LUDoLF11. LuooLF vAN SersrN, Enarratío ín psalmos. - Wellicht abdij van Gem-

VAN SAKSEN

bloers.ca. 1450.
Perkament; | 1- 254 f I bladen; blad en bladspiegelresp. 352 x 247 mm en 237 x
l73mm; twee kolommen, met zwarte inkt afgeschreven
en gelinieerd;45 regelsper
kolom. Verschillendehanden (littera bastarda). Opengewerkteblauwe initialen met
rood penwerk, gehoogd met groen, vijf tot acht regelshoog; een opengewerkteroodblauwe initiaal met rood en paars penwerk, gehoogd met groen, tien regelshoog;
afwisselendrode lombarden met paars penwerk, al dan niet gehoogd met groen, en
blauwe lombarden met rood penwerk, al dan niet gehoogd met groen, drie of vier
regelshoog; afwisselendrode en blauwe lombarden, twee regelshoog; afwisselend
rode en blauwe hoofdletters; rode opschriften en koptitels; psalmgedeeltenrood
onderstreept; oude foliëring met rode Romeinse cijfers; moderne inktfoliëring.
Oorspronkelijke wit zwijnsleren band op latere kartonnen borden; voor- en
achterplat met dubbele filets (ruitpatroon) versierd;sporen van sloten en knoppen;
rug vernieuwd; hoeken en randen bijgewerkt.

Afb. 12

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 5558

De Enarratío in psalmosmoet Ludolf van Saksen(ca. 1300-1378)hebben
samengesteldtussen 1340, toen hij als reeds gevormd theoloog in het
kartuizerklooster te Straatsburg professiedeed, en 1343,toen hij tot prior
van het kartuizerklooster te Koblenz werd verkozen. Na een inleiding,
waarin over het nut en over het bidden en zingen van de psalmen wordt
gehandeld, worden de 150 psalmen uitvoerig verklaard. Elke psalmverklaring bestaat uit zes gedeelten,die resp. auctor, titulus, materia, inientio,
sententía in generali en sententia in speciali worden betiteld. In auctor
wordt de schrijver genoemd, in titulus de titel toegelicht, in materia het
onderwerp vermeld, in intentio de morele strekking aangegeven,in sententía
ín generalí de algemene betekenis en in sententia ín speciali de betekenis
van elk vers verklaard. Na elke psalmverklaringbevindt zich een kort gebed.
Als voornaamste bron gebruikte Ludolf van Saksen de Expositio super
psalteríumvan Alanus van Rijsel (ca. I120-1202).De gebedenna de psalmen
ontleende hij met geringe wijzigingen aan de Expositío in psalmos van Bruno
van Wtirzburg (ï1045), die ze zelf urt de z.g. Romeinse verzameling
slotgebeden,ontstaan in de 5de eeuw, had overgenomen.In zijn Enarratio in
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AÍb. 12. - Ludolf van Saksen,Encrrratioin psalmos Wellicht abdij van Gembloers, ca. 1450.
Brussel.
K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k h, s . 5 5 5 8 ,f o l . 3 r . . ( C a t . l t )
(Cop.t'right Brussel, Koninkli.ike Bihliotheek)
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psalmosbereikte hij lang niet het hoge peil van zijn latere Vita Christi, maar
toch staat dit werk hoger dan de niet veel later ontstane Exposítiopsalterii
van Jordanus van Quedlinburg (ca. 1299-1370/80).Het handschrift is niet
gedateerd en bevat geen eigendomsmerk. Blijkens het schrift moet het
omstreeks 1450 zijn geschreven.Het behoort tot een stel handschriften,
gedeeltelijk afkomstig uit de benedictijnenabdij van Gemblours, die bij
pachterswerden verborgen om ze aan de Fransen te onttrekken, maar door
generaal M. L. Ferrand werden ontdekt en naar Brussel gevoerd. Aldaar
werden ze in 1797 door Ch. A. de Laserna Santandef en G. J. Gérard op de
zolder van het huis van de voormalige kanselier van Brabant aangetroffen
en naat de Bourgondische Bibliotheek gebracht. Het hier besproken
handschrift komt als nr. 245 voor in een lijst van handschriften, zogezegd
alle afkomstig uit de abdij van Gembloers, voorkomend in hs. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek,21589-90.Deze lijst, getiteld Manuscritsprovenant
de l'ancienne Abbaye de Gembloux et qui ne furent point transporíés en
France, werd in 1827 door L. Pr. Gachard opgemaakt. Een latere hand
schreef met potlood onder de titel van de lijst dat na onderzoek was
geblekendat een groot aantal handschriften,die in de lijst voorkomen, niet
uit de abdu van Gembloers afkomstig zijn. Het is twijfelachtig, of het hier
besproken handschrift ooit in het bezit van de abdij van Gembloers is
geweest;wel hoort het naar inhoud en uitvoering in een abdijbibliotheek
thuis, maar het is niet, zoals de handschriften,die met zekerheiduit de abdtl
kalfslerenband met
van Gembloers afkomstig zljn, tn een achttiende-eeuwse
verguldwerkgebonden.U.D.l
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