rA\vAN 21. FnÈnp LauRpNr p'OnlÉANs, Sorzme le roi, eerste helft, MiddelnedertsREDER.DE
landse vertaling door Jan van Brederode. - Holland, 1437.
P e r k a m e n t , 4 + 2 2 8 + 4 p a g i n a ' s( o f 2 + l l 4 * 2 b l a d e n ) ;b l a d e n b l a d s p i e g e l
resp.205 x l40mm en 136 à 139x 90 à glmm; twee kolommen,met loodstift
afgeschrevenen gelinieerd, 23 regels.Eén hand (littera textualis). Een bladgouden
initiaal met rood en blauw penwerk, zeven regels hoog; een opengewerkteblauwe
initiaal met rood penwerk, vier regels hoog; een rode initiaal met zwart penwerk,
drie regels hoog; twee blauwe initialen met rood penwerk, drie regels hoog;
afwisselendrode en blauwe lombarden; één rood opschrift; rode paragraaftekens;
rood doorstreeptehoofdletters; moderne potloodpaginering. Op fol. ll4roa in het
rood: Dit boec wort gheeyndetint iaer ons heren dusent vierhondert ende xxxvij. op
sunte Benedictus dach. Op de binnenzijde van het voorbord een knipsel uit de
auctiecatalogusA.D. Schinkel, 1864, en twee knipsels uit niet geïdentificeerde
oudere catalogi; op de rectozijde van het tweede papieren schutblad voorin, in de
rechterbovenhoek, met inkt: A. Bogaers. Achttiende-eeuwsehoornen band op
kartonnen borden; op de rug, met verbleekteinkt: Die Coninx Summe A'14[37].
's-Gravenhage,
Koninkliike Bibliotheek, hs. 75 G I l

Dit handschrift bevat: l. de proloog van Jan van Brederode op zijn
vertaling van Sommele roi van Frère Laurent (fol. 1 roa-2voa)en 2. de eerste
helft van Sommele roi, vertaald door Jan van Brederode(fol. 2voa-ll4r"a).
Jan van Brederode (t 1415)was van I 402 tot 1409convers in het kartuizerklooster te Zelem en keerdedaarna in de wereld terug. Frere Laurent (t kort
voor 1300), afkomstig uit Orléans, trad in de orde der dominicanen, was
l9l

eerst prior van het Sint-Jacobskloosterte Parijs, daarna biechtvadervan
Filips III de Stoute,koning van Frankrijk, en ten slottelector en inquisiteur
te Tours. In I279 voltooide hrj Somme le roí of Livre des viceset des vertus,
een zedenkundige summa voor leken, bestaande uit vijf traktaten van
ongelijke lengte: 1. een kort traktaat over de tien geboden; 2. een kort
traktaat over de twaalf artikelen des geloofs; 3. een traktaat over de zeven
hoofdzondenen de zondenvan de tong;4. eentraktaat over de deugd in het
algemeenen over de tuin met de bomen der deugdenen 5. een traktaat over
de deugden in verband met de zeven beden van het onzevader, de zeven
gaven van de H. Geest en de acht zahgheden. Meestal wordt het werk
Sommele roi genoemd, omdat Frere Laurent het op verzoek van de koning
Het is niet oorspronkel4k,maar bevattevan Frankrrlk heeft samengesteld.
lijk en schilderachtiggeschreven.In het traktaat over de zonden heeft Frere
Laurent veelaan de Summa vitiorumvan Guillaume Peyraut(t l21l ) en aan
de Miroir du monde ontleend, waarvan de onbekendeauteur zelf veel uit de
bovengenoemdeSumma vitiorum heeft overgenomen; in de traktaten over
de deugden heeft hij de Summa vitíorum van Guillaume Peyraut en De
quinqueseptenísvan Hugo van Sint-Victor (t 1l7l) als bronnen gebruikt.
Onder de titel Des conínx summevertaaldeJan van Brederodede eerstevier
traktaten, overeenkomendmet de eerstehelft van het werk. De vertaling
van deze vier traktaten voltooide hij in 1408. Ofschoon het blijkens de
proloog in zijn bedoeling heeft gelegengeheelSomme le roi te verdietsen,
heeft hr.yde tweede helft niet vertaald wat te wijten is aan het feit dat hij
begin 1409 het habijt heeft afgelegd. Behalve in het hier besproken
handschrift is de vertaling van de eerstehelft nog bewaard in de hss. Brussel,
's-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek, 2019 en 2883;
Museum Meermanno-Westreenianum,l0 E l5; Hamburg, Staats-und Universitátsbibliothek, Theol. 1001(sedertde TweedeWereldoorlog zoek) en Parijs, BibliothèqueNationale, néerl. 3l en 109.In 1478verscheente Delft een volledige
vertaling van Somme le roí, waarin de eerstehelft door Jan van Brederode
en de tweede helft door een andere vertaler is vertaald (cn 1627). Tussen
1481en 1519werd dezevolledigevertaling nog zevenmaalter persegelegd
(ce 1628-1631;Nrc 133l-1333). Het hier besproken handschrift werd in
1437op de feestdagvan de H. Benedictus,dus op 2l maart, voltooid. Het
heeft achtereenvolgens
toebehoord aan B. A. C. de Lange van Wijngaarden,
's-Gravenhageis geveild;
wiensbibliotheekgedeeltelijkin 1845te
aan A. D.
Schinkel (1784-1864), drukker en kenner van de geschiedenisvan de
's-Gravenhage
boekdrukkunst, wiens handschriften en boeken in 1864 te
onder de hamer zijn gekomen, en aan A. Bogaers (1795-1870),dichter,
taalkundige en rechtsgeleerde,
wiens handschriftenen oude drukken in 1870
's-Gravenhage ziln
door zijn dochter aan de Koninklijke Bibliotheek te
geschonken.[J.D.]
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