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De deur van de Slotkapel in Wittenberg, waar Maarten Luther 
in 1517 zijn 95 stellingen aanbracht of liet aanbrengen. Deze 
stellingen zijn tegenwoordig in brons op de deur aangebracht 
(foto P.H.A.M. Abels)

500 jaar na Luther:
de Goudse Reformatie vertakt

Paul H.A.M. Abels

Dit jaar is het precies vijfhonderd 
jaar geleden dat de Duitse reformator 
Maarten Luther zijn beroemde 95 stel-
lingen met kritiek op de Katholieke 
Kerk liet ophangen aan de deur van de 
slotkapel van Wittenberg, in het oosten 
van Duitsland. Algemeen wordt deze 
protestactie uit 1517 gezien als het be-
gin van de Reformatie of Hervorming. 
Hij was zeker niet de enige die de vele 
kerkelijk misbruiken hekelde. Iemand 
als de Goudse Rotterdammer Erasmus 
deed dat ook volop. Maar die wilde de 
kerk alleen van binnenuit zuiveren. 
Luther had dat geduld niet en ging 
zijn eigen weg, net als vele andere re-
formatoren zoals Calvijn, Melanchton, 
Zwingli, Bullinger en Menno Simons. 
Luther kreeg veel aanhang in de Duitse 
gebieden en in Scandinavië. In Neder-
land zou de gereformeerde leer van de 
Fransman Calvijn het meest aanslaan 
van alle protestantse stromingen. 
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Gezicht op Gouda (uitgegeven door Braun en Hogenberg in 1573)

De Reformatie maakte een eind aan de ongedeelde Ka-
tholieke Kerk van de Middeleeuwen. Ook Gouda onder-
vond ruim een halve eeuw na Luthers actie de gevolgen 
daarvan op indringende wijze. Nadat de geuzen – dat 
waren gereformeerdgezinde opstandelingen onder lei-
ding van prins Willem van Oranje – de stad in 1572 wis-
ten te veroveren op de koning van Spanje, was de grote 
Sint-Janskerk niet langer het kerkelijk onderdak voor alle 
Gouwenaars. Het gebouw kwam in handen van een toen 
nog kleine groep aanhangers van de Reformatie. De uit 
het gebouw verdreven katholieken raakten niet alleen 
kerk en kloosters kwijt, maar ook hun vrijheid om in het 
openbaar hun geloof te belijden. Erg abrupt ging dat 
overigens niet in Gouda: geen Beeldenstorm, geen stren-
ge vervolgingen, maar een stadsbestuur dat ondanks de 
reformatorische omwenteling probeerde zoveel mogelijk 
inwoners van de stad te verenigen onder één kerkelijk 
dak. Dat deed zij door intensieve bemoeienis met de 
gang van zaken in de Sint-Jan en een bewuste keuze voor 
dominees die bereid waren een middenpositie in te ne-
men tussen Rome en Reformatie.

Over deze voor Nederland unieke kerkelijke ontwik-

keling van Gouda is reeds veel geschreven, evenals over 
de twee grote geloofsrichtingen daarbij: de rooms- 
katholieke en de calvinistisch-gereformeerde – ook wel 
hervormd genoemde – richting. Minder bekend zijn de 
lotgevallen van veel kleinere en latere protestantse stro-
mingen in Gouda. Vandaar dat de redactie van de Tidinge 
heeft besloten in het kader van Refo500, de herdenking 
van vijfhonderd jaar Reformatie, dit keer vooral die klei-
ne kerken uit de schaduw van de geschiedenis te halen 
en in het licht te zetten. U kunt in dit nummer lezen hoe 
het hen hier vergaan is, van lutheranen, doopsgezinden 
en Walen tot evangelischen en gereformeerde kerken 
van diverse snit. Het zijn immers ook deze kerken en 
kerkjes die het religieuze leven van Gouda tot op de dag 
van vandaag kleur en inhoud hebben gegeven. Sommige 
van hen hebben het moeilijk door de secularisering; op 
andere lijken geloofsafval en vergrijzing juist geen greep 
te krijgen. Hun bijzondere geschiedenis zal in deze 
 Tidinge voor het nageslacht worden vastgelegd. En dat 
allemaal mede dankzij financiële steun van de Stichting 
Jac. Bezemer. 
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Verdraagzaam, rechtzinnig en gemoedelijk.  
De Hervormde Gemeente van Gouda 1572-2017 
 

U.G.M. Doedens

Nu per 1 januari 2017 de Hervormde Ge-
meente van Gouda heeft opgehouden te be-
staan,1 is er een goede aanleiding om terug 
te blikken. 444 jaar lang was er een hervorm-
de gemeente in Gouda. Wat was zij voor een 
gemeente en wat waren de belangrijkste ge-
beurtenissen in haar lange geschiedenis? 

Verdraagzaamheid

We beginnen in de Goudse St.-Jan. 443 jaar lang was 
deze kerk voor de Hervormde Gemeente de belangrijkste 
plaats van samenkomst. De gebrandschilderde ramen 
van de St.-Jan wijzen op een bijzondere eigenschap van 
de gemeente: verdraagzaamheid. De ‘Goudse Glazen’ 
zijn grotendeels tot stand gekomen na de grote brand 
van 1552. Hun voorstellingen weerspiegelen deels het 
gedachtegoed van het erasmiaanse rooms-katholicisme 
voor de overgang naar het protestantisme in 1572, deels 
het coornhertiaanse protestantse klimaat van erna. 
De theologische achtergrond en de ethisch-religieuze 
boodschap van de glazen uit de twee perioden verschil-
len van elkaar. Toch staan ze in de kerkmuren broederlijk 
naast elkaar. Ook in latere tijd, toen een derde stroming, 

die van het calvinisme, de zeggenschap over de kerk 
kreeg, zijn de glazen door kerk en overheid nagenoeg 
ongemoeid gelaten. Waarschijnlijk achtte men de gees-
telijke betekenis van de glazen, op enkele details na, niet 
in tegenspraak met de eigen geloofsvisie. Of is verdraag-
zaamheid een te groot woord voor iets wat in feite ge-
moedelijkheid was, een vaker betuigde eigenschap van 
de Gouwenaar?2 

Verdraagzaamheid is in ieder geval niet het hele ver-
haal in de beginperiode van de Hervormde Gemeente, 
die tot de 19e eeuw overigens ‘Gereformeerde Kerk’ 

Interieur van de Sint-Janskerk (geschilderd door de Delftse schilder 
 Hendrick van Vliet)

1. De officiële fusiedatum is 18 december 2016.
2. Zie hieronder de opmerking van een Goudse burgemeester en 
J.H. Gunning J.Hz., Herinneringen uit mijn leven, Amsterdam z.j., p. 
140, die spreekt over de ‘overgemoedelijkheid’ van de Gouwenaar. 
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enigd in synodaal en classicaal verband. De eerste nati-
onale synodevergadering had plaatsgevonden in 1571 in 
Emden. Daar waren de catechismussen van Genève en 
Heidelberg als kerkelijke leerboeken aangewezen en ook 
was er een kerkorde vastgesteld.9 In de jaren tot 1578, 
toen de tweede nationale synode bijeenkwam te Dor-
drecht, vonden verschillende particuliere en provinciale 
synoden plaats. Tijdens een dergelijke bijeenkomst, in 
1574, was ook Gouda vertegenwoordigd.10 Al in septem-
ber 1572 moet de nieuwe gemeente een predikant heb-
ben gehad. Deze werd op verzoek van Van Swieten door 
de stad betaald.11 Binnen vier jaar kwamen er nog twee 
predikantsplaatsen bij, waarvan de financiering in de 
eerste tijd een terugkerend probleem vormden. 

De aansluiting bij provinciale en nationale kerkelijke 
structuren betekende dat men toch weer te maken kreeg 
met een kerkelijke organisatie. Uiteraard was deze orga-
nisatie anders opgezet dan die van de rooms-katholieke 
kerk, maar dat betekende niet dat classicale of synodale 
vergaderingen geen druk konden uitoefenen op plaatse-
lijke gemeenten. Die druk kon oplopen als de wereldlijke 
overheid, met name de Provinciale Staten, maar ook het 
bestuur van de stad, het als haar taak zag om het ware 
geloof te bevorderen. Volgens Calvijn had de overheid 
die plicht.12 Werd dat door de overheid geaccepteerd, 
dan konden uit naam van de ‘vrijheid der consciëntie’, 
die in de school van Calvijn niet als individuele keuze-
vrijheid werd uitgelegd, maar als de gebondenheid aan 
Gods soevereiniteit, tuchtmaatregelen worden geëist of 
opgelegd, die door rooms-katholieken, doopsgezinden 
of aanhangers van een milder calvinisme juist werden 
ervaren als een beperking van hun vrijheid. Met derge-
lijke druk krijgt de gereformeerde gemeente in Gouda al 
spoedig te maken. Reeds in 1573 zijn er aanvaringen met 
de classis Dordrecht, onder meer over de weigering van 
de Goudse gemeente om ‘de christelijke ban in te voe-
ren’.13 In 1574 moet Gouda op last van hogerhand een 
van zijn voorgangers heenzenden.14 

In 1578 leerden de Goudse gereformeerden de gewe-
zen monnik en ex-lutheraan Herman Herbers kennen. 
Hij werd tijdelijk van de gemeente te Dordrecht geleend 
om in Gouda bij te springen, maar beviel de Goudse ge-

werd genoemd. Toen Gouda in juni 1572 toeviel aan de 
prins van Oranje, deed een ingewikkeld nieuw idee haar 
intrede in het politieke en kerkelijke leven van de stad: 
de ‘vrijheid van consciëntie’, de gewetensvrijheid. Zoals 
Luther en andere reformatoren hadden betoogd, is de 
mens, zodra hij is gedoopt, geen knecht meer van an-
dere mensen, maar een kind van God. De kerk kan alleen 
aanspraak maken op gezag, als ze de fundamentele vrij-
heid van de mens voor God erkent. Zover was de rooms-
katholieke kerk van die tijd nog niet en daarom viel niet 
te verwachten dat de katholieke gemeenschap na juni 
1572 haar oude positie in Gouda kon handhaven.3 Eerst 
raakte de parochie haar kerkschatten kwijt en na een 
half jaar ook de St.-Jan. Naar aanleiding van een pro-
Spaanse samenzwering in 1574 werd de uitoefening van 
de rooms-katholieke religie in Gouda zelfs verboden, al 
werd dit verbod niet strikt nageleefd en in 1594 weer in-
getrokken4. Wel werden in 1574 de kapellen en kloosters 
geseculariseerd. Met deze maatregelen was het rooms-
katholicisme in Gouda niet uitgebannen, maar wel naar 
de achtergrond gedreven. In plaats daarvan domineer-
den nu de protestanten. 

Aanhangers van het protestantisme waren over het al-
gemeen lokale katholieken die in de loop der jaren de 
beginselen van Luther of Calvijn en hun navolgers had-
den overgenomen. Hoewel volgens de gangbare visie de 
overgang naar het protestantisme in Gouda een bijpro-
duct was van de afkeer van de Spanjaarden onder Alva5 
en het plaatselijke katholicisme vanwege zijn sobere 
erasmiaanse karakter eigenlijk geen hervorming behoef-
de, waren er voor 1572 toch al overtuigde protestanten 
in Gouda.6 Zij kregen van Adriaen van Swieten, de geu-
zenleider die in naam van Oranje tussen 1572 en 1578 
het bewind voerde over Gouda, twee kerkgebouwen ter 
beschikking: de Onze-Lieve-vrouwekapel aan de Nieuwe 
Haven en de Gasthuiskapel.7 Vanaf zondag 8 februari 
1573 kwam daar de St.-Jan nog bij, die in het verloop 
van dat jaar van haar rooms-katholieke kentekenen werd 
ontdaan.8 

Hoe werden deze Goudse protestanten een gerefor-
meerde kerk? Dat gebeurde doordat men zich aansloot 
bij andere gereformeerde kerken, die zich hadden ver-
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meente zo goed, dat men hem beriep nadat hij in 1582 
door het stadsbestuur van Dordrecht wegens afwijkende 
opvattingen aan de kant was gezet. Herbers, die de laat-
ste jaren in de geschiedschrijving opgang heeft gemaakt 
als een originele kerkelijke non-conformist,15 was iemand 
die zijn eigen orthodoxie formuleerde. Reeds in 1571, bij 
zijn aanstelling als predikant in Wezel, ondertekende hij 
geen bestaande confessie, maar las hij een eigen ge-
loofsbelijdenis voor.16 In Gouda zou hij zelfs een nieuwe 
catechismus schrijven, waarmee de gereformeerde ge-

3. J.G.J. van Booma, ‘Gouda: van Rome tot Reformatie. Een bijdrage 
tot de oudste geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Gouda’, 
in P.H.A.M. Abels e.a., In en om de Sint-Jan, bijdragen tot de Goudse 
kerkgeschiedenis, Delft 1989, p. 41v. 
4. W. Veerman e.a., ‘De ontwikkeling van het kerkelijk leven in Gou-
da vanaf de hervorming’, in Oudheidkundige Kring “Die Goude”, 
Gouda zeven eeuwen stad, Hoofdstukken uit de geschiedenis van 
Gouda, Gouda 1972, p. 290.
5. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 290. 
6. Van Booma, ‘Gouda: van Rome tot Reformatie’, p. 38.
7. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 305.
8. Van Booma, ‘Gouda: van Rome tot Reformatie’, p. 46.
9. H. Berkhof, Geschiedenis der kerk, Nijkerk 19474), p. 219.
10. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 306. 
11. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 288.
12. Ook vastgelegd in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
uit 1561 dat door de Nationale Synode van Dordrecht van 1619 of-
ficieel als belijdenisgeschrift werd aanvaard. 
13. Van Booma, ‘Gouda: van Rome tot Reformatie’, p. 46v.
14. Van Booma, ‘Gouda: van Rome tot Reformatie’, p. 47.
15. Zie K. Plaizier, Herman Herbers Gouds predikant van 1582-1607, een 
mystieke weg,Gouda 2011),
en P.H.A.M. Abels (ed.), I. Walvis. Goudsche onkatolijke kerkzaken, 
Delft 1999, p. 40-63.
16. J.L. van der Gouw, ‘Herman Herbers te Wezel’, in P.H.A.M. Abels 
e.a., In en om de Sint-Jan, Delft 1989, p. 64.
17. Volgens Herbers’ zoon en collega-predikant Dirk werd de 
Goudse catechismus (1607) opgesteld door zijn vader en hemzelf, in 
samenwerking met H. Tomberg. Biografisch lexicon voor de geschie-
denis van het Nederlands protestantisme (blgnp), Kampen 1978-2006, 
deel 4, p. 193.
18. De ‘remonstrantie’ van Johannes Wtenbogaert (1610) zou zelfs 
in Gouda zijn opgesteld. Zie P.H.A.M. Abels, ‘Van Vlaamse broe-
ders, slijkgeuzen en predestinateurs. De dolerende gemeente van 
Gouda 1615-1619, in P.H.A.M. Abels e.a., In en om de Sint-Jan, Delft 
1989, p. 75.
19. Abels, ‘Van Vlaamse broeders’, p. 77.

meente van Gouda de enige in de Nederlanden werd met 
een eigen geloofsleerboek.17 

Herbers lijkt zeker voor het stadsbestuur van Gouda 
de juiste man op het juiste moment te zijn geweest. Pro-
testantisme was voor hem in essentie de persoonlijke 
vrijheid om voor een bepaalde godsdienst te kiezen en 
vrijheid van consciëntie liep voor hem over in volledige 
godsdienstvrijheid, waarvoor een krachtige neutrale 
overheid de enige voorwaarde was. Dit was de lijn van 
Willem van Oranje en diens geestverwant Dirk Volkertsz. 
Coornhert en helemaal naar de smaak van het Goudse 
gemeentebestuur, dat zich nooit volledig aan een be-
paalde confessie had gebonden. 

