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I
In de 13e en 14e eeuw gingen in verschillende plaatsen in Duitsland, België en N ederland godvruchtige vrouwen en weduw en te
samen v,ronen niet alleen om gemakkelijker in hun levensonderhoud
te voorzien, maar ook t eneinde door werken van godsvrucht
en naastenliefde een volmaakter christelijk leven te leiden. Zij
verdienden de kost met naaien, spinnen en ·,veven, boeken
schrijven en soms zelfs met handel drijven 1 ). Men noemde h en
begijnen. Zij waren niet gebonden door een bepaalde levensregel en stonden ook niet evenals religieuzen onder de kerkelijke
overheid. Wel gaf in v erschillende plaatsen het Stadsbestuur
aan die vergaderingen bepaalde voorschriften, verleende hun
enkele v oorrechten en zegde hun bijz ondere bescherming toe. Zo
gelast graaf Willem III aan de magistraat der steden in Holland en Z eeland om toezicht f:e houden op de begijnen 2). Hertog
Albrecht, graaf van Holland, heeft 1393-Augustus 7 bepalingen
gemaakt voor het begijnhof te Amsterdam 3 ). In 1381 schreven
Schout, Schepenen en Raden van Rotterdam een l eefregel voor
aan de begijnen 4 ). In 1403-op S . Luciendach verscheen een
reglement voor de begijnen van het begijnhof te Leiden opt
Hogelant 5). In 1384 vindt me n een brief van Schepen en omtrent
h et b egijnhof te Utrecht 6). In het jaar 1388 des W oensdaghes
nae Sinte Agathen-dach der heiliger ioncfrouwe verlenen burgemeester en Schepenen en Raad der stad Rhenen bijzondere voorrechten aan " den armen susteren die "voenachtich syn, noch
_namaels woenen sullen in een huys ende hofstede . . . binnen
Rienen . .. want wy richter ende gemeen Raedt v oors . w illen
ende b egeren dat deze voirseyde susteren bliven sullen stanf:aftich inden dienst Gods, soe hebben "" Y mit deser gemeen en rade
ende mit v oirsienighen sommighe eerbaerlike ende reckelike
(redelijke) puncf:en geraemt dair wy uterliken begeren, dat dese
voirseide susteren nae leve n ende hem regulieren sullen " 7).
Burgemeester, Schepenen en Raad van Campen maken 1 399 ipso
die S. Severini een reglement voor "die gheysteliken vrouwen ...
v; oenende in der wer e boven S enf:e Nyclaes ker ck en" 8) en in
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1424 voor de zusters "op ter were die men heit sente Michielshuys bynnen die vrijheid" 9). Het bestuur der Stad Schiedam stelt
in 1405 op sinte Lambrechts dach verschillende regelen vast voor
eerzame maagden en wedu'\ven in een zusterhuis gelegen ten oosten
van de kerk en stelt hen vrij van schot, lot, accijnsen enz. 10).
Toen echter in Duitsland en Nederland talrijke begijnen de
ideeën v an de vrije geest hadden overgenomen en daardoor algemeen in een roep van ketterij stonden, verplichtte de kerkelijke
overheid hen een door de Kerk goedgekeurde Regel aan te
nemen. En velen namen aan of wel de Derde Regel van Sint
Franciscus of wel den Regel van Sint Augustinus.
Ook te Gouda ontstond op het laatst van de 1..qe e euw
een dergelijke vereeniging van godsdienstige vrouwen, welke de
oorsprong was van het St. Margarethaklooster. Over geen
enkel klooster onder de veelvuldige vrom:venconventen, welke
zich in de middeleeuwen binnen Gouda's muren bevonden, zijn
zoveel bijzonderheden bewaard gebleven als over dit klooster
van St. Margriet. En daarom is het vreemd, dat het in de laatste
jaren verschenen Monasticon Batavurn (II, 71) noch gegevens
over dit klooster, noch litteratuur aangeeft, maar zich tevreden
stelt met een eenvoudige vermelding en een paar gegevens ontleent aan S. Muller Hz., Ge<1chiedkundige AtlaJ van Nederland, I,
Het BiJdom Utrecht ('s-Grav. 1921) b1z. 402.
In H. van Heussen 11 ) vindt men het volgende aangeteekend:
"Op het verzoek van Heyrnan Florisz., Regulier Kanonnik t e
's-Gravenzande en Opperkloostervoogd van S. Margaretaas
Konvent, heeft Lambert WilÎemsz. monnik uyt het klooster van
Sion en onder-bestierder van S. Margaretaasklooster, in 't jaar
1453 een historie v an dit klooster beschreven, waar in de stichting, de vergrooting, de handvesten, de geschiedenissen en d e
kloostervoogden nauwkeurig aangehaald ·w orden". Als men
Walvis naleest 12 ) , bemerkt men, dat hij v an dit handschrift een
ruim gebruik h eeft gemaakt. Moll beweert wel, dat dit handschrift waarschijnlijk verloren is gegaan 13), maar nog a ltijd wordt
het bewaard onder de schatten van de Goudse Librye. Daar is
aanwezig een folio handschrift: Stichting-Privilegie en Renteboek van Sint Margrieten convent te Gouda 14). Hie rdoor worden
w ij in staat gesteld v erschillende bijzonderheden over het Sint
Margaretha-klooster mede t e delen, v,1elke wij met andere gevonden gegevens zullen aanvullen.
Het begin van het Sint Margareta klooster was heel eenv oudig.

