
TIDINGE VAN DIE GOWDE

Koen Goudriaan

In 1426 stelt de medicus mr, Godevaert Sonder- Aan de interpretatie van de kloosterbeweging
danc  aan de Heilige Geestmeesters in die stad als geheel wordt elders aandacht besteed.* In dit
geld beschikbaar om jaarlijks op Sint Maarten artikel wordt uitsluitend ingegaan op het fei-
wijn te kunnen uitreiken aan instellingen met telijk  verloop van de kloostervestigingen te
een geestelijke signatuur. Onder de begunstig- Gouda rondom 1400. Het accent ligt op die con- :
den vinden we vier conventen: de ‘broers’ - venten die in verbinding staan met de Moderne \
waarmee ~vermoedelijk  de bewoners van het Devotie. De Cellebroeders en de Minderbroe-
Collaciehuis in de Spieringstraat zijn bedoeld -
en drie \ zusterkloosters  Uit andere bronnen

ders komen alleen zijdelings in het blikveld.g

weten we dat in dat jaar ook het convent van de Sint Margavvtha
Cellebroeders en het Minderbroederklooster al Een belangrijke bron voor de vroege geschiede-
bestaan: in totaal zijn er dus zes religieuze hui- nis van het kloosterleven in Gouda is de kroniek \
zen  in de stad. Buiten de poort; in het Land van van het Sint Margarethaklooster, het oudste
Stein, ligt bovendien het klooster Emrnaüs. convent van de stad. Deze kroniek - een kort

Een halve eeuw daarvoor waren er in Gouda verslag van de stichtingsjaren, aangevuld met
nog geen kloosters te bekennen. In de winter de tekst varrde belangrijkste privileges van het
van 1380/1  trof graaf Jan van Blois voorberei- klooster - werd in 1453 geschreven door Lam-
dingen met het oog op zijn naderend levensein- bert Willemsz, socius van de rector van het con-
de, Aan een reeks van Hollandse en Zeeuwse vent. Het vult de eerste bladzijden van het oud-
kloosters liet hij bedragen overhandigen ter be- ste bewaarde cartularium van het klooster.‘o  De
kostiging van de uitvaartmissen die daar moes- geschiedenis van het klooster neemt een aan- \
ten worden gehouden als het moment was aan- vang, wanneer in,1386  Machteld, de vrouw van ‘_
gebroken. Onder de opgesomde kloosters ko-
men geen Goudse voor.3  De eerste eeuw ~van

Casijn, enkele maagden om zich heen verzamelt
en een gemeenschappelijk leven gaat leiden in

zijn bestaan heeft de stad het geheel zonder een huis aan de Westzijde van ,de  Hofstraat ”
kloosters moeten stellen, dan worden er in en- (Spieringstraat). Na enkele jaren wordt dit huis \
kele tientallen jaren niet minder dan zes,à,zeven te klein. De vrouwen verhuizen dan (1393) naar
gesticht. In de loop~van  de vijftiende eeuw~zou de overzijde van de Spieringstraat. In 1396 ont-
het aantal kloosters nog langzaam oplopen tot
elf.4

vangt de gemeenschap privileges van de graaf
’

Deze feiten zijn bekend. Ze~zijn  door‘Jòhan-
van Blois en van het Goudse stadsbestuur; van

dit laatste privilege wordt de tekst gegeven,” ’
nes Taal in zijn uit 1960 daterende dissertatie ’
uitvoerig uiteengezet.5  Hernieuwd archiefonder-

Na het overlijden van Machtelds \ echtgenoot
voegen de vrouwen hun bezittingen bij elkaar, \

zoek heeft echter gegevens aan het licht ge- ‘doen afstand van hun aardse bezit en nemen de
bracht die door Taal over het hoofd zijn gezien. penitentieregel (de derde regel van Franciscus) \ :,
Zij maken precisering van de chronologie van aan. Dit speelt zich af in 1399.12  Een volgende \
de Goudse kloosterstichtingen mogelijk.6  Er is belangrijke stap wordt gezet wanneer de bewo- :
ook aanleiding opnieuw aandacht te besteden ners van dit huis, nu dus tertiarissen, zich laten \ \
aan de interpretatie die Taal heeft gegeven van besluiten. De toestemming daartoe wordt van ’
de opkomst van ‘de  kloosters in Gouda. Taal graaf Willem VI verkregen in 1411, de beslui- ‘,
plaatste deze ontwikkeling in het kader van de ting zelf vindt in‘ 1412,plaats.?  In deze zelfde
Moderne Devotie, de vroomheidsbeweging in jaren leidt de toevloed van steeds nieuwe kloos- ’
de Lage Landen die uitging van het optreden terlingen tot uitbreiding van de gebouwen en tot
van Geert Grote van Deventer(gestorven 1384). de bouw ,van  een nieuwe, aan Sint Margaretha
Economische factoren ter verklaring van de op- gewijde kapel ( 1416).14  Weer enkele jaren later _<
komst van de Goudse’kloosters werden door aanvaardt de gemeenschap van zusters aan de
Taal gewogen en te licht bevonden. Taal heeft \ 1
op dit punt kritiek gekregen7 Maar dat wil niet

Spieringstraàt de regel van Augustinus (1423):
voortaan leiden zij het leven van kanunnikes-

zeggen dat het pleit al is beslecht ten nadele van sen.15  Enkele maanden daarna, voorjaar 1424,. . . . . . . .*-1 . . 1.a _s . . 1 * . I . . . :
de spirituele verklaring die ‘laal  aanhing. sluit het Margarethaktooster zich aan bq  het



l Ten oos ten  van  he t  koor  van  de  St-Janskerk  bel*onden  zich  op  kor te  qfstand van  e lkaar  v ier  kioosters:  17 .  S t .
Margriet, 25. Klooster van de Collatiebroeders, I9.  Cellebroedersklooster en op n1: 20 dat van St. Catharina.

