Thans laat ik de overige tractaten in de catalogus van
Rooklooster vermeld, volgen.
12741 Bartholomaeusvan Maastricht, Exercitium devotionis.

[286] Idem. Septem psalmi poenitentiales.
[287] Idem. Epistola ad Clementem Papam.

'Wellicht

hetzelfde als; De exercítio et matetia otdinis rc deuoÍionrs (Bostius-Petreius p. 34) en Exercitia fratfis'Bartholana:ei
te Erfurt (Lehrnann, Mittelaltediche Biblíothekskata:l.oge II, 350).
Over Bartholomaeus, prior v. Roermond (+ 1466) zle: Dic'tionnaire
de Theologíe Catholique i,v,; Bíotgraphie Natíonale ll, 731,

12751 ldem. De abstinenciacarnium.
Wellicht hetzelfde als: De esu catníunt (Bostius-Petreius p. 34)
of. De non esu carniutn apud Cístercíenses.

[288]

teriorum.
Zie de hss.bij Van Rooy blz. 322.336.
12891 ldem. Collectariumcuiusdam de presbiterio: Consuluit
quidam clericus.
Dit tractaat is ook getiteld t Scriphtn pro quodan inordhate
gcadus eccÍesíasficos et ptadíeationis
officíum affectamte. Ííiet
werd uitgegeven door Flyma in: Nedeilandsch Archief voqc
Kerkgeschiedenis. N.S. dl. X){, 7927, blz. 179.232; zie ook Van
Rooy blz. 50-51; 76-79; 81 ; 86 ; hss. 347.348.

12761 ldem. De iudiciis temerariis.
Aldus ook Bostius-Petreius p. 35.

12771 ldem. Summa viciorum.
Aldus Bostius-Petreius p. 35 ,en Dorlandus, Chronicon Cattuslense,
Ed. Th. Petreius. (Coloniae 1608) p. 390.

12781 De proclamationibus Íratrum.
Àldus Bostius-Petreius p. 35. \Mijl hier heel duideli;k kapitteltoespraken bedoel'd worden, is dit traktaat waarschijnlijk identiek
met : Sermo nes septam utílissiní de obedientia, hunílitate, dilec.
tione, po'enitentia et oratione. Dit traktaat bevindt zich in hs.
Kopenhagenr, Kon. Bibl. Cod. 2911, afkoÍnstig van de Keulse
Kartuize: vgl. fteuue Mabtllo'n 1926, p" 12.

'De iuramento.
12791
[ 280 ] D e v o to .

Volg,ens Bostius-Petreius vormen 12791 eni [280] één tractaat.

[281] De modo principiandiin artibus.
Ook Rome Vatic. Cod. Palat. Lat.608
aldaar 1433.

fol. 1l9b;

is gedateerd

12821 De scismate.
l2ï3l De concilio.
Waarscrhtjnlilk is dit hetzelfde als: De auctodtate concilii super
Papun. Dit'traktaat is in meerdere hss. bewaar.d zoals Den Haag
Kon Bibl. 131 F 15; Ro,meVatic. Cod. Reg. 1020; Cod. Palat.
lat. 601 ; Wenen1Nat. Bibl. 3473. Over hetzelfde onderwerp han.
delen ook de traktaten : Detetrnin'atio nagistri Bartholamaei...,...
priotis Carthusie ín Rurenatnda (Trier Stadt Bibl. 228; lWenen
Univ. Bibl); Prcpsitio XVI facta ín concilío Basilíensi (Bazel
Llniv. Bi.bl. A VI 20; Paris'Bibl. Nat. ancien n. 1517).