Het mild gereformeerde klimaat dat in de 25 jaar van 
Herbers’ werkzaamheid in Gouda werd gevestigd en dat 
werd bestendigd door congeniale collega’s en bekroond 
door de verhuizing, in 1588, van Coornhert naar Gouda, 
hield aan in de jaren na Herbers’ dood (1607). Dit wa-
ren de jaren van het Twaalfjarig Bestand waarin de strijd 
ontbrandde tussen de arminianen en de gomaristen, la-
ter bekend als remonstranten en contraremonstranten. 
Na het voorgaande hoeft het niet te verbazen dat Gouda 
een belangrijk centrum van het remonstrantisme werd,18 
maar steeds nadrukkelijker gingen zich in Gouda ook de 
rechtzinnigen roeren. Zij noemden zich ‘dolerend’, om-
dat zij de situatie van de kerk van dat moment ‘betreur-
den’. Zoals Abels heeft aangetoond, waren deze mensen 
voor een groot deel afkomstig uit Vlaanderen en werk-
zaam in de Goudse textielindustrie.19 Herman Herbers 
had al met hun oppositie te maken, maar de tegenstellin-
gen werden in latere jaren scherper. Contraremonstran-
ten gingen buiten Gouda kerken of hielden verboden 
bijeenkomsten in Gouda zelf. Al snel werd duidelijk dat 
kerkelijke autoriteiten het conflict niet meer konden be-
heersen. De remonstrantse meerderheid in Gouda werd 
beschermd door het stadsbestuur en de contraremon-
strantse minderheid wendde zich in 1617 tot stadhouder 
prins Maurits. Zoals bekend werd het conflict uiteinde-
lijk beslecht doordat Maurits als opperbevelhebber van 
het leger in dienst van de Staten-Generaal de zijde van 
de contraremonstranten koos en enkele remonstrantse 
kopstukken gevangenzette en liet berechten. 



52

Ti
di

ng
e 

20
17

In oktober 1618 kwam Maurits persoonlijk naar Gouda 
om het stadsbestuur te vervangen. Na dit ‘verzetten van 
de wet’ kregen de contraremonstranten toestemming 
te kerken in de Gasthuiskapel. In 1619, na afloop van de 
Nationale Synode van Dordrecht, werden de zittende 
predikanten, de remonstranten Dirck Herbers, Harbol-
dus Tombergen en Eduardus Poppius afgezet, waarna ze 
uit Gouda moesten vertrekken. Nu konden de doleren-
den ook de St.-Jan voor hun diensten gebruiken. Dit ging 
niet zonder slag of stoot. De eerste preekbeurt van een 
rechtzinnige voorganger in de St.-Jan werd een rel.20 In 
het bestuur van stad en kerk had weliswaar een machts-
wisseling plaatsgevonden, maar burgers en kerkvolk 
waren niet automatisch mee veranderd. Alleen dankzij 
streng overheidstoezicht en doordat de remonstranten 
zich na 1619 in een eigen kerkgenootschap verenigden, 
kon de contraremonstrantse minderheid vanaf nu haar 
stempel drukken op de Goudse gereformeerde kerk.21

Contraremonstrantse tijden

De gebeurtenissen in 1618 en 1619 betekenden een 
overwinning voor de calvinisten, maar het ideaal van 
een kerkstaat, dat sommigen van hen koesterden, werd 
niet bereikt. In de kerk mocht men vasthouden aan het 
Woord van God als enige maatstaf, op het gebied van 
de staat bleef verdraagzaamheid het leidende beginsel. 
Toch nam de calvinistische gereformeerde kerk in de 
nieuwe situatie van meet af aan een bevoorrechte posi-
tie in. Rooms-katholieken, wederdopers en remonstran-
ten werden gedoogd,22 maar gereformeerden mochten 
hun godsdienst uitdragen, niet zelden ondersteund door 
de stedelijke of gewestelijke overheid. 

De notulenboeken van de Gereformeerde Kerk in de 
17e en 18e eeuw laten zien dat de Goudse kerkenraad 
behalve tegen het remonstrantisme in het openbaar 
ijverde tegen drankmisbruik, het houden van kermis-
sen23 en tegen wat men beschouwde als ongepaste ui-
tingen van het roomse geloof.24 In allerlei opzichten was 
men echter aan de stedelijke overheid gebonden, zoals 
in het geval er een nieuwe predikant moest worden be-
roepen.25 

Over de theologische koers van de Goudse gerefor-
meerde gemeente in de periode na 1619 is weinig be-
kend. Het aantal gemeenteleden liet het toe dat vanaf 
1622 drie, vanaf 1646 vier en vanaf 1700 zelfs vijf voor-
gangers werden aangesteld. Een grafiek van het aantal 
avondmaalsgangers over de periode 1690-1963 laat zien 
dat tot ongeveer 1780 tussen de 1100 en 1800 mensen 
per keer deelnamen aan het avondmaal.26 Dat betekent 
dat het kleine groepje contraremonstranten uit 161827 in 
ruim zeventig jaar tijd aanzienlijk was gegroeid. 

In de eerste jaren na het ‘uitdrijven’ van de remon-
stranten waren de gereformeerde voorgangers goed 
contraremonstrant, al was de een meer gebeten op de 
remonstranten dan de ander.28 In latere tijd schijnen de 
ideeën van Johannes Coccejus (1603-1669) in de Goudse 
gemeente voet aan de grond te hebben gekregen. Coc-
cejus pleitte voor een nuancering van de uitverkiezings-
leer op grond van de Bijbelse noties van verbond en 
heilsgeschiedenis. Zijn Goudse zegsman was de zilver-
smid en schrijver Johannes Liessens, die het rond 1688 
met kerkenraad en predikanten aan de stok kreeg en dit 
met opsluiting in het tuchthuis moest bekopen.29 

Titelpagina van een boek over ziekentroost van de Goudse dominee Edu-
ardus Poppius. Hier met enkele ouderlingen te zien aan het bed van een 
zieke. De geestelijke ziekenzorg was een van taken van de dominees
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20. Abels, Walvis, p. 90.
21. Vgl. Abels, ‘Van Vlaamse broeders’, p. 83v.
22. De bij vlagen zeer felle vervolging van de remonstranten duur-
de tot na de dood van Maurits. Zie Abels, Walvis, p. 27 en p. 83-129. 
23. De strijd tegen kermissen is een constante tot in de 20e eeuw. 
Zie H.A. van Dolder-de Wit, Zonen van ’t zelfde huis, de geschiedenis 
van de ‘Nederlandsche Hervormde Vereniging Calvijn’ en haar verhou-
ding tot de kerkenraad van de Goudse Hervormde gemeente (1899-1960), 
Bleskensgraaf 2001, p. 15v.
24. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 307v.
25. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 310.
26. Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 311. In het begin van de 18e eeuw 
waren er in Gouda 12.000 gereformeerden, dat is 60% van de be-
volking. Zie J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse 
stad, Gouda 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 22v.
27. Aanvankelijk vormden de dolerende een minderheid van 80 
personen op een bevolking van rond de 13.000. Abels, ‘Van Vlaamse 
broeders’, p. 83v.
28. Vgl. Abels, Walvis, p. 95 en p. 101.
29. Abels, Walvis, p. 27 en p. 132v.
30. Abels, Walvis, p. 88.
31. Zie blnp 3, p. 180.
32. F.A. van Lieburg, ‘Vrij van de wet, lijdelijk in de Geest. Over 
“Hattemistische” gereformeerden te Gouda rond 1734’, in P.H.A.M. 
Abels, In en om de Sint-Jan, Delft 1989, p. 137 en p. 141. 
33. Van Lieburg ‘Vrij van de wet’, p. 137.

Of dit betekende dat het merendeel van de gemeente 
uit geharde volgelingen van Coccejus’ tegenvoeter Voe-
tius bestond, laat zich niet vaststellen. Er schuilt wellicht 
waarheid in de door Walvis aangehaalde woorden van 
een contraremonstrantse burgemeester, die sprak over 
de ‘gewoonlijke zachtigheid’ van de Goudse burgerij.30 
Uit de schaarse gegevens leid ik af dat afwijkende theo-
logische standpunten doorgaans niet bij de predikanten 
werden gevonden, maar, zoals in het geval Liessens, bij 
afzonderlijke ‘gewone’ gemeenteleden. Zo vertellen de 
kerkenraadsnotulen van 1734 over enkele lidmaten die 
er ‘hattemistische’ ideeën op nahielden. De Zeeuwse 
predikant Pontiaan van Hattem (1641-1706) was indertijd 
uit zijn ambt gezet, omdat hij leerde dat christenen door 
eenwording met God in Christus boven de wet en de 
zonde staan. Deze denkbeelden, die enige verwantschap 
vertonen met het vertrouwen in de ‘perfectibilitas’ (ver-
volmaakbaarheid) van de mens dat we bij Coornhert en 

Portret van de zilversmid Johannes Liessens. Omcirkeld is Liessens nog 
een keer te zien, maar nu zuchtend achter de tralies

Herman Herbers vinden,31 passen in de toentertijd wijd-
verbreide stroming van het piëtisme. Ze relativeerden 
het belang van de kerkelijke gemeente, de ambten en 
de sacramenten en werden door de kerkenraad duchtig 
bestreden. Deze bestrijding slaagde erin de invloed van 
de ‘hattemisten’ beperkt te houden, maar niet om hun 
voorlieden blijvend te overtuigen.32 Enkele jaren later 
doken gelijksoortige ideeën opnieuw op, bij andere per-
sonen en onder een nieuwe naam.33 

Kerk en maatschappij

In de loop van de 18e eeuw ontstond in heel Europa 
verzet tegen de absolute monarchie. Hoewel de Repu-
bliek zich daar al in de 16e eeuw van had bevrijd en als 
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doorgevoerd, door de gereformeerde kerk eerder als een 
bevrijding dan als een nederlaag werd gevoeld. Zeker op 
de lange duur, toen bleek dat de kerk wel haar voorkeur-
positie moest inleveren, maar bezittingen en verkregen 
rechten mocht behouden.34 

In de Goudse gereformeerde kerk zorgde de onrust 
van de jaren ’80 en ’90 van de 18e eeuw voor verdeeld-
heid. In het predikantencorps waren drie patriottistische 
en twee oranjegezinde predikanten. Twee van de patri-
otten waren in 1787 geschorst geweest, toen Willem V 

een voorloper in dit verzet kon gelden, vond men ook 
hier, en niet in de laatste plaats in Gouda, dat de brede 
burgerij meer invloed moest krijgen op de staatsmacht. 
De burgerij stond evenwel niet gelijk aan het hele volk, 
dat bij het emancipatiestreven van de burgerij achter-
bleef en sympathiseerde met de prinsen van Oranje. De 
gereformeerde kerk, zowel plaatselijk als landelijk, had 
steeds gestreefd naar een overheid naar calvinistisch 
idee en was daarin doorgaans gesteund door de Oran-
jes. De stedelijke en gewestelijke overheden boden ech-
ter weerwerk dat zo sterk kon worden, dat de scheiding 
van kerk en staat, die onder Frans bewind in 1798 werd 

Interieur van de Sint-Janskerk in het begin van de 18e eeuw (getekend 
door Arent Lepelaar)
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34. J.N. Bakhuizen van den Brink e.a., Handboek der kerkgeschiede-
nis, vierde deel, de kerk sedert de zeventiende eeuw, Leeuwarden 
1985, p. 104 en Berkhof, Geschiedenis, 260. Uitvoeriger: J. Reitsma, 
J. Lindeboom, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk 
der Nederlanden, Den Haag 1949, p. 399vv.
35. Veerman, ‘De ontwikkeling’, 310 en J.H. Kompagnie, ‘De weg, 
de waarheid in het leven’, in P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar 
Gouda, Hilversum 2002, p. 653.
36. H.A. van Dolder-de Wit, ‘Kerkelijke armenzorg in Gouda in de 
negentiende eeuw. Het werk van de diaconie in de praktijk van al-
ledag’, in P.H.A.M. Abels, In en om de Sint-Jan, Delft 1989, p. 145-159.
37. Wikipedia ‘Diaconessenhuis De Wijk’.

weer even terug in het politieke zadel was, en datzelfde 
lot overkwam de oranjegezinde predikanten in 1795, na 
het uitroepen van de Bataafse Republiek. Een van hen 
mocht weer terugkeren toen het revolutionaire getij ver-
liep, maar moest daar veel moeite voor doen.35 

De nieuwe situatie van de gereformeerde kerk – los 
van de staat, maar er door allerlei regelingen en, na de 
Franse tijd, een Algemeen Reglement (1816) toch mee 
verbonden – bracht nieuwe problemen met zich mee. 
In de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals de naam sinds 
1816 luidde, waren de vrijheid van het goddelijke Woord 
en de lokale gemeente nu ingeperkt door hogere be-
stuursorganen. De 19e en het begin van de 20e eeuw zou 
een lange reeks pogingen te zien geven om de hervorm-
de kerk een organisatiestructuur te geven die in over-
eenstemming was met haar boodschap en missie. 