Plattergrond  E Hogenberg  (158.5)

nieuw gestichte kapittel van de Regulieren van grotendeels ontgaan. In de beginperiode verwij-
Den Hem bij Schoonhoven, Sint Hieronymusdal zen derden naar de leefgemeenschap aan de
in Delft en Emmaüs in het Land van Stein, het Spieringstraat meestal als Bagijnen.t9 Men
latere kapittel van Sion.i6 vindt ook wel eens de uitdrukking ‘gemene zus-

De rode draad in de vroege geschiedenis van teren’ .20 De naam ‘zusters van Sint Margaretha’
het klooster is die van het streven naar steeds duikt voor het eerst tweemaal op in het jaar
strengere observantie, de ‘ijver voor een vol- 1413, in een renteschenking door een Schoon-
maakter leven’ zoals de kroniek het formu- hovenaar  én in een regeling die het stadsbestuur
leertI  De bewoners van het convent leven eerst van Gouda treft met het oog op het financiële
als zusters des gemenen levens zonder klooster- beheer van het klooster.21  Misschien was op dat
regel, nemen dan de derde regel van Franciscus moment de vergrote kapel, die in 1416 gewijd
aan, laten zich enige tijd later besluiten en gaan zou worden, al in aanbouw en had men het be-
tenslotte over tot de strengere regel van Augus- sluit reeds enomen deze aan Sint Margaretha
tinus, die aflegging te wijden.2 2g
vereist. Het procédc k Over de voornaamste étappes in het vroege
elders voor en is mt :- bestaan van het Margarethaconvent licht de kro-
ven.i8  De kerkrechLellJKe  IIIIPll~clLlc~ vall  ucLe niek ons dus duidelijk in, en uit andere bronnen
stapsgewijze opklimming naar een volledig afkomstige informatie bevestigt de betrouw-
kloosterleven zijn de gemiddelde tijdgenoot baarheid van de kroniek,
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T I D I N G E  V A N  D I E  GOUDE

De Broeders des Gemenen Levens instanties werden vrijgesteld. Eén van de bepa-
Rondom de voorgeschiedenis van de meeste lingen luidde: ‘die begaven ende  die brouwers
andere Goudse kloosters heerst daarentegen en sellen niet gheven van der bier, dat zy selver
diepe schemering. Goed gedocumenteerd is al- binnen huus brouwen’.29  In het Verhuurboek
leen de sinds 1416 voorbereide en in 1418/9 dat deze notitie heeft bewaard, is vervolgens
geëffectueerde vestiging van de Minderbroe- door dezelfde hand het woord ‘brouwers’ door-
ders.23  Enig houvast hebben we ook nog bij de gehaald en vervangen door ‘broeders’ - een
Cellebroeders of Alexianen. In 1395 stelt een noodzakelijke verbetering, want in de bierstad
particulier aan de stad een huis met erf in de Gouda alle brouwers de binnenaccijns kwijt-
Rozendael ter beschikking ten behoeve van de schelden zou natuurlijk onzinnig zijn, Vrijge-
‘arme broeders die men Lollaerds hyet’. Twee steld zijn dus, naast gasthuizen enzovoort, de
leken worden als bestuurders aangesteld en een ‘begaven’ en de ‘broeders’. Heel informatief is
regeling getroffen voor het geval de vestiging dat nog niet, want wie zijn de ‘begaven’? Gaat
mocht mislukken.24 Of dit laatste is gebeurd is het om begijnen, dus om de vrouwengemeen-
niet duidelijk. In ieder geval zijn ze er in 1417 schap rondom Machteld Casijns? Maar een der-
nog (of weer), wanneer ze een perceel naast hun gelijke verschrijving gaat nogal ver, bovendien
huis aan het Rosendael in pacht nemen.“3 was het zusterhuis al in 1396 van schattingen

Maar bij de Goudse huizen van broeders en vrijgesteld.‘” We blijven dichter bij de tekst
zusters van het gemene leven moeten we het wanneer we ‘begaren’ lezen en dit woord inter-
met enkele snippers informatie doen. Over de preteren  als ‘begarden’. De Goudse magistraat
broeders hebben we pas wat meer duidelijkheid, stelt dus twee mannenconventen vrij van de bin-
wanneer ze in 1419 de stad verlaten en zich in nenaccijns. Met de ‘broeders’ is dan gedoeld op
het Land van Stein vestigen. Wat zich daarvóór de ‘arme broeders die men Lollaerds hyet’, de
afspeelde is nauwelijks bekend. Alleen vermeldt Cellebroeders. De begarden zijn de mannelijke
de kroniek van het fraterhuis - dat wil zeggen: tegenhanger van de begijnen: de Broeders des
van de (latere) Collatiebroeders - dat sinds vele Gemenen Levens. Ook elders werden de man-
jaren vrome paters en broeders onder de derde nelijke volgelingen van Geert Groote wel als

I regel van Franciscus hadden samengeleefd in ‘begarden’ aangeduid.”
[

$
een aan Gregorius gewijd convent aan de Spie- Is deze interpretatie acceptabel, dan kunnen
ringstraat. Eén van de tot dit complex behoren- we ook voor de broeders van het Goudse Gre-

) de panden zou de kern worden van het latere goriushuis een étappegewijze adoptie van het
fraterhuis, maar toen waren de oorspronkelijke reguliere leven reconstrueren. In (of voor) 1398

1 be;;ters  al geruime tijd naar Stein uitgewe- woonden ze als Broeders des Gemenen Levens
Y zonder kloosterregel bijeen in de Spieringstraat.
i Hoe lang het verblijf aan de Spieringstraat In 1399 of kort daarna zullen ze tertianen zijni: heeft geduurd, zegt deze kroniek er niet bij. geworden. En ten tijde van hun vertrek naar hetii
B; Blijkens een terloopse vermelding van de ‘broe- Land van Stein gingen ze over naar de leefwijze
1 deren’ in de Spieringstraat in 1405 waren ze er van de reguliere kanunniken.
H op dat moment a1.2 Twee elkaar versterkende Onduidelijk is alleen nog het verband tussen
IIi aanwijzingen staan echter toe het leven van dit hun verhuizing en de aanneming van de regel
1

i

mannenconvent nog eens tenminste zeven jaar van Augustinus. Van Heel dateert, zonder be-
eerder te laten aanvangen. Tijdens de conferen- wijs, de adoptie van deze regel door het Grego-
tie, gehouden te Amersfoort rond Pasen 1399, riushuis op 1418 (tegelijk met Den Hem en
waarop werd besloten tot de oprichting van het Hieronymusdal) en laat deze stap dus vooraf-
Utrechtse kapittel - als verbond tussen kloosters gaan aan de verhuizing.32  Ypma doet hetzelfde,
van de derde orde in het bisdom - was ook een zonder zich voor de regel op 1418 vast te leg-
Gouwenaar aanwezig, een zekere heer Harman. gens3  Meer recent heeft Vermaseren echter ge-

l Deze broeder komen we later tegen als prior suggereerd, dat de aanneming van de Augustij-
van het klooster Stein. 28 Dan ligt het voor de nerregel en de vestiging in de polder samenvie-
hand aan te nemen, dat hij in Amersfoort de len.s4  De bronnen lijken deze laatste opvatting
Goudse broedergemeenschap vertegenwoordig- te steunen. De al genoemde kroniek van het fra-

