
HET AGNIETENCONVENT TE RHENEN

Afgelopen jaar kwam het voormalige middeleeuwse St. Agnieten
klooster te Rhenen weer nadrukkelijk ter sprake in verband met
de afbraak van de villa van tandarts Van der Spoel, naast
garage De Rother, om plaats te maken voor een appartementen-
complex.

In een eerdere aflevering van Oud Rhenen werd ruim aandacht
besteed aan de achtergrond van het ontstaan van dit Franciska-
ner klooster, waarvan de gebouwen tot begin 17e eeuw hebben
bestaan.

Het klooster van St. Agnes komt reeds voor in een oorkonde
van 1388 (Cartularium folio 132), waarin het bestuur van de
stad Rhenen aan "de arme susteren die woonachtich sijn off
noch namaels woenen sullen in een huys ende hofstede binnen
Rienen" vrijdom van waken, graven en schatting geven, en
tegelijkertijd vaststellen " sommige eerbaerlicke ende reede-
licke puncten dair wij uterliken begeren dat deese voirseide
susteren nae leven ende hem reguliren sullen".

Deze statuten geven de indruk dat het convent aanvankelijk
bestond uit enige devote vrouwen die samenwoonden zonder
zich aan enige kloosterregel onderworpen te hebben; het was
een zogenaamd "convent van zusters van het Gemene Leven".

In later tijd hebben de zusters de derde regel van St. Francis-
cus aangenomen, want in een oorkonde van 1436 (Cartularium
folio 32 vs) wordt gesproken van de "besloten susteren ende
cloester van St. Franciscusoirde bynnen Rienen", en in een
andere van 1461 (Cartularium folio 25 vs) van " sorores beate
Agnitis in Rienen tercii ordinis sancti Francisci".

In de "Orde op de geestel ickheyt ende hare goederen" van 1580
werd bepaald, "dat men tjoffrouwen convent tot Rhenen ende
Wijck zal laten versterven tot een competenten getall, ende
daervan maecken canonissen, halff van adelen (sic) jonck-
frouwen ende halff van borgerkynderen".



In 1603 trokken de Staten van Utrecht het beheer van de
goederen van het Agnietenconvent aan zich, en benoemden
een rentmeester. Tot die tijd werd dit verzorgd door een
"procuratrix"(zie later). Een poging in 1619 door de stad
Rhenen om dit beheer in handen te krijgen, waarbij ze
Utrecht en Amersfoort als voorbeeld aangaven, mislukte.

In 1629 werden de kloostergebouwen door de Staten van Utrecht
verkocht aan Frederik V van de Paltz, de koning van Bohemen ook
wel Winterkoning genoemd, die de gebouwen liet afbreken.
Van de aldus vrijgekomen grond maakte hij een voorhof bij zijn
paleis, destijds ter plaatse bekend als het Koningshuis.

De benoeming van de rentmeester werd steeds door de Staten
gedaan, behalve in de jaren 1674-1702 en 1747-1795, toen dit
recht van benoeming aan de stadhouder toekwam.

Zoals uit de rekeningenlijst blijkt, werden de gelden van het
kantoor, behalve voor het alimenteren van enkele juffers,
voornamelijk besteed voor een jaarlijkse steun aan de stad
Rhenen ten behoeve van de kerk- en schooldienst en voor het
aandeel van het convent in de bijdrage die door de Staten over
de diverse conventen en kapittelen werd omgeslagen.

In 1799 is het kantoor van het convent opgeheven en zijn de
fondsen met het Algemeen Domeinfonds verenigd.

Het Rhenense St. Agnietenklooster is niet het enige met die
naam; tal van andere Nederlandse kloosters zijn eveneens naar
hun beschermheilige St. Agnes genoemd. Het feit dat zovele
kloosters aan St. Agnes waren gewijd, wijst al op de grote
verering van deze heilige.

Agnes stamde uit een voorname Romeinse familie. Ze stierf om
haar geloof de marteldood onder Valerianus in 258-259 of onder
Diocletanus in 304. Volgens de legende werd Agnes met een
zwaard ter dood gebracht, omdat het vuur waarin ze eerder was
geworpen, haar ongedeerd liet.