Voordat we zullen zien hoe de Goudse Hervormde 
Gemeente zich in deze ontwikkelingen hield, maken we 
een zijsprong. Nu de staat officieel seculier geworden 
was en de Hervormde Kerk gold als een van de kerkge-
nootschappen, werd de maatschappelijke betekenis van 
de kerk een vraag apart. Voorheen waren kerk en staat 
steeds zo hecht geweest, dat de grens tussen maat-
schappelijk en kerkelijk leven moeilijk te trekken viel. 
Spreekwoordelijk is de symbiose van dominee en koop-
man in de 17e-eeuwse handel. Nu, in de 19e eeuw, zien 
we hoe de kerk zich gaat toeleggen op maatschappelijke 
activiteiten. We beperken ons hier tot de vraag wat de 
maatschappelijke bijdrage van de Hervormde Gemeente 
in Gouda is geweest. 

Het eerste terrein waarop zij activiteiten ontplooide 
was de armenzorg.36 Deze omvatte een waaier aan ac-
tiviteiten, van het uitdelen van voedselbonnen, geld-
bedragen en brandstofrantsoenen tot het beheren van 
armenhofjes en het organiseren van benefietconcerten. 
Voor vierduizend armen die, volgens de diaconie, de 
diensten in de St.-Jan meden, werd in 1842 de Armen-
kerk aan de Peperstraat geopend. Om een en ander te 
kunnen betalen, offerde de gemeente haar vijfde predi-
kantsplaats op. De diensten in de Armenkerk vormden 
een integraal onderdeel van de armenzorg. Verzuimde 
men het kerkbezoek, dan liep men ook de stoffelijke gif-
ten mis. Rond 1918 verloor de Armenkerk haar diaconale 
functie. Onder de bijnaam Kleine Kerk bleef ze bestaan, 
tot ze in de jaren ’30 werd overgedaan aan de Vereniging 
van Vrijzinnig Hervormden ten gunste van de toen pas 
gebouwde Westerkerk. In de 20e en het begin van de 
21e eeuw zette de Hervormde Gemeente haar diaconale 
werk voort, in de laatste jaren in samenwerking met de 
Gereformeerde Kerk. Groepen diakenen uit verschillen-
de wijkkerken wijdden zich aan afzonderlijke diaconale 
taken, zoals de armenzorg (‘rijkdom en armoede’), de 
zorg voor ouderen, de zorg voor vluchtelingen en het 
lenigen van nood elders (‘werelddiaconaat’). De coör-
dinatie van het diaconale werk is sinds 2000 in handen 
van een beroepskracht, die ‘diaconaal consulent’ wordt 
genoemd. Anno 2017 zijn verschillende diaconale instel-
lingen actief, die hun oorsprong hebben in de hervormde 
diaconie, zoals het Swanenburghs Hofje, het Inloophuis 
Domino en de Stichting Vrouwen Opvang Centrum Mid-
den-Holland.

Deels verweven met het diaconaat is de zorg voor zie-
ken en ouderen. Ook op dat gebied heeft de Hervormde 
Gemeente sporen nagelaten. In 1887 werd vanuit de ge-
meente een Vereniging voor Wijkverpleging opgericht.37 
Diaconessen werden aangetrokken om mensen thuis te 
verplegen. Vanaf 1902 was een ziekenhuis beschikbaar 
aan de Westhaven, waar zich na 1917 de verpleging con-
centreerde. Het ziekenhuis werd, naar zijn ontstaan in 
het wijkwerk, De Wijk genoemd. De Wijk heeft als af-
zonderlijk ziekenhuis bestaan tot 1970. Op dit moment 
is er nog een Stichting de Wijk die zorgprojecten on-
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maar strookte niet met de oude reformatorische ambitie 
om door de verkondiging van het eigensoortige Woord 
van God de maatschappij om te vormen tot een gemeen-
te van de Heer. Deze twee zienswijzen, die in Gouda al 
sinds 1572 allebei hun aanhangers hadden, komen in de 
19e eeuw tegenover elkaar te staan als ‘vrijzinnigheid’ 
tegenover ‘orthodoxie’. De eerste krachtmeting tussen 
die twee leidt in de jaren ’30 tot de Afscheiding, een 
beweging van orthodoxe gelovigen die de hervormde 
kerk verlieten.39 Hoewel hun aantal, zeker in Gouda, 
niet groot was, werden hun bezwaren breed gedeeld. 
De hervormde kerk was een hiërarchisch bestuurde eli-
tekerk waarin Gods Woord noch de belijdenisgeschriften 
een beslissende rol speelden en nieuwerwetse ideeën op 
slinkse wijze binnenslopen, bijvoorbeeld via het zingen 
van gezangen. 

Hoewel de afgescheidenen na 1841 een eigen kerk-
genootschap mochten vormen, keerde de rust in de 
hervormde kerk niet terug. In 1864 werd voor de reha-
bilitatie van de belijdenisgeschriften geijverd met de 
oprichting van een Confessionele Vereniging, die ook in 
Gouda haar leden had. Rond die tijd ontstaat in Gouda 
de Vereniging Bidstond, een genootschap van ‘hervormd 
gereformeerden’ die op woensdagavonden diensten 
houden met ‘rechtzinnige leeraars’.40 In de zomer van 
1883 moet het leger uitrukken om het verzet te breken 
van orthodoxen van binnen en buiten de Hervormde Ge-
meente tegen de opvoering van een passiespel in zaal 
Kunstmin41 en in 1886 vond de Doleantie plaats. Dit was 
opnieuw een uittocht van rechtzinnigen uit de Hervorm-
de Gemeente en ditmaal van een grote groep. 

Rond deze tijd deed ds. J.H. Gunning J.Hz. intrede in 
Gouda. Hij was de zoon van prof. J.H. Gunning jr., die 
met zijn ‘ethische theologie’ had gestreefd naar een 
middenweg tussen orthodoxie en vrijzinnigheid. Gun-
ning J.Hz. deelde het standpunt van zijn vader en zag 
de partijschappen met leedwezen aan. In zijn memoires 
schrijft hij dat de echte onenigheid in hervormd Gouda 
pas begon na zijn vertrek, dus na 1891. Toen “organiseer-
den ‘Confessioneele’, ‘Bondsmannelijke’ en ‘Moderne’ 
groepen zich, bestreden elkander, en de schoone dagen 
die ik er gekend heb, zijn niet meer teruggekeerd.”42 

dersteunt. Ook Gouwestein en Ronssehof, twee centra 
voor ouderenzorg in Gouda, hebben wortels in de Her-
vormde Gemeente, al is de bemoeienis van de kerk ook 
hier sinds de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw geen 
rechtstreekse meer.

De Hervormde Gemeente speelde ook een rol op het 
terrein van het onderwijs. Direct kerkelijk onderwijs 
werd gegeven op de zondagsscholen, die opkwamen in 
de tweede helft van de 19e eeuw en in de tweede helft 
van de 20e weer grotendeels verdwenen. Het gewone 
onderwijs werd door hervormden meestal aan de open-
bare scholen overgelaten, maar er liepen ook lijnen van 
de Hervormde Gemeente naar het christelijk onderwijs. 
Een bewijs daarvan kan men nog vinden op de gevel van 
de Westerschool aan de Jakob van Lennepkade, waar 
te lezen valt dat dit ooit de ‘Westerschool van de Ned. 
Herv. Gem.’ was. 

De Hervormde Gemeente heeft ook altijd bijgedragen 
aan de kunstzinnige vorming van de Gouwenaar. Van-
ouds was de kerk een belangrijke werkgever van kun-
stenaars en een oord waar muziek werd gemaakt. Nog 
steeds hebben christelijke koren en muziekverenigingen 
een belangrijk aandeel in het stedelijke muziekleven. Uit 
de geschiedenis kennen we de dichterlijke ds. J.W. Bus-
singh (1761-1828), vriend van Bilderdijk en organisator 
van openbare muziekuitvoeringen, organist en muziek-
pedagoog Joachim Hess (1732-1819) en ds. H. van Meer-
ten (1766-1830), die een eigen kerkkoor oprichtte.38 

Rechtzinnig, vrijzinnig en wat daartussen zit 

Zouden we de voorgaande, summiere, opsomming van 
de maatschappelijke werking van de Hervormde Ge-
meente nog aanvullen met de zorg voor de ziel van de 
burgers van Gouda, dan hadden we bij benadering de 
formule die de hervormde kerk volgens velen in de be-
ginjaren van de 19e eeuw bestaansrecht gaf. De kerk 
was een instelling tot nut van het algemeen, een vitaal 
onderdeel van het algemeen menselijke streven naar 
vooruitgang op geestelijke en materieel gebied. Deze 
opvatting van de taak van de kerk paste goed bij de be-
stuursvorm die de kerk in 1816 opgelegd had gekregen, 
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doxe, twee confessionele en twee midden-orthodoxe 
voorgangers.45 

Dat er ook een gemene deler was tussen de hervormde 
gelovigen, blijkt uit het feit dat de predikanten die voor 
het pastoraat aan bepaalde buurten (na de kerkorde van 
1951 ‘wijken’ genoemd) toegewezen waren, lange tijd 
hun zondagse preekbeurten op alle Goudse hervormde 
kansels vervulden. Dat waren na afstoting van de Klei-
ne Kerk46 de kansel van de St.-Jan, van de Westerkerk 
(sinds 1936), de Pauluskerk (sinds 1963), de Vredeskerk 
(sinds 1971) en de Oostpoort (sinds 1995). Bezochten de 
mensen dus hun wijkkerk, dan kregen ze om beurten alle 
hervormde predikanten te horen. In de praktijk gingen 
veel gemeenteleden de voorganger van hun voorkeur 
achterna. Hierdoor werd in de volksmond gesproken van 
Gouwenaars die bij de hondjes- en die bij de katjeskerk 
hoorden, dat wil zeggen: die de voorganger van hun mo-
daliteit naliepen of die kerkten in hun geografische wijk. 
De roulatie van voorgangers langs hervormde kansels 
werd afgeschaft in 1996. 

In het laatste decennium is de richtingenstrijd bin-
nen en buiten de Hervormde Gemeente op de achter-
grond geraakt. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is de 
hereniging met de Gereformeerde Kerk van Gouda per 
1 januari 2017, een uitvloeisel van het samengaan van 
Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen op lande-
lijk niveau in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
Beheerszaken, jeugdwerk, ouderenwerk en diaconaat 
werden als gezamenlijke taken beschouwd, traditionele 
strijdpunten tussen theologische scholen veranderden, 
mede dankzij de opmars van de zgn. praktische theo-
logie, in stijlverschillen. Ook doorkruisten nieuwe gods-
dienstige verschijnselen als het evangelicalisme en de 
belangstelling voor de katholieke wortels van het protes-
tantisme de oude modaliteitsgrenzen. Of haar lidmaten 
de plurale en verdraagzame Protestantse Kerk van Gou-
da van nu het juiste instrument blijven vinden om Gods 
Woord te verstaan en aan anderen door te geven, zal de 
toekomst leren.

Een deel van de strijd waar Gunning op doelt, speelde 
zich af rond de Vereniging Calvijn, een Goudse voorloper 
van de Gereformeerde Bond binnen de hervormde kerk. 
Deze vereniging was in 1899 opgericht en streefde naar 
een grotere invloed van de orthodoxie op de Hervormde 
Gemeente. In 1897 was voor het eerst een onversneden 
rechtzinnige predikant beroepen en men verlangde naar 
nog een tweede man. Pas in 1959 ging de kerkenraad 
overstag en besloot tot de aanvraag van een zesde pre-
dikantsplaats, speciaal voor een predikant uit de Gere-
formeerde Bond. Toen kon de vereniging Calvijn worden 
opgeheven.43 Naast de confessionelen en de orthodoxen 
hadden ook de vrijzinnigen een ecclesiola in ecclesia, de 
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden afdeling Gouda. 
Deze groepering had vanaf 1934 eigen predikanten44 en 
federeerde in 1974 met de Goudse remonstranten en 
doopsgezinden. In de gehele 20e eeuw heeft de richtin-
genstrijd in de Hervormde Gemeente een rol gespeeld, al 
deden voorgangers, leden van kerkenraad en gemeente 
er dikwijls contre coeur aan mee. Nog in 2000 waren haar 
zes predikantsplaatsen keurig verdeeld over twee ortho-

38. H.A. van Dolder- de Wit, ‘Harmonie en disharmonie’. Zang en 
orgelspel in de Goudse Sint-Janskerk voor en na de Reformatie. In 
Terug naar Gouda, Zoetermeer 2014, p. 243-264.
39. Zie hierover Van Dolder-de Wit, ‘Harmonie en disharmonie’; 
Kompagnie, ‘De weg’, 654v en het artikel van J.M. ten Napel in deze 
bundel.
40. Mondelinge mededeling J.M. ten Napel.
41. Kompagnie, ‘De weg’, p. 656.
42. Gunning, Herinneringen, p. 154.
43. Zie Van Dolder-de Wit, Zonen van ’t zelfde huis, p. 47 .
44. Zie D. Peters ed., Honderd jaar vrijzinnige hervormden in Zuid-
Holland, Rotterdam 2004, p. 45. Tot 1928, toen de vrijzinnige ds. J. 
Börger ‘eervol’ werd ontslagen, waren er ook min of meer ‘mo-
derne’ of ‘vrijzinnige’ predikanten aan de Hervormde Gemeente 
verbonden. Daarna niet meer.
45. Kompagnie, ‘De weg’, p. 659, die vilein opmerkt dat de predi-
kanten alleen overeenstemmen in hun voorkeur voor huizen in de 
chiquere buurten van Gouda.
46. Tot 1813 gebruikte de Hervormde gemeente naast de St.-Jan ook 
de Gasthuiskerk. Deze werd gedeeld met de Waalse gemeente. Na 
de opheffing van die gemeente in 1817 werd de Gasthuiskerk toe-
bedeeld aan de rooms-katholieken. Kompagnie, ‘De weg’, p. 653; 
Veerman, ‘De ontwikkeling’, p. 314. 



