wrijfsels der boekbanden, waardoor het m,ogeliik werd een
paar codices weer te vinden. Inlichtingen links en rechts gevraagd, werden met bereidvaardigheid beantwoord. Aan
allen, die het verschijn en dezer studie mogelilk maakten, zii
daarvoor dank gezegd.

DE BBLIOTHEEK-CATÀLOOG
DER KÀRTUIZ,E S. SOPHIA TE VUGHT
DOOR

fr. LUCIDIUS VERSCHUEREN,rO.F.M.
In het jaar l93l wees de we:tenschappelijke voortrekker,
Mg.. Dr. van Gils, mii in een gesprek op de bi,bliotheekcataloog der Kartuizers van Vught, waarvan hi, een afschrift
bezat. Toen ik om inzage vroeg, kreeg ik de kopie cadeair
in ruil voor de belofte de cataloog uit te geven. Het moest
nog vier jaar duren, eer zich de gelegedheid aanbood om deze
belofte - 6ndg'hand al enige malen tegenover den Doctor
hernieuwd - in te lossen. Een ogenblik heeft het plan bestaan 'deze catal,oog uit te geven tesamen met de geschiedenis
der Kartuizers van Vught, waarvoor de gegevens door
Mr. Scholtens met zijn bekende accuratesse van heinde en
verre zijn samengebracht. De studie van Mr. Scholtens, welke
sinds lang klaar is, zal afzonderliyk verschijnen in de Bossche
Bildragen.
tlw feest, H'ooggeleerde Mulder, is de welkomre gelegenheid om dit kostbaar stuk uit onze kloostergeschiedenis te bewerken. Dat deze arbeid met vrzugde is geschied, weet U.
Want in dankbaarheid gedenk ik Uw colleges en Uw nooit
verminderde vriendschap. Of Uw arbeid in mij zijn vrucht
gedragen heeft, laat ik graag aan Uw mild oordeel over.
De waarheid en eerliykheid gebiedt me te erkennen, dat
dit niet uitsluitend mijn wer,k is. Mr. Scholtens stond met grote
bereidvaardigheid zijn studie ter inzage en...... plundering af.
De heer Prosper Verheyden te Antwerpen, zond me de
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S. Sophia en zijn'bibliotheek moeten we zien in het kader
der hele Kartuizer-beweging, om 'het zo eens uit te drukken.
Dan eerst krijgen enkele details, welke men over het hoofd
dreigt te zien, hun ware betekenis.
Kartuizers waren in de middeleeuwen boekenmensen van
professie, bibliophielen van huis uit. Elders is daar reeds
voldoende op gewezen 1); voor ons doel is het genoeg enige
dier getuigenissen in herinnering te brengen. Wat de prior
der Bazelse Kartuizers, |acob Louber (1480-1501), in ziin
bibliotheek-cataloog neerschreef, 'qraséen overtuiging, welke in
talrijke kloosters, doch vooral bil de Kartuizers leefde. ,,Een
klooster zonder boeken is als een stad zonder rijkdom, een
versterking zonder rnuren, een keuken zonder huisraad, een
tafel zonder spijzen, een tuin zonder groen, een wei zonder
bloemen, een boom zonder blaren" 2).
Het kluizenaarsleven, waartoe de Kartuizer zich verplichtte,
maakte voor elk kl'ooster een bedui,dende boekenvoo'rraad én
tot dienst van het geestelijk leven én tot dienst van de studie
dringend noodzakeli;k. Het grote middel om zich deze te verschafÍen bestond hierin, dat de tiid van'het verplichte handwerk der monniken bestemd werd voor het aÍschrijven en
samenstellen van boeken. Vandaar dat de Prior-Generaal
1)

H. Sc,trreiber,Die Kafiàuser als Bficherfreunde (in: Sanfrf Vliborada. Blblioptril,en lafrrrbuch ftir katholisches Geistesleben. Westheim 1933,
S. 16-21). P. LeÍtrmann, Bíichetliebe unil Bilcheryflege bei den Kartàusern
(in : Miscella,nea Francesco Ehrle t. V, Roma 1924, p. 364-3891,
H. Schrei'bqr, Q.uellen und Beobachtungen zur mittelalterlichen Katalogisierungspraxís besonders in deutschen Ra,rtausen (in: Zentralblatt tíit
Bibliothekswesen 44, 1927, HeÍ,t l) . Dezelfde, Die Btbltothelc der ehenaligen Mainzer Kartause (in ZentcalblaÍt...... Beihett 60' S. 190-194).
t) Monasterium sine libris est sicut civirtas sine oplbus, castrum sine
trlurro, coquina sine suppellectili, mensa sine cibis, hortus sine herbis,
pratum sine floribus, aÍbor sine foliis. (Geciteerd bii Kl. Lóffler, Deutsche
Klosterbíbliotheken. Bonn 1922, S. 71.
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Guigo I in de Consuetudínes tot het nood zakeliik huisraad
van elke monnikcel rekent : ,,schrijÍgereedschap, pennen, krijt,
twee stukken puimsteen, twee inktpotten, een ,,lancet", twee
messen of schrappers o,m het perkament schoon te maken,
een lang mes, potlood, lat, Iineaal om lijnen te trekken, schrijfborden, schrijfstift." Want voegt hi; erbil : ,,bijna aldegenen,
die we opnemen leren 'we zo mogelijk schrijven" B).
Toen in 1466 tot de stichting van S. Sophia werd oVergegaan, was men nog volop in de tijd der handsahriften. De
eerste taak der Kartuizers, toen nog in Olland, zal dan ook
geweest zijn de nodige boeken te schrijven voor het koor,
gebed en voor de,bibliotheek. De cataloog wijst dan ook verschillende hss. aan. Zeker zijn ons vier hss. bekend, die door
de Vughtse Kartuizers zijn geschreven, terwijl we uit andere
aantekeningen weten, dat verschillende mronniken zich met
schrijven bezig hielden. We zull,en deze verderop afzonderlijk
noemen.
Doch niet slechts de noodzakelilkheid, welke voortvloeide
uit 'hun geheel bijzondere levenswijze, gaf. aan de Kartuizers
die grote zorg en liefde voor het boek, ze zagen in het vervaardigen en verspreiden van het boek ook wat wij zouden
noemen : een apostolaat der contemplatieven. Reeds Guigo
vermaant in de Consuetudínes nadrukkelijk om de boeken
met zorg te bewaren voor stof, rook en elke verontreiniging :
en dat niet alleen omdat boeken ,,de eeuwige spijs zijn der
ziel", maar ook ondat de Kartuizer door middel van het boek
,,met de handen het Woord Gods preekt", dat hij met de
miond niet kan prediken. Een geest van apostolaat moest
3) Ad scribendum vero,
scriptoriu,m, pennas, cretam, pumices duos,
cqrnua duo, scalpelltun unrun, ad rad,enda pergamena novaculas sive
rasoria duo, punctorium unum, subu,lam unam, plumbum, regulam, postem
ad regulandum, tabulas, graphium... onnes enirn pene guos suscipimus,
si fieri potest, scribere'docernus. (Ca,pitulum 28 n,2;
p.L. 153 col. eoz-+1.
In de statuta Noua 1368 wordt in cap. xvIII
bepaald: Ille auteÍn qui
ligat libros, si scit et potest, dolat postes et praeparat pelles et ea quae
pqtinent
ad obedientiarn suam custodit.
scal,pel,lum est ferrum guo cartas incidunt et pennas acuunt, scriptores:
'watten,bach,
aldus 'een oud Glossaríum (bij
Das schtiftwesen im Míttelalter. Lerpzig 1E96, s. 2291. Punctorium:
ptrnt eys€n est instrurnentnm
acud an:guli ad perforandurn subtiriter pqrgamenum ('wattenbach
2171.
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dus den schrijvenden Kartuizer bezielen, want elk boek is een
,,heraut van de Waarheid" 4 ).
En vol geestdrift verheerli;kt Adam de Schot (t l2ll te
Witham \ deze arbeid als een onsterfelijk werk, dat niet van
voorbi;gaande aard, doch van blilvende waarde is: een werk
dat bii uitstek past aan alle ontwikkelde kloosterlingen, dat
een eer is voor elke Orde, maar 'dat bovenal geschikt en
eervol is voor de Kartuizers 5 ) .
Toen de tiid der handschriften voorbil 'was, hebben de
Kartuizers met dezelfde geestdrift en geleid door hetzelfde
ideaal de boekdrukkunst dankbaar begroet en benut. De hss.
hunner bibliotheken ston den ze aan de drukk:ers af 6 ).
De St. Barbara-Kartuize van Keulen richtte zelfs onder haar
'4)
.Adhuc etiam li'bros ad legendtrm de armario accipit 'duos, quibus
omnem dilig,entiam curamque praebere jubetur, ne fu,mo, ne pulvere vel
alia qualibeit sorde macul,entur. Libros guippe tamquam sempi,ternum ani.
marum nostrarum cibum cautissime custodiri, et studiosissime volumus fieri,
ut, guia ore non possumus, Dei veÍbum mani'bus praedicemus. Quot enin
libros scribimus, ,tot nobis veritatis praecones facere videmurr, sperantes
a Domino mercedem pro omnihus, qui per eos, ve,l ab errore correcti
Íuerint, vel in catholica veritate prrofecerint, pro cuÍrctis etiam qui vel de
suis peccatis et vitiis compuncti, vel a'd desiderium fuerint patriae coelestis
accensi. (Capitulum 28 n. 3-4; P.L. 153, co,l. 693-694).
5) Opus immortale est; opu5 (si dicere licet) non transi,ens sed manens;
opus utique, ut sic dicamus, e{t noín opus, opus denigue guod ínter omnia
alia opera magis decet wiros religiosos ,litteratos... non quidem prout eoruÍn
voluntas elegerit, magis autem sicut praesid,entis aucrtoritas discreta, et discretio 'auth'entica dictaverit ; libris utigue vel praep,arandis, vel conficiendis,
vel ligandis, vel ernrendandis, ve,l qrnandis, vel illuminandis, vel intitulandis,
vel iis guae ad ista pertinent ordinandis, faci,endis et perfici'endis, sollicite
intendere dóent.
[1 grrrn hoc in omni orrdine decens et congruu,m sit, sed
magis in ordine nostro Carthusi,ensi, aptum utigue hoc est, et pulcihrum.
(Liber de qudrípertito
exercitio cella:e c. XXXVI;
P.L. 153, col. 881).
I-ange tijd werd dit werk ,toegeschreven aan Guigo II, PriorrGeneraal
van 1173-1180. Doch Dom Wilmart O.S.'8. heeft voorgoed bewezen dat
de schrijver is Àdam Scotus, die als abt der Praemonstratensers overging
naar

de l(artuizers.
Zie: Auteurs spírituels et textes dêvots du mogen
áge latin. Paris 1932, p.240-2A8;
dyz,elfde in MéIanges Mandonnet ll,
Paris 1930, p. 145-16l
Dictíonaire de Spirifualitê i.v. Adann I'Ecossais.
6) In onze uitgave: Hendfik Herp O,F,M.,
Spieghel der Volcornenheit
dl. 1, Àntwerp,en 1931, blz. 96 en blz. 99-100, hebben we ,bewezen hoe
én de Kartuizers van Salvatorberg bi; Erfurt
htrn Herprhss., vgoÍ de druk afstonden.