12841 Franciscus Petrarca. Itinerarium: Inc, Rara admodum
spei.
,Is het z.g. Itinenarium Syriacurn.

12851ldem. De vita solitaria.
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Franciscí Petaatchae Open quae extant omnía. Basileae 1581,
In 1926 versóeen in Flonence een nieuwe z.g. nationale uitgave.
'De reÍormatione
Gerard
Zerbolt
van ZutÍ.en,
in-

12901 |ordanus Ordinis Rratrum S. Augustini de Heremo.
Vita S. Fratrum Ordinis Augustinensium.
Schr. is |ordanu{ van Quedlinburg ; zie Chevalier, .Qépertoire.
Bto.Biblíogtaphie i.v,'Onder de anonieme tractaten in Roermond
aanwezig wordt ook genoemd: IllusttíuVn virorttm líber otdinis
herarnítanum sanc"tiAugustini. rDit is misschien hetzelfde tractaat:
zie n. 12941.

l29ll

Wilhelmus Ockam. Super Cantica Canticorum.
Wordt tweemaal in catalogus van Rooklooster genoemd. Noch
bl oudere noch bil nieuwere schrljvers is op naam van Ockam
eren tractaat met deze titel te vinden. Zie n. 13031 dezer ltjst.

12921 Petrus de Alyaco. rDe potestate ecclesiastica.
Is uitg. in de Opera van Gerson onder de titel : TncÍalws de
fuclesíae, Concílii Garletalís Qc,lnani Pontificis et Cacdinalítmr
aucto'ritate sctíptus ín Concilio Co'nsta'ntiensi (Ed.'Dupin Il 925).

12931 Anonimus. Exercitium vivum circa officium missae:
Comedite panem meum.
Í2941 .Anonimus. Illustrium virorum liber lOrdinis heremitarum sancti Augustini.
Zie n. 12901du'erltjst.Of is dit: Àmbrosius
de CoraO.E.S.A.,
Cconica sac'tdissimi ordínis fmtrum
Roma s.d. [148] oÍ 14821?

Hetqnitantrn

S. Aaga:stini

III. tDE OVERIGE HANDSCHRIFTEN.
12951 |acobus van Gruitrode O.Carth. Speculum hominum
mundanoru.m.
7l

12961 Idem. Speculum Poenitentiae.
In 1540 verscheen : Exímíum planeque diuinwm opus inco'mpara.
bíIis thrcIogi Diongsii, prcfessíone Carthusíani, in guo opêrè com.
tinentut quínque hwnanae uitae specula... opus hactenus desï
deratum et nupet in Carthusía Ruraentunfunsi invenfiam. Coloniae
ap. Ioannem Ruraemundanum 1540. Men zou uit deze titel op.
maken, dat de vijf Specula in Roermond bewaard werden en daar
'werden gevond,en.Evenwel was reeds in 1495 bil Petrus
,,nuper"
'S/agner
te Neurenberg verschenen : ,,SpecuIao,mnis statu:shunwne
uite V. Patris Díongsii prioris do'mus Carthusie In Ruremund
(Hain 14899-14910; 'Copinger 5560-5567). Mougel p. 100 is van
rnening, dat deze laatste uitgave in Keulen en Roermond onbekend
was. De oplossing van het raadsel lijkt mij eerder te zijn, dat te
Roermond een exemplaar .der ed. 1495 bi; het zoeken naar geschriften van Dionysius is teruggevonden. En .dat deze editie
gebruikt werd, blijktwel daaruit dat in ed. 15'Í0 dezelfde typérende
fout voorkomt als in ed. 1495. Men leest nl. in ed. 1540: ,,Tituli
capitulorum Speculorum V.P. Dionysii príorís domus Carthusie
in Ruremund." Welnu, oo'k de titel van ed. 1495 noemt Dionysius
prior, ofschoon hij in Roermond nooit die waardigheid bekleedde,
wel van p,rocurator (vgl. ook Mougel 78 noot l).
Deze Specula zijnt Speculwn Praelatorum (n. [121]), SpecuÍurn
Subdiforum (n. ll22l);
Speculum S,acetdotutn (n, l23l); ,Speculum ho,minum mundanorum (n. [295]: Ed. lMontreuil XLII 765,
794); Speculum Poenitentíae (n. [296]: XLII 797-812). Ze zln
alle vijf van Jacobus van Gruitrode: zie Bostius-Petreius p. 52.
Ook Fisens, Fy'ores Ecclesiae Leodiensís. (Insulis 1647 p. ll3)
meldt: ,,Quae [Specula] utroque [Dionysius ,en Jacobus] iam
dudum defuncto, in bibliotheca Runaemundensi reperta, ut Donysiana sunt edita."

