
128

Ti
di

ng
e 

20
16

De Goudse Librye heeft al zo’n 65 jaar twee 
kleine handgeschreven boekjes uit de vijf-
tiende eeuw in haar bezit die met de heilige 
Clara en haar clarissenorde te maken heb-
ben. Het zijn Middelnederlandse vertalin-
gen van oorspronkelijk Latijnse teksten. De 
‘Goudse Claraboekjes’ zijn in 2014 op initi-
atief van Gouda op Schrift getranscribeerd, 
vertaald en voorzien van uitgebreide verant-
woordingen. De publicatie van deze bron-
nen is een aanwinst voor Gouda.

Uit diverse bronnen is bekend dat er tussen 1467 en 1572 
een clarissenklooster in Gouda is geweest. Voor studie en 
meditatie maken de zusters gebruik van boeken. Voorop 
staat natuurlijk de Bijbel, daarna komen andere werken, 
waaronder heiligenlevens. Het is gebruikelijk dat teksten 
worden overgeschreven, voor eigen gebruik of voor de 
gemeenschap. Zo ontstaan clarissenhandschriften met 
verschillende teksten die voor het clarissenleven belang-
rijk zijn. Van Clara’s geschriften zijn het Testament en de 
Zegen veelvuldig vertaald. 

Om de inhoud van deze bijzondere Goudse boekjes 
beter te kunnen begrijpen, geeft dit artikel een korte 
beschrijving van de heilige Clara in het algemeen, de in-
houd van de boekjes en het clarissenklooster in Gouda. 

Arme Claren, rijke bronnen

Mieke Stolwijk

Detail van een fresco van Simone Martini in de benedenkerk van San 
Francesco in Assisi, 1312-1320

Idealen

Clara Scifi is als telg van een adellijke familie te Assisi 
geboren in 1194. Ze overlijdt aldaar op 11 augustus 1253. 
Op achttienjarige leeftijd legt zij de kloostergeloften af 
ten overstaan van Sint Franciscus en staat daarna veer-
tig jaar aan het hoofd van de kloostergemeenschap van 
San Damiano bij Assisi. Clara en haar zusters leven tot 
1219 onder de persoonlijke leiding van Franciscus en zijn 
Regel. Zij is met Franciscus de medestichter van de naar 
haar genoemde de orde der clarissen. Twee jaar na haar 
dood wordt zij al heilig verklaard door de rooms-katho-
lieke kerk. Sinds 1260 rust haar gebeente in de basiliek 
van Santa Chiara te Assisi. 
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om aalmoezen voor de zusters op te halen. De broeders 
ervaren de steun die zij aan de zusters moeten geven 
steeds meer als een last en proberen hiervan vrijgesteld 
te worden. 

Clara accepteert de aangepaste regel van 1247 niet. 
De regel die Innocentius heeft opgesteld heeft dan ook 
weinig succes en wordt al een paar jaar daarna niet meer 
gebruikt. Clara schrijft zelf een regel. Deze is grotendeels 
gebaseerd op de regel van de minderbroeders, met en-
kele aanvullingen voor het beschouwende leven van de 
zusters. Het is vooral een aansporing tot het volgen van 
het ideaal van Franciscus: “… Dat 1capittel. regule des 
levens der oerden der armer susteren die sinte franciscus 
maecte es dese als te houden dat heilich ewangeli ons 
heren ihesu christi te leven in ghehoersamheit . sonder 
eyghenscap ende in reynicheit …”2

Drie wezenlijke punten zijn bepalend in de leefwijze 

Clara streeft evenals Franciscus naar de volmaaktheid 
zoals die in het Evangelie als wezenlijke norm geldt. 
Haar uitgangspunt is dat niet alleen monniken arm moe-
ten zijn, maar ook de kloostergemeenschap als geheel. 
Rondom de beschrijving van de levens van Franciscus 
en Clara groeperen zich allerlei kleinere geschriften zo-
als Regel en Testament. Deze vinden we ook terug in de 
twee Goudse handschriften. Een hoeksteen van Clara’s 
leefwijze is de hechte band met de minderbroeders van 
Franciscus. Zij hadden de verplichting om voor de cla-
rissen te zorgen door het regelen van inkomsten of aal-
moezen.

Het perkamenten boekje

Het perkamenten boekje1 bevat de Regel van Clara en de 
Professieformule van de clarissen.

