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ln dit convoluut, waarin een flink aantal Latijnse handschriften verenigd zijn,
staat één Middelnederlandse tekst, op f. l00v-101r. Deze tekst (één hand, littera
textualis, 15de eeuw) is naderhand bijgeschreven in de codicologische eenheid f.
64-101, die op f. 64r-100r Godfried van Wevel's Vanden twaelf dogheden in de
Latijnse vertaling van Geert Grote bevat (eind 14de eeuw? begin 15de eeuw?).
Het opschrift van de Middelnederlandse tekst luidt: Om die becoringhe die god
opte[n] mensche ghestaedt wiselike te draghen soo dient hier toe dat ruusbrooch
seecht. Onder te tekst staat: "Hec ruusbrooch tusschen onderscheit. van. sien.
aensien. ende besien". Inc. AIs die mensche hier inder tijt op weech is om te
wandelen te iherusalem. ende hij in sinen weghe drie coepluede vijnt die hem
gheerne souden hinderlic sijn in sinen voortghanc in doochden.67)
Ben aantal van de in dit convoluut verenigde handschriften draagt een
vijftiende- of zestiende-eeuws eigendomsmerk van de Kartuis te Herne (f. 23v,
146v, 195r en 241r). Enkele handschriften zijn echter in Deventer geschreven (zie
CMD-B 2, nr 133), zodat zeker niet aIle handschriften in Herne vervaardigd zijn.
Het gedeelte f. 64-101 bevat eigendomsmerk noch colofon, zodat de herkomst
onbekend is. Het samenvoegen van de handschriften in één band heeft ongetwijfeld plaatsgevonden in de Kartuis te Herne. De Middelnederlandse tekst was
echter waarschijnlijk al eerder aan de eenheid f. 64-101 toegevoegd, want
bovenaan is het opschrift enigszins besnoeid door het mes van de binder. Dat
betekent dat er geen enkel bewijs is dat de Middelnederlandse tekst in Herne is
bijgeschreven.
Op het oude schutblad voorin het convoluut staat een jonger eigendomsmerk
van de Kartuis te Herne ("Cartusire CapeIlre", 18de eeuws?). Waarschijnlijk bleef
het convoluut in Herne tot de opheffing van het klooster door Jozef II in 1783 en
kwam het daarna in de lokalen van het Comité de la Caisse de Religion terecht.
Het boek is vervolgens op de een of andere manier in het bezit gekomen van J.F .
van de Velde (t1823). Op de veiling van diens bibliotheek werd het door C.P.
Serrure gekocht voor rekening van de KB.68)
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