zijn en zo is ook het abrupte einde van de kroniek verklaard: er was nog
net ruimte om op te schrijven dat Wouter abt geworden was. Toch moet er voor
Wouters dood nog wel een plaatsje te vinden zijn geweest. Die is niet vermeld, dus
ik neem aan dat de laatste aantekening van de kroniek gemaakt is in het jaar dat
Wouter abt werd, dus vermoedelijk in 1231.
De vraag is ten slotte: hoeveel schrijvers zijn er aan het werk geweest? Heeft degene
die over Folkold schreef ook het tweede deel geschreven of is dat van de hand van
een of meer anderen? Ergens een grens te trekken op grond van stijlkenmerken of
woordgebruik is onmogelijk. Het verhaal is van begin tot eind stereotiep en vaak
nogal onhandig geschreven111; de woordenschat van de schrijver of schrijvers is
beperkt, we vinden eenzelfde formulering vaak herhaald112. Uit het feit alleen dat
‘pertesus’ in regel 130 met een accusatief en in regel 348 met een genitief is
geconstrueerd, durf ik niet tot verschillende schrijvers te besluiten.
Hiervóór is even als mogelijkheid gesuggereerd dat deel II geschreven zou zijn
door verschillende schrijvers, die steeds na de dood of het aftreden, van een abt iets
over diens abbatiaat zouden hebben toegevoegd. Zo kan het echter niet gegaan zijn.
Abt Everhard I overleed in 1168 en dat is te kort na Folkolds dood om de fouten in
deel I begrijpelijk te maken. Het aan hem gewijde deel van de kroniek is trouwens
zo uitvoerig dat het heel goed geschreven kan zijn door degene die over Folkold
schreef, dus pas na 1200. Van wat we over de vierde abt, Everhard II, lezen is om
een andere reden duidelijk dat het niet direct na zijn aftreden in 1204 of 1205
geschreven kan zijn. We lezen immers (regel 327) dat hij daarna nog lang leefde en
stokoud werd. Ook wordt al daarvóór (regels 322-323) gesproken over prior Arnoud,
‘die later abt werd’ en dat gebeurde pas in 1222. Vóór dat jaar kan het stukje over
Everhard II dus niet opgesteld zijn. Aan de andere kant wordt soms door heel precieze
informatie, zoals bijvoorbeeld de mededeling dat abt Godschalk voor de deur van
de slaapzaal van St. Andreas in Keulen werd begraven
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Bijvoorbeeld het zonderlinge ‘misericorditer ab eo petens’ (regel 147) - een soort prolepsis.
Enkele voorbeelden: ‘taliter precavit’ (regels 22 en 43), ‘contigit regem Ludgerum curiam
tenere apud’ (regels 39-40 en 100-101), ‘inundatio aquarum’ (regels 307 en 309), ‘pro
comparandis frugibus’ (regels 314 en 317).
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(regels 318-319), de indruk gewekt dat de schrijver daarvan, als hij het al niet had
meegemaakt, het toch had vernomen van een tijdgenoot van Godschalk.
Als de kopjes boven de capita oorspronkelijk zijn, kunnen we een grens trekken
na de dood van de derde abt in 1184 (regel 319), want het kopje boven het laatste
caput heeft geen betrekking op de na de derde komende abten. Dan moeten we echter
aannemen dat de mededeling over ‘heer Diederik die later aartsbisschop van Keulen
werd’ een toevoeging aan het oorspronkelijke verhaal is113; bovendien zijn de kopjes
vermoedelijk niet oorspronkelijk. Datzelfde geldt voor de mededeling dat het in 1222
negentig jaar geleden was dat de abdij werd gesticht (regels 344-345) - de formulering
wijst erop dat dat geen contemporaine aantekening is.
Bewijsbaar is het niet, maar ik ben al met al geneigd om aan te nemen dat - afgezien
van een aantal latere toevoegingen, waaronder vermoedelijk ook het tweede deel van
de kop van het verhaal (‘diens burcht stond daar vroeger namelijk’) - één schrijver
verantwoordelijk is zowel voor het deel over Folkold, waarbij hij geput heeft uit de
in de abdij bestaande traditie, als voor het vervolg tot regel 346 en misschien zelfs
voor de aantekeningen over de laatste drie abten. Het verhaal is dan of in 1222
geschreven en daarna nog aangevuld, ofwel in zijn geheel in 1231 opgesteld.

5 Verantwoording van tekst en vertaling
De teksteditie is gebaseerd op het vijftiende-eeuwse handschrift. De afschriften
daarvan zijn zonder betekenis voor de vaststelling van de tekst en de vele
tekstvarianten die ze bieden zijn niet in de tekstnoten opgenomen. In het handschrift
onleesbare letters zijn tussen vierkante haken geplaatst. Ik heb in de tekst van het
handschrift zo min mogelijk veranderd en bijvoorbeeld het zonderlinge ‘impreciaverat’
(regel 17) en ‘in ingens crevit’ (regel 154)114 laten staan en in regel 127 niet, zoals
eigenlijk voorde hand ligt, ‘viderunt’ toegevoegd. Op een klein aantal plaatsen heb
ik emendaties aangebracht, die in de tekstnoten zijn aangegeven. De tekst van de
oorkonde geef ik naar de recente editie van Camps115; de plaatsen waar de kroniek
daarvan afwijkt zijn in de tekstnoten aangegeven, maar spellings varianten alleen
waar het namen betreft. De door de schrijver van de oorkonde een aantal malen
gebruikte e caudata moest om technische redenen vervangen worden door een e
zonder staart.
De in het handschrift ontbrekende nummering van de capita heb ik toegevoegd.
Daarbij deed zich het probleem voor of in caput 8 ‘Tercio nonas augusti fundata
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Onmogelijk is het niet; zoals gezegd vertrouw ik caput 3 niet helemaal en ook de nogal
vreemd in het verhaal geplaatste mededeling over de stichting van de orde (regels 133-135)
kan een toevoeging zijn - het valt op dat daar ‘incepit’ staat waar we elders in de kroniek
‘cepit’ vinden (bijvoorbeeld regel 155).
Het lijkt een dittografie, maar ‘ingens crevit’ is ook geen fraai Latijn: vergelijk overigens
Ex. XIX: 19: ‘crescebat in maius’.
Als noot 6.
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est ecclesia Bernensis’ (regel 143) als kopje van een nieuw caput moest worden
opgevat. In die richting wijst de vergrote hoofdletter A van ‘Anno’ en het feit dat de
passage buiten de regelbreedte uitloopt. De betreffende woorden zijn echter niet in
rood of blauw geschreven. De doorslag geeft dat de kopiist een scheidingsteken heeft
aangebracht vóór hij ‘Tercio’ schreef: hij zal daar dus geen nieuw caput bedoeld
hebben.
Ik heb er naar gestreefd zo letterlijk mogelijk te vertalen en de soms onbeholpen
stijl van de kroniek in de vertaling niet te verhullen.
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II Quomodo ecclesia Bernensis per domnum Folcoldum sit fundata,
nam castrum ipsius antea ibidem steterat
[1] [1] Temporibus gloriosissimi principis Ludgeri et episcopi Traiectensis
[2] Andree fuif quidam nobilis vir,anomine Folcoldusa, in villa que vocatur
[3] Berna, in diocesib Traiectensi, in insula que vocatur Vrote et est in confiniis
[4] Hollandie et Thesandrie. Erat autem prefatus vir fortis et magnanimus,
[5] egregius miles in armis, acer in hostes, iniuriarum ultor, inter suos dulcis[6] simus. Hic habuit fratrem nomine Womarum, militem preclarum, quorum
[7] pater vocabatur Womarus et Hyrmegardis mater, utrique nobiles et preclari.
[8] Predictus itaque Folcoldus habebat castrum firmissimum Berne, in quo fuit
[9] turris eximia et murus in circuitu; in suburbio capella lapidea, in qua cotidie
[10] capellanus divina celebrabat; circa castrum vero pomerium. In hoc assultus
[11] plurimorum perpetiebatur et interitus, scilicet ducis Brabantie et comitis
[12] Hollandie et Hermanni de Hoesden et aliorum.
[13] Cum igitur quodam tempore dux cum exercitu valido castrum Bernense
[14] niteretur eruere et Folcoldus econtra ad resistendum plurimos congregasset
[15] tam amicos quam conducticios, contigit ut inter conductos milites precipuus
[16] esset Goeswinus, filius domni Goeswini de Hensberch, frater domni Theo[17] derici, qui postea fuit Coloniensis archiepiscopus. Hunc callide imprecia[18] verat dux ut traderet castrum supramemoratum tali factione ut, dum dux
[19] impressionem in castellum faceret, Goeswinusc in domum altiorem con[20] scenderet et indicaret Folcoldo ut suburbium defensaret et ita excluso eo cas[21] trum dederetur duci. Ipse vero divinitate propicia hunc dolum presentiens ta[22] liter precavit. Nam cum hostiles cunei appropinquarent, dictus Goeswinus
[23] Folcoldo inquit: ‘Bonum mihi videtur quod descendatis ab antemurali, ut
[24] eos arceatis’. Cui Folcoldus: ‘Longeva est consuetudo ut conducticii primi
[25] sint in certamine. Proinde volo ut descendatis et suburbium viriliter defen[26] datis’. Et cum rationabiliter istis non posset contradicere, descendit. Post
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Ontbreekt.
Ontbreekt.
Verbeterd uit dioceci.
quod Goeswinus.
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II Hoe de abdij van Berne is gesticht door heer Folkold; diens burcht
stond daar vroeger namelijk
[1] Ten tijde van de roemruchte vorst Ludger1 en bisschop Andries van Utrecht2
leefde er een edel man, Folkold geheten, in het dorp Berne, in het bisdom Utrecht,
in de waard Vrote3, die in het grensgebied van Holland en Taxandrië ligt. Hij was
een fier en dapper man, een uitmuntend ridder in de strijd, fel jegens zijn vijanden,
wreker van onrecht, maar allerzachtmoedigst onder zijn eigen mensen. Hij had een
broer, Womer geheten, een voornaam ridder; hun vader heette Womer en hun moeder
Irmgard, beiden edel en voornaam.
Deze Folkold dan bezat de zeer sterke burcht Berne, waarin een voortreffelijke
toren stond, met daaromheen een muur. In de voorburcht bevond zich een stenen
kapel, waarin een kapelaan dagelijks de mis opdroeg. Bij de burcht lagen boomgaard
en moestuin. In deze burcht doorstond hij standvastig de dood en verderf zaaiende
aanvallen van velen, namelijk van de hertog van Brabant4, de graaf van Holland5,
Herman van Heusden6 en anderen.
Toen nu op zeker ogenblik de hertog met een sterk leger een poging deed de burcht
van Berne te verwoesten en Folkold van zijn kant, om zich daartegen te verzetten,
een groot aantal bondgenoten en huurtroepen had bijeengebracht, wilde het geval
dat van de huurlingen Gozewijn7 de belangrijkste was, een zoon van heer Gozewijn
van Heinsberg en een broer van heer Diederik8, die later aartsbisschop van Keulen
werd. Deze man was door de hertog listig omgekocht om hem als volgt op slinkse
wijze de bovengenoemde burcht uit te leveren: terwijl de hertog een aanval op het
kasteel deed, moest Gozewijn de woontoren opgaan en Folkold een hint geven om
de voorburcht te verdedigen; als Folkold op die manier buitengesloten was, zou de
burcht aan de hertog worden overgegeven. Folkold echter had er door Gods genade
een voorgevoel van dat het een list was en hij heeft die als volgt verijdeld. Toen de
vijandelijke scharen naderden, zei die Gozewijn namelijk tegen Folkold: ‘Het lijkt
me goed dat U van de omloop naar beneden gaat om hun aanval af te weren’. Waarop
Folkold: ‘Het is een oude gewoonte dat huurlingen voorgaan in de strijd. Daarom
wil ik dat U naar beneden gaat en de voorburcht manhaftig verdedigt’. En aangezien
de ander dat bevel redelijkerwijs niet kon tegenspreken, is hij naar beneden gegaan.
Achter hem sloot Folkold de poort-
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Lotharius III van Duitsland, 1125-1137.
Bisschop 1128-1139.
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[27] quem Folcoldus portas clausit illique dixit: ‘Abite, quia domum Folcoldi
[28] amodo non tradetis’. At ille confusus discessit et castrum illesum permansit.

