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Inleiding 

Dit verslag gaat over een van de mooiste ontdekkingen in Gorinchem, de prachtige Middeleeuwse 
muurschilderingen in het pand Boerenstraat 11 en Zusterstraat 30-30a. 
Deze muurschilderingen werden in 1983 ontdekt. In de jaren daarna hebben meerdere personen zich 
op allerlei manieren ingezet om deze muurschilderingen te behouden en aandacht te geven. 
De bekende Gorcumse oud-schildersbaas Gijp Kreukniet bleek vasthoudend te zijn. Steeds opnieuw 
kwam hij op voor de cultuurhistorische waarde van de 1 se-eeuwse muurschilderingen. 
Ook schreef hij een dringende brief naar Stichting Het Holtzfonds. 

In 2010 nodigde Stichting Het Holtzfonds mij als Gorcumse kunstenares uit om de bestaande situatie 
in het Agnietenklooster zowel in beeld als woord vast te leggen. 

Door gesprekken met betrokkenen, door het maken van tekeningen en foto's, door het bezoeken 
van de Rijksdienst, kerken en bibliotheken ging er een nieuwe wereld voor mij open. Ik begon met 
andere ogen naar de muurschilderingen te kijken zowel met betrekking tot de huidige toestand als 
met betrekking tot de Middeleeuwse situatie. 

De 3 muurschilderingen, zoals ze nu te zien zijn, vertellen een eigen geschiedenis. Ze laten zien dat 
ze ooit mooi en indrukwekkend zijn geweest. Na de Reformatie verdwenen ze achter kalklagen en 
betimmeringen en zijn ze eeuwenlang niet zichtbaar geweest. Ze zijn beschadigd door spijkers en 
pluggen en doorkliefd door een verdiepingvloer. Hele stukken van de schilderingen zijn verdwenen. 
Slechts de hoofden en schouders van de 3 figuren waren nog zichtbaar. 

De mogelijkheid dat het 3 grote figuren ten voeten uit zouden kunnen zijn, maakte mij erg 
nieuwsgierig. Met medewerking van de eigenaar van het pand, de heer Bart de Groot en het 
Holtzfonds ondersteunt door aannemersbedrijf Pellikaan, werd geleidelijk aan het een en ander 
onderworpen aan nader onderzoek. 
Zo kwam de ruimte tussen de vele vloerlagen van de zolder en de begane grond open te liggen. 
Vol enthousiasme hebben we in 2010 ontdekt dat er van alle 3 de figuren nog meer bewaard is 
gebleven. 
In gedachten kun je ze bijna helemaal in hun volle lengte voorstellen met lange gewaden. 
In alles voel je hoe zij in de 15e en begin 16e eeuw devoot hebben neergekeken op de biddende 
zusters en andere gelovigen in de kapel van het Agnietenklooster. 

Het eerste gevoel wat ik kreeg bij het zien van de muurschilderingen werd alleen maar bevestigd: 
Ze zijn niet alleen erg mooi en mysterieus, maar ook echt uniek voor hun tijd. Daarom zijn ze 
cultuurhistorisch van grote waarde. 

Ik nodig iedereen uit om de geschiedenis van deze prachtige schilderingen uit het Gorcums verleden 
zelf te ervaren. 
Dit verslag, de foto's en mijn weergave van het werk uit het verleden, geven de leidraad om de 
muurschilderingen echt te kunnen zien en te ervaren. 

Sylvia Terwisscha van Scheltinga 
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Het Gorcumse Agnietenklooster 

Naamstelling 

Of het Gorcumse Agnietenklooster ook daadwerkelijk een klooster in de zin van een gesloten 
convent, is geweest, daarover zijn de bronnen niet altijd even duidelijk. 
Het Aardrijkskundig Woordenboek (zie literatuur) vermeld dat in Gorinchem geen echt 
Agnietenklooster is geweest. 

Stadsarchivaris René van Dijk vermeldde in zijn artikel van 28 augustus 2001 dat er zeker op deze 
locatie een klooster moet zijn geweest en dat behorende bij dat klooster een kapel werd gewijd op 
Sint Franciscusdag oftewel 4 oktober 1407. 

Naast aan Sint Agniet was de kapel ook gewijd aan 
de apostelen Andreas en Johannes de Doper. 

Op verschillende oude kaarten van Gorinchem is op 
dezelfde plek waar nu de restanten gevonden zijn, 
duidelijk een kapel getekend met daaraan vast 
enkele gebouwen en binnentuinen. 

Hier zie je van 3 historische kaarten een detail 
waarop het klooster zichtbaar is. 

Detail uit de kaart van ca. 1560 door van Deventer 

Detail stadskaart ca. 1600 door Wijtmans Detail stadskaart 1647 door Blaue 

Deze kaarten bevestigen het bestaan van een klooster in Gorinchem op dezelfde locatie dicht bij de 
toenmalige St. Maartenskerk. 
Op de volgende bladzijde is nog een situatietekening te zien die gemaakt is naar aanleiding van 
archeologisch onderzoek. Hierbij zijn restanten getekend in combinatie met de hedendaagse 
situatie (2009) 

Als je de voorstelling van het klooster op deze kaarten bekijkt zit daar niet alleen een bevestiging 
van zijn bestaan in maar je ziet ook duidelijk overeenkomsten. 
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Overzicht omgeving St. Maartenskerk en Grote markt te Gorinchem (bron: Stamkot 2009) 

Op de afbeelding hiernaast zie je een vergelijkende tekening. Hierbij is van bovengenoemde 
historische kaarten alleen het deel van 
het klooster overgenomen. 
De grootte van de kapel is ongeveer 
hetzelfde gehouden om zo tot een betere 
vergelijking te komen. 
Je ziet duidelijke overeenkomsten. 

,~+•r-l"rc{o.+,·.,_ .,_,. éltjo é(~J.. "'· 130..,,. ,s~s 
k-.p,e.l-h:.r.e .....4Je o.c..h.4-cr Y'Q.der boo+ 
r-<c.\.\·ht tuA."" k k«,.,.k4ore..., 

Vergelijkende schetsen van klooster 

De naam Agnietenklooster komt van Sint 
Agniet, een andere naam voor de heilige 
Agnes. 
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Zij was een vroegchristelijke maagdelijke martelares en is een van de oudste en meest vereerde 
christelijke heiligen. Zij leefde in de tijd van de christenvervolgingen door keizer Diocletianus (284 
tot 305 na Christus) in Rome. 
De wijze waarop zij martelares werd is niet met zekerheid vast te stellen. Er zijn meerdere versies 
van de legende. 

Het verhaal gaat dat Agnes een kuisheidsgelofte had afgelegd. Op dertienjarige leeftijd verkoos zij 
deze belofte boven een mogelijke geliefde. Velen wees zij af. De vader van een van deze geliefden 
was een oude magistraat. Toen hij hoorde dat Agnes zijn zoon had afgewezen veroordeelde hij haar 
tot een leven in een bordeel. Terwijl zij onderweg naar, of al in, het bordeel was, begon haar 
haardos op wonderbaarlijke manier te groeien. Het hele lichaam werd aan het zicht onttrokken. 
Een andere versie van het verhaal vertelt over een verblindend wit engelengewaad dat maakte dat 
niemand haar ontklede lichaam kon zien. 
Het onwaarschijnlijke gebeurde: in het bordeel bleef Agnes op wonderlijke wijze maagd. 
Vervolgens probeerden men haar meerdere keren levend te verbranden. 
Agnes overleefde deze pogingen, maar haar beulen kwamen wel om het leven. 
Ten slotte werd ze onthoofd of in de nek gestoken. Ook hier zijn meerdere versies van het verhaal. 
Haar sterfdag is waarschijnlijk 21 januari 304. Volgens de legende zou Agnes na haar dood aan haar 
ouders zijn verschenen met aan haar zijde een lam als haar hemelse Bruidegom. 

