1654-55 Herman Stekin, Die exposicie op dat heyleghe pater noster; Amt
Buschmans Mirakel
Perkament; 181 bl.; 28,5x19,5 cm.; 1 kol.; zes handen (op f. 1-163 drie (de
copiist (littera textualis), de rubricator van f. 1r en 7v (littera hybrida) en de
rubricator die steeds 'Exempel' invulde) en op f. 164-181 ook drie (f. 164-171r
versus f. 171v-181, plus de rubricator, aIle drie littera hybrida»; eind 15de eeuw.
Inhoud
F. 1r-163r: [Herman Stekin, Die exposicie op dat heyleghe pater noster (=
Sermones quinquaginta super orationem dominicam)]: 1)
f. 1r-7v: Proloog (Hier beghint dat prologus oft voerredene vanden nauolghenden boeke. dwelc ghemaect heeft een eerwerdich vader vander chatusers ordenen). Inc. Onse lieue behouder onse heere ihesus cristus Die
comen wilde in die wereit Ende die menschen salieheden wereken Ende dat
bewisede hi in aIle sine wercken dat hi werekende was die mensche saliehede.
f. 7v-163r: De tekst (Hier volghet die exposicie oft verclaringhe op die
bedinghe die ons lieue heere iesus christus sinen apostelen leerde op den
berch. te weetene dat heyleghe pater noster). Ine. WAnt men saI weten dat
men ghene heilegher noeh beeter bedinghe spreken en maeh dan dat heileghe pater noster wij mogen weI bedingen spreken die meer woerden
hebben an Maer wij en moghen gheene bedinge spreketi die gode behaeehliker es ende ons saliehliker want die wijsheit gods heuet selue ghemaeet.
Ed. (steeds partieel): DE VOOYS1902-1903, 2, p. 228-230 (nr. CCCL en CCCLI); JACOBS
1927, p. 65-72; DE VOOYS1953, p. 27-42. Lit.: DE VOOYS1902-1903, 2, p. 334; DE
VOOYS1905, p. 266; DE VOOYS1926, p. XII, 50 en passim; JACOBS1927; SCHOLTENS
1951, p. 16; DS 7, k. 308; Vijftien jaar aanwinsten 1969, p. 135; DESCHAMPS1972, p.
230-232, 188 en 192; De Kartuizers 1984, p. 200; NBW 12, k. 702; MACKEN1997, p.
508; OGE 71 (1997), p. 340, nr. 790.

F. 164r-181v: Hier beghint een ghehinkenisse gods van eenen gheest dat ghe-

1) Vgl. de afsluitende tekst op f. 163r, "Dit heileghe pater noster ende dese sa1eghe leeringhe
daerop dat predicte die werdeghe ende eersameghe vader her herman stekijn vicarius vanden
eloester van Sinte annen bi brugge die dat c10ester eersamelike gheregeert heeft ... Die starf int
iaer ons heeren a1s men sereef .M. ecce. ende .xxviij. opten .xiij. daeh van April ende rustede
inden heere daer a1lerusten in es. "

schiet es inden lande van cleue Onder dat crisdom van colen bi eender stat
gheheeten duysborch int iaer ons heren M. cccc. ende .38. [= Amt Buschmans MirakelJ. Ine. DAer was een rije man ghestoruen in voer tijden ende
hadde doot gheweest xij weken min dan .xl. iaer. ende sinen name was
gheheten henric bosman. ende plaeh een aeker man te wesen Hier maehmen
horen wat wonder die ontferrnhertieheit gods heeft bij desen mensehe laten
openbaren.
Lit.: VAN DEN GHEYN 1901-1948, 3, p. 459 en 485; HEEROMA 1971, p.
DESCHAMPS1972, p. 232; Verfasserlexikon l, k. 1143; PALMER 1982, p. 213.

102 e.v.;

F. 181v: Rijmspreuk, luidend: Die tijt es eort die doot es snei. / wacht v van
sonden soe doedi weI.
Ed. (naar een ander handschrift of naar vloertegels): INDESTEGE 1951, p. 96; Thuis in de
late middeleeuwen 1980, p. 94-95; DEWITIE 1981, p. 115; VAN ANRoou-MERTENS 1992,
p. 225; Middeleeuwse tegelvloeren 1992, p. 27.

Herkomst: Ben contemporain eigendomsmerk, dat evenwel niet van de hand van
een van de copiisten is, luidt: "Dit boee behoert toe den gods huyse vanden
roodencloestere" Cf. 181v).
De eopiist van f. 1-163 signeert met "R. van W." (f. 163r).2)
Gesehiedenis: Het handsehrift zal in Rooklooster (Oudergem; Reguliere kanunniken van de H. Augustinus) gebleven zijn tot de afsehaffing van het klooster
door Jozef II in 1784, vervolgens in de lokalen van het Comité de la Caisse de
Religion zijn tereeht gekomen en daar in 1794 door de Franse commissarissen
in beslag zijn genomen. Op f. Ir en 181v vinden we het rode stempel van de
Bibliothèque Nationale te Parijs. De geroofde handsehriften werden in 1815 aan
België teruggegeven; in de lijst Manuscrits déposés dans le premier Cabinet, et
qui ont été restitués par la France (hs. 21589-90, f. 26r-59v), uit 1826, is dit
handsehrift llf. 474.
Literatuur: DE VOOYS 1902-1903,2, p. LXIII-LXIV; VAN DEN GHEYN 1901-1948,3, p. 459, nr.
2386; JACOBS 1927, p. 62-64; LOURDAUX-PERSOONS1966, p. 72; DESCHAMPS1972, p. 230233, nr. 84; CMD-B 2, nr. A168; Bijdragen tot de bronnen 1976, p. 620; Monasticon Windeshemense 1, p. 115; STOOKER-VERBEU1997, II, nr. 996; KOCK 1999, p. 203 en 217; KWAKKEL
2002, p. 40, n. 113.

Inhoud
F. lr-155r: [Hendrik Herp, Spieghel der volcomenheit] (Hier beghint dat
spieghel der volcomenheit). Ine. Die gracie ons heeren ihesu xpe ende die

