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De Birgitten en het dubbelklooster Mariënsterre.

Henny van Dolder  - de Wit

De oprichting.
De stichting van het Birrrittenklooster Mariën-
sterre  aan de Raam vond  plaats omstreeks
1476, op verzoek van een aantal vermogende
Goudse burgers en met de vorstelijke steun van
Margaretha van York, echtgenote van Karel de
Stoute. Het was een zogenaamd dubbelklooster,
waar monniken en nonnen gescheiden van
elkaar woonden,

Birgittenkloosters dragen gewoonlijk de
naam van Maria, soms verbonden aan een loka-
le bijzonderheid: Mariënberg (Soest), Mariën-
gaard (Utrecht), Mariënkamp (Kampen) et
cetera. Het Goudse convent combineerde de
naam met die van de sterren in het stadswapen.

De broeders en zusters van Mariënsterre kregen
aanvankelijk hulp van conventualen  uit het kloos-
ter Mariënwater te Rosmalen bij ‘s-Hertogen-
bosch, de oudste Birgittenvestiging van Nederland
(1434). Slechts een van de acht Goudse.promo-
tors die tot procurator werden aangesteld, bleef in
functie. Deze Theodoricus Jacobsz Hoek heeft de
instandhouding van het klooster met eigen mid-
delen fors ondersteund en kan met Margaretha
van York tot de oprichters worden gerekend.

De orde.
De Heilige Birgitta van Zweden (1303-  1373)
heeft de definitieve goedkeuring van haar orde-
regel niet meegemaakt. Dat gebeurde vijf jaar

na haar dood, op 3 december 1378 tijdens het
pausschap van Urbanus VI. De orde van de
Allerheiligste Zaligmaker, waarvan de leden
behalve de regel van Birgitta ook die van
Augustinus volgden, is krachfens  deze pauselijke
goedkeuring te beschouwen als een contempla-
tieve (beschouwende) orde, waarvan de leden
aan de pauselijke clausuur zijn gebonden. De
Birgittijnse orde kent geen centraal bestuur, elk
individueel klooster staat onder de rechtsmacht
van de plaatselijke bisschop.

In 1488 werden enkele broeders en zusters uit
Mariënwater met een plechtige processie in
Gouda verwelkomd. Zij hadden tot taak om de
nieuwe kloosterlingen vertrouwd te maken met
het onderhouden van de regel, statuten, cere-
monieën en gebruiken van de orde.

Enkelen van hen bleven in Gouda, zoals
Catharina Appels die tot 1483 fungeerde als
overste en waarnemend abdis. Broeder Everhar-
dus van Lippia werd de eerste pater.

De gebouwen.
In november 1476 vond de aankoop plaats van
een huis aan de Raam: “Willem Halling heeft
vercoft ende  overgegeven die meesters van
sinte Brigitten een huus ende  erf in de Coning-
straat’ naest Jan die brouwersknecht zuytwa-
erts”. Op 13 februari 1477 werd deze kern uit-
gebreid met de aankoop van “drie Garneren
ende  erven mit een tuyn, gelegen an die stede-
singel buyten die Vlaminxpoort”.
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Vorsteljjke support bij de oprichting van het klooster: Birgitta van Zweden stelt haar visioenen op schrif.
Margaretha van York, echtgenote van Karel de Stoute. Geschilderd in kleur op perkament, vroeg zestiende eeuw

Op het feest van Sint Agnes, 21 januari 1477,
werd de eerste mis opgedragen aan een draag-
baar altaar, opgesteld in een huis dat tot kloos-
terkapel  was ingericht. Het was een tijdelijke
voorziening, want op 21 juni 1488 vond de wij-
ding plaats van het koor van de kapel met een
hoofdaltaar en twee zij-altaren, tegelijk met het
kerkhof. De plechtigheid werd geleid door
Godefridus, vicaris-generaal van bisschop
David van Bourgondië.