Het lam is het voornaamste attribuut of kenteken van de heilige Agnes geworden. 
In het Latijn betekent agnus "lam". In het Grieks betekent haar naam ook "zuiver". 
Zo kan haar naam wijzen op haar jeugd, op haar onschuld en haar opoffering aan God. Het lam is 
een veel gebruikt offer aan God. In de Middeleeuwen is het lam het attribuut waarmee ze altijd 
wordt afgebeeld, terwijl een kroon, palm en boek op haar martelaarschap wijzen. 
Agnes wordt ook wel afgebeeld op de brandstapel met naast haar andere maagdelijke martelaren. 
Andere attributen kunnen zijn olijftak, lauwerkrans, lange haren, wit gewaad, zwaard of dolk. 
Soms draagt zij een bloemenkrans op haar hoofd. 

2 3 

1 houten replica, origineel in Domkerk te Utrecht 
2 houten beeld ca. 1500 door Schwaben, Aken, Ludwig Museum 
3 beeldhouwwerk aan gevel St.Janskathedraal te Den Bosch , door H. van der Geld 

Sint Agnes is een van de zeven primaire heiligen. Deze zeven vrouwen worden allemaal genoemd in 
de eerste Romeinse Canon. Naast haar heb je St. Agatha, St. Anastasia, St. Cecilia, St. Catharina, 
St. Lucia en Maria Magdalena. 

Zij ligt begraven in de Cappella di Sabina in Rome. Jaarlijks worden op 21 januari in de grafkerk van 
de martelares twee lammeren gezegend, de zgn. Agneslammeren. 
Al vanaf het jaar 354 wordt de verering van de Heilige Agnes genoemd. 
De vele Agnietenkloosters in ons land wijzen op de grote verspreiding van haar verering. 
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De Middeleeuwen en de onverdeelde kerk 

Aan het begin van de Middeleeuwen heerste in West-Europa één kerk, de 
Christelijke of Katholieke kerk. Deze enige religie werd geregeerd vanuit Rome 
door de Paus en zijn kardinalen. 

De beleving van deze religie is vergelijkbaar met die van het tegenwoordige 
Rooms-katholicisme. 

Voor de eredienst of eucharistieviering die vanuit dit geloof beleden moest 
worden had men kerkgebouwen nodig. Door heel Europa werden in bijna elke 
stad en dorp grote of kleine middeleeuwse kerken gebouwd. Kerkgebouwen uit 
de vroege Middeleeuwen zijn herkenbaar aan de invloed van de Romaanse 
bouwstijl. De meeste kerken en kloosters echter stammen uit de late 
Middeleeuwen en zijn herkenbaar aan de Gotische bouwstijl. 

De bouwelementen die nu nog zichtbaar zijn, in dat wat nog over is van de kapel 
van het Agnietenklooster, wijzen op de Gotische bouwstijl. De vorm van de 
bovenkant van de vensters is typisch Gotisch en vormt samen met de 
tussenliggende muurschilderingen een prachtig geheel. 

Tekening van Gotisch venster in een van de schilderingen 

l-.. r,·.sc.J,.v ....~er 

t"'--k,"f"'io.4-ie 
•-• ,1.A,.;I 

3 halve Gotische bogen 

Sleutelstuk of console bij balklaag met een 
Gotisch peerkraalprofiel 
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Agnietenkloosters in Nederland 

In de 14e en 15e eeuw werden in Nederland heel veel Agnietenkloosters opgericht. 
De heilige Agnes was een zeer populaire heilige in deze periode. De kloosters werden opgericht 
onder de beweging van de Moderne Devotie. Deze ontstond rond 1375 in Deventer door de prediking 
van de Deventer burgemeesterszoon Geert Grote (1340-1384). Thomas à Kempis was hier ook een 
vertegenwoordiger van. Hij leefde en werkte een groot deel van zijn leven in het Sint Agnesklooster 
op de Nemelerberg bij Zwolle. 
De Moderne Devotie benadrukte de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke Christen voor de 
kerk en de maatschappij. 
De Moderne Devotie was in die tijd de krachtigste hervormingsbeweging en had invloed op de 
geloofsbelevenis door zowel leken als kloosterlingen. 

Geert Grote was voor een hervorming binnen de onverdeelde kerk omdat hij overtreding van het 
celibaat, eigen bezit van kloosterlingen, en misbruik van aflaten en collecten wilde bestrijden. 

De Moderne Devotie kende 3 stromingen. Een stroming was van kloosterlingen, de kanunniken en 
kanunnikcessen volgens de regel van Sint Augustinus. Dit waren echte conventen. De andere twee 
stromingen waren semireligieus. Daarvan was een stroming de broeders en zusters van het Gemene 
Leven. De andere stroming was van de broeders en zusters van de Derde orderegel van Sint 
Franciscus, ook wel de tertianen of tertiarissen genoemd. 
Deze laatste stroming is hier in Nederland verenigd in het Kapittel van Utrecht ( 1399). 

Het is zeker dat de zusters van het Agnietenklooster te Gorinchem semireligieus waren en onder de 
Derde orderegel van St. Franciscus vielen. 
Het Agnietenklooster of Zusterhuis werd gesticht op 14 mei 1401. Dit past precies in de tijd van de 
Moderne Devotie. Van 1400 tot 1425 was er erkenning door de kerk van de broeder- en 
zusterschappen en werden de huizen en kloosters georganiseerd in kapittels. 
De kapel van het klooster werd officieel gewijd op 4 oktober (Sint Franciscusdag) 1407 door 
hulpbisschop Matthias en opgedragen aan Andreas, Johannes de Doper en aan Sint Agniet (Sint 
Agnes) 

Uit deze periode zijn vele Sint Agnes of Agniethuizen, kloosters en conventen terug te vinden. De 
Heilige Agnes was duidelijk erg populair vooral bij de tertiarissen. Mogelijk zijn er wel 80 kloosters 
aan haar opgedragen en slechts in 3 van hen leefden mannelijke kloosterlingen. Over al deze 
kloosters zijn allerlei gegevens bekend, maar nergens lijkt het verhaal kompleet. Als je de gegevens 
bekijkt dan zie je toch wat overeenkomsten met het gewezen Agnietenklooster in Gorinchem. 
Zo was er een in Arnhem van 1428 tot 1636 (Nu Sint Catharina Gasthuis aan de Beekstraat). 
In Gouda ontstonden door de Moderne Devotie rond die tijd wel 10 kloosters, waaronder het 
Agnietenklooster voor vrouwen (aan de Zeugstraat). Over dit klooster is een eerste vermelding uit 
1455. Ook zij krijgen pas later een eigen kapel met altaar, maar ook een eigen biechtvader en een 
eigen kerkhof. Van dit kloostercomplex is bekend dat het een groot complex was met eetzaal, 
slaapzaal en keuken, maar ook een boerderij, bakkerij, ziekenhuis, washuis en varkensschuur. De 
zusters kunnen in hun eigen onderhoud voorzien. 
Het Agnietenklooster in Hoorn was ook van de tertiarissen en voor vrouwen. Het werd gesticht in 
1385 en bij de Reformatie in 1572 gesloten. Dit klooster lag ook vlak bij de Grote kerk. Nu ligt er de 
Montessorischool en kun je op het schoolplein nog vaag de contouren zien. 
Andere belangrijke Agniet- of Agneskloosters zijn in Zwolle ( Thomas à Kempis) en Rhenen. Maar ook 
dichterbij wordt gesproken over mogelijke zusterhuizen in Oosterwijk en Zaltbommel. 