1 de. Zoals zoveel conventen elders in datzelfde terhuis geeft weliswaar niet echt uitsluitsel. Hij
jaar dachten de Goudse broeders er over de der- vermeldt alleen dat de broeders uit Gouda ver-
de regel van Franciscus aan te nemen. trokken ‘vanwege ruimtegebrek, omdat ze iets

Een jaar eerder nog, in 1398, stelde het groots van plan waren’ .3’ Meer duidelijkheid
/ Goudse stadsbestuur nieuwe tarieven vast voor verschaft echter een kort kroniekje van ‘-et

de accijns op in de stad zelf gedronken bier, de klooster Stein.‘6  Volgens dit kroniekje p
zogenaamde binnenaccijns. Enkele personen en de Bastaard van Blois, heer van het La
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l Be laatst o~~ergehleverz  toren ~*arz  het qfiebroken kasteel I’an der Goude,  met daarboven ny:  15, u’nar  het Minder-
broedersklooster stond. Bij m  29 het 0. L. Vrouwe gasthuis. Plattegrond E Hogenherg (158.5)

Stein, aan de betrokken broeders toestemming den, na enige tijd hebben afgestoten, wijst in
om in Stein een klooster ‘op te richten’. Ook dezelfde richting.
van de pastoor van Haastrecht en van de bis-
schop van Utrecht verkregen zij consent. De De overige vrouwenkloosters
kronikeur meldt dat er van deze consenten goe- Dan komen we nu toe aan de lotgevallen van de
de oorkonden beschikbaar zijn, en zegt tenslotte overige Goudse vrouwenkloosters. Over deze
dat het eerste begin van het klooster in 1419 is conventen weten we zo weinig dat zelfs aantal
geweest. Nu zijn de genoemde oorkonden niet en identiteit niet geheel vast staan. Het vroegste
bewaard gebleven, en van de betrouwbaarheid bewijs voor het bestaan van vrouwenconventen
van dit kroniek’e mag men ook geen al te hoge

:’
náást het Margarethaklooster dateert van sep-

dunk hebben.s Maar er is toch weinig aanlei- tember 14 19. De magistraat van Gouda stelt dan
ding te denken, dat de kroniekschrijver zich een keur vast voor het giIde  van linnenwevers.
vergiste, toen hij de stichting van het klooster Daarin neemt hij de bepaling op dat de ‘suste-
en de vestiging ervan in het Land van Stein liet ren op die Viver’ niet meer dan vier linnentou-
samenvallen en één en ander in 1419 plaatste. wen in werking mogen hebben en de ‘arme sus-
Men kan alleen nog raden naar het werkelijke teren’ niet meer dan drie. Bovendien mogen er
motief voor het vertrek. Was dit alleen ruimte- geen nieuwe vergaderingen van ‘geestelic lu-
gebrek? Of speelde ook mee, zoals Vermaseren den’ bijkomen die linnentouwen zetten.4”
aanneemt, dat bij de teruggetrokken leefwijze Tot een minimum van drie vrouwenkloosters
van de Augustijner kanunniken een verblijf op komen we met de oorkonde van 1422, waarbij
het platteland de voorkeur genoot?3”  De door de bisschop de clausuur oplegt aan en$e  huizen
Ypma beschreven tendens van de mannenkloos- van tertiarissen in de Spieringstraat, Omdat
ters van het kapittel van Sion, om zich meer en het Margarethaconvent op dat moment al beslo-
meer aan de zielzorg te onttrekken, maakt dit ten is, zijn minstens twee ándere huizen be-
inderdaad aannemelijk.39 Ook het feit dat de doeld. Eén daarvan was gevestigd in een pand
regulieren van Stein het Collatiehuis, het steun- vlak bij het Margarethaklooster. Dit blijkt uit
punt voor apostolaat dat ze in de stad aanhiel- twee gegevens. Wanneer de zusters van Sint
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Margaretha zich aansluiten hij het kapittel van \ nàar de Nonnen achter de kèrk, dat wil zeggen‘
Den Hem, Delft en Stein (1424),  treffen zij in Sint Margaretha, naar Sint Marie (de nonnen op \. \
verband met de kapeldienst ook een regeling \ de Gouwe) en naar een derde zusterhuis, bij-
voor ‘der susteren  huse die bi ons staen’.  Op 1 ,vòorbeeId  Sint Catharina. Daarmee is nog niet
ditzelfde huis moet ook zijn gezinspeeld in een gezegd dat de identificaties in de toevoegingen ’
oorkonde van 26 januari 1421, waarmee Jan correct zijn. Uit het voorgaande blijkt al. dat de
van Beieren aan de ‘maagden en weduwen die ‘nonnen achter de kerk’ niet met de bewoon-
in de Hofstraat wonen’ verlof geeft, een beslo-~~ ~‘sters  van het huis ‘ten Viver’ gelijk gesteld mo- \
ten klooster van de Augustijner orde te stichten gen worden.
in een hofstede die van Dirk van der Goude was Voor een correcte, identificatie is het nodigs’
geweest.4’  De ligging van dit perceel is bekend: \ aan nóg een notitie aandacht te schenken, De \
het ligt op korte afstand zuidelijk van het pand,, 1 t
aan de Spieringstraat dat Machteld Cosijns in 1
1393 had betrokken.44

