
TIDINGE VAN DIE GOUDE

1. de Gasthuiskapel die kerkelijke hiërarchie konden staties
De parochianen van de R.K. Parochie worden omgezet in parochies en voor de statie

O.L.Vr.  Hemelvaart, waarvan de kerk aan de van O.L.Vr. Hemelvaart was dat op 6
Krugerlaan staat, herdenken het feit, dat 175 november 1856 een feit.
jaar geleden, op 7 februari 1814, de Op 14 januari 1857 volgde toen de eerste
voormalige statie van de Jezuïten aan de vergadering van het kerkbestuur onder
Keizerstraat en de statie ‘De Braesem’ aan de voorzitterschap van pastoor Wilhelmus de
Vismarkt werden samengevoegd’) waarmee de Bruyn (18041873). Secretaris was A. Gijsen,
basis gelegd werd voor de huidige parochie. tweede secretaris H. Kabel, penningmeester
Er was in die tijd nog geen sprake van ‘staties’ G.P. van Werkhoven en tweede penning-
want Rooms Katholiek Nederland was sinds meester A.P. Foesik. Besloten werd om elke
de Reformatie in feite een missiegebied en al eerste maandag van de maand te vergaderen,
bestond er sinds 1795 vrijheid van godsdienst wat kennelijk te hoog gegrepen was. Want
voor hen, parochies waren nog niet gevormd. drieenvijftig jaar later was men pas aan de
Die zouden pas na 1853, na het herstel van de 277ste vergadering toe en dat ondanks diverse
kerkelijke hiërarchie ontstaan. ‘buitengewone’vergaderingen wat op een

De eerste pastoor, Johannes Theodorus gemiddelde van vijf vergaderingen per jaar
Spaan2),  ging al snel op zoek naar een betere neerkwam.
kerkruimte omdat zowel de ‘Keizerstraat’ als Waarover vergaderde nu destijds dat kerk-
‘De Braesem’ zich in een vervallen staat bestuur? In principe werden elke maand de
bevonden. De Gasthuiskapel, die in gebruik opbrengst van het plaatsengeld en die van de
was bij de Waalse Kerk (op zeker moment collecten besproken en genotuleerd. In de
nog voor slechts acht avondmaalgangers3) vergadering van 11 mei 1857 bijvoorbeeld
kwam het meest in aanmerking. In juni 18 15 werd een collecte-opbrengst van f 85,395
diende de pastoor een verzoek in bij de gemeld voor de gehele maand april wel te
koning om de Gasthuiskapel te mogen gaan verstaan. Gelet op de economische crisis
gebruiken. Na bijna drie jaar ambtelijk (en waarin Nederland toen verkeerde en de

\ Politiek) touwtrekken werd toen eindelijk op geldswaarde van dat moment was dat zeker
10 maart 1918 de Gasthuiskapel in gebruik niet aan de lage kant.
genomen door de Rooms Katholieken. Collecten- en plaatsengeld kwamen ook in

Deze kapel zou eenenzestig jaar als andere verbanden regelmatig aan de orde. Het
kerkruimte voor de katholieken in gebruik was bijvoorbeeld een discussiepunt of de
blijven. Uit de eerste achtendertig jaar is ons collecte-opbrengst ‘op het koor’ in de
weinig overgeleverd. Landelijk bezien algemene middelen gestort moest worden of
begonnen de katholieken langzaam uit hun uitsluitend besteed moest worden aan
isolement te komen. Bescheiden pogingen tot gezangboeken en andere benodigdheden voor
het oprichten van verenigingen hadden de koorzangers. Een ‘commissie’ moest de
nauwelijks effect en werden soms zelfs oplossing brengen. In een andere vergadering
tegengewerkt en in politiek opzicht was van werd besloten om ‘klepstoelen’ (geen
partijvorming nog geen sprake. Als één van de drukfout) voor de vrouwenplaatsen te kopen.
gevolgen van de grondwetsherziening van Ook werd al vrij vlot besloten om het archief
Thorbecke in 1848 werd in 1853 de kerkelijke te gaan ordenen (maar waar is dat gebleven?).
hiërarchie in Nederland hersteld zonder Uiteraard kwamen ook het schoonhouden,
bemoeienis van de overheid. Dit hield in, dat ook van de straat vóór de kerk en het
er in ons land één aartsbisdom en vier onderhoud regelmatig onder de aandacht en
zogenaamde suffragaan bisdommen werden reeds in januari 1859 kwam vanwege de
opgericht. Eén van die bisdommen was het slechte staat waarin de kerk verkeerde - de
bisdom Haarlem waartoe Gouda ging gasthuiskapel was toen tenslotte al 194 jaar
behoren. het herstel van de kerkelijke oud - nieuwbouw ter sprake maar die zou nog
hiërarchie leidde tot felle protesten van ongeveer twintig jaar op zich laten wachten.
protestantse zijde - de zogenaamde Ook de salarissen van de organist, van de
Aprilbeweging - wat de val van het ministerie pastoor en van de kapelaans kwamen
Thorbecke tot gevolg had. In het kader van regelmatig ter sprake. Voor de salarissen van
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keus rz;ing uiteindelijk tussen een terrein aan
het emdian  de Lange Tiendeweg (Klein
Amerika, waar honderd jaar later toch nog

