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De Patersteeg lijkt op het eerste gezicht een grietenklooster. Dit stond op de plaats van het
weinig interessante, zij het vlotte verbinding huidige Weeshuis, nu onderkomen van de Open-
tussen het gebied rond de St.-Janskerk en de bare Bibliotheek en de Streekarchiefdienst Hol-
Groeneweg. Bekijkt men echter de muren ter lands Midden. In 1386 ging een welgestelde
weerszijden van de steeg wat nauwkeuriger, dan Goudse vrouw, Machteld Cosijns, wonen in een
ervaart men een vluchtige aanraking met het huis aan de Spieringstraat en verzamelde daar
verre verleden: aan beide zijden stonden twee enige meisjes om zich heen om zich te wijden
van de elf kloosters die Gouda vóór 1572 rijk aan werken van naastenliefde. Toen het aantal
was, nl. het Margrietenklooster en het kloosterwas, nl; het Margrietenklooster en het klooster ” inwoonsters toenam, verkregen zij een terreininwoonsters toenam, verkregen zij een terrein
van de Collatiebroeders.van de Collatiebroeders. aan de oostzijde van dezelfde straat, dat zichaan de oostzijde van dezelfde straat, dat zich\

uitstrekte tot aan de hoek van de Patersteeguitstrekte tot aan de hoek van de Patersteeg
HET MARGRIETENKLO0STERHET MARGRIETENKl%WER \

De Patersteeg lijkt op het eerste gezicht een
weinig interessante, zij het vlotte verbinding
tussen het gebied rond de St.-Janskerk en de
Groeneweg. Bekijkt men echter de muren ter
weerszijden van de steeg wat nauwkeuriger, dan
ervaart men een vluchtige aanraking met het
verre verleden: aan beide zijden stonden twee
van de elf kloosters die Gouda vóór 1572 riik

grietenklooster. Dit stond op de plaats van het
huidige Weeshuis, nu onderkomen van de Open-
bare Bibliotheek en de Streekarchiefdienst Hol-
lands Midden. In 1386 ging een welgestelde
Goudse vrouw, Machteld Cosijns, wonen in een
huis aan de Spieringstraat en verzamelde daar
enige meisjes om zich heen om zich te wijden
aan werken van naastenliefde. Toen het aantal

In de 13de en 14de eeuw gingen in verschìllèndeIn de 13de en 14de eeuw gingen in verschillende
plaatsen in Duitsland, België en Nederlandplaatsen in Duitsland, België en Nederland
vrome vrouwen en weduwen samen wonen, nietvrome vrouwen en weduwen samen wonen, niet
alleen om gemakkelijker in hun levensonderalleen om gemakkelijker in hun levensonder-
houd te kunnen voorzien, maar ook om doorhoud te kunnen voorzien, maar ook om door
een godsdienstig leven en zorg voor de behoef-een godsdienstig leven en zorg voor de behoef-
tige medemens een volmaakt christelijk leventige medemens een volmaakt christelijk leven
te leiden.te leiden.
In Gouda ontstond in het laatst van de 14deIn Gouda ontstond in het laatst van de 14de
eeuw een dergelijke vereniging van vrome vrou-eeuw een dergelijke vereniging van vrome vrou-
wen, die de oorsprong vormde van het Mar-wen, die de oorsprong vormde van het Mar-

en achter tot het water aan de Groeneweg, waaren achter tot het water aan de Groeneweg, waar
tot circa 1905 een zogenaamde zij1 liep. Mettot circa 1905 een zogenaamde zij1 liep. Met
verlof van de graaf van Bloys verleende hetverlof van de graaf van Bloys verleende het
stadsbestuur op St.-Pietersdag 1396 aan destadsbestuur op St.-Pietersdag 1396 aan de
zusters onder bepaalde voorwaarden bijzonderezusters onder bepaalde voorwaarden bijzondere
voorrechten en voortdurende bescherming. Eenvoorrechten en voortdurende bescherming. Een
gedeelte van het huis werd ingericht als kapel,gedeelte van het huis werd ingericht als kapel,
waarin het altaar werd gewijd door Hubertuswaarin het altaar werd gewijd door Hubertus
Schenck, bisschop van Yppuse. De zustersSchenck, bisschop van Yppuse. De zusters
namen de regel van St.-Franciscus  aan, laternamen de regel van St.-Franciscus  aan, later
die van St. Augustinus.die van St. Augustinus.
De eerste zusters, Machteld Cosijns, GhertrudisDe eerste zusters, Machteld Cosijns, Ghertrudis



TIDINGE VAN DIE OUDE

Detail uit de stadsplattegrond van Hogenberg uit
1585. Bij  de letter h in het terrein van het voormalig
Margriëtenklooster  en g &t van de Collatiebroede&
met de Pauluskapel. No. 14 is de ingang tot de
Patersteeg op de hoek van de Jeruzalemkapel.

