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De Reguliere kanunniken van Stein.

Henny van Dolder  - de Wit De orde.
Waarschijnlijk namen de broeders ten tijde van
hun verhuizing naar Stein de regel van Sint
Augustinus aan, daarin nagevolgd door andere
kloostergemeenschappen, waaronder Sion

Stein, die in 1551 ín Gouda arriveerden, lang (Delft) en Den Hem (Schoonhoven). Bisschop
nadat de tijd van het bouwen van nieuwe kloos- Frederik van Blankenheím verbond hen, ter
ters was verstreken. De oorsprong van hun bevordering van de uniformiteit ín het
bestaan lag aan de Jeruzalemstraat, waar zij ‘Generaal kapittel der Reguliere kanunniken’;
omstreeks 1398 een geestelijke gemeenschap omstreeks 1460 sprak men van ‘Het Kapittel
vormden als tertiarissen van de derde orde van van Sion’.
Sint Franciscus. Daar zich steeds meer broeders
bij hen voegden, kwam er behoefte aan een rui- Het leven in het klooster.
mere  behuizing, wat resulteerde ín de aankoop Reguliere kanunniken, ook wel Augustijner
van een stuk grond ín het Land van Stein. Het koorheren genoemd, leidden een beschouwend
was een erfpachtgoed van Jan de bastaard van leven. Een belangrijk deel van de dag werd
Bloís, die in 1419 toestemming gaf om er een doorgebracht met het bidden van de getijden.
klooster te bouwen. Het nieuwe klooster, dat de Het was vroeg opstaan geblazen, want ‘s  mor-
naam ‘Emmaus’ kreeg, werd ruim bedacht met gens om half zes luidde de klok voor het eerste
schenkingen, waaronder legaten en erfenissen koorgebed, de Prime; voor het laatste, de
en mede door een voortvarende aankoop van Metten, verzamelde men zich ‘s  nachts  om
land nam de welvaart toe. Reden waarom de twaalf uur in de kloosterkerk. Daarnaast werd
broeders in 1449 door de Goudse vroedschap de nodige handenarbeid verricht, dat ín het
de plaats van een hoge en een lage heemraad Steínse convent voornamelijk bestond uit
kregen aangeboden, een gebaar wat door de schrijfwerk. In het scriptorium trof men onder
Goudse burgers met scheve ogen werd aange- meer “vijff scrieff-stoelen mít pulmenteren (les-
zien, Om aan die onvrede een eind te maken, senaars)  ende  ander resscappen (gereedschap)
trof de stadsregering een regeling met de en staende kistjes”. Er werd weinig aandacht
Regulieren, waarbij een maximale grens werd besteed aan zielzorg, apostolaat of pastorale
gesteld aan hun inkomen. bediening, behalve wanneer het broeders betrof

die een aanstelling kregen als rector van een
klooster,
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Erasmus (1466/1469-1536)  en de klooster-
bibliotheek,
Van 1486 tot 1491 verbleef de bekende huma-
nist Erasmus bij de Regulieren, wat in later tijd
aan het klooster een zeker aureool gaf. Op 25
april 149 1 werd hij in Utrecht tot priester gewijd
door Hendrik van Bergen, bisschop van
Kamerijk, maar in 15 17 ontsloeg paus Leo X
hem van zijn geloften. Uit brieven die later door
Erasmus zijn geschreven blijkt dat hij geen pret-
tige herinneringen bewaarde aan zijn verblijf in
Stein. Dit betrof niet alleen de volgens hem
ongezonde omgeving, maar ook de weinig god-
vruchtige  leefwijze van de bewoners. Het is te
betwijfelen of zijn oordeel in dit geval onpartij-
dig was. Erasmus’ wankele gezondheid was
voor de prior reden om hem van een aantal
kloosterplichten te ontslaan, wat betekende dat
er veel tijd overbleef om te lezen en te studeren.
De jonge geestelijke zal ongetwijfeld vele uren
hebben doorgebracht in de bibliotheek, want die
was rijk voorzien van boeken, met name op
theologisch gebied. Op de planken stonden ook
werken van klassieke schrijvers en boeken die
handelden over geschiedenis en geneeskunde.
Enkele zeldzame oude drukken, incunabelen en
handschriften waren hoofdzakelijk ,bestemd
voor de kerkelijke dienst,

Het klooster ‘Emmaus’ in het land van Stein, tussen Gouda
en Haastrecht. Detail uit een kaart van C. Sgrooten (ca.
1 5 7 0 ) .

Mariënsterre, te mogen vestigen. Nadat de
onderhandelingen over het in verval geraakte
Birgittenklooster waren afgerond (zie vorige
aflevering), verlieten de broeders in 155 1 hun
gehavende convent op weg naar een geborgen
plek binnen de Goudse stadsmuren. De gebou-
wen van Mariënsterre werden met voortvarend-
heid bewoonbaar gemaakt, onder de bezielende
leiding van de jonge Wouter Jacobsz Maes
(1521/22-1595),  die een jaar eerder, in 1550, tot
prior was benoemd. Nadat de behuizing op orde
was gebracht volgde de bouw van een kapel,
waarvoor in 1554 een contract werd gesloten
met de architect Cornelis Frederiksz ‘van

De gebouwen. \
Op 16 juli 1549 brandde een flink gedeelte van
het Steinse convent af, volgens de een door
onvoorzichtigheid van de kanunniken, anderen
houden het op moedwil. De ongetwijfeld hoge
kosten van herbouw en een toenemend gevoel
van onveiligheid op het platteland brachten ,de
broederstot het besluit naar een ander onderko-
men uit te zien. Op 18 oktober 1549 ontving het
Goudse stadsbestuur een verzoek van de
Regulieren om zich aan de Raam, in

Montfoort’. Hij had ook omstreeks die tijd de
leiding bij de herbouw van de St.-Jans- kerk na !
de fatale brand van 1552.