'

pressum sed scrlptrrm conservat". Zie over dit tractaat C. W. Ver.
meer, Het tradaat ,,Ortus et decwsus Ordinis Cailusiensis" van
'Wageningen
H,etdrik Eghet van Kalkat
1929.

12991 Laurentius Muschzeele'O.Carth. De Parvulo et Agno.
Volgens .Dorland Chtonícon p, 438 werd in zijn tijd dit tractaat
te Roermond bewaard: zie peuue d',Ascétique et de Mgstique
t. 13, 1932, p. 324, Men vindt dit ,,exercitium spirituale" in hs.
Brussel Kon. Bibl. 5628-5637 (v. d. Gheyn III 1618) fol.239-242.
Zie over den auteur en het tractaat : A. Beelfsens en l. 'Ammoníus.
Chronique de la Chartreuse de Ia Chapelle à Hérinnes.Iez.En'
ghtun- Publiée par E. Lamalle S.J. (Louvain 1932) p. 195;
Petreius,, Bibliotheca Carthusiana p. 225.

[300] Hs. Bazel Univ. Bibl. B. X. 12. Perk. f.f. t-40 (eind
14e eeuw) en f f . ll3- 132 ( begin 15e eeuw) ; Papier
f f . 4l- 112 ( dr uk Hain 10992) . 154X108 m m .
,,Libellus Cartusiensium in Basilea, donatus partim a venerabilibus
patribus domus Bethleen in Ruremunda, et partim a venerabili
lMagistro Iohanne Amersbach cive et impressore Basiliensi."
Omdat van dit hs. slechts 'een korte beschrtjving verscheen door
'G.
Morin, A tnvers les manuscrits de Bàte (Basler Zeitschrift
ttu Geschichfe und Altertamskunde Bd. 26, 1927, S. 202), Iaat ik
hier de inhoud iets uitvoeriger volgen€6).
(Fol. la-39b): Thomas a Kempis, De resurrectione
1.
Christi

12971 Hs. Utrecht Univ. Bibl. 339. Papier. Begin der l5e
eeuw, 55 f.f., in -4.
Liber Cartusianorum in Ruremunda. Inhoud : Fol. la-23a: De
septem peccatis mortalibus ; fol. 23b-28a: Quid sit confitendum
de multiplici negligentia; fol. 28b-55.a: Speculum secularium.
H'et hs. is bijgebonden bij : Cordíale guattuor novissimo'nnn,
Deveriter [R. Falfroet] 25 Febr. 1491; G. Dorlandus, Víola
anímae. Coloniae 7501 ; Purgatocium detractorum. Coloniae 1509;
Arbor consang,uinítafls [,Coloniae 1502'!].
Catalogus Codicurn Manuscriptorum Bibliothecae Uníuersítatis
Rheno.Traiectínae. T. I, 1887, p. 111. FÍet eerste en derde tractaat is van ]acobus van 'Gruitrode : zie Bostius-Petreius p. 50.

