HET AGNIETEN-CONVENT TE GOUDA
Met het hoofd in de wolken
Den voet in de k,olken
Staat bij golvengeklots
Naakt en eenzaam de rots.
DA COSTA.
De barre rots.
Deze dichtregels van da Costa komen mij telkens voor den geest,
zoo dikwijls ik_de Nieuwe Markt passeer en daar de laatste resten,
zie van de kloosterkapel van ·h et voormalige Agnieten"'Convent.
De gebruikte vergelijking lijkt U misschien wat stout.
Maar kunt gij U zieliger, troosteloozer en een meer verfomfaaid
beeld voorstellen van de eens zoo mooie, ranke kapel dan het
armoedige, geheel verknoeide bouwsel, dat ,d aar staat als een een. za.i:ne, hooge, kale rots te midden van ·d e branding en woeling van
het marktleven?
Het fraaie Angelustorentje is verdwenen, tegen het front een
gevel geplakt, die een schreeuwende stijldissonant vormt met de
rest van het gebouw, de gotische; ramen· zijn dichtgemetseld én door
een der koorvensters steekt, o fijnvoelende en teerbesnaarde practicus .. .' een kachelpijp!
; Drie en een halve eeuw van naarstig knoeien hebben ten slotte
he't gebouw; ; oodanig verminkt, dait de oorspronkelijke vormen en
vei:sieringen geheel zijn verloren gegaan of nauW!elijks meer te herkennen.
Eenmaal moet deze kapel met de fraaie spitsgevel, de statige
gotische vensters en den ranken, speels'chen ·dakruiter, omstuwd .
door een reeks kleinere . en grootere gebouwen, die door den er!lst.
der lijnen en de soberte der versiering een weerspiegeling waren
van het boetvaardig en ingetogen leven der ·bewoonsters, een aantrekkelijk, harmonisch beeld hebben gevormd in dit middeleeuwsch
stadsmilieu, waar het groote complex van het Magdalena-Convent
en het Lysbeth-gasthuis op · den Kleiweg zich zoo karakter- en
· ~tijlvol bij aansloten.
Wanneer wij trachten ons een beeld te vormen van de geheele
groepeering der gebouwen, zooals. deze zich in de 15de en 16c;le
eeuw voor den stadsbewoner dièr tijden voordeed, dan zien we het
aan de W.-zijde begrensd door ,d en Kleiweg, aan de N.W.- en
N.0.-zijde door "de Nuwe Straet" en de Verkensmarkt, aan de
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0.-zij-de door het Agnieten-watertje en aan de Z.-zijde door de
Zoge- of Zeugestraat en de St. Anthoniestraat.
Bezien we een der oude plattegronden van Gouda van Guicciardini of Joh. Blaeu dan bemerken we, dat aan de N.0.-zijde het
kloosterterrein werd ingeslot.e n door een zijl. Deze zijl zette zich
aan de N.-zijde voort, langs de voormaHge kazernè, op het terrein
van liet Maria-Magdalena Convent.
Bij :den aanleg van de Nieuwe Markt in 1911 is 'h et eerstgenoemde gedeelte gedempt, dat langs de kazerne in 1930.
Aar1. de z.,:.zijde had .deze zijl haar voortzetting door ·de Vo_gelenzang '(Wilhelminastraat), het ParadiJs en langs de Houtmansgracht.
Dit gedeelte werd reeds gedempt in 1872.
Op den N;O:-hoek- van de tegenwoordige Nieuwe Markt, dus
bij · het ·hegin - van -de Wilhelminastraat was een aftàkki~g naar
de · Z.eugestraat. Op ·die , plaats waar zij deze kruiste zag men een
aardiig -toogbruggetje (zie de plaat) dat vele Gouwenaars -nog goed
gekend 'hebben, m.a ar dat ondertusschen als een der laatste rèlieken
van dien aard is af gebroken.
.
Daár deze: zijl :de -'W ,;,zijde van het Agnieten-terrein begrensde
droeg. het den naam va~ .het Agnietenwatertje.