\ \
t

Het andere klooster in de bisschoppelijke ’ : *
:~

hotiandse partqwisten. ue  Jaren 14~3-14~8
oorkonde van 1422 zal weer het huis ‘opten \ vormden de tumultueuze periode waarin Jacoba
Viver’ zijn, want dit ontvangt enkele maanden van Beieren te Gouda resideerde. Toen zij in
later ook van hertog‘Jan  van Beieren verlof om 1427 een alliantie sloot met één van de preten-
zich te laten besluiten tot een klooster van de ‘denten  die ,de  Utrechtse bisschopszetel claim- \
Franciscaner  of een andere orde.45  De besluiting \ den, Rudolf van Diepholt, kwamen de kloosters,
van minstens één van deze twee kloosters zal die aan de andere pretendent, Zweder van Cu-
zijn uitgevoerd vóór 28 nov. 1423: op die datum, \ \ lemborg, trouw waren, in de problemen. Het \

I : wordt in een belending in de Spieringstraat mei- >‘,’ kanunnikessenklooster te Oùdewater moest
ding gemaakt van de ‘oude besloten Susteren’ - zelfs de wijk nemen naàr het veilige, want Ka-
blijkbaar dus: het Margarethaklooster - ) eens ‘\ beljauwse  Leiden.” Voor het Goudse convent
uitdrukking die alleen zin heeft als er ook nieu- bezuiden Sint Margaretha vond men een oplos-
we besloten zusters bestaan.4” sing door de zusters in twee groepen te splitsen:

Weer twee jaar later worden er éen  mannen- de jonge en sterke nonnen gingen naar een
en drie vrouwenkloosters bedacht in de fundatie nieuw klooster op de Gouwe, de zwakkere wer-
van meester Godevaert Sonderdanc. Deze stelt den liefderijk door het Margarethaklooster op-
geld beschikbaar om jaarlijks op Sint Maarten genomen5’ Taal heeft terecht geconstateerd dat
wijn te laten uitdelen onder andere ‘ten broers, de oorsprong van het Mariaklooster op de Gou-
ten groten susterenhuys, ten viver, ten armen we gezocht moet worden in dit zusterhuis zui-
Susteren van sinte Marien’ .47  Bij deze tekst delijk  van Sint Margaretha.“” In de tekst van de
moeten we iets langer stilstaan. Het gaat om een fundatie van Sonderdanc herkennen we dit
inschrijving in het Heilige Geestmeestersboek. klooster L  dat later het rijkste van de stad zou
Taal, die eruit citeert via Walvis, houdt dit boek worderis  - itì de ‘arme Susteren (van sinte Ma-
voor verloren4s Het register, het zogenaamde rie)‘. Achter het ‘grote susterenhuys’ zalm  dan
Fundatieboek, bevindt zich echter nog in het wel het Margarethaklooster schuilgaan, en niet ’
archief van het Weeshuis. Daar hoort het ook ,het  Catharinaklooster zoals Walvis, Van Heel,
thuis, aangezien het Weeshuis de juridische en Taal dachten.54 In het ~verlengde  hiervan zul-
voortzetting van het college van Heilige Geest- len we in het nieuw  te stichten55  kanunnikessen-
meesters is. Nu is dit Fundatieboek opgesteld in huis van januari 1421 én in de linnenwevende‘
het midden van de zestiende eeuw. Uit één of ‘arme Susteren’ van 1419 eveneens het Maria- \
meer oudere registers werden toen die bèpalin- klooster mogen’ herkennen.56 \
gen ,overgenomen  die op dat ,moment nog rele- Maar welk klooster is dan bedoeld met het
vant waren. Soms werden  daaraan eigentijdse huis \ ‘ten Viver’? Taal heeft aannemelijk ge-
notities toegevoegd, zonder dat in de tekst dui- maakt dat we dit huis moeten zoeken in de om-
delijk werd aangegeven wat oud was en wat geving  van de Vijverstraat, aan het zuideinde
nieuw. Dit lijkt zich ook bij de fundatie van Go- van de Spieringstraat. De naam van deze straat
devaert Sonderdanc te hebben voorgedaan. De \ bewaart de herinnering aan een ‘viver’ , die
overgeleverde tekst luidt als volgt - de vermoe- waarschijnlijk heeft behoord tot de noordelijke
delijk later toegevoegde ,woorden  zijn gecursi- \ of,oostelijke  omgrachting van het kasteel van
veerd - : ‘ten broers nu collacybroeders,  ten Gouda.57  Later in de vijftiende eeuw~is  in deze
groten susterenhuys, ten viver nu die nonnen omgeving geen vrouwenklooster meer te vin-
achter die kerck,  ten armen Susteren vàn sinte den. Taal houdt het voor het meest waarschijn-
Marien’ .49 We moeten aannemen dat de uitde- lijk, dat ‘ten Viver’ is ondergegaan5*  Het ZOU
lingen in de zestiende eeuw inderdaad gingen echter ook kunnen dat ‘ten Viver’, evenals het \
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zusterhuis van Sint Marie, is verhuisd. De om- hoofd van dit convent heeft gestaan (vergelijk
geving  van de Vijverstraat werd later voor een Machteld Cosijns: 13861425 !),  behoeft de ge-

l -
flink deel in beslag genomen door het klooster lijkstelling van het Catharinaklooster met het
van de Minderbroeders: misschien hebben de huis ‘ten Viver’ op chronologische gronden al-
zuster van ‘ten Viver’ voor hen moeten uitwij- thans niet onmogelijk te zijn.
ken. Het feit dat ‘ten Viver’ nog in de zestien- Helemaal bevredigend is dit nog niet. Taal
de-eeuwse weergave van de fundatie van Son- heeft gewezen op de relatie die sommige kloos-
derdanc wordt genoemd, zij het met onjuiste ters met gasthuizen lijken te hebben gehad. Aan
identificatie, wijst ook op continuïteit. Het het zuideinde van de Spieringstraat, direct ten
klooster dat het meest in aanmerking komt om noorden van de Hoefstraat en op korte afstand
als de voortzetting van ‘ten Viver’ te worden van de Vijverstraat, heeft het Sint Elisa-
beschouwd, is dat van Sint Catharina. Er zijn bethsgasthuis gestaan. Kunnen de zusters van
aanwijzingen dat dit tertiarissenklooster in ou- ‘ten Viver’ niet zijn overgebracht naar dit gast-
derdom  voor Sint Marie niet veel onderdoet.“’ huis om zich daar aan de verpleging te wij-
H e t treedt, onder de naam van Zuster-Ida-kloos- den?63  Taal merkt op dat dit gasthuis ook

