Bijlage I
CATALOGUS VAN BOEKEN behorende tot de Bibliotheek
van het Sint Mar,qarela-kloo<1ler te Gouda.
Isti sunt libri latini pertinentes ad librariam conventus Sancte
Margarete in gouda.
1, 2. Item due partes biblie de. veteri testamento liga te in ligno.
3. Item novum testamentum per totum ligatum in ligno.
4. Item liber prophetarum per totum ligatus in ligno.
5. Item libri sapientiales cum ceteris ligati in ligno.
6. Item euangelia quatuor euangelistarum ligata in ligno.
7. Item quinque libri de vita et conversatione patrum m uno
volumine ligati in ligno.
8. Item tres libri de vita patrum in uno volumine.
9. Item horologium eterne sapientie 67 ).
1 o. Item speculum anime peccatricis.
1 1. Item soliloquium anime cum quibusdam sermonibus de adventu et natiuitate domini et quidam alii de diversis festis
in uno volumine ligatum in ligno.
1 2. Item crisostimus ad demetrium et crisostimus ad adamanticum. Augustinus ad heremitas et quaedam devota epistola
in uno volumine.
13. Item de morte beati iheronimi et epistola de heemsf:eyn m
uno volumine.
14. Item collectarius super psalterium ligatus in ligno.
15. Item sermones beati bernardi super psalmum qui habitat
cum commentario eiusdem super euangelium missus est
gabriel.
16. Item regula beati augustini in latino et in teutonico cum
manuali eiusdem in uno volumine.
17. Item quidam sermones sensati de tempore estiuali cum sex
quaf:ernis ex cesareo 68).
18. Item collationes patrum.
19. Item quidam sermo "En moriar'-'. cum duobus quaternis ex
hubertino de passione ihesu.
20. Item passionale sanctorum 69 ).
21. Item libellus sancti thome de aquino de puritate cordis et
mundicia conscientie.
22. Item rationale divinorum.
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23. Item Epistola quam scripsit magister samuel ad rabbi ysaac
magistrum synagoge.
24. Libellus qui intitulatur ymago vite eterne in volumine uno.
2·5. Item epistola de dolore et passione domini nostri ihesu
christi.
26. Item devota meditatio quae vocatur stimulus compassionis.
27. Speculum beati bernardi.
28. Soliloquium beati bernardi.
29. Tractatus beati bernardi de honestate vite.
3o. Meditatio humane redemptionis edita a beato anselmo.
31. Augustinus de honestate mulierum.
32. Tractatus quomodo homo debeat se habere in omnibus
temptationibus suis.
33. Item stimulus amor1s beati bernardi abbatis cum quibusdam
orationibus in uno volumine ligati in ligno.
34. Item gwido.
35. Item tractatus beati anselmi de pace et concordia cum
proximo habenda. De malcho monacho. De paulo primo
herernita. Exercitatorium monachorum in uno volumine.
36. Item sermones hyemales beati bernardi abbatis.
37. Liber beati bernardi de praecepto et dispensatione.
38. Soliloquium beati bernardi in uno volumine ligatum in ligno.
39. Item rychardus super apocalipsim.
40. Item de vestibus sacerdotalibus et virtutibus eorum.
41. Item de misterijs misse.
42. Item quoddam exercitium de virtutibus de vita et pass10ne
ihesu christi in uno volumine.
43. Item cantica.
44. Item tractatus fratris dyonisij de professione religiosorum.
45. Item qui sequitur cum alijs in uno volumine.
46. ·Item tractatulus magistri iohannis gerson de remediis contra
pusillanimitatem Scrupulositatem cum ceteris in uno volum1ne.
47. Item soliloquium beati augustini cum ceteris in uno volum1ne.
48. Item audiam, quid loquitur cum aliis m uno volumine.
49. Item vita ihesu sub brevi ligata in ligno.
5o. Sermones hugonis de prato florido de tempore.
51. Sermones thezauri novi de tempore.
52. Sermones thezauri novi de sanctis per totum annum.
53. Sermones quadragesimales thesauri novi.