58

Ti
di

ng
e 

20
17

De kerkelijke breuk in de eerste helft van de 19e eeuw

Ruim tweehonderd jaar geleden waren de veranderin-
gen binnen de oude Nederduitsch Gereformeerde Kerk, 
ontstaan tijdens de Reformatie (te Gouda in 1572) en in 
1817 Hervormde Kerk genoemd, de aanleiding dat een 
deel van het kerkvolk zich hier niet meer thuis voelde. 
Er ontstaat een richtingenstrijd tussen aanhangers van 
een verlichte Bijbelinterpretatie, onder verwatering van 
de belijdenisgeschriften uit 1619, en de aanhangers van 
de gereformeerde leer, die vasthielden aan deze oude 
belijdenis. In 1834 begint landelijk een uittocht (de Af-
scheiding) uit de Hervormde Kerk van een klein deel van 
deze gereformeerden. Ook in Gouda ontkomt men niet 
aan deze richtingenstrijd en in 1836 zijn er Goudse af-
gescheidenen, die bijeenkomen in een woning aan de 
Hoefsteeg. Deze jonge kerkgemeenschap heeft niet lang 
bestaan (tot ca. 1844) vanwege de interne meningsver-
schillen over de kerkelijke richting.1

De Gereformeerde Gemeente onder het Kruis

In 1841 maakt in Gouda een tweede groep gereformeer-
den zich los van de Hervormde Gemeente. Er ontstaat 
een huisgemeente, ook ‘gezelschap’ genoemd, samen-
komend in de horlogewinkel van Gerrit van Staverden aan 
de Groenendaal. De bezoekers aan deze huisgemeente 
zijn gereformeerden met een ‘bevindelijke’ signatuur. 
Zij stellen een persoonlijke geloofservaring centraal. De 
meeste bezoekers zijn afkomstig van buiten de stad. 

De Gereformeerde Kerk van Gouda:  
losmaking en wederkeer 1849-2016 
 

J.M. ten Napel

Als we spreken over ‘gereformeerden’ in 
Gouda is een nadere duiding nodig. Gouda 
telt in 2016 zes kerkelijke gemeenten met 
een gereformeerde signatuur. Dit artikel 
beschrijft de geschiedenis van de Gerefor-
meerde Kerk van Gouda uit 1892, die haar 
fundament heeft in het samengaan van de 
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis 
(uit 1849) en de Nederduitsch Gereformeer-
de Kerk (uit 1887). Beide gemeenten ontston-
den door het uittreden van orthodoxe leden 
van de Hervormde Gemeente als gevolg van 
interne conflicten over de kerkelijke leer en 
organisatie. De kerkelijke fusie in 1892 is 
weer de aanleiding tot nieuwe afsplitsingen 
en leidt tot het ontstaan van andere Goudse, 
zich gereformeerd noemende, kerkelijke ge-
meenten. 

Ook binnen de Hervormde Kerk heeft gedurende de laat-
ste honderd jaar een herwaardering plaatsgevonden be-
treffende een gereformeerde visie op het kerk-zijn. Dit 
heeft in Gouda, na een langjarig proces, geresulteerd in 
het samengaan per 18 december 2016 van de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde Kerk als Protestantse 
Gemeente van Gouda, met zeven wijkgemeenten en zes 
kerkgebouwen. 
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Maandelijks preekt in deze huisgemeente Cornelis van 
den Oever, een welbespraakte oefenaar (lerend ouder-
ling), die verbonden is aan een afgescheiden gemeente 
in Rotterdam. 

Van den Oever is de stuwende kracht achter het in juni 
1844 door dertien gemeenten gevormde landelijke kerk-
verband van de ‘Gereformeerde Kerk onder het Kruis’. 
Tijdens deze vergadering wordt Van den Oever bevestigd 
als predikant van de Rotterdamse gemeente.2 De Goudse 
huisgemeente verbindt zich in 1844 aan deze Rotter-
damse gemeente. Door groei in ledenaantal ontstaat de 
wens om elke zondag diensten in Gouda te houden. 

Van den Oever krijg het te druk in zijn eigen Rotter-
damse gemeente en de oefenaar Frederik Urbanus (1792-
1877) uit Delft, een vertrouweling van Van den Oever, is 
bereid om op zondag in Gouda voor te gaan. Urbanus, 
ouderling bij een afgescheiden gemeente in Schiedam, 
verbindt zich aan de Rotterdamse Kruisgemeente van ds. 
Van den Oever, waar hij na onderzoek door de Algemene 
Kerkvergadering (september 1845) wordt toegelaten tot 
de post van ‘Kategiseermeester en krankenbezoeker’.

Het plaatsgebrek in de woning van Van Staveren wordt 
opgelost door vanaf 1846 bijeen te komen in een schuur 
van een wasserij aan de Kattensingel. Het stichten van 
een eigen Goudse gemeente is dichtbij. Onder leiding 
van ds. Van den Oever wordt op 24 augustus 1849 over-
gegaan tot het instellen van de ambten. Frederik Urba-
nus wordt gekozen tot ouderling, Willem Eykhoff en Ka-
rel Nieuwland tot diaken en Cornelis van Eeuwen, een 
vriend van ds. Van den Oever, tot Kerkvoogd. Deze ker-
kelijke gemeente aan de Kattensingel is de voorloper van 
de in 1892 gevormde Gereformeerde Kerk.

Frederik Urbanus vestigt zich in oktober 1849 met zijn 
tweede vrouw Hendrica Coepijn en schoonzuster Jen-
neke (Jansje) Coepijn in Gouda. Hij dient de gemeente 
voor vierenhalve gulden per week en ontvangt daarnaast 
van ds. Van den Oever gedurende twaalf jaar een bedrag 
van 60 gulden. Hij stuurde in 1835 een brief, geschre-
ven door zijn eerste vrouw Johanna van Zwaansdijk, aan 
het Hervormd genootschap te Delft om de namen van 
zijn gezin uit het lidmatenboek te schrappen.3 Urbanus 
ondertekende deze brief en in 1852 de koopakte voor 

Stroomschema Gereformeerde Kerk van Gouda ( J.M. ten Napel)

1. A.R van de Putte, ‘Eenige mededeelingen over het ontstaan der 
Geref. kerk te Gouda’, in Goudse kerkbode, feb.1932.
2. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Ge-
reformeerde kerk onder het kruis (1844-1869), heruitgave 1982 door 
Den Hartog’s uitgeverij b.v.
3. ‘Afscheiding te Delft’, in Weekblad De Reformatie, december 1984.
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gestart kan worden met de bouw. Op 23 maart 1853 is de 
eerste bijeenkomst in het kleine kerkgebouw, de ‘Sin-
gelkerk’ genoemd. Alida Vermeulen-Van Galen schenkt 
een gedenksteen met de woorden ‘Eben-Haezer’. Deze 
gedenksteen is nog te zien in de gevel van de consisto-
riekamer van de Turfmarktkerk. 

de Goudse wasserij aan de Kattensingel met een kruisje; 
hij kon niet schrijven.4 Zijn theologische kennis voor het 
‘spreken van een stichtelijk woord’, het zogeheten oefe-
nen, krijgt hij door het laten voorlezen van de preken van 
oudvaders (uit de 17e en 18e eeuw). 

De Singelkerk buiten de stad.

Tot de eerste leden van de huisgemeente aan de Groe-
nendaal behoren Willem Eijkhoff (kuipersknecht) en zijn 
vrouw Aagje van Staveren (de dochter van de horlogema-
ker). De zuster van Willem, Maria Eijkhoff, huwt in 1827 
met Johannes (Jannes) Bos uit Kampen, die werkzaam is 
bij de loodwitmakerij Het Klaverblad aan de Kattensingel. 
Loodwit maken is ongezond werk en Jannes verandert na 
1840 van beroep en wordt ‘klederblaeker’ door het aan-
kopen van de naast de loodwitmakerij gelegen wasserij 
(huis, schuur en bleekveld). Op 24 februari 1846 overlijdt 
Jannes op 49-jarige leeftijd en komt de gelegenheid om 
de wasschuur te gebruiken voor de bijeenkomsten van 
de huisgemeente uit de Groenendaal. Een plek buiten de 
stad – de stadspoorten waren nog intact – past ook bij 
deze bevindelijke gereformeerden; zij mijden confronta-
ties met de plaatselijke overheid, die bijeenkomsten van 
‘separatisten’ verbood. 

Op de kerkenraadsvergadering van december 1849 
wordt gesproken over het kopen van de wasserij voor 
800 gulden.5 Deze koop gaat niet door, zodat in 1850 
wordt besloten om om te zien naar een ander gebouw. 
Maria Eijkhoff overlijdt op 12 maart 1851 en op 2 februari 
1852 worden alsnog woning, schuur, erf en weiland voor 
1000 gulden gekocht van de voogden van de minderja-
rige erfgename Johanna Grietje Bos, die is opgenomen in 
‘het gestight’, het weeshuis aan de Spieringstraat.

De gemeente groeit in ledental en men besluit in sep-
tember 1852 op het erf een kerk te bouwen. Met 353 
gulden in kas en een lening van 1200 gulden van zes 
broeders, komt men geld te kort. Men vraagt aan het 
Goudse gemeentebestuur om een bijdrage van 1500 gul-
den, die niet wordt toegekend. Een bedrag van 850 gul-
den wordt alsnog geleend, zodat in november 1852 toch 

Kadastrale Situatie Kattensingel nabij Katshof. Situering (ca 1904) 
voormalige kerkelijke gebouwen zijn aangegeven ( J.M. Ten Napel)
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Van Christelijk Afgescheiden gemeente naar
Christelijk Gereformeerde gemeente

De overgang naar Christelijk Afgescheiden gemeente 
heeft gevolgen voor de kerkenraad, die voortaan zich-
zelf niet aanvult, maar nu verkiezingen houdt door het 
oproepen van de manslidmaten. Ook de mogelijkheden 
voor het beroepen van een predikant zijn thans ruimer, 
wel onder de voorwaarde die de predikant verplicht het 
predikantgewaad te dragen (driekante steek, vest met 
bef, preekrok, korte broek, fijne zwarte kousen en lage 
schoenen met zilveren gesp). Na twee jaar beroepings-
werk wordt in mei 1867 ds. Israel Middel bevestigd. In 
juni 1867 begint men, na de aankoop en sloop van het 
huisje naast de ingang van de kerk, met de bouw van een 
nieuwe pastorie. 

Urbanus, reeds op leeftijd, blijft zijn traktement van 
234 gulden behouden. Door de komst van ds. Middel 
groeit de gemeente en wordt gesproken over een gro-
tere kerk, hetgeen in april 1870 resulteert in het verlen-
gen van de bestaande kerk met 9,4 meter. Ds. Middel 
verandert bij zijn aantreden ook de samenstelling en het 
functioneren van de kerkenraad (zoals functies, aantal 
ambtsdragers en het periodiek aftreden) op basis van 
de Dordtsche Kerkorde. De functie van notabele (twee 
personen) wordt afgeschaft en als compromis volgt een 
benoeming tot assistent-kerkvoogd. In december 1869 
grijpt ds. Middel nogmaals in en wordt de functie van 
(assistent) kerkvoogd afgeschaft en wordt de kerken-
raad uitgebreid met één ouderling en twee diakenen. 
Kerkvoogd Cornelis van Eeuwen wordt nu diaken en de 
financiële taken worden voortaan overgelaten aan een 
commissie.

In maart 1864 spreekt de kerkenraad, op voorstel van 
Cornelis van Eeuwen, over de oprichting van een Christe-
lijke school. Een eerder overleg hierover in februari 1858 
met de ‘Vrienden der Waarheid’ heeft geen resultaat op-
geleverd. Men besluit dat de kerk een lening aangaat van 
2500 gulden om een huis te kopen voor dat doel. In 1860 
komt de landelijk Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Onderwijs (cns) tot stand. Op initiatief van de kerken-
raad wordt in Gouda (1868) aan de Lange Groenendaal 

4. samh, AC189-18: Akte van overdracht, van huis, erf en grond, wijk 
Q99, februari 1852.
5. samh, AC189-1 en 2: Notulen ( 1849-1871) kerkenraad Gerefor-
meerde gemeente onder het Kruis.
6. F.L Bos, Kruisdominees, hoofdstuk ‘Het grote conflict’, Kampen 
1953, p. 158-172.
7. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen.

Van Kruisgemeente naar Afgescheiden gemeente

De Goudse Kruisgemeente heeft geen zondagse voor-
ganger door een landelijk tekort aan predikanten bij de 
Kruisgezinden. Ouderling Urbanus neemt de taak waar 
en verkondigt het Woord in de gemeente. Ook de or-
ganisatie van de kerkenraad is niet in lijn met de kerk-
orde; functies en benoemingen worden geregeld binnen 
de kerkenraad. In 1867 komt daar verandering in met de 
komst van predikant ds. Israel Middel. De kerkenraad 
bestaat rond 1860 uit twee ouderlingen, twee diakenen 
en twee kerkvoogden en de gemeente heeft ongeveer 85 
manslidmaten, uit de stad en de omgeving. 

