H srEKÍN23. HpnvrnN SrprlN, Sermones quinquaginta super orationem domínicam. (STEENKEN)
Herent, Bethlehem, ca. 1450.
Perkament; I + 140 + I bladen; blad en bladspiegel resp. 210 x l50mm en
140 x 95mm; één kolom, met loodstift afgeschrevenen gelinieerd; 33 regels.
Waarschijnlijk één hand (littera textualis). Rode en blauwe initialen, vier of vijf
regelshoog; rode opschriften en paragraaftekens;rood doorstreepte hoofdletters;
bronvermeldingen rood onderstreept; oude foliëring met rode Romeinse cijfers;
moderne inktfoliëring. Op fol. I f, bovenaan, op rasuur: Pertinet bethleem prope
louanium monasterio regularium canonicorum. Op fol. l40vo, onderaan: Liber
Monasterii bethleem prope louanium Ordinis sancti augustini Canonicorum regularium jn brabantia. Oorspronkelijke bruin kalfsleren band op houten borden;
voor- en achterplat versierd met dubbele filets (ruitpatroon); rug met bruin segrijn
vernieuwd; drie hoeken bijgewerkt; op het voorplat titel onder een laag hoorn in een
koperen lijst: Sermonescuiusdam carthusiensissuper pater noster; sporen van twee
sloten; op fol. lf,2f
e n l 4 0 v ' e e n r o d e r o n d e s t e m p e lv a n d e B i b l i o t h è q u e
Nationale te Parijs.
AÍb. 17
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 2066

Dit handschrift bevat: 1. de Sermones quínquaginta super orqtionem
dominícamvan Herman Stekin (Steenken)of Hermannus de Petra (ï 1427),
vijftig preken over het onzevader(fol. 2r"-136f) en2. een lijst van de 195
exempelen,die in de voornoemde preken als toelichting of verduidelijking
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Afb. 17. - Herman Stekin, Sermonesquinquagintasuper orationem dominicam. Herent, Bethlehem, ca. 1450.
B r u s s e l ,K o n i n k l i j k e B i b l i o t h e e k ,h s . 2 0 6 6 , f o l . 2 r . . ( C a t . 2 3 \ .
(Copyright. Brussel, Koninklijke Bibliotheek)
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van de leer voorkomen (fol. 137r'-140 v"). Als vicarius van het kartuizerinnenklooster te Sint-Andries brj Brulge hield Herman Stekin deze
preken waaarschijnhlk in de landstaal en steldehl1ze in het Latijn te boek.
In preek 1-3 handelt hij over het nut en de noodzakeltjkheid van het gebed
in het algemeenen van het onzevader in het bijzonder, in preek 4-10 over
de woorden ,,Pater noster", in preek II-49 over de zeven beden van het
onzevaderen in preek 50 over het woord ,,Amen". De exempelendie in de
preken voorkomen zijn aan de Vítae patrum, de Díalogr van Gregorius de
Grote, de Dialogus miraculorum van Caesarius van Heisterbach, het
Bonum universalede apibus van Thomas van Cantimpré en andere bronnen
ontleend. Behalve in het hier besproken handschrift zijn de Sermones
quínquagíntasuper orationemdominicamnog in de hss. Brussel,Koninklijke
Bibliotheek, 1507-9; Gent, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1252 en
Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 5 C7 bewaard gebleven.In 1480
werden zij rn Oudenaarde door Arend de Keyser (cn 919), in 1484 in
Leuven door Jan van Westfalen (ca 920) en in l5l2 in Rouen door Richard
Goupil ter perse gelegd. Blijkens twee eigendomsmerkenheeft het hier
besproken handschrift aan het klooster Bethlehem,een priorij van reguliere
kanunniken van de H. Augustinus te Herent, toebehoord. Nadat dit
klooster in 1783 door Jozef II was opgeheven,kwam het in de Bourgondische Bibliotheek te Brussel.Aldaar werd het in 1194,samen met andere
handschriften, door Franse commissarissenin beslag genomen en naar
Parijs overgebracht,waar het blijkens de rode stempelseen tijdlang in de
Bibliothèque Nationale berustte.In 1815 werd het aan de Bourgondische
Bibliotheek, thans Koninklijke Bibliotheek, teruggegeven.[J.D.]
VaN oen GHEyN, III, p. 218, nr. 1969; J. DEscHRvps, Middelnederlandsehandschriften
uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, tweede herziene druk, Leiden, 1972, p. 231;
E. PpnsooNs, Het intellectuele leven in het klooster Bethlehem in de l5de eeuv', Archief- en
Bibliotheekwezen in België, 44,7973, p. 129; lo., Domus beatae Mariae in Bethleemprope
Lovenium ( Bethlehem,Herent), Monasticon Windeshemense,I, Belgien, 1976,p. 22.