54. Praeceptorium Nideri cum compendio theologie.]
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66;
67.
68.
69.
70.
71.
7 2.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.

80.
81.
82.

Sermones iordani de sanctis per estatem.
Sermones iordani de sanctis hiemalis.
Sermones voraginis de parte estiuali.
Sermones voraginis hyemalis.
Sermones sensati de tempore.
Sermones estiuales scripti per iohannem pinnardi.
Sermones hyemales scripti per iohannem pinnardi.
Sermones qui incipiunt "fratres expurgate".
Sermones de sanctis de parte estiuali qui incipiunt "mulier".
Sermones vorag1ms de sanctis qui incipiunt "venite post
me Il .
Summe vitiorum vel alique pars eius.
Sermones de sanctis a sancto bertholomeo et ceteris sanctis
sequentibus.
Duo libri de investicione et professione et unum manuale
de communione infirmorum etc.
Matutinale per totum annum cum psalterio in uno volumine
et diurnale integrum.
Dicta ad omnia genera hominum, De hiis tarnen aliqui
quaterni non pariter ligati.
Sermones sancti casarii episcopi de insula lirinensi.
Alique postille iohannis laurentii hyemales de tempore 70) .
Sermones dominicales magistri mauritii scripti per dominum
iacobum.
Postille quedam de magna forma de tempore paschali.
Liber de anathomia humani corporis.
Gylo de septem sacramentis.
[Item de lepra morali in eodem.]
Liber de naturis XIJ animalium. In eodem de forma et
processu iudidii et de interrogationibus in confessionibus
faciendis.
Questiones de penitentia 71) et partibus eius.
Questiones de sacramentis in libro vetusto et corroso.
Commentum magistri christiani supra summula de summa.
[In eodem ce ntiloqiuum bonaventure.]
Item summula de summa i~ parvo libello metrice.
Excerptum de interdicto, sic incipiens "Notandum quod
duobus rnodis".
Item de scientia sacerdotibus necessar1a in cuius princ1p10
habetur de sancto ... ?
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83. Liber vocatus de naturis rerum ubi per res sensibiles et per
exteriora argumenta probantur interiora et spiritualia
dogmata absque allegationibus scripturarum 72 ).
Uit een handschrift op perkament berustende in de Openb.
Bibliotheek te Gouda in den gedrukten catalogus dier boekerij
vermeld op . blz. 1 2 als "Catena in Psalmos ex Augustino, Cassiodoro, Gregorio, Glossa ordinaria et Nicolao de Lyra fol".
Het telt 482 blz., is net geschreven en met fraai getekende initialen versierd. Op een laatste blanco blad staat geschreven:
,,Explicit collectarius scriptus per manus septem monialium, s.
marie iohannis, geze ysenoudi, ave trici, iacobe gerardi, agathe
nycolai, marie martini et marie gerardi, finitus anno domini
millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto ipso die
sancti odulphi confessoris". Daarop volgt bovenstaande catalogus, grotendeels met ongeveer gelijktijdige hand geschreven.
Aldus Dr. Meinsma, .llfiJJeleeuw<1cbe Bibliotheken, Zutphen 1903,
blz. 260.

