
HET LIEVE~VROUWE "GASTHUIS 
EN HET VOORMALIGE MARIA . 
MAGDALENA CONVENT 

Nu door afbraak van het "Oude-Vrouwenhuis" , vroeg er ge
naamd het "Lieve-V rouwe1;1 Gasthuis", en de voorbereidende 
werkzaamheden voor de nieuwbouw van. een groot winkelpand 
de aandacht van geheel Gouda al weken· lang op dez~ plek is 
gevestigd, gaan -onze gedachten vanzelf ter_ug naar de tijd, toen 
zich op deze . historische grond nog een gebouwen-complex van 
geheel andere aard verhief n.l. het oude St. Maria .Magdálena
Convent, dat ongeveer hier zijn eerste plaats heeft g.ehad. 

Omtrent de tijd der vestiging van dit convent bestaan geen 
positieve gegevens. De geschiedschrijver Römer deelt ons mede. 
dat er een paar br·ieven zijn bewaard gebleven (waar?) , die betrek
king hebben op de opkomst van het convent. 

De eerste daarvan, gegeven in 1456, is van Hugo · Oircksz, die 
belooft "te waeren ende te vryen het huys ende erve gelegen op 
den Cleywegh", dat hij aan de zusters van "Sinte Maria Magda
lènen cloester" verkocht 1). 

Walvis echter vermeldt, -dat reeds op den 4den Maart 1454 door 
Willem Wolbrandsz en Margriete sijne vrouw een schenking aan 
het Convent gedaan werd' van "acht pond Hollandse boter aen 
erfrenten om wekelyks twee Missen te laten -doen". 

Dezelfde schrijver geeft ons ook een aanduiding van "de eerste 
woonplaatse" der Magdalena-susteren in zijn beschrijving van het 
Lieve-Vrouwe Gasthuis, het latere Oude-Vrouwenhuis. waar hij 
zegt: 

.. Op wat jaar. dit Gast- of Oude Vrouwenhuis. gelegen op het 
.,zuid-oosten van den Kleyweg. ter zijde en voor het klooster van 
" St. Maria-Magdalena eerst gesticht wierd vinde · ik niet; maar 
,.wel. dat de Conversen of Huys-Begynties van St. Maria
" Magdalena haare woonplaatse op den Keyweg veranderden. en 
" dus aan dit Gast- of kosthuis voor oude vrouwen haar erve 
,,ruimden." · 

Bekijken we nu een der oudste plattegronden van Gouda. n.l. 
die van 1581 . dan zien · we op dit gedeelte van de Kleiweg iets 
bijzonder merkwaardigs. dat n.l. de . rooilijn der huizen vanaf 
de tegenwoordige katholieke . kerk langzamerhand in Zuidelijke 



Een deei van de platte,9'rond ·van Gouda naar een kaart 
van 1585 (uit de Atlas van Hogenberg) in het Stedelijk 
Museum, met gebruikmaking van de oude nummering. 

1. Markt. 
. 2. Elzenmarkt. 
3. Kleiweg. 
4. Kleiwegstraat. 
5. Straatje v. h. Magdalena

Convent. 
6. Wintersteeg. 
7. Nieuwsteeg. 
8. Varkensmarkt. 
9. Vogelenzang. 

10. Zeugestraat . 
11 . St. Anthoniestraat. 
12. Agnieten-Convent. 
13. Elizabeth Gasthuis. 
14. Eerste Maria-Magdalena-

Convent. 
19. Groeneweg. 
20. Catharina klooster. 
21. Lange Tiendeweg. 
22. Maria Magdalena Convent. 
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richting naar achteren liep en zich aansloot aan het ·huis, dat 
nu bewoond ··wordt door. den heer J. Hulleman, vroeger door_ 
Notaris J. Montijn ( zie bijgevoegde foto t.o. blz. 73) . 

Bij nadere beschouwing valt. ook op, dat een der gebouwtjes 
van het Oude-Vrouwenhuis zich bij het genoemde herenhuis aan
sloot en een duidelij,ke voortzetting was van dezelfde vroegere 
huizenrij .:! ) • 

In dez-e vroegere huizenrij hebben we dus de plaats te zoeken, 
waar eenmaal het hoofdgeibouw of de kapel -van het M21.ria-Magda
lena klooster gestaan heeft. 