Een voorname gehuwde vrouw, genaamd Machtildis Cosijns; die
uit liefde tot God naar een meer volmaakt en Godgevallig leven
streefde, verenigde in het jaar 1386 in een huis 15) gelegen aan
de westzijde van de Hofstraat (nu Spieringstraat) eenige godvrezende meisjes, genegen om zich gezamenlijk te wijden aan
werken van godsvrucht en naastenliefde. Tot de eersten behoorden
Agatha Ghysbertsdochter, Clara Petrusdochter, Geertruida
dochter van Johannes Emouts en Anna Kerstantsdochter. Spoedig
kwamen zich andere maagden met hen verenigen met het gevolg,
dat het huis in de Hofstraat te klein werd en men naar een
andere gelegenheid uitzag om te vergaderen. Met aller toestemming en op raa d van discrete mannen verkreeg men een plaats
aan de oostzijde van. dezelfde straat, ·w aar men een huis bouwde
en inrichtte. Het terrein strekte zich uit tot aan de hoek van de
Paterssteeg en achter op het water van de Groeneweg. Ten
zuiden grensde het aan het huis van Simon die ledige. De onkosten werden grotelijks vergoed door Machtildis Cosijns, die aan
de stichting gaf, "vat zij geven kon en die zich zelfs niet ontzag
om, buiten w eten van haar echtgenoot, gehuld in een eenvoudig
arm kleed, in de stad bij onbekenden de n oodzakelijke levensmiddelen te bedelen en vele andere liefde\.verken te verrichten.
Met verlof van de graaf van Bloys verleende het Stadsbestuur in navolging van andere steden aan deze v ergadering
van godsdienstige vrouwen op Sint Pietersdag 1396 bijzondere
voorrechten en onder bepaalde voorwaarden ook voortdurende
bescherming. Wij laten het schrijven hier volgen: 16)
'Vi/y Borgermeysters, Schout, Schepenen en Raed der
Stede van der Goude , doen condt en kennelijk allen luiden,
die dezen brief sellen sien ofte hooren lesen, dat w y by
consente ons liefs en gedugtige Heeren Grave v an Bloys en
sijnen Rade, puerlijck omme die minne Godes, en omme
sijne e eu w ige eere mede te vermeeren, gheven en ghonnen
den armen Baghijnen, die nu ter tijt ,.,,oonagtig sijn, en namaals woonen sellen in dat huys en erve, dat gelegen is in
die Hofstraete, ·naest Symon die L egen Zuytwaarts, dat sy
overmits dat sy arm sijn, vry sellen w esen van waecken,
v an graven ende van alre schattinge en burade die oponse stede pleghet te vallen, ende omdat sy vredelijck er en
te saliglijcker voor Gode ende voor de w ereldt te samen
mogen leven, en des te ernstelijcker voor ons en v oor onse
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gemeenre Stede van der Goude, soo hebben wy sommige
oirbaarlijcke punten met he~ gèraemt ende overgedragen,
die wy begeerden dat sy daer na leven, ende na haer vermogen onderhouden.
In den eersten, dat se reckelijck van leven sijn ende
onberispt van wanderingen in reynigheden, in kerstelijcker
minnen malcander een hulp en een onderstant te wesen, ende
afgescheyden van allen waarlijcken onnutten saken, ende
onderlinge in gemeenheden alre dingen te leven. Voort soo
wie daar in comt, ende goedt ofte renten buten heeft, dat
sal men in 't gemeen verteeren, ende als sy hen een jaar
lanc in den huysen geproeft hebben, soo wes sy dan dair
ingeven, dat sal gegeven blijven in deser maten: wat hen
aancomt ofte besterft boven tween honderd oude schilden,
dat sal bliven buten der Susterhuysen haren erfnamen. Maar
des sellen die geenen dienre in bliven willen, comen mit
haren vryen wille voer Schepenen Ter Goude, ende verwilcoren hen te laten den gemeen Susteren dese somme geldts
voirsz. in sulcker vormen als voirsz. staat: sonder yet daer
weder te seggen, ofte te doen van haar ofte van haren erfnamen, mit ghenen reghten.
Voort willen wy te rechte sellen staan voor dat waarlijcker
Vierschaar, oft geviel dair te geven ende te nemen, gelijckre
andere gemeen waarlijcken luyden.
Voort ·willen wy dat se geen nieuwe Religie of Ordene
an en nemen, hy en sy geprijst en gheproeft van onser Moeder
der Heyliger Kercken.
Voort begheren wy dat se ootmoedigh van hare cledynge
ende abyte syn, niet der wereld te behagen, maer Gode
alleen, ende den leven ons Heeren Jesu Christi, ende sijnre
Heyligen altoos begheren te volgen.
Voort soo wie eens met sijn eygenre wille uytgaat, om
anderswaer te woonen, of soo wie dattet verdient met
onzedigheden, dat hy daar uwt verwijset ·w ordt, sie sellen
buten blijven. Voort soo sellense haar broodt winnen met
harer handen binnen haren husen ende hofsteden, met
sulcken wercken, als geestelijcken Vrom,v en betaamt, ende
tot ootmoediger nooddrufte dient. Ende geen broodt after
straten te bidden, ten ware dat se die noot toe dronghe.
Ende dair in sellen se doen ende laten by haren Prochypapen ende Biechters Rade .
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Voort die onder henluiden die wijste en bescheydenste is
die dingen te regieren, dien ·willen wy dat harer alre Maerte
ende Maget hiete ende "\vesen, ende dat se dat huys met
goede ondersceide bewaren en regiere na goede tamelijcker
wijse. Voort soo wat die Maerte voirsz. mit vier of mit
viven andere personen die langst . in den huysen geweest
hebben, ofte mit den meesten gevolgen overdraghet, om des
huys oorbaar, ende om des besten willen, het sy den eenen te
wysen die spijse te bereyden, het sy den anderen te spinnen
ofte te naeyen, of boodschappen te gaen, of nader dinck te
doen, , ,v at sy een ygelijck op sijn ,:verck te wisen daer hy
nutste toe is, het sy oock in andere Vrouwenpersoonen die
Gode dienen willen in te nemen of oorlof te geven, verdienen
sy 't mit onbetamelijckheden, daar sellen hen alle andere
goedertierlijck uyt minnen mede laten genoegen, Voort en
sellense niemand innemen, hy en sy vry van Ordene ende
.van echtschap ende dat sijn uterste meeninge oec sy Gode
te dienen na der gemeenre wisen, die hy daar vindt, sonder
alle sonderlijckhey~ buten Voort want sy Vrouvvenpersoonen
sijn, ende vanden waarlijcken rechten niet wel en verstaan,
soo sullense een Voogdt kiesen hem te verantwoorden (creghen sy 'snoodt). Ende of hem yet gegeven worden dat te
eysschen, ende tot hare behoeften te ontfangen. Voort soo
watse daar in brengen van reden goeden, en in regemeente
verteert wort, of in ghmeener schout geleyd ,,_,orde, en sy
namaels uyt ,vouden varen, ende eèn ander leven leyden,
ofte datse om hare onzedicheyt willen worden uytgewijst,
of datse sterven, dat soude men nog haren erfnamen niet
,,v edergeven. Voirt om dat ,:vy begheren dat se in doechden
voortgaan, en in vrede Gode getrouwlijcker dienen, soo
willen wy dat men h e n oorlof geve en uytsette, soo wie dat
eenige van dese nabeschreve punten verbonden word. In den
eersten om oncuysheyt van lichame, of gave ymant sijn
trouwe wech, of hielde yemandt bespr oocken gheselschap
heymelijk of openbaar, of dat yemant te maal hardt ende
onwillich ende onvreedsaam woude wesen, dese n soude men
uytsetten als voirsz. is, op dat die ander gheheel geselschap
te bet in vrede bleve . Voort om des te naarstelijcker voor ons
te bidden, ende wy deelagtich mogen worden alre goede werken, soo willen ,vy hem v orderlijck ende gunstigh wesen in
allen redelijcken saken. Ende hem dit geconsenteerd hebben,
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ende consenteeren mits desen als voorsz. is. Dat duuren sal
tot goetduncken ende wederseggen ons liefs Heeren t's Graven van Bloys, zijns Raads en der Stede van der Goude.
Ende om dat v,,i willen dat dit voor ons ende voor onse
nacomelingen vaste ende gestade blijven tot eenre aalmisse
als voorsz. staat, soo hebben wy Borgermeysters, Schout,
Schepenen ende Raad der stede voorsz. bi consente ons liefs
gedagtigen Heeren Grave van Bloys ende sinnen Rade voorgenoemt, desen open brief beseghelt mit onsen segelen . Ghegeven op Sinte Pietersdag in zullen in · jaar ons Heeren
M.CCC ses en negentigh 17) .
Nog andere bewijzen van bijzondere belangstelling schonk het
Gemeentebestuur aan het St. Margrietenklooster. Op 8 December
1 ,p 3 stond men toe, dat de zusters alle jaar zouden kiezen "drie
goede knapen van onsen poirteren" om de tijdelijke belangen der
zusters te behartigen. Zij moesten elk jaar de renten ontvangen
en bij iedere gelegenheid voor de rechten en belangen van het
klooster opkomen. Tweemaal in het jaar moest rekening en verantwoording worden afgelegd. Elk jaar na den "dertienden dach"
moesten de zusters opgeven welke drie lieden met meeste stemmen
der zusters waren gekozen, alsdan ·werden de gekozenen door
den Schout en het Gerecht beëedigd 18).
Toen de echtgenoot van Machtildis Cosijns was overleden,
ging men in het pand aan de Hofstraàt een gemeenschappelijk
leven leiden, zoals dat bij de kloosterlingen gebruikelijk was, men
richtte een gedeelte van het huis in tot kapel, welke werd geconsacreerd en toegevvijd aan de heilige Maagd en Martelares Margareta. Door wie het altaar werd geconsacreerd, wordt in het
handschrift niet aangegeven, maar daar in een aflaatbrief van
1436 October 2 Martinus de Blonda bisschop van Magione
melding maakt van een altaarconsecratie in genoemd convent
door een bisschop Hubertus, moet dit geschied zijn door Hubertus
Schenck, bisschop van Yppuse, wijbisschop van Floris van
Wevelinkhoven en sedert 1393 van Frederik van Blankenheim 19).
Als levensregel namen de zusters aan de Derde Regel van
St. Franciscus, waarin Machtildis Cosijns, Ghertrudis Jan Emonts
en Anna Kerstantsz reeds vóór 1399 hare professie hadden afgelegd.
Volgens een notariële akte van 1399-September 13, opgemaakt
door de clericus Wilhelmus Henricus in tegenwoordigheid van
Symon Theodorici, prior van St. Joannes Evangelist bij Amster-
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dam, Henricus de Zelle, prior van St. Agnes te Karsendonc in
het diocees Kamerijk, beiden van de Orde der Reguliere Kanunniken van St. Augustinus, van de priesters Paulus Alberti en
Wilhelmus Alardi en de Utrechtse burger Franco Vroede,
schonken genoemde drie zusters aan het klooster voor altijd in
eigendom het huis met de kapel, binnenplaats, boomgaard, gebom-ven met toebehoren, gelegen aan de zuidzijde van de Hofstraat. Daarenboven schonk genoemde Ghertrudis aan het convent jaarlijks 9 Holl. ponden, te betalen uit een huis en een zekere
touwslagerij, gelegen in het oosten der stad, en genoemde Anna
Kerstants schonk de helft van 13 bunder land, gelegen in de parochie van Haestrecht in het land van Steijn. Tevens zou een eerzame priester worden aangesteld om in de kapel de H. Mis op
te dragen en andere geestelijke diensten te verrichten, aan wie
tot onderhoud een geldelijke toelage zou worden geschonken.
Aan de bisschop van Utrecht zou worden verzocht om het huis
met kapel en alles wat daartoe behoort als een kloosterlijke stichting van de Derde Orde te willen beschouwen en te bevestigen
en daaraan de kerkelijke vrijheden te willen toestaan.
Bisschop Frederik van Blankenheim, voldeed aan het verzoek
der zusters in een schrijven van 1 399-September 16, alleen verlangde hij dat de zusters de Paascommunie van de pastoor der
stad zouden ontvangen en dat er rekening zou worden gehouden
met de parochierechten.
Enige dagen later 1399-September 26 verscheen er een schrijven
van Hertog Albert, graaf van Holland, waarin hij bovenstaande
vergunning bevestigde en aan de zusters zijn bijzondere bescherming toezegde.
Aelbregt, bi Gods genade Palensgraave op ten Rijn, Hertoge in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van
Zeelandt ende Heere van Vrieslandt, doen condt allen
luyden, dat wy dat Convent der Susteren van penitentien
van Sinte Franciscus Oerden, die nu woonagtig zijn ende
woonen zullen binnen onze Stede van derGoude in die Hofstrate, mit hare Hofstede, Huisinge, ende Capelle ende mit
allen haren anderen goeden ende renten, die sy nu hebben,
of namaals hebben zullen, behoudelijk haar s r egts ende voorwaarden, die onse Stede van der Goude voirsz. in v oorleden
tijden met hem gemaakt heeft, in onser ende in onser nacomelingen beschermenisse nemen, op dat zy te bet in een geeste-