De Goudse gemeente groeit en de relatie met ds. Cor-
nelis Van den Oever bekoelt vanaf 1856 vanwege zijn 
gedrag als een ‘paus’ binnen het kerkverband en door 
zijn diepgaande conflicten met opponenten.6 Op de al-
gemene vergadering van de Kruisgezinden, mei 1859 te 
Gouda, breekt Van den Oever met dit kerkverband.7 In 
november 1861 verzoeken negentien kerkleden de ker-
kenraad om de Goudse Kruisgemeente te laten aanslui-
ten bij de Christelijk Afgescheidenen. De kerkenraad 
benoemt een commissie om hierover met de Synodale 
Commissie van Afgescheidenen te onderhandelen. Het 
positieve resultaat van deze commissie wordt door Ur-
banus niet gesteund, maar door twisten binnen de ge-
meente komt men in april 1863 tot besluit de “broeders 
Afgescheidenen de broederhand te reiken”. Aan koning 
Willem III zendt men op 23 juni 1863 een brief met het 
verzoek als gemeente, onder de naam van Christelijk Af-
gescheiden, te worden erkend. Op 3 juli 1863 verleent 
het departement van Justitie, afdeling Hervormde Ere-
dienst, de gevraagde erkenning. 
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Van Christelijk Gereformeerde gemeente naar
Gereformeerde kerk A

Ds. Middel trekt met zijn preken een volle kerk, maar zijn 
verdere optreden valt niet goed binnen de kerkenraad. 
Diaken Cornelis van Eeuwen schrijft in maart 1880 een 
fel protest waarin hij ds. Middel beschuldigt van pasto-
rale verwaarlozing, het negeren van de kerkenraad en de 
‘ellendige gewoonte’ om geld te lenen en dit geleende 
niet of slechts ten dele terug te geven. Het komt niet 
meer goed tussen beide partijen en in mei 1882 vertrekt 
ds. Middel naar Baarland (nu Borsele). Als in 1883 de va-
der van Israel Middel overlijdt, eist Israel bij de Goudse 
kerkenraad zijn erfdeel op, zijnde een lening van 1000 
gulden die zijn vader had verstrekt. De kerkenraad be-
sluit tot aflossing onder aftrek van een nog openstaande 
schuld.8 

In 1879 vormt zich in Gouda een Vrije Gereformeerde 
gemeente, waarbij zich, door genoemde onvrede, ker-
kleden uit de Christelijk Gereformeerd kerk aansluiten.9 

Tijdens de ambtsbediening door ds. Berend Jan van 
den Berg (1883 -1894) is er tot 1892 rust binnen de ge-

de cns school (later Groen van Prinstererschool) geves-
tigd voor kinderen van orthodoxe kerkleden uit de Afge-
scheiden gemeente en de Hervormde kerk. Het school-
bestuur bestaat uit ambtsdragers van deze Afgescheiden 
gemeente. 

Vanwege wetswijzigingen betreffende kerkgenoot-
schappen, laten de Kruisgemeenten in oktober 1863 
hun toenaam ‘onder het Kruis’ achterwege en wordt de 
nieuwe naam Geformeerde kerk in Nederland. Door de 
overheid worden in 1868 alle belemmeringen opgehe-
ven betreffende het ‘erkend bestaan’ van gemeenten en 
kerkverbanden buiten de Hervormde Kerk. Dit bevordert 
het landelijk overleg tussen de voormalige Kruisgezinden 
en Afgescheidenen. 

In 1869 komt het te Middelburg tot een landelijke ver-
eniging van beide kerkverbanden onder de naam Chris-
telijk Gereformeerde Kerk. Voor de Goudse gemeente is 
dit geen ingrijpend besluit, aangezien de oorspronkelijke 
Afgescheiden gemeente sinds 1844 niet meer bestond.

Links: Kattensingel ca 1920. Een fiets staat voor de gevel van de pastorie. Poortingang naar kerk bij de lantaarn. Kerkelijk bureau en kosterswoning 
(1904) rechts naast poort. Rechts: De huidige bebouwing (Katshof ) tpv de voormalige Singelkerk, gemonteerd in de oude (nu nog aanwezige) gevelwand.
( J.M. ten Napel)
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komt het tot een breuk in 1886, waardoor de Hervormde 
Kerk ongeveer tien procent van haar leden verliest. Men 
gaat bijeenkomen onder de naam Nederduitsch Gere-
formeerde Kerk, met toevoeging van de term ‘dolerend’ 
(klagend). Om de rechten op de hervormde kerkelijke 
goederen niet op te geven – men beschouwt zich als 
wettige voorzetters van de oude kerk – vraagt men geen 
erkenning aan bij de overheid. Om de financiële zaken 
toch te kunnen regelen, worden verenigingen opgericht 
onder de naam van Kerkelijke Kas.

In Gouda komen de dolerenden op 19 mei 1887 bijeen 
in de zaal Oranje en Nederland (Maaskant) en wordt een 
nieuwe gemeente gesticht door predikant W.F.H. Winc-
kel uit Oudewater.11 In het kerkbestuur worden gekozen 
‘Kuyperianen’ zoals Abraham Vingerling (houthandelaar, 
wethouder en Statenlid) en Willem Dercksen (firmant 
van de koekfabriek De Eierenkorf) en enkele bevindelijke 
Gouwenaars afkomstig uit de vereniging Bidstonden, 
waaronder H.W. Otto (bloemist) als voorzitter. 

De twee richtingen binnen de kerkenraad geven in de 
opbouwjaren van deze kerkelijke gemeente aanleiding 
tot spanningen. Kerkdiensten worden gehouden in de 
zaal Oranje en Nederland, maar met de heer Maaskant 
lukt het niet om een jaarhuur af te spreken. De behoefte 
aan een eigen kerkgebouw wordt onderzocht, varië-
rend van aankoop van de zaal van Maaskant, een per-
ceel grond binnen de stad, tot de leegstaande Gasthuis-
kerk op de Oosthaven. Uiteindelijk besluit men om van 
spekslager J.M. Smits voor de som van 12000 gulden een 
huis, pakhuis, erven en tuin aan de Turfmarkt12 – gele-
gen naast de zaal van Maaskant – te kopen (januari 1888) 
voor de bouw van een kerkgebouw. 

De voorzitter van de Kerkelijke Kas, Albertus Lafeber 
(meestertimmerman), gaat met zijn zoon Pieter ten be-
hoeve van een kerkontwerp elders in het land kijken naar 
recent gebouwde kerken, doleantieschuren genoemd in 
de volksmond. In augustus 1888 wordt begonnen met de 
bouw van de door Pieter Lafeber getekende Noorderkerk 
en in april 1889 wordt de kerk in gebruik genomen. De 
naamgeving van de kerk berustte op de aanspraak van 
de dolerenden op het eigendomsrecht van de zuidelijk 
gelegen St.-Jan. In dat zelfde jaar doet de Hoge Raad een 

meente. De wens van gemeenteleden om ds. Middel nog 
eens te laten preken in Gouda wordt door de kerkenraad 
afgewezen uit vrees voor onderlinge twist. Aanleidingen 
tot onenigheid worden door ds. Van den Berg afgedaan 
door de discussie te sluiten en hierover te bidden. 

Een tweede uittocht in 1887 van gereformeerden uit 
de Goudse Hervormde kerk, de nog te bespreken dole-
rende Nederduitsch Gereformeerde Kerk, is tot oktober 
1891 geen onderwerp van bespreking op de kerkenraad; 
de ambtsdragers lezen geen brochures van de landelijke 
kerk.10 

Het opgaan in juni 1892 van de kerkverbanden van 
Christelijk Gereformeerden en Nederduitsch Gerefor-
meerden in een nieuw kerkverband van de Gereformeer-
de Kerken in Nederland (gkn) heeft in Gouda ingrijpende 
gevolgen. De gemeente aan de Kattensingel, die nu de 
naam van Gereformeerde Kerk A draagt, krijgt na een ge-
meentevergadering in augustus 1892 te maken met een 
uittocht van vier ambtsdragers en ongeveer een derde 
van haar kerkleden. Deze uittocht wordt geleid door di-
aken H.A. Minderman die met de afgezette predikant C. 
de Groot uit Waddinxveen een ‘Vrije gemeente’ sticht. 
Zij komen bijeen in de zaal Oranje en Nederland (Turf-
markt) van de evangelische boekhandelaar Maaskant. 
Deze Vrije gemeente gaat in 1894 over naar het hersteld 
kerkverband van de Christelijk Gereformeerde kerk.

De Doleantie: van Nederduitsch Gereformeerde
Kerk naar Gereformeerde kerk B

Dominee Abraham Kuyper, voorman van het orthodoxe 
protestantisme, oprichter van de Antirevolutionaire par-
tij en stichter van de Vrije Universiteit, wil de Hervormde 
kerk reformeren door terug te keren naar de gerefor-
meerde belijdenis. Dit streven vindt bij het bestuur van 
de Hervormde Kerk geen voedingsbodem en landelijk 

8. samh, AC189-5: Notulen kerkenraad Chr. Geref. 1882-1890.
9. H.M. Stoppelenburg, Kerkhistorische Kroniek, juli 1972.
10. samh, AC189-6: Notulen kerkenraad Chr. Geref. 1890-1907.
11. samh, AC189-58: Notulen kerkenraad ndg 1887-1889.
12. samh, AC189-86: Acte van overdracht H165 en H166 Turfmarkt.
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Gereformeerde school (de latere Johannes Calvijnschool 
in de Keizerstraat) onder het toezicht van de kerkenraad, 
zodat kinderen van hervormde ouders met ‘Darwisti-
sche’13 opvattingen (aanhangers van sociale evolutie) uit 
de Hervormde Gemeente geweerd kunnen worden. In 
1895 krijgt ds. Osinga het aan de stok met het hoofd van 
deze gereformeerde school en besluit zijn zoon naar de 
cns school te sturen; een slag in het gezicht van kerken-
raad en schoolbestuur. De starre houding van ds. Osinga 
leidt tot conflict met de kerkenraad en tot een gedwon-
gen afscheid van Osinga van deze gemeente. 

Van twee Gereformeerde kerken naar één
Gereformeerde kerk van Gouda

De voorzichtige toenadering tussen de gemeenten A en B 
wordt in december 1892 verbroken door de preek van ds. 
Osinga over de Kuyperiaanse doopopvatting tijdens een 
gezamenlijke dienst. De kerkgangers uit kerk A houden 
vast aan hun opvatting dat kinderen worden gedoopt op 
grond van het Verbond van God met Zijn kerk. Als pre-
dikant Gerhard Jan Daniel Aalders (1895-1897) aan Kerk 
A is verbonden, komt er weer schot in de samenwerking 
tussen A en B en wordt gesproken over een fusie. Een 
minderheid in de kerkenraad van A blijft bezwaren hou-
den tegen de doopopvatting van B, waardoor ds. Aalders 
zich niet gesteund voelt en een beroep aanneemt naar 
Elburg. 

Het elkaar zoeken van de kerkenraden A en B duurt 
tot eind 1907, het moment waarop zij fuseren tot de 
Gereformeerde Kerk van Gouda, met behoud van de 
twee predikanten –Tjakke Sap (A) en J.S. Langen (B) – 
en de twee bestaande kerkgebouwen. Ook deze fusie is 
aanleiding tot het verlies van leden van kerk A, die zich 
aansluiten bij Vrije gereformeerden, die samenkomen 
in zaal van Maaskant aan de Turfmarkt; deze gemeente 
sluit zich in 1910 aan bij het verband van Gereformeerde 
gemeenten. 

Door geboorteaanwas groeit het aantal kerkleden bin-
nen de Gereformeerde kerk en blijken de kerkgebouwen 
te klein. Men besluit in 1927 om de gebouwen aan de 
Kattensingel te verkopen, de Noorderkerk aan de Turf-

landelijke uitspraak waarbij het geëiste eigendomsrecht 
van de dolerenden wordt afgewezen. Als gevolg hiervan 
verlegt voorman Abraham Kuyper de koers en zoekt hij 
toenadering tot de Christelijk Gereformeerde kerken 
om te komen tot een fusie, die in 1892 uitmondt in het 
nieuwe kerkverband van Gereformeerde Kerken in Ne-
derland. De Nederduitsch Gereformeerde kerk krijgt de 
naam van Gereformeerde Kerk B.

Voor de Goudse gemeente is het beroepen van een 
predikant problematisch, aangezien dolerende hervorm-
de predikanten schaars zijn. De eerste predikant Jurre 
Osinga (1889-1896), een volbloed Kuyperiaan, zorgt 
voor een toevloed aan kerkleden, maar is ook de oor-
zaak van conflicten. Ds. Osinga staat vierkant achter de 
doopopvatting van Abraham Kuyper (de veronderstelde 
wedergeboorte van het kind). Hierdoor ontstaat er de 
praktijk van het ‘vroegdopen’ van het kind op de zondag 
na de geboorte, bij afwezigheid van de moeder. Ook wil 
Osinga, naast de reeds aanwezige cns school, een Vrije 

Kadastrale Situatie 1931: contouren Noorderker binnen bouwvolume 
Turfmarktkerk ( J.M. ten Napel)
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kingen op in het houden van vergaderingen, waarbij 
jeugdverenigingen verboden zijn. Daarnaast is er bin-
nen de landelijke kerk een geschil over de verbonds-
leer, waarbij het compromis uit 1905 over de leer van 
doop, het geschilpunt tussen de A- en B-kerk, weer op 
de agenda komt. De synode doet in 1942 een bindende 
leeruitspraak en gooit olie op het vuur door, in strijd met 
de kerkorde, langer als synode aan te blijven. Professor 
Klaas Schilder uit Kampen is het met deze besluiten niet 
eens. Hij wordt aangemerkt als scheurmaker en verlaat 
het kerkverband.