[29] [2] De morte Wichardi comitis.
[30] Istis eciam diebus mansit apud Wijck comes quidam, Wichardus nomine,
[31] sub cuius comitatu erat tota Vrota et Woudrichemerwert et magna pars de
[32] Bomelrewert. Hic misit piscatores suos in lacum qui iacebat inter Berne et
[33] Hoesden, sed contradicentibus hominibus domni Folcoldi cum rubore re[34] versi sunt. Unde iratus Wichardus equum ascendit, piscatores sec[um]
[35] comitari precepit et laxare retia in capturam iussit. At dominus de Berna
[36] blande rogavit eum ab incepto desistere. Ille vero minis et contumeliis eum
[37] affecit. Quod ille non sustinens lancea prefatum comitem perfodit et mor[38] tuus a suis ad propria revectus est et sepultus.
[39] Enimvero emensoa aliquanto tempore inimiciciis istis durantibus, contigit
[40] regem Ludgerum curiam tenere apud Novimagium. Filii autem occisi cum
[41] amicis decreverunt querimoniam deponere coram rege de patris morte.
[42] Noscens itaque Folcoldus regem iustum iudicem et acerrimum vindica[43] torem causarum imminens periculum taliter precavit. Viam namque illo[44] rum, per quam ituri erant ad regem, iuxta Winsen cum cognatis et amicis
[45] operiebatur et cum eos appropinquare vidisset, nudis pedibus ipse et sui
[46] nudos gladios cervicibus imponentes coram ipsis prociderunt et veniam
[47] petierunt. Illicque divina opitulante gratia et interventu bonorum virorum
[48] qui aderant filiis prefati Wichardi satisfactum est deb morte patris et ita re[49] conciliati intraverunt curiam regis.
[50] Prelibatus domnus Folcoldus habuit quendam famulum, nomine Arnol[51] dum Urlan. Hic possedit agrum quendam ex ista parte Mose contra castrum
[52] quod tunc situm erat iuxta ecclesiam Hoesden, in quo pisam seminaverat.
[53] Famuli autem domni Hermanni castellani transeuntes Mosam pisam illam
[54] rapuerunt et dampnum illi magnum intulerunt. Unde dolens Arnoldus
[55] abscondit se in eodem agro; cumque supervenisset carpentibus pisam, gravi[56] bus verberibus eos affecit et cruentatos ad navem ire compulit. Quod dom[57] nus Hermannus gravi animo suscepit et sperans se castrum Bernense dolo
[58] invasurum, collectis militibus transivit pontem Herpt et insperatus Bernen[59] sibus supervenit.

a emeso.
b de de.
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deuren en hij riep hem na: ‘Maak dat U wegkomt, U zult Folkolds huis nooit meer
verraden’. Perplex droop hij af en de burcht bleef behouden.

[2] Over de dood van graaf Wichert.
In diezelfde dagen woonde te Wijk een graaf, Wichert9geheten, die de grafelijke
macht uitoefende in geheel Vrote en de Woudrichemmerwaard en een groot deel van
de Bommelerwaard. Hij zond zijn vissers naar een wiel dat tussen Berne en Heusden
lag, maar aangezien de mannen van heer Folkold hun het vissen verboden, zijn ze
beschaamd huiswaarts gekeerd. Daardoor vertoornd besteeg Wichert zijn paard, hij
beval zijn vissers met hem mee te gaan en gelastte hun de netten voor de visvangst
uit te werpen. De heer van Berne vroeg hem vriendelijk die onderneming op te geven.
Wichert echter slingerde hem bedreigingen en beledigingen naar het hoofd. Dat liet
hij zich niet welgevallen en met zijn spies doorboorde hij die graaf, waarna diens
mannen het lijk naar huis hebben teruggebracht en begraven.
Nadat er nu enige tijd was verlopen waarin die veten voortduurden, gebeurde het
dat koning Ludger een hofdag hield in Nijmegen10. De zoons van de gedode besloten,
samen met hun bondgenoten, een aanklacht bij de koning in te dienen over de
doodslag op hun vader. In de wetenschap dat de koning een rechtvaardig rechter was
en misdaden onverbiddelijk bestrafte, heeft Folkold het dreigende gevaar als volgt
afgewend. Met zijn verwanten en bondgenoten wachtte hij hen, op hun reisweg naar
de koning, bij Winssen op en toen hij hen zag aankomen, wierpen hijzelf en zijn
gezellen zich blootsvoets en met het blote zwaard op hun nek voor hen ter aarde en
vroegen om vergiffenis. En daar is, door de hulp van Gods genade en door de
tussenkomst van goede lieden die daarbij waren, aan de zoons van de eerdergenoemde
Wichert genoegdoening verschaft voor de doodslag op hun vader; aldus verzoend
zijn ze naar de hofdag van de koning gegaan.
De reeds genoemde heer Folkold had een dienstman, Arnoud Urlan geheten. Die
bezat aan deze kant van de Maas11, tegenover de burcht die toen naast de kerk van
Heusden12 stond, een stuk akkerland, waarop hij erwten had gezaaid. De dienstmannen
nu van heer Herman, de kastelein, staken de Maas over, roofden de erwtenoogst en
berokkenden hem grote schade. Daardoor gekrenkt verborg Arnoud zich op die akker;
hij overviel de erwtenplukkers, ranselde hen stevig af en joeg hen met bebloede
koppen naar hun bootje terug. Heer Herman nam dat hoog op en in de hoop dat hij
door een list de burcht van Berne kon binnendringen verzamelde hij zijn ridders,
stak de brug van Herpt over en stond onverwacht voor de Berners.