Bijlage II
1453-December 19. Overeenkomst in zake een aantal ·weefgetouwen met vier Vrouwenkloosters te Gouda.
Wij Burgemeesteren scepenen Raden ende ghemeen vroetcappe
vander goude doen cond ende kenlick allen luyden dat voor ons
gecomen sijn die priorinne mette pater vanden ghemeen convents
wegen van sinte margrieten regularissen van sinte augustyns
oerde wonende in die spieringsstraet, die priorinne metten pater
vanden ghemeen convents weghen van sinte marien regularissen
· van sinte augustyns oerde wonende op die goude, die ministra
ruitten pater vanden ghemeen convents wegen susteren vander
derder oerde wonende in rosendael, ende die moeder metten
pater vanden ghemeen convents van sinte marien magdalenen
wonende op die cleijwech ander eenre zide ende die dekens
vanden linnenwevers ghilde vande ghemeen broderscap wegen
ander andere zide Wt sonderlinge bevolghinge vander voorsz.
linnewevers bi toesprecken van enyghen goeden personen mit
malcanderen een genoechlike ende rninlicke dadinge gemaect ende
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gedadinck hebben bi ons burgemeesteren ende vroetscap voorsz .
inder manieren hier na bescreven.
Inden eersten soe synt vorwaerden dat die voorsz. vier cloesteren hebben zullen vier ende twintich linnenweeftouwen ende
niet meer dat is te weten. In elcx vanden voorsz. vier cloesteren
ses linnetouwen ende niet meer mit alsulker voorwaerden. W aer
sake dat binnen der vriheyt vander goude hier namaels enige
meer vergaderinghen van nonnen of van susteren quamen dan
voorsz. sijn dat dan die burgemeesteren mitten gerechte ende
mitten gemeen vroetscap in dier tijt wesende den voorsz. mitten
nonnen of susteren toe ordenyeren sullen mogen wb elcx vanden
voorsz. vier cloesteren vanden vier ende twintich touwen voorsz.
soe veel linnen touwen als den burgemeesteren voorsz. mitten
ghemeen vroetscap goet duncken sal sonder enijch weder seggen
vanden vier voorsz. cloesteren. Behoudelic dat si wt gheen van de
voorsz. vier cloesteren meer linnen touwen sullen mogen nemen
ende den anderen vergaderingen geven dan twee linnen touwen.
Ende elcx vanden voorsz. vier cloesteren sullen tot ewighen
dagen houden mogen vier linnen tomven ende daer op zullen si
mogen weven wat dat si willen ende op ·w at tijt dat si willen
sonder enijch toe seggen vanden linnen wevers voorsz. Ende tot
wat tijden dat enych vanden voorsz. vier cloesteren enen nyeuwen
priorinne mynistra of moeder wesen of cornen zal soe sullen daer
twe gode mannen vanden linnen wevers ghilde mit desen brief
of ruit enen copie of vidimus hier wt gescreven gaen totten nuvven
prorinne minstra of moeder ende sie sal dan die nuwe priorinne
Ministra of moeder rnitten pater geloven te houden volkornelicker hore tijt lange durende al dat desen brief begrepen heeft.
Ende waer dat zake dattet dan enyghe nuwe priorinne rninistra
of mater mitt hoeren pater war e in dier ty t dien die voorsz.
punten niet geloven wouden te houden als v oorsz. is, soe soude
die verhoren tot elcke reyse .alst die goede mannen hoer vermaenden ende daer tugen of hadden dat sijt weygerden ses goede
ponden holl. gelts daer of dat hebben sal die heer een derdendeet
dat gherecht een derdendeel ende dat heilicg cruys outaer inder
kercke een derdendeel. Ende mit desen voorsz. dadinge ende
voirwaerden soe sullen die voorsz. cloesteren ende die linnen
wevers malcandere n voert meer onghemoiyt laten bliven als vanden voorsz. touwen ende gheloven dat zij noch nyement van
hoerre w egen bi hoer en toe doen nu noch tot ghenen dagen om
den voorsz. touwe willen op malcanderen enighe bedachte of

vervolghe te doen ofte laten doen in enighe wise voor ons of voor
onse nacomelinge. Ende dit sal al te samen dueren totten wederseggen van dat ghemene gerechte ende ghemene vroetscap. In
kennisse der waerheyt soe hebben wi burgemeesteren scepenen
ende ghemene rade vander goude voernoemt wt sonderlinghe bede
ende versoeck vanden voorsz. vier voorsz. cloesteren an die
eenside ende die dekens ende die ghemene ghilde broderen vander
linnen wevers voersz. an die andere zide dese voorsz. vonvaerden
ende overdrachten bezeghelt mit onse stede signet hier an gehangen, gegeven opten negentiensten dach in decembri int jaer ons
heren dusent vierhondert drie ende vijftich.
Gem. Archief Gouda, Bunoel giLJen III-M-8.

Bijlage III
1584-Juni

20.

Verkoop van gedeelte van St. Margrieten Convent.