Het contract’ bevat een uitgebreide beschrij-
ving van de gebruikte materialen, maar geeft te
weinig details om tot een serieuze reconstructie
te komen. De termen oud koor, nieuw ,koor,
huys, convent en kerk worden naast en door
elkaar gebruikt. Behalve dat meester Frederiksz
63 Carolus guldens ontving “...om  tgeen  te
coopen dat tot dit werck van noode sal wesen”
kreeg hij ook de beschikking over circa 30

8= eikenbomen “als der int convent van Steyn
ende  mede voor het convent staen”.  De nieuwe
kerk moet naar schatting ongeveer 15 meter
lang en 7 1/2  meter breed zijn geweest,

- -
moesten komen, ” . ..met een steen kesyn met
een raem”, Tussen 1556 en 1559 werden zeven
gebrandschilderde voorstellingen aangebracht,
waarvan wordt aangenomen dat ze afkomstig
zijn uit het atelier van Dirck Crabeth. Als dit

Schrijvende monnik in een scripforium. waar is, moet er bij d e glazeniers een hectische



_ __---- --
aan de St.-Janskerk, waJ&onder  hetbijna  twintig
meter hoge ‘Koningsglas’, gesponsord door
Filips 11.  De veel kleinere glazen in de kloos-
terkapel werden geschonken door welgestelde
Goudse ingezetenen, zoals burgemeester Jan
Gerritsz Heye, de bierbrouwer en tollenaar
Dirck Cornelisz van Reynegom en een vijftal
min of meer hoge geestelijken. Gebrek aan
sponsors kan een van de redenen zijn, waarom
de serie niet werd voltooid. Iconografisch
gezien ontbreken er tussen het Glas waarin de
Kruisdraging (61) en de Opstanding (62) zijn
afgebeeld enkele voorstellingen, zoals een
Kruisiging, een Graflegging en de Hellevaart3.

Het is ook mogelijk dat er tóch  elf Glazen
waren, waarvan er vier in de roerige periode na
de Opstand van 1572 zijn gesneuveld bij de

\

Het reliëf me
zou z$ mee,

plundering van het klooster. De kerk was in
gebruik bij een scheepstimmerbedrijf, iets dat
in een dergelijke kleine ruimte niet bevorderlijk
zal zijn geweest voor de kwetsbare beglazing.
De aanwezigheid van slechts zeven ontwerpte-

genomen uit het klooster aan de raam.
{te) Gouda verwekt - (te)

9) 2% oktobe?z  Overlederz
Randschrifi:  Desiderius  Erasmus _
Rotterdam geboren anno 1467 (01
(te) Basel - L
Stedelijk Mu

”

mno 1.536 (op) 12  juni.
seum Gouda, foto: Wim Scholten.

het convent achter zich sloot wordt verteld, dat

keningen (cartons),  pleit echter weer tegen deze

hij een keramiek reliëf met de afbeelding van

veronderstelling. \

Erasmus meenam, dat later in bezit kwam van
de Goudse Librije (nu in het Stedelijk Museum).

De ondergang.

Historisch is dit echter (nog) niet bewezen. Men

Van de laatste broeder die in 1572 de uoort van

kan zich afvragen of zonder de omkeer de broe-
dergemeenschap aan de Raam nog een toekomst
had. Zoals ook in andere kloosters, heerste er bij
de kanunniken bepaald geen opgewekt gods-
dienstig leven. Dit blijkt uit een visitatierapport,
opgesteld door priores van Sion en Den Hem, na
een bezoek aan het Regulierenklooster. Het ver-
meldt zaken die grotendeels in strijd waren met
de religieuze tucht, waarop men meende zware
straffen te moeten stellen. Dit resulteerde in
strenge voorschriften, met name wat betreft de
aanwezigheid van ketterse boeken. Het klooster
leidde in de laatste jaren voor 1572 een kwij-
nend bestaan, slechts bewoond door de prior, de
subprior, de procurator, drie priesters, een dia-
ken en drie donaten4.

De Regulieren die in Gouda bleven wonen
kregen een alimentatie van de stad. In 1587
waren dat Comelis Fonck,  Harmen Jansz  Bly
en Wynand Jaspersz die ieder 120 gulden ont-
vingen, Comelis Jansz  Volpens  kreeg 72 gul-

allen werden geïnventariseerd. Bij notariële

den, Cornelis Adriaensz Diephorst en de prior

acte van 23 november 1602 besprak Cornelis

Wouter Jacobsz moesten genoegen nemen met

Diephorst voor een bedrag van 1200 gulden in

60 gulden de man.

het Oudemannenhuis twee kamers, waarvan er

Bij het overlijden van Harmen Jacobsz Bly in

een was bestemd voor bewoning, een zoge-
naamde ‘prove15.

1599 trof mèn in zijn  huis 195 boeken aan, die

In de andere kamer werden
goederen en boeken van het convent opgesla-
gen, om ze daar te bewaren “.  ..sonder  de selve
te mogen vercoopen, vervreemden ofte oock  tot
eygenschap  van de huyse te houden, dan alleen-
lyck bij gelegenheit vrij te mogen besigen”,  Na
veel getouwtrek tussen erfgenamen, regenten
van het Oudemannenhuis en stadsbestuur wer-
den de boeken, 304 in getal, in 1641 overge-
bracht naar de St.-Janskerk, waar sinds 1594 de
Goudse Librije was gevestigd. Omdat niet alle
Librijemeesters de inhoud ervan op prijs stel-
den, werden veel boeken in de loop van de tijd
verkocht. De Goudse Librije, nu gevestigd in
het Streekarchief Hollands Midden te Gouda
bezit nog enkele fraaie handschriften, zoals een
366 bladzijden tellende bijbel in uiterst klein,
maar duidelijk en regelmatig schrift. Broeder
Comelis Ambrosius, waarschijnlijk een kloos-
terling van Stein, schreef het in een half jaar
tijd. De Koninklijke Bibliotheek te ‘s-Graven-
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hage  bezit een Getijdenboek met 241 perka-
menten bladen, dat in 1448 in het scriptorium
van Stein werd vervaardigd.