én de Kartuizers van Keulen
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energieken Prior, Pieter Blommevenna van Leiden,'een eigen
drukkerij op en toen deze'te klein bleek, hebben ze de drukkers
van Keulen aan tret werk gezet met een voortvarendheid en
durf, die ons bil het onderzoek met verwondering slaat?).
Ter kenschetsing van de geest, welke deze contemplatieven
in de tijd van het opkomend Protestantisme bezielde, laten we
hier een citaat volgen uit de opdracht der Opera minora van
Dionysius de Kartuizer aan Clemens VII door den Prior
Blomevenna.
Quid velim, praesentit, reor, Sanctitas tua. Neque enim
meo tantum sed multorum filiorum, ne dicam omnium, no,mine
Beatitudinem tuam convenio. Curam, quam exposcimus, Reformati'onem, vocamus Ecclesiae... Quid enim in Ecclesia non
est contaminatum, quid non corruptum, quid non inversum ?
Quid inter ecclesiasticos integrum hodie perseverat ? Quid
inter nobiles manet decorum ? Quid sincerum inter plebeios ?
Clamant pro Concilio universi... Tuum est remedium ponere:
tuum est, o Pater, qui gregis dominici es pastor et custots,
omnes ad universale incendium extinguendum, quemadmodum
olim a patribus jactitatum est, convocare. Contagiosa haeè
Iues longius grassata est quam ut absque generali reformatione
possit eradicari
Hujus [Dionysii] lucubrationes et opera,.
ut huic sancto Ecclesiae negotio nos quoque inserviamus,
B. T. Pater sanctissime, offerimus I ),
Om de uitgave v;rn Dionysius de Kartuizer waardig te
doen slagen, bedeld,en Blomevenna en ziin gezellen al de
Kartuizerkloosters van Europa af en hii aarzelde niet de
rijke inkomsten van zijn eigen klooster geheel te offeren, z6
zelfs dat kleinmoedige onderdanen ongerust werden.
Aan deze, wat we zouden willen noemen, Kartuizer-beweging, nam ook S. Sophia naar de mate ,harer zwakke
krachten deel. zo lieten zij op eigen kosten bil fan Laurens
Hayen in Den Bosch omstreeks 1510 uitgeven z Tractaet
bruedar dgoníjs Cartuser uan den loftijken maeghdelijken
") we noemen slechts een paar narnen: Dionysrus de Kartuizer,
Tauler, He"p, Ruus,broec, Suese, Evangelisohe peerle en de talrtlke, dili
wijls anonyrne, eig'en werlaen en vlugsdhriÍgen.
8) Doctoris Ecstatici D. Díongsii carthusiani
opeta omnla t. I. Monstrqlii 1896, p. XVII-XIX.
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levens, Aldus toch schreef een zestiende-eeuwse hand op een
der ,exemplaren : ,,Bidt voer die Carthusers te vucht by s'hertogenbosch die dit op hueren coste hebben doen drucken" e).
Het is volstrelct niet uitgesloten, dat ook nog andere werkjes
door hun toed,oen zijn gedrukt. Zo verccheen bij Gerard van
den Hatert in November 1535 : Het Paradijs der liefhebbender
ro ); eveneens bii denzelfden drukker, dus omstreeks
"t"r"r,
1530 : Spiegel der uolcomenh.eít, ghemaect d,oer dg" Carthuyseren tot Coellen 11).
Merkwaardig is, dat juist it deze jaren (nl. 6 |an. 15351
Pieter Blomevenna van Den Bosch en ,de Meijerij getuigt,
dat de vroomheid nergens door mannen en vrouwen zo gepleegd wordt als in die streken. Maria van Oisterwijk
met haar gezellinnen, die naar Keulen verhuisden, zijn een
overtuigend bewijs. Ook de Vughtse Kartuizers m'oeten dit
hebben gekend en bevorderd tt?).
Merkwaardigerwijze wordt geen dezer 3 uitgaven genoemd
in de bibli'otheek-cataloog : wat vre verder in deze inleiding
hopen te verklaren. Ook in een ander opzicht deed S. Sophia
in deze beweging mee. Toen Dirk L,oer, op aandrang van zijn
Prior Pieter Blomevenna, de uitgave begon der werken van
Dionysius de Kartuizer, was zijn eerste arbeid zoveel mogeliyk
de autographen of betrouwbare afschriÍten te verwerven. In
Vught, waar Dionysius de eerste rector is geweest, bezat men
hoogstwaarschilnlil k autographen.
Hoe het zij, zeker is, dat S. Sophia van ganser harte aan
de'onderneming van Keulen deelnam, want in een brief aan
den Prior van Nieuwlicht bi,. utrecht commemoreert Blo,mevenna het klooster heel dankbaar om zijn hulp : ,,scribendo et
exemplaria transmittendo impense promoventes" 12).
e) Deze postincunabEl is beschrerurenbtj Nijhoff-lGonenberrg,
NederIandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, nr. 719,
to) c. R. Hermans, 'Gesdhiedkundigoverzigt der
boekdrukkers in NoordBrahant. Bijdra,gentot de geschidenis u. N.-BrabanÍ, DI.II, 1845,blz.339l.
tl)
Nilhoff-Kronenberg. Eerste Àanvulling, blz. 45.
rra) Est sane in oppido patriaque Buscoducensitanta piorum
utriusgue
sexus hominum mul,titudo, tanta Deu,mcolentium devotio, quantum nusguam
ali'bi Íacile inveniri contingat. (Diongsíi Carth... Opera minora IX. ed.
Mons,trolii t.41, p. 491),
to) Th. Petreiu, Bíbtiothxa Cartusraza. C-oloniae 1609, p.
275,
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Natuurlijk, niet elke Kartuizq had zulke hoge opvattingen.
Het zal wel niet gebleven zijn bij dien éénen, waarvan facob
Volradi in de schitterende bibliotheek-cataloog van ErÍurt
verhaalt, en dien hij vol veronturaardiging betitelt als ,,stipes"
en ,,bipes azinus", voor wie een pint bier oÍ goede wijn van
meer belang is, dan alle boeken samen 13).
Doch zonder gevaar voor tegenspraak mogen we zeggen, dat
de Kartuizers over het algemeen en hun leidende figuren in het
bijzonder in de verzorging en verspreiding van het boek in deze
tijd een deel hunner roeping hebben gezien. Ook in S. Sophia is
de bibliotheek ongefwijfeld een der best verzorgde afdelingen
van het huis geweest. Want ondanks al de rampen, die over
het klooster gekomen zijn, toch zo'n biblio,theek verzamelen,
getuigt van meer dan gewone offervaardigheid en studielust.

GESCHIEDENISVAN HET KLOOSTER.
In afwachting van .de meer volledige geschiedenis doo,r
Mr. Scholtens, geven we ,hier in het kort de lotgevallen van
S. Sophia weer, voor zoveÍ het door onze studie vereist wordt.
ln 1466 vestigde zich Dionysius de Kartuizer met enkele medett)

Merkwaardigheidshalve
schrijvren we hier de hoofdzaken ter ken.
schetsing af :
,,O utinam aliqui solummodo ipsi noallegenent sacros codices et saltem
alios nec impedinent etc. Ve hornini illi. Hec res p,lus suspiniis agenda
quam verbis. Fateor ('tacere non posfltrn) turum de talibus me scire, qui,
cum opera divi
audiente protulit:

Àugustiní

impressa nobis ernenentu,r, talia
verba me
,,En, cur pecunia tuam inu,tiliter expensa est ? Ego pro
omnibus his libris non vellem dare 3 denarios. ,,O, stipes, o bipes azine.
Cumque ego submodeste ab es huius dicti causam inquirerem, ftrndit:
,,Quia illegi'biles sunt, nam rnulta vErba per dyptongos scripta sunt" etc.
Aio ego ,,Sevis, mi pater" Et ,,Talia in scolis pueris nota sunt.
Videant qui impediunt et resistunt etc. Quebus cantrum cerevisiae vel
boni vini acceptius est, €n, omnibus quibuscumque libris, gui plus amant
secul'aria negocia et officia quam omnem rern divinam etc. O, Deus:
O quam multi cum Esau diligunt conversari in exterioribus etc. et guam
pauci iam ]acobite sunt, qui in tabernaculis habitare malunt et se sanctis
libris occupare etc. Hii satis esse putant, si libros custodiunt, concludunt,
dumtaxat et a ver,mibus corrodantur plusqua,nr legantur."
D kataloog ts
uitge geven door P. Lehmann, M itt elalt erliche Bibliothek skatalo g e D eut sch.
lands und der Schweiz. Bd,II,
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BistumrMainz, Erfurt,