V ercoopinghe vant huys int convent vande Margrieten ter
r uijne staende.
Myn heeren de burghemrs rnette Thesoriers d e r stede vander
Gouda ,:villen vercoopen zeeckere huysinghe soe dat tegenwoordich ter ruyne staet int convent vande margryeten achter
opt water van de Groenevvech op dese conditien: te weten, dat
-de cooper tselffve zalle afbreeken tsijne costen binnen den tydt
van hvee maenden eerstcoomende, wel verstaende dat hy de
ghevel responderende aende noortsijde 73) een voet hooger sall
laeten dan tpannedack es vande lootse daer a e n staende.
Item en men sall de ander muijren nijet Jaeger rnoegen affbrecken dan de vloer van de huijsse es.
Item en dat v oorts de gront vande selve huijsinghe aen de stadt
.sall blyven omme hare vrije wille daermede te doen 74).
Item en de cooper sall gereet betaelen een gerechte derde paert
aen gelde ofte met quitantie op der stede spreeckende vervallen
zijnde, ende de twee andere derde paerten insgelycx met ghelt
-ofte renthen op de stadt verschenen in twee guldens halff jaer
ende bovendyen terstont aen ghelt gereet van elcke gulden een
stuver te rantsoen den secretaris achthijen stuvers ende de booden
.ses stuvers all zonder affcortinghe.
Item de cooper sall sijne belooffde pennin(gen) ten daeghe
·v oorsz. gehouden wesen te betaelen, onder verbande van heer-
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licke ende reale executie, ende daer vooren binnen drije daeghen
borghe suffisant stellen als principael ofte men sall bij gebreecke
van dijen thuijs ander,.nael vercoopen ende wat min ghelt sall als
eerste cooper verhaalt worden met alle costen daerom gedaen
maer meerder geldende en sal hy gheen proffyt daer aff ghenijeten.
Huych Willemsz. Moel heeft tselffve huijs op de voorsz.
conditien hoochst ingestelt op C LI gulden winnende tot een
treckp. iii guld.
Ende es Huych Moel int aboleeren cooper gebleven voor
C LXIIJ gulden. Actum in loco den xx Junij 1584 presentschout
Jacob Clementsz, Aert Jacobsz. ende Dirck Jacobsz. Loncq
burgemeesteren ende alle de schepenen wtgesondert Willem
Dirck ende mitsgaeders ~e tresorieren ontvangers.
Gemeente-archief Ie Gouda, Verkoopbot'k 1571 ~1608 (III E 8)
fol. 97 vs. - 98r.

1) Zie: Herbert Grundmann, Religiö"Je Bewegungen im J1JittelaLler,
Berlin 1935, S. 309 v.v.; Moll, ICerkgeJchieJeniJ, II (2),
148 v.v.; P. Dalm. van Heel, De TerliariMen van hel UtrecbtJche ICapilteL, blz. 57-70.
2) Afgedrukt in H. van Rijn, Kerkelyke HiJtorie en OutbeJen,
II, 112.
3) Afgedrukt in H. van Rijn, t.a.p. Dl. IV, 200-201; Van
Eeghen, VrouwenkLooderJ en Begijnhof in AmJlerJam geeft op
blz. 328 als datum 17 Augustus 1393.
4) Zie: Van Reyn, Gesch. BeJchr. 11an RollerJam in de aant.
blz. 123 v.v.
5) Afgedrukt in H. van Rijn, t.a.p. III, 855- 857.
6) Zie H. van Rijn t.a.p. II, 110- 111.
7) Carlulariwn Pan Renen, RijkJarchief Ulrechl, fol. 132- 133.
8) Charters en Bescheiden, Dl. I n. 336.
9) Gemeente-archief l(ampen, DiPerJen A. fol. 145 v.
10) Oorspr., perk., met afhangend zegel der Stad Schiedam,
A.R.A. le J-GraPenhage kLooJler S. Ur,mLa, lnv . XI n. I.
11) HiJlorie ofte BeJchr. van 't UlrechtJche BiJJom, III (1719) 452.
12) II, 165-17413) ICerkgeJchieJeniJ II (2) 348.
q) CalaLoguJ P. d. Openbare Boekerij Le Gouda blz . 67. Handschrift
laatst 15e eeuw in folio. 76 blz. op perkament. Er zijn stukken uit de 1 6e eemv met een andere hand bijgevoegd.
15) thans de oude Lombaard genaamd.
16) H.S. PriviLegie'n van Jer GouJe; Fr. van Mieris, Groot Charterboek III (1755), 638-639; Walvis II, 166 v .v.
17) H . S. Privilegiën Pan Jer Goude; afgedrukt Fr. van Mieris,
Groot Cbarlerhoek, III (1755) 638-639; Walvis II, 166-168.
1