éénmaal, in 1481, als ‘klooster’ wordt aange-
duid.@ Hij ziet echter over het hoofd, dat het
Elisabethgasthuis in dat jaar pas is gesticht.65
Waar zijn de zusters van ‘ten Viver’ tussen
1426 en 148 1 dan gebleven? Ook met het gege-
ven dat de bewoonsters van Sint Catharina soms

drik van Arnhem, introduceert de stichteres Ida worden aangeduid als ‘zusters van St. Catharina
Engbrechtsdr als de persoon die hem tijdens een en St. Elisabeth’ kunnen we daarom niet veel
moeilijke periode troostte met het voorbeeld dat beginnen.66  Zouden de zusters van Sint Cathari-
‘in haar tijden’ de vestiging van het Catharina- na zich ooit aan de verpleging hebben gewijd,
klooster ook niet zonder problemen was verlo- dan was dat eerder in het gasthuis aan het Ro-
pen: dat suggereert dat deze al geruime tijd ge- sendael, dat in 1443 eenmaal wordt vermeld en
leden plaatsvond.“” Als we bereid zijn aan te dat in de onmiddellijke nabijheid van het zuster-
nemen dat Ida drie à vier decennia lang aan het Ida-huis lag.“’ De precieze filiatie van al deze

E Hogenberg (1585)
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religieuze instellingen ontgaat ,ons  bij gebrek
aan bronnen. Als meest waarschijnlijke moge-
liikheid houden we het er maar op, dat het huis
‘ten  Viver’ werd voortgezet in het zuster-Ida-
huis en uiteindelijk in het Catharinaklooster.

Conclusie ‘,  \
Samenvattend signaleren we in een halve eeuw
tijd vier kloosterstichtingen in Gouda die met de
Moderne Devotie in verband  kunnen worden
gebracht:  De voorgeschiedenis  van het
Margarethaklooster reikt terug tot 1386, de be-

Sint Clara woners van dit convent leefden als zusters des
Aan het slot van dit overzicht van de vroege gemenen levens tot 1399, werden toen tertiaris-
Goudse kloostergeschiedenis resteert nog de sen, lieten zich in 1412 besluiten en namen in
taak om één veronderstelde stichting van de 1423 de Augustijnerregel aan. Broeders des ge-
jaren 1420 naar het rijk der fabelen te verwij- menen levens worden voor het eerst gesigna-
zen.  Het gaat om het tertiarissenklooster Sint leerd in 1398 - hoe lang hun gemeenschap dan
Clara in Hondscoop (tegenwoordig: Turfmarkt al bestaat is onzeker -. Op een onbekend tijdstip
noordzijde). Taal dateert dit convent van 4 no- nemen ook zij de derde regel van Franciscus
vember 1429, op grond van een oorkonde die aan, en in 14 19 verhuizen ze naar het Land van
zich in het Archief van de Sint Jan zou bevin- Stein en gaan bij die gelegenheid over tot de
den.68  Hij beroept zich bovendien op een alleen regel van Augustinus. Via het legaat van heer
door Walvis bewaarde oorkonde uit 1475, waar- Dirk Florisz van 1425 is de geschiedenis van
in gezinspeeld wordt op een interventie van de deze broeders bovendien verbonden met die van
graaf van Charolais bij het Goudse stadsbestuur de later in Gouda gevestigde Collatiebroeders.
in 1466 ten gunste van het dan al lang bestaande In 14 19 blijken nog twee andere zusterconven-
tertiarissenconvent. De graaf, de latere Karel ten te bestaan - hoe lang ze er dan zijn is onbe-
de Stoute, drong er bij het stadsbestuur op aan kend - : de ‘arme Susteren’ en het huis ‘ten Vi-
voor de slecht behuisde zusters van Sint Clara ver’. De ‘arme Susteren’ nemen kort na het
een klooster te timmeren. Dit klooster kwam er Margarethaklooster eveneens de Augustijnerre-
ook, en wel aan de Nieuwe Haven. Na enige tijd
werd het omgezet in een Clarissenklooster.

Is het ~1 verrlacht  dat tussen 1429 en 1466 dit,_ -^ . -_--____  -__ _- _-__  -- - -- _~~
tertiari ssenhuis geen enkel spoor heeft achterge-
laten - het wordt ook niet genoemd in de over--___--. ~~~-.
eenkomst  van de kloosters met de linnenwevers
van 19 dec,  1453 7o - , het feit dat de door Taal
vermelde oorkonde ‘van 1429 onvindbaar is
maakt de zaak nog twijfelachtiger. Bovendien

gel aan, en omstreeks 1428 verhuist het belang-
rijkste deel van hen naar een lokatie aan de
Gouwe: het Mariaklooster. De bewoners van_-_--_  _ _ _ - _~~_  .
het huis ‘ten Viver’ waren en bleven tertiaris-
sen; in 1422 lieten ze zich besluiten. OP een
onbekend later tijdstip verhuisden ze naar het
Rosendael, waar het convent voortaan als Zus-
ter-Idaklooster of Catharina (- en Elisabeth)
klooster bekend stond.- I -

Behalve deze vier kloosters gaat het bestaan
van nog twee mannenkloosters tot deze halve
eeuw terug: de Cellebroeders (1395) en de Min-
derbroeders (1418/9).  Laatstgenoemd klooster

“““IU.5
te vergeeten en staet, die voorsz  Susteren een
Clooster  van haer  Order. genoemt St. Claren,

moet als het jongste van de hier besproken con-
venten worden beschouwd.

_----.-- ..~~~ .~~ ‘G

‘\ binnen onse Stede voorsz  die van outs gehei  NOTEN
ten is Hontscop, begonnen, en eensdeelen
aftervolget hebben by oirloff ende  toelatinge
der Stede voorsz  enz.

Hier staat duidelijk dat het initiatief tot de stich-
ting genomen is door Karel. Vóór 1466 bestond
het klooster dus niet. Verwarrend is wel de zin-
snede ‘die van outs geheten is Hontscop’. Om-

1. Tenzij anders vermeld, bevinden archiefbronnen zich in het
Streekarchief Hollands Midden te Gouda. Bij de aandui-
ding van archieffondsen wordt het woord ‘Archief’ wegge-
laten
Waar dat opportuun is, wordt verwezen naar de regesten bij
Goudse archiefbronnen vervaardigd door J. Taal (Kloos-
ters) en J.E.J. Geselschap (Gasthuizen, Sint Jan, Weeshuis,
Leprooshuis).

dat de oorkonde even daarvoor de naam van het
klooster al geeft als ‘Sint Clara’ - en het in an-
dere documenten nooit ‘Hondscoop’ wordt ge-

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
GA = Gemeentearchief

noemd - ligt het vermoeden voor de hand dat
Walvis iets heeft weggelaten, bijvoorbeeld ‘0~
een plaats die van outs geheten is Hontscop’.