lijck leven in onderdanigheid Gods, ende der Heiliger kerke
voir ons en voir onse nacomelingen getrouwelijk mogen
bidden; ende consenteren hun, dat sy in de voorsz. Capelle
een Capelrye mogen stigten, daar sy den dienst Gods op
mogen laten doen; ende ontbieden en bevelen luden over al
in onze landen__gezeten, dat zy die Züsteren voorsz. ongemoeyt laten; waar ook yemant die hun misdede, zo willen:
wy, dat onzen Baliu ende gerecht van der Goude, die nu
zijn of namaals wezen zullen, hun dat also ofnemen ende
dair of alsoo corregieren, dats him een ander hoede. Ende
want dat onse Baliu en Gerecht voirsz. dat niet en corregierden nog en berechteden, ende die sake voor ons quame,
zoo wouden wy t' aen him houden, als an den ghenen, die
ons van onser heerlijckheid niet tegens en dragen. In oirconden desen brief bezegeldt mit onse seghelen. Gegeven in
den Hage op ten ses en twintigsten dag van September. Int
jaar ons Heeren M .CCC negen en tnegentigh 20).
Twaalf jaren later werd met goedvinden van Hertog Willem,
graaf van Holland, het St. Margareta-convent een besloten
klooster. Het schrijven van uit Schoonhoven 1411-0ctober 3
luidt aldus:
Willem bi de Genade Gods Palensgraave op den Rijn,
Hertoge in Beyeren, Grave van Hengouwen, van Hollandt,
van Zeelandt ende Heere van Vrieslandt, doen condt allen
luden, dat wy om Gods willen, aangezien zaligheid onzer
zielen, ende om Gode dienst alle wegen te meeren, geoorloft
ende geconsenteert hebben, oirloven en consenteren mit dezen
brive, voir ons ende voir onse nacomelingen, Machteld
Cosijns Weduwe, mit andere goede Vrouwen en Maagden
een besloten Clooster ende Convent van St. Franciscus
Oerde, geheten van penitentien te fundeeren, te timmeren,
ende te volbrengen binnen onse · Stede van der Goude; ende
hem daer in te besluyten laten na manieren en ordonnantien
als daar toe behoort; ende nemen dit voorsz. Klooster ende
Convent, mitfen goeden ende personen .daar toe behorende,
in onse huede ende beschermenisse, gelijkwijs ende in allen
manieren, als wy andere Cloosteren ende Godshuyse in onse
landen liggende-, genomen hebben, In oirconde d esen brief
bezegheldt mit onzen zeghele. Gegeven tot Schoonhoven, op
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den derden dag in October, In t'jaar ons Heeren duysent
vier hondert ende elve 21 ).
Op het feest van St. Paulus Bekering 1412 had de besluiting
van het klooster plaats. Vele personen kwamen zich aanmelden
om in het klooster te mogen worden opgenomen, zodat . men ged·w ongen werd de gebouwen uit te breiden en een ·nieuwe kapel
te bouwen. Deze werd in 1416 door de wijbisschop Martinus
van Biduane plechtig geconsacreerd. Het feest der kerkwijding
werd gesteld op de Zondag na het feest van St. Jacobus. Later
werd door Martinus de Magione, wijbisschop van de gekozen
Utrechtse bisschop Walraven van Meurs, de viering van het
feest geplaatst op den Zondag na het feest van de Onthoofding
van St. Joannes. In een schrijven van uit Dordrecht 1436-October
. 2, waarin dit wordt vastgesteld, worden ook de aflaten bevestigd,
welke door vroegere bisschoppen aan de gewijde bidplaats waren
verleend .
. Tot het jaar 142Z, leefde men in het St. Margaretaklooster
volgens de Derde Regel van St. Franciscus, maar toen nam
men de regel aan van St. Augustinus. Zulk een verandering van
levensregel was in die tijd geen zeldzaamheid. Naast het Kapittel
van Windesheim ontstond in die jaren het zogenaamd Kapittel
van Holland, la.ter genoemd: het Kapittel der Reguliere kanunniken van Syon bij Delft. Vele kloosters, zowel van mannen als
van vrouwen, die eerst de Derde Regel van St. Franciscus
gevolgd hadden, sloten zich bij dit Kapittel aan. De invloed van .
de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim, die aan
alle kloosters der Tertiarissen verlof gaf om de Regel van St. Augustinus aan te nemen 22),."zal aan die verandering niet vreemd zijn
geweest.
Wat het St. Margaretaklooster te Gouda betreft, zegt de
kroniekschrijver, dat de verandering van levensregel nie,t geschied
is in vrouwelijke wispelturigheid en uit zucht naar nieuwigheid,
doch uit verlangen naar een meer volmaakt en strenger leven en
op aandringen van eerbiedwaardige en ervaren personen en dan
denken wij bij deze laatsten aan de Reguliere kanunniken, die
dicht bij Gouda een klooster hadden nl. t e Steyn en in Den Hern
bij Schoonhoven. Wellicht is door het verkeer met en op aanmoediging van die kloosterlingen de verandering tot stand gekomen.

Op St. Mathijsdag 1424 sloot het St. Margaretaklooster te
Gouda zich aan bij het Kapittel der Reguliere kanunniken. Van
geen enkel klooster hebben wij een schrijven gevonden, waarin de
-aansluiting vermeld wordt en daarom laten wij de brief hier
volgen:
W y priorinne ende convent der canonissen des huses van
sinte margrieten ter goude doen kondt ende kenlic alle den
ghenen die desen brieff sullen zien of horen lesen, dat wi ons
ende onse convent overghegheven hebben onder den "capittel'' ghemeen der regulieren, die nu ter tijt woenachtich syn
buten scoonhoven in den hem ende in delff en in Steyn buten
der goude ende hebben ons verbonden ende verbinden ons
mit desen brief, dat wi onder hem ende hoer visitaci sullen
staen ende alsulcke ordinancie ende costumen, als si ons
gheset hebben ende setten sullen garen willen pininghen te
houden. Ende alle last ende onkost die si vander oerden
weghen hebben van des ghemeens capittels weghen sullen
mit hem ghelyc wtdraghen ende ghelden. Ende hoe syt ordineren van onse huse ende der susteren huse, die bi ons staen
hier in onse capelle te kercken te gaen ende anders al dat
-dient des sullen wi te vreden staen. Ende wes biechtvader
dat si ons setten die vander oirden is daer si ·menen, dat wi
mede bewaert syn, daer sullen wi mede tevreden wesen,
ende dien sullen wi syn noottorff besorghen na der visitierres
guetduncken, ende en sellen niet ofsetten noch oerlof gheven
zonder des ghemeens capittels ende visitieres wille. Alle
dinc sonder arghelist. In kennisse der waerheit so hebben wi
desen brief bezeghelt mit onse zeghel van ons convents
weghen. Ghegheven int iaer ons heren M.CCCC ende
xxiiij op sinte Mathijs dach 23) .

II
Het handschrift der Goudse Librye deelt niets mede omtrent
het dagelijks leven en d e geestelijke oefeningen der zusters van
het St. Margaretaklooster. Om te weten, hoe het in dat klooster
toeging, zullen wij andere bronnen moeten raadplegen en gelukkig
bestaat er een handschrift, hetwelk ons daarover volledig inlicht.
Zoals wij reeds hebben medegedeeld, was het St. Margareta-
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klooster aangesloten bij het Kapittel der Reguliere kanunniken
van Syon en het was dus verplicht de statuten van dit kapittel te
onderhouden. Nu berust er in het Museum ·,,De Amstelkring" te
Amsterdam een handschrift, dat dagteekent uit het midden van
het tweede kwartaal der XVe eeuw en dat behoorde aan het
St. Maria Magdalena convent te Amsterdam, zoals blijkt uit het
inschrift op de binnenzijde van het voorblad van de perkamente
band: ,,Liber monialium sancte Marie Magdalene in Amstelredam", welk klooster eveneens behoorde tot de veertien kloosters,
die in 1437 bij het Kapittel van Syon waren aangesloten 24).
Het handschrift bevat de statuten, welke de vrouwenkloosters,
aangesloten bij het Kapittel van Syon moesten onderhouden, dus
ook het St. Margaretaklooster. Hieruit tekenen wij het volgende aan:
In elk klooster had men behalve een zeker aantal zusters, vooreerst de donaten of kostgangsters. Deze legden geen geloften af,
maar moesten de gewone regels van het klooster volgen. Dan
vvaren er "conversinnen" of vverkzusters en novicen. Aan het
hoofd van het klooster stond een priorin, die in het bestuur van
het klooster werd bijgestaan door een subpriorin en een procuratrix. Daarenboven had zij naast zich een zeker aantal raadzusters,
die genoemd werden "capitulares".
De priorin werd gekozen door de zusters, die na de verkiezing
in tegenwoordigheid van de rector en de visitator aan haar
gehoorzaamheid beloven. Zij zelve belooft gehoorzaamheid aan
den rector en aan het generaal Kapittel. Zij moet zorg dragen
voor de geestelijke en tijdelijke belangen van het klooster en van
degenen die daar wonen. Bij de geestelijke oefeningen heeft zij
de eerste plaats in het rechter koor. Bij afwezigheid wordt zij
vervangen door de subpriorin, die aangesteld wordt door de
rector en de priorin in overleg met raadzusters. De subpriorin
heeft de eerste plaats in het linker koor.
Een bijzondere zuster wordt aangesteld om de tijdelijke belangen van het klooster te behartigen. Men noemt haar procuratrix. Zij wordt gekozen door de zusters, de rector en de priorin,
die eerst overleg plegen met de raadzusters.
Aan ieder aangesloten klooster was een rector verbonden. Hij
werd aangesteld door het generaal Kapittel. In het St. Margaretaklooster trad gewoonlijk als rector op een Regulier kanunnik
uit het klooster te Steyn of uit den Hem bij Schoonhoven. leder
jaar op de 3e Zondag na Pasen kwamen de rectoren der ver5
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schillende conventen in het klooster Marienpoel .bij Leiden te
samen om over de belangen der verschillende communiteiten te
spreken. Op. de Maandag wanneer de vergadering een aanvang
nam, moesten de zusters de H. Mis zingen ter eere van den H.
Geest en ook de getijden van de H. Geest bidden. In 1527 werd
door het generaal Kapittel bepaald dat voortaan niemand als
rector van het klooster kon worden aangesteld of hij moest ouder
zijn dan 40 jaar 25).
Verder waren in het klooster verschillende bezigheden, welke
aan afzonderlijke zusters werden opgedragen. Men had een
zuster, die zorg droeg voor de keuken, men noemde ze "kelrewaert". Aan een andere zuster droeg ~en de zorg op voor de
refter, men noemde ze "reventerwaert". Haar plicht was op bepaalde tijden 's middags en 's avonds de tafel gereed te maken,
daarop brood en bier te zetten en de waterglazen te vullen, en
verder de tafellakens en kannen te wassen en schoon te houden.
Gewoonlijk at men tweemaal per dag. 's morgens te tien uur en
's;_a vonds te vijf uur. Maar op de vastendagen gebruikte men het
middagmaal te elf uur en 's avonds de collatie te zes uur. Gedurende de maaltijden werd niet gesproken, maar men luisterde
naar de geestelijke lezing.
In het klooster was een afzonderlijk verblijf voor zieken en de
zorg daarvoor ·werd opgedragen aan de "siecwaert". In het "siechuis" moest van af de completen tot 's morgens na de prime het
stilzwijgen onderhouden worden, alsook gedurende het bidden
der getijden.
Ofschoon de procuratrix de kleederen der zusters, wollen en
linnen, alsook de mantels en de schoenen aanschafte, moest een
bepaalde zuster genaamd "vesteriewaert" zorgen voor het onderhoud. Zowel de zusters als de conversinnen ende donaten hadden
,,twee overrocken ende twee onderrocken, een swarte mantel,
een pels, twee subtielen, twee hemden of meer, een caproen dies
hebben te doen; kousen, socken, doeken ende willen nae dattet
.noot is. Tot die (wilen) en sellen si niet meer nemen dan drie spelden ende tot die doeken drie." Uit de statuten weten wij ook
hoedanig de kleederen moesten zijn, zodat wij ons kunnen voorstëllen hoedanig een zuster in het St. Margareta-klooster . er
uitzag.
"Die mantelen en caproens sellen sijn van swarten en groven
laken ende mit gheenre ~nder verve _vermenghet; mer die rocken
. en kousen sellen wesen van witten laken. Welke laken so costelic