I

gekerkt werd) en een terrein aan de Kleiweg.
Klein Amerika leek zeer geschikt met het oog
op de uitbreiding aan die kant van de stad
terwijl de Kleiweg door tenminste één van de
kerkbestuurders te ver buiten het centrum van
de parochie geacht werd te liggen. Uiteindelijk_ __ * --_  . ers, bisschop van Haarlem.
werd toch het terrem aan de KleIweg  ‘van

1 M g r .  Snickc

Aap tot aan het Oude Vrouwenhuis’ gekocht
Intussen was er nog een dispuut geweest met

voor f 21.400.
het gemeentebestuur van Gouda over het

Deken Bakker is niet lang in functie
eigendomsrecht van de Gasthuiskapel. De

geweest. Hij overleed op tweede Kerstdag
parochie meende, na eenenzestig jaar gebruik,

1871 na goed  twee iaar deken van Gouda te
automatisch eigenaar van het gebouw te zijn.

zijn gew&st.  Hij werd opgevolgd door W.F.
J--------

van Lith (1822-1877). Op 10 augustus 1875
I

De huisten  wisten wel beter en de gemeente- -
werd in ziirL gelijk gesteld. Later kwam in het

was er tijdens een kerkbestuursvergadering
kerkbestuur nog aan de orde de plaatsing van

duidelijk sprake van een ruzie binnen dat
een lantaarn vóór de kerk en de aanleg van

bestuur waarin de ‘leken’ tegenover de
een pleintje vóór de kerk en pastorie. En
uiteraard werd ook over de bouw van de

pastoor stonden. De pastoor was in een
bepaalde kwestie te eigengereid opgetreden.

toren gesproken die pas in 1902 voltooid
werd.

de geestelijkheid was trouwens een Koninklijk
Besluit nodig. In januari 1859 werd het salaris
van de pastoor op f 150 per kwartaal gesteld.
Jaarlijks trad één van de (1eken)bestuursleden
af die daarna overigens wel een onbeperkt
aantal malen herbenoemd kon worden.
Verder werden soms legaten aanvaard en
werd er over aan- en verkoop van sieraden
beslist. Vermeldenswaard is dat in 1859 een
ciborie werd gekocht aan de parochie in de
toen enige jaren daarvoor drooggelegde
Haarlemmermeer. De opbrengst was f 1004

In 1860 was pastoor de Bruyn vijfentwintig
jaar priester maar dit feit werd, op wens van
de pastoor, in stilte gevierd. In 1869 kreeg
pastoor de Bruyn eervol ontslag hetwelk werd
medegedeeld door G.G. Bongaerts, deken van
Rotterdam die kennelijk ook Gouda onder
zijn hoede had. De opvolger van pastoor de
Bruyn werd L.T. Bakker, die voortaan ook
tegelijkertijd deken van Gouda was5).

In deze tijd werd ook stevig gedelibereerd
over de plaats van de nieuw te bouwen kerk
waarvoor al een spaarfonds gevormd was. De

Of dit een typische eigenschap was van deze
pastoor vermeldt de historie niet. Wel dat de
kapelaan (wijselijk) de zijde van de pastoor
koos.