StrAK  = Streekarchief Krimpenerwaard  te Schoonhoven
OA = Oudarchief
RA = Rechterlijk Archief
GB = Archief Graven van Blois

Daarmee vervalt de lange voorgeschiedenis van
dit convent. Sint Clara is een laatkomer onder

GM  = Archief Graven van Holland
AAU =  Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom



TllXNGE  VAN DIE GOUDE

BBH = Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom 21,  Resp. Kloosters regest 232 (28 aug. 1413) en OA inv. 288
Haarlem f. 90 = L.M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Emb-

BMHG = Bijdragen en Mededelingen van het Historìsch den, Rechtsbronnen der stad Gouda. Werken OVR 2e reeks
Genootschap nr. 18 (Dt :n  Haag 1917) 70-71.

NAKG = Nieuw Archiefvoor de Kerkgeschiedenis 22. Kroniek f: 4.
OKG = Bijdragen Oudheidkundige Kring ‘die Goude’ 23. Zie Taal,

24. Kloosters
2. Archief Weeshuis inv. 2 1 f.41-41v.  Voor de familie Son- Goudse 1

derdanc zie G. de Moor, ,“Het  middeleeuwse Goudse ge-
slacht Sonderdanc en Lidwina van Schiedam”, Ons Gees-
telijk  E$68  (1994) 76-105; maar de fundatiebrief van 1426
wordt door haar niet genoemd, en de mededelingen over de
sterfdatum van mr. Govaert Sonderdanc (p.87) zijn onjuist.

3. ARA, GB 108 f.80.

Goudse kloosters,  28-3 1 .
regest 162 (27 mei 1395); tekst afgedrukt Taal,

4. Stein moet als een voluit Gouds klooster worden be-
“schouwd:  K. Goudriaan, “Het elfde klooster. Over een
handschrift afkomstig uit het convent Emaus in het Land
van Stein”, in N.D.B. Habermehl e.a. ed., Zn de stad van
die Goude(Delft 1992) X7- 122.

5. ‘Johannes Taal, De Gouclse  kloosters in de middeleeuwen
(diss. Nijmegen; Hilversum 1960). ’

6. Aanleiding tot dit archiefonderzoek is de voorbereiding van
een aan Gouda gewiid  deel van de Gei’llustreerde  Beschrij-
ving onder auspiciën van de Riikscommissie voor de Mo-

,numentenheschrijving.
7. D.E.H. de Boer, Graaf en Xr@îek  (Leiden 1978) 280. \

rCZo&ters,  1  i9/200. Voor. de mogelijke achter-
grond: Taal, Goudse kloosters, 25-28.

25. Sint Jan regest 271 (25 nov. 1417). Deze oorkonde niet bij
Taal.

26. A.H.L. Hens&, ‘Hemic  van Amhem’s kronyk van het fra-
terhuis te Gouda’, BMHG 20 (1899) 1-46, hieruit 10.

27. Gasthuizen regest 232 (13 mei,  1405). Tot zover ook Taal,
Goudse kloosters, 5-6, met afwijkende bronvermelding in
d e  n o o t .

28. Goudriaan, ‘Gouda en de Moderne Devotie’, 124.
29. OA 288 f. 62; Rollin, Rechtsbronnen, 24.
30. Kloosters ‘, regest 166 (22 febr. 1396).
31. C. van de :r  Wansem s.c.j.,  Het ontstaan en de geschiede&

der Broedersch.ap  van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven
1958) 153. R.R. Post,  The Modem Devotion (Leiden 1968)
278.

32. Van Heel, ‘De reguliere kanunniken van het klo&.ter  Em-
maus in 1 let land van Stein’, BBH 62 (1953) 32-69, aldaar
3 3 . , \

8. \ K. Goudriaan, “Gouda ei de Moderne Devotie”,, Hìsto-
ris&  7ijdschr$  Holland 27 ( 1995) 119-  14 1.

9. Voor de Minderbroeders zie: D. van Heel, De Mirìderbroe-
ders te Gouda. TI  delen (Gouda 1948). Taal, Goudse kloos-
ters,  passim, vooral 28-33. F.A.H. van den Hombergh,
“Brugman en de brede weg. De invoering der observantie
te Gouda nader bekeken”, Franciscana 41 (1986) 99-  120.

10. Archief Kloosters inv. 95 f.l-óv; hierna kortweg: Kroniek.
ll.  Kroniek f. 1 v. met tekst van het privilege van het stadsbe-

stuur f.lv-2v.  = regest 166 (22 febr. 1396). F.W.J. Koom,
“Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne De-
votie tegenover vrouwenmystiek en -ascese”, Ons Geeste-
lijk  Erf  66 (1992) 97-114,  aldaar 108, signaleert de over-
eenkomst van dit privilege met een vergelijkbare regeling
voor het zusterhuis te Rhenen en merkt op dat dit bestuurs-
model op rechtstreekse invloed van de Moderne Devotie,
wi j s t .

12. Kroniek f.2v,  met nottiële  oorkonde over de afstand van’
privébezit f. 2v-3  = regest 180 (13 sept. 1399),  transfix met
goedkeuring van de bisschop f.3v.  = regest 181 (16 sept.~
1399) en oorkonde waarin graaf Albrecht van Beieren zijn
instemming betuigt f. 3v-4  = regest 182 (26 sept. 1399).

13. Toestemming van Willem VI: f. 4 = regest 229 (3 okt.
1411). Besluiting  volgens de kroniek f 4. op Sint Paulus’

conversie (25 jan.) 1412.
14. Kroniek f..4.  De kroniek bevat een tegenstrijdigheid: vol-

gens f.2v zou het klooster al vóór 1399 een Margarethaka-
pel hebben gehad. D. van Heel, ‘Het Sint Margareta kloos-
ter te Gouda’, OKG 6 (1949) 55-95. hieruit 60 en 63.