9
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Zie bladzijde 101.
Zie bladzijde 103.
De Oude Maas, zie bladzijde 113.
Oudheusden, zie bladzijde 113.
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[60] In castro vero erant quinque ex clientibus Folcoldi, ex quibus prefatus Ar[61] noldus descenderat in hagam ad incidendos stipites; qui audiens strepitum
[62] populi et collisionem armorum suspexit ad castrum et vidit socios sibi in[63] nuentes. Ipse vero imminens periculum devitans celeri cursu ingressus est
[64] castrum. Et hii quinque cum sagittis et balistis arcebant hostes ab assultu et
[65] sic Hermannus reversus est Hoesden.
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]

Illis auditis Folcoldus, qui eo tempore morabatur Altvorse, eo quod esset
comes inter Mosam et Walum - nam omnes iusticie a Moldeke usque
Herwerdea eius fuerunt exceptis villulis Wichenb et Nifrich - cum esset
vir animosus, collectis hominibus et amicis venit Hoesden et impetum fecit
in adversarios. Sicque facta est longa concertatio inter eos.

[71] Quodam itidem tempore Hermannus de Hoesden [c]ollegit exercitum co[72] piosum, inter quos erat quidam potens miles nomine Heynricus Munt, qui
[73] erat villicus ducis Brabantie, et hic cum multis venerat in eius auxilium. Ob[74] sidione autem facta idem Heynricus proterve locutus est, dicens se adeo ar[75] matum ut nec Deus nec dyabolus eum ledere posset, nisi in oculis tantum.
[76] Et sic factum est ut in primo conflictu a balistariis vulneratus in oculum
[77] statim expiraret. Ipsa eciam die quidam miles egregius de Bruchem occisus
[78] est et alii quamplurimi vulnerati et occisi. Hoesdenses vero cum merore et
[79] luctu reversi sunt.
[80] Alio item tempore prefatus Hermannus contraxit exercitum de terra ducis
[81] Brabantie et de comitatu Hollandie, qui semper ei fuerunt auxilio, ut obsi[82] deret Bernam. Et presciens Folcoldus misit nuncios ad consobrinum suum
[83] Gerardum Brewe de Druthen et ad Florentium de Winsen et alios homines
[84] cognatos et amicos suos, qui in unum conglobati venerunt ei in auxilium. Et
[85] cum iam inimici essent ante castrum, prefati milites transierunt vadum fluvii
[86] qui dicitur A ad orientalem partem in loco qui dicitur Opwert, insciis ini[87] micis. Illi vero qui in castro fuerunt videntes amicos innuerunt eis vexillo ut
[88] se armarent. Quod et factum est. Et sic preparati irruerunt in hostes, qui
[89] statim in fugam versi sunt, fugientes versus Herpt. Et insequentibus aliis pe[90] rierunt illo die inter submersos et occisos circiter quinquaginta viri.

a Herwede.
b Withen.
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In de burcht bevonden zich vijf van Folkolds dienaren, van wie de eerdergenoemde
Arnoud omlaag gegaan was naar een kreupelbosje om staken te kappen13. Toen hij
rumoer van krijgsvolk en wapengekletter hoorde, keek hij omhoog naar de burcht
en zag zijn makkers naar hem wenken. Hij rende de burcht binnen en ontkwam zo
het dreigende gevaar. Met zijn vijven weerden ze met pijlen en kruisbogen de
vijandelijke aanval af en zo is Herman naar Heusden teruggekeerd.
Op het bericht hiervan heeft Folkold, die op dat moment in Altforst verbleef, omdat
hij graaf was tussen Maas en Waal - alle gerechten van Mook tot Heerewaarden
hoorden hem namelijk toe, behalve de dorpjes Wijchen en Niftrik -, aangezien hij
een moedig man was, zijn mannen en bondgenoten verzameld; hij trok naar Heusden
en deed een aanval op zijn tegenstanders. Aldus is een langdurig conflict tussen hen
ontstaan.
Zo heeft Herman van Heusden op een keer een talrijk leger verzameld, waarbij
zich een dapper ridder bevond, Hendrik Munt geheten, een meier van de hertog van
Brabant, en die was Herman met een talrijk gevolg te hulp gekomen. Toen nu het
beleg geslagen was, heeft die Hendrik drieste taal gesproken: hij zei dat hij zo goed
geharnast was dat God noch duivel hem op een andere plaats dan in zijn ogen kon
kwetsen. En zo gebeurde het dat hij bij het eerste treffen door de kruisboogschutters
in het oog gewond werd en terstond de laatste adem uitblies. Op diezelfde dag is een
uitmuntend ridder uit Bruchem gesneuveld en werd een menigte anderen gewond en
gedood. Die van Heusden zijn daarop in droefheid en rouw huiswaarts gekeerd.
Weer een andere keer heeft die Herman om Berne te belegeren een leger
bijeengebracht uit het gebied van de hertog van Brabant en het graafschap Holland,
die hem altijd steunden. Folkold had daar lucht van gekregen en hij zond boden naar
zijn neef Gerard Brewe14 van Druten, naar Floris van Winssen15 en zijn andere
verwanten en bondgenoten; vereend kwamen zij hem te hulp. En toen de vijanden
al voor de burcht stonden, staken de eerdergenoemde ridders op een doorwaadbare
plaats, Opwert16 geheten, aan de oostkant17 de rivier de A18 over, zonder dat de vijanden
dat wisten. Zij die in de burcht waren echter zagen hun vrienden komen en gaven
hun met een vlag een teken dat ze hun wapens moesten grijpen. Dat deden ze en
aldus klaar voor de strijd stormden ze los op de vijanden, die terstond op de vlucht
sloegen naar Herpt. De anderen zetten hen na en die dag zijn omstreeks vijftig man
omgekomen, deels verdronken, deels gedood.
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Voor de palissade?
Zie bladzijden 100-101.
Zie bladzijde 101.
Ongeïdentificeerd.
Namelijk van Berne.
De Nieuwe Maasloop, zie bladzijde 113.
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[91] [3] Qualiter miraculose evasit, ne caperetur ab inimicis.
[92] Item alio tempore, cum transiret Folcoldus per insulam Bomelrewert, inimi[93] ci eius posuerunt ei insidias iuxta villam que vocatur Hemert. Ipse vero ar[94] matus insedit equo cumque non esset evadendi locus, per crepidinem fluvii
[95] fugiens in ipsum ab alta ripa cum equo insiliit. Et quod mirum dictu est, per
[96] profunditatem fundi tulit eum equus ad alteram ripam illesum versus cas[97] trum. Et cum esset in tanto periculo, vovit Deo quod se et sua omnia Eius
[98] manciparet obsequio.

[99] [4] Quomodo reconciliatus est inimico suo.
[100] Cum autem diutine inimicicie essent inter Folcoldum et Hermannum, con[101] tigit regem Ludgerum curiam tenere apud Inferius Traiectum, ad quam con[102] fluxit multitudo nobilium, in qua eciam Folcoldus prepararat sibi hospitium
[103] omnibus bonis refertum. Hermannus vero tarde adveniens nullum poterat
[104] habere hospitium, unde compulsus equos suos cepit stabulare in platea. Quo
[105] comperto dominus de Berna propter ing[e]nitam nobilitatem doluit misitque
[106] honestiores milites de suis ad eum, supplicans ut propter honorem patrie in[107] traret hospitium suum pariterque convivarent; finita autem curia unusquis[108] que ad sua remearet ita ut illuc venerat. Annuit ille et ad eum declinavit. Fac[109] tum est autem divina opitulante clementia ut inter familiaria colloquia et
[110] opulentissimas epulationes, quas idem Folcoldus sibi preparari iusserat, ex
[111] animo reconciliarentur et dimissa curia quasi fratres reverterentur, qui ini[112] mici illuc venerant.