Vanaf de middeleeuwen wordt St. Agnes algemeen voorgesteld met
een lam als attribuut (zie Af b. l en 2). Dat houdt verband met
haar naam; het woord Agnes staat namelijk dicht bij het
Latijnse woord "agnus", dat lam betekent. St. Agnes wordt ook
vaak (al dan niet in combinatie met het lam) voorgesteld met
een kroon, palmtak of boek. Deze attributen hebben betrekking
op haar martelaarschap. Na haar dood zou Agnes, eveneens vol-
gens de legende, verschenen zijn met een lam aan haar zijde.
Dat had dan niets meer te maken met haar naam, maar met het
"Lam Gods".

Afb.l en 2. Laatmiddeleeuwse afbeeldingen van St. Agnes.



De dag van een kloosterzuster bestond voornamelijk uit gebed,
meditatie, het bijwonen van kerkdiensten, handenarbeid en wat
recreatie. De arbeid bestond veelal uit spinnen en weven
of werk in de tuin of boerderij die bij het klooster hoorden.
De kleding was eenvoudig: een wit kleed, zwarte kap en zwart
bovenkleed.

De belangrijkste personen binnen het klooster waren de rector,
de priorin en de procuratrix. De rector was een priester, die
de geestelijke leiding over het klooster had. Tevens was hij
buiten het kloostermuren de vertegenwoordiger van het convent.
Veelal werd de rector gewoonweg "pater" genoemd. De priorin,
die door de rector en de zusters werd gekozen had de dagelijkse
leiding van de kloostergemeenschap. De procuratrix behartigde
de economische belangen van het klooster; ze deed de aankopen
en regelde de inkomsten en uitgaven. Zij werd aangesteld door
de priorin en de rector.

In het mei/juni 1989 nummer van "Oud Rhenen" werd uitgebreid
melding gemaakt van de "opgraving" van de fundamenten van
het middeleeuwse Agnietenconvent te Rhenen. Hierbij is getracht
een beeld te krijgen van de omvang en de exacte ligging van
het kloostercomplex. Hier is men slechts ten dele in geslaagd,
deels omdat de tijd voor een gedegen opgraving ontbrak, er
weinig of geen hulp van de R.O.B, kwam (geen geld, tijd,
of interesse; immers 13e/14e eeuw is niet oud genoeg!) en
graafmachines op het laatst in zeer korte tijd het meest
interessante deel "ophapten". Intekenen of op gedegen manier
vastleggen wat er in deze laatste fase tevoorschijn kwam, was
nagenoeg onmogelijk. Een belangrijk stuk inzicht in de historie
van Rhenen is hierbij helaas verloren gegaan.

Achteraf een trieste zaak, en men vraagt zich af of dit
allemaal zomaar kan. Zou het niet mogelijk zijn om in het
vervolg bouwvergunningen voor historisch belangrijke plaatsen
in de binnenstad van Rhenen alleen af te geven op voorwaarde
dat de bouwput slechts voorzichtig en onder deskundig toezicht
van archeologen mag worden uitgegraven. In de praktijk kan dit
een vertraging van maximaal een week opleveren maar dit is dan
ook een konsekwentie van het willen bouwen binnen de muren van
een middeleeuwse stad.



Enkele plaatsen die hierbij bijzondere aandacht verdienen zijn:
de hoek Torenstraat (fundamenten Agnietenkerk, onderaardse
gang), garage De Rother (fundamenten klooster/vesting Duitse
Orde) en bij de Z.O. hoek van de stadsmuur (Tijmenstoren).

Toch hebben we een redelijk beeld kunnen krijgen van de
indeling van het Agnietenklooster uit een inventaris, dat in
1617 werd opgemaakt, en dat aangeeft wat er zich in die tijd
nog in de verschillende vertrekken bevond.

Afb.3. Het grootzegel van het Agnietenconvent te Rhenen.



Het Agnietenklooster complex bestond in 1617 uit een kapel en
een kloostergebouw met daarin de volgende belangrijkste ver-
trekken: Diverse kelders en zolders, een keuken, een "reventer"
(eetzaal), een "dormter"(slaapzaal) en een spinkamer. Daarnaast
waren er aparte vertrekken voor de pater en de priorin.

De Rhenense zusters brouwden zelf hun bier en hadden een bouw-
huis met tui'n, dat zij konden bereiken via een onderaardse gang.