De laatste prior: Wouter Jacobsz (Maes).
De prior van de Regulieren, Wouter Jacobsz,
vluchtte over Utrecht naar Amsterdam, waar hij
op 10 juli 1573 werd aangesteld als zielzorger
(en later min of meer als pater) van de Nieuwe
Nonnen. Hier begon hij met het opschrijven van
allerlei geruchten die hem vanuit het gehele land
bereikten, wat de basis werd voor zijn bekende
‘Dagboekh. Toen op 26 mei 1578 de
Omwenteling in Amsterdam plaats vond,
vluchtte Wouter naar Montfoort, waar burggraaf
Johan het rooms-katholieke geloof trouw was
gebleven. De Goudse Agnietenzuster Marritgen
Govertsdochter had er een huis gehuurd, waarin
de gewezen prior op 6 juni 1578 met haar zijn
intrek nam, Daar vervolgde hij zijn dagboek,
maar on 19 iuli 1579 breekt de tekst abrupt af en

I u

werd er lange tijd niets over hem vernomen;
Het  Tl2ohnp.k in een  waswdev~l  document e*L-c  --b----- _Y ---- . . __-  __ -_ _ _ _ - ----~~ :n

vrij betrouwbaar; soms heeft het de vorm van
een ooggetuigeverslag, nadat Wouter zich ver-
momd buiten Amsterdam begaf, om persoonlijk
de situatie in dorpen en steden te aanschouwen.
Over de plundering van zijn eigen klooster
schrijft hij: “Potten, pannen, ketelen, ysere-
werck, coperwerck ende  timmerwerck,  ‘t is al
wech.  Linne, wolle, bedde  en bolster ende  alle
andere huysraet, dit is sulx  verduystert datter
niet of te vinden en is”. Hii vernam in iuni  1573
“,.,dat  mede die glazen “van ons convent al
uuytgesmeten waren, met verder bederfnisse
van al wat daer mocht wesen,  principael die
kerkte  aengaende”.

In 1587 dook Wouter weer op in Gouda,
evenals zijn medebroeders Harmen Jansz  Bly
en Cornelis  Diephorst, wat blijkt uit de door
hen aangevraagde alimentatie. Wouter overleed
op 25 februari 1595 en werd op 5 maart in de
St.-Janskerk begraven.

Hoe het verder ging met de ‘Regulierenglazen’,
(

ege erven aan
Detail uit een plattegrond van F:  Hogenberg (1585).

de bijbehorende cartons,  waarvan slechts enke-
le stukken ontbreken. Het is wel zeker dat
Wouter Crabeth, die verantwoordelijk was voor
het onderhoud van alle Glazen in de kerk ze
met zijn knecht Jan Woutersz in de nog blanke
Glazen 20 en 21 in het koor heeft gezet7.  Het
moet een heel karwei zijn geweest, waarbij in
de randen flink werd gesneden. Ter herinnering
aan de herkomst werd rechts onder in Glas 21
een vierregelig rijm aangebracht. Het luidt:

Dese twee glasen  hier staende present
Zijn ‘t Reguliers Convent eerst toe ghedocht
En als ‘t clooster  terneer lach heel gheschent
nu hier belent en ter oirber ghebrocht
(nu hier terechtgekomen en tot nut gemaakt),

De originele  tekst is nog in de Glazen 20 en 21Q ”
aanwezig.

De vraag is waarom het protestantse stadsbe-
stuur juist de Regulierenglazen heeft beschermd.
Eerbied voor de portretten van de schenkers
lijkt uitgesloten, hoewel enkele van hen nog in
leven waren, maar omwille van hun sympathie
voor het Spaanse bewind waren uitgeweken
naar elders. Meer voor de hand liggend is het
feit dat het onderwerp iconografisch uitstekend
paste in de beglazing van de kooromgang van
de kerk, als aanvulling op de Glazen die het
leven van Johannes de Doner  uitbeelden.---  ..~~
Wouter Jacobsz moet bii ziin  terugkeer inC

1 I \ Gouda wel zeer verrast zijn geweest om de ver-
eenzenue JOL. loren gewaande Glazen van zijn kapel in dè
en de vloer mocht de sloper alle vrijkomende St.-Janskerk aan te treffen.
materialen behouden “...‘t zy hout, yser, steen
ende  anders daer van tomende  ende  daeraen Naar de Van der VormkaDel.
hehnrcinde”. Tn datzelfde iaar  werden de zevenVIIIV-I*.--  .  -__ ___--  ____  J-.-.- _~

gebrandschilderde glazen in opdracht van het
stadsbestuur naar de Sint-Jan overgebracht, mét

In de vergadering van de Ristauratiecommissie
v‘oor  de St.-Janskerk op 11 december 1926,
nPaQkte  ir. J.L. Schouten, die van 1900 tot 1936I.+..LL..V AL<
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\ \
In de jaarrekening over 159.5  van de St-Janskerk  wordt de naam van @zter Wouter Jacops’summier  vermeld als hij in de week
van 5 maart wordt begraven.

de leiding had van de conservering van de doorgang’ onder Glas 17 was weer peonend.
Goudse Glazen, de leden van de Restauratie-