Vanwege het vele werk in de Goudse kerk wordt eind 
1943 naast ds. J.P.C ten Brink een tweede predikant, 
ds. G. Koenekoop, beroepen. Koenekoop toont zich 
tijdens een preek op 18 juni 1944 een ‘Schilderiaan’ en 
wenst zich niet te houden aan de besluiten van de sy-
node, waardoor het landelijk geschil in alle hevigheid in 
de plaatselijk kerk gaat leven. Het gevolg is dat op 23 
september 1944 ds. Koenekoop en zes kerkenraadsle-
den worden geschorst.14 De geschorsten breken met de 
kerk en gaan met circa vierhonderd kerkleden over naar 

markt te verbouwen en één predikantsplaats aan te hou-
den. Een bouwvergunning voor nieuwbouw was gewei-
gerd, dus werd er verbouwd, waarbij de Noorderkerk in 
1931 grotendeels werd afgebroken (men kerkte tijdelijk 
in de St.-Jan) en een groter gebouw, de Turfmarktkerk 
werd opgericht. Architect van deze nieuwe kerk is Jan 
Groenendijk, tevens stadsbouwmeester van de gemeen-
te Gouda. De eerste steen werd gelegd in juli 1931 en in 
januari 1932 neemt men de kerk in gebruik.

De gereformeerde zuil gedurende de periode
1930-1960

Nederland is verzuild en ook de Goudse gereformeerden 
houden de teugels strak met eigen school en vereni-
gingswerk. De Tweede Wereldoorlog heeft grote invloed 
op het kerkelijk leven. De Duitse bezetting legt beper-

13. C.A.M. Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme, Am-
sterdam 2003.
14. samh, AC189-113: Notulen kerkenraad GK 1944-1950.

Interieur Noorderkerk aan de Turfmarkt ( J.M. ten Napel)
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er vanaf 1983 pogingen ondernomen om Turfmarktkerk 
en Brandpunt te verkopen. 

Het sow-proces komt in Gouda langzaam op gang, 
twee stappen vooruit en één achteruit. Rond de eeuw-
wisseling volgt een procesversnelling door het landelijk 
streven naar een fusie van Hervormd en Gereformeerd en 
ontstaat in 2004 de Protestantse Kerk Nederland (pkn). 
De wijkgemeenten Turfmarktkerk (gereformeerd) en 
Westerkerk (hervormd) federeren in 2004 en gaan ker-
ken in de Westerkerk. 

Turfmarktkerk en Brandpunt worden in 2002 verkocht 
aan een stichting die als taak heeft een andere bestem-
ming voor deze gebouwen te zoeken. In 2008 heeft de 
stichting haar werk gedaan en worden de gebouwen 
verkocht: Brandpunt met een woon- en kantoorbestem-
ming (nu het W. F. Büchnerhuis) en de Turfmarktkerk 
met een woonbestemming.

De gereformeerde wijkgemeente De Bron (Oosterwei) 
en de hervormde wijkgemeente Vredeskerk federeren in 
2014 en betrekken de Vredeskerk (nu Ontmoetingskerk). 
De wijkgemeente De Veste (Bloemendaal) is nu onder-
deel van de Protestantse Gemeente Gouda, de plaatselij-
ke fusie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde 
Kerk. Na 170 jaar elk een eigen weg te hebben gevolgd, 
trekken in 2017 Hervormd en Gereformeerd in Gouda 
weer gezamenlijk op, binnen één plaatselijke kerk.

de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die eerst op ver-
schillende locaties bijeenkomen en in 1949 het gebouw 
Turfmarkt 54 kopen (de voormalige zaal Maaskant). Een 
deel van deze afgescheidenen keert in latere jaren terug 
in de gereformeerde kerk.
 
Gereformeerden en Hervormden: samen op weg
1961-2004.

De veranderingen in de naoorlogse samenleving leiden 
ook bij de gereformeerden tot wijziging in kerkopvatting 
en tot een omslag van geslotenheid naar openheid. Waar 
men vroeger de oplossing zocht in kerksplitsing, wordt 
nu een interne pluraliteit (meervoudigheid en -kleurig-
heid) aanvaard. 

Ook binnen de Hervormde Kerk ontstaat mede door 
invloed van de Gereformeerde Bond, een in 1909 ont-
stane vereniging die de gereformeerde beginselen uit-
draagt, een andere kijk op het kerk-zijn. In 1961 doen 
achttien landelijke predikanten een oproep tot eenwor-
ding van Hervormd en Gereformeerd en ontstaat onder 
kerkleden (1962) een beweging, Samen op Weg genoemd 
(sow). In 1973 volgt de officiële stap van een gezamen-
lijke synode.

De Goudse Gereformeerde kerk koopt in 1965 het 
naast de Turfmarktkerk gelegen (kerk)gebouw van de 
Gereformeerd Kerk Vrijgemaakte en laat dit slopen voor 
de bouw van het zalencentrum Brandpunt (opening in 
1966). Dit nog centralistisch streven komt ten einde van-
wege de stadsuitbreiding Oosterwei; men vormt twee 
wijkgemeenten. De nieuwe wijkgemeente, die eerst 
kerkt in de landbouwschool (Sportlaan), gaat eind 1971 
haar diensten houden in de nieuwe hervormde Vredes-
kerk (Dunantsingel).

Een derde gereformeerde wijkgemeente ontstaat 
midden jaren ‘70 door de stadsuitbreiding Bloemendaal; 
een eigen multifunctioneel kerkgebouw De Veste wordt 
in januari 1981 in gebruik genomen en een derde predi-
kantsplaats is een feit. Door nu op drie plaatsen te ker-
ken is de Turfmarktkerk te groot voor de achterblijvende 
wijkgemeente (binnenstad en Korte Akkeren) en worden 

Legging ‘Eerste Steen’ Turfmarktkerk, juli 1931 ( J.M. ten Napel)
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meente van Gouda haar Erediensten in de 
Sint Joostkapel op de hoek van de Lage 
Gouwe en de Lange Groenendaal. Eerder 
was deze kapel het Godshuis annex gasthuis 
van het zakkendragersgilde. In 1572 kwam 
de kapel in het bezit van de stad Gouda en 
werd gebruikt als turfschuur en opslagplaats 
van brandemmers, totdat de luthersen haar 
kochten in 1682 en tot op heden in gebruik 
hebben. In dit artikel wordt geschetst hoe 
een kleine groep volgelingen van de Duitse 
reformator Maarten Luther in deze door ge-
reformeerden gedomineerde stad een plek 
wist te vinden en te behouden.

Begin 17e eeuw zijn er in Gouda lieden, toegedaan de 
‘Onveranderde Augburgse Confessie’, destijds de gang-
bare aanduiding voor lutheranen. Het is slechts een klein 
groepje, dat bijeen komt in woonhuizen, en zijn samen-
komsten omschrijft als een geestelijke lantaarn van het 
Goddelijke Woord. Men bidt om een eigen predikant en 
vindt deze in het Duitse Essen. Op zondag1 22 januari 

De Lutherse Gemeente van Gouda

J.J.H. Bik

Knapenschild van het zakkendragersgilde (foto Nico J. Boerboom) 

1623 heeft ds. Clemens van Bijleveld zijn eerste sermoen 
gehouden in het huis De Vergulde Arend, staande Achter 
de Vismarkt. Zijn traktement is 100 gulden per jaar boven 
kostgeld met een proeftijd van drie maanden.

Men vindt het niet passend om samen te komen in een 
particulier huis en zoekt een ander onderkomen. Een 
schuilkerk wordt gevonden in de Peperstraat, achter hui-
ze Den Wijnberg, voorzien van een achteruitgang naar de 
Komijnsteeg. Op 6 mei 1623 moet deze vluchtgang ook 

1. Volgens onze gregoriaanse kalender is de 22e een woensdag. In 
veel protestantse gebieden wordt deze nieuwe kalender van 1582 
pas rond 1700 aanvaard. Waarschijnlijk volgt Gouda dus nog de ju-
liaanse kalender. 
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anderzijds. De regenten ontvangen een bedrag van 1600 
gulden voor een preuve voor een arm vrouwspersoon ten 
eeuwige dage. Tot ongeveer 1960 wordt in het rusthuis 
Juliana altijd een vrijgekomen plaats toegewezen aan een 
vrouw van lutherse huize, nu echter wel tegen betaling. 

Maria Tams schenkt in 1654 een koperen kaarsenkroon 
die nog altijd in de kerk hangt en bij bijzondere diensten 
brandt met echte kaarsen. Zij geeft ook een horologie 
om te voorkomen dat de predikant langer dan een uur 
zou preken en twee koperen lessenaars. Maria is op 5 
oktober 1656 overleden en in de Sint-Janskerk begraven. 
Zij heeft haar geliefde kerk rijkelijk bedacht in haar testa-
ment , opgesteld door notaris Strafintveld. Een som van 
3000 gulden voor de kerk en de armen. Van de ‘intrest’ 

worden gebruikt wegens een inval van de gerechtsdie-
naar. Bijleveld wordt ten stadhuize ontboden en krijgt 
een preekverbod opgelegd. Na twee maanden worden 
de diensten stiekem hervat, maar op nieuwjaarsdag 
komt de baljuw met zijn dienaars de godsdienst opnieuw 
verstoren, waarbij de vluchtweg weer dienst doet. Na 
1624 is het echter rustig gebleven. De predikant krijgt 
een salarisverhoging tot 150 gulden en na zijn huwelijk 
met Cornelia Gerritsd. Rijneveld tot 300 gulden per jaar.

In 1630 komt men samen in een derde onderkomen, 
genaamd De Drie Tafelkaersen, een pand aan de Lage 
Gouwe, destijds ingericht als oliemolen. De zolder is te 
gebruiken als kerkzaal. In 1634 wordt dit pand gekocht 
voor 1850 gulden van Adriaan Dirksz. Voor de aanschaf 
hebben de gemeenteleden flink geofferd, zo geeft de 
burgemeester en ouderling Hendrick Godfried Rijneveld 
een flinke som gelds, evenzo een rijk gemeentelid, juf-
frouw Maria Tams. Na het dempen van de olieputten is 
het hele pand te gebruiken. Ter nagedachtenis van Rij-
neveld geven zijn erfgenamen twee koperen kronen. Cle-
mens van Bijleveld, wiens traktement inmiddels is opge-
lopen tot 400 gulden per jaar, schenkt een schilderij aan 
de kerk, met als thema ‘De Goede Herder’. 

Het schilderij van een dominee die als een echte 
herder tussen zijn schapen staat, is gemaakt door de 
Goudse portretschilder Jan Ariaans Duif (1617-1649). 
Opgegroeid in het Weeshuis wordt hij een leerling van 
de schilder Wouter Crabeth. Op het doek staat centraal 
ds. Clemens Otto van Bijleveld, gekleed in toga met de 
herdersstaf en de Bijbel in zijn handen, omringd door de 
hem voor de geestelijke zorg toevertrouwde schapen in 
een wijds landschap. Op de achtergrond twee diakenen, 
gekleed in korte zwarte jas, die met een riek wijzen naar 
de schaapskooi en de bron, tekenen van de lichamelijke 
zorg. In de rechterbenedenhoek het wapen van Van Bij-
leveld, een bijl in een groen veld met de letters C VB O 
en het jaartal 1642. Erboven in gouden krulletters Bijbel-
passages die betrekking hebben op herders.2

In het jaar 1643 wordt een fundatiebrief opgesteld tus-
sen Van Bijleveld, samen met zijn echtgenote en schoon-
zuster Catharina enerzijds en het Elisabeth’s Gasthuis 

De Goede Herder’ , Sint-Joostkapel Gouda
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2. ‘De Goede Herder’ is destijds uitgeleend aan het Catharijne Con-
vent in Utrecht voor een tentoonstelling over de Reformatie. Daar-
na is het gerestaureerd in Amsterdam. In 2013 reist het enorme 
schilderij naar Berlijn en dient daar als icoon voor de grote ten-
toonstelling over Maarten Luther in Berlijn.
3. Hard leer met korrelig oppervlak

moet 4 pond ’s jaars worden uitbetaald aan haar twee 
dienstboden. Verder grafrechten die moeten dienen ten 
eeuwigen tijde voor de begrafenis van de predikanten 
van de lutherse religie. In natura haar vergulde bijbel in 
segrijn3 gebonden met zilveren sloten. Ten slotte een 
legaat van 7000 gulden voor een erve van twaalf wonin-
gen voor arme lieden, waarvan minstens zes lutheranen. 
Dit wordt bekend als het Luthers Hofje of Fondatie van 
Maria Tams aan de Nieuwe Haven, gebouwd in 1657. Als 
regenten worden aangesteld haar neef Herman Cinq en 
zijn nakomelingen en ds. Van Bijleveld en zijn opvolgers. 
In de vijftiger jaren van de 20e eeuw is dit verkocht en 
maakte het hofje plaats voor het gebouw van het zie-
kenfonds aan het Regentesseplantsoen. Het toegangs-
poortje met de gevelsteen bestaat nog aan de kant van 
de Nieuwe Haven.

In 1655 gaat de geliefde predikant met emeritaat en 
komt zijn neef, eveneens Clemens geheten, als zijn op-
volger. Zijn intrede is op 5 oktober 1655 met de woor-
den: “God geve een gelukkige en gewenste voortgang. 
Amen”. De oude ds. Clemens Otto van Bijleveld overlijdt 
in 1667 en wordt begraven in de Sint-Janskerk. Zijn graf-
steen, waarop ook de naam van zijn iets eerder overle-
den echtgenote staat gebeiteld, is heden ten dage nog te 
zien achter de preekstoel bij glas 24.

De 17e eeuw is een rijke tijd waarin veel donaties aan 
de kapel worden gedaan. Willempje Hermans schenkt 
de koperen arm aan de preekstoel en 36 jonge lieden 
laten een zilveren achtkantig doopbekken ‘maecken en 
schnijden’ met drie gegraveerde voorstellingen, te we-
ten: de doop van de kamerling, de doop in de Jordaan en 
de kudde van de Goede Herder. Op de acht randen staan 
teksten die met de doop te maken hebben en onderop 
de tekst: “In ’t jaer 1657 Nae Christi Geboorte”. Abraham 
Grendel schenkt in 1661 een zilveren avondmaalskelk. Op 

het deksel staat een herder met een schaap, het teken 
van de Goudse gemeente, genaamd ‘De Goede Herder’. 
De weduwe van Carel Vredigh van Kraey, Anna Catrijn, 
schenkt in 1670 een zilveren offerschaal. 