wesen mach, dat twee utgerecte ellen van den swarten ende drie
van den witten die waerde van een Vrancrijcse scilt 26) niet merkelic boven en gae, ten waer dat die breetheit des lakens meer eysschede. Die kousen ende socken sellen wesen van groven laken.
Die mantelen sellen corter wesen dan die rocken omtrent een
hantbreet, ondervoedert mit witten laken ende _si sellen boven
hebben een of twee grove knopen. Die onderrocken ende pelsen
sellen voer wesen mit knopen totten gordel toe ende die mouwen
van haer onderrocken sellen wesen mit drie of mit vier knopen.
Die overrock sel men also te maten lanc maken dat si niet ontamelic (onbetamelijk?) en sweym (zweven) opter aerden ende sonder
knopen, mer bi twee of drie vingheren breet sel si scelen van
d' aerde. Die subtilen sellen twee hantbreet corter wesen dan die
onderrock ende beneden ghelike ront. Die pelsen sellen w _esen van
scapen of lammeren vellen. Alle die scoen der susteren sellen
wesen van swart coyen of scapen leer, ende voer niet scarp ende
men sel se boven te samen binden mit riemen. Der susteren riemen
of gordelen sellen wesen van simpele lere ende niet ghevervet ende
si sellenniet boven een duum breet wesen."
Aan de "sacrista" was de zorg toevertrouwd voor de gewijde
vaten en kerkelijke gewaden en van alles wat tot de dienst Gods
behoorde . Zij moest v_o or de vernieuwing van de heilige oliën
zorgen alsook voor het onderhoud der lampen op de slaapzaal.
Zij moest toezien dat het getal en de maat der waskaarsen op het
altaar op de voorgeschreven wijze behouden bleef. Zo was voorgeschreven dat bij "dubbele feesten" gedurende de vespers en de
metten alsook in de hoogmis en de conventsmis twee kaarsen op
het aitaar zouden branden. Op feesten van negen lessen, gedurende het octaaf van Pasen en Pinksteren, als men de gedachtenis
houdt van 0 .L. Vrouw, zal men slechts één kaars midden op het
altaar plaatsen. Elke kaars mocht geen groter gewicht hebben dan
van een pond, alleen de paaskaars mocht vijf pond wegen. Bij het
feest van kerkwijding werden tijdens de vespers, de metten en de
hoogmis aan de wanden der kapel 1 2 kaarsen ontstoken. Bij de
gedachtenis van de altaarsconsecratie en op het feest van de
patrones zal men gedurende de vespers en de metten een kaars
op het altaar branden maar gedurende de H. Mis twee kaarsen.
Het feest van de voornaamste patrones werd immer met een
octaaf gevierd. De taak van de sacrista was ook om de klok te
luiden voor het bidden der kerkelijke getijden. Men hield de metten, behoudens uitzonderingen, s' morgens te vier uur, het eerset
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teken voor de vespers ·werd gegeven 's middags te drie uur en dat
voor de completen 's avonds te zeven uur. Zowel bij de metten
als bij de vespers en completen werd tweemaal van te voren
geluid.
In ieder klooster werd aangesteld een "cantrix" een zuster,
die niet alleen ·zorg moest dragen voor de zang in de kerk, maar
ook voor hetgeen aan tafel gedurende, de maaltijd werd gelezen.
Men las eerst de homiliën der heiligen en vervolgens geschriften,
die op de heilige van de dag betrekking. hadden, alleen op Zaterdag las men de regel.
Ten laatste was er een zuster, genaamd "armaria" dat is
"boeckbewaerster", die zorg had voor die boeken in het klooster
"die totten dienst Goods niet en horen". Zoals ieder klooster zal
ook het St. Margaretaklooster verschillende boeken gehad hebben
tot gebruik der zusters, levens van heiligen, geestelijke traktaten,
uitleggingen van de regel, de boeken der H. Schriftuur, de meeste
in het Hollands geschreven, maar ook enkele in het latijn. In het
klooster waren vele zusters uit aanzienlijke familiën, die tot een
hogere graad van ontwikkeling waren gekomen en niet alleen zeer
bedreven waren in het schrijven en verluchten van boeken, maar
waarschijnlijk ook kennis hadden van de latijnse taal. Onder de
zusters troffen wij aan Machteldis geprofeste non, dochter van
Cornelius van Suytoort, wapendrager van den "casteleyn" van
Gouda 27). Reynier Snoy, een Goudse geleerde, had in dit klooster
twee dochters, Aleidis en Maria 28). Ook de Heer Lodewyck van
der Veer, heer van Montfoort, had een dochter onder de kl~osterlingen nl. jonkvrouw Barbara Lodewycks 29). De meeste handschriften, welke in het St. Margaretaklooster zijn geschreven,
zijn in den loop der tijden verloren gegaan, maar nog altijd wordt
in de Goudse Librye bewaard een uitlegging der psalmen, in 1454
op kunstige wijze in het latijn geschreven en met pentekeningen
voorzien door zeven zuste rs nl. Maria Jansen, Geze Y senouds,
Ave Trix, Jacoba Gerards, Agatha Claassen, Maria Martijns en
Maria G erards 30).
In de Staatsbibliotheek te München berust een handschrift
in 2 delen op papier, dat enige boeken van den Bijbel bevat. Op
een der perkamenten voorste schutbladen in beide delen leest men
d eze aantekening: ,,Dit boec hoert toe des cloesters der nonnen
regulierissen van sunte Augustijns oerde, wonende ter goude in
sunte margrieten huus welc hem ghegheven heeft voer een testa-
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ment Volquyn vander Wederhorst voer hem ende voer sijn w ijf ...
Exodus eindigt met: ,,Dit boec is geey ndt int jaer ons heren
XIIIIc ende XLV des dages na onser liever· .vrouwendach assumpcio" 31 ).
Ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-pen bezit een handschrift uit het St. Margaretaklooster te Gouda.
Het is in bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage. Het handschrift op papier bevat 143 bladen en is
gebonden in oude houten band, overtrokken met leder, met twee
sloten en resten van 5 knoppen op voor- en achterplat. Op het
voorplat een plaatje onder hoorn: ,, Y s ayas e nde jheremyas propheten". Voorin op het schutblad: ,,Dit boec hoert toe des cloeste.rs der nonnen regulierissen van sunte Augustijns oe rde wonende
ter goude in sunte margrieten huus, wek hem ghegheven heeft voer
een testament V olqwijn vander W ederhorst voer hem ende voer
sijn wijf" 32).
Dr. Meinsma geeft in zijn werk: Middeleeuwsche Bibliotheken 33) een lijst van geschriften (83 nummers) behorende tot d e
bibliotheek van het St. Margaretaklooster te Gouda. Of die boeken echter tot gebruik van de zusters waren, menen w ij te moeten
betwijfelen. Met betrekking tot de aard der boeken, geloven ·wij
eer, dat die geschriften tot gebruik zijn geweest van de rector
van het klooster.
Verlangde iemand onder de klooste rlingen te worden opgenomen,
dan werd eerst een half jaar proeftijd voorgeschreven, opdat kon
worden nagegaan of iemand voor het kloosterleven geschikt was.
Geen maagd mocht w orden aangenomen, tenzij zij het twaalfde
jaar voleind had en zij mocht eerst gekleed worden na haar 1 Se
jaar. Was iemand geschikt bevonden, dan ontving zij het kloosterkleed. Gedurende het noviciaat droeg zij , ,een subtiel zonder
mouwen". Alsdan moest zij zich oefenen in het onderhouden van .
de regel en in de kloosterlijke gebruiken. Als de tijd, aangegeven
voor h et noviciaat, tot voldoening verstreken was, ·werd men tot
de professie toegelaten, maar niet dan alvorens te hebben verklaard, dat men niet gedwongen maar geheel vrijwillig het
kloosterleven had omhelsd. De . professie, die men deed, werd
geschreven en met eigen hand ondertekend. Zij luidt als volgt:
,,Ic suster N. love voer God ende allen Heilighen in teghenwoerdicheit des prioers ende onses rectoers stantachticheit in desen
cloester; ewighe reynicheit des lichaems, derven eyghens goets
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ende ghehoersamheit onser priorinnen ende haer rechte naecomelinghen na sinte Augustijns reghel ende ghemeen insettinghe ons
generaels capittels.
Hoe was nu verder de levenswijze in het klooster? De voornaamste bezigheid was wel het bidden der getijden, hetgeen geschiedde op de reeds hiervoor aangegeven uren. Om de 14 dagen
gingen de zusters biechten en ontvingen zij de H. Communie,
ook ontvingen zij de H. Communie op Witte Donderdag en op
Paasdag. Het overige gedeelte van de dag ·werd besteed aan
handenarbeid. Op feestdagen "sellen die susteren pinen (trachten)
te studeren ende die heilighe scriften te lesen", op werkdagen
mochten zij alleen geestelijke boeken lezen gedurende het half uur
tussen de twee tekenen voor de H. ~is en voor de Vespers. De
dag bracht men door in stilzwijgen. Nooit mocht er gesproken
worden vanaf de Completen tot na de Prime van de volgende
dag. Op feestdagen mocht men spreken na 12 uur tot aan het eerste teken voor de Vespers en na de Vespers tot aan het eerste
teken van het avondeten. Op werkdagen zal men echter het stilzwijgen bewaren tot na de Vespers. Ofschoon de zusters 's morgens vroeg in de kapel moesten zijn, hadden zij 's middags geen
rustuur, alleen van "Paesschen tot die verheffinghe des Heilighen
Cruces, opten Palmdach en opt~n dach des Gheboerten Ons
Heren na die noen of na der gracien nemen si haer middachslaep
omtrent een ure lanc."
In een afzonderlijk kapittel d er statuten w ordt gesproken over
het vasten. Van Kruisverheffing tot de Advent en van "dertiendach" tot den 1 e Zondag van Quinquagesima zullen de zusters
op Woensdag en Vrijdag slechts eenmaal een maaltijd• gebruiken,
behalve wanneer op Woensdag een feest met negen lessen gevierd
werd. In de Advent was het gebruik van vlees verboden, uitgezonderd bijzonde;e omstandigheden; evenmin eet men vlees op de
Woensdagen, tenzij men ziek is. Op "Onser Vrouwen avonden"
op de vigilie van Kerstmis, 's-Heren Hemelvaart, Pinksteren,
Allerheiligen en van Zondag Quiquagesima tot Pasen zullen de
zusters vasten en geen zuivel gebruiken. Op andere geboden
vastendagen en des Vrijdags zullen zij zich voegen naar de gewoonten van h et land, zij zullen echter geen eieren gebruiken,
behalve wanneer men geen vis kan krijgen. Op Goede Vrijdag
moeten zij genoegen nemen met brood en bier, t w ee soorten
groenten, een haring of een bokking.