Y  -
onder meer “om later eventueel tot-toigang

commissie opmerkzaam op de historische en naar de zevenvensterige kapel te kunnen die-
kunstzinnige waarde van de “kloostervensters nen”. In 1933 kregen de Glazen 20 en 21 weer
van Stein”. Hij suggereerde om aan de sinds een kleurig aanzien, nadat ze waren gevuld met
1580 bestaande toestand een eind te maken en stukken gebrandschilderd glas, die bij de res-
de glazen in hun oorspronkelijke verband in een tauratie door nieuwe waren vervangen, nu de
kapel te plaatsen. In 19278  werden de Glazen ‘Mozaïekglazen’ genoemd, Dat jaar bracht ook
uitgenomen voor een provisorische restauratie een grote verrassing: een “Rotterdamsch kunst-
in atelier “Het Prinsenhof” te Delft. De lege vriend”, wiens naam voorlopig geheim moest
vensterkozijnen werden respectievelijk gedicht blijven, had zich bereid verklaard de restauratie
met een houten schot en blank glas. Daar de van de Glazen (geschat op f 20.000,-)  te beko-
financiën het niet toelieten om een kapel te bou- stigen. Daardoor was het mogelijk om ze naar
wen, rees de vraag: “wat nu te doen met de voorbeeld van de cartons  in de oorspronkelijke
glasfragmenten ?“. Verschillende mogelij  khe- staat terug te brengen. Toen de gulle gever, de
den passeerden de revue. Schouten was er een heer Willem van der Vorm te Rotterdam, direc-
voorstander van om aan de noordwestzijde van teur van,  de Holland Amerikalijn, eind 1933
de kerk, tussen de Glazen 1 en 2 een kapel te beloofde om ook het geld voor een kapel
‘bouwen.  Hij achtte dit een aanwinst “voor die beschikbaar te stellen, werd een stukje van de
hoek van de kerkY  en een gunstige plaats voor Willem Vroesentuin door de het bestuur van het
“de raampjes zelf”. Dr.,  Jan Kalf, voorzitter van Oudemannenhuis beschikbaar gesteld voor de
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg bouw van een kapel aldaar. Aan ,de  meer dan
gaf er de voorkeur aan om ze een plaats te welkome gift was één voorwaarde verbonden:
geven in het koor van de Gasthuiskerk aan de “dat in de kapel zal worden aangebracht een
Oosthaven, waart  toen het stadsarchief en de gedenkplaat, die de gever wil doen plaatsen ter ’
Librije waren gevestigd. In afwachting van wat nagedachtenis aan zijn overleden moeder”9. \
de besprekingen met Monumentenzorg zouden Een van de twee architecten’* die het opzicht
opleveren, werd in mei 1929 een ‘Kapelcom- over de restauratie van de kerk hadden, de heer
missie’ opgericht, bestaande uit oud-burge- W.  Kromhout, kreeg opdracht het ontwerp te
meester Ulbo J.~ Mijs, burgemeester E,G. maken. Inmiddels was door de kerkvoogdij aan
Gaarlandt, A,  Hoynck van Papendrecht, jhr, dr; de zuidzijde van het koor een noodkapel
W.A. Beelaarts van Blokland, ir. J.L. Schouten gebouwd, waarin de zeven gerestaureerde ven-
en kerkvoogd C. van Krimpen. Geldgebrek en sters een tijdelijk onderkomen kregen.
onzekerheid over subsidies van het Rijk en de \
Provincie verhinderden de commissie om actie Van onder Glas 14 werd de Van der Vormkapel
te ondernemen.

Inmiddels was er een andere plaats bedacht
voor de bouw van een kapel, wat blijkt uit het
werkverslag o v e r 193 1 i De ‘aangeduide poort-

via een portaal en een gang verbonden met de
kerk. Nadat de Glazen waren geinstalleerd,
volgde op 17 september 1934 de officiële
overdracht aan het kerkbestuur. naar de wens
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De uit 1933 daterende noodkapel voor ti.jdelijke  berging
van de zeven gerestaureerde Glazen was gesitueerd aan de
zuidzijde, onder Glas 17. AHGG, foto: W de Jong.

van de schenker ‘)zo eenvoudig mogelijk en
zonder aanwezigheid van de pers”. De nood-
kapel verdween en eind 1934 werd de
Kapelcommissie ontbonden. Als aandenken
aan ir. J.L. Schouten, die toen de leeftijd van 83
jaar had bereikt en aan wiens tomeloze inzet de
restauratie van de kloosterglazen en de bouw
van de kapel voor een groot deel was te danken,
werd diens ‘kop’, uitgehouwen in zandsteen
boven de zij-ingang geplaatst. De sculptuur
werd vervaardigd door de Amsterdamse beeld-
houwer Theo Vos. De aanleg van het plantsoen

rondom de kapel kon met een financiële bijdra-
ge van het Oudemannenhuis worden ver-
nieuwd.

De manier waarop de nieuwe kapel met de
kerk was verbonden leverde het gebouwtje de
bijnaam op van ‘het wormvormig aanhangsel
van de Sint-Jan’. Anderen waren van mening
dat het uitzicht op het weidse koor van de kerk
voorgoed was verstoord. Nog steeds is die kri-
tiek niet verstomd en het is waar, de kapel ver-
dient geen schoonheidsprijs. Hoe het ook zij, in
het interieur komen de kloosterglazen prachtig
tot hun recht. Niet alleen bij daglicht, maar ook
wanneer de kapel bij avond in gebruik is, geven
de van binnenuit verlichte Glazen aan de
Willem Vroesentuin een sprookjesachtige aan-
blik. In de Glazen herkent men personen die in
de geschiedenis van de Goudse kloosters een
rol speelden: bisschop Nicolaes van Nieuw-
land, de kanunnik Nicolaes Ruysch en de paters
van de kloosters Sint Margriet en Sint Marie. In
de kerk zelf ziet men bisschop Joris van
Egmond, de deken Herman Lethmaet en nog-
maals  Nicolaes Ruysch. Zo komen veel lijnen
uit de Goudse geschiedenis tezamen in en rond
de aloude Sint-Janskerk. Tussen de Raam en de
Vest houden straatnamen als Regulierenhof en
Wouter Jacobszerf de herinnering aan het
klooster en haar laatste prior levend.