[113] [5] Quomodo Folcoldus Bescelam duxit uxorem.
[114] Temporibus domni Folcoldi Bernensis mansit quidam nobilis vir in Maes[115] mond, qui vocabatur Crafth; qui cum provecte esset etatis, duxit quandam
[116] iuvenculam pulchram, Bescelam nomine, de Zumeren ortam. Que cum non
[117] consentiret cohabitare seni fugissetque ab eo, per hoc allexit eam et reduxit,
[118] quod hereditavit eam omnibus bonis suis tam mobilibus quam immobilibus
[119] post mortem suam. Cum autem prefatus Crafth cessisset in fata, domnus
[120] Folcoldus eandem Bescelam duxit in uxorem cum omnibus bonis prefati
[121] viri, licet ante cum ea mechatus fuerit et commater eius extiterit.
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[3] Hoe hij op wonderbaarlijke wijze aan gevangenneming door zijn vijanden
is ontkomen.
Een andere keer, toen Folkold door de Bommelerwaard trok, legden zijn vijanden
hem een hinderlaag bij het dorp Hemert19. Hij zat geharnast te paard en aangezien er
geen ruimte was om te ontsnappen, vluchtte hij over de rivierdijk en sprong met zijn
paard van de hoge oever in de rivier. En het mag een wonder heten: zijn paard heeft
hem over de diepe rivierbodem ongedeerd naar de andere oever, naar de burcht,
gedragen. En terwijl hij zich in zo'n groot gevaar bevond, heeft hij God de gelofte
gedaan dat hij zichzelf en zijn gehele bezit aan Zijn dienst zou opdragen.

[4] Hoe hij zich met zijn vijand heeft verzoend.
Toen de vetes tussen Folkold en Herman al een hele tijd voortduurden, gebeurde het
dat koning Ludger een hofdag hield in Utrecht20. Een menigte edelen stroomde
daarheen, onder wie ook Folkold, die zijn intrek had genomen in een van alle
gemakken voorziene herberg. Herman echter kon, omdat hij laat aankwam, geen
herberg meer vinden en was daardoor gedwongen zijn paarden op straat te stallen.
Toen de heer van Berne dat vernam, deed hem dat vanwege zijn aangeboren
edelmoedigheid leed; hij zond de aanzienlijkste ridders uit zijn gevolg naar hem toe
en verzocht hem nederig omwille van de eer van hun geboortestreek zijn intrek bij
hem te nemen en aan te zitten aan zijn tafel; na afloop van de hofdag zou elk dan
weer naar huis gaan zoals hij was gekomen. Herman stemde toe en begaf zich naar
Folkold. Zo is het door Gods goedheid gebeurd dat zij die als vijanden daarheen
waren gekomen zich, onder vriendschappelijke gesprekken en rijk voorziene
maaltijden, die Folkold zich had laten bereiden, van ganser harte met elkaar
verzoenden en na afloop van de hofdag als broeders terugkeerden.

[5] Hoe Folkold Bescela heeft getrouwd.
Ten tijde van heer Folkold van Berne woonde in Maasmond21 een edel man, Crafth
geheten, die, toen hij al op jaren was, een mooi jong meisje uit Someren heeft
getrouwd, Bescela geheten. Zij weigerde echter met de grijsaard samen te wonen en
liep van hem weg; daarop lokte hij haar terug door te bepalen dat zij na zijn dood al
zijn bezittingen, roerend en onroerend, zou erven. Maar toen deze Crafth ter ziele
was gegaan, heeft heer Folkold die Bescela tot vrouw genomen, met alle goederen
van haar man, hoewel hij te voren overspel met haar had gepleegd en zij zijn bijzit
was geweest.
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[122] [6] Quomodo miraculose previsus est habitus noster in loco Bernensi.
[123] Erat autem in prospectu castri Bernensis quoddam pratum, quod creverat ex
[124] alluvione aquarum, in quo vigiles qui custodiebant munitionem frequentis[125] sime viderent portentuose conventum dealbatorum virorum, cum nondum
[126] homines nostri habitus visi fuerint in terra nostra. Persepe eciam cantum
[127] dulcissimum audierunt et templum et diversa edificia erigi, sicut postea rei
[128] probavit eventus.

[129] [7] Quomodoa Folcoldus mundo renunciare disposuit et Christo servire.
[130] Folcoldus itaque in proximo pertesus illecebras mundi et vanitates seculi ex
[131] intimo cordis affectu cepit excogitare, qualiter Deo serviret et sua omnia di[132] vino servicio manciparet.
[133] Anno ab incarnacione Domini millesimo centesimo vicesimo ordo Pre[134] monstratensis incepit per domnum Norbertum, postea Magedeburgensem
[135] archiepiscopum.

[136] [8] Quomodo Rodenses remisit.
[137] Anno Domini millesimo centesimo tricesimo tercio domnus Folcoldus de
[138] Berna misit ad abbatem Rodensem, rogans ut ei mitteret viros religiosos, qui
[139] apud Bernam in predio eius claustrum construerent ibique Deo servirent.
[140] Abbas autem annuit et conventum misit. Qui cum ei cohabitassent per an[141] num, remisit eos ad propria, eo quod carnibus et vino uti vellent et lautius
[142] victitare et pauperiem Christi nollent ymitari.
[143] Tercio nonas augusti fundata est ecclesia Bernensis. Anno Domini mil[144] lesimo centesimo tricesimo quarto, cum completi essent anni quatuordecim
[145] ab inchoacione ecclesie Premonstratensis et sex a fundatione ecclesie de
[146] Insula beate Marie, venit Folcoldus prefatus de Berna ad abbatem de Insula
[147] sancte Marie virginis, misericorditer ab eo petens ut daret ei commilitones,
[148] qui in patrimonio suo cum eo Deo servirent. Abbas autem Robertus, ex
[149] voluntate et convenientia domni Andree, episcopi Traiectensis, misit cum
[150] eo viros religiosos: domnum Everardum, sanctitate eximium, et magistrum
[151] Gerardum, priorem primum, et Onulfum, germanum prefati Everardi, et
[152] consobrinum eorum, Onulfum iuniorem, qui omnes erant apprime liberali[153] bus studiis imbuti et nati erant de Brusellis, et cum eis alios commilitones,
[154] qui omnes erant voluntarii in disciplina regulari, per quos valuit et in ingens
[155] crevit et a quibus cepit religio apud nos.

a Quare.
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[6] Hoe ons habijt reeds te voren op wonderbaarlijke wijze in Berne is gezien.
In het zicht van de burcht van Berne lag een door aanslibbing ontstane weide. Daarin
zagen de schildwachten die 's nachts de sterkte bewaakten menigmaal als teken van
God een groep in het wit geklede mannen bijeen, hoewel nog niemand in onze streek
mensen in ons habijt had gezien. Heel vaak ook hoorden zij een allerlieflijkst gezang
en het optrekken van een kerk en verschillende gebouwen, zoals later inderdaad is
uitgekomen.

[7] Hoe Folkold heeft besloten de wereld te verzaken en Christus te dienen.
Kort daarna vatte Folkold weerzin op tegen de verlokkingen van de wereld en de
ijdelheden van het aardse leven, en vanuit het diepst van zijn hart begon hij te
overdenken hoe hij God kon dienen en zijn hele bezit ten dienste van God kon stellen.
In het jaar 1120 vanaf de menswording des Heren is de premonstratenzer orde
gesticht door heer Norbert, de latere aartsbisschop van Maagdenburg22.

[8] Hoe hij de Rodensers heeft teruggestuurd.
In het jaar des Heren 113323 zond heer Folkold van Berne een bode naar de abt van
Rolduc met het verzoek hem kloosterlingen te zenden om in Berne op zijn grond een
klooster te bouwen en daar God te dienen. De abt stemde toe en zond een convent.
Nadat ze een jaar met hem te zamen hadden gewoond, heeft hij hen naar hun klooster
teruggestuurd, omdat ze vlees en wijn wilden gebruiken en te weelderig leven, en
Christus' armoede niet wilden navolgen.
Op 3 augustus24 is de abdij van Berne gesticht. In het jaar des Heren 1134, toen
veertien jaren waren verstreken sinds het begin van de abdij van Prémontré en zes
sinds de stichting van de abdij van Mariënweerd25, is die Folkold van Berne naar de
abt van Mariënweerd gegaan en hij heeft deze verzocht zo goed te zijn hem
medestrijders te geven om op zijn erfgoed samen met hem God te dienen. Abt Robert26
zond, met goedvinden en instemming van heer Andries, de bisschop van Utrecht,
kloosterlingen met hem mee, te weten: heer Everhard, uitblinkend door zijn heilig
leven; meester Gerard, de eerste prior; Onulf, een volle broer van die Everhard; en
hun neef, de jonge Onulf, allen zeer goed onderlegd in de vrije kunsten en afkomstig
uit Brussel, en met hen andere medestrijders, allen gehoorzaam aan de regeltucht.
Met hen begon het kloosterleven bij ons, door hun toedoen werd het sterk en maakte
het een geweldige groei door.
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[156] Domnus autem Andreas, episcopus Traiectensis, per privilegium suum
[157] confirmavit factum domni Robertia abbatis et fratris Folcoldi, quod dignum
[158] duximus inserere huic volumini ad memoriam posterorum.

