
TKDINGE  VAN DIE GOUDE

Het silhouet van de stad Gouda bood in de toen na afloop van de mis’de pastoor Capelle
late middeleeuwen een boeiende aanblik. was vertrokken “begannen die goede
Achter de stadsomwalling ontwaarde men niet religiosen wuyt derstemme singende op die
alleen de alles dominerende toren van de oude catholieke  manier den Heer te dancken
St.-Janskerk, maar ook kleinere torenspitsen, ende  te looven”.
toebehorend aan de vele kloosterkapellen die Nog meer moed toonde de zusters toen zij
de stad toen riik was. Walvis vertelt in ziin in 1579 (!) een mis op lieten dragen in aan-
“‘Beschrijving der stad Gouda” (dl. 11, blz. 113)

1”. “dat er in geene  stad van Holland, naar
maate, zo veele kerk-, klooster-gestichten, zo‘r

\ \

veele Godshuizen en Kapellen als wel hier ter
stede waren”. Vergelijkt men echter het aantal
communicanten met dat in andere steden, dan
blijkt dat Gouda met 1000 communicanten
per klooster ver achter lag bij andere
Hollandse steden en kwam de stad ongeveer
op de tiende plaats (drs. J, Taal: “De Goudse
kloosters in de middeleeuwen”, blz. 15).
De plattegrond van Gouda do&  Jacob van
Deventer, de zgn. kloosterkaart uit het eind
van de 16de eeuw, laat elf kloosters zien,
aangenomen dat bij de St.-Barbarakapel in de
Keizerstraat behalve een gasthuis ook een
klooster was gevestigd, wat niet is bewezen.

wezigheid van 300 gëlovigen,  hetgeen de
Catharijnen bijna hun alimentatie kostte.
In 1587 worden nog 23 zusters genoemd,die
van stadswege een geldelijke ondersteuning

’\ krijgen. Op 13 augustus 1631 .overleed  de
laatste kloosterzuster van het Catharina-
convent. Haar nalatenschap bestond uit
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Bi.j de ,verkoop van d e Moosterpercelen in

Eén van deze conventen, het St.-Catharina-
klooster, stond aan de Groeneweg. De
stichting ervan vond waarschijnlijk plaats

159% kreeg een deel van het terrein de naam
Geuzenstraat. Waarschijnlijk kan deze

benaming in verband worden gebracht met
activiteiten van de Geuzen, die de kloosters
vaak plunderden en in brand staken.*) Om
een doorgang naar de Lange Tiendeweg te
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gekocht en gesloopt.

tussen 1423  en 1426. Het kloÖsteÍteÏrein moet
vrij uitgestrekt zijn geweest; van de kapel is
bekend dat ze een kostbare inrichting bezat.
Bij de overgang naar de Reformatie in 1572
hadden de nonnen de kerksieraden in veilig-
heid gebracht in “Het Herthuys” aan de
Markt, toen het voornaamste stadslogement. l).
De vrouw van de waard, een vurig katholiek
en de zusters zeer toegedaan verborg de
waardevolle  voorwerpen.

Toen d.e rust enigszins ws weergekeerd,
besloten de nonnende  goederen weer naar het
klooster terug te brengen. Met de kostbaar-
heden onder hun habijt, haastten zij zich zo
snel het mogelijk was over de Markt in de
richting van de Groeneweg. Op de Korte
Tiendeweg aangekomen werden zij plotseling
door straatrovers overvallen en beroofd. Dit
voorval ontmoedigde hen echter niet, met
Kerstmis 1573, toen de rooms katholieke
godsdienst al was verboden, lieten zij in de
spinkamer van het klooster de Kerst-mis
opdragen waarbij vele Gouwenaars ter
communie gingen. Wouter Jacobsz.,  de
voormalige prior van het Regulierconvent aan
de Raam, vertelt hierover in zijn dagboek, dat
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l Situatieschets Catharinaklooster  1985.
Tekening R. Verhoeven naar een ontwerp van W.M.  IJ..-
selstij!n.  Het betreft een illustratie bij het artikel:
WM.  IJsse&n, “Het CatharinakloosteJ’,  Gok&  1
(1986) 11-14.
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Walvis vertelt dat men  noa lanne  tiid de I De kloostergebouwen deden tot 1864 dienst
hoop koesterde de kloosters& kapellen in
oude glorie te kunnen herstellen. Voor dat
doel werden vaak giften geschonken aan het
H. Geesthuis en het Oude Mannenhuis. Zelfs
nog in het jaar 1612 werd hiervoor een som
van 1600 gulden ontvangen.

In de laatste decennia,,van  de 16de eeuw
kregen de kloosters een andere bestemming~of
vielen onder de slopershamer. Wat betreft het
Catharinaconvent, dit kreeg wel een geheel
andere bevolking dan eertijds tussen de
gewijde muren. Walvis vertelt hierover: “de
woonplaats of ‘t Cellenhuis der Nonnen, is

als tuchthuis en vrouwengevangenis. Daarna
was er de Eerste Burgerschool voor Jongens
in gevestigd.

