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Katholiekee identiteit en historisch bewustzijn

Motto o
"Dee levensbeschrijving van eenen man, die zoo zeer betrokken is geweest in de staatkundigee en kerkelijke twisten van zijnen tijd (...) belooft veel. Moge in den lijst van dat werk
niett altijd eene wijdloopige uiteenzetting aller gebeurtenissen passen, daar tegenover staat,
datt het eenen schrijver gemakkelijk valt, ja in zijn plan past, om rondom ééne persoonlijkheidd in een tal van bijzonderheden te treden, die niet zouden op hunne plaats geweest
zijnn in eene geschiedenis van een tijdvak (...) maar die toch belangrijk genoeg zijn, daar zij
vann grooten invloed op den gang der gebeurtenissen hebben kunnen wezen." :

11 WJ.F. Nuyens, 'Johannes Wtenbogaerr', in : Onze Wachter (1875) eerste deel, 298-328 en 364-389, aldaar
306. .
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