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te Hoeven bezat vroeger een geschreven getijdenboek,
afkomstig uit een zusterklooster. Achterin stonden eanige
merkwaardige aanteekeningen. Jaren lang heb ik deze
onder .mij gehouden, in de hoop het klooster te kunnen
aanwijzen, waarop ze betrekking hebben. Tot heden
vruchteloos. Misschien zijn anderen gelukkiger ..

Anno 1442 des derden daghs nae// sinte Dioni8ius, doen
waert del' susteren capelle gewijt van de1~. hoog hw. heer Di 0wi 8 i ·u 8, bis8chop van Luyck. 1)
Anno 1450 80e heeft den hooghw. hee'l' bis8chop die 8usteren
beslooten -einde gewielt in Binte Augustynus oorden, maer daer
. bleven der noch somige in sintc Franciscus oorden.
Anno 1523 des ,Donderdaghs naer" halfvaiten op Binte
J08eph8dach -wcuft den eer8ten 8Uengek]yt.van onse kerck
van onsen. heer, heer J ei C0P Grave van Horne,in de tegen-"
1voord~heyt des heyligen Sacraments e:ni1c áes geheelen convcnts.
Dat C1'Uy8'tQM1~t gm.i;cht15f?6 opdekerck op Binte Egidiusdach en in dat8elve jam' geleydect. .
.
))ie _km'cke isgewijtop den 20 -dach van Aptil 1539 met
g7'oete?' 80lemniteyt van den e.e'l'w. bis8chop en suffragaen kw'
Ge deo n 51) in de tegeltwoordig heyt on8 genadigen heer, heer
J án, graf van Horne.
.

Op PastO?' bo'nus . ~..

G. C. A. JUT'EN, Pastoor.

!
}) Episcopus Hessensis (of Rossensis) van de orde
der Carmelieten was wijbisschop van._ Jan van Hei nsb erg
in 1437-1449: Analectes pour servir cl. f histoire ecclésiatique de la
Belgique XXVI 332. .
'} Ge deo n va u der Grap h ti staat bekend als wijbisl:!chop.
in 1545: Anal~ctes XXVI 347. Hij consacreerde de kerk van Baseldonck i) Juli lö!9: Analecta G y 8 b. a0 e ver i 11 exIl 397.

OUDE AANTEEKENINGEN.
Gelijk de heer H. N. 0 u vi .e r 1in g te Deurne schrijft,
handelen de aanteekeningen, door mij bI. 126 uit een
~ud getijdenboek medegedeeld, over het klooster in de
Maasstraat te Weert. En hij verwijst naar het Aardrijkslcundig Wo.ordenboek .door v.d. A a X bI. 197. De Zeereerw.
Heer . dr.' G (j 0 ss e n s te Maastricht verwijst naar de
kloosterkroniek . uitgegeven in de PubUcations dç la 80ciété hist. et arch. du ducM de Limbou,rg XII (1875) bI. 145
e. V.
Bij Ha b. ets, Geschiedenis . van het bisdom te Roe1'mond
lil 691 worden nog andere bronnen aangegeven.
Beiden' inzenders mijn hartelijke dank.
G. J.