18) Hij werd in 1402 opgevolgd door Mathias, bisschop van
Biduane en overleed 1408-Maart 7 in het klooster der
Zusters Dominicanessen in Wijk bij Duurstede. Zie H. van
Heussen, Bata"ia Sacra II, 390 v.v., Coppens, Kerkge,1ch.
"an NoorJ-Nederland (Utr. 1902), blz. 274.
19) Gemeente-archief te Gouda, 1e Verhuurboek, fol. 90, afgedrukt
in: Recht<.1bron1ten Jer Stad Gouda, ('s-Grav. 1917), blz. 70 n.
lxxviii.
20) H.S. Pri"ilegiën "an der Goude: gedrukt in F. van Mieris,
Groot Charterboek, III (1755), 706-707; Walvis, Be<1chr. der
dtad Gouda, II, 269.
21) Rijk<1arqhief te 'ó-Gra"enhage, Regi<1ter Pri"iLegia J. 1404-1416,
Cas K. fol. 94; gedrukt: F. van Mieris t .a.p. IV, 181;Walvis, II, 170.
22) 1418-Juli 14. Zie: S. Muller, RegeJten Jer BiMchoppen "an
Utrecht, Dl. II, n. 2031.
23) H. S. St. Jliargrieten kLooóler.
24) Het handschrift in 8.~ is in Noord-hollands dialect met
talrijke afkortingen met zeer duidelijke hand op perkament
geschreven. Het bevat 53 dln. en werd gepubliceerd door
B. J. M. de Bont in Ned. Archief "oor Kerkge<Jchiedeni<J Dl. VI
(1909) blz. 48-120 onder den titel: Statuten der <Juóteren ReguLariMen de<J capilleL<J van HoLLant".
25) Zie H. S. ex libris van C. van Alkemade, berustend in het
Groot Seminarie te Warmond, fol. 48 r.
26) Vrancrijcsce scilt ~ 44 stuivers.
27) Gem. archief te Gouda, lè<Jtament "an CorneLiuó "an Suytoort.
28) Walvis I. 245.
29) H. S. St. .llfargaretaklooóler, fol. 19 vs.
3o) telt 482 blz . . . . finitus anno domini millesimo quadringetesimo quinquagesimo quarto ipso die sancti odulphi confessoris". Zie K. 0. Meinsman, JTfiddeLeeuwóche Bibliotheken,
blz. 257-60.
31) Kön. Hof- en Staal<Jbibl. cod. germ. 5150-51. Dl. I 180 fol.,
Dl. II 193 fol. Zie C . H . Ebbinge Wubben, O"er JTfiddeLnederland<Jche "ertalingen "an hel Oude Teótament, 1903, blz. 39
n . 28 enW alther, Die deulóche Bibelüber<Jetzung de<J .llfittelalter<J,
kol. 648.
32) Dr. D. J. H. ter Horst, CataLogu<J "an de hand<Jchriften der
I(on. Ned. Akademie "an Weten<Jchappen, in bruikleen ip de Kon.
Bibi. te '<J-Gra"enhage, 's-Grav. 1938, blz. 18 n. XXXII . Vgl.
Ebbinge Wubben, t.a.p. blz. 39 n. 29.
33) Meinsma blz. 260. v. Zie bijlage I.
34) In de Middeleemven werd voor bijna alle ziekten adergelaten . Ook achtte men aderlaten nodig voor de gezondheid.
Het was zo,vel genees- a ls voorbehoedmiddel. In de kloosters bestonden verschillende voorschriften omtrent aderlaten. Het aantal keren was verschillend: eenmaal, viermaal,
vijfmaal, zelfs twaalf maal 's jaars. In de congregatie van