De eertijds zo fraaie kapel van het
Catharinaklooster werd inmiddels door het
stadsbestuur voor allerlei doeleinden
beschikbaar gesteld. In 1714 schreef Walvis er
het volgende over: “De kerk, nu Stads en der
armen turfhok,  wel eer een Stads
Schermschool en op Kermissen ‘t
Schouwtoneel, aan dak, oost en Noordermuur
bouwvallig geworden, wierd met het torentje
in ‘t jaar 1706 hersteld”, (blz. 155) .

l DtKatrijne kerk ent tugthuys  tot Gou&  158.5. Copie naar een oude tekening door Jacobus Stellingwerf:
Grijs gewassen pentekening, achtiende eeuw, 19.6x15.6 cm. Coll. Sted. Museum ‘Wet Catharina Gasthuis”,‘
G o u d a .

dat stevig en hoog gebouw ‘t geen nu tot een
boeven en hoeren-tuchthuis gebezigt  word.
Boven den ingang staan twee raspende3)
boeven met dut gedicht:

Dat gy hier ziet, is anders niet, als een
vertoning zonder stem,
Maar in het huys,  daar is het kruys,  des
deugniets hyang,  en Iuyaarts klem
Hier beeld men a;fl daar is de straif:  hier
dre.ygdmen,  daar geschied de daad

Dat de uiteindelijke bestemming een
turfopslagplaats werd, is niet zo verwonder
lijk.

Ook de St.-Joostkapel op de Lage Gouwe,
hoek Groenendaal (nu Lutherse kerk) werd
enige tijd voor dit doel.gebruikt.  Turf was
naast hout eeuwenlang de voornaamste
brandstof. Er werden daarvan enorme
hoeveelheden aangevoerd. Niet alleen
particulieren hadden op zolder of in de schuur

En -alle  bey&,  is ‘? aangeleyd  om dat de ëen grote turfvoorraad~  maar ook de bier-
mensch  zou mijden ‘t quaad’, (blz. 155). brouwerijen, pijpmakerijen en pottebakkerijen
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verstookten veel turf. In  het iaar  1730 bijv. 1 Toch liet de Commissie zich hierdoor niet
verbruikten alleen de pottenbakkers al I
120.000 tonnen turf!
De St.-Janskerk betrok in de 18de eeuw
gemiddeld 190 tonnen4)  per jaar, alleen voor
verwarming van de voetstoven en het stoken
in de bijruimten zoals consistorie- en
kerkmeesterskamer.
Aan flinke opslagruimten bestond dus grote
behoefte.

Even was er nog de schijn van‘kans dat de
kapel van het Catharinaklooster behouden
zou worden. In het jaar 1842 zocht de
“Commissie voor de daarstelling en

afschrikken Zij vroeg B en W om toe-
stemming voor de restauratie van: “een
monument hetwelk der stad tot sieraad zoude
strekken”. het stadsbestuur had er echter geen
oren naar en de kapel .werd  op 6 juni 1851 per
advertentie voor sloop aangeboden, tegelijk
met de Rotterdamse Poort.

’In december 1984 verrichtte de
Oudheidkundige Werkgroep “Golda”
archeologisch onderzoek naar restanten van
het Catharinaklooster. Hierbij trof men
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i3n
en yetrder  alles xat tot het vak  heboort..

Wollen

’ Gebre:  IJSS

$~IDA,  17 Jani 1899.
k’iztitmr  :  V e s t .  - Telepho~nó.  2,’

@ In de cirkel de kloosterkapel van de Catharijnen.
rechtsboven de Tiendewegspoort. Fragment uit een \
plattegrond van J. Blaat  uit 1698. _\

In de kapel lagen groen en geel gekleurde
plavuizen. Rond de kapel werden resten van
aardewerk aangetroffen waaro~J~~ P~LAP
fragmenten va6  Majolicaschotc-,.  - _  - ---__
scherven dateren uit de periode rond 1500.
Enkele skeletten van kloosterlingen konden
niet nader worden onderzocht omdat de
kisten voor een moot  deel onder de bestratinn
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lagen. - nz  s p r e e k  u i t
Hieruit blijkt dat de Goudse bl odem nog vele
overblijfselen herbergt van haal rlJhb  I*  r;zLa  tlistorie,

Henny van uuluer 1

NOTEN:
‘)  Nu is er de zaak van Etos in gevestigd.
2,  zie: dr. A. Scheygrond, Goudse Straatnamen dl. 1, blz. 144.
3,  In verschillende steden was een zgn. Rasphuis te vinden.

- -^ - 3e  gevangenen
ndiiL  hmA=lhnut‘l

De mstelhng  ervan gaat terug tot 13Y3. 1
moesten bepaalde houtsoorten, (voornar..-.. ,.. -_-I_____  ---,,
fijn raspen voor de bereiding van verfstoffen.

“)  tonnen moet hier worden verstaan in de letterlijke b e t e k e n i s
van het  woord.

5,  zie: “In en om de Sint-Jan. H.A. van Dolder-de  Wit, artikel:
Kerke l i jke  Armenzorg  in  de  negen t i ende --  . ’ * eneeuw”, blz. 1LX.