Voor de inrichting van de kloosterkapel gaf de

beseyden daer broeder Claes op woont”, de refter,
de keuken, een spreekhuis, het blauwe huis waar-
in de priorin woont, de kerk met de voorhuizen
tot aan de refter toe, het zusterbiechthuis met
‘munichvenster”, de bibliotheek, de brouwerij,
een schuur met het molenhuis en de huisjes,
staande tussen de Sint-Jacobskapel in de

T1

orde van de Heilige Birgitta bijzondere voor-
schriften Het koor van de kerk was verdeeld in
een boven- en benedenruimte, respectievelijk
bestemd voor mannen en vrouwen. Bij de ingang
stond gewoonlijk een doodkist, als voortdurende
herinnering aan de vergankelijkheid van het aard-
se leven. Met hetzelfde doel bevond zich in elk
Birgittenklooster een ge-opend graf, dat men ver-
plicht was dagelijks te bezoeken. Aangenomen
mag worden dat in Gouda niet van deze regel is
afgeweken. Als tegenhanger van dit sombere
‘memento mor? zag men in de kapel “outaercle-
den, ornamenten, missegewaet, kelcken,  bout-
ken, borden en tronen”.  In de overeenkomst bij
de overdracht aan de Regulieren in 155 1 staan
verschillende gebouwen vermeld, zoals “het huis

Met een processie werden de broeders en zusters uit
Mariënwater ingehaald.
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Birgítten hun behuizing met die van de zusters,
omdat die voor de vrouwen minder geschikt
was.

Het 1eYen  in het klooster.
In 1494, op het feest van Sint Augustinus (28
augustus), consacreerde de Minderbroeder
Albertus Hungel,  vicaris - generaal van de

rop weer vier stuk-
-------  ------ D---- ----

een cirkel van wit laken, was  _
jes rood laken.

Tot een Birgíttíjnse inventaris behoorde ook
een drukpers voor het vervaardigen van bidprent-
jes, met afbeeldingen van de Heilige Birgítta, die
haar visioenen, voornamelijk gebeurtenissen uit
het leven van Jezus, opschrijft. In eerste instantie
was het drukken van de houtsneden handwerk,

Hendriksdr van Loon, die in 1483 Catharina

Utrechtse bisschop, de kloosterkerk en stelde de
clausuur in. De intellectuele overste Bijckrnoet

Apnels  opvolgde, werd een dag later, op het feest

pas later gebruikte men een pers. Naar deze ‘bíl-
dekens’. zoals zíi ín de volksmond werden

Een andere. niet onbelangrike  bron van
genoemd, moet een grote vraag zijn geweest.

1 v

van  Sint Johannes Onthoofding, tot abdis gewijd,
pater Joannes Jansz  Grol werd als biechtvader
aangesteld. Genoemde fijckmoet  gaf aan de
beginjaren van het klooster een krachtige impuls.
Naast haar bestuurswerkzaamheden en religieuze
plichten hield zij zich op creatieve wijze bezig
met het bewerken van missalen, waarvan er twee
waren bestemd voor de broeders van het convent
en nog vele andere handschriften.

De kleding van de Birgítten onderscheidde zich
van andere orden door de opvallende hoofdtooi.
Over een wit linnen huif werd een zwarte doek of
‘wiel’ gedragen. Zusters die de geloften aflegden
en de sluier aannamen werden ook wel ‘gewielde
nonnen’ genoemd. Op het ‘wiel’, dat van voren
was vastgespeld, plaatste men een ‘kroon’ van wit
linnen banden, met daarop vijf stukjes rood
laken, symbool van de vijf kruiswonden van