12981 Hendrik van Kalkar. Tractatus de origine et progressu
Ordinis Carthusiensis.
Ftravens vermeldt in Hisfocica ftelatío (ed. Coloniae 1608 p. 2;
Bruxellae p. 12) : ,,guam ipsa domus Ruraemund'ensió non im-
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et apparitionibus

eius, necnon de ascensione

et pentecoste orationes,
(Inc.) De resurrectione Domini. Capitul. primum. Benedico
et gracias ago tibi, domine lesu Christe, salvator nundi,
pro victoriosissimo lfirrmFho - 32 capittels.
(Expl.) per gratissima omnium sanctorum tuorrmr suffragia
gloriosa. Q.ui cum Patre...
Dezelfde hand voegt onder aan de blz. erbil : ;,Ascribitur
hic tractatus Thome de Kempis regularis(l) iuxta Zwo\l."
Het tractaat is door Pahl (Opera orwtía t. 5, Friburgi 1902,
p. 215-361, cfr. Epilog. p. 363-384) uitgegeven volgens een
diuk. Dit is het enige bekende hs. Zie E;d. Riggenbach tn:
Baslet Nachrichten 23 Dec. 1924; Morin p. 202.

2.

(Fol. 42-ll2): Thomas a Kempis, De vita et beneficiis salvatoris Iesu Christi devotissime meditationes cum gratiarum actione.
(Inc.) Si vis perfectemundari,
Het traktaat bevindt zich ook in hs. Parijs Bibl. Nat. 2986

uu) Deze beschrijving dank ik aan de vriendelijkheid
G. Binz, Àlt;Oberbibliothekar.

van Prof. Dr.
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(zie HulshoÍ blz, l1), doch toegeschreven aan Gerard Zerbolt. Beide hss. zijn Pohl onbekend gebleven. Is uitg. Basel,
]. Amersbach (Fíain 10992): zie Pohl t. 5, p. 3-211i 385.397.

3.

.

('Fol. ll4a-132a): Nonnullae peculiaresorationes.
(Inc.) Àd sanctam Trinitatem oratio pro tocius vitae ordi'Deum.
natione ad
Domine Deus meus superoptime, supÊrlaudabilissimeL.. (Expl.) et ad vitam eternam perducas. Per
eundernl... Fol. 112b, 123a, 132 a-b ,enige toevoegingen van
Jakob Louber: Meditacio... Materia meditandi.
Dit hs. is waarschijnlijk door Albert Buer meegenon'lenÍ,
toen
hij tijdens het Concilie van Bazel als prior van Roermond
naar Bazel werd overgeplaatst. Hril is bekend om zijn zorg
voor de bibliotheek. Zie: Baslet Chtoníken. Herausgeg. von
der FÍist. Gesellschaft in Basel. Bd. I (Leipzig 1872) S. 290:
325-331. Over de miniaturen van 'dit hs. zie: K. Escher,
Die Míniatut'en in den Baslet Bibtiotheken. 1927 (geciteerd
in: Oudheídkundig laacbo'ek dl. 4, 1935, blz. 16-171. De
drukker Àmerbach was zeer bevriend met de Kartuizers:
van elk werk dat van 'de pers kwam, schonk hil een ex.
Zie; Henrícus de Alueldia, Díe Chroník von der Stiftung
det Ka'rthause in Mindercn Basel. Basel 1847, S. 109. Het
hs. is dus in Bazel zelf gebond'en.

[301] Anonimus. lHoe ende in wat maniere die gebenedide
ioncfer Maria Ioseph getrouwt waert opten XV dach
vander maent lanuarius.
Étret hs. is slordig beschreven door ]. tíabets, De echtuerbintenis
uan Maila. Een Limb,urgsch,ingsferiespel en een legEnde uit het
begin der XVIe eauw (Publicationq... de Ltmbowg t. 12, 1875,
p. 127-144). Habets kocht dit hs. uit de nalatenschap van Notaris
Guillon te Roermond (Catal. n. 62): teg,enwoordige verblijfplaats
is me onbekend. De beschrijving is gemaakt volgens Habets.
Papier, geschreven 'door één hand, 12o ; versierd met ,,rubrices"
,en grote initialen ,en ,,bevat tevens eenl paar gravuren in houtsnee". Het ,,taefelk'en" der Zondagsletter begint met 1545. Hbt
hs. behoorde n 1750 aan de Roermondse Kartuize.