In Elburg staat nu nog een goed gerestaureerd Sint-Agnesklooster. 
De eerste gegevens van dit klooster zijn uit 1418. Men spreekt dan over de "susteren" die de eerste 
gebouwen in bezit hebben. In 1525 werd het een gesloten convent met strengere regels. Het 
klooster voor tertiarissen kwam onder het patronaat van Sint Agnes. Bij de Reformatie werd het 
gesloten en raakte in verval. 
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Het klooster ligt aan de rand van de oude vestingstad. Het is midden vorige eeuw (1948-1956) 
gerestaureerd en is nu in gebruik als Museum. Leuk om te weten: de ronde vogelgaatjes in de gevels 
zijn typisch voor een gebouw dat met Sint Franciscus te maken had. 

Het Klooster, beschrijving, de dagorde en kleding 

Over het leven in het Gorcumse Agnietenklooster is weinig bekend, een echt goed beeld kunnen we 
niet krijgen. 

Er bestaat een lijst van nonnen en begijnen in Gorinchem in de periode 1391-1606. 
Deze lijst vertelt over de leeftijd bij intrede, het jaar van professie (kloostergelofte) en de 
ouderdom bij overlijden. Maar waar ze zich mee bezighielden en hoe, daar is helaas niets over terug 
te vinden. Kijken we naar publicaties over andere zusterhuizen en kloosters van tertiarissen in 
Nederland uit dezelfde periode (15e en 16e eeuw) dan is er wel een beeld te schetsen. 

Het klooster was waarschijnlijk eerst een zusterhuis dat meer in open verbinding stond met het 
leven van alledag. Geleidelijk aan kozen de kloosterlingen van dit zusterhuis voor een leven dat 
meer gericht was op vroomheid, zij willen niet meer deelnemen aan de alledaagse beslommeringen. 
Doordat ze zich aansloten bij de orde van de tertiarissen (de derde orde van Sint Franciscus) kunnen 
ze zich meer op gewijde taken zoals bidden en meditatie richten. 
Het verlangen naar dit volmaakte leven heeft als nadeel dat ze weinig contact hebben met de 
mensen buiten het klooster. 
Waarschijnlijk hebben degenen die intraden eerst een proefperiode gehad. Daarna moesten drie 
geloften worden afgelegd, van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. 
Slechts in bijzondere gevallen, zoals het overlijden van een familielid, mochten de kloosterlingen 
het klooster verlaten. 
In de loop van de 15e eeuw worden de regels strenger, de beslotenheid groter, en was er een 
kloosteroverste die toezag op het naleven van de regels. 

Kloosters in die tijd ontvingen vaak schenkingen en legaten van particulieren, en soms was dat 
gekoppeld aan de intrede van een familielid. 
Enkele feiten die hierover terug te vinden zijn: 
Gerritje wed. Bartelmeus schenkt 30-3-1484 haar roerende goederen, mits levenslang voorzien van 
eten, drinken kleren en schoenen ( RA 25, f. 21) 
De moeder Lijsbeth Adriaans verkoopt 10-12-1484 Loenis persijns de goederen in het Land van 
Arkel, het Land van Altena, Spijk en Heukelum die de conventuaal Alijt Jans geërfd heeft. 
De priester-confessor Zweer van Utrecht en de mater en procuratrix komen 2-4-1516 overeen met 
burgemeester Gijsbert Vos Aarts, dat zijn dochter Adriana intreedt met voldoende kleren en 
levenslang f.2 krijgt, ook na overlijden van Gijsbert. Het convent ziet af van aanspraak op de 
nalatenschap van Gijsbert en zijn reeds overleden vrouw Feyken Jans, mits Gijsbert het convent in 
zijn testament 'redelick' gedenkt. (RA 45, f. 47v) 

In de meeste vrouwenkloosters kunnen de zusters ook in hun eigen onderhoud voorzien. In meerdere 
kloosters zijn spinnen en weven een belangrijke bron van inkomsten. De kloosters bestonden vaak 
uit meerdere gebouwen rondom een binnentuin. Het Gorcums Agnietenklooster is ook waarschijnlijk 
ook een complex van meerdere gebouwen geweest. Mogelijk was er dichtbij de kapel een 
slaapzaalvoor de zusters. Daarnaast een eetzaal en een keuken, een washuis en mogelijk een 
verblijfruimte voor de armen. 
Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld slachten van varkens, malen van graan, het hebben van 
een boerderij ( bijvoorbeeld een varkensschuur) 
De barbier Cornelis krijgt 2-5-1517 een boete omdat hij zonder toestemming van de molenmeesters 
koren heeft laten malen op het begijnhof of op het zusterhuis. ( RA 46, f.202v) 
Het convent heeft in 1561 een boerderij op de zuidhoek van de Zusterstraat en de Boerenstraat. In 
1603/04 betaalt de kerk voor het dekken van de hooischuur. (Herv. 526, p 72) 

In de dagorde van een kloosterling werd een belangrijke plaats gegeven aan het persoonlijke gebed 
en meditatie. 
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Er werd gemediteerd met teksten van mystici zoals Thomas à Kempis die zijn lezers oproept bij 
alles wat zij doen in hun geest een beeld van Christus op te roepen. 
Zijn woorden: "Ansien doet gedencken" werden letterlijk genomen en kloppen ook met het feit dat 
er in die tijd veel beelden en schilderingen (op muren) werden gemaakt. 
De bijzondere vroomheid werd omschreven met het woord "innicheit". 
Met Innige vroomheid voortdurend zien op Christus en het overdenken van zijn leven. Dat was het 
volmaakte leven van een kloosterling in een tertiarissenklooster. Hun wegen naar zaligheid 
bestonden uit nederigheid, lijdzaamheid en gehoorzaamheid. Ook gingen zij dagelijks meer dan een 
keer "ten sacrament" en "ten biecht" 
Zij leefden in soberheid, tot armoede toe. 

Hun andere dagelijkse bezigheden waren waarschijnlijk spinnen, weven, garen winden en naaien. 
Als ze gasten hadden werden die goed ontvangen en bediend. Waarschijnlijk verzorgden ze ook 
zieken en zwakken. Ze bakten waarschijnlijk hun eigen brood, en probeerde zelfvoorzienend te zijn 
in hun eigen dagelijkse behoeften door het werken op de boerderij. 

Kleding. 

We zouden ons kunnen voorstellen dat in de beginperiode van het klooster iedere zuster gewoon 
eigen kleding droeg, waarschijnlijk zonder enkele versiering of bijzondere snit. Tegen het einde van 
de 15e eeuw wordt het leven in het klooster geslotener en gaan de kloosterlingen allemaal dezelfde 
soort kleding dragen. Dat zal ook in het Agnietenklooster zijn gebeurd. 
Ik citeer uit Het Adamanshuis, door Dra.M.M. Doornik-Hoogenraad: 
(In 1399 is het Adamanshuis aangesloten bij het kapittel van Utrecht van de Derde orde van St. 
Franciscus) 
De Statuten van het Rondeel van 1476 schrijven "eynre kledinge" voor. 
"aeverrocke van grauwen laken" over een witte rok, en witte linnen hoofddoeken met "zwaerte 
dubbelde hoyken ende koevelen nae gewoente gheistliker susteren" 
Ze kregen jaarlijks een hoofddoek, een hemd en een "besseler" (boezelaar) van het huis, wat 
benodigde stukken linnen, een paar schoenen of "tuffelen". 
leder kreeg 2 paar lakens en wit en zwart garen. Als een zuster overleden is, geeft men haar kleren 
aan andere zusters, of aan de armen." So daer een guet cleet is, geven de susteren die dat past een 
gulden off twee voer, tot behoeff des cloesters" 
Door de gelijke kleding was het in die tijd ook niet meer duidelijk wanneer je van een zusterhuis of 
van een klooster mocht spreken. 