[159] [9] Confirmacio fundacionis ecclesie nostre per episcopum
Traiectensem.
[160] In nomine Domini, amen.b Egob Andreas, misericordia Dei qua vocat ea
[161] que non sunt ecclesie Traiectensis episcopus.
[162] Quo studio quave sollicitudine sit invigilandum his qui sibi nichil reli[163] querunt ut nudi sequerentur nudum Iesumc, pietas fidelium novit, que pelles
[164] animalium tanquam potestates sublimes ad excipiendas tempestates taber[165] naculo superposuit, quatinus intra tabernaculum purpura contemplativorum
[166] tranquilla pace resplendeat et lumen honeste vite circumquaque diffundat.
[167] Et nos igitur hoc pro posse nostrod emulantes presenti scripto presentibus
[168] et posteris edicimus, quod Folkolduse de Berna, vir liber et dives, sed et uxor
[169] eius Bescela, inspiratione Dei sane intelligentes cedros Libani, quas plan[170] tavit Dominus, nidum deberef passeribus, ad honorem Dei et Theotocos
[171] beate virginis Marie abbati Rodbertog de Insula eiusdem beate matris ip[172] sam Bernam cum omnibus suis apertinentiis, Masemundehiquoque cum
[173] omnibus suis attinentiis, necnon Erthepe, que est in Tessandria, cum omni[174] bus suis attinentiisi, sed et Altfursej cum omnibus suis attinentiis, item etiam
[175] Merseberchk cum omnibus usibusl quos seculo viventes inibi iure opti[176] nuerunt, per manus nostras tradiderunt.
[177] Abbas autem prememoratus ex canonicis suis abbatem idoneum excipiens,
[178] superadditis ei conservism et commilitonibus Dei, predicte Berne per manus
[179] nostras imposuit ecclesiamque illam, ab omni sua vel successorum suorum
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Everardi.
Ontbreekt.
Ontbreekt.
Christum.
pro posse nostro hoc.
Folcoldus.
habere.
Roberto.
Maesmond.
Ontbreekt, in de marge bijgeschreven door zestiende-eeuwse hand, met verwijsteken in de
tekst na Maesmond.
Ontbreekt, in de marge bijgeschreven door zestiende-eeuwse hand, met verwijsteken in de
tekst na Maesmond.
Altfurge.
Mersberch.
usibus suis.
consociis, door de zestiende-eeuwse hand interlineair verbeterd in conservis.
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[180] obedientia et commodo temporali penitus absolutam, nostro regimini et
[181] obedientie substituit, nil iuris aut respectus in ecclesia sibi predicta reser[182] vans, preterquam si minus ordinate quid egerint, coadiuvante tunc loci pre[183] sentis abbaten, ammonitione fraterna secundum tenorem matricis ecclesie
[184] corripiat et emendet.
[185] Nos item predictam ecclesiam ab omni tam nostra quam fidelium nos[186] trorum exactione liberam ex hoc nunc edicimus et facimus, nichil excipien[187] tes preter orationes et obedientiam filialem. Sepulturamo etiam et inunc[188] tionem infirmorum suorum tantum, sed et ipsum oleum, secundum quod
[189] ecclesie in Insula predictao concessimus, concedimus et ipsis, absque con-

n
o
o

presente abbatis.
Ontbreekt, in de marge bijgeschreven door de zestiende-eeuwse hand, met verwijsteken in
de tekst na Sepulturam.
Ontbreekt, in de marge bijgeschreven door de zestiende-eeuwse hand, met verwijsteken in
de tekst na Sepulturam.
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Heer Andries, de bisschop van Utrecht, heeft het werk van abt Robert en broeder
Folkold door zijn oorkonde bevestigd; wij hebben het juist geacht deze in dit boek
op te nemen ter herinnering voor het nageslacht.

[9] De bevestiging van de stichting van onze abdij door de bisschop van
Utrecht.
In de naam des Heren, amen. Ik Andries, door de barmhartigheid Gods, waardoor
Hij tot het ambt roept wat niets is27, bisschop van de kerk van Utrecht.
Met welk een toewijding en welk een zorg gewaakt dient te worden over hen die
niets voor zichzelf hebben behouden om naakt de naakte Jezus te volgen, dat weet
de zorgzame liefde der gelovigen, die dierenhuiden als verheven machten om de
stormen af te weren boven het tabernakel heeft gespannen, opdat binnen het tabernakel
het purper der contemplatieven in ongestoorde vrede moge schitteren en het licht
van een eerzaam leven naar alle richtingen moge uitstralen.
Ook wij volgen dit dus naar ons beste kunnen na en maken door deze oorkonde
aan de nu levenden en het nageslacht bekend, dat Folkold van Berne, een vrij en rijk
man, en zijn vrouw Bescela te zamen, door een ingeving Gods helder inziende dat
de ceders van de Libanon, die de Heer geplant heeft, een nest moeten verschaffen
aan de mussen, ter ere van God en van de moeder Gods, de Heilige Maagd Maria,
aan abt Robert van Mariënweerd Berne zelf met alles wat daaronder valt, verder
Maasmond met alles wat daartoe behoort, tevens Erp, dat in Taxandrië ligt, met alles
wat daartoe behoort, voorts Altforst met alles wat daartoe behoort, en ook
Maarsbergen met alle gebruiksrechten die zij, toen ze nog in de wereld leefden, daar
rechtens bezaten, door onze hand hebben geschonken.
De voornoemde abt nu heeft uit zijn kanunniken een bekwame abt gekozen en
deze, vergezeld van mededienaren en medestrijders in God, door onze hand aan het
hoofd gesteld van het voornoemde Berne. Deze abdij, geheel vrijgesteld van alle
gehoorzaamheid aan hem en zijn opvolgers en van betaling van wereldlijke lasten,
heeft hij onder ons bestuur en ons geestelijk gezag gesteld, zonder zichzelf in de
voornoemde abdij enig recht of de erkenning van zijn gezag voor te behouden, behalve
dat hij, wanneer zij zich niet geheel aan de regel zouden houden, hen in samenwerking
met degene die dan abt is van dat klooster met een broederlijke vermaning zal berispen
en corrigeren, op de manier waarop dat in het moederklooster gebeurt.
Voorts verklaren wij en stellen wij de voornoemde abdij van nu af aan vrij van
elke vordering, zowel van onzentwege als van onze getrouwen, niets uitzonderend
dan gebeden en de gehoorzaamheid die een kind betaamt. Ook het begraven en de
ziekenzalving, maar alleen voor hun eigen mensen, en ook de olie zelf, staan wij hun
toe, zoals wij die aan de voornoemde abdij van Mariënweerd hebben toege-

27

Zie voor deze verlating en voor de overige verwijzingen naar de bijbel in de oorkonde:
Vollebregt, ‘Schriftcitaten’.
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[190] sensu vero aut conductu sacerdotum comprovincialium nullum ex ipsorum
[191] parochianis excipient mortuum vel sepelient.
[192] Et ne quid contractuum legibus hec conscriptioa minus dehabeat, tempus
[193] ac testes assignavimus et sigilli nostri impressione firmavimus, multiplica[194] tab in omnesc benedictione qui ad predictam ecclesiam ea que iusta sunt
[195] custodiunt, invasoribus autem manus anathematis et eterne dampnationis
[196] obtendentes.
[197] Et hec quidem gesta sunt Unigeniti eterni anno incarnationis millesimo
[198] CoXXXoIIIIod, indictione XIIae, anno verof regnif Lotharii Xg, imperii
[199] vero eiusdem anno IIh, episcopatus autem meii annoi VIIj, presentibus
[200] testibus subscriptis: Hartberto maioris ecclesie preposito, Lutbertok eius[201] dem ecclesie decano, Herimannol prepositom ecclesiem sancti Bonifa[202] ciin,o Lutberto eiusdem ecclesie decanoo, Lutbertop decano de sancto Petro;
[203] canonicis: Ottone, Ascelinoq, Themoner Alardo, Conrado, Alberone, Cri[204] santo, Blitheros, Willemnot; liberis hominibus: Arnoldo iuvene comite de
[205] Cleueu, Gerungo de Asprev, Willelmow filio comitis Willelmix; ministeri[206] alibus: Eremboldoy, Rothericoz, Gisalbertoaa, Alfardobb sculteto, Arnoldo
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[207] castellano.