Inhoud:
l. Op eerste bladzij kalender van Luik met toevoeging van ,jGelderse" feesten.
2, Verklaring van de dierenriem.
3. Hoe ende in wat maniere die gebenedideioncfer
Maria loseph getrouwt Waert opten XV. dach
vander maent lanuarius.
Delegende bestaat uit a) inleiding over de feestenvan Maria;
b) Kerk. getijden en lMs der Desponsatio; c) Mysterie-
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spel van het huwelijk van |oseph en Maria, gevolgd door
gebedm tot Maria, ]oseph en Anna (uitg. in Publimtions
p. 131-13a); d) Flystorie vand,en trouw van Maria der
moeder Gods dle geschreven is uytten alden boecken der
Nazarenen (uitg. p. 135-144),
4.

Hyer

begint

inhaldende
slechten
Anna,

een

notabel

die hystorie
der

glorioser

dat meister

ofte

, genoechlic
dat leven

heyliger

boecxken
mit

vrouwen

l,ohan van'Denemercken

die gesancta
docter

ende werlick priester screeÍ, ende broder \Molter
Bor cartuser overgheset heeft u/tten latyn in
,duytschen.
Deze vertaling van Bor, Kartuizer te tltrecht, verscheen
te Zwolle biJ Peter Os van Breda in 1499 (Carnpbell n.
1530 (Nijhoff.
964); te Deventer 1504 ,en Àhtwerpen t
vwt 1500-1540.
Bibliognphie
Kronenberg, Ndetlandsche
Dl. I, Den Haag 1923 n. 1082-1084).

5.

,,Eyn taefelken" der Zondagsletter.
Zie over dit rnysteriespel ook: Str:dliën dl.
l3l-132. I. A. F. IGonenburg, t[rtraria's
Ndeeland. rDl. \1, À.nsterdam 1907, blz,
'Walter
Bor O.Carth. de sórilver van dit

128, 1937, blz.
Heerlijkheíd in
335 zegt, dat
spel is.

Í3021 Kerkelycke schriÍten varí Pater Arnoldus Haventius.
In het vroeger genoemde : Deductie uan Fegt ende Rechíen wordt
onder n. 53 gezegd dat zich onder de papieren van de Kartuize
bevtnde{:
,,vooreerst de kerckelijcke schriften van Pater Àr't
noldus Ftraventlus, eertljdts Religieus van
Carthuys alhier, daer
naer Prior van Gent, gedruckt in de selve Stadt voor omtrent
hondert jaeren" (d.i. 1608).

[303] Richardus a S. Victore. Expositio in Cantica Canticorum.
FIs. Rome Vatic. Cod. Lat. Reg. 232. 'Perk. l5e eeuw, 108 ff.,
223x158 mm. Zie: Migne P.L. t. 196 aol. 4t0-520.
Het hs. is zeer uitvoerig beschreven door À. Wilmart, Bibltothecae
Apostoticae Vaticanae codíces fl1atnu scrípti... Codices RqgÍnenses
Latini. T. t (no.a 1937) p, 553. Op fol. la is de naam van den
'Wilmar
oorspronkelijke bezitter uitgekrast :
meent te lezem z
Pertínet d. cailhuslenses [Pau]fus d[e]i; waaruit hij veronderstelt, dat het hs. aan de Roermondse Kartuize Bethleem heeft
behoord. Hierb{ valt op1 te nrerken, dat het klooster flêrgen5
elders zo genoemd wordt. 7-ov het hs. niet afkomstig kunnen
zijn van de Kartuize te Àmsterdam Ter Zaligen Have (Portus
Dei)? Als het hs. van Roermond afkomstig is, zou het dan
wellicht hetzelfde zijn als n. [291]?
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Het hs. is later in bezit geweest van B. Lydius, predikant in
Dordrecht (+ 1629) en vandaar terecht gekomen in de bibliotheek
van Maria ,Christina van Zwed,ent

werd, misschien ook het verk Cosmographía. In
Tabulae; Codicurn t. VI, 1873, is het hs. aldus beschreven:

[304] S. Bonaventura,Breviloquium.

