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Epistola de insÍructíoneíuvenumet novicíorum,
Middelnederlandsevertaling; anderewerken. - Noordoost-Nederland,ca.
t460.
P er k am ent ; 23b7l a d e n ;b l a d e n b l a d s p i e g re
e l sp.147x l 00mm en 97 x 65mm;
éénkolom, met inkt afgeschreven
en gelinieerd' 23 of 24 regels.Eén hand (littera
rood-blauweinitiaal met rood en paars penwerk,
bastarda).Een opengewerkte
gehoogdmet goud en groen,negenregelshoog; een opengewerkte
rood-blauwe
initiaal met rood en paars penwerk,gehoogdmet groen, zes regelshoog; een
opengewerkte
blauweinitiaalmet rood penwerk,vier regelshoog;eenopengewerkte
rood-blauweinitiaalJ met rood penwerk,tien regelshoog; eenopengewerkte
rode
initiaalJ met paarspenwerk,negenregelshoog; eenopengewerkte
blauweinitiaal
met rood penwerk,vier regelshoog; een rode lombardeJ, zevenregelshoog;
afwisselendrode en blauwe lombarden,twee regelshoog; rode opschriftenen
paragraaftekens;
rood doorstreepte
hoofdletters;moderneinktfoliëring,sterkverbleekt,vanfol. I tot 159en modernepotloodfoliëring
van fol. 160tot 237;achterste
dekbladals fol. 238 gefolieerd.Oorspronkelijkebruin kalfslerenband op houten
borden; voor- en achter-platmet driedubbelefilets (ruitpatroon)en bloemstempeltjesversierd;twee gedrevenkoperensloten; sluithaakvan het ondersteslot
ontbreekt;vier ribben.
Leiden,Bibliotheekder Rijksuniversiíeit,
hs.B.P.L. 2383
Dit handschrift bevat: l. Die epístel des heiligen mens eusebíj toí
domasiumbisscopportuensemendetoí Íheodosiumsenatoervan romen vander
doot des heílighen confessoersende lerers iheronimi (fol. I ro-65vo), een
vertaling van de Epistolade morte Hieronymi van pseudo-Eusebius;2.Die
epistel die sinte augustíjn die lerer sinte cyrillo sendedie die ander bisscopvan
iherusalem was ven der groetheit des heílígen iheroními (fol. 65vo-90vo),
een vertaling van de Epistola de magnificentiisbeati Hieronymi van pseudoAugustinus; 3. Die epistel díe sinte cyrílhts die bischop toe iherusolemw,as
sendesinte augustinusden hoghenlerer van den miraculen sinte iheronimusdes
heiligenlerers endepríesters(fol.90vo-157 r'), een vertaling van de Epístola
de miraculis Hieronymi van pseudo-Cyrillus; 4. Sinte íheronimusleuen (fol.
l57vo-l64vo), een vertaling van het 146stehoofdstuk van de Legendaaurea
van Jacobus de Voragine, ontleend aan de volledige vertaling van de
Legenda aurea, vervaardigd door de Bijbelvertaler van 1360; 5. Die
epístel den nouícíen ende den íonghen gheesteliken personen te leren ín
een geestelic leuen (fol. 165r"-225ro), een vertaling van de Epistola de
instructione iuvenum et noviciorum van Hendrik van Coesfeld, een lange
brief in 38 hoofdstukken aan een jonge kloosterling over de wijze, waarop
novicien en jonge kloosterlingen zich in het klooster moeten gedragen en
over de deugden en de ondeugden, die zij resp. moeten betrachten of
bestrijden. Behalve in het hier besproken handschrift is deze vertaling
van de Epistola de instructíoneiuvenum et novíciorum nog in vijf andere
handschriften overgeleverd: Berlijn, Staatsbibliothek PreussischerKultur-
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bes it z ,m s . ger m . q u a rt. Il 2 2 e n m s . g e rm . o ct.430; B russel ,K oni nkl i j ke
Bibliotheek, 11151-55;Deventer,Stads- of Athenaeumbibliotheek,cat. 52
en Halle, Universitáts- und Landesbibliothek,Abt. Archiv der Franckeschen Stiftungen, P 5. Het hier besproken handschrift is niet gedateerden
bevat geen eigendomsmerk. Te oordelen naar het schrift en de dialecteigenaardighedenmoet het omstreeks 1460 in Noorcioost-Nederland tot
stand zijn gekomen. Het werd op 11 maart 1940 te Arnhem geveild. Op
deze veiling werd het door de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden
verworven.U.D.]
Cutologus van de bibliotheken van Mr. W.F. Bijleveld, oud vice-presidenÍv.h. gerechtshof
te Amsterdatn, w'Lt.Mr. Dr. S.J. van Geuns,procureur-generoalle Amsterdam, w'n. Prof. Ir.
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teersÍegedeelte)en uiÍ ander bezit, Arnhem, B. M. IsraëI, 1940,p. 4, nr.78; E.G. HoErstnA,
Henri de Coesfeld, Dictionnaire de spiritualite, VII, 1969-1971,kol. 183, J. DEscnettrs,
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