Afspraken en procedures die nodig zijn om het doel 
van een kloostergemeenschap te realiseren, zijn vastge-
legd in regels. Elke kloosterorde heeft een Regel, een le-
venswijze. In 1215 bepaalt het vierde Lateraanse concilie 
dat nieuwe religieuze groeperingen een al bestaande en 
goedgekeurde orderegel moeten aanvaarden. Dit om te 
voorkomen dat er een al te grote verscheidenheid aan 
regels ontstaat.

Die van de minderbroeders past echter niet helemaal 
in het leven van de zusters. Clarissen zijn meer gericht 
op een contemplatief leven, minderbroeders meer op 
een ‘vita mixta’. Clara streefde daarom naar een eigen 
regel voor de clarissen.

Clara moet haar hele leven lang strijd voeren om in ar-
moede te mogen leven. Vooral na de dood van Francis-
cus wordt ze een van de belangrijke verdedigers van de 
oorspronkelijke idealen van Franciscus. Clara leidt zelf 
een zeer ascetisch en sober leven, maar steeds zijn er 
pogingen om de omstandigheden voor de zusters te ver-
zachten. In 1247 probeert paus Innocentius IV Clara er-
van te overtuigen dat enig bezit toch noodzakelijk is. In 
deze tijd wordt het namelijk moeilijker voor de broeders 

1. Gouda Streekarchief Midden Holland (samh), Regel van Clara, 
Inv.nr.2316 F 2; Gouda samh, Zegen, Testament e.a., Inv.nr 2316 F 3.

Regel van Clara  (samh)
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Clara smeekt kort voor haar dood genade en zege-
ning af. Deze Zegen schrijft ze voor al haar volgelingen. 
De oudst bekende tekst van haar Zegen is een Middel-
hoogduitse vertaling, die stamt uit de tweede helft van 
de veertiende eeuw. 

De originele tekst van het Testament is niet bewaard 
gebleven. Er wordt dan ook wel getwijfeld of het do-
cument door haarzelf geschreven is. Het ademt wel de 
geest van Clara. Ze ziet hierin terug op haar leven en ver-
telt hoe Franciscus een grote invloed op haar leven heeft 
gehad. 

Als laatste vinden we in het papieren boekje acht pun-
ten met verplichtingen die gelden als er geen steun van 
een kloostergemeenschap of een andere veilige plek 
voorhanden is. Het is tot nu toe nog niet duidelijk wat de 
bron is van deze lijst van acht. Wellicht is het een ‘per-
soonlijke’ samenvatting van de kopiist? 

Verspreiding 

Door de bekendheid van de orde en de combinatie van 
heiligheid en strenge armoede hebben de clarissen via 
vorsten en de minderbroeders in heel Europa in de vijf-
tiende eeuw overal, en ook in de Nederlanden, voet aan 
de grond gekregen. Aan het eind van de veertiende eeuw 
komen de eerste religieuze stichtingen van de grond. 
Aanvankelijk zijn het lekenbewegingen in de geest van 
de Moderne Devotie. Later ontstaan hieruit kloosterge-
meenschappen. Ze organiseren zich tot reguliere kanun-
niken of kanunnikessen in de orde van Augustinus of er 

van de clarissen: de keuze voor een besloten leven van 
gebed, volmaakte armoede naar het Evangelie en het 
voorbeeld van Franciscus, en de geestelijke leiding van 
de zusters door de fransiscanen of minderbroeders. Zij 
zullen geestelijke assistentie verlenen, zoals visitatie, de 
misviering en de biecht. De zusters mogen namelijk geen 
priesterlijke taken uitvoeren en zijn ook afhankelijk van 
de minderbroeders inzake bestuur en inkomsten. Clara 
noemt dit uitdrukkelijk in haar regel.

Clara blijft letterlijk tot het laatste moment ‘vechten’ 
voor haar regel. Ze mag het nog net meemaken: twee 
dagen voor haar dood in 1253 is de goedkeuring door 
paus Innocentius IV een feit. 

Ook de formule voor kloostergeloften is in het perka-
menten boekje opgenomen. Dit zijn geloften van armoe-
de, zuiverheid en gehoorzaamheid, die door kloosterlin-
gen en andere religieuzen binnen de rooms-katholieke 
kerk worden afgelegd. Er zijn in het algemeen twee stap-
pen: eerst de tijdelijke geloften en na een paar jaar de 
eeuwige geloften.