. Kroniek f. 5 (11  okt. 1423). ’

. Kroniek f.5 en de desbetreffende oorkonde d.d.  24
‘febr.1 424 op f. 30 (regest 263). Voor de beslissende in-
vloed van het Schoonhovense klooster Den Hem op de reli-

~gieuze  ontwikkeling in Gouda zie K.  Goudriaan, ‘Willem
Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem’, te
verschijnen in Historische Encyclopedie Krimpenerwaard.

17, Kroniek f. 5.
18. E. Ypma o.e.s;a.,  Het generaal kapittel van Sion. Zijn oor-

sprong, ontwikkeling en inrichting (Nijmegen en Utrecht

19. ‘Bagijnen’ ,als  belending in de Hofstraat: OA ‘288 f. 12v
(1394); ‘arme begijnen in de Hofstraat’ in het privilege van
de Goudse magistraat: Kloosters regest 166  (1396); ‘bagij-
nen’ in belending Hofstraat: OA 288 f.30v (1404); ‘Beghi-
nenstege’: kloosters regest 208 (20 nov. 1406) en in de’
gasthuislegger 1408-1422: Gasthuizen inv. 544 f.4; en zelfs
nog in 1417: Kloosters regest 241 (3 jan. 1417). Taal,
Goudse kloosters, 12-  14, heeft afdoende beargumenteerd
dat Gouda nooit een echt begijnhof heeft gehad.

20. Kloosters regest 187 (14 april 1400).

33. Ypma, Gëneraal kapittel, 37. ’
34. B.A. Vermaseren, Het klooster ‘Sanctu  Maria in Morzie

Sion’ tussen Del! en Rijswijk 1433-1574 (Pijnacker 1981)
41; in tegenspraak daarmee echter: 37 n. 60.

35. Hensen, ‘Henric  van Amhem’s Kronyk’, 10: propter angus-
tiam loei,  quia grandem rem intendebant.

36. Hoogheemraadschap Leiden, Archief polder Willens inv. 1.
Edities: I.W. [Ignatius Walvis], Beschryving der stad
Gouda 11 (Gouda en Leiden z.j.[1714?]  121-123. H.A.G.
Vorstman, ‘Het klooster Steyn, of Emmaus, bij Gouda. Uit-
treksels uit een hs. uit dat klooster afkomstig’, NAKG 1
(1855) 327-342. \

37. Goudriaan, ‘Het elfde klooster’, 104.
38. Vermaseren, Sion, 41.
39. Ypma, Generaal kapittel, 95vv.
40. OA 288 f.93. Rollin, Rechtsbronnen, 81/2  leest ten onrech-

te ‘op die muere’ in plaats van ‘op die Viver’.
41. S.  Muller Fzn, Regesten van,het  archief van  de bisschoppen

van Utrecht 11 (Utrecht,l918)  nr. 2312 (22 nov. 1422); vgl.
Taal, Goudse kloosters 8 n. 27.

42. Kloosters, regest 263.
43. ARA, GH 232 f. 8v;  Handschriften 3e Afd. 1A: Supple-

onjuiste datering.
44. Voor de lokatie vah  Sint Margaretha  in de beginperiode

hebben 11le de volgende gegevens: Kroniek, f.lv:  ‘qui  qui-
dem locu IS a parte austtali Symonis die Leedige confinia
attigit’. 1>it  zou dus betekenen dat dit pand zuidelijk be-
grensd werd door het perceel van Simon die Ledige. Twee
andere fcjrmuleringen lijken eerder te impliceren dat het
Margaret haconvent ten zuiden van het erf van Simon die
Led&e  lag: ‘naast Symon die Leeghen zuutwaerts’ (oor-
konde van 22 febr. 1396 = regest 166) en ‘a parte meridio-
nali iuxta aream et domum  Symonis die Ledige continue
situatam’ (oorkonde d.d. 13 september 1399 = regest 180).
In een onlangs door drs. Bart Ibelings herontdekt hofstede-
geldregister uit plm. 1390 (ARA, Rekenkamer Reg. inv.
722) vinden we van noord naar zuid aan de Spieringstraat
de volgende percelen: Koster  Gielisz, Symon de Ledich,
Gheriit Bemtsz, Dirc van der Goude. Het zusterhuis van
Machteld Cosijns neemt, afhankelijk van de interpretatie,
dus de plaats in van het huis van Kosten Gielisz of van dat
van Gheriit Bemtsz, het huis van de maagden en weduwen
van 1421 volgt (vrijwel) onmiddellijk in zuidelijke richting.
Men zou in Kosten Gielisz (Costijn Gillisz) graag de
echtgenoot van Machteld herkennen, maar dat is onmoge-
lijk. De naam Casijn / Cosijn is niet gelijk aan Costijn. En
Costijn Gillisz’ politieke carrière kunnen we volgen tot in
de jaren 1420, toen hij als fervente Hoek werd uitgeran-
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45. ARA, GH 212 f. 76; zie Supplement Van Mieris.  Datum:
l’? im 1433 (niet 1433 ~nalc  Tm1  Cnmfr~  Gfnnrt~rr  52 GOUDA IN DE TWEEDE
--  .l---‘ -  ‘--  \----- -  .-->  -----  1111) vv”mu”I  ,.*Y”“II*  Y, ”

wil).
46. Oudemannenhuis, oorkonde d.d. 28 nov. 1423.
47. Weeshuis inv. 21 f. 41-41~.
48. Walvis, Beschryving, 11,156. Taal, Goudse kloosters, 41.

Merkwaardigerwijs blijkt enkele bladzijden verder (42/3),
dat Taal het wél in handen heeft gehad! Zie ook p.  1 .

49. Wellicht moeten ook de laatste drie woorden als toevoe-
ging worden beschouwd: van sinte Marien.

50. Voor meer details zie Goudriaan, ‘Willem Clinckaert’.
51. Kroniek, f. 5v.
52. Taal, Goudse kloosters, 40.
53, Taal, Goudse kloosters, 75.
54. Walvis, Beschryving 11, 156; Pater D. van Heel o.f.m.,  ‘De

Tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel’, AAU 63 (1939)
139; Taal, Goudse kloosters, 4 1.

55. Het feit dat dit klooster in 1421 nieuw is, is niet in tegen-
spraak met het bestaan in 1419: de oorkonde van Jan van
Beieren zegt immers dat de maagden en weduwen al in de
Hofstraat wonen.