-St. Antonius'stràat aari , de Z.W.-zijde had zijn naam ontvangen· naar · de·· nabijgelegen St. Antoniuskapel op den Kleiweg,
op de plaats, waar zich thans het huis van den heer Kropman
bevindt': ·
.. .
.

. De

De Nieuwste.eg aan áe N.-zijde schijnt aangelegd te ·zijn ten tijde
van dë; stichting .'der -gen6enïde kloosters. In een keur uit' het einde
van de 15de eeuw wordt gesproken van "de nuwe straet".
Het ge~oemde keur luidt' als·volgt:
.
.. Caetsen by Sinte '.An.thonys ende· by Sinte Agnieten. . ·
"Voert dat · hem · (zich) neymandt en vervorde11e · ( veroorlove) te
,;kaetseri ·in die stràet ·tussen 'Sin.te ·Antonis ende Agnieten ende ook
,;in de ·ouwe straet tusschen de Magdaleenen ende de Agnieten upte
,,v'erhuernisse van ·hoer upperste ·kleet, of een èroen daervoer;,. .
.Bli1kbàat werd de kloosterlijke . rust .meermalen verstoord door
het rumoer en de onhebbelijkheden van :degenen, die zich daar in
de omgeving met het kaatsspel bezig hielden. Uit de opgelegde
straffen van "het upperste cleet" of een croen blijkt tevens, dat
men strenge middelen moest toepassen om aan dien overlast een
einde te maken.
·
Het juiste stichtingsjaar van het klooster is niet bekend, doch
wel, dat het ver.vezen is na het Magdalena-Convent op den Kleiweg,
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dus waarschijnlijk in de eerste helft ·van ·de 15de eeuw. Dit vindt
bevestiging in het feit, dat ree,ds in 1459 van giften a~n·het kloo·s ter
gesproken wordt. l). · ·
·
Bij een riadere beschouwing van.het eigenlijk kloostercomplex -zien
we, dat dit ongeveer een vijfhoek vor~d~. wàarbin~en :de . ruime
·
·
kloosterhof gelegen was.
Het hoofdgebouw, waar zich de cellen der nonnen bevonden; lag
aan de St. Antoniusstraat 2); De gesloten muren, waarin· zich _a îleen·
op de bovenverdieping kleine vensters vertoonen, wijz·e·n hierop.
Dezelfde gevelindeeling vinden we bij de meeste ·klqosters uit ' dien
tijd terug; ook in andere steden.
··
Zooals bij vele huizen in dit tijdperk zien we ook hier de bovenbouw van . het midden pand nog uit hout opgetrokken. • De ~,ele
branden gaven de stad aanleiding tot het uitvaardigen van talrijke
keuren om het brandgevaar te voorkomen en het blusschingswerk
te regelen.
Zoo was b.v. het Agnietenconvent vierplicht steeds 12 leeren
brandemmers ter beschikking te hebben. o ·e ze ·moesten zij "in raecke
. en dáecke op horen cost houden". De emmers mochten niet voor
het dagelijksche werk gebruikt worden, niaar moesten ·,,stille bliven
hangen".
•
Bijzonder eigenaardig is, dat we het poortje, ongeveer halverwege
het ·gebouw (zie de prent) nu nog na vijf eeuwen in de St. Anthoniestraat terugvinden. Het vormde ongetwijfeld -een <ler hoofdingangen en vermoedelijk heeft zich in de nabijheid ook de gasten~
kamer en het gastenkwartier hevondèn.
In dit gedeelte kunnen we ook de· kamer van ·de· inater, minister
of overste verwachten, verder de kapittelzaal eri · het appartement
van den pater of rector, die -~ ~t de geestelijke leiding belast was.
Volgens Walvis was het h~is op de~ hoek van · ,de Antoniusstraat en dert Kleiweg de brouwerij, terwijl zich . in ·de Nieuwsteeg
een lang •gebouw bevond, waarin de stallingen waren voor de koeien
en het andere vee. .
.
..