De ingebruikneming van de Van der Vormkapel op I7 september 1934. In het midden voor de tafel ir:  J.L. Schouten, staand
achter hem Willem van der Vorm. AHGG.
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ter waren en zelfs zoons of dochters in een
klooster. Deze oorzaken zullen ertoe hebben
bijgedragen dat het stadsbestuur in 1594
besloot dat ” . ..in ‘t poinct  van de religie..,(niet)
yemandt in de vrijheydt sijnder conscientie
eenichsins soude  worden beswaerdt ofte gein-
quieteert {verontrust)“. Qndanks herhaalde ver-
maningen van de Staten van Holland en de
strenge regels van de plakkaten om harder op te
treden tegen de katholieken, hield men zich aan
de Erasmiaanse traditie van verdraagzaamheid.
Zo gebeurde het dat de rooms-katholieke kerk
weer groeide en niet alleen in Gouda. Dit paste
echter niet in het toenmalige staatsbestel: men
vocht tegen het rooms-katholieke Spanje, dus
was iedere rooms-katholiek gevaarlijk. De pro-
testanten, die hun geloofsvrijheid duur hadden
gekocht, verzetten zich fel tegen alles wat met de
door hen zo verfoeide godsdienst te maken had.
Een gereformeerde (lees: hervormde) kerken-
raad had in die tiid veel zeggenschap. \ Zij
bewaakte het morele peil van de  gemeente en

I
‘_

te&@@%&r~&,~_j/~  1
;g‘2

naakte deze ,foto
emming was een

-,. __II.  .*, .,..uie.  Links boven
:en  gedenkplaat.
4).

\
Van kloppen en heeldehuijsjes tot het laatste
klooster.

bepaalde wie er voor ondersteuning in aanmer-
king kwam. Met name ‘Paepsche stoutigheden’L
werden als een bedreiging van de ‘zuivere leer’
ervaren.

Al spoedig na de opheffing van de kloosters,
waren-de eerste rooms-katholieke geestelijken
al weer actief in Gouda. Gelijke tred houdend
met het toenemend aantal rooms-katholieken”
groeide het getal van schuilkerken op verschil-
lende plaatsen in de stad. Enkele gedeputeerden
van de Synode vroegen in 1636 aan de kerken-
raad om inlichtingen over “de,enormiteiten van
de paapse samenkomsten in Gouda”. In 1644
werd zelfs ,verzocht’  om de helpende hand te

vctn  het interieur: De oorspronkelijke bestg
vergaderplaats voor de Restaurcti-~>mmi~
in de schoorsteenwand  de bronz
AHGG, foto: W Kromhout (193

Met de opheffing vande  kloosters en het ver-
trek van de kloosterlingen verdween een deel
van de rooms-katholieke bevolking en kreeg de
structuur van de stedelijke samenleving een
geheel ander karakter. Er,kwam,  ook in Gouda,
een \ grote instroom van vluchtelingen, afkom-
stig uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden
die omwille van de godsdienstvrijheid in Hol-
landse steden hun heil zochten. Oude klooster-
gebouwen werden afgebroken, of ‘ingericht
voor lakennijverheid en tapijtweverij, wat aan
de industrie in de eerste helft van de zeventien-
de eeuw een flinke impuls gaf.

Ook was het niet zo dat na 1572 de Goudse
burgers zich van de ene op de andere dag van
Rooms tot Calvinistisch bekeerden, evenmin
als de leden van het stadsbestuur. Zoals vele
anderen hadden ook zij familieleden die pries-

bieden bij het vaststellen van middelen “waer-
door het aenwassende en afgodische pausdom
ingebonden en meer en meer tegen gegaen sal
werden”. In 1646 kwam aan het licht dat er op
sommige plaatsen in de stad openlijk handel
werd gedreven in kruisbeelden, rozenkransen
en “andere pauschelijcke en supèrstitieuze ins-
trumenten tot groot scandael en spot onser  reli-
gie”. Bij nader onderzoek bleek dat zelfs de
eigen lidmaten ‘crucifixen en paternosters’ ver-
kochten. Zij werden bezocht door een predikant
en kregen de vriendelijke raad “tot nalaeten van
sulck coopmanschap”. Het wast  kennelijk een
lucratieve nering, want in januari 1647 werd het
verbod nog eens aangescherpt.