Op de dagen, dat men vasten heeft, wordt te vijf uur, na de V espers, tot driemaal toe drank geschonken. Buit'en de maaltijd
en de collatie zal niemand drinken, tenzij men verlof bekomen
heeft.
Achtmaal in het jaar mochten de zusters het haar •aten knippen
en het. hoofd laten wassen nl. bij gelegenheid van het Kerstfeest,
omtrent O.L. Vrouw Lichtmis (2 Februari), omtrent Pasen,
Pinksteren en 0. L. Vrouw Visitatie (2 Juli) v oor 0. L. Vrouw
Hemelopneming (15 Augustus), voor het feest van St. Michael
(29 September) en van St. Martinus (12 November) en viermaal
in het jaar had de aderlating plaats nl. vóór of na 0. L. Vrouw
Lichtmis, na het feest van St. Bartholomeus (24 Augustus) of in
September en in November 34). Op die dagen kreeg men beter eten
en men genoot meer vrijheden, men mocht langer spreken en in
de hof 'Wandelen.

III
Wordt in het handschrift der Librye weinig of niet gesproken
over het geestelijk leven der zusters in het St. Margrietenklooster, talrijke gegevens bevat het ov er haar maatschappelijk leven
en haar tijdelijke aangelegenheden.
Zoals reeds vermeld is, leefde men in het begin in behoeftige
omstandigheden, men ging rond om aalmoezen ten einde in de
levensbehoeften te kunnen voorzien. Die toestand blee f enige
jar en duren. Het getal kloosterlingen nam toe, maar de inkomsten
·w aren nog steeds gering.
In het jaar 1 <{28 werd het getal bewoonster s v an h et convent
aanzienlijk v ermeerderd. Walvis 35) en ook Römer 36) zijn van
mening dat het klooster in dit jaar gesplitst werd, maar uit het
handschrift blijkt, dat er aan de zuidzijde van het klooster een
andere v ereniging v an vrouwen bestond, welke tijdens de Hoekse
en K a beljam-vse twisten, toen de levensmiddelen duur en scha ars
werden, onmogelijk in het onderhoud der inwoonsters kon v oorzien. In overleg met de oversten wer_d besloten de jongere personen te zenden naar het St. Maria klooster op de Gouwe , dat
ook tot het Kapittel van Syon b ehoor de , en de ouderen ·w erden
opgenomen in h et St. Margrieten-klooster. Hierdoor ontstonden
nog al eens onaangenaamheden en die vermeerdering van personen
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·was noch in geestelijk noch in tijdelijk opzicht voordelig. Maar
door het wijs beleid vooral van de rector Pinardus van Haarlem,
een kloosterling van Steyn, kwam het geestelijk leven tot hoger
bloei en er heerste welvaart in tijdelijke zaken.
Waarvan leefden de zusters? In de loop der jaren hadden zij,
hetzij door erfenissen, hetzij door schenkingen, verschillende
landerijen en huizen bekomen, waarvan zij renten trokken.
Menige zuster stond hare bezittingen aan het klooster af en
daarbij ontving men van familieleden en belangstellenden menigmaal legaten. In het handschrift vindt men een opgave van le-·
gaten, welke men aan het klooster vermaakte. Wij laten ze hier
volgen:
Nicolaus Hugensz. Dapper, broeder van zuster Machteldis,
die overleed 1449 "in crastino Tyburtii" (15 April), schonk te
zijner eeuwige gedachtenis een jaarlijkse gift van twee pond.
Daarvoor moest op Zondag Laetare (3e Zondag van de Vasten)
wijn worden geschonken en in de week die daarop volgde, op een
geschikte dag, een Requiemmis worden opgedragen.
De vader van genoemde Nycolaus, genaamd Hugo Dapper,
een grote weldoener van het klooster, die op het feest van St. Augustinus (28 Augustus) 1449 overleed, bepaalde een jaarlijkse gift
van vier pond. Hiervoor moesten daags voor het feest van Sint
Martinus { 1 o November) onder de zusters 5o "stapelkaerskens"
worden uitgereikt, van gewicht ½ pond was.
Arnoldus Bruyn priester gestorven 1450, schonk aan het
klooster ter gedachtenis aan hem en aan zijn ouders al zijne
boeken en honderd Bourgondische schilden. Hij verlangde dat
men hiervoor jaarlijks op zijn sterfdag zou lezen een vigilie van
negen lessen.
Willem Cruyff, donaat in het klooster Den Hem bij Schoonhoven, en vader van de 2e rector van het St. Margrietenklooster,
vermaakte aan het convent 8 franse kronen, Petrus Egidiusz. van
Zeeland, vader van zuster Hillegondis, vermaakte tot zijn eeuwige
gedachtenis 25 Bourgondische schilden.
Wilhelmus Klaassen schonk ter eeuwige gedachtenis van hem
en zijne ouders een stuk land gelegen in de nabijheid van het
klooster te Steyn. Door verruiling van dit land ontving men jaarlijks van de Regulieren 13 pond.
Johannes de Myde, vader van zuster Petronella, schonk ter
eeuwige gedachtenis van hem en zijne echtgenote acht Engelse
nobels.

