Een klein plein, liggend tussen de
Raam en de Vest, zal genoemd
worden naar Wouter Jacobsz.
Bij het lezen hiervan zal menigeen
zich verbaasd afvragen wie dat wel
mag zijn. Het antwoord kan kort
blijven: Wouter Jacobsz was eens de
prior
van het Regulierenconvent
aan
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stond op de plaats die in onze eeuw
in de volksmond nog met de naam
Het Klooster werd aangeduid.
Het was de enige plaats met die naam in Gouda.
Aan de Nieuwehaven was tot voor kort een,
reeds sinds 1928 onbewoond slop, dat nog op
”
17 april 1950 officiëel zo werd benoemd door de
gemeenteraad, eveneens ter herinnering aan een

Plattegrond uit atlas Van Hogenberg (1585).
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Als Wouter Jacobsz‘tot het eind van zijn leven
pril or van het klooster aan de Raam was gebleven,
zot 1 zijn naam al eeuwen lang vergeten zijn. Een
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hem beschoren. Hij heeft zich in de
vaderlandse en de Goudse geschiedenis een
blijvende pletats verworven, door in de jaren 15721579 een dal gboek bij te houden dat zó belangrijk
is, dat het b; ijna vier eeuwen later, in 1959 in twee
delen in dru k werd uitgegeven. Dr. I.H. van Eeghen
verzorgde dc : transcriptie ervan. Het dagboek
vm-scheen
. -_Y-__---_ in--- de serie -Werken uitgegeveñdoor het
Historisch Genootschap te Utrecht, (4de serie, nrs. 5
en 6, J. B. Wolters, Groningen).
Wouter Jacobsz werd waarschijnlijk in 1521 of
1522 te Gouda geboren. Bij zijn overlijden werd hij
in het dodenboek (necrologium) van zijn orde
ingeschreven met zijn gelatiniseerde naam:
Gualtherus Jacobi Masius. In die tijd was er
inderdaad in Gouda een familie Maas. Aan de hand
van bewaard gebleven rentebrieven mag worden
aangenomen dat Wouter Jacobsz aan deze familie
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