I

inkomsten vormde het verlenen ;an  aflaten, die
men twee maal per jaar bij de Bírgítten kon ver-
dienen. Bij zo’n gelegenheid kwam het volk van
heinde en ver toestromen. Het gerecht van
Gouda gaf dan vrijgeleide aan vreemdelingen,
gedurende drie dagen voor en na het ingaan van
de aflaat. De hiervoor bepaalde tijd was op ‘mid-
vasten’ (vierde zondag van de vasten), op het
feest van Sint Petrus Banden (1 augustus) en acht
achtereenvolgende dagen. De plechtigheden
werden ingeleid met een indrukwekkende pro-
cessie: “Die heeren  van den gerechte [zullen]
mitten generale processie ende  groeten waírdi-
cheden  [deze aflaat] ín helpen halen, waeromme
men gebiet  ende  begeert dat men in deselve pro-
cessie comen  sal en dancken  God van der grote
gratie, dat hy ons verleent heeft, dat wij dese
groete aflaeten binnen deser  stede hebben, meer
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Biriittinés in aunhiddin,q  “. Nederland, vijftiende eeuw. Geraert Leeu (Antwerpen 1491). Den Haag, Museum
A m s t e r d a m ,  Rijksprenteikabinet  I-

dan in andere steden “.  Dergelijke manifestaties
trokken steevast ook een schare stumpers aan,
want in een van de stadskeuren werd het verbo-
den aan “crepels (kreupelen) en arme luyden”
om zich op het kerkhof binnen de poort van de
Birgitten te bevinden. Aan overtreders kostte
dit “hoer opperste cleet”,  vaak het enige bezit
dat voor hen van waarde was.

Aan het einde van de vijftiende eeuw bezat
Mariënsterre een flink aantal huizen. Dit is
bekend, doordat het klooster omstreeks 1500
het  ene huis  na het  andere verkocht .
Verslapping in het onderhouden van de kloos-
terregel leidde ertoe dat de bisschop van
Utrecht in 1507 twee commissarissen zond “om
onsse Birgitten te reformeren”. In 15 15 werd de
kerktoren nog bekroond met een beeld van Sint
Birgitta3,  maar de neergaande lijn kon niet meer
worden omgebogen. Toch gingen de zusters
niet langs de huizen om te bedelen. In een ver-
zoekschrift van 7 april 1521 aan de vroedschap
vestigden zij er de aandacht op “...dat  zij noyt
die ghemeen poorteren lastich en syn geweest
om hair nootdruft te crijgen mit bidden (bede-
len) als ander conventen doen”.

De paters Birgitten klaagden in datzelfde jaar
over de krappe en ongezonde behuizing, waarna

Meermanno- Westreenianum.

zij toestemming kregen die te vergroten met een
kenabijgelegen steeg en een tuin. Herhaaldelijl

visitaties roepen ook dan vragen op wat betreft
het geestelijk peil in het convent.

In 1536 keerden de priorin, de pater en enkele
broeders en zusters het klooster de rug toe.
Tekenend voor de malaise was het besluit dat in
1544 werd genomen door de broeders Nicolaus
Gherardi, Hieronimus Nicolai en de priorin
Geertruyt Quirynsdr, om boeken en kostbaarhe-
den die aan het klooster toebehoorden, te verko-
pen. Toen bisschop Joris van Egmond dit hoor-
de, dreigde hij hen met kerkelijke straffen en
geldboeten en gebood de goederen onmiddellijk
terug te kopen. Na herhaalde klachten, onder
meer over de bouwvallige behuizing, besloten de
zusters aan de vroedschap toestemming te vragen
“...om  van hier te vertrecken ende  mit hoir goet
ende  personen van hier te vertrecken in ‘t cloester
van Zoest”.  Het stadsbestuur weigerde echter hen
te laten gaan, beloofde de gebouwen te repareren
en zocht naar middelen om hun toestand te ver-
beteren. Echter zonder resultaat...

In 1548 reisden de schout en een burgemees-
ter naar Utrecht, waar zij overleg pleegden
“beroerende de saick  van de Brigitten” met
Herman Lethmaet, bekend theoloog, inquisiteur
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en deken van de kerk Sint Marie, d
echter geen resultaat op.