[208] [10] Quomodo Folcoldus intravit ordinem nostrum.
[209] Post hoc domnus Folcoldus naufragosum mundum derelinquens Christi
[210] iugo se subiecit et habitum nostrum induit et in eo quindecim annis vixit. Et
[211] qui antea fuerat superbus, factus est humilimus ita, ut vitulos pasceret. Deni[212] que factum est ut quodam tempore fratres conversi ad hoc recepti mulgere
[213] vaccas dedignarentur. Frater autem Folcoldus arrepto multrali vaccam
[214] petiit; quo viso fratres celerrime quod iussi fuerant opus obedienter imple[215] verunt.
[216] Uxor vero eius domna Bescela fastum seculi derelinquens sanctimoni[217] alium habitum sumpsit et cum sororibus, quas de seculo ad se traxerat, apud
[218] Babiloniam claustrum construere temptavit, sed displicuit ei locus eo quod
[219] esset palustris. Indeque profecta est ad locum qui dicitur Wort ibique eccle[220] siam edificavit; et tante sorores in brevi ibi recepte sunt, quod computaban[221] tur circiter septuaginta.
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staan; zonder toestemming en vergunning evenwel van de omwonende
parochiegeestelijkheid zullen zij geen van hun parochianen na diens dood opnemen
en begraven.
En opdat deze beoorkonding geheel aan de formele vereisten voldoet en
rechtsgevolgen heeft, hebben wij de datum en de getuigen erbij aangetekend en er
door de afdruk van ons zegel rechtskracht aan gegeven; wij geven onze veelvoudige
zegen aan allen die jegens het voornoemde klooster de rechtvaardigheid in acht
nemen, maar aan hen die het aantasten houden wij de dreigende hand van de banvloek
en de eeuwige verdoemenis voor.
Gedaan in het jaar 1134 vanaf de menswording van de eeuwige Eniggeborene, in
het twaalfde jaar van de indictie, in het tiende jaar van het koningschap van Lotharius
en in het tweede jaar van diens keizerschap, in het zevende jaar van mijn episcopaat28,
in aanwezigheid van de hieronder genoemde getuigen: Hartbert, proost van de
domkerk; Lutbert, deken van diezelfde kerk; Herman, proost van de St.
Bonifaciuskerk; Lutbert, deken van diezelfde kerk; Lutbert, deken van St. Pieter;
kanunniken: Otto, Asselijn, Themo, Allard, Koenraad, Albero, Crisant, Blither,
Willem; vrije mannen: Arnoud de jongere, graaf van Kleef29; Geron van Asperen;
Willem, zoon van graaf Willem30; dienstmannen: Eremboud, Roderik, Gijsbrecht,
Alfard de schout, Arnoud de kastelein31.

[10] Hoe Folkold in onze orde is getreden.
Hierna heeft heer Folkold deze hachelijke wereld verlaten en zich aan het juk van
Christus onderworpen; hij heeft zich in ons habijt gehuld en daarin vijftien jaar
geleefd32. Was hij vroeger hoogmoedig, nu werd hij zo nederig dat hij de kalveren
hoedde. Zo gebeurde het dat op zekere dag de daartoe aangenomen lekebroeders
zichzelf te goed vonden om de koeien te melken. Daarop pakte broeder Folkold de
melkemmer op en ging naar de koe: toen ze dat zagen, hebben de broeders het hun
opgedragen werk ijlings gehoorzaam uitgevoerd.
Zijn echtgenote, vrouwe Bescela, heeft de praal van deze wereld verlaten en het
nonnenhabijt aangenomen; met de zusters die zij uit de wereld had aangetrokken
poogde zij een klooster te stichten te Babiloniënbroek, maar die plaats beviel haar
niet omdat het er moerassig was. Vandaar vertrok ze naar Woerd en daar bouwde ze
een klooster; in korte tijd zijn daar zoveel zusters aangenomen dat men er omstreeks
zeventig telde.

28
29
30
31
32

De oorkonde is uitgevaardigd tussen 13 en 23 september 1134.
Graaf Arnold II, 1134-1150.
Mogelijk de graaf van de Rijnpalts, 1129-1140, van wie echter geen zoon Willem bekend
is.
Kastelein van Utrecht, vermeld 1118-1135.
Folkold stierf dus in 1149.
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[222] [11] De prima constructione ecclesie.
[223] Post hoc domnus Everardus edificavit ecclesiam ligneam, quam fecit dedi[224] cari in honorem Dei et sancti Iohannis Baptiste. Edificavit eciam omnes
[225] officinas claustri ex lignis satis operose et in eo congregavit conventum reli[226] giosorum satis copiosum, preterea conversos plurimos, quos ad se melliflua
[227] dulcedine traxit.
[228]
[229]
[230]
[231]

Terram eciam plurimam comparavit et istas grangias edificavit: in Rijswijc
unam, in Wijc unam, in Babilonia unam, simili modo Galam et Bernhesen
et Mersberch, in Sanden eciam domum, et in Derenborch iuxta Wdenholt
edificavit domum que postea desertata est.

[232] [12] Quomodo ecclesia nostra vexata est post mortem Folcoldi.
[233] Factum est autem post mortem fratris Folcoldi quod consobrinus eius Gerar[234] dus Brieuue propter hereditatem avunculi vexaret domum nostram in multis
[235] et precipue claustrum puellarum in Woert. Propterea abbas in reconcili[236] ationem dedit ei viginti marcas et ministeriales domni Folcoldi et bona que
[237] eius fuerant in Aerdepe et iuxta Sieflich porcionem cuiusdam terre. Et ipse
[238] effusticavit omne obloquium.

[239] [13] De conspiratione facta contra domnum Evrardum.
[240] Post mortem vero prioris Gerardi, egregii magistri et sanctissimi viri, sub[241] rogatus est loco eius quidam Albertus de Berse. Hic cum aliquamdiu in
[242] prioratu honeste stetisset, dyabolo eum instigante ad abbatiam aspiravit.
[243] Proinde quosdam inquietos et maliciosos ex conventu sibi attraxit; qui om[244] nes unanimiter conspiraverunt contra abbatem, multisque exceptionibus
[245] contra eum compositis accusaverunt eum coram patre abbate, scilicet
[246] Roberto de Insula, et coram episcopo Traiectensi Godefrido. Hii igitur
[247] scientes abbatem esse sanctissimum, in humilitate eximium et proprie pau[248] pertatis amicum, non attenderunt eos, sed inglorios dimiserunt.
[249] Illi vero a perfidia sua nec sic destiterunt. Enimvero decem marcas mutuo
[250] concesserunt, quas episcopo Traiectensi tradiderunt, sperantes per eum
[251] abbatem suum deponendum. Ille siquidem Bernam profectus est illectus
[252] pecunia. Et cum causa coram eo ventilaretur, nichil poterat agere in abba[253] tem, quia optimi quique ex utroque conventu omnibus viribus pro abbate
[254] steterunt. Et sic post multos labores et innumerabiles expensas tandem cas[255] sata est factio pravorum.

Nederlandse historische bronnen 7

133

[11] Over de eerste kerkbouw.
Hierna heeft heer Everhard een houten kerk gebouwd, die hij liet wijden ter ere van
God en Sint Jan de Doper. Ook trok hij met grote inspanning alle bijgebouwen van
het klooster uit hout op en hij bracht daarin een zeer talrijke groep kloosterlingen
bijeen en bovendien een menigte lekebroeders, die hij door zijn innemende
vriendelijkheid aantrok.
Ook verwierf hij veel land en hij bouwde de volgende uithoven: een in Rijswijk,
een in Wijk, een in Babiloniënbroek en evenzo Gaal, Bernheze en Maarsbergen,
bovendien een hoeve in Sanden, en in Dennenburg bij Udenhout bouwde hij een
hoeve die nadien weer verlaten is.

[12] Hoe onze abdij na de dood van Folkold is geplaagd.
Na de dood van broeder Folkold gebeurde het dat zijn neef Gerard Briewe ons huis,
en in het bijzonder het nonnenklooster in Woerd, op allerlei manieren lastig viel over
de erfenis van zijn oom. Daarom heeft de abt, om hem tevreden te stellen, hem twintig
mark gegeven en de dienstmannen en goederen die heer Folkold hadden toebehoord
in Erp, benevens een stuk land bij Zyfflich. En de abt heeft volledig afstand gedaan
met de halm.

[13] Over de samenzwering tegen heer Everhard.
Na de dood van prior Gerard, een uitmuntend leermeester en een zeer heilig man, is
in zijn plaats een zekere Albert van Beers aangesteld. Toen deze al enige tijd op
onberispelijke wijze zijn prioraat had vervuld, vatte hij, door een inblazing van de
duivel, het verlangen op om abt te worden. Bijgevolg heeft hij enige roerige en
boosaardige lieden uit het convent voor zijn plan gewonnen. Eensgezind spanden zij
samen tegen de abt, ze verzonnen vele beschuldigingen tegen hem en klaagden hem
daarna aan bij de vaderabt, Robert van Mariënweerd dus, en bij bisschop Godfried
van Utrecht33. Die wisten echter wel dat de abt een allerheiligst man was, uitmuntend
in nederigheid en de armoede bij uitstek toegedaan; ze luisterden daarom niet naar
hen, maar zonden hen smadelijk heen.
Die kerels gaven hun trouweloos gedrag echter niet zomaar op. Integendeel, samen
brachten ze tien mark bijeen, die ze aan de bisschop van Utrecht gaven, in de hoop
dat die hun abt zou afzetten. Verlokt door het geld is hij inderdaad naar Berne gereisd.
Maar toen de zaak voor hem werd behandeld, kon hij niets tegen de abt uitrichten,
aangezien juist de voortreffelijkste lieden uit beide kloosters34 de abt met inzet van
al hun kracht verdedigden. En zo is na veel inspanning en geweldige uitgaven die
schelmenkliek eindelijk uitgeschakeld.