Nu zijn inventarislijsten over het algemeen geen prettige
leesstof, echter tegen de ach-bergrond van het bovenstaande
lijkt het toch interessant een deel van dit inventaris hier te
publiceren. Het luidt als volgt:

Inventaris vande brieven, pampieren, munimenten, huysraedt,
wollen, linnen, tinnen, iserwerck ende coperwerck, mitsgaders
alsulcke andere meubilen, als benomen sijn inden Conven(te)
van St. Agnieten tot Rhenen, ende den selven Convente toebe-
horende), geinventariseert bijden heere jonckheer Dirck van
Eek, Bartholomeus Breull, Rentmeester vanden voorsz Conventen,
ende Johan van Causteren doorwaerder vande Edele mo. heeren
Staten slandts van Utrecht, volgens de Commissie op hemluyden
gedepescheert ende op seeckere memorie staende. In date den
XXVIJ den Martij XVJ C ende seventhyen, Ende is dese inventa-
risatie gedaen op den XV den April ende naevolgenden dagen des
Jaers voorsz. Ende inden eersten:

* In een eycken kistken syn bevonden dese naebenoemde brieven.

Er volgt dan een opsomming van ruim 450 (leen)brieven en
charters, die eindigt met:
Ende syn dese brieven wederomme in tvoorschreven kistken geleyt
toegesloten, ende in noch een groter kiste geset daer aen twee
sloten ende twee sleutelen gemaect syn, d'een diemen tot
behouff vande Ed. Mo. heeren Staten slandts van Utrecht, ende
d'ander tot behouff vanden Convente, dienen pro Memoria

* Inde paters camer daer inne syne princelijke Excellentie tot
Rhenen commende voor syn persoon geaccomodeert wort, bevonden
tgene volcht.



Afb.4 en 5. Twee spinsteentjes en een benen gesp met
koperresten gevonden in een afvalput op het binnenterrein
van het voormalige Agnietenklooster (Foto's J. Mom).



Inden eersten een bedstede met een nieuwe bedde, hooftpeuluwe,
beddecloot, twee oorcussens, ende een rode deecken met geel
gevoedert, ende twee groene gardynen met een rabathgen synde
gansenoogen, van gelijcken een rabathgen voor de schoorsteen.

Twee eycken caskens, int een vande welcke leggen diverse ende
des convents regeren ende manualen. Oock secker different
eertyts geweest tusschen Christophell van Montfoort ende dye
vanden conventen in cas van complainte ende spolie van veenen.
Int ander oock eenige oude reeckeningen bij Lijsbett van Wijck
eertyts gedaen ende diverse andere stucken ende pampieren van
cleynder weerden. Ende oock eenige reeckeningen van voorgaende
rentmeijsters daer van de dubbelden inde Ed. Mo. heeren Staten
Gamere berusten.

Een leije met lijskens ende onder met een laijken om crijt
inne te leggen.

Een blaesbalch, Een tinnen lavoor, Vyer witte stoelen - drye
mans stoelen ende een vrouwen stoell, Twee groene drijestapel
stoelen met leunen, Twee groene matstoelen, Een spaensche stoel
Negen sitcussens met diverse wapenen, Een eycken tafelken,
Een eycken comptoorken, Een coperen lanteern, Een tafereel van
St. Anna

* Inde spincamer bevonden.

Een lange tafel groen ende swert geverft met drye schragen met
een schavel, Een eycken cleercaste, Een singbanck met vier
doeren, Een copere croon, Een tinnen lampet

Ses taferelen van cleynder weerden hangende boven een altaer,
synde eenen Salvator, Maria, Seven getyden ende Avontmael,
dander twee nullig pretij

Item een tafereel vanden brandt tot Rhenen Anno 1585 geschiet

Noch een oudt tafereel, Vyer witte stoelen, Een opstaend
tafelken

Vyer sitcussens met eenen gelen gront ende rode fluwele strepen

Ende is dese spincamer rontomme met eycken sitwerck



Af b. 6 en 7. Stukje geel gebrandschilderd glas en een
kamerpot met worstoor, bodem ziel en spaarzaam lood-
glazuur gevonden in een afvalput op het binnenterrein
van het voormalige Agnietenklooster (Foto's J.Mom).



* Int wermhuys bevonden.

Een bedstede met groene saye gardijnen ende rabath, met een
bedde, hooftpeuluwe, twee oorcussens ende rode deecken met
with gevoedert

Een groen rabatken voorde schoorsteen, Een eycken neerslach,
Twee sitbancken, d'een met een leun

* In Lijsbeth van Wyx camer.

Twee eycken bedsteden inden anderen gevrocht, Een eycken
schavell, Een eycken kiste met drye ijsere banden, Een vuyren
opslaende tafelken

* Inde gaige biyde voorsz camer.

Een oude eycken caste

* Int spreeckhuys.