Op 16 juli 1549 vertoonde de lucht boven het
Land van Stein een onheilspellende rode gloed.
De Regulieren van het klooster Emmaus zagen
een deel van hun gebouwen in vlammen opgaan.
Mede vanwege de toenemende onveiligheid op
het platteland besloten zij het convent niet meer
op te bouwen, zij gaven er de voorkeur aan om
zich binnen de stadsmuren te vestigen. Hun keus
viel op Mariënsterre, maar de onderhandelingen
over de aankoop van het klooster verliepen
moeizaam. In een overeenkomst werd vastge-
legd dat de Birgitten tot aan hun uitsterven in een
gedeelte van hete  klooster mochten blijven
wonen, tegen vergoeding van een lijfrente. Maar
bisschop Joris van Egmond verzette zich hierte-
gen, omdat hij het kloosterleven zuiver wilde
houden en niet wilde “dat religiosen van ver-
scheiden regulen te zamen in één convent sullen
moghen wonen”. Samen met zijn vicaris
Nicolaas van Nieuwland en Nicolaas Ruysch,
kanunnik en thesaurier van de kerk Sint Salvator
in Utrecht, zocht hij naar een oplossing. Uit de
stadsrekening van 1550 wordt duidelijk tot welk
besluit zij kwamen: “Item die suffragaen ofte
wybisschop hyer gewest om de Bregitten mit
hoer goet van hyer te brengen ende  die
Regulieren van Steyn in hemluyder plaetse te
stellen”.
Het vertrek van de zusters.
Op 23 mei 1551 zette de bisschop eindelijk zijn
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nt Birgitta. Meester van Elsloo  (begin zestien-
lm voor Religieuze Kunst.

r de verkoopacte. een eenvou-

\

Beeld van Si
de eeuw). Uden, kfuseti

handtekening onde:
dige handeling, die hem 42 gulden opleverde.
Het klooster werd door de Birgitten aan de
Regulieren overgedragen tegen een jaarlijkse
rente van 263 gulden, gevestigd op 30 morgen
land, gelegen in het Land van Stein.

Zo vertrok de priorin Geertruyt Quirijnsdr
met zeven zusters, Baerthin en Pyn Jansdr, de
niet geprofeste zuster Doro-thea Jansdr, Job
Gijsbertsdr, die haar duim bij het werk in het
klooster had verloren, Elisabeth en Catryn
Dircxdr en Clara Maertensdr naar Soest. Op
hun reis gaf Joris van Egmond de zusters voor
hun veiligheid een reisgeleide mee, in de per-
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gebrandschilderd glas  in  de  kerk van het  Regulierenklooster
aan de Raam, nu in de kerk van het Regulierenklooster aan
de Raam, nu in de Van der Vormkapel achter de Sint-
Janskerk.  Leerl ing van Dick  Crabeth  (1559) .  AHGC,  foto :
Wim  de  Groot .

, --,.  oy”,-,v-’

kerk val  het Regul;erenkl-ctor  nnn
der VormkanPI.
AHGG,  fotr

soon van Nicolaas van Nieuwland. Walvis
merkt nog op: “Onze Goudsche Brigittinen ver-
lieten echter haare woonplaatse en stad met bit-

ter gevoc ___-_- ----------MI
jaar 1551 al weenende  vertrokken”.

Noten:

1 de Raam
2 munichen: het drinken van wijn, die niet voor de mis is

bestemd.
3 Stadsrekening 1515: “Betaelt Gerrit Dirck  Maessen

zoen van sinte brigitten beelt geset  upten toeren by de
brigitten facit x sc[hellingen]  gr[oot]“.

“Betaelt Ael Claes mr. Goessensz. omdat beeld om
sinte brigitten te verwen staende upten toeren by ‘t con-
vent facit v sc[hellingen]  viii gr[oot]”  (34~ en 44 r).
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