Jan Emonts en Anna ~~~~~~~~~~~~  3ti11VllRbll
volgens een :~~~  skte van 13 september 1399 het
hui;  met de kapel, de binnenplaats, de boom-
gaard en de gebouwen met toebehoren, gelegen
aan de zuidzijde van de Spieringstraat voor altijd
in eigendom aan het klooster, benevens geld-
middelen, die werden verkregen uit de opbrengst
van een huis met touwslagerij en 13 bunder
land, gelegen in het land van Stein. In 1412
kreeg het klooster een besloten karakter.



TIDINGE VAN DIE GQUDE

Er meldden zich zoveel nieuwelingen aan, dat kring van de Broeders des gemenen levens, de
men tot uitbreiding van de gebouwen werd stichting van Geert Grote, een beweging die
gedwongen en een nieuwe kapel liet bouwen. in Gouda grote invloed had op het geestelijk
Alle inspanningen werden teniet gedaan toen klimaat. In 1446 aanvaardden drie Collatiebroe-
ook het Margrietenklooster in 1438 ten prooi ders  het huis met toebehoren uit de hand van
viel aan de nietsontziende stadsbrand, die slechts de H. Geestmeesters.
vijf huizen spaarde. In korte tijd werd het Tussen 1460 en 1485 vonden er op het terrein
klooster herbouwd, waarbij het kerkhof werd aan de Jeruzalemstraat zoveel verbouwingen en
vergroot, dat op 16 mei 1443 werd ingewijd. uitbreidingen plaats, dat er praktisch sprake wast In 1487 verrees aan de zuidzijde een muur en van een nieuw klooster. Van alle Goudse kloos-
besteedde men 8 pond Vlaams “aen calc, an ters werden door de Collatiebroeders het groot-
steen ende  willighen tot die muer te maken aen ste aantal huizen aangekocht, waaronder vijf
die zuytside van ons convent op dat oestereynde aan de “Beginenstege”, de toen gebruikte naam
ant water”. De muur, die 117 Rijnse guldens voor de Patersteeg. Na de erkenning van het
kostte kwam tot stand “in die vasten dattet soe klooster door bisschop David van Bourgondië
harde vroes (vroor) dat die metselairs  op onser op 14 juli 1462, werd in datzelfde jaar de
vrouwen avont annuntiatitionis (25 maart) niet kloosterkapel gewijd met vijf altaren. Deze St.-
meer wercken  en mochten om die vorst”. Pauluskapel werd vermoedelijk in 1549 opnieuw
Aangenomen mag worden dat het St.-Margrie- vergroot.
tenklooster tot in het midden van de 16de eeuw De kloosterlingen waren niet alleen afkomstig
een welvarend klooster was. Daarna moesten uit Gouda, maar uit alle delen van het land.
steeds meer eigendommen worden belast van- Inkomsten verkregen zij door het verlenen van
wege  de zware belastingen. In 1572, toen de onderdak aan betalende kostgangers, zoge-
stad zich bevrijdde van de Spaanse overheersing, naamde  commensalen, het copiëren, illustreren
kwam aan het vreedzame bestaan van het
klooster een eind. Een van de soldaten uit de
krijgsbende van Willem Lumey, Hans Aulter-
marck,  was de hoofdpersoon bij de verwoesting
van het Margrietenklooster. Uit de verklaring
die hij later aflegde, onder andere tegenover de
gouverneur van Gouda, Adriaen van Swieten,
bleek aan welke wreedheden en plunderingen
hij en zijn mannen zich hadden schuldig
gemaakt. Toen bij de invoering van de Her-
vorming de kloosters werden geconfiskeerd  ver-
kocht de stad het terrein voor 153 gulden aan
Huych Willemsz. Moel. In de verkoopacte van
22 juni 1584 werd Moe1 verplicht om de muur8 aan de Patersteeg intact te laten tot op nok-
hoogte. Tot in de twintigste eeuw hield de naam
“Het Verbrande Erf” de herinnering aan de
gebeurtenissen uit 1572 levend. Het behoorde

I aan een erfje aan de Groeneweg, genummerd
34-38, dat eenmaal deel uitmaakte van het
Margrietenconvent. De huizen zijn omstreeks
1975 gesloopt.

