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STELLINGEN

1 Ten onrechte wordt in de studies over de verering van Arnulfus van Oudenburg en

Godelieve van Gistel in de late middeleeuwen geen aandacht besteed aan de tegenstellingen

tussen deLeliaertsen deClauwaerts.

2 De Vita Godeliphhad niet tot doel de kerkelijke ideeën over het huwelijk uit te dragen,

maar om het belang van onderwerping aan het centraal gezag van de graaf en de bisschop-

pen in Vlaanderen te propageren. (Contra G. Duby,Mâle moyen age: De l’amour et autres

essais(Parijs 1981) 62).

3 De overeenkomsten tussen in het christendom vereerde heiligen en in de voorchristelijke

tijd vereerde personages zijn geen bewijzen van een streven van de christelijke kerk om

dergelijke heidense figuren tot heiligen getransformeerd te annexeren. (Vgl. G. Duby,Mâle

moyen age: De l’amour et autres essais(Parijs 1981) 61).

4 De leegloop en de uiteindelijke opheffing van met name de nonnenkloosters in de late

middeleeuwen in de Nederlanden kan niet uitsluitend uit religieuze en politieke redenen

worden verklaard.

5 Het uitblijven van een uitputtende wetenschappelijke studie over Appingedam als middel-

eeuwse stad betekent een ernstige lacune in kennis, niet alleen van de geschiedenis van

Groningen, Stad en Ommelanden, maar ook van de stedelijke geschiedenis in het algemeen

en die van het Friese kustgebied in het bijzonder.

6 De in de richtlijnen voor de diplomatische editie vanMiddelnederlandse Verzamelhand-

schriften uit de Nederlandenopgenomen regel tot normalisering van de in het handschrift

als ii of ij geschreven verlengde i-klank totij (15.3) is een overbodige afwijking van de

onder 15 gegeven algemene richtlijn: ‘Letters en cijfers worden in druk weergegeven zoals

ze in het handschrift worden aangetroffen, zonder normalisering’. (ZieHet Geraardsbergse

handschrift(Hilversum 1994) 185).

7 De beschrijving van de jonge Johan Cruijff als ‘vroeg oud’ (Auke Kok, ‘De Pingeldoos’,

HP/De Tijd (23 dec. 1994) 72) bewijst dat depuer-senex-topos nog springlevend is.

Stellingen behorende bij de dissertatie van Renée Nip,Arnulfus van Oudenburg, bisschop van

Soissons (†1087), mens en model. Een bronnenstudie.
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