Miinchen

l9Z8,S. 326,

broeders in Olland, waar ze een voorlopige kapel en verblijÍ
voor vijf monniken bo'uwden. De ongunstige ligging was
echter oorzaak, dat reeds in het volgend iaar de kloostergemeente verhuisde naaÍ Eikendonk bil Den Dungen. Doch ook
daar bleek de woonplaats ongeschikt, zodat ze na lang zoeken
eindelijk besl'oten zich voorgoed te vestigen te Vught op het
terrein, dat thans nog S. Sophia heet. De verplaatsing van
het convent geschieddewaarschijnlijk in de winter l47l-1472.
De kloosterbouw te Vught was berekend o'p een prior en
12 monniken met hun familia, d.w.z. conversen, donaten en
knechten : dus een betrekkelijk klein klooster. In April of
Mei 1472 was de bouw in zoverre voltooid, dat het klooster
door rhet Generaal Kapittel in de Orde kon geïncorporeerd
worden. Als patroon werd door Kard den Stouten als
stichter aangewezen. S. Sophia Constantinopolitana. Dionysius heeft dit echter niet meegemaakt. Reeds in het voorjaar
1469 was hij naar zijn professieklooster Roermond teruggekeerd, waar hij 12 Maart l47l een heilige doo,d stierf. De
eerste prior van het klooster te Vught was Wouter van Leendt.
Veel rustige dagen heeft het klooster niet gekend. Op
25 luli 1543 werd 'het gdbrandschat doo,r Maarten van Rossum en moest een enorm losgeld'betalen. Maar dit was nog
niets bi; het rampjaar 1566. Van l0 tot 15 October woedde
de beeldenstorm in de kloosters rond Den Bosch en ook de
Kartuize van Vught werd niet gespaard. Ze had dermate te
lijden, dat haar monniken voor geruime tijd een onderkomen
moesten zoeken in Monnikhuizen, Lltrecht, Geertruidenberg en
in het refugiehuis binnen Den Bosch. Prior Bartholomeus van
Doers begon de wederopbouw en toen rhij in l57l af.trad,
woonde de communiteit weer in de herstelde Kartuize. Doch
voor niet lange tijd. ln 1572 werd het klooster opnieuw geplunderd; in 1577 werden de góouwen door het krijgsvolk
in asch gelegd. De communiteit dwaalde rond eerst naar
Boxtel, vandaar naar Herlaer bij St. Michielsgestel en toen
ze ook daar niet veilig bleek voor overval, trok ze zieh in
's-Hertogenbosch.
|uli l59l terug in het refugiehuis binnen
Dit geschieddeonder het prioraat van den bekenden historicus
Arnold Havens (1590-1595). Daar'bleven ze wonen tot 1623,
toen ze voor de tweede maal uitweken naar Boxtel ,bij de
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Clarissen. Het getal monniken was geslonken tot drie, van
wie één de schrijver was van de Annales en de Ca.taloog der
Bibliotheek, Dom Gerardus Eligius. Wi;l er geen uitzicht
was het klooster te herstellen in de omgeving van Den Bosch,
werd de Kartuize overgebracht naar Antwerpen, alwaar met
het zegel ook de naam S. Sophia Constantinopolitana werd
overgenomen,
Feitelijk heeft het klooster dus slechts twee betrekkelijk
rustige perioden gekend, nl. de eerste eeurw van zijn bestaan
(1466-15661 en het verblijf in de refugie te Den Bosch (15911623). Daar het geh'ele archief is verloren gegaan en de
cataloog bi; geen enkel boek het verschijningsjaar opgeeft, is
het dikwijls moeilijk uit te maken, wanneer het boek werd
verkregen. Want het'blilft alti;d goed mogelilk, dat oudere
uitgaven door latere schenking en erfenis in het bezit der
Kartuizers kwamen ; eveneens, dat niet de o,udste, doch de
jongste drukken werden aangekocht. Om die reden gaan we
ook geen hypothesen opstellen om uit te maken, wat in elke
periode werd aangeschaft.
Een ding is zeker : ondanks al de rampspoeden, welke de
Kartuizers hebben meegemaakt; en ondanks de armoede,
waar'onder het klooster di,entengevolge dikwijls gebukt ging
- het Generaal-Kapittel moest meerdere malen hulp vragen
voor S. Sophia aan andere Kartuizen - hebben ze toch een
beduidende bibliotheek weten samen te brengen, die men in
zekere zin up-to-date mag heten. Op hen past het getuigenis
van Guibert Nogent orrer de Grande Chartreuse : In omnimoda paupertate se deprimant, ditissimam tamen bibliothecam
aoagger ant1 a ).

FIANDSCHRIFTVAN DE CATALOOG.
Gelijk gezegd, is ons de catalogus der bibliotiheek overgeleverd door Dom Gerardus Eligius, die een der meest beduidende schrijvers van S. Sophia is geweest 15).
tn)

werPed.

380

159 bll. Papier t 203X163 mm. ; fol. 125a-128b door andere
hand. Perkamenten band. Op Íug van de band z Domus
Sanctae So'phiae descriptio. Aan binnenzijde : restítuatur
domuí An:'tuerpiensi, Fol. 2a : Stempel z Bibliotheca Cartusiae
S.M. de Patrís (- Montreuil-sur-Mer).
Op fol. l6b is een
kruis geplakt van paars papier : randversiering.
Het hs. ging met Eligius naar Antwerpen. Bi; de verkoop
der boeken in 1785 werd het waarschiynliyk ook verkocht : aan
wie is onbekend. In de vorige eeuw werd :het hs. op een
auctie teruggekocht door de Kartuizers van Montreuil-surMer; vandaar ging het naar Parkminster ; thans berust het
te Sélignac bij Simandre (Ft.).
l.

(Fol. 2a-bl. Inscriptio templi in orbern S. Sophiae Constantinopolitanae.

2. (Fol. 3aó). In B. P. N. Do,nysium Initia,torem hujus Cartusiae.
3. (Fol. {,a,16a). Uittreksels uit de geschrif,tenvan S. Àugustinus,
Àmbrosius, Gregorius, Hiero,nymr:s, Basilius, Bernandus e.a.

1. (Fol. 17a;b). Opdracht aan P. Gutlielnrus Wille,m van Hasselt,

5.

6.

7.
8.
9.

Migne

P.L. 156, c. 854.
's-HertogenEligius kwam 12 NovErnber 162l als Vicarius naar
bosch ; in 1623 week hil uit naar Boxtel, voltooide daar bry de Clarissen
zijn Annales ,en copieerde de cataloog; in 1625 werd hij Vicarius in Ant.
tu)

Het handschrift, waarin de cataloog zich bevindt, heb ik
zelÍ. niet in handen gehad. Ik geeÍ de beschrijving volgens
de aantekeningen, welke Mr. Scholtens bij de bestudering
ervan maakte.

10.

eetrsten prior van Àntwerpen. Andere hand schreef lrierbij :
Gerardus Eligius procutatot.
(Fol. 18a-118a). Ànnales Cartusiae Sancrae Sophiae Constantinopolitanae. - Fol. l18b blan[<.
De voornaamste gedeelten uit deze Annales wonden door Mr.
SOholtens uitgegeven in Bossche Bijdrag,en.
(Fol. 1l9a-121b). Brevis tractatus exponens Regum Hispaniarum
a Burgundis et Àustriacis in singulas Belgicas Prcvvincias plenum
jus et dorniniunr.
(Fol. l25a-l28bl. Errycii Puteani tlrrbis Bruxellae Elogium verut
Ioquens imago. - Fol. l29a.l3àb,bl,ank.
(Fol. t33a-139b). Overzictrt van alle kloosterord,en.- Fol. l40a.b
bl,ank.
(Fol. l4la-154b). Index'libnorunnhuJusdomus seu CantusiaeSanctae
Sophiae. - Fol. l55aló blanls
Deze Index wo,rdt beneden uirtgegeven.
(Fol. l56a-158a). In c.onstitutione sanctissimi D. N. clernentis
edita anno 1594 super ,largitionibus Regularium etc.
(Inc.) Ne Religiosi guicrungue sinr iIIi...... (Expl.) Hactenus
Pont. C-onstitutio. Praecedentem Gqrstitutionem inviolóiliter
ab
3E1