Jacob Hugensz. legateerde tot z1Jn eeuwige gedachtenis een
jaarlijkse rente van 28 solidi.
Florentius Minne schonk tot zijn eeuwige gedachtenis aan het
convent 4 nobels, ·waarvan men per jaar een pond rente ontving.
Sophia, , ,v eduwe van Ghysbert van Hekendorp, zuster van het
convent, schonk ter eeuwige gedachtenis jaarlijks twee ponden
en wilde dat ieder jaar daarvoor op het feest van St. Andreas
(3o November) pitantie zou worden gegeven. Deze weduwe werd
later als donate in het klooster opgenomen. Zij stierf daags na het
feest van S. Andreas in 1 448 op 92 jarige leeftijd en schonk al
hare bezittingen aan het klooster.
W endelmoed, weduwe van Herman Martijns, moeder van
zuster Sophia, schonk ter eeuwige gedachtenis 2 ponden, waarvoorjaarlijks op Allerzielendag pitantie moest worden gegeven. Later
·werd zij als donate in het klooster opgenomen en zij vermaakte
daaraan al hare bezittingen.
Katharina van der Lued, echtgenote van Godefridus Janssen,
moeder van zuster Aleidis Dirksen, schonk ter eeuwige gedachtenis een jaarlijkse gift van een Engelse nobel. Burga, echtgenote
van Kerstant Allaerds, zuster van Zuster Erckenrade Klaassen,
schonk ter ev.,ige gedachtenis per jaar een pond.
Johanna, echtgenote van Johannes de Myde de Jongere,
schonk aan de kapel ter ee1..n:vige gedachtenis zes Engelse nobels,
opdat daarvoor ter ewigen dage het brood en de wijn zou worden
aangeschaft ten gebruike aan het altaar voor de consecratie van
het H. Sacrament.
ElisabethWillems schonk ter eeuwige gedachtenis een jaarlijkse·
gift van een pond. Katharina weduwe van Allaerd Gerards, een
bijzondere ,veldoenster der arme religieuzen, schonk ter eeuwige
gedachtenis van haar en haar moeder een jaarlijkse gift van 2
Engelse nobels. Zij verlangde dat daarvoor jaarlijks op haar sterfdag, daags na het feest van de H.H. Petrus en Paulus (3o Juni)aan het klooster pitantie zou worden gegeven. Zij overleed
in 1450.
Petrus Jacobs schonk ter eeuwige gedachtenis van hem en zijn
moeder jaarlijks 2 pond. Boyen, echtgenote van Gregorius Dirksen, schonk aan het convent 2 schepenbrieven, een van 1 o solidi
en een ander van 5 solidi en 8 denarien. Zij verlangde in het.
klooster te worden begraven en dat jaarlijks ten eeuwigen dage
een gedachtenis zou worden gehouden .
W endelmoed, dochter van Joannes Thomasz., schonk aan het·
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-convent ter eeuwige memorie van haar en haar. moeder een pond
Hollands.
Heer Lodewijck van der Veer, Heer van Montfoort, gaf aan
zijn dochter Jonkvrouw Barbara Lodewijkcs, geprofeste zuster
in St. Margrietenconvent,' drie morgen en een hont land gelegen in
Willescoop. Alsook 8 morgen land, haar leven lang en niet langer.
Daarvoor zal jaarlijks een eeuwige memorie gehouden worden.
Aldus gemaakt in het jaar 1459.
Johannes Peters schonk uit naam van pater Wilhelmus Peters,
eertijds rector van dit convent 37), 2 pond jaarlijks.
Op 5 Mei 1471 schonk "joffer Alijt van Naeltwijck moeder
van die drie eersamighe ende geestelicke personen Petronella genoemt canonixeerse vant convent van sinte Margrieten after sinte
ianskercke ter Goude ende ioffer Johanna ians dochter ende
Katharina iansdochter, alle drie ghesusteren" aan genoemd convent "drie marghen lants ende een hont inden lande van Alphen".
Meester Willem de Vrije met zijn drie dochters Hillegont,
Griete en Nyesgen heeft aan St. Margrietenconvent gegeven: een
stuk land van , ,ses ende dertich pont groet. Item te colic 3W) op een
huus ende lant XV scellinc groet, ghereckent voer twalef pont
groet. Item noch twe pont tsiaers dat pont voer X v stuvers op
veenlant ghereckent voer vierdalf pont groet, daer heeft hi opgheleit een half pont groet. Item noch twalef pont groet an gelde.
Item noch achte pont groet an gelde daer hebben wij een pont
groet lijf renten om gecoft op Griet meester Willems dochter
lijf,"
In het testament van Dirk Willem Scottenzoen 1471-0ctober 3
wordt geschonken aan Sint Margrieten do ester een maeltijt" 38).
Een andere bron van inkomsten ,vas, hetgeen d e zusters met
handenarbeid verdienden. Wij hebben reeds gezien, dat niet weinige zusters ervaren waren in het schrijven van boeken, welke
niet alleen tot eigen gebruik zullen hebben behoord, maar ook in
opdracht van anderen zullen vervaardigd zijn en verkocht tegen
_een overeengekomen prijs. Behalve door het afschrijven van
boeken, maakten de zusters zich verdienstelijk door het geven
van onderwijs en ook dit was voor haar een bron van inkomsten.
In het Gemeente-archief te Gouda bev inden zich in Portef.
III-H-I "Kerkelijke Zaken" belangrijke aantekeningen van
Gerrit Gerritsz. Bouwens. Hierin lezen wij:
"Den XVIIlen Septernbris LXVII (1567) hebbe ick Cornelis

en Gherrit mijn kinderen besteedt tot die Margrieten om ter schole
te gaen ende sal daervoir betaelen als ick heer Jan voorscr. gegeven hebbe ende op deselve conditiën" .
Den Xen .Meye LXX (1570) is Ghijsbert mijn zoon ter schole
gegaen bij die Margrieten" 89).
Met genoegzame zekerheid weten wij, dat in het St. Margrietenklooster linnen geweven werd, niet alleen voor eigen gebruik,
maar ook om aan anderen te verkopen. Op de duur w ekte dit
ontevredenheid op bij de burgers, dewijl de zusters door haar
goedkope arbeidskrachten het linnen voor mindere prijs konden
verkopen dan de Goudse linnenwevers. Deze laatste deden hun
beklag bij "Burgemeesteren, scepenen, Raden en ghemeene vroedscappen", hetgeen tot gevolg had, dat 1453-December 19 een
overeenkomst v,,erd gesloten met de vier kloosters St. Margrieten
in de Spieringstraat, St. Maria op de Gouwe, St. Katharina in
Rosendael en St. Maria Magdalena op de Kleiweg en bepaald,
dat elk der genoemde kloosters slechts 6 weefgetouwen zouden
gebruiken. Bij overtreding hiervan werd een boete geheven van
"ses goede ponden holl. gelts", waarvan hebben zal "die heer een
derdendeel, dat gherecht een derdendee l en dat heilich cruys
outaer inder kercke een derdendeel" 40).
Ook de aanwas van de goederen in de kloosters, verkregen
door aankoop of door erfenissen, was een doorn in het oog der
burgers en werd oorzaak van onophoudelijke geschillen. Om
hieraan een einde te maken, sloot de magistraat van Gouda met
de Regulieren van Stein 1451-December 13 een overeenkomst
en werd bepaald, dat het convent voor i ede re inwonende
kanunnik ten hoogste 65 Engelse nobels zou ontvangen, van
hogere bedragen zou men slechts vruchtgebruik genieten. Zodra
echter het convent aan erfelijk goed, een vermoge n zou bezitten,
dat jaarlijks 500 Engelse nobels opbracht, zouden geen erfenissen
meer aanvaard mogen worden.
Deze regeling voldeed zo goed, dat ook met andere kloosters
zodanige overeenkomst werd aangegaan. Op S. Luciadag 1466
h.vam men met het St. Margrietenconvent overeen , ,om alle
rust, vrede ende minne te houden" en "opdat si so v eel te het
in rusten en vrede Gode dienen moghen ende trouwelike voer
salicheit ons er stede bidden moghen" d e volgende "ordina ncie
roerende van die goeden, die sy sellen moghen hebben" . Alles
·wat iemand bij zijn intrede in het klooster meebrengt, zal in dat

klooster blijven, maar wat meer is dan 65 Engelse nobels, ,,elcke
nobel vijfftalve enghels weghende", komt bij overlijden aan de
erfgenamen. Voor de zekerheid zal iedere kloosterling, alvorens
de professie af te leggen, voor twee schepenen of hvee poorters
een opgave moeten doen van hetgeen men meebrengt. Heeft het
klooster uit erfelijke goederen een inkomen van 500 Engelse
nobels 's jaars, dan zal men geen erfenissen meer aannemen. In
geval het convent 500 Engelse nobels inkomen heeft, mag men
daar niet meer hebben dan 45 personen n.l. .3:i "ghewylde (gesluierde) professide nonnen gheabitueert ende dertien andere te
weten an priesteren en leke susteren of andere familien tot hare
dienst staende" 41).