56. In 1444 leverde het klooster op de Gouwe honderd el lin-
nen lakens, een relatiegeschenk van het stadsbestuur aan
Isabella van Portugal, gemalin van Filips de Goede: Taal,
Goudse kloosters, 110.

57. A. Scheygrond, Goudsche straatnamen. Bijdragen Oud-
heidkundige Kring ‘die Goude’ nr. 17 (Alphen aan den
Rijn 1979) 205~.  In de recente literatuur over het kasteel
wordt de ‘viver’ niet genoemd: K.M. Buiskool, ‘Het kasteel
van Gouda’, in: N.D.B. Habermehl e.a. ed., In de stad van
die Goude (Delft 1992) 26-44; Henkjan Sprokholt, Chris
Akkerman en Marcel van Dasselaar ed., Het kasteel van
Gouda (Gouda-Delft 1993). De bronnen maken ook mel-
ding van een huis ‘Viversteyn’, dat buiten de singels tussen
de Kleiwegspoort en de Tiendewegspoort lag; zie Gasthui-
zen inv. 544 f.22v; 24; 25~.

58. Taal, Goudse kloosters, 8.
59. De nu volgende argumentatie wijkt enigszins af van die van

Taal, Goudse kloosters, 42. Taal dateert de stichting tussen
1423 en 1426. Zijn terminus  post quem berust op de volg-
orde in de oorkonde Kloosters regest 627 (11 sept. 1480),
waarin Sint Catharina op Sint Marie volgt - maar Sint Ma-
rie bestaat al vóór 1423, zoals hierboven is aangetoond. De
terminus  ante quem gaat uit van de veronderstelling dat
Sint Catharina gelijk is aan het grote zusterhuis van 1426.
Deze identificatie is echter onjuist, en de vermelding van
‘ten Viver’ in dat jaar mogen we niet als argument gebrui-
ken om niet in een cirkelredenering te vervallen.

60. Taal, Goudse kloosters, 2-4 en 4 1 v. De door Taal voorge-
stelde identificatie Zuster-Ida-klooster = Sint Catharina-
klooster is onweerlegbaar.

6 1 . OA 1129 f. 5; Taal, Goudse kloosters, 13.
62. Hensen,  ‘Henric  van Amhem’s Kronyk’, 43: suis tempori-

bus.
63. Taal, Goudse kloosters, 8.
64,  Taal, Goudse kloosters, 144.
65, J.E.J. Geselschap, Inventaris vun  de archieven van het St.

Catharinagasthuis, het St. Elizabethgasthuis en het Beste-
delingenhuis te Gouda (Gouda 1966) 3. Geselschap houdt
de aanduiding ‘cloester’ (RA 319 f.74v) voor een vergis-
sing.

66. Taal, Goudse kloosters, 41.
67. Gasthuizen inv. 546 f.5v (1443): een gasthuis ten noorden

van het huis van Volprecht Jacobsz in Rosendael; inv. 547
f.5v  (1456): ‘suster  Yde’  ten zuiden van ditzelfde huis.

68. Taal, Goudse kloosters, 50. Eerder, op p. 6, noemt hij als
stichtingsjaar 1439.

69. Walvis, Beschtyving,  11, I50- 151.
70. Tekst afgedrukt bij Van Heel, ‘Het Sint Margaretaklooster’,

88-90.
7 1. Taal veronachtzaamt hier bovendien de oorkonde van pas-

toor Petrus d’Enguechin  van 10 juli 1470, die door Walvis,
Beschtyving,  11 , 150, in samenvatting wordt weergegeven
en die nauw met de stichting van het klooster lijkt samen te
h a n g e n .

WERELDOORLOG
Rinus van Dam

In de Tìdinge  van Die Goude 13 (1995) blz. 87-
88 verscheen van de hand van B. Dorsman een
boekbespreking van de Vijfentwintigste Bundel
van de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’,
getiteld Gouda in de Tweede Wereldoorlog. In
deze recensie stelt hij enige vragen, die ik graag
beantwoord. Daarnaast maakt hij een aantal kri-
tische  opmerkingen en trekt hij conclusies die
aanleiding geven tot een reactie.

Eerst ga ik in op zijn bewering dat de achter-
grond van de belangrijkste verzetslieden en col-
laborateurs te weinig is belicht. Gegeven de
beoogde omvang van deze publikatie was het
noodzakelijk hier beperkingen op te leggen. De
opzet van het boek was immers een aigemeen
overzicht te geven. Bovendien, zowel bij de
verzetslieden als bij de collaborateurs, zijn er
omstandigheden aan te wijzen die een nadere
invulling van hun achtergrond bemoeilijken of
zelfs verhinderen. Het archiefmateriaal biedt
weinig persoonlijke gegevens van de belang-
rijkste verzetsmensen en collaborateurs. Even-
min is het eenvoudig om via hen die de bewuste
personengoedgekendhebbeneengoedekarak-
terschets te bieden. Van de door de recensent
genoemde Bram Langeraar is bijvoorbeeld be-
kend dat zijn zoon, die in Spanje woont, er van
heeft afgezien de aan hem gevraagde informatie
te verstrekken, omdat dit hem te veel emotio-
neerde.

In het geval van de collaborateurs ligt dit pro-
bleem nog veel moeilijker. Het gaat hier om
plaatselijk bekende personen en niet om alge-
meen bekende, landelijke kopstukken. Het
Streekarchief Hollands Midden stelt dan ook
dat, ‘om te voorkomen dat personen onevenre-
dig in hun belangen worden geschaad’, archiva-
lia die informatie over Goudse collaborateurs
bevatten niet raadpleegbaar zijn tot het jaar
2020. Niettemin geldt ook voor de schrijvers
van Gouda in de Tweede Wereldoorlog, dat zij
meer hadden willen achterhalen over bepaalde
verzetsmensen en collaborateurs. Maar helaas
moesten veel vragen onbeantwoord blijven, om-
dat gegevens ontbreken of niet toegankelijk
zijn.

‘De beruchte Balvert’ is eigenlijk meer voer
voor psychologen dan voor historici. Dat blijkt
uit het interview in de Goudsche Courant van
begin mei 1995, waarin hij zijn misdaden ont-
kent. Hoewel over zijn ‘achtergrond’ wel iets
meer bekend is, heeft de privésfeer ervan ons