omnibus dbservarri praecepirt capitulum geneÍale Ordints Cartu.
si,ensisanni 1596. 'Bedoeldis de Constïtutio: Rellgiosae Congregationesdd. 19 J,unji 159t. (Bullarhtn t. X, AugustaeTaurinoruitn,1865,p. 116-150).
11. Fol. 158a-159a).Extracta ex Ordinatlonibuscapituli conÍirrnatis'
- Fol. 159bblank.
der bes'hdtenvan lhet Generaal-KapittelbEtrreÍfende
De ui,ttreilcsels
de jaren 1587-1620.
Geli;k uit de beschrijving bli;kt, is het handschrift door
Eligius geschreven in 1623-1624. In dat jaar is ook de boekenlilst aÍgeschrev.en. Doch wanneer $rerd de oorspronkeliike
cataloog opgesteld ? In alle geval na l610 ; want de li;st bevat
verschillende werken, welke in het eerste decennium ziin verschenen. Nu zijn er twee mogelijkheden : ófwel de cataloog
is oorspronkelilk ouderdoch werd trouw bilgehouden; ófwel
de li;st werd opgesteld met het oog op de voorgêÍIottr€Íl veÍplaatsing van het klooster naar Antwerpen. De lilst, zoals ze
voor ons ligt, bevat echter zeker werken tot 1610 à 1620.
I. d" Ghellinck S.f. verzekert ons, dat tegen het midden der
l5e eeuw zich vooral bii de Kartuizers een streven baan
breekt om de bibliotheken te verzorgen en uit te breiden 16).
De stichting der bibliotheek in S. Sophia valt luist ,in de
opkomst dezer beweging. De persoon, die als gr'ondlegger
moet worden beschouwd, was er wel de man naar om dit
streven met geestdrift tegemoet te gaan. Van hem heette
het in de l6e eeuw : Qui Dionysium legit, nihil non legit. Al
schuilt er zeker een groot stuk overdrijving in deze spreuk,
toch is zii verklaaibaar, als we Dionysius zelf in zijn Protestatío ad Supetiorem horen opnoemen, wat hij in zijn leven
zoal gelezen heeft 17).
Al zal zijn klooster te Roermond hem wel meer gegeven
tu) En matge des catalogues des bibtíothèques médiêua,Ies. (Míscellanea Francesco Ehrte t. V, Rocna 1924, p. Tal.
17) Deze Protestatio is voor ftret eerst u'i,tgegerrcndoqr Dirk [.oer in:
D. Díongsii Cwthusíani, Doctocis extdici uíta; simul et o'pecum eius
fldÍssímus cdalogas. C-olo,niae,Iaspar Gennepius, 1532. 7-e vtlt de laatste
'n
Franse vertaling vihdt men
{ bladzljden veul het ongepagineerd drukje.
:Montreuil-sur-Mer
1E96, p. 19-20,
bii A. Mougel, Dêngs le Chartcers.
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hebben, .dan Mougel veronderstelt 18), toch hechten we graag
geloof aan het getuigenis van Dirk Loer, dat hil overal handschriften zocht machtig te worden om zijn studielust te vol,doen.
Het is niet aan te nemen, dat hii in de nieuwe stichting
aan zijn boekenlieÍde ontrouw is geworden. Dirk Loer vertelt
'het
ijzercn hoofd en de
ons, dat Dionysius de man met
koperen maag zelÍ al zijn boeken schreeÍ, veóeterde en
rubriceerde. En ze vormen in de uitgave van Monfteuil 42
delen in guarto. Al is hij dan ook maar drie jaren rector geweest (het libet questorí,us oÍ huishoudboekje verried aan
Eligius de aardse beslommeringen van een mysticusl, hii zal
die iaren niet zonder schrijven hóben laten voorbijgaan. Een
werk;e is ons bekend, dat bijna zeker in Eikendonk is geschreven, nl. De Medíta:,tione. De cataloog vermeldt geen
autograprhen. \Mel bezat Vught afschriften : De cataloog vermeldt De Simonia (ttr. 2831t De pluralitate beneficiontm
(nr. 289); Sermones(nr. 465'h misschienook Summa uirtutum
et vítíorum (nr. 3661. Daarenboven bevatten drie handschriften, welke we beneden zullen beschrijven, verschillende tractaten van Dionysius. In één dezer, nl. Brussel.
Kon. Bibl. 1557-1604, schreef een ietwat latere hand bij
een tractaat (fol. l2al:
,,Originale hic ,habet de'us et non
tendens. T. Sac(ris ?) ta Coloniae." Als de oplossing der
laatste afkorting iuist is, zau men bilna besluiten, dat dit
hs. naar Kzulen is geweest. Ook is het zo goed als zeker,
dat het werkje hetrvelk de Kartuizers van Vught in Den
Bosch lieten drukken, op de bibliotheek in handschrift aanwezig was, ofschoon de cataloog ook ,dit niet vermeldt. De
overige in de cataloog verm,elde werken van Dionysius sdhijnen
drukken te zijn.
Nog andere schrijvers worden ons genoemd. Hendrik
t8) Mougel o.c. 2l beroept zich op een li;st der Roermo,ndseKartuizerbibliothedk, opgesteld in 1785. Deze zou ,maar weinig'en van de auteurs
vermelden, welke Dionysius aanhaalt. 'Doah Mor.lgel vergeet, dat dergelijke
'ltjsten veqfe vaÍr volledig zijn en dat gewoonlilk ,alleen het eerste tractaat
van een ccdex werd genoemd en de rest totaal verzweg,en. Hetzelfde geval
doet zich voor in deze catalogus te Vught. Hetzelfde constateerde ik o,a,
ook bU de catalog der Kartuizers te Àmsterdam, uitgegeven door Meinsma,
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Vnoede, prior van I 178-1184 schreef : Tettalogus'deuotíonis'
dat in dL dagen van Eligius nog bestond in hs. en in de
cataloog wor.dt genoemd. De overige geschrif'ten waren toen
reeds verloren gegaan re).
De bekende historicus Arnold Havens was prior van S.
sophia van 15gO-1595. Hil schreef echter zijn werksn in de
Kartuize van Roermond zo). S. Sophia bezat zijn geschiedenis
der Engelse Kartuizer Martelaren (nt. 2751'
Cornelis de Groote, die 28 Febr. 1614, na een 67-iarig
kloosterleven, in S. Sophia stierf, liet een hs. na : Sermones
de te,mpore et de sanctis 21) . Ze komen niet in de cataloog
voof.
Hubertus Fauconpré (t 1623 oÍ 1624 te Boxtel) was de
schrijver van een tractaat getiteld z Verget Spbítuel, dat in
de cataloog wo,rdt genoemd2z) (ttt. 4261. Het werkje in
l2'o moet verschenen zijn in 1618 te Gent. Misschien
is dit ook wel het werkje, dat in de cataloog genoemd
wordt : .... . .Humbertí opusc,ulum ( tt.. 190 ) . Toen hi; stierf
was hil bezig met de vertaling in lhet Írans van : De eno'tmit'ate
Peccati van Dionysius de Kartuizer, op verzoek van Pater
's
Heerjans S.|. zs;. Niet onwaarschijnlijk lijkt het
Antonie
t0)
quemdam gui adhuc extat
devotionis
Scripsit enim Tetralogum
manusc{riptum et serva,tur apud nos et a,lia guaedam guae lucern nondum
guaeAnn:ales), Scnipsit pro institutione religiosorun
vidernnt. (Eligius,
conse1'
rnaxime
devotioni
o,Pus
qui'bus
ext'at
...E
praeclara
opera
dam
quod et in partes tres,
devotio,nis praenotavit,
tAÍreum, quod Tetra,logun
proficientir-r,m et
incipientium,
scilicet
difÍereÍxtias,
secundum tres statuum
perfectonrm parrtitus est, et di'alogico more agens, collocutores Àngelum,
Monac'hum, ]esum, Patrem coelestem, et Mariam Amorosam soclum sanc(Sutor, De Vita Oarthusiana, Coloniae 1609,
tarum anfu'narurn introduxit.

p. 600).

20) v. Gils, Limburgsche historici der Societeít van lesus (Publications
de LimÉrlurg,t.67,1931, p. 3-4); Sctroltens,De Ka:ríuízetsbuiten's-Hertogenbosch (Bosscfte Bijdragen),
sr) Biognphisch Woofienboek dl. VI, col. 617.
!r) Het traktaat moet niet verward worden met tret werk van den
Kartuizer Wille'm van Branteghern: Ie Verget spirituel et mgstique,
tunpli tant de nouveaÍttc gue ancietu fruiÍs de I'ame fidèIe: a;uec fígures
ou ímagesef oraíso,ns appartenansà la matíèce. Ensemble un tcaicte de Ia
preparutionalarrtort,Antwerpen,G.VorstermaÍ!l553ilyon'al'escu
de Coloigne, 1542, 160.
s") Eligius in Ànnales.
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me, dat de verschillende franse boeken, welke de bibliotheek
bevat, van dezen Dom Hubert afkomstig zijn.
fan d'Anthinne van Huy, die in 1615 vicarius werd in S.
Sophia, schreef verschillende werkjes ten gerieve van zijn
kloosters. Van hem is o.a. het in de cataloog genoemde:
Sacristae líbellus siue dírectorium sacrista,e?al.
In de jaren 1604-1608 verbleef in Den Bosch de bekende
Theodorus Petreius van Kampen, die aldaar samenstelde zijn
Elucidationes bij het Cronicon Cafihusiense van Dorland, te
Keulen verschenen in 1608 25).
De vruchtbaarste schrijver v/as ongetwijfeld
Gerardus
Eligius, van wien Scholtens de vo'lledige werken beschrijft.
We vermelden hier alleen, wat hil behalve boven beschreven
hs., in S. Sophia te boek stelde. Bli;kens de Opdracht aan
D. Bruno van O'etelaer v-oltooide hij op 12 October 1623 in
Boxtel ; Vita et Martgriu'm B, lusti Goudaní Cafihusiae Delphensis in Hollandia Prof essi et Sacristae. (Bruxdles I 6241.
't
latijn de Geestelilke Oefeningen van
Ook vertaalde hii in
Antonius Molina, welke op de biblio'theek in het frans a,àrlwezig waren (nr, 2941,
Van onbekende afschrijvers zijn een drietal handschriften,
welke ons bewaard bleven en waarvan we thans een beschrijving laten volgen.
I.

HS. BRUSSEL, KON.

BIBL. 1557-1604,

494 bll. Papier ; 280X 185 (205 X 160 ) *-. ; Katernen :
13
a
b-rr 12 ss. 13. Signaturen in rechter beneden hoek :
meestal weggesneden. Geschreven in de 2e helft der l5e
eeuw, in 2 col. ; aantal regels varieert tussen 4l en 50. Oude
bruin lederen band: rug vernieuwd.
Op fol. 1a is het oorspr. nummer geplakt der bibliotheek : 80.
Fol. lb (dezelfde handl: Iste líber pertinet carthusiensíbus
domws Sophie prcpe buscu,mduce. [Het hs. is dus geschreven
na 14721.
Fol. la en 494b: Stempel van Kon. Bibl. te Brussel.
Eol. 2a en 494.a.: Stempel van Bibl. Nat. te Parijs.
onl
25)

Zie de overige geschrif'ten bi; Scholtens.
De cataloog vqrmeldt alleen de naarn Dorlandus

(n. l22l.
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a

t.

2.

Fol. I a blank.
( F ol. lb ). [In h o u d s o p g a v e v a n d e codex].
(Fol. 2a, col. l-38a, col. 2). Tractatus Dionysij Carthusiensis De arcta via salutis et contemptu mundi.
Spreuk.

8.
9.

(Fol. 38b, co,l.l-16b, col. 2) Visio mirabilisde quodam
spiritu.
Àan het einde van het (ractaat staat de volg,ende bemerking :
Istud satis bene videtur translaturn in latinum quarnvis theutonice
aliqui'd potest Íorte denotius sonare, et'licet in latino quasi nichil
aliter vel cancellaturn postrnodum halbetur guod satis auth,enticum est, tamen 'aliguid aligualiter so,nare[?] reperiitur guando...
forte est ne ,translatio vilis habeatu,r et debitarn suam formam
ac authenticam habeat etc. Rest is onleesbaar gemaakt.

3.

7.

(Fol. 47a, co,l. l-{8b,

col. 2).

10. (Fol. 144a, col. 2-145b, col. 21. [Ascetische VerhandelingenJ.
a.
col. 1). De hils quaerequiiruntur
ad
$r*:11il*.2ó,
b.

De puero tridentino.

(Inc.) ]oannes Mathias Tyberinus liberalium artium et medicinae
magnificis rectoribus senatui populoque 'brixiano salutem. Rern
maximam gualem a passione do,rnini ad hec usgue ,tempora nulla
(Expl.) Valete Tridenti secundo nonas
unquam etas audivit...
apriles MCCCC

4.