2. De Kleiwegkerk

Op 5 juni 1876 werd P.C.Th.  Malingré
(18261909),  geboren te Heusen,  deken van
Gouda en het was onder zijn pastorale zorg
dat de ‘Kleiwegkerk’ gebouwd werd.
De architect van deze kerk was A.C. Bleys,
een leerling van de grote Cuypen$).
Op 6 juni 1877 werd de eerste paal geslagen,
op 3 april 1878 de eerste steen gelegd en op 15
oktober 1879 werd de kerk ingewijd door

Te vermelden is nog de vaststelling van de
tarieven voor de zogenaamde ‘vaste plaatsen’.
Het middenschip werd maar liefst in zes
‘klassen’ ingedeeld. De zijbeuk voor de
vrouwen was goedkoper en kreeg vier klassen
en die voor de mannen kreeg er drie, die weer
goedkoper waren dan die voor de vrouwen.
De diepere grond voor een en ander ontgaat
de schrijver dezes.

Deken Malingré bleef ruim dertig jaar in
functie. In mei 1909 werd hij ziek en hij
overleed op 16 december van dat jaar in de
leeftijd van drieentachtig jaar. Hij was
inmiddels opgevolgd door J.A. Kupers (1858-
19 15) die op 30 juni geïstalleerd werd na
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feestelijk vanaf het station te zijn ingehaald. Ook hij hoedde Gouda slechts zes jaar en
Deken Karpers  was geboren in Amsterdam. overleed op 21 januari 1921 in de leeftijd van
Vóór hij naar Gouda kwam was hij kapelaan vijfenzestig jaar.
geweest in Amsterdam en pastoor ‘op de Terwijl het aantal katholieken zowel in
Eilanden’ waar dat dan ook geweest mag zijn. absolute als in relatieve zin nog toenam zette
Hij had in 1908 ook al zijn zilveren toch de ontkerkelijking tussen de twee
priesterjubileum gevierd. Na zes jaren deken wereldoorlogen al in. Waren er in 1920 nog
van Gouda te zijn geweest overleed hij op 23 7,8 % onkerkelijken, in 1930 was dat
juni 19 15, zevenenvijftig jaar oud. percentage al 14,4. Dit ging vooral ten koste

De geschiedschrijving van ná 1909 wordt van de Nederlands Hervormde Kerk. Het
enigzins  bemoeilijkt door het ontbreken Van  ’ percentage Rooms Katholieken in Nederland
notulenboeken van het kerkbestuur7). Een steeg nog van 35,6 in 1920 via 36,4 in 1930 tot
aantal telefoongesprekken en het doorzoeken 40,4 in 1960. De ontwikkelingen in Gouda
van twee kerkelijke archieven heeft niet het zullen niet veel anders geweest zijn
gewenste resultaat opgeleverd. Misschien dat Deken Klompé  werd opgevolgd door deken
een van de lezers/lezeressen van dit artikel Stroomer. Deze is slechts twee jaar in Gouda
nog een nieuw spoor weet aan te geven. gebleven om daarna deken van Amsterdam te \

De Kleiwegkerk bleef vijfentachtig jaar in worden. Hij werd weer opgevolgd door deken
gebruik. Behalve de dekens Malingré en Wijtenburg, geboren te Leiden in 1877. Deze
Kupers resideerden er nog zeven andere kwam in 1923 naar Gouda en was deken tot
dekens namelijk J. Klompé  (1915-1921),  P. 1929. Hij overleed op 14 februari 1942,
Stroomer  (1921-1923),  P.H. Wijtenburg (1923 vijfenzestig jaar oud, in het St. Josefpaviljoen
1929),  B.J. van Rooy (1929-1936),  J.F.A. Bots in Gouda. Deken Bots, die in 1936 benoemd
(19361952),  A.J. Raaffels  (1952-1960) en G.P. werd, vierde in 1939 alhier zijn zilveren
Regeer die in 1964 de parochie naar de priesterjubileum. Hij leidde de parochie door
Gouwe zou ‘verhuizen’*). de Tweede Wereldoorlog heen en bleef deken