Een belangrijke mijlpaal is het jaar 1680. Het is dan 
noodzakelijk grote reparaties te doen aan de huiskerk. 
Bij geruchte heeft ds. Van Bijleveld vernomen dat de 
stad zich van de Sint-Joostkapel, op de hoek van de Lage 
Gouwe en de Lange Groenendaal, zou willen ontdoen. 
De stad Gouda is namelijk na de secularisatie der kapel-
len en kloosters bezwaard met het onderhoud van te 
veel eigendommen. De kapel is in deze tijd slechts een 
opslagplaats voor turf en brandemmers. Er volgen harde 
onderhandelingen:

Grafsteen van ds. Clemens van Bijleveld in de Sint-Jan
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De Goudse lutheranen krijgen nu een eigen kerk, zelfs 
met een toren en de prachtige naam Sint-Joostkapel. 

Opnieuw Van Bijlevelden

Op 26 oktober 1693 overlijdt ds. Van Bijleveld II, 63 jaar 
oud. Hij heeft het heilig predikambt getrouwelijk 38 jaar 
gediend. Op 1 november wordt een lijkpredikatie gehou-
den uit 2 Tim, 4: 7-8: “Ik heb de goede strijd gestreden” 
door ds. Jacobus Wilhardus, predikant van de gemeente 
Bodegraven.

In de vergadering van 29 november 1693 wordt beslo-
ten een beroep uit te brengen op ds. Clemens van Bijle-
veld, predikant in de gemeente van Hoorn, zoon van de 
kort tevoren overleden predikant. Tot groot genoegen 
van de kerkenraad verhogen verscheidene gemeentele-
den hun bijdragen. Een commissie wordt naar Hoorn ge-
stuurd om ds. Van Bijleveld van zijn beroep te verwitti-
gen. De delegatie belooft hem een salaris van 600 gulden 
per jaar en tevens een bedrag van 75 gulden dat de ver-
trekkende predikant aan de gemeente Hoorn moet be-
talen wegens zijn vervroegd vertrek. Daarop neemt Van 
Bijleveld het beroep aan. Op 26 december 1693 houdt 
ds. Van Bijleveld III zijn intredepredicatie over Filippen-
zen 3: 15-16: “In ieder geval laten we op de ingeslagen 
weg verder gaan.”

Helaas is zijn ambtstermijn in Gouda slechts van korte 
duur. Op zondag 14 november 1694 na de namiddag-
preek voelt ds. Van Bijleveld zich niet goed. Deze ziekte 
neemt zodanig toe dat hij op 23 november om 3 uur ’s 
morgens in de Heer is ontslapen op de nog jonge leeftijd 
van 26 jaar. De zondag daarop heeft ds. Johannes Cole-
rus een lijkpredicatie voor hem gedaan uit Hebreeën 13: 
7: “Neem een voorbeeld aan hun geloof.”

Het uitgebrachte beroep op ds. Laurens Lange, pre-
dikant te Alkmaar, wordt door hem niet aangenomen. 
Daarna brengt de kerkenraad een beroep uit op de pro-
ponent Honselaar, 24 jaar oud. Nadat deze op 16 maart 
1695 is geëxamineerd, wordt hij de volgende dag inge-
zegend. De daarop volgende donderdag krijgt ds. Hon-
selaar een ‘dulachtige ziekte’, zodat twee mannen hem 
moeten bewaken. Vrijdag en zaterdag neemt de ziekte in 

Mijn Heeren, wij bekennen gaern uwe macht om uwe 
goederen so hoog te prijseren als het u belieft. Daarom 
defereren wij ons an uwe groote gunsten tot modera-
tie van dien, opdat, wanneer onse geloofsgenoten op 
andere plaetsen haer beroemen van de goede gonsten 
haeren overheid, wij mede moge seggen genadige He-
ren te hebben. Daertoe pretendeeren uwe meeste Le-
raers de broederschap met ons te hebben, mijn Heren 
laet dit dan een teeken daervan zijn. Oock is ’t niet te 
weten, waert uwe geloofsgenoten tot faveure konde 
strecken.

Door bemiddeling van een der burgemeesters, de heer 
Cornelis de Lange, die de lutheranen zeer goedgunstig 
is, wordt de koop ten slotte voor 400 ducatons (onge-
veer ƒ 1600) gesloten. Toren, klok en uurwerk blijven het 
voortdurend eigendom van de stad. Pas begin 1682 is de 
kapel eigendom van de lutherse gemeente en kan de res-
tauratie beginnen.

Zoals ook in onze dagen wordt er een bouwcommissie 
gevormd, bestaande uit twee kerkenraadsleden, de he-
ren Hendrik Korte en Willem Boesens. Omdat Jan Kusel 
verstand heeft van kalk en steen wordt hij in de commis-
sie ingelijfd. Om de hoge kosten te kunnen bestrijden 
wordt een algemene collecte gehouden bij alle luthera-
nen in het gehele land. Alle mogelijke manieren om aan 
geld te komen worden gebruikt, zoals voorschotten, le-
ningen en giften.

Na de algehele restauratie van het gebouw wordt het 
bovendien versierd met geschilderde kerkglazen, ver-
vaardigd door de Goudse glasschilder Willem Tomberg. 
De inwijding van de herstelde kapel is op Sint Lucas-
dag, 18 oktober 1682, met als tekst Marcus 11: 17: “Mijn 
huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn.” In 
de ochtendpredicatie spreekt ds. Van Bijleveld over de 
‘waardigheid van de tempel’ en in de namiddagdienst 
over de ‘nuttigheid van de tempel’. Overgebracht uit 
de oude huiskerk worden de zeven schilderijen die door 
verschillende gevers aan de gemeente waren geschon-
ken. Een jaar later wordt het huis in de Groenendaal voor 
100 ducatons gekocht.
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hevigheid toe en ’s zondagsmorgens 20 maart 1695 om-
streeks acht uur heeft de predikant ‘zijn intredepredi-
katie in het nieuwe Jeruzalem gedaan’. Opnieuw verliest 
de Goudse lutherse gemeente daarmee een predikant op 
zeer jong leeftijd. Ds. Vos heeft over hem een lijkpredi-
catie gedaan, uit Jesaja 57: 1-2: “Ook trouwe mensen 
sterven.”

Bloeiperiode

Na deze tijd is de lutherse gemeente van Gouda tot grote 
bloei gekomen. In 1755 heeft men zelfs een tweede pre-
dikant moeten beroepen, maar na 1795 moet de kerken-

raad vanwege de slechte financiële positie deze plaats 
weer afschaffen.

In 1745 biedt de hervormde gemeente het orgel van 
de Sint-Janskerk aan voor de schappelijke prijs van ƒ 
1100. Dit orgel is gebouwd in 1558 door Hendrik Niehoff 
uit ’s-Hertogenbosch na de grote kerkbrand in 1552. 
Het moeilijk bespeelbare instrument is in 1736 vervan-
gen door het beroemde Moreau-orgel. Door een en an-
der weg te laten is de aankoop geschikt gemaakt voor 
de Sint-Joostkapel en het Niehoff-orgel heeft tot 1900 
dienst gedaan.

De toren begint te verzakken, zodat in 1828 de fun-
dering versterkt moet worden. Tevens worden nieuwe 
vensters aangebracht, maar helaas moeten de kleurrij-
ke glazen van Willem Tomberg worden verkocht omdat 
ze niet meer passen. Waar deze glazen zijn gebleven is 
tot op de dag van vandaag onbekend. In 1869 heeft de 
stad Gouda uiteindelijk de toren wegens bouwvalligheid 
moeten slopen en krijgt de kapel een nieuwe voorgevel 
met gotische vensters en drie pinakels bovenop. Al het 
buitenmuurwerk wordt met een cementlaag afgedekt.

Het oude orgel is in slechte staat en wordt vervan-
gen door een Maarschalkerweerdorgel voor ongeveer  
ƒ 4000,– en ingewijd op 13 mei 1900. Het oude orgel 
wordt verkocht aan de R.K. van Abcoude en is daar nog 
steeds. Ingrijpende restauraties volgen: In 1926 een ver-
andering van het interieur en bij de laatste restauratie in 
1957 komt de oude steenlaag weer terug en wordt in de 
voorgevel een kleine torenspits teruggebracht als herin-
nering aan oude tijden. Bovenop prijkt weer de lutherse 
zwaan.

Sinds 25 jaar maakt de Federatie van Samenwerkende 
Kerken (doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig 
hervormden) gebruik van de kapel en is hiermede enige 
samenwerking, maar gescheiden diensten.

In 2004 is de Evangelisch-Lutherse Kerk toegetreden 
tot de pkn na lange onderhandelingen in Samen op Weg-
verband. De kleine, doch zeer hechte Lutherse Gemeen-
te van Gouda wil echter nog, zo lang het mogelijk is, zelf-
standig blijven en de lutherse traditie in stand houden. 
Gesprekken tot plaatselijke vereniging zijn wel gaande 
en door de vergrijzing zal dit zeker in de toekomst gaan 

Sint-Joostkapel (foto Nico J. Boerboom)
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gebeuren. Er is grote angst dat bij een fusie de kapel om 
economische reden verkocht zal worden en zijn functie 
als godshuis gaat verliezen.
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In het jaar waarin de Duitse reformator Luther 
en de doorwerking van de Reformatie in de 
Nederlanden via de Fransman Calvijn groots 
wordt herdacht, mag de enige echte reforma-
tor van Nederlandse bodem, Menno Simons, 
niet vergeten worden. Deze Friese pastoor 
wist de fanatieke en bij vlagen gewelddadige 
stroming van de wederdopers in vreedzaam 
vaarwater te krijgen door hen te verenigen in 
doopsgezinde gemeenten, ook wel aangeduid 
als mennisten of mennonieten. In grote de-
len van de Noordelijke Nederlanden waren 
deze doopsgezinden aanvankelijk zeer tal-
rijk en daarmee een heuse concurrent voor 
de calvinistisch-gereformeerden, maar door 
aanhoudend onderling gekrakeel trad al snel 
een sterke versplintering op. In Gouda is het 
doperdom nooit echt aangeslagen. In verge-
lijking met andere steden is de aanhang zelfs 
uitzonderlijk klein te noemen, wat echter niet 
wil zeggen dat hier geen dopers actief zijn 
geweest. Bovendien heeft het tragische lot 
van een van hen een dusdanig diepe indruk 
gemaakt op de stad, dat het bestuur mede om 
die reden principieel koos voor een politiek 

Doperse sporen in Gouda

P.H.A.M. Abels

die gericht was op absolute vrijheid van ge-
weten. In deze bijdrage wordt geprobeerd 
een schets te geven van het doperse leven in 
Gouda door de eeuwen heen.

Brief van de Goudse Heilige-Geestmeesters aan de burgemeesters. Daarin be-
klagen zij zich erover dat zij ook kinderen van in andere steden geëxecuteerde 
wederdopers in het Weeshuis moesten opnemen (foto auteur)
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afgezworen; zo sterk zelfs dat zijn aanhangers weigerden 
nog langer wapens te dragen, ook in de schutterij. Ver-
der waren doopsgezinden wars van overheidsbemoeie-
nis, tot uiting komend in een consequente weigering de 
eed af te leggen.

Vooralsnog was de achterdocht van overheden hier-
mee niet geweken. De hevige vervolgingen hielden nog 
lang aan. Zo raakte Gouda in 1542 in rep en roer toen 
een vrouw, Mariken Simonsdochter, verdacht werd van 
wederdoperij. In het proces tegen haar wees zij een aan-
tal vooraanstaande Gouwenaars aan als geestverwanten. 
Nader onderzoek maakte duidelijk dat zij hen valselijk 
had beschuldigd. De straf die haar op last van het Hof 
van Holland ten deel viel was wreed en meedogenloos: 
eerst werd haar tong afgesneden en daarna belandde zij 
op de brandstapel. In deze zaak vlogen beschuldigingen 
over en weer, omdat vermoed werd dat Mariken niet uit 
zichzelf met de namen op de proppen was gekomen. Bij 
de pastoor, die in dit opzicht blijkbaar ook een rol kreeg 
toegedicht, vlogen stenen door de ruiten.