Windesheim was het aantal jaarlijkse aderlatingen bepaald
op vijfmaal, namelijk ·o mstreeks 1 Februari, 1 Mei, 1 Juli,
half September en vóór het einde van November. (Zie
Acquoy, Het klooster te Windesheim, Dl. I, blz. 200). In
Rouaan mochten de reguliere kanunniken twaalf latingen
in het jaar ondergaan (Kerkhistorisch Archief, Dl. I (1855)
blz. 139 noot 1). Zie verder ons artikel: Aardige bijzonderheden in Jlfiddeleeuw<1cbe Gebedenboekje<1 in: De N a11orJcber, 91
jaarg. (1946) blz. 63-68.
35) Walvis, II, 171.
36) Römer, Ge<1chieok. 011erzigt "· d. KLooJlerJ en Abdijen in de
11oorm. Graaf<Jchappen 11an Holland en Zeeland (Leiden 1854),
I, 401.
37) Willem Peters (Willem Obrecht) was omstreeks 1460 pater
van het St. Margrietenklooster te Gouda. Hij wordt vermeld 1444-Mei 9 als prior in Heylige Loo bij Alkmaar
(Walvis II, 127) als prior van Syon en tevens als commissaris voor een jubelaflaat 1451-December 21 (Neo. Arch. "·
I(erkge<Jch. XXXV (1943) 86; als prior van Onser Vrouwen
klooster te Syon buiten Delft 1465- Mei 6 (Overvoorde,
Archief van kL00<1ter te L eiden, Reg. 1336) alsook in 1475 (Van
Rijn, III, 729).
37a) Colic is vermoedelijk Koolwijk, een buurt schap onder Stolwijk. (Redactie).
38) De Lange van Wijngaarden H.S. deel V, fol. 551- 53. Cornelius van Suytoort "armiger castellani opidi Goudensis
schonk per testament 1474- Januari 11 aan zijn dochter
Machtildis geprofeste Zuster in het St. Margrieten convent
een kostbare vergulde beker om daarven een kelk of ciborie
te maken. Gem. arcb. te Gouda, ongeordende stukken n. 36.
39) Zie G. J. J. Pot, Eenig,e genealogi<1cbe bijzonderheden betreffende
de Goud<1che ge<1Lacbten Boy,wefl,J en Verhardt, in "De Neoeriand<1cbe Leeuw" 1948.
·
40) Gem. Archief Gouda, Bundel Gilden, III-M-8. Zie Bijlage II.
41) Oorspr. perkament, met afh. zege_l van de Stad en van het
klooster St. Margriet in Gem. Archief Gouda, lade J.J.n.Il.
Een zelfde overeenkomst met het St. Maria klooster op de
Gouw e staat afgedrukt in Walvis, II, 161-163.
42) Vgl.Walvis, II, 13-14; G. J. J . Pot, Kroniek der <1lad Gouda,
(Gouda 1938), 19- 20; De Lange van Wijngaarden, Be<Jchr.
der dlad "· d. Goude, II (Amst. 1817, blz. 436 noot a) .
43) Zie: Jlfemorialen "· b. Hof (den Raad) van Holiand, Zeeland en
Wedl-Frie<Jland van den decretari<1 Jan Ro<Ja, uitgegeven door
A. S. de Blécourt_en E. M. Meyers ('s-Grav. 1929) blz .
290 n. 561. Een ander schrijven van Philips de Goede d.d.
1439-April 16 staat afgedrukt in "Die Goude, Bundel IV
(1943) blz. 129.
44) Walter Willemsz. Boeckhout (v. d. Boeckhorst) resigneerde
in 1422 als pastoor van Grosthuizen (Bijdr. · Haarlem,II, ·
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5o)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)