Ongetwijfeld hebben · langs deze twee straatzijde~ ook andere
dienstgebouwen een plaats gevondèn;· als de melkerij, de bakkerij,
de weef- en spinkamers enz. ·.
.
De binnenhof, dié 'zeer ruim was, gaf ~oldqende ·p laats voor een
boomgaard, een moestuin, iniss·c hien ook ·een ·kleine ··kruidentuin, en
bleekvelden, waar ook het gésponnen linntn gebleekt werd. Tot
in de 1'9de eeuw heeft no1g een gedeelte van dezen . tuin bestaan,
die weleer ook diende tot ontspanning der nonnen na de werkzaam-
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heden en geestelijke oefeningen van den dag.
Of zich in den kl~osterhof ook een kerkhof bevond is niet' zeker,
maar wel waarschijnlijk. Van -de meeste Goudsche kloosters immers
zijn hiervan de bewijzen en ook bij het Agnieten-Convent was hier. voor voldoende gelegenheid.
Zooals de bijgevoegde prent van 1585 laat zien, was de kapel
een rank gebouw met gotisç<he ramen en een fraai Angelustorentje.
Het uitgebouwde koor was driezijdig en is dus op de prent niet
juist voorgesteld.
Evenals -de bewoonsters van verschillende andere , kloosters in
Gouda, waren die van St. Agnieten Conversen, d.w.z. Tertiarissen .
van St. Franciscus. Zij volgden een bepaalden leefregel, w:aarbij
de dag volgens vastgestelde uren verdeeld was tusschen geestelijke
·en lichamelijke ar-beid.
Oorspronkelijk was voor deze Conversen geert bepaalde kleederdracht voor.geschreven. Wel werden zij vermaand "dat si altoes
snoode clederen souden aendoen" ter herinnering aan het Kindeke
in -d oeken gewonden in de kribbe.
In verschillende plaatsen zijn deze nonnen <bekend onder den
naam van "Grauwe Susterkens". Deze be:Uaming wijs_t er wel op,
dat zij vrij algemeen een grijs of grauw habijt voor · haar gewaad
gekozen hadden.
·
Evenals de andere-Tertiarissenkloosters in Gouda, was ook het
Agnieten-Convent aangesloten bij het Kàpittel van Sion te Delft.
In jaarlijksche ve.11gaderingen werden daar door de afgevaardigden
der aangesloten conventen de geestelijke en stoffelijke belangen
besproken en algemeene gedrags- e~ levensregels vastgesteld.
Het klooster was toegewijd aan de H. Agnes, die ook de klooster:,lingen tot haar patrones gekozen hadden. Deze heilige wordt bijzonder vereerd als patrones der. maagdelijke zuiverheid;
Waarin bestond · de dagelijksche handenarbeid der kloosterlingen?
Behalve het schoonhouden en verzorgen der talrijke . kloostergebouwen en -de kapel met sacristie, het werk in de keuken, het
vervaardigen en onderhouden der ~leeren ~wam nog de .zorg voor
boomgaard, moestuin en bloementuin, misschien . voor een kleine
kruidentuin en het bewerken der zuivelprodukten.
We mogeU: tevens veilig aannemen, ,d at de nonnen · zich, evenals
in vele kloosters van dien tijd, hebben 'bezig gehouden met het
~pinnen van vlas of wol en het weven van linnen of wollen stoffen.
Om aan de kloosters ook een bron van inkomsten te verschaffen
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hadden in · den loop van de 15de eeuw vele stedelijke regeeringen
hun het privilegie ·geschonken, betaalden àrbeid te mogen verrichten .
. Deze arbeid bestond in· spinnen, weven, het malen van graan,
. bierbrouwen enz.
Tengevolge van het steeds toenemen van het aantal kloosters in
dit tijdperk begonnen de gilden dit evenwel als een ongewenschte
en schadelijke concurrentie te voelen en werd bij den landvorst
aangedrongen op het nemen van maatregelen daartegen.