Het papieren boekje

Het tweede Goudse Clara-boekje3 is van papier en bevat 
het Privilege van Armoede, haar Testament, haar Zegen en 
acht fundamentele punten om de regel te kunnen nale-
ven. 

Lang voordat zij de pauselijke goedkeuring voor haar 
regel mocht ontvangen, vond Clara al pauselijke steun 
voor haar ideëen. Haar verlangen naar de ‘allerhoogste’ 
armoede wordt in al 1215/1216 door paus Innocentius 
III gesteund in het kerkelijke document Privilegium Pau-
pertatis en in 1228 bevestigd door paus Gregorius IX. In 
het Goudse ‘papieren boekje’ is een Nederlandse versie 
van het Privilege van Innocentius III opgenomen. Dit Pri-
vilege geeft de garantie dat niemand Clara of haar kloos-
ter ooit kan dwingen eigendom of bezit te accepteren. 
Het belang van dit document voor Clara is groot. Zij is 
namelijk voortdurend bezorgd, en met recht, dat bezit 
wordt toegestaan. Het is een uniek document waarin be-
zitloosheid van de clarissen door de paus wordt erkend 
en beschermd. 

2. Biemans, p 25, in vertaling: ‘Het eerste hoofdstuk. De vorm of 
de regel voor de leefwijze van de orde der arme zusters die sint 
Franciscus stichtte, is als volgt: het heilig Evangelie van onze Heer 
Jezus Christus te onderhouden, te leven in gehoorzaamheid, zon-
der persoonlijk bezit en in kuisheid.’
3. J.A.A.M. Biemans e.a., Sporen van Clara van Assisi in Gouda, Gouda 
op Schrift, Gouda 2015.
4. Franco de Vrije, De beschryvinge der stad Gouda, Gouda samh, 
 Collectie Kemper (ac 0096), inv.nr. 144, p. 105.
5. Ignatius Walvis, Beschryving der stad Gouda, deel II, Leiden 1713, 
p. 150.
6. Ibidem, p. 151.
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het Goudse clarissenklooster, dat de clarissen evenals de 
minderbroeders, een streng en bijna bezitloos, armoe-
dig leven leiden.4

Ook Ignatius Walvis neemt het op in zijn gedrukte 
werk. Hij schrijft dat er in de vijftiende eeuw in Gouda elf 
kloosters zijn, te weten acht vrouwen- en drie mannen-
kloosters. Een van de laatst gestichte vrouwenkloosters 
is het convent van de clarissen. Het is een beschouwelij-
ke, contemplatieve orde, met ondersteuning van buiten 
voor geestelijke en materiële verzorging. Twee pastoors 
vanuit de parochie van de Sint-Jan leverden die onder-
steuning. Naast de slotzusters (zwijgende zusters) zijn er 
zogenaamde buitenzusters of bedelzusters. Deze laat-
sten hebben tot taak de noodzakelijke contacten met 
mensen buiten het klooster te onderhouden.5

Vorstelijke bemoeienis 

Naar de mening van de landsheren heeft de vestiging van 
een strenge kloosterorde binnen een stad grote spiritu-
ele waarde voor de stedelijke samenleving. De Bourgon-
diërs stimuleren de vestiging van de bedelorden boven-
dien omdat ze hiermee ook de macht van rijke kloosters 
in de steden willen doorbreken en de hertogelijke macht 
versterken. In de steden waar de vorst een kloosterher-
vorming steunt, krijgt hij voet aan de grond: de nieu-
welingen voelen zich immers door de verleende steun in 
zekere mate verplicht aan de vorst. Hierdoor ontstaat er 
een sterkere band met de landsheer dan met de stad. 

De clarissen in Gouda vormen eerst een gemeenschap 
van tertiarissen. Deze leden van ‘de derde orde’ van 
Fransiscus leven een kloosterlijk leven zonder formeel in 
te treden. Zij verplichten zich wel tot een aantal vaste 
gebeden per dag, werken van naastenliefde en barmhar-
tigheid, het geven van aalmoezen en een sobere levens-
wijze. 