(Fol. 77b, col. l-106a, col. 2). IDionysius Carthusianus]
Expositio missae.
(Fol. 106a, col. 2-139b, col. 2). [Dionysius CarthusianusJ
Expositio passionis domini nostri ihesu cristi.
(Fol. 740a,col. I -144a, col.2). IDionysius Carthusianus]
De scientia principum.
Dit traktaat wordt in de Opera Omnia getiteld : De
regimine principum,

c.

LXXV.

( Fol. 48b, col. 2-49b, co'l. 2\ . I Pt. Ambrosius], De
totali passione.
Hanc seguentern orationenr de to,tali passione domini nosiri
ihesu beatus Arnbnrsius ordinavit quaÍn beatus Anastasius papa
confirmavit et quing,entos dies crirninaliu,m omnibus eam cotidie
Domine ihesu criste
et devote dicen,tibus indulsit misericorditer.
fili dei vivi creator et resuscitator humani generis... (Expl.) Tu
in regno tuo mei criste rmerrnento. Qui cum patre et spiritu
sancto wivis et regn'as deus per o,nnia secula seculorum Ànnen. -

d.

(Inc.)

Excerpt:

e.

5 . (Fol. 50a, col. l-65b, col. 2). IDionysius Carthusianus]

thusi'ensis de mortificatione
unifica et reforrnatione interna. Pro
omnibus mortuus est christus ut qui vivunt iam non sibi vivunt...
(Expl.) Ad celestem sponsi anr.plexum in dulcissimum beatificationis aspectum sine dila'tione valeatis feliciter introire, quod in
omnibus vobis praestare dignetur crea,tqr omnipotens qui est
super ornnia deus sublimis
Explicit enz. Volgt Tóula.

6.
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et benedictus.

Àmen.

(Fol.65a, col.2-77b,col. l). IDionysiusCarthusianus]
De vita lauda'bilividuarum.

(FoL

115a, col. t-2).
De Íruatificatione
Mariae.
(Inc.)
Nota quod dominus crun Maria ut vitam eius
(Expl.) Qui qrgo potest capere capiat quod
fructificaret...
supra tr1qdr'rn fructificata
Íuit vita virginis gloriose.
(Fol. 145a, col. 2,b, col 2l. Sequitur de doctrina et gradu

religiontrm ex dictis beati thórne et aliorum excerpta.
(Inc.) Religio vite co'ntemp,lative simpliciter potiorem[ll
quam ,religio vite active...
(Fol. 145b, d.21.
De 'trlplici dignitate hominis.
(,Inc.) Sciendum quod in prima creatione hominis......

1 1 . (Fol. 146a,col. 1-158b,col. 2). Incipit prologusin libro
soliloquiorumbeati Ysydori episcopi palatinensisutbis.

De hurnilltate.

De mortificatione unifica et reformatione interna.
(Inc.) Prohemium.Incipit tractusdevotusfra,trisDionysij car-

(Inc.)
Àd efficacem supplicatione,rn cui deus rnisericorditer se inclinet tria debemus congregare......
(Fol. 144b, col. l-145a, col. 1). Item de qratione dominica
cornrnendacio et exposido brevis.
(Inc.) Ora,tio dominica co,mrnendatur a tribus a dignitate,
rbrevitate, Íecunditate...

12.

(Inc.) In sósequenti libro gui nuncupatus synoniura... (Expl,)
Tu insuper vitam meam places in secula seculorum. Amen.
Explicit liber etc.
(Fol. 159a, col. l-166a, col. t). Incipit meditatio devota
Vilhelmi

parisiensis

brandum

divinum

episcopi

officium

ad

misse.

audiendum
In

libro

aut

cele-

de fide

et
legibus.
(Inc.) Sublirneac celestesapientieest sciredescribere[!] ad sacratissimarn altaris rn'ensam...(Expl.) et refsrre post missas gratias
deo satagant. Àma nesciri.

r 3 . (Fo'I. ll6a, col. 2-169b, col. 2), OpusculumSenecede
quatuor virtutibus cardinalibus.
gorius.
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14. (Fol. 170a, col. l-193a, col. 2). Incipit libeÍ Francisci
PetrarChelaureati poete de otio religiosorum.
15. (Fol. 193a,col. 2-b, col. 2). Quid sit essechristianum.

b.

d.

[Exempell.
Quidam iuvenis ut scribitur in Prormptuario Dïe,_"lií"
cipuli, devotus et innocens {grrm orravit......
(Fol. 281b, col. l-282a, col. l). De religione, vano gaudio
et vitio lingue.
(Inc.)
Religio non princi'pio sed fine probartur.
(Fol. 282a, col. 2-b, col. 2). Ex dictis sancti Thorne ac

e.

aliis de solitridine.
(Inc.)
guia quod solitudo est instrunrentum
lrfqlsldrrm
perÍectionis congruum contemplationi, noÍl actioni...
(FoI.282b, col.2-283a, col.2l.
Ex tractatu Dyonisij Carthu'

(Inc.)

c.

(Inc.) SanctusAugustinusirt libro de vita christiaaa ad soro'rem
suam vidua,m.Cristianusiusticie bonitatis padencie castitatis...
16. (Fol. 194a, col. l-199b, col. l). Incipit breviloquium
,.,
fratris Gherlaci regularis pro danda occasione spiritualis
exercicij cuidam bone voluntatis clerico.
(Fol. 199b, col. 1-204a, col. 1). Compunctiones s€curldum exigentiam diei de mane et de sero tractati et apte
legende et primo in sahbato de sero.
(Inc.) Poterisautemtibi de celestiilla patria similitudinessenperegrinatiorrisdesideriosuperne
sibiles... (Expl.) C,onstderatio
patrie,
18. (Fol. 204a, col. l-b, col.2). De quatuor in quibus incipientes deo servire debent esse cauti si proficere volunt.
Nota bene.
(Inc.) Quatuor autêm sunrtin qulbus novi et lncipientescauÉ
deber* essesi volunt proficere prirnu,rnut ab illa voh:ntate gua
ad religionern venerunt et a zuo novitlatus Íervore non tePescant... (Expl.) Opo'"tet cristrun pati et ita intrare in gloriam
suaÍn.laus deo.
19. (Fol. 20+b, col. 2-205b, col. 21. Quidam sermo de
silentio vel taciturnitate.
(Inc.) $i[snfi,r'mest magnavirtus et fuodus seu fundamentun
omniurnvirtutum. Et gui ista,mvintuten no,nha,bet....
20. (Fol. 2O6a, col. I -271a, col. 2). Prologus magistri Hugonis de Sancto Victore super Ecclesiastem.
(Expl.) la'boroet Íraudo animammea,mbonis In [his?] guoque
vanitas est et affllctio spiritus. Tex,tusrremotiusnon exponitur
in expositio,nepraescripta.
17.

21,

(Fol. 280a, co'l.2-281a, col. 2). [Fragment uit Egidius'
leven volgens kroniek v. S. Antoninus].

23.

( Fol. 281a, col. 2-289a, col. 2). [Fragmenten].
a. (Fol. 281a,col. 2). Nota de orationedo,rninlcaet salutatione
angelica.

i*:;l* ÏÏi'Jïii#"ïi,.ï^t'"tes
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f.

deinirpaternoster

siensis de syrnonia fugienda.
(Inc.,) Ho'mines indicant ea gue foris patent sed deus
cor intuetur.
(Fol. 283a, col. 2rb, col. l).
Petrus Blesensis contra a.m.
tbitionem.

h.

(Inc.) Dignitas indignos ostendit.
(Fol. 283b, col. l). Co'nsilium aliquod contra teoptationes.
(Inc,)
Quar:rt"rn enim homo rnagis se deÍ€ndit contra,
canem...
(Fol. 283b, col. l-21. Notandum quod quadruplex est con-

i.

scientia scilicet due bone et due male.
(Inc.). Prima est bona et tranquilla...
(Fol. 283b, co1.2.284a, col. 1). [Exempel].

g.

k.

l.
Ín
n.

(Fol. 271a, col.2-280a, col. 2). Incipit collatio szu verba
aurea fratris Egidij socij sancti Francisci cuius dicta et
vitam beatus Franciscus commendavit.

22.

(,Ibidem).

(Inc.) Notandum qualiter a'lbertus episcopus hanc h'abtrit
consuetudinem guod cum diligentia magna commendavit
se orationibus alioru,m.
(Fol. 284a, col. l-285a, col. l). Ex quodam dyalogo beate
Marie vi.rginis et peccatoris.
Inc.) Peccator. Nescio guid dicam aut guid respo,ndebo
quia nichil sum.
(Fol. 285a, col. l-21.
[Hyrnne op Maria., SpreulcenJ.
(Fol. 285b, col. l-21. De conceptione beate Marie.
(Inc.) Quod gui ieiunaret, oraret vel missam audiret...
(Fol. 286a, col. l-289a, col.2).
De pace et bona conscíentia.
(Inc.)
Sed quomodo ambiciosus malam hóet
conscienciam et per cons€qu,ens numgua'm est in quiete.

24.

25.

(Fol;. 289b, col. l-293a, col. 21. Sequitur Rosaceum
Coronamentum Iudoci Beysselij aquensis patricij exuperantissimo altaris Sacramento ad fratrem Petrum Dor- .*
landum carthusiensis ordinis virum doctum pariter et
devotum.
( F o I . 2 9 3 a , c o l . 1 - 3 0 1 b ,c o l . 2 ) . [ K o r r e g e b e d e nb i j v e r schillende gelegenheden].
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26.

27.
28.

(Fol. 302a, col. I -317b, col. 2). Incipit prologus magistri
Ricardi de Sancto Victore. In libro de statu interioris
hominis post lapsum.
( Fol. 3!7b, coi. 2-334a, col. I ). Incipit liber Ricardi
eiusdem de exterminatione mali et promotione boni.
(Fol. 334a, col.2-341a, col. 2). Iste liber intitulatur ab
aliquibus liber questionum Ricardi de Sancto Victore De

potestate ligandi atgue solvendi.
29. (Fol. 341a, col. 2-350a, col. 1). Incipit sermo magistri
Hugonis Sancti Victoris canonici regularis. De laude
patrum.
30. (Fol. 350a, col. l-21. [Fragmenten uit Hugo a S.
!

Victore].

