
TIDINGE  VAN DIE GOUDE

kelìjk dat in grote kerken bepaalde gedeelten
als kleine kapel werden ingericht, welke dan de
naam kregen van een andere heilige als waar de
kerk naar was genoemd). Later is dus de St.-
Jacobscanel gebouwd aan de Coninrrsstraat  en

mijn bezoek aan Gouda heeft~  meer vragen
achtergelaten ~dan  dat het antwoorden heeft
opgeleverd. Wellicht voelen enkele leden van
‘Die Goude’ zich geroeven  dit onderwerp uit te
sriitten.  Mins ìnz&ns  ìi er voldoende aaileìdìrw

OD het erf erömheen  werden huisiet  gebouwd en ook pénoen  materiaal voorhanden in het
voor de lenrozen van de stad.
Na de he&orrning  bleef het gebouw ,enige  tijd
als kerk in gebruik, nu echter bij de Remon-
stranten. Zij hebben er zeker tot het jaar 1623
hun diensten in gehouden. Hoelang daarna de
kapel is afgebroken is niet met zekerheid te
zeggen, misschien dat een later bezoek aan het
gemeente-archief hier nog enig licht op zal
laten schijnen.
(Zoals in  de aanhef van dit artikelgezegd  bestaat
mijn onderzoek hieruit dat ik de plaatsen die
banden hebben met St.-Jacobus bezoek. Maar

gemeen tëarchìë  f om hier  een interessante studie
San te maken). ”

J,A.  de Ruiter
Peursumseweg 40

\ 3381 KW Giessenburg

‘)  Retabel: achterstuk of achtertafel Yan een altaar, veelal
gebeeldhouwd of geschilderd.

Verschillende gevels aan de Peperstraat veito-

voornaamste van de oude stad.

nen nog een zwakke weerschijn van vroegere

De naam van de straat kan, evenals,die van

voornaamheid, herinnerend aan een tijd dat

Komijnsteeg en Kruidenierstraat, in verband

welgestelde Goudse burgers zich hier bij voor-

worden gebracht met de handel in kruiden en

keur vestigden. Ook de Lange van Wijngaer-

specerijen, van welke artikelen Gouda in de

den noemt deze straat een der oudste en

Middeleeuwen een stapelplaats was. (Zie:
Goudsche Straatnamen door dr.’  A. Schey-
grond.)
In de gevel van het thans in vervallen staat
verkerende pakhuis “In Haestrecht” bevindt
zich een fraaie steen, waarop het dorp van die
naam (dat eens stedelijke rechten had) is
afgebeeld. Het is een van de panden die een
grondige restauratie zeker waard zijn!

Dat de huidige bewoners de woonsfeer aan dit
oude grachtje op zijn waarde weten te schatten

Op nummer 128 is een gevel te zien die

andere bijeenkomsten, was een speciale com-

duidelijk verschilt met alle andere. In dit pand

missie verantwoordelijk.

werd in 1842 de Armenkerk gevestigd, uit-

Het perceel droeg in 1842 de wijknummers

gaande van de kerkeraad der Hervormde ge-

Q 91/93  en was eigendom van Dirk Roozen-

meente te Gouda. Voor de aankoop van het

daal. -De commissie kocht het voor f 1500,-. \

pand, de organisatie van de kerkdiensten en

Met de verbouwing tot kerkzaal was een ”
bedrag van f 1740,- gemoeid.
De eerste koster die er dienst deed was Willem
Prince. Ook de voorlezer-voorzanger vervulde
een. belangrijke taak, want tot 1849 zong men
de psalmen en gezangen zonder orgelbegelei-
ding. Voor de aanschaf van een dergelijk
instrument ontbraken aanvankelijk de finan-
cïële middelen.
Opzet van de stichting van de Armenkerk was
de diaconie-armen, die soms nauwelijks konden
lezen en schrijven, op deze wijze te betrekken

en willen bewaren blijkt onder meer uit de
berichten in de Goudsche Courant van 12 en 14

bij het kerkelijke leven en hen met wat een-
voudiger preken in hun geloofsovertuiging te

september 199 1, waarin bezwaar wordt ge- bevestigen en te versterken. De verkondiging in
maakt tegen verbreding van sommige bruggen, de St.-Janskerk werd voor hen te moeilijk
welke juist zo karakteristiek zijn voor de straat. geacht.
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* Ds. B. J.Swaan,  van 1818-1889predikant  van de Goudse Hervormde gemeente. Voor zijn vertrek naar Breda woonde hij met
.zi@  gezin enige tijd in het pand Oosthaven 31, het pas-gerenoveerde gebouw “De Haven”.
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Door een al in 1796 ingesteld systeem van Op zondag 4 december 1842 werd de Armen-
genummerde blikken penningen was een betere kerk in gebruik genomen. Voorganger in deze
controle mogelijk op het grote aantal personen dienst was ds. G. van Warmelo. De diensten
dat in het midden van de vorige eeuw een waren vastgesteld op zon- en feestdagen om 2
beroep deed op de diaconale bijstand. uur ‘s  middags. Hierbij werd kennelijk reke-
Het nummer van de penning correspondeerde ning gehouden met degenen die na een zware
met dat op de lijsten die werden aangelegd om zesdaagse werkweek iets langer wilden slapen
vast te stellen voor welke vorm van ondersteu- dan door de week mogelijk was. De diensten
ning een “bedeelde” in aanmerking kwam. Zij werden meestal door 400-500 personen bijge-
werden onderscheiden in zomer- en winterbe- woond. Zij behoorden grotendeels tot de vaste
deelden (zie bijlagen over het jaar 1850). De zomer- en winterbedeelden, die bijstand geno-
winterbedeling begon meestal eind december ten in de vorm van geld of in levensbehoeften,
en eindigde in maart. Viel de koude vroeg in of zoals brood, gort, pap en turf.
duurde deze lang, dan werden de tijden van In sommige jaren was het aantal bedeelden
bedeling daarbij aangepast. uitzonderlijk groot. Dan moesten extra fondsen
Door het systeem van de penningen was men worden aangesproken en zelfs eigendommen
wel verplicht de kerkdienst bij te wonen; van de kerk te gelde gemaakt om in de