Uit boekje van Arent thoe Boecop (2005) 
De Bagijnen te Elburg gingen rond 1420 samenwonen in een huis, zonder kloostergeloftes af te 
leggen. Pas later wilden zij vromer en soberder gaan leven en ze sloten zich aan bij het kapittel van 
Utrecht en de derde orderegel. In 1425 wordt het een echt klooster en de zusters moeten dan ook 
de gelofte afleggen. 
Ze worden in de volksmond "Grauwe zusters" genoemd. 
Kledingvoorschrift: 
"Een mantele(n) van oetmoedighe(n) laecken, sij moeghen daer onder hebben een wardcoers 
(wambuis) van witte of van swarte laken of een witte kedel (kiel) van hennep of van vlas die nyet 
ghecroect en sij .... Hoeftbande(n) ende snoere(n) an syde(n) en moete(n) sij nyet draeghe(n). 
Lammeren moete(n) haer voederen sijn. Budelen van leer ghemaect ende ryeme(n) sonder sijde 
selle(n) sij draeghe(n)" 
Daarnaast is bekend dat de oudste dracht der Franciscanen grijs van kleur was. 
Uit het bovenstaande zouden we ons dus ook een voorstelling van de Gorcumse zusters kunnen 
maken in grauwe kleding met witte onderkleding en zwarte hoofdbedekking. 
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Het einde van het klooster met de Reformatie 

Tussen 1400 en 1425 was er een erkenning van de Moderne Devotie en haar broeder- en 
zusterschappen. De bestaande huizen werden georganiseerd in kapittels. Zo ook het 
Agnietenklooster in Gorinchem dat onder het Kapittel van Utrecht viel. De bloeitijd was van 1425 
tot 1450. Tot 1500 werden de meeste broeder- en zusterhuizen gewijd tot kloosters, het werden 
gesloten conventen met strengere regels. 

In de l6e eeuw kwam de Reformatie ofwel Hervorming. Deze omwenteling had grote invloed op de 
bestaande kloosters zoals het Agnietenklooster in Gorinchem. Ook de toenmalige St.Maartenskerk, 
waarmee het klooster rechtstreeks was verbonden ontkwam niet aan de beeldenstorm van 1566. 
In 1572 werd de onverdeelde kerk definitief gesplitst en de Reformatie ook politiek-militair 
doorgezet. 

De Reformatie heeft belangrijke vertegenwoordigers zoals Maarten Luther (Duitsland), Huldrych 
Zwingli (Zwitserland) en Johannes Calvijn (Frankrijk). Ze hadden de bedoeling om de katholieke 
Kerk van binnenuit te hervormen. Maar door de paus en andere leiders binnen de Kerk werd de 
Reformatie echter afgewezen en natuurlijk ook bestreden. Zij werden gesteund door Rooms
katholieke vorsten zoals Karel V. Het onvermijdelijke gebeurde, er kwam een breuk in de kerk. 
De onverdeelde kerk werd verdeeld tussen Gereformeerden en Rooms-katholieken. 

In de ze helft van de 16e eeuw verdreven de Protestanten de katholieke geestelijkheid en namen zij 
de katholieke kerkgebouwen in beslag zodat zij die voor hun eigen diensten konden gebruiken. 
Zo kon het gebeuren dat bijna alle middeleeuwse kerken in Nederland nu in Protestantse handen 
zijn, met uitzondering van enkele kerken die aan de Katholieken zijn teruggegeven (zoals de Sint 
Jan in Den Bosch) en kerken die liggen in gebieden waar de Protestanten vroeger geen zeggenschap 
hadden (vooral in delen van Brabant en in Limburg). 

Bij deze overname van de kerkgebouwen door de Protestanten werd van het interieur veel 
vernietigd. De katholieke altaren, beelden, schilderijen en andere elementen werden eruit 
gesloopt. De mooie en kleurige muurschilderingen verdwenen achter dikke kalklagen of werden 
helemaal weggehaald. De protestante visie was dat al deze beelden en schilderingen zouden 
afleiden van het Ware Woord Gods. Aanbidding van beelden werd als heidens gezien. Men vond, met 
name in de Noordelijke Nederlanden, dat een kerk wit en sober moest zijn. Dat paste ook bij het 
idee van armoede en karigheid. 

In zeer korte tijd zijn er dus zeer veel kostbare middeleeuwse kunstwerken voorgoed verloren 
gegaan. Zo ook in de kapel van het Agnietenklooster en in de Sint Maartenskerk. In de kerk 
verdwenen muurschilderingen uit de 14e eeuw achter dikke kalklagen. Dezen werden pas weer 
ontdekt bij de sloop van het vervallen kerkgebouw in 1848. 
Door de Reformatie is een duidelijk beeld van een middeleeuwse kerk, en ook een klooster en zijn 
kapel in Gorinchem verloren gegaan. 

Gelukkig zijn er nog wel vergelijkbare kerken bewaard gebleven, maar die zijn vooral te vinden in 
Frankrijk, Engeland en Duitsland. 
Sinds de 30-jaren van de vorige eeuw zijn in allerlei kerken muurschilderingen herontdekt en daar 
waar mogelijk ook gerestaureerd. Hierdoor weten we nu dat de middeleeuwse kerken veelal 
kleurrijk en weelderig waren gedecoreerd. 

De 15e_eeuwse Gorcumse muurschilderingen in het Agnietenklooster zijn gelukkig voor een deel 
bewaard gebleven en geven, met de nodige verbeeldingskracht van de toeschouwer, een beeld van 
hoe de muren van de kapel van het Agnietenklooster er uit hebben gezien. 
Dit geld ook voor de 14e-eeuwse muurschilderingen van de Sint Maartenskerk. 
Meer over deze bijzondere muurschilderingen is terug te vinden in het boekje "Ook hier had het 
stormen der beelden plaats", door Tineke Cerutti-Uijen (2009). 
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De muurschilderingen 

De geschiedenis van het klooster en haar gebouwen is zeer uitgebreid en veelzijdig. Voor een 
chronologisch overzicht verwijs ik naar de bijlage. 

Foto: overzicht van de 3 muurschilderingen in het voormalige Agnietenklooster, gesitueerd op de 
binnenwand van de muur aan de Zusterstraat. 

Het pand 
Boerenstraat 11 -
Zusterstraat 30a 

De ontdekking, het verhaal van Bart de Groot 

In 1980 werd het complex Boerenstraat 11 /Zusterstraat 30, 30a en 32 aangekocht door Bart C.N. de 
Groot. Het pand aan de Boerenstraat 11 was in goede staat, en wordt deels gebruikt als woonhuis. 
Het achtergedeelte aan de Zusterstraat werd eerst gebruikt als garage en opslagruimte. Dit deel 
was in slechte staat. De bovenverdieping was onbegaanbaar en was vol gezet met potten en pannen 
om het regenwater op te vangen. Op de begane grond bleek dat er onder de tegelvloer een 
waterput aanwezig was. Helaas is dit niet meer onderzocht en zit er nu een nieuwe vloer overheen. 
In 1983 maakte De Groot een dakterras op het platte dak van het gebouw aan de noordoostzijde. 
De doorgang in de muur werd een glazen deur, zodat er veel daglicht op de bovenverdieping kwam. 
Op een dag viel veel zonlicht door de deur, precies op de zuidelijke gevel naast het toen nog 
aanwezige verwarminghok. 
Bart de Groot meende op de muur bijzondere lijnen en vlekken te zien . Hij maakte het schoon met 
water en een spons. Achteraf had hij daar natuurlijk spijt van toen bleek dat het een bijzondere en 
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zeer oude muurschildering was. Niemand had hem verteld dat hij er niet met water aan had mogen 
komen. 
Hij heeft toen de schilder en kunstkenner Henk Hak van de Kriekenmarkt erbij gehaald, deze gaf 
gelijk aan dat het héél bijzonder was. 
Samen zijn ze naar het klooster in Oosterhout gegaan omdat daar volgens Henk Hak kundige mensen 
waren die de schildering zouden kunnen restaureren . De kloosterlingen zijn wezen kijken en waren 
zeer onder de indruk en Bart de Groot kreeg meer gevoel van de historische waarde van zijn 
ontdekking. 
Zijn vader, Vas de Groot, had twijfels over hoe een en ander verliep met de bemiddeling vaN Henk 
Hak. 
Zo bleef de situatie zoals die was, de meest linkse muurschildering was zichtbaar en "schoon" 
gewassen en de rest was nog niet ontdekt. 
Ergens rond 1990 was Bart de Groot als begrafenisondernemer met zijn kantoor uit de voorkant van 
het pand gegroeid. Hij besloot het achtergedeelte op te knappen. De bovenverdieping in het 
achtergedeelte moest stevig aangepakt worden. 
Er werd een nieuwe vloer over de oude vloer gelegd en de verouderde verwarmingsketel en het 
verwarmingshok werden afgebroken. Een nieuw stuk van de buitenmuur kwam vrij en wat schetst 
zijn verbazing? Er komen nog 2 prachtige muurschilderingen tevoorschijn. Ook al was van deze 2 
minder te zien, Bart de Groot was meteen onder de indruk. 
Dit keer besloot hij geen water en spons te pakken en ze te laten in toestand waarin hij ze aantrof. 
Hij liet de ruimte schilderen en afwerken omdat de bestemming een uitvaartinformatiecentrum 
werd. En natuurlijk liet hij deze maal de muurschilderingen onberoerd. 