Met ·deze hypothese klopt volkoffiien -hetgeen Walvis zegt om
trent het Lieve-Vrouwen-Gasthuis, dat •gebouwd werd op een ge
deelte van het terrein, waar vroeger het Magdalena-klooster gestaan 
had en _wel op dat gedeelte, dat ter zijde en v-oor het genoemde 
klooster gelegen was. 

Op de plattegrond van het Liev-e-Vrouwe-Gasthuis zien we dan 
ook, -dat een der vleUgels ( n.l. die aan de N. zijde) zich . uitstrekte 
ter zijde van het voormalige kloostergebouw, terwijl .de huisjes aan 
de Kleiweg er v.oor kwamen te staan, waardoor de rooilijn ook 
verder naar voren werd gebracht. • · 

Het open terrein, dat verder naar 1het Z. voor het Convent lag, 
was een tuin, zoals we die nog gekend he'bben voor het huis 
van Notaris Montijn en waar nog later de show-room van den 
heer J. Hulleman i:s verrezen, zodat ook daar een aansluiting -ge
vormd werd aan de nieuwe rooilijn. 

Tot de weinige gegevens, waaro,ver wij beschikken, betreffende 
het eerst_e klooster-compie){ van Maria-Magdalena, behoort ten 
tweede nog een ·korte aanduiding omtrent de plaats van de klooster
kerk of kapel. 

Deze aanduiding vinden we bij Walvis, waar hij zegt: 
.,Het laatste overblijfsel tot op onze tijden was een hoog steen

" gebouw, van zommi·ge aangezien voor de gewezen•e kerke, ~ich 
"strekkende van de Nieuwsteeg af tot aan de Wintersteeg (de 
"wijde poort bij den heer G. Luyerink) toe, doch afgebroken, is nu 
,,_in wooningen voor Proveniers, behoor-ende aan St. Elizabeths 3) 
,,Gasthuis, vermaakt." 

· Dit gebouw zien we op de plattegrond van 1581 aangegeven 
op het G asthuis- terrein, evenwijdig lopende met de daarachter 
J!fggende zijl. 

Een derde getuige, die mij komt bevestigen, dat wij hier het 
werkelijke kloosterterrein moeten zoeken, vind ik in de " Renovatie 
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' 
en Amplicatie van de Ordonnantie van de CJapweakers ( klapper-
mannen) binnen de stad Gouda" van 17 October 1758. 

Onwillekeurig vraagt men zich af: Wie reimt sich das zusammen? 
Wat heeft de klapperman of nachtwacht met het · Magdalena
klooster te maken? De zaak is deze .. 

In genoemde Ordonnantie wordt een uitvoerige beschrijving · 
gegeven van de weg, die de vier ,;clapwaekers" op hun nachtelijkê 
tocht door de stad m~esten volgen. Daartoe was de stad verdeeld 
in vier Quartierèn. Nu lag de Oostzijde van de Kleiweg, dus ook 
het kloosterterrein in "h,et derd,e Qwartier". 

Het is misschien niet onaardig even deze route te volgen. We 
lezèn daaromtrent. 

,. 't Derde Quartier is van de Markt (waar een wachthuisje 
stond bij de Wij·dstraat) de Korte- en Lange Tiendeweg, de 
Vogelesang ( tegenwoordig Wilhelminastraat), op 't uur door -de 
Nieuwsteeg. door 't Cfooster, de Wintersteeg (naast de winkel 
van den heer G. Luyerink) de Kleiweg tot aan de Kleyweghpoort 
en wederom te rugge; de Kleyweghsteeg, de Nieuwe-Haven, de 
Lieve Vrouwesteeg, de Vrouwesteeg · door, en de Nieuwe-Haven 
op tot aan de Gouwe, de Oost-Gouwe langs, de Eise-markt 4). 
St. -Tonisstraat, ' t Seugstraat tot aan de Tiendeweg. vandaar te 
rugge door de Stoofsteeg en zoo op de Markt." 

