omdat dit cijfer ook genoemd werd bij het \
\
aantal minderbroeders. Je zou ondeugend de
0p111tX
--- --king kunnen maken: voor elk wat wils.
’
Temee r omdat in deze fundatiebrief, die voor
drie schepenen verleden werd, de plechtige
belofte werd afgedwongen ,,dat van nu
voortaen tot geene dagen meer aenemen sullen
eenige manspersoonen, die bij die vrouw
pers00 nen comen ofte woone sullen; alle dinc
sonder arrich ofte list, in kennisse der waerheyt
besegel It met onse segelen gegeven op den negen
en_ twiritchstendagh van December int jaer onses
Heeren 1485 (Fundatieboek H.Geesthuis, fol.
\
120).
In hetzelfde Oud Archief van Gouda bevindt
zich een los stuk_ __ perkament
__-____ --_ ---met geschonden
I zegel van 17 Juli 1488. waarin vermeld staat dat
,,bewogen door de~godsvrucht
en nederig
Zij noemden zich: , ,moederen van het St.
verzoek van eenige eerbiedwaardige weduwen
Elisabeth Gasthuis”. Een ziekenhuis in de
\
binnen ter Goude, ik, Adam Craenleijde,
betekenis zoals wij die kennen bestond in het
pastoor van de parochiekerk verlof geef aan de
begin van de 15e eeuw nog niet. Vrouwen meestal nog jonge weduwen - verpleegden
oversten van het St. Elisabeth Gasthuis, gelegen
bij het minderbroederklooster te hebben een
zieken thuis, gingen ‘s-nachts waken en legden
regulier priester de heilige mis, op te dragen,
overledenen af. Men kende de z.g. doodslakens
maar zonder zang en aan ongelukkige
en koorden, waarin de overleden patiënten
weduwen. die daar worden onderhouden het
gewikkeld en omsnoerd werden. Vergde dp
heilige sacrament des i-,---rlt2arn - te geven tegen
oppas te veel tijd dan werd de zieke door zulke
fm
vergoeding van een ___
nndr---Vlaan
----.--rs of X1 1 groten’
weduwen in hun eigen woning opgenomL,, w___
\
vanhetzelfde geld.”
tot aan hun dood verzorgd, waarvoor de familie
De relatie van het St. Èhsabeth Gasthuis tot
dan een luttel bedrag betaalde. Maar die
de Minderbroeders, de Tertiarissen kon ook
verzorgende vrouwen waren meestal te klein
worden onczemerkt gun de belangstelling voor
behuisd. En zij maakten gebruik van de
d_._e zusters
- - ~~~
,,,;a, die de 2de orde van St;
aangeboden ruimte door het Minderbroc,,.
Fransiscus
naleefden. De Clarissen hadden op
klooster, dat vanaf de hoftuin tot aan de latere
19 Jan. 1468 een hl& met ses cameren
op de
’
Hoefsteeg over de Tuinstraat (toen ,,de 7aG”
Nieuwe Haven het teg--enwoordige
- -_
stadserf,
geheten) heen tot aan der stede veste dus t o t a a n
_,
gelegateerd gekregen _ Ze ware
:n straatarm en _’ \
de Fluwelensingel bouwterrein had aangl,,dmden
_-___
hun-werd telkenmale-het
een en ander
’
gekregen. Waarom zo uitgebreid?
toegestopt niet alleen door de minderbroeders,“
Wel, de stad was zo royaal, omdat het,koste
rnsgr nnk door dP mneders van het St. Elisabeth
wat het wilde men tegenover de 8
\_
Gasthuis. Ieder jaar w rerd aan het
vrouwenconventen in Gouda een
Clarissenklooster --1
10 ponden rijst, volgens : ’
mannenklooster wenste. Burgemeester el.n
testament van Hermen Michielsz. uitgekeerd; \
schepenen hadden in sept. 1416 met een _\
Tengevolge van de woelige dagen van het jaar
schrijven aan de Provinciaal van de Keulse
’ ’
\ ‘\
1572, toen de woeste benden van Lumey te
\ ”
provincie daartoe medewerking gevraagd en
Gouda alles onveilig maakten en zich niet \
verkregen. Voor 13 fraters werd toestemming
ontzagen het heiligdom der kloosters binnen te
verleend een huis met kerk, kerkhof en
dringen zijn de minderbroeders gevlucht. En
werkplaatsen te bouwen. Dat klooster werd het
nog voordat de Staten van Holland op 23 Mei
troetelkindje van de stad en na de grote brand
1577 de overdracht vnn ~11~ conventen aan alle
van 1438 kwam van vele milde gevers
ruimschoots geld binnen om een breed opgezet~
” \ steden bekend maakten werde:n de
eigendommen van het minderbroedersklooster
‘,
convent te bouwen. Hiervan kon men
op last van de Vroedschap publiek verkocht op
gemakkelijk een gedeelte afstaan voor een niet
voorwaarde dat alle huyssinge en bewoeninge \
al te groot gasthuis. En in 1485 schonk de
benevens de kerk zou worden afgebroken ,,ende
smidsweduwe een groot legaat van 500 schilden
geheelich ter aerde toe gedemolieerd” worden.
met de opdracht om voor dit bedrag ,,ten
De acte van de verkoping was gedateerd 16
eeuwigen dagen” 13 arme vrouwspersonen op te
Aug. 1576.
nemen. Ik wil even onderstrepen het getal 13,

Waarom was dit gasthuis,
gevestigd aan de Spierinpstraat?
Ömdathet prachtig - na>e
stadsbrand van 1438 - nieuw
opgebouwde Minderbroederklooster, dat veel te royaal in het
pak zat, woonruimte had afgestaan
aan drie vrouwen, die zich tot taak
gesteld hadden ziekelijke.
Gulpbehoevende oudjés t& ’
verzorgen.
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