muurschildering links 

de meest complete rozet van de 7 rozetten boven de muurschilderingen 

13 



muurschildering midden 

muurschildering rechts 

De ontdekkingen in 2010 

In het najaar van 2010 start het Holtzfonds samen met Sylvia Terwisscha van Scheltinga met het 
onderzoeken en vastleggen van de geschiedenis en de huidige situatie. 
Sylvia start met het maken van schetsen en opmeten van de schilderingen en de ruimtes. De 
wetenschap dat er tussen de vloer van de zolderverdieping en het plafond van de begane grond een 
tussenruimte van zeker 50 centimeter hoogte moet zijn, maakt haar nieuwsgierig. 
In overleg met de eigenaar en bestuursleden van het Holtzfonds wordt besloten om in alle 

voorzichtigheid op onderzoek te gaan. In 3 stappen wordt een deel van de vloer bij de 
muurschilderingen verwijderd. Samen met Kees van den Berk van aannemersbedrijf Pellikaan wordt 
een eerste kijkoperatie gehouden. Al snel blijkt dat er onder de meest linkse muurschildering een 

deel doorloopt. Helaas verstopt achter een stuclaag. Na toestemming van Bart de Groot wordt de 
vloer bij de andere 2 schilderingen ook gesloopt. Ook hier blijkt dat er nog delen van de 
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muurschilderingen bewaard zijn gebleven. De schilderingen zijn vies en stoffig maar laten al gelijk 
duidelijke tekeningen zien en nog redelijk frisse kleuren. 
De al gemaakte tekeningen moeten worden aangepast. Het enthousiasme bij de kunstenares, het 
Holtzfonds, de aannemer en natuurlijk ook de eigenaar is groot. 
De overtuiging dat alles goed moet worden beschreven en vastgelegd is alleen maar toegenomen. 

Muurschildering links , gedeelte onder de vloer detail: een kinderhoofdje 

De plaats van de muurschilderingen in de hedendaagse situatie is te zien op onderstaande 
3D- tekeningen. 

Buitenkant muur hedendaagse situatie aan de Zusterstraat 

Binnenkant muur Zusterstraat met plaatsaanduiding muurschilderingen en verdiepingsvloer 
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Binnenkant muur Zusterstraat, hier zijn ook de gotische boogvensters zichtbaar 

De schilderkunst en -techniek van de muurschildering 

De muurschilderingen zijn door Huub H.J. Kurvers van de Rijksdienst Monumentenzorg in 2002 
gedateerd zo rond het jaartal 1482. 
In die periode was het noorden van Europa (boven de Alpen) in de overgang van de late 
Middeleeuwen naar de Renaissance. Nederlandse kunst werd laatgotisch genoemd terwijl men in 
Italië al sprak van vroege Renaissance. 
Er was in Nederland duidelijke invloed van zowel de Gotiek (in architectuur) als de Italiaanse 
Frescoschilders, zoals Giotto. De Italiaanse muurschilders werkten soms ook wel in het Noorden, 
met name in Frankrijk. 
De uiteindelijke stijl van de schilderingen is ook sterk regionaal bepaald. Daardoor zijn de nu nog 
bestaande muurschilderingen uit die periode moeilijk met elkaar te vergelijken. 
Overeenkomsten zijn er wel te vinden. Ten eerste zijn de meeste muurschilderingen uit die periode 
religieus van aard. De kerken en kloosters waren de opdrachtgevers. 
Ten tweede: De Moderne Devoten, waartoe de tertiarissen behoorden, wilden afbeeldingen voor de 
gelovigen. Zowel Christus als zijn apostels werden afgebeeld, maar ook de heiligen zoals natuurlijk 
Sint Agnes. Andere figuren die werden afgebeeld waren de oprichters en schenkers van gelden en 
legaten van de kloosters. (denk aan: Ansien doet gedencken). 
Ten derde is het opvallend aan de muurschilderkunst uit deze periode dat de figuren groots werden 
afgebeeld, ten voeten uit, met plooiende gewaden en in devote houdingen. 
Het plaatsen van de figuren voor een architectonische achtergrond en omkaderd met 
architectonische omlijstingen komt in deze tijd ook vaker voor. Bij de Gorcumse muurschilderingen 
is te zien dat ze liggen tussen gotische spitsboogvensters. In de schilderingen vind je ook gotische 
elementen zoals de tekening van glas-in-lood ramen in spitsboogvorm en de lijnen van 
kruisgewelven. 
De omlijsting is schijnarchitectuur. De linker schildering heeft een accoladeboog en de andere twee 
een korfboog als omlijsting van de ruimte waarin de figuren staan. 

In het zuiden van Europa werd de techniek van de muurschildering al toegepast in de Romeinse tijd. 
Schilderingen werden in de zogenaamde frescotechniek gemaakt. 
De frescotechniek ( 'fresco' betekent 'vers' in het Italiaans) bestaat uit schilderen op een vochtig 
medium, zoals nog nat pleisterwerk. Voordat de kalk wordt aangebracht tekent de schilder met 
houtskool de afbeelding op de muur. Na het aanbrengen van de natte kalklaag schemert deze 
tekening nog door de witte kalk heen. Vervolgens brengt de schilder het fresco aan. Ook werd er op 
een karton een schets op ware grootte gemaakt. Vervolgens werd dit karton op de lijnen 
geperforeerd en met houtskoolpoeder op de natte kalklaag overgebracht. 

In tegenstelling tot het schilderen 'in fresco' wordt schilderen 'in secco' op droog pleisterwerk 
gedaan. Daarbij worden de pigmenten in een bindend medium opgelost, zoals eigeel. 
Het verschil tussen deze twee technieken is dat bij fresco het natte pleisterwerk, terwijl het 
droogt, de pigmenten van het schilderij absorbeert, terwijl de verf bij de seccotechniek op het 
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pleisterwerk blijft liggen. De frescoschildering wordt als het ware een deel van het muuroppervlak, 
het is eigenlijk in de muur geschilderd in plaats van er op. De frescotechniek is duurzamer dan de 
seccotechniek. 