I kerkeraad en diaconie voelden zich niet alleen behoeften te voorzien. Zoals in 1845, toen in
verantwoordelijk voor het stoffelijke maar ook geheel Europa de aardappeloogst was mislukt.
voor het geestelijk welzijn der armen! Het aantal door de diaconie bedeelden steeg in
Andere kerkgenootschappen in Gouda en uiter- dat jaar tot 2434. Tijdens de winterbedeling, die
aard het stadsbestuur deelden in de zorg voor in dat jaar begon op 29 december, werden
de armen die in het midden van de 19de eeuw 10.133 (Nederlandse) ponden brood uitgedeeld,
broodnodig was, een gevolg van de geslonken 198.000 turven en 5060 ponden grutten.
welvaart in stad en land. In december 1867 werd, nadat het 25-jarig

l

a De kaf9.s  van de zondagsschoolboekjes hadden rond de eeuwwisseling kleurige ill~traties.  De inhoud kon de lezers somp  tot
tranen toe bewegen.



t orgel in de Kleine Kerk. Alle namen van de opl Ds. H.S.J.  Kalf met zijn  beli jdeniscatechisanten in  1943.  Zijposeren onder  he
de foto voorkomende personen zijn  bekend.

chenk of een boekie en zo nodigklein ges
nieuwe kleding. Tenen het einde van de votigë

de kerst-I opgeheven. Ds. H.C. van Amerom die de
jubileumdienst leidde, stelde bi~j  deze gelegen-

eeuw namen bijna  "SÖO kinderen aan __ ____-.
viering deel. zodat men genoodzaakt was  dez

bestaan van de Armenkerk in een feestelijke
dienst was herdacht, de oprichtingscommissie

heid voor om de naam Armenkerk teketian-
gen door “Kleine Kerk”. Dit ter onderschei-
ding van de St.-Janskerk die toen algemeen als
de “Groote Kerk” werd aangeduid. Onder de
nieuwe naam heeft het gebouw gediend voor
bijeenkomsten van_velerlei  aard. Hierbij> was- -

_ ---e
te spliTsen  in een bijeenkomst voor jongens en
een voor meisjes.
In 1953 verkocht het kerkbestuur van de
Hervormde gemeente de Kleine Kerk voor f
40.000,-  aan de firma Endenburg, zeilmakerij
en scheepstuigerii, gevestigd aan de Veerstal.

het jaarlilkse Kersttëest van de zondagsschool* .* . . . -. Voor f 850,- Werd daarbiT het kerkmeubilair
een biJZOndere gebeurtenis, die er voor het eerste,-.,. . . .
in 1883  werd gevierd.
Ds. B.J. Swaan, eerste voorzitter van het in
1882 opgerichte bestuur van de nog steeds
bestaande zondagsschool “Laat de kinderen
tot Mij komen”, constateerde dat veel kinderen
zéér armelijk gekleed gingen. Een chlbie vRn
oudere meisies dat zich gedurende h

‘--J-  .-*-

let gehele \
intan  xtlali

overgedaan, met uitzondering van het orgel.
Dat werd opgeslagen op de zolder van-de
Prinses Julianaschool aan de Burgemeester
Martenssingel, later op de orgelzolder van de
Sint-Jan. Op enigszins geheimzinnige wijze is
het daarn ’la verawenen.
Van 1989‘-1990  was het pand in gebruik bij de
firma De, Korte, die er mallen vervaardigde
voor het pottenbakkersbedriif. In 1990 werdjaar bezig hield met het vervaardl,,ll  vcLII

/ kinderkleding kon niet in de behoefte voorzien. het pand eigendom van de Monumentenwacht
Ds. Swaan stelde voor om aan gemeenteleden Zuid-Holland ter uitbreiding van de daar al
te vragen nieuwe kleding voor dit doel te eerder gevestigde werkruimte.

/ schenken. Deze oproep werd een succes! Voor De bedelingslijsten van de diaconie uit de 19de
de kinderen uit arme gezinnen, die nauwelijks eeuw geven een beeld van het deel van de
enig speelgoed bezaten, van met vakantie gaan Goudse bevolking dat op diaconale bijstand
nooit hadden gehoord, laat staan van een eigen was aangewezen, hun woonplaats en levens-
kerstboom. was dit Kerstfeest een ;~cl,-l~n omstandigheden, Hierna volgen enkele gege-
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LUI *ti v tiI snaperin-
en krentenbol en
er voor hen een

vens over  het jaar 1850. (Archief dia;oñie
Hervormde gemeente, inv.nr. 280).

Henny van Dolder.

weerkerend hoogtepunt. BehQlT- -7-m
gen zoals een sinaasappel, e
warme chocolademelk was