In ' een chart.er van 28 Oct. 1445 had deze reeds gewezen op
het gevaar van dezen kloosterarbeid, daar hij vreesde "dat onse
ondersatert neringloos . worden souden". Echter zonder resultaat;
de ·méeste kloosters gingen door met hun spinnerijen en weverijen.
De vertegenwoordigers van de wol- en linnenweverijen dienden
nu een bezwaarschrift in en op den 19den Januari 1455 werd,
krachtens brieven van den hertog van Bourg,ondië aan alle godshuizen, conventen van begijnen en van zustèren aangezegd, dat
1
zij voortaan "geen van die werken doen noch hantieren en ·;ouden .
dan voor hen zelven, zonder die te verkoopen".
• Te-gen een dergelijk verbod; dat vele klooste~s in ·groote finantieèle · moeielijkhede.n: bracht, meenden zij te moeten protesteeren.
Dé\1arbij beriepen zij · zich op het recht, om op denzelfden voet te
·. mogen doorgaan, totdat ook zij als partij ·g_ehoord waren.
· Gedeputeerden van de conventen uit Haarlem, Delft, Leiden,
Amsterdam, Gouda en tal van andere plaatsen verschenen nu, in
Den Haag, waar Mr. Reynier van Eten, pensionaris van De'lft hun
woordvoerder was. Daardoor werd tenminste bereikt, -dat het Hof
bij vonnis van 22 Febr. 1455 het gevraagde uitstel toestond. Veel
meer dán een uitstel van executie is dit echter niet ·-geweest en ·
langzamerhand zien we deze nijverheid uit de kloosters ·verdwijnen,
behalve ter voorziening in eigen behoeften.
Een andere oorzaak van finantieele: moeielijkheden waren ten
tijde der Bourgondische: vorsten de zware en drukkende belastingen
teri gevolg evan de voortdurende: binnenlandsche ,onlusten en de
gevoerde oorlogen. Voegen we hier nog bij de belangrijke bedragen,
die jaarlijks noodig waren voor het verzorgen der ·armen, de voorziening in eigen be'hoeften, het onderhoud der gebouwen enz. dan
wordt het duidelijk, dat vele kloosters slechts met groote moeite ·
het finantieel ,e venwicht wisten ·te bewaren.
Van .het Agnieten-Convent is dan ook bekend, dat het meermalen in · weinig welvarenden toestand verkeer.de en dan ,g enoodzaakt was een de~I van de· bezittingen te gelde te maken, zoo · b.v.

Schets van het Agnietenterrein met omgeving omstreeks 1500.
A Agnietenkape_l. A ' Sacristi. B Agnietenklooster. C Brouwerij. D Dienst~
gebouwen. E Stallen. F Maria Magdalena~convent. G Magdalenakapel.
H Kloosterhof. J St. Antoniuskapel. 1 Kleiweg. 2 Elzenmarkt (Turfmarkt).
3 St. Antoniestraat. 4 Zoge~ of Zeugestraat. 5 Straatje langs het Agnieten~
watertje. 6 Vogelenzang. 7 Verkensmarkt. 8 Nuwe Straet (Nieuwsteeg)·.
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in 1495 een huis en erve aan :het Magdalena-Convent en in 1558
eenige landerijen 3). Geen wonder dan ook, dat zij spraken van
"die uterste noot van haere zwaricheyt, daer zy door den benaude
tijt toe gecomen waren",
Dat deze behoefte niet maar tijdelijk was, blijkt uit een stuk,
waarbij aan een der zusteren verlof gegeven wordt geld te be- ·
houden, dat haar door vrienden geschonken was "om daer µiede·
haer te behelpen en sukx haer nodich is te coopen, te weten scoenen,
toffelen ende beste doeken of te diergelyck als ·haer ons arm convent,
·
niet machtich is te geven".
Dat dit niet een op zichzelf staand geval was, maar de nood
.hen daartoe herhaaldelijk dwong, blijkt nog· uit de toevoeging:
"gemerckt van oudts altijt ons manier is geweest, dat ons susteren
vryheit gehadt hebben sukk ·gelt als haer van haer vrienden gegeven wordt, te behouden" 3).