Hieruit kun je concluderen dat de muurschilderingen in het Gorcumse Agnietenklooster voor een 
deel in frescotechniek en een deel in seccotechniek zijn gemaakt. De zwarte lijntekening lijkt meer 
'in' de kalklaag vast te zitten en de verdere schildering in kleur ligt er echt bovenop. 
Dit verklaart ook dat de lijntekening is blijven bestaan toen Bart de Groot de meest linkse 
schildering heeft 'schoongewassen' met water en spons. 
De rode rozetten zijn gestempeld in de seccotechniek en zijn waarschijnlijk al aangebracht bij de 
bouw van de kapel in 1407. De 3 figuren en hun omlijsting zijn daar later onder geschilderd. 
Het kan zijn dat de muren in de gehele kapel voorzien waren van deze rozetten. 
De verf die gebruikt is bij de muurschildering is op waterbasis en met gebruik van natuurlijke 
pigmenten. Van de Oudheid tot in de 16e eeuw werden voor muurschilderingen de plaatselijk 
aanwezige natuurlijke pigmenten gebruikt. In Nederland werd voor donkere lijnen en vlakken 
Kassels bruin gebruikt. Dit pigment is een mineraal, uit aardachtige bruinkool. Het werd vaak puur 
gebruikt en is goed bestand tegen allerlei atmosferische invloeden. 
Voor gelen en goud werd vaak gele aarde of gele oker gebruikt, ook een mineraal pigment te weten 
ijzeroxide. Het is het eerste pigment dat door mensen werd gebruikt, al in de prehistorie. Het is 
een zeer duurzaam en goed mengbaar pigment en kan heel goed in dunne laagjes worden 
aangebracht. 
Het rood is een roodbruin wat ook rode aarde wordt genoemd. Het is niet met zekerheid te zeggen 
welke rode pigmenten hier werden gebruikt. Voor Italiaanse schilderingen uit die periode wordt 
pozzuoli gebruikt, een pigment uit vulkanisch gesteenten. 
Om kleuren lichter te maken werd er kalk aan het water toegevoegd. 
Of er groene of blauwe pigmenten zijn gebruikt is erg onwaarschijnlijk. Deze pigmenten kunnen we 
nu niet zien. En als ze wel gebruikt zijn, dan zijn ze verdwenen omdat ze erg vocht-, licht- en 
zuurgevoelig zijn en dus van samenstelling veranderen. Deze kleuren zijn alleen nog te achterhalen 
door microscopisch onderzoek. 

Beschrijving van hedendaagse situatie 

De eerste vraag die elke toeschouwer van de 3 muurschilderingen zich zal stellen: wat moet ik mi 
eigenlijk zien? 

Aan de hand van eigen waarnemingen en het lezen van literatuur over leven en geloof in de Gotiek, 
gesprekken met Renee van Dijk (gemeentearchief Gorinchem), Bernard Delmotte (restaurateur) en 
natuurlijk ook Bart de Groot, en de bevindingen van Mariel Polman en Huub Curvers van de 
Rijksdienst Monumentenzorg (1998) zal ik proberen de nu bestaande toestand van de 
muurschilderingen te beschrijven. 
De periode waarin de muurschilderingen ontstaan is in de overgang van late Gotiek naar 
Renaissance. In tegenstelling tot de Gotische architectuur en beeldhouwkunst ontwikkelde de 
schilderkunst zich vrij langzaam. De schilderkunst wordt ook gekenmerkt door de sterk religieuze 
boodschap die het moet vertellen. Veel mensen konden niet lezen, dus het verbeelden van 
christelijke verhalen en personages is erg belangrijk. In deze periode is de inhoud nog steeds 
belangrijk. De schildering is een verbeelding van een persoon. De personages worden langgerekter 
en enigszins geïdealiseerd. 
In deze overgangsperiode zie je steeds vaker aandacht voor de achtergrond en de ruimtelijkheid. 
De 3 Gorinchemse muurschilderingen zijn een mooi voorbeeld van deze 2 ontwikkelingen. 
Ook bevestigen zij dat in de late Middeleeuwen de nadruk op verticaliteit ligt. De lengte van de 
personages wordt ook nog eens benadrukt door de omringende geschilderde architectuur. 
Je kunt zien dat de lijnvoering elegant en gestroomlijnd is. Dit is ook kenmerkend voor de late 
Gotiek evenals het feit dat de personages met serene blikken worden afgebeeld. 

De schilderingen links en midden meten een hoogte van 128 cm vanaf de nieuwe vloer en zijn 
ongeveer 122 cm breed. De rechtse schildering is 120 cm hoog en een stuk smaller. Dit komt 
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doordat de schildering aansluit tot een Gotisch spitsboogvenster. Het lijkt er op dat de schildering 
doorloopt tot in de dagkant van het nu dichtgemetselde venster. 
Onder de vloerlijn zijn restanten van de 3 schilderingen gevonden. Deze lopen ongeveer tot 50 cm 
door. Bij de linkse schildering is dat deel onzichtbaar achter een stuclaag. 
Boven de 3 schilderingen zijn de restanten te zien van gestempelde rozetten , in totaal 7. Het lijkt 
er op dat deze eerder zijn gemaakt dan de muurschilderingen . Dit is te verklaren doordat op enkele 
plekken de lijnen van de schilderingen dwars door de rozetten lopen en ook door het feit dat de 
plaatsing van de rozetten t.o.v. de muurschilderingen willekeurig en in een aflopende lijn is. 
Bij zijlicht kun je verticale lijntjes in de structuur zien. Deze zijn aangebracht door de borstelharen 
waarmee de pleisterlaag is opgezet. 

4 details van de muurschilderingen met allerlei beschadigingen door het historisch gebruik van het pand 

De toestand van de muurschilderingen is zorgelijk te noemen. 
Uit het rapport van de Rijksdienst: 
Het pleister en de afwerklagen bevatten veel kristallijnen korreltjes. Deze laag en de raaplaag zijn 
redelijk fijn van structuur. De hechting van de schildering is zorgelijk. Met name bij de rechtse 
schildering. 
De schilderingen zijn behoorlijk beschadigd. 
In de loop van de historie van het gebouw zijn er scheuren opgetreden, is er enige waterschade 
ontstaan en zijn behoorlijk beschadigingen aangebracht door het gebruik van nagels, pluggen, 
buisbevestigingen e.d .. Bovendien is bij het aanleggen van de verdiepingsvloer, de oude en de 
nieuwe, over de volledige horizontale breedte alles van de muurschilderingen verdwenen. 
Op de begane grond is sowieso niets meer terug te vinden van de schilderingen. 

Interpretatie 

Bij een eerste kijk op de 3 muurschilderingen denk je gelijk aan mogelijk een 3-tal heiligen. 
Niet alleen omdat je dat verwacht in een kapel , maar ook omdat ze alle drie een aureool om hun 
hoofd hebben. Maar welke heiligen het zouden kunnen zijn is erg moeilijk te achterhalen omdat er 
geen of weinig herkenbare attributen mee zijn afgebeeld . 
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Het is typerend voor de Gotiek om de mensfiguren op zichzelf staand te schilderen of te 
beeldhouwen. Hier staan ze in een soort van geschilderde nis van schijnarchitectuur die als een 
baldakijn werkt. In de geschilderde restanten herken je elementen van de Gotisch bouwkunst zoals 
spitsbogen, kruisribgewelven, bundelkolonetten en hogels. Maar je herkent ook klassieke elementen 
zoals een architraaf, een fries, en een kroonlijst. 
Het is overigens opvallend dat alle 3 de figuren niet onder een Gotische spitsboog staan maar meer 
onder een toog. 
De figuren zijn ten voeten uit geschilderd. In de Gotiek hadden de mensfiguren steeds meer een 
natuurlijke houding en gebaar. Ze hadden ruimtelijkheid door schaduwwerking en overlapping. Dit 
vind je terug in de muurschilderingen. De gehele schilderingen zijn waarschijnlijk 3 meter hoog 
geweest en geschilderd vanaf ongeveer 1 a 1,5 meter vanaf de grond. ( zie tekening plaatsing in 
kapel) Je moest in de kapel er echt naar opkijken. Vandaar ook dat de hoofden relatief groot zijn en 
een en ander in de verhoudingen niet helemaal klopt. Alle drie de figuren hebben hun blik ook naar 
beneden gericht en niet recht vooruit. 