IV
Ofschoon het Handschrift geen melding maakt van de geweldige brand,. vvelke in 14.38 is uitgebroken, weten wij toch uit
andere bronnen met voldoende zekerheid, dat op St. Lodewijksdag (25 Augustus) 14.38 geheel de stad en dus ook het St. Margrietenklooster verbrandde, zodat er niet meer dan vijf huizen
bleven staan. In korte tijd werd alles wederom opgebouwd,
. dank zij de finantiële en materiële hulp van buiten 42) en niet
het minst door de belangrijke steun, welke de Hertog Philips
van Bourgondië verleende. Vermoedelijk q.38-0ctober maakt
deze bekend, dat de bewoners van Gouda zelf te · veel schade
geleden hebben door de grote brand, dan dat zij de kosten
zouden kunnen dragen van de wederopbouw van "die hoefftkercke van onszer voirsz. stat, die zeer schoen .ende groet was
en de andere Godshuyse ende gestichten". Dus geeft hij gedurende
vijf jaren aan Gouda 1 / 3 van allen opcomyngen ende rente, welke
Philips in Gouda heeft, te weten 1 / 3 van der hopexcinz, 1/ 3 van
der sluys, 1 / 3 van der wage, 1/ 3 van der makelardie ende 1/ 3 van
onsen d eel van den excisse van den vreemden bier" alle deze
gelden om te gebruiken voor de ,vederopbouw der voornaamste
gebouwen 43 ).
Waarschijn lijk is tegelijkertijd met de opbouw van het St.
Margrietenklooster ook het kerkhof vergroot, want de wijbisschop van Rudolphus van Utrecht ontvangt 1443-Mei 16 verlof om dit te wijden.
De kloosterbev.1 oonsters stonden onder de geestelijke Jur1s-
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dictie van de pastoor. Dikwijls werden reeds bij de oprichting
van een klooster door de geestelijke overheid bijzondere voorrechten en gunsten geschonken. In Gouda heeft het lang geduurd
eer men een overeenkomst met de pastoor sloot. Het St. Margrieten klooster bestond reeds meer dan 5o jaar, vooraleer door
de pastoor bijzondere gunsten werden geschonken. Uit de overeenkomst, welke tussen de pastoor der St. Janskerk, W alterus
van Bouchout 44) en het St. Margrietenklooster gesloten werd,
vernemen wij, dat er in het convent ongeveer 48 religieuzen
waren, aan welke en ook aan degenen, die bij hen inwoonden
werd toegestaan om alle oefeningen en ceremoniën in de kapel
te verrichten, welke door de regel en de constitutiën waren voorgeschreven. Er mocht echter in de kapel geen preek gehouden
worden, wanneer er gepreekt ·werd in de parochiekerk, uitgezonderd op Goede Vrijdag. Ieder jaar in het octaaf van Pasen
moesten de zusters aan de pastoor der parochiekerk en aan
zijne opvolgers afdragen 1½ Franse schild in zuiver goud.
Door latere pastoors vverden de geschonken voorrechten bevestigd en vernieuwd. Zo door de pastoor Arthur van Bourbon 45) en door pastoor Adam van Kraynleyde 46). Van deze
laatste is een uitvoerig notarieel stuk bewaard, gedateerd 1480September 11, waarin aan de kloosters St. Margareta, St. Maria
op de Gouwe, St. Catharina in Rosendael, St. Marie Magdalena en St. Agnes bijzondere voorrechten worden verleend met
betrekking tot het kiezen van een biechtvader, met betrekking
tot de godsdienstoefeningen in_de kapel, het toedienen der H .
Sacramenten, de begrafenissen, het luiden der klokken enz. De
drie eerstgenoemde kloosters moesten daarvoor bij gelegenheid
van het Paasfeest aan de pastoor afdragen 1 2 solidi frans geld
en de twee laatste conventen 8 solidi en 4 grossen vlaams geld 47 ).
De kroniek van het ·klooster, welke Lambert Willemsz., een
religieus van het klooster Syon in 1453 heeft geschreven, werd
voortgezet door een medebroeder Pater Robertus. Waarschijnlijk is deze kroniekschrijver dezelfde als de 1 oe prior van het
klooster te Steyn, die vóór 1565 pater was van het St. Margrietklooster t~ Gouda en een glasvenster schonk in het klooster der
Regulieren op de Raam 48).
Vermeldenswaardig zijn uit die kroniek de volgende feiten:
Item in dat iaer ons heren M.CCCC en liiij op den eersten
werckendach na paesschen begonnen wi reesscap te maken om
onse spincamer te tymmeren ende die oude husen of te breken.

Pater heer heymen florisz. was doe rectoir ende Mari iansdr
priorinne. Item hi ,vas ons pater ende bleef bi ons so langhe
tot dat die balken van die nederste stadie gherecht waren ende
al ghemaect tot die nederste solre toe.
Doe wort pater . heer Willem obrecht hier ghescict ende liet
dat huus voert tymmeren ·ende noch een ander huus dat op die
stede stont daer die spincamer nv staet, dat wert verdreuen ende
vermaect mit onse oude camer dat tot eens priesters huus ghemaect ende vermaect wert, ,vele in als ghecost heeft XXVIIJ
C. ende XLIIIJ rynsgl.
Item daer na in dat iaer ons heren M.CCCC ende ... (?)
worden die pijlaers ghemaect bi rade van broder gelijs om dat
dat huus begon seer over te gaen ende om dat dat fundament
niet \.vel voorsien en ,,,as an dese syde \.vant an die ander syde
hadde een oude muer ghestaen, aldus en was daer of een ghebrec, welcke pijlres etc bisonder ghecost hebben drie pond gr ... "
In het jaar 1485 kreeg Wilhelmus Peters, pater van het convent als opvolger Nicolaa Cornelisz. Rot, een conventuaal van
Syon. Gedurende meer dan elf jaar bestuurde hij het klooster,
daarna werd hij gekozen tot superior generaal van het Kapittel
van Syon en stierf reeds het volgend jaar. Tijdens zijn bestuur
te Gouda ontving hij van het Regulierenklooster te 's-Gravezande 5o pond Vlaams met de verplichting om ten eeuwige dage
voor Barta Nicolaasz. Tou dagelijks een H. Mis te lezen. Dit
geld besteedde hij gedeeltlijk om een muur te maken aan de zuidzijde van het convent "ende van dat nieuwe poertgen in die
steghe by dat spreechuus". Ook ontving men omstreeks dezen
tijd een gift van 24 pond Vlaams en hiervan werd 8 pond besteed "aen calc, an steen ende willighen tot die muer te maken
aen die zuytzide van ons convent op dat oesteynde ant water".
Deze muur heeft gekost 1 1 7 Rijnse gulden en is gemaakt in het
jaar 1487 "in die vasten dattet soe harde vroes, dat die metselairs op onser vrouwen auont annuntiationis (25 Maart) niet
meer ,vercken en mochten om die vorst".
Een groot weldoener van het klooster was de Kastelyn Rommer
Jacobsz. 49 ). In zijn ziekte in 1494 "in die xii nachten van kersmisse" schonk hij de zusters de negen pond groot, die het convent
op St. Remigiusdag 1 October 1489 had moeten betalen voor
rogge . De rector en de priorin en het gehele convent verbonden
zich om de grote genegenheid van de kastelyn en zijn ouders
altijd aan het convent bewezen, het volgende te doen: Voor-
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eerst zal men na zijn dood een vigilie en een requiemmis lezen
en nog 3o H. Missen voor zijn zielerust en iedere kloosterling
zal ontvangen een halve pint wijn. Vervolgens zal men tweemaal per jaar ten eeuwige dage een gedachtenis houden met een
vigilie en een requiemmis en op elke dag van deze twee zal
iedere zuster ontvangen een "scoenbroecken". De eerste van
deze twee dagen zal zijn de sterfdag, op de eerste dag van
April en de tweede op St. Barbaradag (4 December).
De nieuwe rector was pater Joannes H endriks, een conventuaal uit 's-Gravenzande, die slechts een jaar bleef. Na hem
kwam in 1495 als rector pater Arnoldus Jacobs Regulier uit
den Hem bij Schoonhoven, een grote bevorderaar van de religieuze tucht. Hij bouwde uit eigen middelen en geholpen door
zijne socii een nieuwe naaikamer, een ,vinterhof met doorgang
alsook een nieuw koor, hetgeen hem 40 pond kostte; met grote
kosten kwam tot stand een plaats waar het koren kon gemalen
worden en een waterleiding. Na 23 jaar het klooster bestuurd
te hebben, overleed hij in 1518 op het feest van Maria Ten
Hemelopneming ( 15 Augustus).
Zijn opvolger ·was Pater Godefridus Peters, een kloosterling
van Heylo, die reeds het jaar daarna ·werd gekozen tot prior
van dat convent. Na hem kwam Pater Theodoricus van Haarlem een religieus van Steyn, die in het eerste jaar van zijn bestuur
een· spreekkamer bouwde voor 9 Rijnse gulden. De 1oe December
stierf hij in de ouderdom van 64 jaar. Wederom kwam er als
rector een conventuaal van Heylo n.l. pater Albertus Y sbrands,
die eveneens een jaar daarna tot prior werd gekozen . De volgende rector ·was Quirinus Jacobs een kloosterling van Syon,
een zachtzinnig en deugdzaam man. In het tweede jaar van zijn
bestuur bou·w de hij een nieuwe stal voor 13 Rijnse gulden.
In het algemeen kan men wel zeggen, dat het St. Margrietenklooster tot in het midden der 16e eeuw in tijdelijk opzicht een
welvarend klooster was. Dit moge blijken o .a. uit het volgende:
Toen Karel de Stoute veel geld nodig had voor zijne krijgsverrichtingen, w ierp hij een begeerlijk oog naar de kloostergoederen.
Tijdens het beleg van Neusz vaardigde hij een mandement uit,
,,dat alle gheestelijcke Cloosteren, Abten, Abdissen, Proosten,
Dekenen, Capitte len, P r ioren, Priorissen, Ker cken, Capellen,
Gasthuysen, Godtshuysen ende andere gheestelijcke personen van
wat state ende condicien sij waren in schriften souden setten