Pap. 16e eeuw, 59 ff., in -fol.
Inhoud: fol. 1a-9b : Franciscus rnonachus Mechlini'ensis OJM.
Epistola de orbis situ ac descriptione ad archiepiscqpum Panormitanum Iohannem Caro'ndeletum directa; fol. 9b-11a: Epistola
ad Íratres Carthusienses in Ruremunda de opere suo ,,Cosmographia" ; fol. 1la-b : ]acobus Rasguin, Litterae quibus petit
personas ordinis Carthusi'ensis deducere in Indiam pro aedificanda domo ibidem (Val'entiae 2O Martii 1558); f.ot. l2a-40b:
Franciscus Ferdinandus Cortes, Tertia narratio de civitatis Temixtitlan expugnatione per Petrum Savorgnanum ex hispanico
idiomate in latinum versa; fo[. 45b-46a : Martinus de Valentia,
Epistola de fratrum ninorum regularis obserwantiae p,rofectu
et animarum l,ucro in Huketan (12 Iunii 1531); Íol.46a: Litterae
rnissae Patri Dominico ceterisque patribus 'Capituli 'Generalis
Tholosani in Íesto P'entecostesTholose celebrati anno domini 1532
pert... Episco,puÍn illius civitatis magne, que dicitur Temixtitlan
Mexico in Huketan et alios patres ibi commorantes; fol. 46b-51b:
Frater Nicolas Herborn, Epitome convertendi gentes Indiarum ad
fidem Christi ,adeoque ad ecclesiam sacrosanctan catholicam et
apostolicami fol, 52a.59a: Legatio David Ethiopie Regis ad,...
Clemen,tem Papam Septimum: una cum óedi,entia... eidem...
prestita,,. cum aliis ut parebit intuenti; sive litterae annorum
1532 et 1533.
FIet werk van Franciscus van Mechel,en verscheen te Àntwerpen
bij Ioannes Withagius 1565: zie 'Dirks p. 85. De Natratio van
Cortes is waarschilnlilk hetzelfde als : De insulis nuper inoentis
Fetdinandi Cortesii ad Carolum V... nanatíones in een verzamelbandje versch,enen te Keulen bil t14"1.ntor Novesianus 1532. In
hetzelfde bandje bevindt zich ook het werkje van Herborn: de
inhoud is uitvoerig beschreven door L. Schmitt S.J., Der Kólner
Theologe Níko[a'us St'agefgt und der Franziskanec Nikoíaus Her'
born (Ergtànzungshefte zu den Stímrnen aus Mafia.Laach n. 67).
Freiburg 1896 S. l7l-177. De brief van Martinus de V:alentia en
de brief van bisschop Zummaraga aan het iGeneraal Kapittel zijn
in het italiaans uitgegeven door lMarcellino a Civezza, Storia
uniuercale delle missio'nefra:ncescaneYL (Prato 1881) p. 564-566;
566-568.

Beydaels vermeldt: Breviloguium: I vol. 40. Dit hs. is te \Menen,
zie: Becker 7938: Cod. membr. saec. XV. ÍÍ 279, 80. Accedant
in 4 Libr. S,ententiarum. 1448. chartac. Bteviloquíum in; Opua
Omnia. T. 5 (Q.u"racchi 1882) ,p. 201-291: In Líbro's Sententíarwn: T. l-4.