De oprichting van het klooster wordt gesteund door 
de Graaf van Charolais, de latere Karel de Stoute. In 
1466 verzoekt Karel de Stoute aan het stadsbestuur een 
klooster van St. Clara te bouwen. Walvis zegt hierover 
“… daer een Clooster te timmeren, en te maken van den 
Susteren van die derde orde St. Francisci …”6 De tertia-

ontstaat een verbinding met de orde van Franciscus. De 
eerste clarissen kwamen een eeuw na de minderbroeders 
naar Nederland. Er ligt ruim een eeuw tussen de stichting 
van een klooster in Den Bosch en de vermelding van an-
dere clarissenkloosters in de Noordelijke Nederlanden. 
De Keulse provincie van de minderbroeders kon namens 
de paus gemeenschappen opnemen in de orde van cla-
rissen. De Keulse vertegenwoordiger bevestigt de abdis 
en wijst zusters aan die een nieuwe stichting mogen op-
zetten. Ook de professie, waarvan we het formulier nu 
kennen, is aan zijn goedkeuring onderworpen. Ook het 
Goudse klooster is op die manier tot stand gekomen.

Gouda en de clarissen

Het clarissenklooster is niet vergeten in handschriften en 
gedrukt werk over de Goudse geschiedenis. Vooral rond 
1700 zien we een aantal verwijzingen opduiken als on-
derdeel van de Goudse stadsgeschiedschrijving.

Franco de Vrije noteert rond die tijd als introductie op 

Fragment over het clarissenklooster uit Franco de Vrije,  
De beschryvinge der stad Gouda (samh)
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vincie zorgt ervoor dat enige zusters uit het Antwerpse 
clarissenklooster naar Gouda komen om hen in te wijden 
in de nieuwe Regel. Het wordt een klooster met rond de 
dertig zusters.

Het kloostercomplex

Het kloostercomplex heeft vanaf 1470 gestaan op een 
terrein dat zich uitstrekt van de Nieuwehaven tot aan 
de achtertuinen van de huizen aan de Turfmarkt, Vrou-
westeeg en de Lange Dwarsstraat. Op de kaart van Braun 
en Hoogenberg is deze plaats goed zichtbaar. In 2008 
heeft Golda, de archeologische vereniging van Gouda, 
meegewerkt aan een opgraving op de locatie van de 
vroegere brandweerkazerne. Bekend is dat er op die 

rissen ontvangen in 1467, en een jaar later nog eens, zes 
‘cameren’ op de Nieuwe Haven samen met enkele ande-
re schenkingen. Pastoor Petrus d’Inguechin van de Sint-
Jan geeft de vergunning af in 1470. De stichting wordt 
in een open brief in 1475 bekrachtigd door het Goudse 
bestuur, met de restrictie dat de zusters nimmer eigen-
dommen verwerven dan alleen landerijen en gebouwen 
die zij voor hun levensonderhoud nodig hebben. In 1486 
wordt deze gemeenschap een klooster van de tweede 
orde van Sint Fransicus, een echt clarissenklooster dus. 
Paus Innocentius VIII geeft de gemeenschap toestem-
ming om een kloosterorde te vormen en het recht om 
een kerk te hebben. De eerder genoemde Keulse pro-

Fragment over het clarissenklooster uit I. Walvis, Beschryving der stad 
Gouda, deel II, Leiden 1714 (samh)

Het klooster op de kaart van Braun en Hoogenberg (1585) (samh)

7. M. M. Damen, ‘Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als 
instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519)’, in 
Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 8, 2005, p. 195. 
8. Gouda samh, Stadsrekeningen Gouda, Schenkingen 1491, p. 12v.
9. Gouda samh, Stadsrekeningen Gouda, Bouwen 1531, p. 44.
10. Hs.- Vereijck, Gouda samh, Collectie Varia, toegangsnummer : 
0200.2008, p. 75r.
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van belasting. Dit laatste leidt tot een probleem omdat 
het stadsbestuur in de zestiende eeuw wil dat ze stede-
lijke accijnzen gaan betalen. Ze krijgen regelmatig giften 
om haring, maaltijden en wijn te kopen, ook het stads-
bestuur betaalt daar aan mee. Het blijkt bijvoorbeeld dat 
er op Clarissendag, 11 augustus, wijn en spijzen cadeau 
worden gedaan: “… gesconcken die clarissen vp sinte 
claren dach an spijsse …”8

Ook zien we dat bouwen en reparaties voor het con-
vent in de stadsrekeningen staan genoteerd. Als er in 
1531 een nieuwe brug bij het klooster moet komen, be-
taalt de stad Gouda deze.9 Tot in de zeventiger jaren van 
de zestiende eeuw blijft de stad betalingen doen voor 
het klooster van de clarissen.