''Í*Y"

r l'

tini de morte contempnenda.
(Inc.)

gonis de Sancto Victore super lamentationes Iheremie
prophete,
(Fol. 383a, col. l-385a, col. 1). Incipit prologus beati
Iheronimi presbyteri in orationem sequentem ad Rusticum
monachum.
(Inc.) Pervenit ad me carritate tua devotio frater c'arissime ut
aliquam orationem singularem et specialiter tibi bonam et utilem
ceterisgue tem'pindicarem per quam in tuis tribulationibus
tatio,nibus...

33. (Fol. 385a, col. l-385b, col. 2. Incipit guaedam alia
oratio de passione domini breviter legenda. -

Spreuken.

bilis viri Ambrosij Mediolanensis episcopi, qui Pastoralis
dicitur.
(Inc,) Si quis Íratres oraculum rreminiscatur quo dominus...
(Expl.) Tribuas seculorum regna gue in re'gna celorum dare
promisisti. Àm,en.

42.

43.

36. (Fol. 412b, col. l-420a, col. 2)-. Meditationes beati

(Fol. 448a, col. 2-493a, col. 2). Tractatus magistri Ricardi de Sancto Victore in partem Cantici Canticorum.
(Inc.) In lectulo...... Quia que Deum querit e't ad Dei dilectionem... (Expl.) Soror et sponsa veri pos.t labores (cap. I-XI).

44.

(Fol. 493a, col. 2-b, col. 2). De paciencia.
(Inc.) Omnium namque virrtuitum paoi,encia est prorbatrix Quemad
rnodum enim mala olla in fornace posi,ta crepat et exilit sic...
(Expl.) cum se tribulatio,nibus et parsecutionibus multis ac rrnagnis
dignum esse profiteatur.

45.

beati Augustini.

( Fol. 444a, col. I -44.8a,col. I ). Tractatus ad vivendum
in perÍectissimo statu.
(Inc.) Quicumque vult vivqre in perfectissimo statu alme matris
ecclesie necesse est primo ut sit bo,nus thomo instanter actualis(?)
secun'do ut sit zelotes spiritualis tertio elevatus co,ntemplativus
supernaturalis. Quanto caritate effluens communis ac generalis.

34. ( Fol. 386a, col. I -394b, col. I ) . Manuale beati AugusLiber soliloquiorum

in contemrilen'da morte coarsistit.

4 1 . (Fol. 440b, col. 2-444a, col. I ). Incipit libellus V€Ír€rê-

voluisti Pro
(Inc.)
O Domine ihesu criste fili dei vivi
redemptione mundi 'homo fieri in mundo, de virgine nasci......
(Expl.)
in paradisum et ad regnum tuum celorum. A,men.

tini.

causa...

(Inc.) Visitationis gratia nepoti. Nepoti meo carissi'mo morienti
extremum valedicturus.
Hestqrna die processi.

qui

35. ( Fol. 394b, col. l-412b, col. I ).

Omnis

40. ( Fol. 435b, col, 2-44Ab,col. 2 ). Augustinusde visitatione
egroti

rr'r

3 t . (Fol. 351'b, col.2-383a, col. 1), Tractatus magistri Hu-

32.

39. (Fol. 434b, col. 1-435b, col. 2). Tractatus beati Augus-

(Fol. 494a, col. l'21. [Over 12 versieringen der ziel].
(Inc.) Ora duodecim ornam,enta anime quibus ornata est tamguzun speciosis lapidibus seu rnargaritis. Prima lapis pretiosus
quo o'rnata est anima quod ipsemet Deus fecit eam seu creavit
eaÍn... Bl. 495b blank.

Augustini.

37. (Fol. 420a, col.2-428b, col. 2). Liber sancti Augustini
de continentia.

38. (Fol. 428b, col.2-434b, col. I ). Sermo sancti Augustini
primus de penitentijs.
(Inc.)
lime[!]
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Quam sit utilis ac necessaria
homines intelligunt...

penitencie

medi-cina Íac:-

Dit hs. is ook beschreven bij v. d. Gheyn, Catalogue des
manuscrits de la Bíblíothègue de Belgique, t. III, Bruxelles
1903, n. 2183, Over de banden schreef Prosper Verheyden,
's-Hertogenbosch
Boekbanden uít
(He,t Boek 21, 1932-'33"
233). In de cataloog v. S. Sophia schilnt dit hs. niet vermeld
te zijn of het moest wezen nr. 429.
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II.

HS. BRUSSEL,

KON.

BIBL.

1610-1628.

(Expl.)

441 bll. Papier i 280X 195 (210X 160) ot.-. ; Katernen :
s5 Slo q13 cl-qq12 pp10 qq?. Signaturen in de rechter benedenhoek, meestal weggesneden. Dezelfde hand als hs. I, in
2 col. behalve bl. I en 245 ; 4l tot 48 regels. Initial,en in
rood: opschriften rood onderlilnd. Nieuwe band.
Bl. la ( dezelfde hand ) : /sfe liber p,ertinet carthusiensibus
domus sophie prope buscumduce.
Bl. I a en 44lb : Stempel van Bibl. Nat. te Parijs.
B l. 2a en 44 1 b : Ste mp e l v a n B i b l . d e B ourgogne [: K on,.
Bibl.l te Brussel.
l.

2.

3.

4.

7. (Fol.

( F ol. 126 b , c o l .2 -1 4 0 a , c o l . I ). In c ipi t E pi stol a ad rel i giosos. Et tractatus de diligendo Deum ex toto corde.
Et de'tribus votis religiosorum magistri Humberti ordinis
predicatorum.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

8.

9.

Religio munda et immaculata apud deum...
de vera religione Religio a religando.

Ut

i

r0.
lt.

dicit

( F ol. 142 b , c o l . 2 -1 4 3 a , c o l . 2 ). D e qui bus communi ter
debent confiteri fratres.
(Inc.)

Primo

t2.

2o. de inobedi,encia. 3o. de
(Expl.)
eccletempore malo expenso. 4o. de ingratitudine...
"d
siam, ad altare, ad sacrarnenta ecclesie, ad libros, ad presbyteros et fratres. Finit hulus confessionis qrdo qui communiter
a fratribus

6.

offiAo.

solet fieri.

( F ol. 143 b , c o l . I -1 1 6 a , c o l . 2 ). C o n templ ati o beati A nselmi episcopi super vitam cristi.
(Inc.)

392

de divino

Deserat iam anima lectulum soporis,
languo'r torpqr vanitas excltrdatur foris.

IKorte

lessen:

(Fol. 146b, col. l). De sanitate servanda Francqrum regi
scripsit tota scola salerna. Si vis incolumem... p Spreuken.
(Fol. 147a, col. 2). Duodecirn gradus humilitatis.
(Inc:) Prim'us est cordis et corporis.

(Fol. 147b, col. 1). De sex gradibus arnicicie.
(Fol. 147b, col.2-148a, col. 2). De flagello dei.
(Inc.) Ordinata est misenatio dei...
Spreuken.
(Fol. 148b, col. l). XII Abusiones seculi.
(,Ibidem). Duodecim Abusiones claustralium Hugo.
(Inc.) Prelatus negligens... Spreuken.

(Fol. 149a, col, l-244b, col. 2). Incipit opus magistri
Ricardi de Sancto Vctore super Apocalipsim Iohannis
apostoli.
(Fol. 245a-283a, col. 2). Electuarium confortativum sive
animae sancte consolatio devotio et contemplatio.

Et sicu,t atramento pagine ita cor.da nolstra inscribentur spiritu...
(Expl.) gue in epithalamio innixa super d:ilectum suum deticijs
affluens ascendit. Àmen.
Explicit
Electuarium
confortativum.
Dm gratias.

q

Àugustinus

5.

1-148b, co,l. 2\.

(Inc.) Sicut lohannes Crisostomus ait. oportuerat nos guidern
nichil indigere auxilio literarum. sed tamen in omnibus exhibere
mundam vitam ut illarum vice grracia sancti spiritus uteremur.

( F ol. 14 0 a , c o l . l -1 4 2 b , c o l , ). In c i pi t Ordi nari um vi te
religiose editum a sancto Bonaventura cardinali de ordine
Íratrum rninorum.
(Inc.)

146b, col.
S preuken] .

d

F ol. la b l a n k .
F ol. lb : [In h o u d v a n d e c o d e x ].
(Fol. 2a-4b, col. 2)-. [Meestal korte spreuken uit H.
Vaders en geestelijke schrijvers]
(Fol. 5a, col. l-126b, col. 2). Incipit prdhemium in libro
qui intitulatur Eruditio religiosorum edito ab Humberto
ordinis predicatorum.

Sed nec ultra filio vale,t mors nocere
Pia nobis gratia nostr.i miserere.
Et hic Anselmus super vitam cristi.

ry

( Fol, 283a, col. 2-337b, col. 21. Incipir liber sive proIogus magistri Gherardi Magni in librum qui intitulatur
Ornatus spiritualis desponsationis IRuusbroec].
(Fol. 337b, co,l.2-364b, col. 2 ). Incipit magistri Gerardi
Magni domini lohannis Ruysbroec de duodecim virtutibus.
(Fol. 364b, col. 2-382a, col.2\. Incipit libellus domini
|ohannis Ruysbroeck de septem gradibus scale amoris
quem quidem idem in theutonico dictavit venerandus
vero vir magister Gherardus Groet eundem in latinum
transtulit,

1 3 . (Fol . 382a, col. 2- 394b, col. l) .
t4.

[ Spr euken en kor t e
gezegden over verschillende deugden en ondeugden].
(Fol. 394b, col. I -395a, col. ). Bernardus de contemptu
mundi et judicio.
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(Inc.)

Ctr,m revolvo puro corde
In gua manet mundus sorde.

(Expl.)

Quem expecto quern requiro
Àd quem anxius suspiro. l\men. Spreuk

20.

(Fol. 395b, col. I -403b, col. l ). [Spreuken uir H. Vaders
en geestelijke schrijvers over deugden en ondeugden].

16.

(Fol. 403b, col. l-406a, col. 2). Incipit tractatus Petri
Damiani de com,rnendationevite solitarie.
(Inc.) Libet de singularis vite meritis paua.r perstingere...

tr

21. ( Fol. 412a, col. 2-422b,col. 2'1. Item sequitur aliqua de
electione.
Officiëele bescheidenover het kiezen vcrn een Overste.

(Expl.) domus non manufacta sed eterna in celis: ipso praestante qui cum patre et spiri,tu sancto in celis regnat per omnia
secula seculorum. Amen.