Rooms Katholiek Nederland emancipeerde tot aan zijn overlijden op 12 november 1952
intussen, vooral in de jaren vóór 1940, verder in de leeftijd van tweeenzeventig jaar. Hij

! \ onder de clericale politici H.J.A.M. werd opgevolgd door deken Raaffels. Deze
Schaepman (1844-1903) en W.H. Nolens bleef acht jaar in functie en overleed op 4 meii

! (1860-1931). het was de tijd van het ‘Rijke 1960, tweeënzestig jaar oud.
Roomse Leven’ dat ongetwijfeld ook in Inmiddels was in 1956 het bisdom
Gouda gebloeid zal hebben. Autochtone Rotterdam opgericht waartoe ook Gouda
Gouwenaars kunnen daar meer over vertellen ging behoren. In 1958 nam de toenmalige
dan een geïmporteerde katholiek zoals bisschop, Mgr. M.A. Jansen, het besluit om
ondergetekende. Gouda groeide van 22.000 de twee ‘binnenstadsparochies’ van Gouda te
inwoners in 1900 tot 33.000 in 19409). combineren en één van de twee kerken te
Ook het aantal katholieken in Gouda nam slopen ten gunste van nieuwbouw in de buiten- :
toe. Zij waren oorspronkelijk verdeeld over wijken, in de eerste plaats in Gouda Noord.
twee parochies met als grens ruwweg de lijn De mededeling van dit besluit op 28 juni 1958 1
van de Kleiwegbrug tot aan het eind van de zal heel wat stof hebben doen opwaaien. Met
Peperstraat. Het gebied ten oosten van deze de Franciscanen, die de Gouwekerk
lijn behoorde tot de parochie O.L.Vr. bedienden, was al overeengekomen dat zij 1

Hemelvaart, dat ten westen ervan tot de naar Gouda Noord zouden verhuizen en dat
parochie St. Josef, die haar kerk aan de de Gouwekerk tot dekenale kerk zou worden 1
Gouwe had, In 1932 werd deze parochie het verheven. Deze was vijfentwintig jaar later
gebied buiten de singels, dus de Korte gebouwd dan de Kleiwegkerk en in een betere
Akkeren, afgesplitst en werd er in die wijk een staat van onderhoud. De Kleiwegkerk zou I
rectoraatskerk gebouwd die in 1940 tot dus worden gesloopt en dat heeft de
zelfstandige parochiekerk werd verheven. De gemoederen wel enige jaren bezig gehouden.
parochie van St. Josef omvatte wel al het In 1964 was het zover. Op 19 juli werd met i
gebied ten noorden van de spoorlijn, het een plechtige hoogmis gecelebreerd door
toekomstige Gouda Noord. deken Regeer, die in 1960 deken Raaffels  was

Intussen was in 1915 deken Kupers opge- opgevolgd, afscheid genomen van de l
volgd door deken Klompé  (18561921). Hij Kleiwegkerk. De sloop begon 1 augustus. De
was geboren in Den Haag en hij had al een kosten van deze sloop waren hoger dan die
indrukwekkend aantal standplaatsen gehad van de bouw in 1879. Het gehele karwei is l

vóór hij in Gouda benoemd werd. Na trouwens verfilmd door de Goudse filmclub
kapelaan te zijn geweest in Noordwijk en in ‘Het Toverlint’. De film kreeg de toepasselijke :, 1
twee parochies in Haarlem was hij pastoor naam ‘Beeldenstorm in Gouda’. De
geweest in Hazerswoude en in Rotterdam. indrukwekkende toren van tweeenzestig meter

6\
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bepaald, verdween en kerk en pastorie
maakten plaats voor een modern warenhuis.