Een eycken bedstede met een bedde, hooftpeuluwe, twee oorcussens
een rode deecken met wit gevoedert, twee oude groene gardynen
met een oudt groen rabath

Drije eycken sithbancken roet leunen, Een eycken opslaend
tafelken, Drije witte stoelen, Twee groene matstoelen, Twee
groene dryestapelden leunen men leunen, Vijer sitcussens van
cleynder weerden, Een tafell aenden muer hangende

* Bij paters kelderken.

Een oudt eycken casken, Twee sitbancken met leunen

* Inden reventer bevonden.

Een copere croonken, Twaelff leeren emmers, Een lange oude
tafel met twee schragen, Twee eycken schavellen

Ende is desen reventer rontomme met eycken sitwerck, Eentinnen
lavoor



* Inde keucken bevonden

Drije grote rode copere ketels met een rode copere dexell,
Drije gele copere ketelkens, Vijer copere pannen, Vijff copere
potten, Een tinne lavoor, Drije ijsere halen met een haelboom,
Een spith dat met gewicht gaet, Drije ijsere speten, Twee ijsere
pannen, Noch eenen ijsere pan, Twee ijsere roosters, Een copere
vuyerpan, Drije tangen, Een ijsere lepel, Noch een ijsere lepel,
Een copere lepel. Een ijsere schuymspaen, Drije snuyters, Ses
ijseren dexels, Een grote ijsere poth, Een copere schepper, Een
vouthengel, Noch een vouhengel, Vyff tinne cannen. Dertien tinne
schottelen soe groot als cleyn, Seven tinne commen, Twee tinnen
botterschalen, Twyntich viercante tinnen telluren, Twee tinnen
soudtvaten, Drye tinnen saurierkens, drye tinnen pispotten,
Een vleysgavel, Een caste om tinnen inne te setten, oudt synde,
Twee houte soudtvaten. Een mostert molen, Twee grote brandtysers
ende een cleynen, Een rondt neerslaend tafeiken, Twee gele
coperen dexelkens

* Inde kelder bevonden.

Een groot block om stockvisch op te doppen, Een bij 11, Een
hamer, Ses heele byertonnen, Een keesbort

* Inde brouwkelder bevonden.

Een grote copere brouwketell, Twee setcuypen. Een koelvath,
Eenen back onder de cuyp, Twee trechters ende voorts het
gereetschap tot het brouwen behorende

* Inde backelder bevonden.

Tgereetschap tot het backen behorende

* Opde coornsolder bevonden.

Een seeff, Een copere seef o tcoorn schoon te maecken, Een oudt
coffer, drye leeren, Een schepel



* Opde solder boven de keucken.

Een appelrooster, Eenen ijseren luchter. Een oudt speetken met
een oudt panneken, Een oude kist, Noch enige oude rommelinghe

* Opt maechden camerken bevonden.

Een grote eycken kist. Noch een lange eycken kist, Twee ijsers
daer een clock inne gehangen heeft, Een neerslaende tafeiken,
Een bedde, een hooft peuluwe, twee oorcussens, een rode deecken
met wit gevoedert, Een oude mans stoell

* Opden dormter bevonden.

Twee eycken tafelen, drije kisten, Een sangbanck, Een eycken
schavelleken, Drije oude eycken stoelen, Twee oude bedden ende
tot yder een oudt hooftcussen met een peuluwe, Twee oude
deeckens met with gevoedert

* Omtrent den dormter bevonden.

Een oudt tafereel vande begravenisse ons Lieffe heeren, Een
tefereel vande Seven getyden, Een eycken kistken, Twee copere
candelaers

* Opde kleersolder bevonden.

Een ronde eycken opslaende tafel

* Opt camerken datmen Jacobs camerken noempt.

Een open eycken bedstedeken

* Int waschhuys.

Een copere ketell in steenen gemetselt, Eenen coperen aecker



* Linnen all oudt synde.

Twee slaeplaeckens van anderhal ff baen, Een paer stulplaeckens,
Een dousyn servetten, Vijer corte handtdwalen, Twee lange
handtdwalen, Een langh tafellaecken, Vijer middelmatige tafel
laeckens, Een vijercant tafellaecken, Vijer slechte viercante
tafellaeckens

Aldus byde voorn, gecommitteerden geinventariseert inden Convente
voorn. Op dagen ende inden jare voorsz. Onder stondt, mij present
ende was onderteyckent Johan van Causteren.
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