
Het is november 1385 als twee in zware 
 donkere pijen geklede  monniken bij het vallen 
van de avond geruisloos langs straten en stegen 
hun klooster bereiken.
Aan de Groeneweg 33 staat nu Huize Groene
weg het overblijfsel van hun oude klooster uit 
de 14e eeuw. Dit klooster was de verblijfplaats 
van de Cellenbroeders ook wel Alexianen 
 genoemd naar hun patroonheilige  
St. Alexis. De broeders leefden van giften 
en hielden zich voornamelijk bezig met het 

 verzorgen en begraven van 
mensen die door de pest  
getroffen waren.
Godevaert Jelyszoon 
schenkt volgens de eerste 
schriftelijk bewaarde 
akte uit 1395 een aan de 
Rosen dael gelegen huis 
aan het stadsbestuur.
De broeders krijgen onder 
strenge voorwaarden dit 
huis van het stadbestuur 
in bruikleen. Later wordt 
het grondgebied van het 
 klooster door onder meer 
het eeuwigdurend pachten 
van grond en opstallen 
verder uitgebreid. 
Het complex wordt 
in 1464 officieel door 

 bisschop David van Bourgondië tot klooster 
verklaard en krijgt de naam Emmaus. Op het 
grondgebied stonden een kapel, toren, brug en 
vele bijgebouwen dat zich in 1518 uitstrekt tot 
aan de stadsveste.

Latijnse school
De reformatie betekende ook het einde van dit 
klooster. In 1573 krijgt het klooster een andere 
 bestemming. Gebouwen en grond komen in 
bezit van de lokale overheid. Na een grondige 
verbouwing van ruim vier jaar verhuisde de 
 Latijnse school (het latere Gymnasium) in 
1578 van het Arti Legi naar het verbouwde 
klooster. De Latijnse school gaat in 1849 naar 
het doelengebouw aan de Lange Tiendeweg.

Bedelaars
Halverwege de 19e eeuw heerst er in Gouda 
grote armoede en de stad telt meer bedelaars 
dan andere steden. In het voormalige klooster
gebouw vestigt zich dan de Werkinrichting 
tot Wering der Bedelarij. De talloze  bedelaars 
worden in de werkinrichting ondergebracht.
Het werk bestond onder andere uit het  pluizen 
van touw, kousen en sokken breien, het 
maken van zwavelstokken en veters, sorteren 
van erwten, spinnen, houthakken en spijkers 
recht slaan. Een 
aantal jaren 
na de  opening 

verblijven er 936 
mannen en vrouwen 
een tiental jaren 
later kan men er ook 
overnachten.

Armlastige ouderen
De werk inrichting 
verandert lang
zaam in de huis
vesting voor 
armlastige  ouderen 
die niet meer 
verplicht  waren 
om te werken. Jaren later is het een gewoon 
 bejaardenhuis geworden. In 1963 wordt de 
Werkinrichting opgeheven en de stichting 
Huize Groeneweg opgericht. Tien jaar later 
wordt het gebouw afgekeurd en gesloten als 
bejaardenhuis. Het gebouw wordt in 1982 
ingrijpend gerestaureerd, in het oude gedeelte 
worden twintig een en tweekamerwoningen 
gerealiseerd en twee jaar later officieel geopend. 
De monniken, gym
nasiasten, bedelaars 
en bejaarden zijn 
verdwenen, maar 
binnen hangt nog 
de sfeer van de rijke 
geschiedenis van 
dit gebouw.

In deze serie brengen we samen met de Historische 
Vereniging Die Goude een stukje van de geschiedenis 
van Gouda in beeld.
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