i
HET COLLATIEHUIS/ Reeds voor 1419 is er aan de Raemwegb, zoals

/ de Jeruzalemstraat vroeger heette, sprake van
/ een nederzetting van mannelijke tertiarissen, die
I in dat jaar naar Stein vertrokken. Hierna werd

het huis afwisselend bewoond door de Regu-
lieren en de Heilige Geestmeesters. Deze tracht-
ten het werk voort te zetten door regelmatig
priesters uit te nodigen om een collatie (dat is
een korte preek na de mis) te houden, een opzet
die dreigde te mislukken. In 1445 werd het huis De binnenplaats van het Weeshuis te Gouda.
een dochterinstelling van het Delftse Fraterhuis G. J.  Verspuy,  kleurenlitho,  1859.
St.-Hieronymusdal en daarmee ingeleid in de Coll. Stedelijk museum “Het Catharina Gasthuis”,



TIDINGE VAN DIE GOUDE

en binden van boeken, lesgeven en schrijfwerk
voor het stadsbestuur en de pastoor van de St.-
Janskerk. In 1505 aanvaardden de broeders als
schenking de Jeruzalemkapel, gesticht door de
priester Gijsbert Raet, met de verplichting in
de kapel bepaalde diensten waar te nemen.
Eveneens in 1505 werd een huis gekocht, gren-
zend aan de Jeruzalemkapel, waarmee hun bezit

De Pauluskapel kreeg later de bestemming van
Looihal. Hier werden de geweven  lakense stof-
fen voorzien van een loden zegeltje als kwa-
liteitswaarborg. Van circa: 1800 tot de opheffing
van het garnizoen in 1922 deed het gebouw
dienst als militair hospitaal en militair kleding-
magazijn. Daarna was er een garage gevestigd.
Het gehele complex werd in 1941 wegens bouw-

De dagelijkse diensten bestonden uit het opdra-
gen van de mis in de eigen kapel, en aan het
H. Geestaltaar in de St.-Janskerk, waar zij ook
in het koor elke donderdag de mis zongen. Voor
het dragen van de vaandels bij de jaarlijkse
processie op Sacramentsdag ontvingen zij een
vergoeding uit de kerkekas. De indruk bestaat
dat de verhouding tussen het Collatiehuis en
de parochiekerk zeer goed was.

was voltooid.

).

Het aantal kloosterlingen was door de tijden
heen heel verschillend. Omstreeks 1446 telde het
gebouw zes kloostercellen, later uitgebreid tot
acht. In 1478 waren er twintig bewoners, inclu-
sief vier commensalen, In 1533 was dit getal
vijftien en in 1573 nog zeven. Behalve het
opdragen van de mis in de St.-Janskerk en de
eigen kapel, werd dit door de broeders op gezette
tijden ook waargenomen in de kapel van het
kasteel van der Goude en later in het Catharina-
Gasthuis.
1572 werden soldaten van Lumey ingekwartierd
in het klooster. De overlast die de broeders  werd
aangedaan was zo groot, dat de overste Johan-
nes Rixtelius, vergezeld van de procureur Adri-
anus Textorius Lambertsz. een bezoek bracht
aan Lumey om te verzoeken het leven in het
klooster dragelijk te maken of de broeders in
de gelegenheid te stellen met behoud van hun
goederen te mogen vertrekken. Zij werden op
onmenselijke wijze bejegend: nadat ze van hun
kleren waren ontdaan werden ze in de doorn-
struiken van de kastceltuin geworpen en met
sabelhouwen om het leven gebracht. Door
toedoen van een Goudse vrouw, Maria Frans-
dochter, werden zij na acht dagen in hun eigen
kloosterkapel, vlak voor het hoofdaltaar begra-
ven. Op 3 november 1573 werd het convent
met al zijn bezittingen overgedragen aan de
H.Geestmeesters, die reeds lang eigenaar van
het huis waren, onder voorwaarde alimentatie
te zullen verstrekken aan de overgebleven Col-
latiebroeders. In de kloostergebouwen werd een
weeshuis gevestigd; enkele Collatiebroeders ver-
richtten er allerlei werkzaamheden en konden
zo in de hun vertrouwde omgeving blijven. De

valligheic 1 gesloopt.
Andere rramen voor de Patersteeg. behalve het
Middeleeuwse Beghìjnsteeg (1404j’zijn:  Papen-
steeg (1363), Mathijs Jansz.steeg (1394) en Col-
latiebroeders- of Cappelstraat (1648). De naam
Kapelsteeg komt ook voor in het Bevolkings-
register van 183C
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laatste overleed in 1629. Groot Charterboek.
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De Jeruzalemkapel op de hoek van de Patersteeg en
de Jeruzalemstraat, nu zetel van Kunstcentrum  Burg-
vliet, naar een kleurenlitho van G.  J.  Verspuy,  18.59.
Coll. Stedelijk museum ‘Het Catharina Gasthuis”.
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