Een grote zorg was ook het optreden van
zogenaamde klopjes, ongehuwde, celibatair
levende vrouwen, die zich in dienst stelden van
de katholieke kerk, doorgaans onder bescher-
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ming van een priester, Zij hielden zich voorna-ming van een priester, Zij hielden zich voorna- scandaleuse propoosten (voorstellen), gevoertscandaleuse propoosten (voorstellen), gevoert
melijk  bezig met het geven van onderwijs aanmelijk  bezig met het geven van onderwijs aan bij eenige Paepsgesinden, tot blaeme van debij eenige Paepsgesinden, tot blaeme van de
kinderen. De eerste klachten over hun optredenkinderen. De eerste klachten over hun optreden gereformeerde religie. Meede  dat [sij] verstaengereformeerde religie. Meede  dat [sij] verstaen
treft men aan in 1623, zij werden echter doortreft men aan in 1623,~ zij werden echter door hadden van het timmeren eeniger huijskens, bijhadden van het timmeren eeniger huijskens, bij
het stadsbestuur betrekkelijk met rust gelaten.het stadsbestuur betrekkelijk met rust gelaten. ferme  van een clooster in de Keyserstraet”.forme van een clooster in de Keyserstraet”.
Bij uitzondering kregen twee kloppen in 1653Bij uitzondering kregen twee kloppen in 1653 Gewoontegetrouw werd er beklag gedaan bij deGewoontegetrouw werd er beklag gedaan bij de
ieder vijftig gulden boete “omdat sij de kleineieder vijftig gulden boete “omdat sij de kleine magistraat.magistraat.
kinderen dagelycks hebben gecatechiseert”.kinderen dagelycks hebben gecatechiseert”. In 1664 bezochten kinderen van gereformeer-In 1664 bezochten kinderen van gereformeer-
Vooral een klop in de Keizerstraat, NeeltjeVooral een klop in de Keizerstraat, Neeltje de ouders “en aanzienlyken uit dese stad” dede ouders “en aanzienlyken uit dese stad” de
Wouters genaamd, was zeer actief. In 1657Wouters genaamd, was zeer actief. In 1657 klopschool van Geertruyt Bick,  Die was geves-klopschool van Geertruyt Bick,  Die was geves-
werd zij aangeklaagd door ene Corneliswerd zij aangeklaagd door ene Cornelis tigd aan de Molenwerf (nr. 9, later hettigd aan de Molenwerf (nr. 9, later het
Adriaensz van Doorn wegens het geven vanAdriaensz van Doorn wegens het geven van Tapijthuis genoemd), in de schaduw van deTapijthuis genoemd), in de schaduw van de
catechisatie aan jonge kinderen. Hij beschul-catechisatie aan jonge kinderen. Hij beschul- Sint-Jan. De predikanten spoorden de ouders aanSint-Jan. De predikanten spoorden de ouders aan
digde haar ervan dat ze niet alleen zijn zoontjedigde haar ervan dat ze niet alleen zijn zoontje om hun kroost naar gereformeerde schoolmees-om hun kroost naar gereformeerde schoolmees-
naar de godsdienstlessen had gelokt, maar “oocknaar de godsdienstlessen had gelokt, maar “oock ters of -vrouwen te sturen. Kenmerkend voor deters of -vrouwen te sturen. Kenmerkend voor de
tot het gebruyck van haer  sacrament in detot het gebruyck van haer  sacrament in de verdraagzaamheid van het stadsbestuur is eenverdraagzaamheid van het stadsbestuur is een
misse”, nadat de jongen bij de minderbroedersmisse”, nadat de jongen bij de minderbroeders aantekening van september 1667, nadat er weeraantekening van september 1667, nadat er weer
had gebiecht. Toen Van Doorn haar bij hem thuishad gebiecht. Toen Van Doorn haar bij hem thuis eens een beroep op de magistraat was gedaaneens een beroep op de magistraat was gedaan
ter verantwoording riep, bekende zij meteen,ter verantwoording riep, bekende zij meteen, om maatregelen te nemen tegen het optredenom maatregelen te nemen tegen het optreden
zeggende “alles gesciet te sijn voor de gratiezeggende “alles gesciet te sijn voor de gratie van katholieken: “.  . .van katholieken: “.  . . vermits tot noch toe niet envermits tot noch toe niet en
Gods,  niet vresende voor praedicanten en burge-Gods,  niet vresende voor praedicanten en burge- is worden vernomen dat eenige ordre tegenis worden vernomen dat eenige ordre tegen
meesters, altyt bereyt synde haer  selven daermeesters, altyt bereyt synde haer  selven daer gemelte insolventien is gestelt”.gemelte insolventien is gestelt”.
voor te verantwoorden”. In 1662 rapporteerdevoor te verantwoorden”. In 1662 rapporteerde In 1668 stonden er op sommige plaatsen in deIn 1668 stonden er op sommige plaatsen in de
dominee Johannes Sceperus na een:  huisbezoekdominee Johannes Sceperus na een huisbezoek stad nog enige oude “beeldenhuijsjes”, waarbijstad nog enige oude “beeldenhuijsjes”, waarbij
“...dat  in de Keyserstraet eenige leedemaeten“...dat  in de Keyserstraet eenige leedemaeten naar gewoonte door katholieke burgers werdnaar gewoonte door katholieke burgers werd
haddenhadden geclaegt overgeclaegt over sommigesommige insolventien eninsolventien en geknield,geknield, of zoals er staat geschreven “supersti-of zoals er staat geschreven “supersti-



T I D I N G E  V A N  D I E  G O U D ET I D I N G E  V A N  D I E  G O U D E

tie wordt gepleegt”. Het stadsbestuur werd ver-
zocht ze te laten verwijderen. Begin 167 1 werd
geschokt gereageerd toen na het overlijden van
dominee Johannes Zas  het gerucht ging dat zijn
huis aan de Kleiweg (nr. 35) zou worden inge-
richt als katholieke kerk. Dominee de Moor
berichtte “dat het huijs,  getocht door Doncker,
in welcke nu noch woont de weduwe van ds,
Zas  saliger tot een paepsche kerck, jae bij nae
tot een convent soude  gebouwt werden”. De
weduwe Zas  ontving, zoals gebruikelijk, nog
een jaar lang het traktement van wijlen haar
man en mocht tot december 167 1 in het huis
blijven wonen, dit werd ‘het jaer van gratie’
genoemd. In juli 167 1 werd er bij het stadsbe-
stuur al op aangedrongen te beletten “,..dat  het
voorgenoomen gebouw noijt ofte eeniger tijt tot

