-5Sen hernieuwd onderzoek naar de lokalisering van het huis
van Claes Thomasz. Braessem, bracht aan het licht, dat
dit de zuidelijke helft is van Oosthaven 52 (vroeger de
Henriëtte
Hoffman-stichting). Zo'n onderzoek is vrij simpel
over de periode 1610-1810, dankzij de registers van de verponding (onroerend goedbelasting). De periode 1811-1832

kan zonder veel moeite worden overbrugd. Daarna moet men
de bevolkingsregisters en het kadaster raadplegen en daar
kon het gemeente-archief in 1940 nog niet over beschikken.
Zelfs voor hen, die hardnekkig in de 'Braesem-hypothese'
blijven
geloven, zit de steen dus op de verkeerde plaats
). Een reden temeer om hem daar weg te halen. En dan
(
lijkt mij plaatsing in het middenstuk van 'De Reunie'
het meest voor de hand liggend.
.
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FOTO'S

Bij uitgeverij Tony 3. Duits Print Production te Gouda is
onlangs verschenen het boek Gouda, in fotoVs - met 150
foto's in kleur en zwart/wit van de hand van Goudsche
Courant-fotograaf Martin Droog. De tekst is van onze vicevoorzitter M.G.C.J. de Jong, en staat afgedrukt in het
Nederlands, Frans, Duits en Engels. Dat geldt voor de
historische
inleiding, de fotobijschriften en voor het
voorwoord van burgemeester drs. K.F. Broekens. Het boek
kost f 25,- en is verkrijgbaar via de Goudse boekhandel
en via penningmeester G.C. van Vliet.
MIDDELEEUWSE GOUDSE HANDSCHRIFTEN in niet-Goudse bibliotheken
Dat in het middeleeuwse Gouda handschriften zijn geschreven,
staat buiten kijf. Er moeten er in de 15de eeuwse kloosters
honderden zijn geweest: een inventaris uit ca. 1454 van het
Margarethaconvent,
die alleen maar de Latijnse handschriften
vermeldt, telt al 83 nummers!- De meeste van die honderden
handschriften zijn in ,de loop der tijd verloren gegaan.
En van de bewaard gebleven handschriften zullen er vele
zijn, die niet als Gouds te herkennen zijn, omdat ze geen
enkel identificatiekenmerk hebben. Toch zijn er nog enkele
bewaard gebleven, die wel als Gouds zijn aan te merken.
Niet alleen in de Librije, die thans deel uitmaakt van het
gemeente-archief,
maar ook elders bevinden zich handschriften
die ooit in bezit zijn geweest van Goudse kloosters.
Vooruit lopend op een meer uitvoerige catalogus van handschriften, die zich thans in de Librije bevinden (ter ver-