17. ( Fol. 406a, col. 2-107b, col. I ). [Verzen over het
Kartuizerleven].
(Fol. 406a, col. 2-406b, col. 21. Incipiunt versus de recomrnendatione ordinis carthusiensis.
(Inc.)
Hoc sonat carthusia
inclusa quando caro tusa
Nos inc'lude;musergo
carnemgue temÍnus.
(Expl.) sit notio atgue iuvamen
Hoc pater hoc flarnen
hoc Íilius annuat. Àmen.
b. (Fol. {06b, col.2-40Ta, cor.2l. Itern arii versur de eodem.
(Inc.) tntile suggescit sanctum celestequenu,men
Cruq te direxit ad carthusi,ensecacumen.
(Expl.) Securus habitem sub ea moriturus
Hoc enim det rnunus qui regnat trinus et unus.
Arneru
c. (Fol. 407a, col. 2-b, col. l). Item versus de comrnendailqre
celle et soli,tudinis.
(Inc.)
Non te Íastidiat celle rrigor ac solitudo
Credo quod hanc faciat tibi gratam consuetudo
(Expl.) Hoc ad spectamrena quo foris omne verarnen
Hoc pater hoc flarnen hoc filius annuat. Àmen.
- Spreuk.
a.

18. (Fol. 407b, col. l-408b, col. l).

r 9 . ( Fol. 408b, col. l-21. [Twee korre lessen: De cootemptu mundi].
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(Fol. 422b, col, 2-424a, col. 2l'. Ex libro de illustribus
viris ordinis cisterciensis qui devotissimus et optimus
habetur. Twee Exempels.

23.

(Fol. 424b, col. l-435b, col. 2). [Gebeden,meditaties,
spreuken]
(Fol. {2{b, col. l-2). [Gebed tot H. Dyrnpna, 10000 Martel,aren,H. Ànna].
b. ('Bl. 425a, col. l-21. [Rii,rnpjes met moditatiepunties voor
elke dag der weekl.
c. ('Bl. 426a, col. l-+35b, col. 2). [Spreuken over Heiligen,
detrgden en ondeugd,enl.

q
t

21. (Fol. 136a, col. 1-441a,col. 2). Incipit meditatioWilhelmi parisi'ensisepiscopiad audiendum vel celebrandun
divinum oÍÍicium misse.
(Inc.)
Sublimis ac celestis est sapientie sancte discumbere ad
Ita et in cruce Íidei spei
sacratissimam altarris menseun... (Erpl.)
Àrnen.
et caritatis et perseverantie latro pependit a dextris.

25. (Fol. 441b,col. 1-2). [Spreuken: De detractioneen De
excusatione. Gebed tot S. Rochus].
Dit hs. is ook beschrevenbil v. d. Gheyn n. 1486. Over de
banden zie: Prosper Verheyden blz. 233. In de cataloog
vermeld onder nr. l4l.

Epistoraurbani quinri
(Ex,pl.) i; nontur aprills

22.

a.

III.

ut persone recipiantur absque omni pactione.
(Inc.) Urbanus... Ne in vinea domini...
pontificatus nostri anno septimo.

Sanctissimo et supervenerabili Patri et donrino Clementi.....]ohannes eius serr"rus inu,tilis et Írater indignus seipsum et totuo
ordinem suum ad obedi'entiam et pedum oscula beatorum. ReÍulgens in majestate vestra.

uit Àugustinus.

15.

(Fol. 409a, col. l-412a, col. l). Epistola excusationis
simul et commendationis ordinis carthusiensis.

6

HS. LEIDEN,

MAATSCHAPPIJ DER NED. LETTERKUNDE 352.
lg2 bll. Papier; 12OZX
140 ( 150X97) m.m.; Katernen:
a-9L2.Hand van einde der l5e eeuw,3l tot 34 regels.Initialen

rood ; opschriften rood onderlijnd. Oorspr. bruin lederen
band, haken der 2 koperen sluitingen verdwenen. Aan binnenkant van het voorberd staat ; No. 1j: waarschi;nliyk het oorspr.
bibliotheeksnummer.

'

l.

IV. HS. ANTWERPEN,
MUSEUM PLANTTN-MORETUS s0 (VROEGER 821.
Deze verzamel,band van hss. en incunabelen werd uitvoerig
beschreven door. f . Denuc ê, Musaeum Plantin-Moretus. Cata.
logae des Manuscrits, Anvers, 1927, p, 17. \Me maken onze
beschrijving naar deze cataloog.
300 bll. Papi et ; 290X210 m.m. Verschillende handen van
de l5e eeuw. Oorspr. lederen band van 16e eeuw, ; overblijfsels
van 2 koperen sluitingen. Op de rug : Casus breues Decretalíum.
Op binnenzijde van voorberd (andere hand) : Pertinet
Carth,usien. Sancte Sophíe prope Buscumduce. Et dedit magís'ter Ghisbertus Bye quon'dam'decanus in Busco, executor
domíni Hermanní Píecks Capellani íbidem 2s).
( Fol. la-139a). Incipiunt Casus breves decretalium. F ol. l39b- 1 4 1 b ' b l a n k .

'u) Ghisebert de Bi;e werd in 1{77 delaen van het kaplttel, deed
in
1507 afstand en stierf 19 Sept. 1516 (Schutjes, Gescfrid.enis van het bís's-Hertogenbo'sch
dom
dl. 'IV, blz. 245). Hernannus Pieck was in 1450
plebanus, in 1458, 1461 en 1481 vice-plebanus, in 1459 ,en 1162 utcecuratus; hil stierÍ in 1492 (Schutjes a.w. 309).
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(Fol. l42a-150a). IIncunabel]. Tractatulus seu Summula
brevis de sponsali'bus et matrimonijs famosissimi iuris
utriusque interpretis |ohannis an. bononien. utilis ac Íere
necessariusomnibus animarum curam regentibus. - Fol.
150b-152b blank. - Niet bil Hain.

3.

(Fol. l53a-l73al. [Incunabel]. Incipit tractatus domini
fohannis Car,dinalis Sancti Calixti episcopi Caesariensis
editus ab eo in Concilio basiliensi super materia contractuum de censibus annuis et perpetuis. - Niet bij Hain,

4.

(Fol. l74a-175b\. IIncuna'bel]. Proposiciones responsive
ad questionem de dbservancia dominicalium dierum et
praecipuorum solempnium festorum. - Hain 13414.

5.
,

(Fol. l76a-183b). [Incunabel]. Decisio consiliaris super
du'bio producto de indulgentijs edita per reverendum in
Christo patrem et dominum fratrem Antoninum de ordine
praedicatorum Archiepiscopum Florentinum d,octorem
clarissimum. -= Hain *1235.

6.

(Fol. l84a-292a1. [Hr. van andere hand]. Decisiones
rote: Conclusiones seu determinationes duorum de rotàr
(,Inc.) In noonine domini eunen. 'Ego Vy'llhelmusHorloch
Alernannusdecretrumdocto,r (1381 ad m,ensem
Maij). Is een

(Fol. 1a-191a). Dyalogion inter theologum et philosophum ,de fide catholica patris nostri Dyonisij notabile
multum et sunt octo libri. Fol..l9lb-192,b blank.

Het hs. draagt geen inschrift van herkomst, doch volgens
Prosper Verheyden (blz. 234, nr. 14) wijst de karakteristieke
boekband op Den Bosch. En dan komt S. Sophia sterk als
bezitter in aanmerking. Onder nr. 107 wordt in de cataloog
het tractaat : Dialogus de fide, genoemd.

t.

2.

I

i
'

verhandeling

7.

gver

eigendom.

.

(Fol. zgilb). D" renunciacio,ne juris (breekt plotseling
af ). FoL 293-300 blank.

Over de band zie: Prosper Verheyden a.w. 238. De verzamelband staat in de cataloog vermeld onder nr. 92.

V.

HS. BRUSSEL KON. BIBL. 19842-19843.

Yerzamelband, waarvan ik slechts een korte beschrijving
kon maken. Het hs. best aat uit 118 bll. van 280X195 m . m .
Het eerste'blad is verdwenen. Hand van de 15e eeuw. Oude
bruin lederen band.
Op perkamenten schutb'lad van voorberd (andere hand) :
Pertinet Cat,thusíensíbus prope buscumduce uc donatione etce397

cutorum domini lohannis Groot canonici in buscoduce ut
oramus pro eo. ftequiescat in pace. Amen 27l.

Over de lotgevallen van de biblotheek valt weinig te zeggen.
Het het'haaldelijk verhuizen zal de boekenverzameling geen
goed hebben gedaan. De klachten van Eligius in zijn Annales
over het verlorengaan der archiefstukken, zullen ook weÏ
toepasselijk zijn op de bibliotheek. Een voorbeeld hebben we
in de geschriften van Hendrik Vroede, waarvan er in Eligius'
tijd nog slechts één over was.
Toen besloten werd de nederzetting van Den Bosch Voorgoed over te plaatsen naar Antwerpen, zal ook daarheen de
bibliotheek zijn overgebracht, oÍschoon geen enkel der ons
overgebleven exemplaren enige aanduiding bevat van een
verblilf in Antwerpen, uitgezonderd het hs. van Eligius zelf.
Dit lilkt me toch wel zeer merkwaardig. Evenwel is er geen
enkele plaats aan te duiden, waar de bibliotheek gebleven zou
zijn, dan Antwerpen : vooreerst, wijl de verhuizing niet plotseling gebeurde ; en vervolgens, wijl tot in de veertiger iaren
nog immer procuratoren wer'den benoemd om voor de bezittingen van S. Sophia zorg te dragen, zodat dus de bibliotheek niet onbeheerd zal achtergebleven zijn.
Het klooster van Antrverpen werd in 1783 opgeheven. De
bibliotheek werd in 1785 publiek verkocht. Van deze verkoop
bestaat een lilst z Maenboek uan de Boeken uercogt in het
gesupprimee,rt klooster der paters Carthugsers bínnen Antuterpen op 2-3 Mei 1785 3o).
In deze li;st worden evenwel alleen de namen der kopers
en de prijzen der boeken vermeld ; de nummers verwijzen dus
naar een gedrukte veilingscataloog, die tot nu toe niet werd
teruggevonden. Een klein gedeelte der boeken werd door de
Kartuizers zelf teruggekocht. Onder de kopers waren veel
geestelijken, vooral proÍessoren van het Seminarie, dat toen
nog in Antwerpen gevestigd was. Daar is dus een gedeelte
van de Antwerpse bibliotheek terecht gekomen. Dit br'acht
me op het idee, of de oude Kartuizerbibliotheek niet terug
te vinden zou zijn in Mechelen, waarheen na de Franse tijd
het Seminarie met inventaris werd overgebracht.