tie wordt gepleegt”. Het stadsbestuur werd ver-
zocht ze te laten verwijderen. Begin 167 1 werd
geschokt gereageerd toen na het overlijden van
dominee Johannes Zas  het gerucht ging dat zijn
huis aan de Kleiweg (nr. 35) zou worden inge-
richt als katholieke kerk. Dominee de Moor
berichtte “dat het huijs,  getocht door Doncker,
in welcke nu noch woont de weduwe van ds,
Zas  saliger tot een paepsche kerck, jae bij nae
tot een convent soude  gebouwt werden”. De
weduwe Zas  ontving, zoals gebruikelijk, nog
een jaar lang het traktement van wijlen haar
man en mocht tot december 167 1 in het huis
blijven wonen, dit werd ‘het jaer van gratie’
genoemd. In juli 167 1 werd er bij het stadsbe-
stuur al op aangedrongen te beletten “,..dat  het
voorgenoomen gebouw noijt ofte eeniger tijt tot

volck door een vreemde priester van buijten
geintroduceert”. De magistraat had deze keer
wél actie ondernomen, want Walvis schrijft
hierover: “Alles was bereid tot het maaken van

volck door een vreemde priester van buijten
geintroduceert”. De magistraat had deze keer
wél actie ondernomen, want Walvis schrijft
hierover: “Alles was bereid tot het maaken van

bederf van de jeugd seer ongeregelt werd huisbederf van de jeugd seer ongeregelt werd huis
gehouden in seker herberg, genaamt “De Baeijgehouden in seker herberg, genaamt “De Baeij
van Jupiter”,In 1678 werd een beroep op hetvan Jupiter”,In 1678 werd een beroep op het
stadsbestuur gedaan tegen het op zondag “kra-stadsbestuur gedaan tegen het op zondag “kra-
ijen,  roepen, allerleij groente te koop settenijen,  roepen, allerleij groente te koop setten
etc.“.  Drankmisbruik was aan de orde van deetc.“.  Drankmisbruik was aan de orde van de
dag, zowel bij mannen als bij vrouwen en zelfsdag, zowel bij mannen als bij vrouwen en zelfs
op begrafenissen vloeide de alcohol overvloe-op begrafenissen vloeide de alcohol overvloe-
dig. Wat de kerkenraad bovenal bedroefde wasdig. Wat de kerkenraad bovenal bedroefde was
“dat soo veel onwetende menschen gevonden“dat soo veel onwetende menschen gevonden
worden, die lange jaren ledematen geweestworden, die lange jaren ledematen geweest
zijnde, Godt niet kennen”. De acts van de ker-zijnde, Godt niet kennen”. De acts van de ker-
kenraad schilderen een heel realistisch beeldkenraad schilderen een heel realistisch beeld
van de stad Gouda in de zeventiende eeuw.van de stad Gouda in de zeventiende eeuw.
Omstreeks 1700 verandert de toon van de ker-Omstreeks 1700 verandert de toon van de ker-
kenraadsnotulen, de nadruk komt meer te liggenkenraadsnotulen, de nadruk komt meer te liggen
op de armenzorg en de diaconie kreeg de eersteop de armenzorg en de diaconie kreeg de eerste
hofjes van barmhartigheid onder haar beheer.hofjes van barmhartigheid onder haar beheer.
Ook beroepingsprocedures van predikantenOok beroepingsprocedures van predikanten
krijgen brede aandacht; het verzet van de ker-krijgen brede aandacht; het verzet van de ker-
ken-raad tegen de rooms-katholieken vermin-
derde zienderogen. Met de godsdienstvrijheid
van 1795 kwam er aan de officiële vervolgingen
een eind, al betekende dat niet dat nu alle pro-

een kerkplaatse benevens aarde; doch het werk
wierd door de burgemeesteren verboden en
slechts vergund boven onder het dak een klein
vertrek op te maken”. Walvis inventariseerde
bij de opheffing in 1711 de in het schuilkerkje
aanwezige goederen, waaruit blijkt dat het
hoogstens vijftig zitplaatsen bevatte.

De laatste aantekening over een klop dateert
van 27 juni 1726: “Is bekendgemaakt dat juf-
frouw Bos, een van de kloppen die al vele jaren
van de burgemeesters toestemming heeft om
school te kunnen houden, is overleden”. Het eens
zo strijdbare leger van klopjes was ,aan  het uit-
sterven.

In de achttiende eeuw kwam de rooms-katho-
lieke kerk in Gouda tot grote bloei, ondanks de
naijver tussen enkele geestelijken onderling en
conflicten tussen minderbroeders, jezuïeten en
Jansenisten.

Zaten rooms-katholieke gelovigen in Gouda
niet altijd op één,  stoel, ook de gereformeerde
kerkenraad had de handen vol aan de gemeente
die aan hun zorgen was toevertrouwd. De
heersende toestanden in de stad zag men als een
ernstige bedreiging voor de moraal van het
kerkvolk. Met de zondagsrust bleek het treurig
gesteld, herbergen, ‘brandewijn-huijsen’, borde-
len, dansscholen en de kermis werden druk
bezocht en behalve dat er flink werd gedron-
ken, was ook het dobbelen (tuijsschen) uiter-
mate populair. In 1676 werd opgemerkt “dat tot

ken-raad tegen de rooms-katholieken vermin-
derde zienderogen. Met de godsdienstvrijheid
van 1795 kwam er aan de officiële vervolgingen
een eind, al betekende dat niet dat nu alle pro-
blemen waren opgelost. Het zou tot het eind
van de negentiende eeuw duren alvorens de
verhouding tot de rooms-katholieke kerk verbe-
terde.