[305] S. Bernardi Vita.
Beydaels vErmeldt: S. Bernardi vita. 2 vol. 4o. Dit hs. is te
'W'enen,
zie: Becker 7901l. Vitae beatissimae(!) Bernardi Clarevall,enbisÀbbatis et S. Malachiae. Cod. membr. saec. XV. ff. 161.
'Wilhelmum
fol. Scriptae sunt haec per
Àbhatem S. Theodortci
Remensem. Àccedunt flVliracula Bernardi... scripta anno 1459 per
fratrem Waltherum Vliet. ZIe: Migne P.L. t. L82, col. 10731118 ; t. 185 col. 225-268;,cr,t. 369-394.

1306-3091 Imitatio-hss.
J. van Ginneken S,J. : Op zo'Qk naar den oudsfen tekst en den
waten schtíjuer uan het esste Boek der Nauolgíng van Chrístus.
(Gent 1929) zegt, dat hss.lWenen Nat. Bibl. 3797;4021;3496;
2248; afkomstig zijn van de Kartuize te Roeïmond. Volgens 7abula'e Codícvtm is 3797 afkomstig van Mondsee (t. III p. 89);
4021 van Salzburg (t. I,II p. H2); 3496 ,en 2248 van onbekende
afkomst (t. II p. 43 en315).Zie ook Huyben O.S.B., GeertGroofe
en de Nauolging (Ons Geestelíjk Erf 3, 1929,314 noot 23). Zie
Addenda.

historiquessur I'ordre des chartreux
[310] Renseignements
1 3 6 7 -t8 es i è c l e .
Dt document wordt vermeld onder de archivalia .der Kartuize,
welke te Brussel bewaard word,en, door A. d'Hoop, t. 5, p. l4l,
n. 18518.

[311]

In hs. Wenen Nat. Bibl.10927 [Suppl. 2625] bevindt
zich een brief van Franciscus van Mechelen O.F.M.
(16e eeuw), gericht aan de Kartuizers van Roermond.
Hij schrijft daarin over zijn werk Cosmographía'o21,
Niets in de beschrijving wijst erop, dat dit hs. in bezjt
gerfrreestis van de Roermondse Karthuizers ; maar wij

mogen toch vrel aannemen, dat de brief er be\il/aard
*)
S. Dirks O.FjM., Histoke littéraire et biblíographíquedes Fères
Míneurs de fobserva:ncede S. Frangois en Belgíque et dans les Pags.Bas
(Anvers 1885) p. 85 zegt, dat dit traktaat handelt over de ligging van
het aards paradijs enrhet rijk van ]oannes Presbyter. Blllkbaar is Drks
in de war ,methet traktaatje,dat in ons hs. staat op bl. la-9b.
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Als

Aanhangsel

vastgelegd

mogen

hier

de v/einige

over nog niet genoemde

schrijvers

gegevens

worden

en uitgaven

der

Roermondse Kartuizers. Met het tijdvak der handschriften
slhijnt de lust tot publicatie vrijwel te zijn verdwenen.
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Ongeveer 1485 moet een onbekendKartuizer van Roermond een geschrift hebben samengestelden toege'David van Bourgondië, waarin
zonden aan Bisschop
hij handelt over den Antichrist, welke in 1472 zou ziin
geboren.Op dit geschrift anfwoordde Thomas Basinus:
Epístola ad Dauidem, epíscopum Traiectensem, contta
Iibellam cuíusda'rnCaftuslensls de Remunda, guetmíd'en
Catrtusíensisrequírebat per eundem episcopun Traíec.
t'ensemin su,adíocesi publicarí'ae).
2 . Hier beginneÍr/ seer schooneChristelijcke/ ende EuangelischeSer' / moonen opten Vader onse / Aue'Maria
vanden Gheloo/ue: Thien Gheboden ende de / seuen
Sacramjentenenz. geno- i men wt den Sermoonenludo /
ci Clichtouei. Nv eerst door / den welgheleerden
Heyme- | nen Schweller. Capellaen / des Room. Conincklijkcke Ma. / fiGnder. wt den Latijne int / hooch
Duytsch ouergeset./
Ende daer na vanden Carthuysers / tot Ruremunde in
onse Nederlant- / sce sprake overgesettot nut ende /
profijt Cristenen geloouigemen / schen seer profijteliick
te lesen.I
Gheprint Thantwerpen op die Lombaer I de Veste in
onser lieuer Vrouwen Tho- | rcn by -y Jan Roelants.
Anno / M.C'CICC'C.L.iiii. /
155X95mm. 352 genum.bll. Approbatie:Brusseldd.
Univ. Bibl.
12 I,an.1552.Ex, Amsterdam
3 . De Roermondse Kartuizer Michael Uwens (t 16741
bezorgde een nederlandse vertaling van Havens' lllistoríca Relatío. Historie van twelf martelers der Carthuyser ordre, die binnen de stadt Ruremonde int jaer
ons iHeeren 1572 haercn strijdt gheluckelijck hebben
't
volbracht, doir onnosel vergieten haers bloedts. Int
Latijn beschreven door P. Arnoldum Havensium...
Ende in onse Nederlantsche tale overgheset door
t.