Uit deze lange aanhaling .zien we, dat de klapperman dus op zijn 
voorgeschreven route ook van de Vogelesang in de Nieuwsteeg 
kwam, over het kloosterterrein ging en in de Wintersteeg ( zie
de kaart) weer uitkwaim, dus halfweg de Kleyweg tegenover de 
Kleiweg straat. 

Er liep dus een pad of straatje over het kloosterterrein, dat 
blijkibaar achter het hoofdgebouw om liep en in de Winterstèeg: 
uitkwam. 

Wat kunnen we hieruit concludeeren? Dat het eigenlijke klooster
complex zich uitgestrekt moet he'blben over de vierhoek tussen de 
Kleiweg, Nieuwsteeg, de zijl aan de achterzijde ( die ondertussen 
gedempt is) en de Wintersteeg. · 

Het vierde en zeker ·het meest overtuigende ;bewijs, dat we hier 
het ,eerste ·kloosterterrein van het Magdalena Convent hebben, is 
een sepia-tekening · van -het jaar 1556, iberustende in het stedelijk 
museum, waarvan we hier in de tekst een reproductie geven. 

De tekening stelt het Maria-Magdalena klooster voor, toen het 
reeds eigendom geworden was van het Lieve-Vrouwen Gasthuis 
en zelfs met die naam wordt bestempeld. 



Tekening uit het Gemeentelijk Museum. 
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De tekening bevestigt ten duidelijkste, zoals wij veronderstelden, 
dat we in het huis van den heer J. Hulleman de kerk of kapel van 
het voormalige Convent terugvinden en even duidelijk herkennen 
we in de -aanbouw aan de linkerzijde het pas afgebroken gebouwtje 
van het Oude-Vrouwenhuis, dat bij het huis van den 'heer J. H ulle
man 5 )" aansloot. 

We zien ook voor de kapel de tuin, die tot voor enige jaren 
bestaan heeft, niet dit verschil, dat -hij eertijds door een muur met 
toegangspoort van de Kleiweg gescheiden was; later werd deze 
muur door een ijzeren h·ek vervang,en G). 

Rechts van de kapel komen we in de Nieuwsteeg. Zou het zo · 
onmogelijk zijn, dat de befaamde "clapwaeker" op zijn nachtelijke 
ronde over het kloosterterrein gebruik maakte van het poortje, 
dat we in de Nieuwsteeg zien afgebeeld even voorbij de kapel. 

Zo weten we dus thans met zekerheid de juiste ligging van het 
éerste kloosterterrein en de plaats, waar de kapel gestaan heeft. · 

Was dit nu de begrenzing van het eigenlijke kloosterterrein? 
Zeer · waarschijnlijk niet. We weten n.l., dat het Magdalena
Convent reeds gesticht was vóór ' 1454. Het is bekend, dat in die 
tijd grote stadsterreinen nog onbebouwd waren, en vooral die 
in 't N. der stad gelegen waren. Het is dan ook geen wonder, dat 
verschillende kloosterterreinen, vooral die, welke in g-enoemde stads
gedeelten lagen, een grote oppervlakte besloegen, men denke b.v. 
aan het Mariaklooster op de Gouwe, dat zich uitstrekte van het 
tegenwoordige Rotterdamsche Veer tot het eind van de Gouwe; het 
St. Catharina-klooster op de Groeneweg van de tegenwoordige 
W 'erkinrichting tot de Lange Tiendeweg; het uitgestrekte terrein 
van het Agnietenklooster tussen de St. Anthonie-straat, Kleiweg, 
Nieuwsteeg en de Nieuwe Markt. 

Deze grote terreinen waren lang niet uitsluitend door klooster
ge:bouwen ingenomen. Men vond er ook stallen, moestuinen, boom
gaarde, zelfs weidegronden voor het vee, zoals de naam Zeuge
straat bewijst. • Typisch is ook, dat we op de kaart van 1581 aan de 
0 .- en W.-zijde van de Kleiweg nog 4 hooibergen aangeduid vinden. 
Er moeten daar ter plaatse dus nog !boerderijen en stallen gestaan 
hebben. 