33
34

Bisschop 1156-1178.
Namelijk uit Berne en Mariënweerd.
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[256] Albertus vero depositus est de prioratu, qui, sicut mos est superborum, non
[257] sustinens obprobrium cum suis complicibus Saxoniam petiit ibique in brevi
[258] in domo ordinis nostri, cum solus iret, ante gradus sanctuarii corruens re[259] pentinaa morte decessit. Et omnes qui cum eo erant per varia loca dispersi
[260] sunt. Hec itaque conspiratio multum dampnificavit novellam plantationem
[261] ecclesie nostre.

[262] [14] Miraculum de duobus quos beata virgo visita[vit].
[263] Fuit etiam in diebus domni Everardi abbatis quidam sacerdos in conventu
[264] Bernensi, Theodericus nomine, qui inter reliquas virtutes quibus fultiebatur
[265] hoc habebat insigne, quod infatigabiliter scribebat libros. Scripsit enim apud
[266] nos duas historias et tres omelias et alios multos codices. Qui post multos
[267] labores cum fratre Onulfo missus est in Woert. Erant autem isti duo aman[268] tissimi socii inter se.
[269]
[270]
[271]
[272]
[273]

Accidit itaque quadam die quod Onulfus egrotaret usque ad desperationem
mortis. Et cum fratres solliciti essent de eius inunctione, quidam eorum hoc
repente insinuavit fratri Theoderico, ubi sedebat scribens. Quo audito statim
surrexit et pre nimio dolore in extasim cecidit et a fratribus delatus est in lecto
prope lectum decubantis amici.

[274] Sancta vero Maria, inclita regina celi, visitavit commilitones suos et stans
[275] prope lectum Onulphi taliter eum affata est: ‘Mi dilecte, non modo morieris,
[276] sed revoluto anno ad me de mundo transmigrabis. Amico autem tuo hic mora
[277] non valet, quia in instanti mecum est regnaturus’. Hiis dictis mater miseri[278] cordie ab oculis intuentis se subtraxit. Onulfus autem Theodericum statim
[279] ammonuit ut pure confitererur et participaret corpori et sanguini Christi. Ille
[280] vero respondit se nichil mali habere et ideo non esse necesse. Importunitati
[281] tamen instantis amici cedens communionem accepit et inunctionem in vera
[282] contritione et feliciter migravit ad Dominum. Quem secutus est socius eius
[283] felici commercio transacto anno.

[284] [15] Que per primum abbatem facta sunt.
[285] Post hec domnus Everardus abbas gravi labore multos congregavit lapides
[286] ad edificationem templi et locum preparavit, terram assidue cum carrucis
[287] aggerando. Et cum triginta quatuor annis nobiliter rexisset ecclesiam,
[288] plenum relinquens conventum et bene ordinatum feliciter transivit ad Domi[289] num, anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo octavo,
[290] XVIIIo kalendas octobris.

a repetina.
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Albert is natuurlijk uit zijn prioraat ontzet; en zoals dat met hoogmoedige lieden
gaat, hij kon die smaad niet verkroppen en hij is met zijn aanhangers naar Saksen
gegaan. Daar is hij korte tijd later in een huis van onze orde vóór de trap naar het
hoogaltaar, toen hij daar eenzaam liep, in elkaar gezakt en een plotselinge dood
gestorven. En allen die het met hem hielden zijn over diverse plaatsen verstrooid.
Zo heeft die samenzwering het jonge plantsel van onze abdij veel kwaad gedaan.

[14] Het mirakel van de twee broeders aan wie de Heilige Maagd is
verschenen.
Eveneens in de dagen van de eerwaarde abt Everhard was er in het Bernse convent
een priester, Diederik geheten, die onder de overige deugden die hem schraagden
ook deze voortreffelijke eigenschap had dat hij onvermoeibaar boeken afschreef. Hij
heeft bij ons namelijk twee historiën afgeschreven en drie homilieboeken en nog
vele andere boeken. Nadat hij daaraan veel werk had verricht, is hij met broeder
Onulf naar Woerd gezonden. Die twee waren elkaar zeer toegedane gezellen.
Zo gebeurde het op een dag dat Onulf zo ziek was dat men voor zijn leven vreesde.
En toen de broeders het nodig vonden hem de ziekenzalving toe te dienen, ging een
van hen dit onverwachts broeder Diederik vertellen, op de plaats waar die zat te
schrijven. Op dat bericht sprong hij direct op en overmand door diepe smart viel hij
in zwijm; door de broeders is hij te bed gelegd naast het ziekbed van zijn vriend.
De Heilige Maria, de roemrijke koningin des hemels, is aan haar strijders
verschenen en naast het bed van Onulf staande sprak zij hem als volgt toe: ‘Mijn
vriend, nu zul je nog niet sterven, maar als er een jaar verstreken is, zul je uit deze
wereld tot mij komen. Voor je vriend is hier echter geen uitstel meer, want hij zal
dadelijk met mij regeren’. Met deze woorden onttrok de Moeder van Barmhartigheid
zich aan zijn blik. Onmiddellijk heeft Onulf Diederik aangespoord om oprecht te
biechten en het lichaam en bloed van Christus te ontvangen. Deze antwoordde echter
dat hem niets ernstigs scheelde en dat het dus niet nodig was. Hij zwichtte echter
voor het hardnekkig aandringen van zijn vriend; in oprecht berouw ontving hij de
communie en de ziekenzalving en gelukzalig verreisde hij naar de Heer. Nadat er
een jaar was verlopen, is zijn vriend, het aardse leven voor de gelukzaligheid
verruilend, hem gevolgd.

[15] Wat de eerste abt tot stand heeft gebracht.
Hierna liet de eerwaarde abt Everhard met grote inspanning veel stenen bijeenbrengen
voor de bouw van de kerk en hij maakte het terrein bouwrijp door het gestaag met
karrevrachten aarde op te hogen. En toen hij de abdij vierendertig jaar voortreffelijk
had bestuurd, ging hij, een vol en goedgeorganiseerd convent achterlatend, gelukzalig
over tot de Heer, in het jaar 1168 vanaf de menswording des Heren, op 14 september.
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[291] [16] De morte primi abbatis et electione secundi.
[292] Bernenses autem orbati patre, consilium ab alto trahentes uniformiter ele[293] gerunt magistrum Hugonem in matrice ecclesia, qui ante conversionem
[294] fuerat capellanus Godefridi episcopi Traiectensis. Iste fuit probatus magis[295] ter arte phisicaa, Teruanensis natione, homo vere religiosus et honeste vite.
[296] Hic semper induebatur cilicio ad nudum corpus. Iste fundavit templum an[297] no Domini millesimo centesimo septuagesimo sexto et viriliter cepit edifi[298] care. Vixit autem in abbatia octo annis et feliciter migravit ad Dominum
[299] XVIIIob kalendas aprilis.

[300] [17] De electione abbatis tercii et que per eum facta sunt.
[301] Deinde Bernenses elegerunt in abbatem domnum Godescalcum, priorem de
[302] Postele. Iste a puericia educatus fuit in Floreffiensi ecclesia, natus de villa
[303] que dicitur Wiliche iuxta Nusciam parentibus honestis et bonis. Iste in edi[304] ficationem templi, quod predecessor suus fundaverat, plurimum fuit sollici[305] tus.
[306] Septimo anno ex quo abbas effectus est, circa festum sancti Iohannis Bap[307] tiste, facta est pluvia nimia quam eciam statim subsecuta est tanta inundatio
[308] aquarum, ut omnes aggeres rumperentur et omnes segetes et pascue dele[309] rentur. Tanta enim erat inundatio aquarum, quod fratres nostri et incole istius
[310] terre navibus ducerent pecora sua super donc iuxta Wdenholt, ut ibi salva[311] rentur. Eadem estate triginta equas validas vendidimus pro quinque marcis
[312] et omnes oves nostre mortue sunt, quibus multum habundavimus, et infinita
[313] dampna pertulimus.
[314] Abbas vero in autumpno Coloniam petiit pro comparandis frugibus ibique
[315] mortuus est frater Theodericus, cui commissa fuit cura exteriorum, et sepul[316] tus est apud sanctum Andream. Abbas autem secundo regressus est Colo[317] niam pro comparandis frugibus ibique in domo avunculi sui, domni Auf[318] fridi, viri sanctissimi, decani sancti Andree, mortuus est et sepultus apud
[319] sanctum Andream ante fores dormitorii. Obiit itaque pridie idus ianuarii.
[320]
[321]
[322]
[323]

Cui successit Everardus, filius ecclesie nostre, homo religiosus ac timens
Deum, humilitate et sanctitate precipuus. Eius temporibus edificata est turris
nostra et dormitorium lapideum per industriam prioris Arnoldi, qui postea
factus est abbas.