De laatste vi@ftvttwùttig  jaar
De parochianen van O.L.Vr.,  I-Iemelvaart

verhuisden dus naar de Gouwekerk die
intussen door de Franciscanen was ontruimd.
Deze kerk was en is zeker zo indrukwekkend
als de Kleiwegkerk en gaf ook plaats aan een
groot aantal-parochianen. Maar daar de
moderne opvattingen niet meer van de
parochianen eisten dat deze lange afstanden
naar hun kerk af moesten leggen was in de
loop van 1962 reeds kerkgelegenheid
gecreëerd in een klaslokaal van het gebouw
aan de John Mottstraat waar toendertijd de
St. Petrus Canisius Mavo gehuisvest was.
Deze kerkgelegenheid was bedoeld voor de
parochianen uit ‘Oost’ voor wie de afstand
naar de Kleiweg, respectievelijk naar de
Gouwe echt te groot was. Later kregen de
parochianen van Oost de beschikking over
een noodkerk aan de Dunantsingel die als
patroonheilige St. Jan de Doper kreeg. Deze
naam was door de eeuwen heen gehandhaafd
door de ‘Sint Jan’ en ook door de kerk van de
Oud-Katholieken  aan de Hoge Gouwe.

Maar na het Tweede Vaticaans Concilie,
toen de Romeinse teugels war minder strak
leken te worden nam de ontkerkeling ook
onder de Katholieken scherp toe. Was
landelijk het percentage Rooms Katholieken
in 1960 nog 40,4, in 1963 stemden slechts
3,9% van de Nederlanders op de KVP en.
dat percentage daalae tot 21,9 in 1973. Ook
voor Gouda waren de cijfers overduidelijk.
Het aantal parochianen van ‘Centrum’ daalde
van 6.000 in 1966 tot 4.400 in 1971, een daling
van 26%. Ook voor de toekomst zag het er
somber uit want het aantal ‘parochianen’ van
nul tot en met zes jaar daalde van 950 tot 330.
Maar met het kerkbezoek ging het nog
slechter. ‘Kerkten’ er in 1966 nog 56,7% van ’
de parochianen (van zeven jaar en ouder), in
1971 was dat nog slechts 32,8%. In absolute
getallen betekende dat een teruggang van
1.500 zondagse kerkbezoekers tot een aantal
van 1.350 in januari 1971 waarvan er ruim
1 .OOO  de Gouwekerk bezochten’O).

Uiteraard had dit ook financiële gevolgen.
Bedroegen de netto-inkomsten in 1967 nog
f 123.000, in de eerste helft van 1971 waren
die gedaald tot f 97.000 op jaarbasis. Daar de
uitgaven bijna uitsluitend uit vaste lasten
bestonden zal het duideliik ziin dat er een

CaceII  ““II &a”IIUI~”  L”“cuu*ucIv  CV”  vv-.
Het werd onverantwoord geacht om met

een dergelijk begrotingstekort verder te gaan
en op 6 september 1971 werd dan ook een
werkgroep opgericht onder de naam ‘Alterna-
tieve Kerkgelegenheid’ met als taak een
goedkopere oplossing te vinden. Reeds na
twee maanden kwam de werkgroep met een
rapport waarin maar liefst dertien
alternatieven werden aangedragen. Daaronder
bevond zich ook de Sint Jan die echter ‘te
groot’ en ‘te koud’ werd bevonden. Een ander
alternatief was het Thaliatheater dat inmiddels
ook gesloopt is. Zeer opmerkelijk was het
vermelden van de Gasthuiskapel waar de
parochie al van 18 18 tot 1879 gekerkt had.
Positief stond de werkgroep tegenover de
Oud-Katholieke Kerk maar deze had slechts
honderd zitplaatsen. Ook de St. Aloysius-
school in de Spieringstraat kwam in
aanmerking maar de beste oplossing leek de
Gereformeerde Kerk aan de Turfmarkt met
1.000 zitplaatsen”). Op 25 januari werden dan
ook formele besprekingen< begonnen met de
kerkeraad van de Gereformeerde Kerk. Deze
resulteerden in een overeenkomst voor
gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw.
In seoptember, 1972 werd de laatste H. Mis in
de Gouwekerk opgedragen.

Inmiddels was deken Regeer als pastoor
gepensioneerd en was de Gouwekerk geen
dekenale kerk meer. Pastor12)  van Weert SJ.;
de opvolger van Regeer, leidde de overgang
van de Gouwe naar de Turfmarkt. Voorlopig
kon hijzelf in de pastorie blijven wonen maar
er werd naarstig uitgezien naar een koper
voor kerk en pastorie tegen een zodanige prijs
dat de exploitatie van de parochie sluitend
zou worden.