Dit was in die tijd nog iets zeer gewoons ... D e huizen aan de 
zuidzijde van de Nieuwesteeg, begrepen onder één dak, waren 
stallingen voor het vee van het St. Agnietenconvent," zegt Walvis. 

Het is dus niet onwaarschijnlijk. dat de eigendommen van het 
Magdalena-klooser aan de Kleiweg zich nog verder hebben uit-
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gestrekt dan tot de z.g. ,.Wintersteeg". En dit vermroeden kdjgt 
voor mij enige zekerheid door de oude benaming ·van de poort of 
het. straatje naast de winkel van den heer A. Verwey aan het eind 
van de Kleiweg no. 82, dat in een Notariële aète, opgemaakt door 
Notaris Montijn, genoemd wordt "het straatje van h,et M ,agdatena
Conv.ent". 

De genoemde passage, die ik hier met toestemming van den 
bezitter uit de acte letterlijk overschrijf, luidt als volgt: 

...... een huis en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van 
den Kleiweg, Wijk E no. 46 te Gouda, strnkkende voor van de 
straat tot .. a.chter aan het waterschap, belend ten N. het stnaatje 
v.an het Magdalena-Convent en het eigendom van de ,gemeente 
Gouda en ten Z . .. ... enz. 

De mogelijkheid bestaat dus, dat dit straatje reeds zijn naam 
gekr.egen heeft in de tijd. toen het Magdalena-klooster nog aan de 
Kleiweg lag en de eigendommen zich misschien tot :hier uitstrekten. 

Echter kan het ook zijn, dat deze ~aam dateert uit een latere 
tijd, toen het klooster verplaatst was naar het terrein achter het 
Lieve-Vrouwe Gasthuis. Omtrent deze "tweede woonplaetze" zegt 
Walvis: 

"Deze besloeg van de Zijl 11 ) af achter het voorsz. Gasthuis, het 
plein, nu de Verkenmarkt, de grond van 't tegenwoordige pest
huis, en wat voorts tot aan de vesten toe zich uitstrekte", dat is 
dus het tegenwoordige Kaze.rneplein en het blok ten Z. er van. 

Deze verandering van woonJ!)laats moet reeds hebben plaats gehad 
in het begin der 16de eeuw of vroeger, en wel vóór 1565. Immers,· 
op de kaart van den bekenden cartograaf van Deventer, die 
in 1565 in opdracht van Philips II werd vervaardigd, zien we 
aan de Zuidzijde van het tegenwoordige kazerneplein de kapel van 
het Magdalena-Convent af geheeld. 

Dat het genoemde straatje werkelijk diende als toegangsweg 
tot het Magdalena:-Convent, zien we op de stadskaarten van 158 i 
en 1585, waarop een bruggetje staat aangegeven, dat dit straatje 
verbindt met het aan de achterzijde van de Zijl gelegen klooster
terrein: 

Behalve deze toegangsweg tot het Convent liep er nog een 
lweede door de Wintersteeg, ook over een bruggètje van de Zijl. 
terwijl de derde toegang zich bevond op de tegenwoordige 
V arkensmarkt, waar een poort naar de binnenhof leidde. 

Nemen we nu een kijkje op 1het latere kloosterterrein, zoals het 
zich voordeed omstreeks 1550, dan valt dadelijk op een groot, -hoog 



Sepia-tekening uit het Stedelijk Museum. 
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gebouw, evenwijdig lopende met de zijl· aan de W.-zijde. Dit was 
het eigenlijke kloostergebouw. Aan de N .-zijde stonden enige 
kleinere huizen in de richting va~ de stads,vesten, eveneens · aan de 
0. · en Z.-zijde. Het middenterrein werd door een tuin ingenomen; 
hier ,bevond zich ook ·het .kerkhof. 

Van de kapel, die aan de Z.O.-zijde van het kloosterterrein stond, 
ongeveer ter ·plaatse van de tegenwoordige Varkensmarkt, geeft de 
bijgevoegde illustratie een fraaie voorstelling. Deze kapel werd 
'-Ye$ens bouwvalligheid onrntreeks 1590 afgeibroken. 