68) De brief bevindt zich in hs. Parijs Bibl. Nat. 5970 A fol. 63a-66 b :
zie A. Hulshof, Verclag blz. 19. Een uittreksel van deze brief bij J. Quicherat, Hístoire des règnes de Chacles VII et de Louís XI par Thomas Basín.
T. 4 (Paris 1859) p. 101-105. Over Th. Basin zie : Níeuw Ned. Bíografisch
Woordenboek. Dl. VI.
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P. Michael'uwens carthuyser binnen Ruremonde.Tot
Ruremonde.Gedruckt by Casper du Pree 1649'
Ik hCb geen ex. kunnen vinden. Over deze vefialing zie:
G. Hesse, De Martelaren uln ftoeamond' blz' 282-283'

IV. LIJST DER INOUNABELEN.
Over de wiegedrukken valt weinig te vermelden. Slechts een
tweetal werd teruggevondenn. 103 en 115, behalve die welke
bij een handschri ít- riin bijge:bonden.Ik heb getracht naar de
gárrgb"r" bibliographieën te verwijzen, doch mocht niet steeds
slagen, wijl de titels meermalen zeeÍ vrij ziin opgegeven'
Behalve naar de bekendelHain en Copinger, verrffijsik naar:
Gesantkatalogfiir wiegendriicke. Berlin 1926e.v. (afgekort:
G); M. L. Polain, catalogue des lívres ímptímésau quínzième
de B,elgíque.4 dll. Bruxelles 1932 e.v.
siècledes bib,liothèques
wordt verwezen
(afgekort: Polain). Voor de postincunabelen
,ru"-, NijhoÍf-Kronenberg, Ned,erlandscheBibliogtaphie uan
1500-1540.Den Haag t923 en 1938 (afgekort NK')'
Hain
1. Biblia Sacra cum Co'ncordantiis. 1486' s'l'
*3093 oÍ 3094; G. 4258-4260.
*3104 ; G. 4264.
2. Idem 1489.- Hain
Scripturisticum' Spiris,
3, Anonimus. Dictionarium
P. Drach, 1485.
4 . Petrus Bertorius O.S.B. Reductorium moralisationum
super totam Bibliam. ['Coloniae], Bart. de Unckel, 1477
- Hain-Copinger 2797; G 3865
5 . Glossa ordinaria a Genesi usque ad Librum Ruth inclusive. S. l. et d. - Wellicht een gedeelte van HainCopinger 3173 ; tG 4282.
6. Nicolaus Lyranus. In totum Novum Testamentum'
*10399.
Nuremberyae 1493. - Hain
7. Idem. In PentateuchumMoysis. Basileae1498'
8. Idem. In Libros Esdrae usque ad Ecclesiasticum;In
Psalterium usque ad Lib. 2 Machabaeorum; In totum
Is Venetiis
Novum Testamentum. Venetiis 1481.
1488; Hain "t0365 ?
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