In de jaren 1973 en 1974 was er zeer veel te
doen rond de Gouwekerk. Verkoop (wellicht
gevolgd door afbraak ten behoeve van kan-
torenbouw) bleef het doel van het kerkbestuur

exploitatie-tekort ontstond dat in 1971----

alhoewel oÓk  verhuur tegen de kosten van
onderhoud tot de mogelijkheden bleef
behoren. Actie-comité’s, gemeenteraadsleden
en particulieren stelden alles in het werk om
afbraak te voorkomen. Zelfs een lid van de
Tweede Kamer en de toenmalige Minister van
CRM, Mr. van Doorn, werden ingeschakeld.
De wildste plannen werden in serieuze
overweging genomen. Gebruik als expositie-
ruimte of als concertzaal en zelfs het inrichten
van wooneenheden binnen de kerk zou tot de
mogeliikheden  behoren. Er was 7elf’c een----- --------c7- J

gerucht dat er in de toren een restaurant
geëxploiteerd zou kunnen worden.

In januari 1974 was Johannes Maasbach
Wereldzending al ,kandidaat voor de koop en
zoals bekend heeft die uiteindelijk het behoud

f 24.000 bedroeg. Voor 1972 werd het tekort
zelfs op f 45.000 begroot. Bovendien stond er
een investering van f 175.000 voor de deur
omdat de ingangspartij van de Gouwekerk



van de Gouwekerk als GUILUUI- ---“----rgoed  voor
Gouda gered.

Terug nu naar de parochie
vaart. Deze kerkte dus aan de
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O.L.Vr.  Hemel-
: Turfmarkt
* bijzonderemaar tenminste één keer voor

dienst uitgeweken naar de Ou 3 Tr  -A’-  -“-‘-- I ---_ - -

Kerk. Behalve de Turfmarkt hao ub  1
aan de Dunantsingel in gebruik te&.
de pastor woonruimte was gevonden
KarnemelkslootIKlein  Amerika. Hier WCI  c  I_  ..--- 1 c
ook enige kerkruimte gecreërd zodat die ene
kerkbestuurder van ruim honderd jaar

I t e  Ps:ijs  t e  d o e n  scbilJeren,  worden i
vzrvn*rtri#?  door I

geleden toch nog, zij het verlaat een postuum,
zijn zin kreeg.

Pastor van Weert werd opgevolgd door
1

pastor Gieles S.J. en deze weer door pastor
L.F. Bergenhenegouwen. Onder deze
kwamen de plannen tot nieuwbouw t
ontwikkeling welke plannen uiteinde1

laatste
;ot
lijk

,e kerkge-
andere
opgeheven

ngel was
PPfl  nnk

OOSTHAVEN  13  1 4 ,  GOGDA. 1

1

Bij deze betuig ik mijn dauk aan l

verwezenli jkt werden in het huidig
bouw aan de Krugerlaan. De drie
kerkgelege nheden konden worden
- voor  de noodkerk aan de Dunantsi:
dat hoognodig - en voor de pastor WL,, vvI.
huisvesting aan de Krugerlaan gevonden.-~~. .

Pastor Bergenhenegouwen werd opgevolgd
door aastor H.P.J.M. Verhoeven die a .: thans de

lu\Illlb set  een
w  ‘-allP  nn&vla  X,Ar\f

parochie hoedt. Een oude pa---h;-  *
jong kerkgebouw belooft nog allti  gvUUu  yvvI
de toekomst. De parochianen zijn nogal eens
van kerkgebouw moeten wisselen maar zijn
thans gehuisvest in het ‘centrum’ van de
Parochie. Ik wens de narochie  nog vele jaren
ban  goede gezondheid toe.

f W de Ridder,v.  . . . .

l
de b&e ra; de-Kleiae@eeg näar dé
Nieuwe Haven geraakte, en ia’ Icvens-

i germtl~jkan  toestand verkettde, GERED
lteeft,  door er bij te springen ert  het
vau ander den brug weg te Imlrtn,  nadat

l mijn  twitiligjwige  20011,  C.  om d e n
Berg, een welwillende, doib  vergeaf8chu
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