Op 17 April van dat jaar werd door de vroedschap "in delibe
ratie geleydt de provisionele bestedinghe vant afbreecken van de 
Magdalenen kerck ende de lengte van dien weder te metselen opt 
middelpandt van de groote kerck" ( St. Janskerk) 7) . 
. · Wie waren de bewoonsters van het Mag-dalena-Convent? 

Het waren "R,egulier.e n,onnen", in de volksmond gewoonlijk "huis
begijntjes" genoemd. 

Oorspronkelijk waren het "Conversen", vrnuwen die een gemeen
schappeliJk leven leidden, gewij,d aan gebed, arbeid en boete. Onder 
haar waren soms personen, die door haar vroegere levenswijze 
openbare ergernis gegeven hadden. 

Als patrones vereerden zij de H. M~ria Magdalena, de bekeerde 
zondares, toonbeeld van ·boetvaardigheid. Aan deze Heilige was 
dan ook het Convent toegewijd. 

Later verenigden zij zich tot een zogenaamde "vrije klooster
vereniging", waarin zij ,de regel van den H. Augustinus volgden 
en daarom "reguliere nonnen" genoemd werden. De leden waren 
evenwel niet -door geloften ·gebonden, tenzij alleen voor de tijd 
harer inwoning; ook hielden ze ,geen koor. Ten allen tijde waren 
ze vrij om uit de gemeenschap te treden. en we zouden ze du::; 
het best met leke-zusters of begijnen kunnen. vergelijken. 

De klederdracht was die der weduwen van die tijd. Zij droegen 
een sluier of "wijle", daarom werden ze na haar intrede " ge
wielde" d.i. gesluierde nonnen genoemd. 

Ook de bewoonsters 'Van het Maria-Convent op de Gouwe, van 
het Agnieten-klooster in de St. Antoniusstraat en die van het 
Margaretha-klooster op de Spieringstraat behoorden tot dezelfde 
groep van Reguliere nonnen. 

Vooral in de loop van de 15de en l 6de eeuw breidden deze Con
venten zich sterk uit, wat ons een verklaring geeft van het feit, 
dat het eerste kloosterterrein van St. Maria-Magdalena reeds vroeg
tijdig (voor 1485) verwisseld we~d "voor een ruimer erf." 
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Een typische bijzonderheid is, dat de Conversen meestal in kleine · 
huisjes woonden, die geschaard stonden om de z:g. kloostèrhof, 
zoals wè dit bij de bekende begijnhoven ïn. Amsterdam, Gent, enz. 
zien. Ook bij het Magdalena-Convèrit treffen we deze eigenaardige 
bebouwing van ,het kloosterterrein aan, .waarvan we ons op de 
bijgevoegde kaart kunnen overtuigen. 

Onwillekeurig stelt men zic,h de vraag, hoe Gouda, dat omstreeks 
1500 ongeveer 20.000 zielen telde, · een zo groot aantal kloosters· 
of conventen kon hebben ( 8 voor vrouwen en 3 voor mannen) , 
en op welke wijze in de stoffelijke behoeften er van kon worden 
voorzien. 

We moeten daarbij niet uit het oog verliezen, dat de Conversen 
niet door beloften van armoede gebonden waren en hun persoonlijk 
vermogen geheel of gedeeltelijk voor eigen onderhoud konden 
gebruiken. Meermalen werden deze persoonlijke eigendommen. 
bestaande in geldelijk vermogen of onroerende goederen, hetzij 
gedurende het leven of wel bij den dood aan het klooster ver
maakt. 

Deze schenkingen, in natura, pachten, renten, landerijen, enz., 
gevoegd bij die van -and·ere milddadige gevers, vormden een zeer 
voorname bron van inkomsten. 

Heel duidelijk blijkt dit b.v. ten opzichte van het Magdalena- · 
Convent uit een contract, ·da,t voorkomt in het oudste We·esboek · 
van het Land van Stein (berustend in het Gemeente-archief van 
Reeuwijk), waarin we een bmge lijst aantreffen der onroerende 
goederen van het Maria-Magdalena Convent te Gouda en dat 
der Regulieren in het Land van Stein. 