Waren er in 1662 en 167 1 geruchten dat er, een
‘convent’ zou worden gebouwd, in 1850 ver-
scheen er aan de Westhaven (nr. 25) werkelijk
een ‘vrouwenklooster’, maar in niets vergelijk-
baar met de conventen uit vroeger eeuwen. Het
werd geleid door de zusters Franciscanessen
van de congregatie van Oudenbosch, die zich
niet alleen bezig hielden met het geven ‘van
onderwijs, maar ook met het verplegen van zie-
ken. Het naastliggende pand werd in 1879 in
gebruik genomen als kapel. Nadat het lange tijd
een belangrijke functie vervulde, verhuisden de
religieuzen in 1962 ,naar  het nieuwgebouwde
‘Mariënsterre’ aan de Ruys de Beerenbrouck-
laan. Na het vertrek van de laatste bejaarde zus-
ters werd in 1998 dit laatste vrouwenklooster in
Gouda door het Leger des Heils ingericht als
onderkomen voor dak- en thuislozen. Er waren
tot in de twintigste eeuw ook enkele religieuze
broederschappen in Gouda, maar informatie of
literatuur hierover is schaars, Misschien zal de
Goudse rooms-katholieke kerkgeschiedenis
ooit weer eens door iemand beoefend worden,
Ignatius Walvis gaf in 1714 het goede voor-
beeld !
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Tenslotte...
De serie ‘Goudse kloosters in de middeleeuwen’
was een idee van de redactie van de Tidinpe en
de auteur, om simpelweg alle Goudse k:
eens ‘op een rijtje’ te zetten. Als voorr
bron diende de dissertatie van dr. J. Taal uit
1960 (bundel 11 van ‘Die Goude’,
slechts antiquarisch verkrijgbaar), Sam
de boekjes van pater Dalmatius val
behoorde deze uitgave lange tijd tot de 1
‘standaardwerken’ over dit onderwerp. 1
tijd staat niet stil en tijdens recent archie
zoek naar de middeleeuwen in Gouda z
nieuwe feiten aan het licht gekomen.
bleek dat het bestaande materiaal incom;
in enkele gevallen zelfs onjuist was. Daarom- ____-  - -~~

Noten:

lag,  Archief Regulieren van Stein, rea. nr. 52

bijzondere dank aan dr. Koen Coudriaa n en dr.
Paul Abels, die de auteur vriendelijk van de
n&i  ge  correcties voor3aof?n.

1. ARA den Ha

r‘ U”‘IcLI”.I  \““’
whele  hezi

Deel 1  Amsterdam, 1572- 1578 en deel 11 Montfoort I
1578-1579.  Groningen, J.B. Wolters (1959 en 1960)

7. AHGG Jaarrekeningen 1579-1583 KM 269, 3Or,  24 juli
l F*(‘.  “Te*=  WoutersT.  glaesmaker van elasen te stellenLJO\,.  Ja,,
Iet nmepl  ’_-- -- o- --~ ‘““b---- Utll  Yv.Lwv.  3 gulden” -

c

8. Henny van Harten-Boers (pagina 109) vermeldt hier het
jaartal 1922

-  Y

Geraadpleegde literatuur:

‘-‘-‘-‘-“c --. ---- - J
in Gouda vanaf de Hervorming. Gouda zeven eeuwen
stad. Gouda. Die Goude 15 ( 1972) 287-33 1
(Alleen  nog antiquarisch  verkriirrbaar)”

YvY----------., ____ -J Goudse. _  -. ----J--

w. Veerman  e.a.,  De  ()ntwikkPlincr  wan  het  kerkeliik leven

Librije gedurende het verblijf in de St. Janskerk.
fhtrte, nip  rrl~llcip  1 h ( 1976)
u\,uuu.  -.\  u.,yyI  ..I  \  .,  L I , #

(Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar)*

-. --se  katho-1_ -..__ _ -..  -__._  -_.  ~~~ , .I..I.  VI.  UI. ----.
lieke schuilkerken 1572-  1795. Gouda, Die Goude 24 ( 1994)

9. De tekst op de bronzen gedenkplaat luidt:
Anno 1934, ter nagedachtenis aan mijne moeder Maaike
Lagendijk. geboren 5 September 1838, gestorven
3 februari 189X.  W. van der Vorm.

lO.De andere architect was Jos Ph. Cuypers
ll.  Het geschatte aantal katholieken in Gouda bedroeg in

1622 3 à 4000 (op een bevolking van 14.527 inwoners),
in 1635  4000 en in 1656 6000 (Van Eek p. 107)

Voor de aanschaf van uitverkochte bundels van ‘Die Goude’
kunt u informeren bij het: Gouds Antiquariaat. A.C. den
Edel, telefoon 0182-539468  of A.E.W.  Meindert, telefoon
0182-394612.

J.W,E.  Klein, 1594-1994 400 jaar Goudse Librije. Geen
vrouwen ofte kinderen. maer  alleenlijk eerbare luijden.
Delft. Eburon ( 1994)

P.H.A.M.  Abelh,  Ignatius Walvis. Goudscbe onkatolijke
kmkmkm.  Gnth.

Pater Dalmatius van Heel o.f.m., Oude Kloc
Gouda 1. De Reguliere kanunniken van het
Emmaus in het Land van Stein, Gouda, eigen uitga

xters i n
Klooster

ve ( 1949)

J. Taal. Goudse kloosters in de middeleeuwen.
Gouda, Die Goude 11 (1960)

I WillfmSuzan van der Mark-Hoevers, Het Huis van _____ --
Vroesen. De lotgevallen van een Huis met zijn Bewoners en
Regenten. Gouda, Stichting “Het Oudemannenhuys” (1992)

monastic church of the Regulars. The stained-glass  win-
dows in  the  S int  Janskerk  a t  Gouda.  Amsterdam,
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(1997)