Nadat op 21 Juni 1572 de poorten van Gouda voor den Prins
geopend waren en later de vroedschap was verzet, bleef de toe~
stand voor de kloosters voorloopig nog ongewijzigd.
Bij de resolutie van de Staten van Holland op 23 Mei 1577 werd
echter bepaald "dat alle conventen ende cloosteren binnen de steden,
mitsgaders de . edificiën, gr-ondplaetse'll, erven :ende eygendommen
sullen blijven tot behoef, gebruik ,ende profyt van ekker stede
ende geëmployeert tot haren beste."
De stad kwam daardoor in het bezit van vele ·g roote terreinen,
gebouwen, kerken en kapellen, waarvoor men -geen bepaalde be~
stemming had. Sommige kloostergebouwen werden tot woonhuizen
ingericht, in de kapel der Cellebroers op de Groeneweg werd de
Latijnsc!he School gevestigd, een gedeelte van het Catharyneklooster
tot tuchthuis bestemd, terwijl het Maria-Magdalena-Convent als
pesthuis wer,d benut, enz.
Overigens waren deze gro'ote ruimten alleen geschikt voor de
vestiging van industrieën.
Het is daarom ·gemakkelijk verklaarbaar, dat na den val van
Antwerpen in 1585, toen . vele Zui~N ederlandsche tapijtwerkers
uitweken naar het noorden, zich ook in Gouda een groot aantal
van hen vestigden, vooral uit Oudenaarde, Antwerpen en Gent.
Eerst verhuurde de stad -deze ·g ebouwen, of gedeelten er van, later
werden ook telkens perceelen verkocht.
Ook in het Agnietenklooster en het nabijgelegen Magdalena~
Convent is deze industrie uitgeoefend, terwijl de tapijtwerkers zich ·
in of om de voormalige kloosters vestigden 4). Geen wonder, dat
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zelfs stadsdeelen naar deze Vlamingen hun · naam kregen. Het
terrein van het Magdalena~Convent noemde men voortaa~ ..:~<Jein
Vlaanderen", de straat langs het Regulierenklooster op de Raam
draagt daarnaar' nog den naam van Vlamings•t raat.
'
De lotswisseling van · de kapel was met deze verandering van
dienst nog volstrekt niet ten einde.
Op 3 Oct. 1653 besloot het stadsbestuur "de Agnietenkerk te
approprieeren tot een bank van leening" 5). · Als zoodanig is het
gebouw in gebruik gebleven tot in 1924, toen de laatste kassier,
de heer C. J; dei Groot gepension1eerd en het bedrijf opgeheven ·
werd.
Daarna hebben verschillende gemeentelijke bureau's hier tijdelijk
onderdak gevonden· o.a. de werkloozensteun ( 1921,-'26 en 1928--'37); de posterijen tijdens de verbouwing van het hoofdkantoor op
de Haven in 1930.
En het is wel merkwaardig, dat in dit gebouw, waar in zijn jeugd
het geestelijk voedsel werd gedeeld, thans in zijn · hoogen ouder~
dom in de talrijke stoffelijke behoeften van Gouda's bevolking wordt
voorzien door den distributiedienst,
die hier. vanaf Nov. '39 is
,.
werkzaam geweest.
· In 1911, toen het I voormalige kloosterterrein als Marktterrein in
gebruik is ·genomen, werden de oude zijlen gedempt ·en de later
àangebouwde huizen aan de voorzijde gesloopt. In Augustus 1937
heeft de moker ook de laatste bijbouw aan de noordzijde verwijderd.
En zoo staat daar thans •·de laatste herinnering aan St. Agnieten in .
alle kaalheid, versjofeling en armoe.
Moge het aan 's Rijks Monumentenzorg, die reeds zooveel oude,
vaderlandsche luister in eere heeft hersteld, nog eens gelukken voor
deze reliek uit een ver verleden een passende en waardige bestem~
ming te vinden.
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