Verjaagd en verboden

Vanaf de jaren twintig van de zestiende eeuw krijgt de 
Reformatie voet aan de grond in de noordelijke Neder-
landen. Gouda blijft een tolerante stad: het blijft ka-
tholiek gezind maar vertoont ook een zekere antipathie 
tegen de politiek van van de katholieke Spaanse vorst. 
Toch moeten de zusters in 1572 vluchten voor het geu-
zengeweld en wordt het clarissenklooster verlaten. In 
eerste instantie gaan ze naar Amsterdam, maar als de 
situatie ook daar te gevaarlijk wordt, trekken ze naar het 
Antwerpse moederklooster. 

Een jaar later verbieden de Staten van Holland de 
openbare uitoefening van de katholieke religie. In dat-
zelfde jaar worden de Sint-Janskerk en het clarissen-
klooster geplunderd door geuzensoldaten. 

Bij de plunderingen van 1573 wordt veel vernield. Het 
grootste gedeelte van de handschriften van het kloos-
ter is toen verdwenen. De overige goederen komen aan 
de Staten. De gebouwen komen in 1577 in het bezit van 
de stad. Dat gebeurt als vervolg op de uitvoering van 
de Resolutie van de Staten van Holland. Een laatzeven-
tiende-eeuwse kopiist van het handschrift van Adriaen 
Vereijck over de Goudse geschiedenis neemt deze Re-
solutie op als onderdeel van de verkoop van goederen 
door de stad.10 De stad mag de goederen en percelen 
van kloosters verkopen. De eerste verkopen starten al in 

plaats ooit het klooster met een kapel van de clarissen 
heeft gestaan. Tijdens de opgraving is een kapel met 
daarin een aantal graven gevonden. Daarbij is gebleken 
dat van de kapel nog vrijwel de hele fundering en delen 
van het opgaande muurwerk in de grond zitten. 

Habsburgse vorsten, waaronder Filips de Schone en 
zijn vader Maximiliaan, hebben tot 1519 aan kerken en 
kloosters in de Nederlanden gebrandschilderde ramen 
geschonken. De jonge Filips bestijgt de troon als hij in 
1494 volwassen wordt. Tijdens zijn daaropvolgende hul-
digingsreis wordt hij gepresenteerd als legitiem erfge-
naam van de Bourgondische hertogen. Aan de nieuwe 
kerk van het clarissenklooster te Gouda schenken Filips 
en Maximiliaan in dat jaar een glas met een heraldische 
afbeelding van de wapenschilden van de beide schen-
kers, ter waarde van vijftig Vlaamse ponden.7 Dat was, 
naast het argument van politieke macht, ook goed voor 
het zielenheil van beide vorsten; er wordt namelijk dage-
lijks voor ze gebeden. 

Rechten en schenkingen

In de Stadsrekeningen van Gouda zien we dat de claris-
sen in het dagelijks leven een begunstigde positie heb-
ben. Ze mogen een aantal stadsgrachten zonder betaling 
bevissen, hebben het recht aflaten te verkopen, mogen 
bedelen en ze krijgen bovendien lange tijd ontheffing 

Bovenaanzicht van de opgraving van het clarissenklooster  
( foto gemeente Gouda)
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1578. Dat is een welkome ontwikkeling, omdat in de stad 
een groot gebrek is aan ruimte. Zo kan Gouda binnen de 
veste voorlopig verder bouwen.

Gebouwen en het terrein van de clarissen worden door 
de stad voor een lange periode in gebruik genomen als 
stadstimmerwerf. Het is bekend dat het dak in 1582 is 
gesloopt. Hiervan zijn balken en leien hergebruikt voor 
het herstel van de Sint-Janskerk. Het ‘groote huijs ende 
erve gekomen vande Clarissen Convent’ worden in 1592 
van stadswege in percelen verkocht.11 
Zeven kopers melden zich voor de diverse percelen:

‘… Op den 21 December 1592. is van stadswegen 
vercoopinge gedaan vant groote huys en Erve gecoo-
men van t Clarissen Convent, staande en gelegen op 
de Zuydsyde vande Nieuwe haven, en dat in 8 gedeel-
ten, gelyck die binnen s’ huys afgeteyckent en buyten 
afgepaald syn, strekkende van voor van de straat af 
tot agter aan de Kerck en Doornheyninge toe, mits 
dat op elcke partye een Rente van 6 Gulden s’ jaars 
in t vercoopen opgehoude word, De vercoopinge sal 
beginnen aan de Oostzyde, en soo voorts naa t Westen 
strekkende aan malcanderen.
Eerste gedeelte is gecogt by Dirck Andriesz s  
Heerendienaar voor 375 – 0 – 0
Tweede gedeelte is gecogt by Daem Willemsse  
kistemaacker voor 382 – 0 – 0
Derde gedeelte is gecogt by Jop van Proyen, voor  
414 – 0 – 0
t Vierde gedeelte is gecogt by Joost vander Perre,  
voor 510 – 0 – 0
t Vyfde gedeelte is gecogt by Pieter Pietersz Trist  
445 – 0 – 0
t Sesde gedeelte is gecogt by den voorseyde Trist  
voor 372 – 0 – 0
t Sevende gedeelte is gecogt by Cornelis Adriaensz 
metselaar voor 363 – 0 – 0
[naam 7e koper doorgehaald (Dirck Pietserse Schout)] 
t Achste gedeelte is gecogt by Dirck Pietersz schout 
voor 180 – 0 – 0’

Resolutie over de verkoop van de kloostergoederen (sahm)

Clara beschreven en afgebeeld

In de twee ‘Claraboekjes’ ontbreekt een Leven van Clara. 
Toch is het leven van Clara vanaf 1255 beschreven en be-
kend, te beginnen bij Thomas van Celano, haar eerste bi-
ograaf. Het lijkt logisch dat er vraag zal zijn geweest naar 
de legende van Clara, zowel in Gouda als in het moe-
derklooster in Antwerpen. De bekende Goudse drukker 
Gheraert Leeu geeft in 1478 de eerste Passionael uit, 
een Middelnederlandse vertaling van de wijdverbreide 
dertiende-eeuwse verzameling van heiligenlevens, de 
Legenda Aurea van Jacobus de Voragine. Daarin is nog 
geen Leven van Clara opgenomen. In 1480 bezorgt Ghe-
raert Leeu haar wel een plaatsje in de tweede druk van 
zijn Passionael, nog zonder afbeelding. Deze uitgave is 
in het bezit van het Goudse archief. Leeu vertrekt eind 
jaren ‘80 naar Antwerpen. Daar geeft hij opnieuw een 
Clara Legende uit, nu voor het eerst met een afbeelding 
van haar als frontispice en op de afsluitende bladzijde.12 

Clara’s attributen zijn, behalve het Regelboek en soms 
de lelietak, een monstrans of een ciborie. De monstrans 
of ciborie herinnert aan het verhaal van haar tijdgenoot 
Thomas van Celano. Toen de Saracenen haar klooster 
bedreigden, zou zij hen verjaagd hebben door hen te-
gemoet te treden met het Heilig Sacrament, dat zich in 
de vorm van een hostie in de monstrans bevindt,. Dat is 
een van de vele wonderen die volgens de katholieke kerk 
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haar heiligheid bevestigt.
Clara en haar clarissen hebben door de aanwezigheid 

gedurende meer dan een eeuw van een clarissenklooster 
aan de rand van de stad een blijvende plek gekregen in 
de Goudse geschiedenis. 

De naamgeving van plaatsen rond het kloosterterrein, 
als Clarissenhof en Het Klooster, houdt de herinnering 
aan hun geestelijk rijke maar materieel bezitloze bestaan 
alhier levend.

Clara in de Leeu-druk van Die legende ende dat leven der Heyligher 
Maget Sinte Claren, Antwerpen 1491 (Universiteit van Gent)

11. Hs.- Doncker, Gouda samh, Collectie Kemper (ac 0096), inv.nr. 
VI 41, p. 106r; dit handschrift is voorheen per abuis Hs.- Abbesteegh 
genoemd.
12. Sanctus Bonaventura, Die legende ende dat leven der Heyligher 
Maget Sinte Claren; drukker: Gheraert Leeu, Antwerpen 28 juni 1491, 
p. 250. Dit exemplaar is in het bezit van de Universiteit van Gent.
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