192-193), was omstreeks 1440 pastoor der St. Janskerk te
Gouda. Hij sloot de overeenkomst met het St. Margrietenklooster 1449-Mei 29.
Artur van Bourbon was pastoor van de St. Janskerk in1475.
Hij schijnt slechts twee jaar pastoor geweest te zijn te Gouda.
Hij was o.a. Protonotarius Apostolicus, Conciliarius en
Referendaris van Karel den Stoute, Graaf van Holland.
Zie over hem Bijdr. Haarlem, XV, 96; XXIV, 138; Kist
en Royaards, Archief, XVIII, 98, Van Gouthoeven, D' Oude
Chronycke ende Hi<Jtor. van Holland, 1, 499,Walvis 11, 100- 1,
û151.
In 1477 was pastoor Adam van Kraenleide, hij ,.,,as tevens
kanunnik van. Bergen op Zoom. Zie Bijdr . Haarlem, XV,
96; XXIV, 138- 139; Kist en Royaards, Archief, XIX, 211.
Deze overeenkomst werd 1482-Maart 25 door David van
Bourgondie, bisschop van Utrecht bevestigd. Zie A.R.A. te
'd-Gravenhage, KL. S . ./flaria ./flagdalena te Gouda, lnv. n. 6
Reg. n. 18.
Zie W. A . F. X. Hofman, Zeven kodtbare gLadven<Jterd, in: Die
Goude, Ie Bundel (1934) blz. 58-63.
In 1492 was Schout van Gouda: Rommer Jacobse, den
selven is oock geweest Capiteyn ende Castaleyn van der
Graeffelykheyts Huys ende slot alhier. Aldus Walv is,
I, 71.
Z. van Boxhorn, Neder!. Hi<Jlorie blz. 293- 297; Wagenaar,
VaderL. Hi<Jtorie, Dl. IV, blz. 149.
·
Staat en Kerk in HoLLand en Zeeland onder Je Bourgondtdche
Hertogen 1425-1477, blz. 214~240.
Finot, lnventaire dommaire ded archived départementaLeá Nord,
Serie B ., t. VIII, Lille 1895, 393-398.
Römer, Geách. Overzigt "· d. Kloodlerd en Abdijen, Leiden 1854,
blz. 401.
Gemeente-archief te Gouda, 2e Vroedách. boek, fol. 86r.
Gemeente-archief te Gouda , 2e Vroeddch. boek, fol 87.
Gemeente-archief te Gouda, Crimineel boek R.A. 177 fol. 56.
Gemeente-archief te Gouda, 111, 38a, fol. 56.
Gemeente-archief te Gouda, Verkoopboek 1571-1608 (111 E 8)
fol. 97vs- 98r. Zie bijlage 111.
A. R . A., Goudse Kloosters, Afdeling Il, St. Margareta,
2 Februari 1435, lnv. n . 4, regest n. 1.
N.B. Het jongst bekende exemplaar van dit zegel hangt
aan charter Goudse Kloosters, St. Maria Magdalena 3 November 1563, lnv. n. 31, regest n. 58. Het randschrift 1s
daarnaar aangev uld.
Hij werd prior in den Hem bij Schoonhoven.
Hij werd in 1449 prior in den Hem bij Schoonhoven.
Hij werd prior in H eylo.
Hij werd prior in Heylo.
Hij was 1oe pr ior van Steyn en vervolgens rector van St.

65)
66)
67)

68)
69)
70)
71)
72)
73)

74)

Margriet te Gouda, waar hij stierf 16 Mei 1565. Zie Necrologium van Steyn.
Zie Bissch. archief te Utrecht !nv. n. 535.
Gestorven in 1439.
Catalogus Librye, blz. 22.
Catalogus Librye, Supplement, blz. 11.
Catalogus Librye, blz. 65.
Catalogus Librye, Supplement, blz. 71.
Dr. Meinsma leest hier pma. en ve rklaart dit door prima.
Ik lees pna en meen hiervoor te moeten plaatsen: penitentia.
De gedeelten tussen haakjes zijn door een andere hand
ingevoegd.
Dit is het oude onderstuk van de zijmuur van het Weeshuis
langs de Patersteeg. (Redactie).
Hieruit blijkt dus, dat alleen de opstal verkocht is. (Redactie).