- 6 vanging van de zeer slechte, slordige en onvolledige catalogus, die pater Dalm. van Heel in 1949 publiceerde) en
waarin tevens een bijlage zal worden vervat van de mij
bekende handschriften die elders worden bewaard, volgt hier
een beknopte lijst van de zich buiten Gouda bevindende
handschriften.Hierin vermeld ik eerst de huidige bewaarplaats,
de bibliotheek en de signatuur, vervolgens de inhoud en de
tijd van vervaardiging en tenslotte uit welk klooster het
handschrift afkomstig is. Beknoptheidshalve moet ik voor
een materiële beschrijving en verdere - soms uitermate
belangwekkende - bijzonderheden verwijzen naar de te zijner
tijd te verschi.jnen catalogus.
1. Amsterdam, Univ. Bibl. I F 26/Brevarium (le helft 15e Eeuw)/
Collatiehuis.
2. Berlijn, Preuss. Staatsbibl. Th.lat.8O .lO/Teksten van
HH. Augustinus en Barnardus (15e/l6e Eeuw)/Klooster Stein.
3. Gent, Univ. Bibl. 3572/Psalterium (15e Eeuw)/Margarethaklooster.
4. Glasgow, Univ. Bibl. Hunt. T.4.3./Beda Venerabiblis
Historia Ecclesiastica (1515)/Collatiehuis.
5. 's-Gravenhage, Kon. Bibl. 71 J 67/Diurnale per totum annum
(1448)/Klooster
Stein.
6. 's-Gravenhage, Kon. Bibl. 129 G 4/Jan van Ruusbroec, Vanden
gheesteliken Tabernakel (1460)/Margarethaconvent.
7. 's-Gravenhage, Kon. Bibl. 133 F 29/Sermoenen (15e Eeuw)
Mariaconvent.
8. 's-Gravenhage, Kon. Bibl. 135 H 45/Missaal (3e kwart
15e Eeuw)/Minderbroederklooster.
9. 's-Gravenhage, Kon. Bibl. KA xxxii/Gedeelte
Oude Testament:
Jesaja, Jeremia, Klaagliederen (ca. 1445)/Margarethaconvent
(hoort bij nr. 20).
10. Hamburg, Staats- u. Univ. bhbl. Th. 1728/Leven en legenden
van St. Franciscus en St. Elizabeth (medio 15e Eeuw.)/Catharina en Elizabethconvent.
ll. Hamburg, Staats- u. Univ. bibl. Th. 2173/(Inhoud onbekend)
(1503)/Klaoster
Stein,
12. Kopenhagen, Kon. Bibl. G1.kgs.S. 175
fol./Distinctiones
exemplbrum novi et veteris testamenti; Conr. Eberbachensis,
Liber de illustribus viris ordinis cysterciensis (15e Eeuw)/
Collatiehuis..
13. Laren, privdbezit/Leven
van St. Catharina en Van sinte
katharina translatie (le helft 15e Eeuw en laatste kwart
15e Eeuw)/Margarethaconvent.

- 7 Leiden, Univ. Bibl. BPL 166/Guidonis de Laudano, Summa de
administratione de septem Sacramentarm; Liber de offieiis
Sacerdotum; Summula de Interdicto (1420 - 1423)/Collatiehuis.
15. Leiden, Univ. Bibl. BPL 223/Joh. Chrysostomus, Homiliae &
Laudibus beati Pauli (Xe Eeuw)/Unbekend klooster.
(1476)/Birgitinessen16 F Leiden, Univ. Bibl. Ltk 318/§ermoenen
14.

convent.
17. Leiden, Univ. Bibl. Ltk 341/Ber Maechden spieghel (medio
15e Eeuw)/Catharina
en Elizabethconvent.
18. Leiden, Univ. Bibl. Ltk 1666/H. Bemaráus, Prekel der Minnen
(15e/16e Eeuw)/Margarethaconvent.
19. Londen, British Libr. Add. 22562/Vitae Patrum & Verba Seniorum (1449)/Margarethaconvent.
20. München, Bayer, Staatsbibl. Germ. 5150-51/Gedeelte
Oude
Testament (2 bdn) Bd. 1: Genesis en Exodus; bd. 2: Leviticus t/m Ruth (1445 en ca 1445) Margarethaconvent (hoort
bij nr. 9).
21. Utrecht, Univ. Bibl. 5 E G/Gedeelte Oude Testament: Spreuken,
Prediker, Hooglied, Wijsheid, Jesus Syrach (laatste kwart
15e Eeuw)/Mariaconvent.
22. Utrecht, Univ. Bibl. 6N 2/Bartholomeus de Plsis, Be confirmitate vitae B. Fransisci ad vitam Jhesu Christi e.a. teksten
betreffende de Minderbroeders (1503, 1504 en circa 1504)/
Minderbroederklooster.
23. Utrecht, Univ. Bibl. 7 N 25/Leven der Vaderen boek 11 en 111
(1417)'Maria-Magdalenaconvent
(echter geschreven in klooster
Vredendael bij Utrecht.
Drs. J.E.W. Klein