Daar het eerste blad is verdwenen, ontbreekt de titel. Het
tractaat eindigt op fol. I 16b, col. I : Expliciunt regule et
expositiones terminorum Thyconii secundum moralem sensum,
Fol. I l6a, col. 2-ll8b'blank.
Bii dit hs. is bi;gehouden de incunabel: Liber de consolatione theologiae per fratrem fohannem de Tambaco ordinis
predicatorum provincie theutonice sacre theologie proÍessorem
consummatus. Anno domini Mo. ccco. I xvjo. In die Ambrosii.
S. a. l. et n. 294 fÍ.
Hain * 15236.
Over de banden zie: Prosper Verheyden a.w. 236. Deze
verzamelband staat in de cataloog vermeld onder nr. 400 28),
Uit de beide laatste verzamelbanden blijkt, dat de bibliotheek van S. Sophia niet slechts door het afschrijven der
monniken en door aankoop, doch ook door schenking werd
uitgebreid. Behalve de genoemden vinden we nog als weldoener vermeld Adrianus Boom uit Drunen, die in Sophia
monnik werd. In de bibliotheek van het Groot-Seminarie te
Mechelen wordt bewaard : Durandus, Rafionale diuinorum o[*6462; in de cataficioruvn s.l.a. et n. (Campbell 657t Hain
loog nr. 348'r. Op een wit perkament tegen het voorberd
staat genoteerd : Pertinet hic libet domui sancte sophie constantinopolítane ordínis carthusiensís prcpe buscumducis in
vucht. ( Latere hand schreef biy') guem apportavít et donauít
cum pluríbus alíjs dilectus conlratet noster Adríanus Boem
de Druenen monachus sacerdos huiu,s domus. Orem.us pro ea
et suis ad deum 2e).
Ongetwijfeld zijn er meerdere zulke weldoeners geweest;
er zijn ons evenwel geen bescheiden overgebleven.
2t) ]ohan Groot werd { Febr. 1470 kanrmnik v. S.
Ian; hi; stierÍ
2{ October 1501. (Schutjes lY, blz.244l.
tt)
Van den G,trey'n nr. 3937 nosmt ook als afkomstig van S. Sophia.
hs. 1439.1112 d,er Kon. Bibl. te Brrussel. Voor die mening is in het hs.
geen enkel bewijs te vinden; integ,endeel het is heel zeker afkomstig uit
het Minderbroederskloo.ster in Den Bosch.
20) De banden werden beschreven door P. Verheyden, a.ut. 236.
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8o) Antwerpen, Stadsarchief nr. 21773. Suppression des confrèries à
Anuers 1786. Dossier des papierc originaux du Conttê tAn'uers. Àan
gekocht op de veiling G. van Hawe, Àpril 1913.
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De onderzoekingen leverden evenwel geen resultaat op.
Er viel noch van Vught, noch van Antwerpen iets te ontdekken. Ook nasporingen in andere richtingen hadden tot
heden geen succes.
Behalve de boven beschreven hss. en de incunabel, bewaard te Mechelen, is nog bekend als afkomstig van S.
Sophia een incunabel van het Ruusbroec-Genootschap te
Antwerpen: Sermones aurei de sanctis Fratfis Leo'nardi de
Vtino (in de cataloog nr.43l ). Hii draagt op het eerste schutblad ,het inschriÍ.t: Pertínet ístud uolumen domui sanate Sophíe
Constantinopolitane ordínis Carthusíensís prope buscumducis.
In dezelfde verzameling zijn nog twee incunabels aanwezig,
die weliswaar geen inschrift dragen, doch die naar het oordeel
van den bandenkenner, Prosper Verheyden, toch blijkbaar uit
hetzelfde bezit stammen. Het zljn: loh. Nídet sacre'theologie
professorís ordinís predícatofium conuentualís Nurenbergensiq,
Preceptorium diuíne legis s. l. a. et n. (in de cataloog m. 2991,
loh. Nider, Formícaríus s. l. a. et n. (niet in de cataloog).
Beide incunabels heb ik niet in handen gehad.
:

.

'NHOUD VAN DE BIBLIOTHEEK.

In elk geregeld Kartuizerklooster moet men onderscheiden
een bibliot'heek, waarin de liturgische boeken, nodig voor de
goddelilke Diensten, worden bewaard en die stond onder de
hoede van den Sacrista ; vervolgens een kleine bibliotheek
van boeken in de landstaal ten dienste der conversen en donaten onder toezicht van den Procurator ; eindelijk de eigenlilke kloosterbibliotheek ten dienste der koormonniken, die
verzorgd werd door den Bibliothecarius. De conversen-boekerij in de z.g. Cartusia Inferior wordt in de catalogen gewoonlijk niet vermeld; daarvoor was ze bli;kbaar te klein van
omvang en te gering van waarde. In S. Sophia, dat ten
hoogste maar 12 koormonniken heeft geteld en zeker minder
conversen, zal die biblotheek in geen geval groot zijn geweest.
Ongetwiifeld moeten we daar zoeken het Tractaat uan den
loflíjken maeghdelijken leuen en de andere nederlandse uitgaven, welke door S. Sophia werden bekostigd en die toch
in onze cataloog niet genoemd staan.
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De liturgische boeken worden gewoonli;k wel afzonderli;k
genoemd, ook in onze cataloog onder het opschriÍt z Libri
Chorales siue Ecclesiae. Behalve de strikt liturgische boeken
werden er ook bewaard de boeken, nodig voor de refter- en
kapitellezing. Vandaar dat onze cataloog onder deze boeken
vermeldt twee volledige Bilbels, waarvan één bestaat uit zes
grote perkament-hss. en de andere uit de grote Plantijn-uitgave ; daarenboven de gedrukte Sermones capítulares van
Willem ván Bibaut 31). Eveneens de Statua Noua. Niet
onwaarschijnlijk is het vermelde HomíIiare de tempore et,
de sanctis bestemd geweest voor de lessen der Metten en
het Homilíare de sanctrs voor taf.ellezing. Vermeldenswaard
is ook, dat bijna geheel de Koolbibliotheek bestond uit handschriften
De bibliotheek der koormonniken was de eigenlijke
bibliotheek van het kloo,ster ; van deze bibliotheek biedt de
cataloog ons de inhoud. Zoals in alle Kartuizerbibliotheken
ontbreken de oude klassieken. Uitsluitend theologie in de
ruime zin van het woord wordt er aangetroÍfen. Wat de middeleeuwse theologie aangaat is de inhoud vrijwel thetzelfde als
in de bibliotheken van Utrecht en Amsterdam 32) en de
Kartuizen van het buitenland als ErÍurt, Bazel, Mainz e.a.
In S. Sophia vinden we daarenboven een menigte apologetische werken. De verklaring ligt voor de hand. De Bossche Kartuizers maakten van nabij het opkomend Protestantisme mee. En al was het niet de taak der Kartuizers openlijk tegen de nieuwe leer op tq treden, het was toch alleszins
wenseli;k, dat ze zieh wapenden en op de hoogte bleven.
Wanneer we de inhoud van de bibliotheek overzien, kunnen
we er twee grote delen in terug vinden : nl. een gedeelte met
een geheel middeleeuws karakter, hetwelk grotendeels zeker
stamt uit de eerste eeuw, toen het convent in Vught verbleef ;
3t) Over W. van Bibaut zie: Ned. Biogr. Woord,enboek dl. VI,
kol.1l3.
3') De catalog,envan ,,Hav€n tat Zalighetd" te Àrnsterda,rnen ,,Nieuwlicht" of ,,Bloernendael"bij Utrecht zijn uitgegeven door Meinsrna,Mtddeleeuwse Bíbliotheken, Zvtfren 1903, blz. 249-251 275-282. De catalog,en
der duitse en zwitserse Kartuizen worden uitgegeven in de Mittelalterliche
Bibliothekskataloge Deutschlands und det Schweiz.
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en één gedeelte, dat ons sterk ,herinnert aan de tijd der felle
geloofstwisten, toen de Kartuizers zich binnen Den Boóch bevonden. Doch geliik rve reeds boven opmerkten : in bijzondev
heden aangeven, wat tot de eerste periode behoort is evenwel uitgesloten, daar het zeeÍ goed mogelilk bliift dat niet
steeds de oudste, doch de jongste drukken aanwezig waren.
De handschriften zijn meestal als zodanig in de cataloog àa;Írgegeven ; het zijn er 76; doch dit getal is zeker te klein. Hoe
de bibliotheek was ingericht, is ons volledig onbekend. Gelijk
we bii de beschrijving der overgebleven hss. noteerden, is
slechts bil een tweetal hss. een nummer opgegeven, dat wêêrschilnlilk het bibliotheeksnummer is.
Thans zou moeten volgen de uitgave van de cataloog. Daar
evenwel deze uitgave te veel plaats inneemt en wij reeds de
ons toegestane ruimte overschreden hebb en, zal de tekst met
de verklaringen in de volgende aflevering van ,dit ti;dschrift
worden gepubliceerd.
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Bovenstaand artikel was reeds gezet, toen Prof. dr. Willem
de Vreese mii mededeelde, ,,dat in de auctie-cataloog van
R. W. P. de Vries te Amsterdam (28-30 Nov. 1905, nr. 3l )
wordt vermeld : een latijns gebedenboek uit de l6e eeuw,
125 bll., 82X55 nft., met band uit de l7e eeuw ; op een
der schutbladen stond te lezen z Lambertus Schíndelius me
,utitur. Pe [ees: ex ?] dono diuiss\ Iiuíi ordinís carthusíensis
in Vucht 1692. Anno salutis humani generis sexagesimo míllesimo 92o. Ipsis nonis octobris."
Daar de Kartuize in 1623 is opgeheven, moet het inschrift
door de latere bezitter zijn aangebracht. Dit hs. moet dan
nr. 345 van de cataloog zijn.
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