De linkse figuur is waarschijnlijk geen heilige maar zou meer een weldoener van het klooster 
kunnen zijn. De figuur draagt kleding en een hoofddeksel uit de 15e eeuw. 
De middelste figuur lijkt een vrouw te zijn. In de nauwelijks zichtbare kleuren en lijnen bij het 
hoofd zie je dat de haren in een knot zitten. Ze draagt een mantel (ook wel cotte genoemd) met 
een overkleed ( surcot). De figuur heeft in haar linkerhand een boek vast, mogelijk de bijbel? 
In die tijd werd een weldoener vaak afgebeeld met een boek (volgens de restaurateur). 
Misschien is ze wel Eise, weduwe van Floris Spronck, de oprichtster van het klooster. 
De rechtse figuur heeft niet alleen een aureool maar draagt ook een kroon, dus deze figuur kan een 
heilige zijn. Ook zij lijkt een vrouw te zijn. (het was natuurlijk ook een vrouwenklooster). Haar 
houding is beschermend. Ook zij draagt een overkleed en een mantel/ omslagdoek. In haar taille 
zie je een zwarte band. Linksonder zie je duidelijk een kinderhoofdje en de sporen van nog een 
kinderhoofdje. De figuur kijkt gericht naar beneden naar deze kinderen. Het lijkt alsof ze de 
kinderen beschermd met haar mantel. 

De hedendaagse situatie in foto's en tekeningen 

De 3 tekeningen zijn bijna klaar, ze staan naast elkaar op locatie bij de echte muurschilderingen. 

Om een duidelijk beeld te geven van de hedendaagse situatie zijn alle drie de muurschilderingen op 
ware grootte nagetekend. Hierbij zijn de nog enigszins zichtbare lijnen zwart getekend en de 
nauwelijks zichtbare lijnen grijs. Om het beeld duidelijk weer te geven zijn de weinige 
kleurrestanten weggelaten. De muurbeschadigingen die relevant zijn voor een sfeerbeeld van dat 
wat nog over is van de muurschilderingen zijn in steenkleuren vastgelegd. 
Natuurlijk is het niet uit te sluiten dat mijn manier van kijken van invloed is geweest bij het maken 
van de tekeningen. Ik heb er in ieder geval naar gestreefd de situatie zo nauwkeurig mogelijk vast 
te leggen. 
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Tekening van muurschildering links (125 x 145 cm), met detail van het hoofd 
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Tekening van middelste muurschildering (125 x 185 cm) 
en schilderij op linnen met eigen interpretatie (125 x 185cm) 

Het schilderij is een moderne interpretatie van de schilderes. De muurschildering (zie de tekening) 
is incompleet. Sylvia heeft, na enig historisch onderzoek over heiligen en over kleding uit de 15e 
eeuw, geprobeerd een weergave te maken waarbij je kunt ervaren hoe de muurschildering geweest 
zou kunnen zijn. Ze heeft de pigmenten uit die tijd gebruikt en zelf haar verven gemaakt op 
acrylbasis. De lijnen van de echte muurschildering zijn prominent zichtbaar gebleven. De 
ondergrond is linnen met een verdikte primerlaag om de borstelstructuur van een gestuukte muur 
na te bootsen. 

De omlijsting of baldakijn rondom de figuur heeft Gotische elementen zoals een tongewelf, gotische 
vensters en acanthusbladeren als architectonische versieringen. De accoladeboog is uitzonderlijk. 
De ogen van de figuur zijn naar beneden gericht. De figuur is waarschijnlijk ten-voeten-uit 
geschilderd op de muur en stond waarschijnlijk ook nog op een console. De echte muurschildering is 
waarschijnlijk 3 meter hoog geweest met een afstand van de vloerkapel van 1 á 1,5 meter hoog. Zij 
keek dus echt op de gelovigen neer. 
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Verklarende woordenlijst: 
Uit "Het houtsnijwerk in Nederland", tijdens de Gothiek en de Renaissance. 

Baldakijn ornamentele kap of troonhemel meestal bedoeld om een tegen een wand of zuil 
geplaatst beeld te overhuiven. 

Bundelkolonetten dunne kolommen die tot een bundel verenigd op een gemeenschappelijk 
voetstuk staan 

Hogels karakteristieke Gotische bloem- of bladversieringen 

Toog boog, bestaande uit een cirkelsegment kleiner dan een halve cirkel 
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Bijlage 

De geschiedenis van het Agnietenklooster en zijn gebouwen in jaartallen. 

1401 
14 mei stichting van het St.Agnietenklooster of Zusterhuis. Else, weduwe van Floris Spronck, bepaalt 
dat haar huis op de hoek van (tegenwoordig) Het Zusterhuis en de Boerenstraat een bestemming als 
zusterhuis moet krijgen. 

1404 
Op 25 juli ( st. Jacobsdag) begeven de zusters van St. Agniet zich onder de derde regel van St. 
Franciscus. 

1407 
Het St.Ágnietenklooster wordt uitgebreid met de verbeurd verklaarde belendende huizen en erven 
van Jan Gerardijn van Haastrecht, Proost te Gorinchem en Ambrosius Woutersz, Heer van Bruenis of 
Laag/Blokland, als verraders van Jan van Arkel. 

1407 
Op 4 oktober (St. Franciscusdag) 
De wijding van de kapel van het klooster ter ere van St. Andries, St. Jan den Dooper en St.Agniet. 

1417 
Er wordt een straat gemaakt tussen het St.Ágnietenklooster en de kerk, de tegenwoordige 
Zusterstraat. (was kerkhof) 

1444 
Op 28 januari geeft Jaco van Gaasbeek, Drossaard, namens Philips van Bourgondië, aan het 
St.Ágnietenklooster de hofstad van den Ouden Hage te Arkel in erfpacht. 

1449 
Pater Arend Jansz, sticht met 25 nonnen uit het St.Ágnietenklooster het klooster Mariënhage te 
Arkel 

1482 
Bisschop David van Utrecht werd verjaagd uit Utrecht; zijn wijbisschop vluchtte naar het 
Agnietenklooster 
28 oktober (Simon-en-Judasdag) wijdde hij er een nieuwe klok, die genoemd werd naar St.Agniet 

1532 
Kwam er een altaar in de kapel 
Wijding op 12 april door wijbisschop Laurens ter ere van Maria, de evangelist Johannes en de 
heiligen Gregorius, Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Hubertus, Dionysius en Apollonia en Anna 
(moeder van Maria). Al deze heiligen hun naamdagen waren momenten voor aflaten en dergelijke. 
In het altaar werden relikwieën bewaard van Mattheus ( 21 september, apostel en evangelist), 
Martinus ( 11 november sneed zijn roden mantel in 2 stukken voor een bedelaar, Utrechtse dom is 
naar hem genoemd)) en Lambertus (17 september, bisschop van Maastricht) 

1566 
De Beeldenstorm. De kerken en kloosters worden geplunderd en de kerksieraden vernield. 

1572 
De Reformatie. Wat over is van de kloosterbezittingen en gebouwen komt in bezit van de stad 
Gorinchem. 
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:c: 
1 

da 

1578 

Op 24 november machtigen de Staten van Holland tot verkoop van deze bezittingen om te voorzien 
in het onderhoud van de overgebleven voormalige bewoonsters. 

Tussenliggende periode: 
Hoek Boerenstraat 11/Zusterstraat 32 wordt een schuur. 

1582 

Het uitoefenen van de Rooms-katholieke godsdienst wordt door de Staten van Holland verboden, 
ook in Gorinchem. 