Ook door het stadsbestuur waren aan het convent reeds kort na · 
de stichting verschillende voorrechten verleend, 

In 1457 schonken Burgemeesteren, Schepenen en Raden van der 
Goude aan de zusters van het Magdalenen cloester "gesloten ende 
prof essij t" 

a. vrijdom van alle accijnsen. 

b. verlof tot het verrichten van handwerken voor zichzelven, 
voor de bur,gers der stad en voor vreemden, voorzoverre dit 

· naar het oordeel der visitatoren en der vroedschap nodig 
zou zijn. 

c. het gebruik van een watergang door de stadsmuur onder 
voorwaarde, dat deze in tijden van oorlog onbruikbaar ge
maakt zou worden s) . 
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d. het bezit van een weg achter het klooster, voorzoverre zij 
erven aan die weg zouden kopen. 

Een bijzondere taak van de "Magdalenensusters" bestond in het 
houden van kostgangsters, vooral van de zodanigen, die geregelde 
verpleging en toezicht nodig hadden 9). 

Na de overgang van de stad in 1572 werden alle klooster
bezittingen tot stadseigendom verklaard. Gedeeltelijk werden de 

· gebouwen gesloopt, · o.a. de kapel; aan sommige werd een and.ere 
bestemming gegeven . . Op de plaats, V.:aar·het hoofdgebouw gestaan 
heeft, weid later ( 1611-1616) het Pesthuis opgetrokken, n.l. daar, 
waar thans het kazernegeibouw .staaP0). · 

Van de oorspronkelijke gebouwen op dit tweede kloosterterrein 
is in onze dagen niets meer overgebleven. 

J. H. CARLIER 

1) Römer. R. C. H. 1854 .dl. Il bi. 419. 
2) Deze afwijking yan de tegenwoordige rooilijn vindt haar verklaring .hierin, 

dat de perceelscheiding aan de Kleiweg ongeveer loopt in de richting 
Z :O.-N.v\T. 
Om geen gerende gebouwen te krijgen. moest men dus de rooilijn_ aan de 
Z.-zijde iets naar achter laten teruglopen. 

3) We merken hier op, dat het z.g. Oude-Vrouwenhuis vroeger zowel St. 
Elizabeths Gasthuis als Lieve-Vrouwe Gasthuis genoemd . wer.d. 

·4) Zie het artikel van den Heer P . v. Balen over "De Elzenmarkt te Gouda" 
voorkomende in de "Sprokkelingen· .. van deze Bijdragen. 

5) De prachtige, eeuwenoude,. eiken dakconstructie . van dit gebouw wijs~ er 
ten duidelijkste op, dat we hier nog met het oorspronkelijke gebouw te doen 
hebben en legt getuÏ'genis af van de soliditeit van de opzet. 

·6) In 1928 werd deze tuin gebruikt voor de aanbouw van een "show,room" 
aan het pand van . den heer Hulleman. 

7) Sde Vroedschapsboek fol. 280 v 0 
• 

. . S) Deze watergang liep door de stadsmuur en de zich daar bevindende toren. 
die naar het convent de naam kreeg van Magdalenen-toren. De daar pas
serende schuiten en schouwen moesten bij de ·doorgang ·betalen "een· ·halve 
stuver mitsgaders 't hek", dat geopend en gesloten .moest worden. De 
schippers mo.esten helpen ,,sluyten. en ontsluyten". 
Aètum 23 Sept. 1595: lste Stadsreg. fol. 52. 

9) Römer. R. C. H. 1854. dl. Il bi.. 419. 
10) In dit pesthuis heeft het stadsbestuur in het laatste kwartaal der 18de eeuw 

een pijpenfabriek ·gevestigd. :Deze fabriek diende vooral om de talrijke werk
loze pijpmakers, die hier ten gevolge van sterke concurrentie. van Schoon
hoven, Alfen aid Rijn en Groningen waren, weer aan werk te helpe.n. 

11) Deze zijl is gedempt in 1930. · 

r, 
· . .; ,; _. ., •·. 
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