[324] Ipse eciam acquisivit bona in Lewen ibique edificavit domum. Hic cum
[325] viginti et uno anno strennue rexisset ecclesiam nostram, propter debilitatem
[326] corporis, cedens eciam simultati quorundam, resignavit spontanee abbatiam
a phisicus.
b De schrijver heeft er kennelijk niet aan gedacht dat de Idus van maart op de 15e valt.
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[16] Over de dood van de eerste abt en de verkiezing van de tweede.
Vaderloos geworden zochten de Bernenzers nu raad in de hemel en eenstemmig
verkozen zij daarop meester Hugo uit het moederklooster, die vóór zijn intrede in
het klooster kapelaan was geweest van bisschop Godfried van Utrecht. Hij was een
ervaren meester in de geneeskunde, afkomstig uit Terwaan, een waarlijk vroom man
van onberispelijke levenswandel. Hij droeg altijd een haren kleed op het naakte
lichaam. In het jaar des Heren 1176 heeft hij de grondvesten gelegd voor de kerk en
hij begon duchtig te bouwen. Hij is acht jaar abt geweest en op 15 maart is hij
gelukzalig naar de Heer verreisd35.

[17] Over de verkiezing van de derde abt en wat deze tot stand heeft gebracht.
Daarna hebben de Bernenzers heer Godschalk tot abt gekozen, de prior van Postel.
Deze was vanaf zijn kinderjaren opgevoed in de abdij van Floreffe en geboortig uit
het dorp Willich bij Neuss, van aanzienlijke en rechtschapen ouders. De bouw van
de kerk, waarvoor zijn voorganger de grondvesten had gelegd, ging hem zeer ter
harte.
In het zevende jaar nadat hij abt was geworden36, was er omstreeks het feest van
Sint Jan de Doper37 een zware regenval en direct daarop volgde zo'n enorme
overstroming van de rivieren, dat alle dijken braken en alle akkers en weiden
geruïneerd werden. De overstroming was waarachtig zo ernstig dat onze broeders
en de bewoners van die streek hun vee per schip op de donk bij Udenhout in veiligheid
hebben gebracht. In diezelfde zomer hebben we dertig sterke merries verkocht voor
vijf mark en zijn al onze schapen gestorven, waarvan we zo'n overvloed hadden, en
we hebben geweldige schade geleden.
In de herfst is de abt naar Keulen gegaan om koren te kopen en daar overleed
broeder Diederik, die belast was met de zorg voor het beheer van de goederen; hij
is begraven in de St. Andreaskerk. De abt is ten tweede male naar Keulen gegaan
om koren te kopen en daar is hij gestorven in het huis van zijn neef, heer Ansfried,
een allerheiligst man, deken van St. Andreas38; hij is begraven in de Andreaskerk,
voor de deur van de slaapzaal. Hij overleed op 12 januari39.
Zijn opvolger was Everhard, een zoon van onze abdij, een vroom en godvrezend
man, uitblinkend door nederigheid en heiligheid. In zijn tijd is door de ijverige zorg
van prior Arnoud, die later abt werd, onze toren gebouwd en een stenen slaapzaal.
Hij verwierf ook land in Leeuwen en daar bouwde hij een hoeve. Toen hij
eenentwintig jaar energiek onze abdij had bestuurd, heeft hij, vanwege zijn zwakke
gezondheid en ook als gevolg van de vijandige houding van enige broeders,

35
36
37
38
39

Waarschijnlijk in 1177, zie bladzijde 106.
1183.
24 juni.
Zie bladzijde 104.
1184.
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[327] et postea sanctam vitam ducens pervenit ad decrepitam etatem. Et obiit pri[328] die idus februarii.
[329] Huic successit Henricus, filius Hermanni de Alfen, homo nobilis tam mori[330] bus quam prosapia. Erat enim ex parte matris de genere domni Folcoldi, fun[331] datoris nostri. Eius temporibus per sollertiam prioris Melchioris edificata est
[332] camera abbatis et refectorium tam clericorum quam laycorum. Postquam
[333] autem novem annis fuit abbas ecclesie nostre, depositus est non sine gravi
[334] dampno nostro et constitutus est prior ecclesie nostre Arnoldus in abbatem,
[335] qui ab infantia sua plurimos labores et sudores pertulerat in ecclesia nostra.
[336] Eius temporibus anno Domini millesimo ducentesimo octavodecimo con[337] cremata est domus nostra funditus apud Gale in diebus Rogationum. Tercia
[338] demum die conflagrata est ecclesia in Mersberch et curia tota. Fuit enim sic[339] citas maxima.
[340] Anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo secundo obiit domnus Ar[341] noldus, abbas sextus, pridie idus maii, cum novem annis rexisset ecclesiam
[342] nostram. Post cuius mortem unanimi consensu omnium electus est in ab[343] batem Henricus, qui antea fuerat depositus, licet gravissime langueret. Octa[344] va denique septimana restitutionis sue mortuus est, octavo idus iulii, cum
[345] completi essent nonaginta anni ex quo cepit ecclesia Bernensis.
[346] Cui successit Theodericus. Hic impetravit nobis de Colonia reliquias Ma[347] chabeorum. Et anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo octavoa, fac[348] torum suorum pertesus, absolutionem in generali capitulo impetravit.
[349] Cui subrogatus est Lodewicus qui, cum tribus annis rexisset ecclesiam nos[350] tram, magna precum instantia obtinuit absolutionem.
[351] Anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo primob successit ei dom[352] nus Walterusc.

a tricesimo tercio.
b sexto.
c Walterus domnus.
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eigener beweging zijn ambt neergelegd; daarna is hij, een heilig leven leidend, stokoud
geworden. Hij overleed op 12 februari40.
Zijn opvolger was Hendrik, een zoon van Herman van Alphen, een man wiens
karakter even edel was als zijn voorgeslacht. Van moederszijde stamde hij namelijk
uit het geslacht van heer Folkold, onze stichter. In zijn tijd is door de bekwaamheid
van prior Melchior de abtskamer gebouwd en zowel voor de geestelijken als voor
de lekebroeders een refter. Nadat hij negen jaar abt van onze abdij was geweest, is
hij - niet zonder groot nadeel voor onszelf - afgezet41 en is Arnoud als abt aangesteld,
de prior van onze abdij, die zich vanaf zijn kinderjaren zeer veel moeite en inspanning
in onze abdij heeft getroost. In zijn tijd is, in het jaar des Heren 1218, onze hoeve in
Gaal tot de grond toe afgebrand in de Kruisdagen. Op de derde dag42 ten slotte is de
kerk in Maarsbergen met de gehele uithof in vlammen opgegaan. Er heerste namelijk
een geweldige droogte.
In het jaar des Heren 1222 overleed heer Arnoud, de zesde abt, op 14 mei, toen
hij negen jaar onze abdij had bestuurd. Na diens dood is, met aller eensgezinde
instemming, ondanks zijn ernstige ziekte Hendrik tot abt gekozen, die eerder afgezet
was. Hij stierf ten slotte in de achtste week nadat hij in zijn ambt was hersteld, op 8
juli, toen er negentig jaren waren verstreken sinds de stichting van de abdij van
Berne43.
Zijn opvolger was Diederik. Deze verwierf voor ons uit Keulen relieken van de
Makkabeeën. En in het jaar des Heren 1228 verkreeg hij, zijn bezigheden moe
geworden, in het generaal-kapittel44 de ontheffing uit zijn ambt.
In zijn plaats is Lodewijk gekozen, die, toen hij onze abdij driejaar had bestuurd,
na sterk aandringen de ontheffing uit zijn ambt verkreeg.
In het jaar des Heren 1231 is heer Wouter hem opgevolgd.

40
41
42
43
44

1204 of 1205.
1213 of 1214.
De derde dag van de Kruisdagen, de drie dagen voor Hemelvaartsdag, in 1218: 22-24 mei.
Gerekend vanaf de eerste stichting, vanuit Rolduc.
Het generaal-kapittel van de orde kwam jaarlijks op St. Dionysiusdag (9 oktober) bijeen in
Prémontré.
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