80
-en stellen al heur goeden ende possessien van den Landen, Leenen, Heerlijckheden, Tienden, Renten ende Pachten, die sij beseten ende gebruyckt hadden van den tijt van dertig jaren herwaerts, omme daeruyt te maecken eene exactie na den valeur
ende waerde der voorscr. goederen ende renten" 50).
Ofschoon de kloosters zich tegen deze bepaling met kracht
verzetten, zoals men uitvoerig kan lezen in de rijk gedocumenteerde studie vanA. J. Jongkees 51 ) vinden wij toch in de rekeningen
van de ontvanger der belastingen Pierre de Bins 52), dat het St.
·M argaretaklooster van Gouda was aangeslagen voor de som
van 172 pond 6 st. 6 d., een belangrijke som vergeleken bij die
welke andere kloosters moesten opbrengen, maar waaruit ook
blijkt, dat het klooster uitgebreide bezittingen had.
In het midden der 16e eeuw waren de inkomsten van het
klooster door de zware lasten zozeer verminderd, dat men moest
overgaan tot het bezwaren zijner eigendommen 53).
Ofschoon het Stadsbestuur in 1396 aan de kloosterlingen had
toegestaan dat "sy vry sellen wesen van waecken", schijnt men
in het begin der 16e eeuw de kloosterlingen tot die stadsdienst
verplicht te hebben. De rectoren van de kloosters St. Margriet,
St. Marie op de Gouwe, St. Magdalena, St. Catharina en der
Cellebroeders protesteerden bij de vroedschap tegen het besluit
nen dat men up hemluyden geen nyeuwichheyden beghinnen en
soude" Zij beroepen zich op de hun vroeger geschonken privilegien ·en deelden mede" gerne eenigen borgeren te stellen te
waecken na advenant hair luyden hofsteden". Hierop besloot
men in de Vroedschap, dat elk der genoemde kloosters "voir
heurluyden waecken" jaarlijks zou betalen 3 Carolus gulden 54).
De oversten der kloosters deelden nu de Raad mede, dat zij
zich niet konden verenigen met de opgelegde som, zowel om de
.hun geschonken voorrechten, alsook omdat zij daardoor meer
bezwaard werden dan andere personen in de gemeente. Het
Stadsbestuur besloot hierop in andere steden te informeren hoe
het daar gesteld was met het waken en het betalen der accijnsen,
ook wilde men geleerde personen in Den Haag raadplegen over
hetgeen men van de kloosters kon eisen. Overeenkomstig de verkregen inlichtingen wilde de Vroedschap handelen, tenzij de
kloosters bereid waren de gevraagde geldsom te betalen 55).
Na een verblijf van bijna 200 jaar in deze stad, ,verd in het
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Jaar 1572 aan het rustig en vreedzaam bestaan van het klooster op een wreedaardige wijze een einde gemaakt. In genoemd jaar kwam in de stad de beruchte Willem Lumey, graaf
van der Marck, met een bende krijgsknechten, die ten zeerste
gevreesd ,verden om hun plunderingen en beroving. Tot die
soldaten behoorde een zekere Hans Aultermarck geboortig van
Frankfort aan de Oder. Hij was de hoofdpersoon bij de verwoesting van het St. Margarethaklooster. Later werd hij gevangen
genomen en uit de verklaring, welke hij de 11e April in tegenoordigheid van Glaudius van Hombrugge, luitenant v an Adriaen
van Swieten, Gouverneur van Gouda, en verschillende schepenen
aflegde, blijkt voldoende op welke een afschuwelijk wrede wijze
hij bij de verwoesting van het klooster is te werk gegaan.
Wij laten letterlijk volgen wat hieromtrent in het Criminaalboek is neergeschreven 56).
"Hans Aultermarck .. . heeft buyten pijne en bande van ijsere
... geconfesseert hoe dat hij gevanghen zeeckeren tijt" geleden,
met sijne mede complicen wel bij dranck sijnde, in den avondstont voorgenomen ende opset gemaeckt gehadt heeft om te plonderen ofte beroven 't Convent van de Margrieten alhijer, daer
hij met de geweldige provoost van de Grave van der Marck gelogeert was, ende die gueden, die sij vonden met malcanderen
deelen, ofte bevijten souden, sulcxs dat hij met quaede moetwille, geassisteert zijnde van sijne voorsz. mede complicen, met
gewelt ende eracht gepoocht heeft de kerckdeur van 't voorsz.
Convent te oepenen, maer overmits sij luijden 't zelve nijet doen
en mochten, heeft hij gevanghen een langh roer gehaelt, daer
mede hij opt slot van de voorsz . deur schoot, zulck dat die opginck,
ende voorts gaende, van gelijcke andere deuren ende kiste met
gewelt opgelopen ende aen stucken helpen slaen heeft. Ende 't
zelve nijet genouchsaem wesende, dat hij een oude suster van
lxxx jaeren in 't voorsz . Convent met een schorteldoucksbant,
stropsgewijs gemaeckt om den hals gedae n ende haer de ghepijnicht heeft, ten eijnde zij hem wijsen zoude gelt ofte andere
secreten van 't voorsz. Convent. Ende dat hij gevangen ende
oick zijne voors. complicen elcx ettelicke brandende kaerssen in
de handt hebbende, terstont daer aen hem sich gevonden heeft
op de solder aldaer die linne cleder en van 't voorsz. Convent
te droghe hangende waeren, de welcke van de lijne genomen
ende inde stalle doen draghen sijn omme die a ldaer met seeckere
andere goeden, d ie zijluyden insgelijcxs geno men hadden, onder
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den anderen gedeelt ende gepaert te worden. Ende naer dat hij
gevanghen ende sijne mede complicen op de solder van gelijcke
alle coffers ofte kisten die daer stonden open ende aen stucken
geslaghen hadden, heeft hij gevanghen noch bovendien eerstelick
met de brandende kaerssen die hij gevanghen in de handt hadde,
den brant int stroo van eenighe bedsteden gesteecken, mitsgaders
noch in zeecker papijer dat aldaer leggende was. Zoe dat daer
deur (God betert) de brant op veel plaetsen ontsteecken, 't
voorsz. Convent bij nae geheel affgebrant es, mitsgaders seeckere
schamele burgers huyssen, daer ontrent staende, eenen yegelick
notoir, zulcxs dat gheschapen de helft van de stadt aff te branden,
daer vuijt oick meerder ende zwaerder inconvenient hadde
moghen comen".
Genoemde brandstichter heeft zijn gerechte straf ontvangen.
Hij ·w erd veroordeeld om "buyten deser stede gebracht ende
aldaer levendich metten vuyre geexecuteert te worden".
Bij de invoering der Hervorming werd aan de zusters het
recht op haar eigendommen ontnomen en de Stad nam er bezit
van. De kloosterlingen ontvingen als vergoeding een alimentatie.
In de derde Reeckeninge van Gerrit Cornelisse de Lange voor de
Stad Gouda uit de jaren 1589/ 1 590 57) worden zeventien personen
vermeld, vroegere bewoonsters van het Margrietenklooster1 die
m aanmerking kwamen voor alimentatie: n .L
Raes Jacobs Zas
betaelt 98-0-0
Neeltgen fredericx
,,
,,
Ael meester R egniers
,,
,,
N eeltgen Goessens
,,
,,
,,
Anna Jans
,,
Helena cornelis
,,
",,
Ely sabeth thoenen
,,
,,
,,
Anna Jacobs
A ertgen thoenen
"
"
Maritgen Meessen
,,
"
Aerlandt Ariens
"
"
Grietgen Pieters
"
"
Trijn Ariens
,,
"
Marritgen Pieters
,,
"
Marr itgen dirricx
"
Marritgen cornelis
,,"
"
,,
Trijn Jacobs

"

8.3
In het jaar 1584 hebben Burgemeesters en thesoriers van
Gouda in het openbaar verkocht "zeeckere huysinghe soe dat
tegem,v oordich ter ruyne staet int convent Margryeten achter opt
water van de Groenewech". Koper was Huych Willemsz. Moel
voor de som van 15.3 gulden 58).
Op het terrein van het vroegere St. Margaretaklooser op de
hoek van Paterssteeg-Spieringstraat werd later gebouwd het nu
nog aldaar bestaande Weeshuis.
CONVENTSZEGEL
St. Margareta, staande achter de draak, in hare linkerhand
een kruis, dat zij aan hare rechterzijde houdt en ·waarmede zij
de kop van de draak aanraakt.
Randschrift: S(igillum) dom(us) sororu(m) de(?) .... gritte (?)
i(n) Gouda.
Groene was; ovaal, hoog ca 4,.3 cm, breed 2,9 cm.
RECTOREN van het St. Margareta-klooster

·+ 1424

van?

14 24

?

van?

14.39
1439

1438
1439

?
?

?
?

1449

1449

?
?

?

1485?
1495
1518
1519
152.3
1524
Vóór 15651568

1495
1518
1519
152.3
1524
?
?

1587

Theodoricus van der Aer
Hugo Willemsz. Cruyff.
Johannes Pinardi van Haarlem
Petrus Wouters van Amsterdam
Jacobus Nicolaasz.
Wilhelmus Visscher 60)
Nicolaus Wit Gl)
Hermanus Florensz.
Wilhelmus Peters (Willem Obrecht)
Nicolaus Cornelisz. Rot
Arnoldus Jacobs
Godefridus Peters 62 )
Theodricus Willemsz. van Haarlem
Albertus Y sbrands 63 )
Quirinus Jacobs
Robert Jansz. Goris 64)
Cornelis Hermansz. 65)

PRIORINNEN van het St. Margareta-klooster
Tot 1426
Van 1426
Tot 14.36.

Machteld Cosijns 66)
MachteId Willemsdr.
Sophia Herinansdr.

Van L:{36

In
In
In
In
In
In
In

1454
1485
1487

149°
1493
1496
1509

Margaretha Bertholdusdr.
Sophia .. Hermansdr.
Hadewigis van Campen
Maria Johannis Gysbertsdr.
Mary iansdr.
Mari Jansdr.
Mari iansdr.
Margriette Pietersdr.
Margriete pietersdr.
Machteld cornelisdr.

PROCURATRICEN van het St. Margareta-klooster
In de rentebrieven berustende in het Gemeente-archief te
Gouda troffen wij de volgende namen aan :
Alijt dircdr. (1496)
liesbeth gouvertsdr. (1502, 1505, 1504)
godelt Willemsdr. (1512)
wyborch iansdr. ( 1 51 3)
meyns gosensdr. (1519)
eringaert iansdr. (1509)
erm iansdr. (1524)
aechte pouwelsdr. (1526, 1527)
marri tgen gherytsdr. ( 1 54 3)
hille joest Willemszdr. (1544)
Cornelia gheerif:sdr. (1558, 1559, 1560, 1562)
aechte Cornelisdr. (1565) .