1584, 

Het St.Agnietenklooster wordt gesloopt. (welk deel?) 

1 597 of eerder 
Boerenstraat 3 wordt Grote School 

1607 
Claas Kemp Reyers als rentmeester van het convent draagt 1 december (met toestemming van 
burgemeesters en vroedschap) op aan de aders en administrateurs van het vrouwenhuis een 
erfrentebrief van f 12,50, losbaar met f 150. (RA 623, p 2 21) 

1644 

Het pand van de Grote School wordt aan 3 particulieren verhuurd voor 4 jaar á 48 gulden. Er kwam 
een lakenweverij. 

1653 
De stad verkoopt op 8 januari aan Jan Hendriks Nolst de boerderij die toebehoorde aan de 
"kerkcke", breed aan de Boerenstraat 34½ voet en ter diepte van 110 voet, met uitgang tussen de 
erven van Hans van Meerhout en Jacob van der Ulft naar de Zusterstraat, ................ , voor f 1000, ·· 
(RA 623, f.387) 
De "kerck" verkoopt op 8 januari aan Kapitein Johan Brouwer jr. huis hoek 
Boerenstraat/Zusterstraat, breed aan de Boerenstraat 60 voet en langs de Zusterstraat 47 ½ 
voet .......... .  , voor f 1000,·· in handen van de stadsontvanger (dus in stadskas?)(RA 623, f387v) 
De "kerck" verkoopt op 8 januari aan vroedschap Johan Erkelens het huis ter breedte van 46 voet 
aan de Zusterstraat voor f 760.(RA 623,f.388v) 

1650 

Boerenstraat 5-9 wordt een gevangenis. 

1661 

Het hoekhuis is in gebruik als stadsstal en -ammunitiehuis en hoofdwacht 

1652 

De lakenweverij verdwijnt en het complex wordt verkocht voor f 1100,·· aan de vroedschap en 
schepen Maarten van Giessen. 

1682 verkopen zijn erfgenamen het voor f 1730, ·· aan burgemeester Cornelis van der Colck. 
Op 4 april heeft Cornelis van der Colck al een erf in erfpacht van 10 bij 15 meter achter dit complex 
4 maanden later koopt hij dit erf plus een schuur (Zusterstraat 30-30a) voor f 400,·· 

1684 
Op 8 april koopt Cornelis van der Colck van de stad een deel van het pand Boerenstraat 11 / 
Zusterstraat 32 . Hij koopt de begane grond dat in gebuik was als schuur en wagenhuis. 
Het deel aan de Boerenstraat blijft eigendom van de stad die het gebruikt als kortegaard 
(wachthuis) of hoofdwacht. 
De doorgaande zoldering boven beide delen wordt ook eigendom van Van der Colck. 
Totaal voor f 63,--. 
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1685 
Sinds 3 april wordt het deel wat eigendom is van de stad door Van der Colck kosteloos gebruikt. Het 
is zo vervallen dat ze geen geld durven te vragen. 

1689 
Op 11 juni koopt Van der Colck ook dit deel voor f 25,--. 

1727 
Op 7 juli verkopen zijn erfgenamen al het eigendom voor f 4095,-- aan Mr. Johan van Norden. 
Hij bleef het verhuren voor f 250,-- per jaar aan Mathijs Hofkens. 
Na het overlijden van Johan van Norden hertrouwt zijn weduwe met burgemeester mr. Hendrik van 
Schuylenburch. Diens dochter Anna Maria Hagoort-van Schuylenburch erft het complex en laat het 
na aan dochter Johanna Petronella van Meerten - van Hagoort. 

1826 
Op 21 augustus verkopen haar zusters Hendrika Petronella van Borcharen- van Hagoort en Antonia de 
Feijfer-van Hagoort de panden Boerenstraat 3, Boerenstraat 11 /Zusterstraat 32 en Zusterstraat 30-
30a, aan mr. Abraham Boxman. 
Het hoekpand is een schuur die verhuurd wordt aan Dirk Rietveld uit Noordeloos voor f 36. per jaar. 

Onbekend 
Het voorste deel van de zolder was in huur bij de landbouwster Maria Elisabeth van Bakel, voor f 
10.per jaar. Het achterste deel huurde de oerman Leendert van de Pol voor f 10. 
Het pand Zusterstraat 30-30a was ook in gebruik als schuur of stal. 
Na 2 boedelscheidingen kwamen de panden Boerenstraat 11 /Zusterstraat 32 en 30-30a in bezit van 
Jonkheer Frederik Gerrit Edmond Merkes van Gendt en zijn vrouw Margaretha Alida Boxman. 

1877 
Bovenstaande eigenaren verkopen beide panden op 23 juli aan de suikerbakker Abraham Theodorus 
Beausar jr. voor f 600 en f 500. 
Daarna was het hoekhuis in gebruik als koetshuis en bevatte buizen in de welput van het andere 
pand. 
Het andere pand was eveneens koetshuis en had achter Zusterstraat 30 een mestberging. 
De voorgevel van Boerenstraat 11 wordt afgebroken en richt de begane grond in als woonhuis met 
inpandig privaat en riolering en legde een hardstenen stoep aan. 
De gemeente bepaalde dat deze stoep op de hoek van de Zusterstraat boogsgewijs werd aangelegd. 

1878 
Beausars negenjarig zoontje Theodorus Abraham metselt in de voorgevel twee steentjes met zijn 
initialen. 

1911 
Hij erft het pand Zusterstraat 30-30a met een waarde van f 5300. 

1930 
Hij verkoopt het pand aan de aannemer Johannes Gerardus Verheul 

1956 
De zoon van Verheul krijgt het pad toebedeeld. 

1980 
Bart de Groot koopt de voorkant (Boerenstraat 11) en de zijkant (Zusterstraat 30, 30a en 32). 

1983 
Hij ontdekt een deel van de eerste muurschildering. 

1990 
Eigenaar Bart de Groot besluit het achtergedeelte op te knappen en ontdekt nog 2 
muurschilderingen. Het achtergedeelte krijgt de bestemming uitvaartinformatiecentrum 
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1998 tot heden 
Er wordt op verschillende momenten door verschillende mensen actie ondernomen om op een of 
andere manier de muurschilderingen te laten conserveren, beschrijven, fotograferen of het liefst 
restaureren. 
In 2001 verzocht Annet Ardesch als raadslid bij de Gemeente Gorinchem om een bijdrage voor de 
conservering en beschrijving van de muurschilderingen, maar zonder resultaat. 
Op 16 oktober 2001 schrijft Ruth de Jong een dringende brief aan de gemeente Gorinchem om dit 
uniek stuk Gorcums erfgoed te behouden en te beschermen. Zij is bang dat de schilderingen anders 
verloren zullen gaan. 
In 2002 komt er op verzoek van de Gemeente Gorinchem (mevr. W. van Hulten) een onderzoek door 
de Rijksdienst Monumentenzorg. Die geeft een globale toestandbeschrijving en stelt voor de 
conservering en eventuele restauratie sober uit te voeren. 
Gijp Kreukniet schrijft een brief met dringende oproep naar het Holtzfonds t.a.v. Bert van 't Land 
om ideeën te opperen tot beschrijving, bijvoorbeeld door het vervaardigen van een "cartoon" op 
ware grootte. 
Daarna onderneemt Het Holtzfonds de eerste acties om tot conservering en beschrijving van de 
muurschilderingen te komen. 
In 2010 geeft het Holtzfonds de Gorcumse kunstenares Sylvia Terwisscha van Scheltinga opdracht 
om in fases de muurschilderingen en hun historie vast te leggen in woord en beeld. 

Gorinchem, Juli 2011 / Augustus 2011 

Stichting Het Holzfonds 

Tekst: Sylvia Terwisscha van Scheltinga 
Fotografie: Ansho Bijlmakers 
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