Het voor Gouda grootste proces tegen wederdopers 
vond plaats in 1544. Vijf vrouwen werden gelijktijdig ge-
vangengenomen op beschuldiging van volwassendoop.2 
Van hen wisten er drie te ontsnappen, maar de andere 
twee ontliepen hun executie niet. Dat zij kinderen achter-
lieten, blijkt uit een brief van de Heilige-Geestmeesters 
aan de burgemeesters. Daarin klagen deze bestierders 
van het weeshuis erover dat zij ook twaalf kinderen van 
in andere steden geëxecuteerde wederdopers moesten 
opvangen. Dergelijke kinderen waren volgens de brief-

Vervolging van wederdopers

De basis van de wederdopers of anabaptisten lag in de 
Zwitserse stad Zürich, waar reformator Zwingli zich in 
1523 uitsprak voor volwassendoop. Toen hij werd terug-
gefloten door het stadsbestuur, ging een deel van zijn 
aanhang hier niet mee akkoord. Dit legde de kiem voor 
een fanatieke beweging die ook elders in West-Europa 
aanhang kreeg en van gelovigen een innerlijke weder-
geboorte eiste, voorafgaand aan een bewust genomen 
keuze voor de doop. Gaandeweg ontwikkelden de we-
derdopers zich tot een revolutionaire beweging, die 
zelfs vervuld raakte van eindtijddenken. Onder leiding 
van fanatieke leiders als Melchior Hofman en Jan(tje) van 
Leiden vatte de idee post dat het Duizendjarig Rijk na-
bij was en de Duitse stad Münster het Nieuwe Jeruzalem 
zou zijn. Van heinde en verre trokken dopers vanaf 1533 
naar deze stad, waar zij een Godsrijk op aarde dachten te 
stichten, onder meer met afschaffing van privébezit en 
invoering van polygamie. De legers van de bisschop van 
deze stad maakten in 1535 een bloedig eind aan deze 
‘revolutie’. In hetzelfde jaar roerden de wederdopers 
zich ook in Amsterdam. Eerst baarden zij opzien door 
met een grote groep naakt op de Dam rond te rennen 
onder de uitroep ‘Wee de wrake Gods’, daarna door een 
mislukte poging tot een gewelddadige opstand.1

Het zal duidelijk zijn dat de schrik er toen goed in zat 
bij de autoriteiten, die vreesden voor de rust en orde. 
De Münsterse en Amsterdamse woelingen vonden ook in 
een kleine stad als Gouda hun weerslag. In 1534 werden 
hier de eerste plakkaten tegen de wederdopers afge-
kondigd en reisde een afvaardiging van het stadsbestuur 
naar Den Haag om te overleggen over enkele gevangen-
genomen Goudse poorters ‘die haerdoept’ waren. Een 
jaar later werden hier blijkens de baljuwrekeningen twee 
wederdopers gearresteerd en ter dood gebracht. Zij zou-
den niet de enigen blijven. In de jaren veertig groeide in 
heel Holland opnieuw de angst voor wederdoperij, hoe-
wel de beweging dankzij Menno Simons inmiddels een 
andere weg was ingeslagen. Zijn Fundamentboek (1539) 
gaf de aanzet tot een meer naar binnen gekeerde, op le-
vensheiliging gerichte beweging. Geweld werd volledig 

1. S. Zijlstra, Om de ware gemeente en oude gronden. Geschiedenis van 
de dopersen in de Nederlanden 1531-1675, Hilversum 2000.
2. P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis, Hilversum 2002, p. 212.
3. samh, Oud-Rechtelijk Archief Gouda, 177, fol. 51-53.
4. Bij Walvis (1713), De Lange van Wijngaarden (1817) en in Abels, 
Duizend jaar Gouda, (2002). samh, Oud-Archief Gouda, inv.nr. 177: 
Criminele vonnisboeken, 31-5-1570.
5. Tieleman Jansz van Bracht, Het bloedig tooneel of martelaersspiegel 
der doops-gesinde, of weereloose christenen, Amsterdam 1685, p. 507-
509.
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later konden zij al naar de stad terugkeren, nadat Gouda 
de poorten had geopend voor een klein legertje geuzen 
en het stadsbestuur de eed van trouw had afgelegd aan 
de prins van Oranje. De rooms-katholieken raakten de 
Sint-Janskerk kwijt aan de hervormingsgezinden. De ver-
volgers van weleer kwamen nu zelf in het gedrang, ze-
ker nadat fanatieke geuzen Goudse geestelijken gingen 
molesteren en zich vergrepen aan kerkelijke bezittingen. 
Onder de bevolking nam de afschuw van geloofsvervol-
ging en gewetensdwang hierdoor verder toe. Het tragi-
sche lot van Faes lag daarbij ook nog vers in het geheu-
gen. 

Onder stadsbestuurders groeide door dit alles de vast-
beradenheid om elke vorm van inquisitie of gewetens-
dwang tegen te gaan nu de bakens politiek en religieus 

schrijvers “qualicken ende in dwalinge by heurluyden 
voorscreven ouders opgevoet ende geleert (…) soe dat 
te beduchten is dat zyluyden andere scaemele kinderen 
in de voors. huyse wonende zoude moegen inficteren”. 
Wegens dit ‘besmettingsgevaar’ wilden zij daarom alleen 
de twee of drie kinderen van de terechtgestelde Goudse 
wederdopers opvangen.3

In de jaren daarna luwden de vervolgingen van dopers 
en leken ook Goudse aanhangers van de volwassendoop 
in stilte en zonder vrees voor de overheid hun geloof te 
kunnen belijden. Die situatie veranderde na een kwart 
eeuw abrupt, toen het in 1570 kwam tot een gerucht-
makend proces tegen de stoeldraaier Faes Dirckszoon.

Een executie die de stad schokte

Het proces tegen Faes Dirckszoon is al vaak beschreven. 
Het verhaal komt in alle Goudse stadsgeschiedenissen 
aan de orde en mag daarom als bekend worden veron-
dersteld.4 Ook nu werd een pastoor verantwoordelijk 
gehouden voor de vervolging en speelde het Hof van 
Holland een doorslaggevende rol. Het Goudse stadsbe-
stuur liet het vonnis met grote tegenzin – en demon-
stratieve afwezigheid van enkele burgemeesters – uit-
voeren, nadat tevergeefs alles in het werk was gesteld 
de beschuldigde tot vluchten te bewegen. De man wilde 
echter blijven getuigen van zijn geloof en daarvoor des-
noods het martelaarschap als prijs betalen. Dat laatste 
is ook in formele zin gelukt, want zijn lotgevallen staan 
uitvoerig beschreven in het bekende doopsgezinde mar-
telaarsboek van Tieleman van Bracht.5 Voor ons verhaal 
is vooral van belang, dat zijn zaak een aanwijzing is dat er 
ook na de strenge repressie in de jaren veertig van de 16e 
eeuw een vorm van doperse presentie in Gouda is geble-
ven. Faes stond namelijk niet alleen. Hij verkeerde in een 
kleine kring van geestverwanten. Tegelijk wordt duidelijk 
dat hun aantal te gering was voor het opzetten van een 
eigen gemeente, want Faes moest naar Rotterdam om 
zich te laten herdopen. 

De berechting en executie van Faes Dirckszoon was 
voor andere Gouwenaars met doperse sympathieën aan-
leiding elders een veilig heenkomen te zoeken. Twee jaar 

Portret van Tielman van Bracht, schrijver van ‘Het bloedig toneel of 
Martelaarsspiegel der doopsgezinde of weereloose christenen’. Hierin 
wordt ook uitvoerig verhaald van de executie van de Goudse wederdoper 
Faes Dircksz, stoeldraaier
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verzet waren. Zij deden er alles aan om te voorkomen dat 
orthodox-gereformeerden de Sint-Jan in handen kregen 
en bevorderden een milde variant van het protestantis-
me. Er werd nadrukkelijk geprobeerd deze gedachte te 
verankeren in het beleid en actief uit te dragen. Zo wer-
den predikanten aangetrokken die bereid waren deze 
koers te volgen, behield de stadskerk de naam Sint-Jan 
en werden de Goudse Glazen onaangetast gelaten. In 
die lijn past ook de beslissing om de weduwe van Faes 
Dirckszoon compensatie te geven voor het leed wat haar 
was aangedaan. Zij kreeg een huis aan de Spieringstraat 
toegewezen, dat eigendom was geweest van de ketter-
jagende pastoor Jodocus Bourgeois. Ook bewilligde het 
stadsbestuur in een herbegrafenis van Faes Dirckszoon, 
die nota bene bijgezet werd in het graf van Bourgeois. 
Op die manier rekende Gouda symbolisch af met de in-
quisitie.6

Of de kleine kring van geestverwanten rond Faes 
Dirckszoon de basis is geweest voor een eigenstandige 
doopsgezinde gemeente in Gouda kan niet worden vast-
gesteld. Door de afwezigheid van geloofsvervolging in de 
zeer tolerante stad treffen wij hen niet aan in wereldlijke 
of kerkelijke bronnen. Met hun wereldmijding droegen 
zij er ook zelf toe bij dat hun aanwezigheid weinig aan-
dacht trok. Dat veranderde pas toen stadhouder prins 
Maurits in 1618 onder dreiging van militair geweld een 
eind maakte aan de ‘Goudse vrijheid’. Gouda belandde 
hiermee in stevig calvinistisch-gereformeerd vaarwater. 

De rooms-katholieken werden toen het voornaamste 
mikpunt van geloofsvervolging, maar ook kleinere ge-
zindten – waaronder ook de doopsgezinden – kregen 
te maken met tegenwerking. In hun geval was het niet 
zozeer de overheid, maar de gereformeerde kerkenraad 
die in het geweer kwam. Het is dan ook in de notulen van 
deze kerkvergadering dat voor het eerst weer gesproken 
wordt over doopsgezinden in Gouda. In 1624 stelde de 
kerkenraad vast “dat de mennonisten seer toenemen”. 
Zij waren zelfs druk doende om een woonhuis, Den Drec-
waghen, tot vermaning (aanduiding voor een doopsge-
zinde kerk) te verbouwen. De kerkenraad vreesde dat 
dit zeer ten koste zou gaan van de eigen kerk en zond 

daarom een afvaardiging naar de magistraat met het ver-
zoek dit tegen te gaan.7 

De Goudse magistraat was niet doof voor de klacht, 
want drie weken later kreeg Spieringstraatbewoner 
Abraham de Croix opdracht een deurkozijn dat hij had 
aangebracht in een nieuw gebouw achter zijn huis weer 
dicht te metselen. Zijn woning wordt weliswaar aange-
duid met een andere naam, De Granaetappel, maar een 
expliciet verbod om in het gebouw predicaties toe te 
laten op straffe van een boete van 50 gulden per keer, 
doet vermoeden dat het hier gaat om de door de kerken-
raad genoemde doopsgezinde vermaning.8 Het verbod 
van de magistraat lijkt geen duurzaam effect te hebben 
gesorteerd. Dertien jaar later verkocht Jannitge Rob-
berts-De Croix, Abrahams weduwe, ‘haar huis of kerk’ 
namelijk aan de diaconie (armenzorg) van de mennisten 
‘genaemt de Waterlanders’.9 Daarmee staat wel vast dat 
de eerst bekende doopsgezinde kerk van Gouda gelegen 
was ter hoogte van de Spieringstaat nummers 71-73 op 
‘een erve genaemt de poort van de Margrieten’. Dit was 
het voormalige terrein van het Margrietenklooster, dat 
na brandstichting door de geuzen in 1573 ook wel werd 
aangeduid als ’t Verbrande Erff.10

Waterlanders, Vlamingen, Friezen, Hoogduitsers en
Lamisten

De doopsgezinden van de Spieringstraat behoorden dus 
tot de zogeheten Waterlanders. Dit is een van de vele 
facties waarin hun geloofsrichting in de tweede helft van 
de 16e eeuw uiteengevallen was. De belangrijkste reden 
tot deze kerkscheuringen betrof de kerkelijke tucht. De 
Waterlanders waren op dit punt het mildst. Zij wilden 
niet zo ver gaan als andere stromingen, die in hun stre-
ven naar heiliging van hun gemeente elke omgang met 
een zondaar die in de ban was gedaan verboden, zelfs 
als het ging om gezinsleden of echtelieden. Een van de 
strengste kerkelijke leiders onder de doopsgezinden, 
Lenaert Bouwens, betitelde de Waterlanders om hun ge-
matigde opvattingen daarom consequent als de ‘dreck-
wagen’,11 wellicht de reden waarom de gereformeerde 
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6. P.H.A.M. Abels, Vensters des hemels en vensters op de wereld. De 
‘protestantse glazen’ als politiek manifest [Goudse Glazenlezing 2 ok-
tober 1999], Gouda 1999, p. 5-6.
7. samh, Acta Kerkenraad Gouda, 15-6-1624.
8. samh, Oud-Archief Gouda, Kamerboek, 8-7-1624 en 13-7-1624.
9. samh, Notarieel Archief nr. 216, 14-5-1637.
10. samh, Huizenboeken Matthijs: Spieringstraat. 
11. Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 271-272.
12. samh, Notarieel Archief nr. 223, 1656.
13. W. Veerman, ‘De Doopsgezinde Gemeente’, in Gouda zeven eeu-
wen stad. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, Gouda 1972, 
p. 325.
14. Gemeentearchief Haarlem, Legaten en testamenten ten gunste 
van de Oud-Vlaamse gemeenten te Haarlem, 1-7-1626: Janneken 
Jans, wed. Gerrit Jans Resman.

Spieringstraat 71-73. Op deze plek stond de eerste doopsgezinde kerk van 
Gouda (foto N.J. Boerboom)

kerkenraad hun onderkomen in de Spieringstraat in eer-
ste aanleg met die term aanduidde.

De vermaning aan de Spieringstraat was halverwege de 
17e eeuw te klein om alle doopsgezinden te herbergen. 
Vandaar dat in 1656 ene Arien Matthijsz voor ‘de doops-
gezinden die men noemt de Waterlanders’ een huis en 
erf kocht op de Tevekoop (Turfmarkt-zuidzijde). Voor 
dit perceel moest 1700 gulden worden neergeteld.12 De 
kerkzaal die hier werd ingericht mocht niet van buiten als 
zodanig herkenbaar zijn. Ook de doopsgezinden wisten 
dat zij met argusogen werden gevolgd door de gerefor-
meerden, zoals bleek in 1657, toen hun kerkenraad bij 
het stadsbestuur klaagde over Robbert Sam, een pre-
dikant van de Waterlanders, die twee mannen had ge-
doopt in een sloot aan de Ommelandse Kade.13 

Dat de Goudse doopsgezinden in meerderheid be-
hoorden tot de Waterlanders, mag geen verwondering 
wekken, gelet op het milde geestelijke klimaat in de 
stad. Toch zijn er spaarzame aanwijzingen dat Gouda 
ook aanhangers van meer strengere richtingen binnen 
de poorten heeft gehad. De vroegste vermelding hiervan 
dateert van 1626, toen een Haarlemse weduwe goederen 
en een legaat van 800 gulden naliet aan de conservatieve 
Oud-Vlaamse gemeente van de doopsgezinden in Gou-
da.14 Uit het notarieel archief van Gouda blijkt verder dat 
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er in 1665 sprake was van de diakenen van de ‘Ver-
eenichde Vlaemsche, Vriessche ende Hoochduijtsch 
doopsgezinde gemeente’ in Gouda. In de betreffende 
akte wordt melding gemaakt van geschillen, die te-
ruggaan tot 1635, waarbij predikanten vanuit Utrecht 
de zaak enkele keren susten en voorgangers had-
den afgezet.15 Hoewel het hier ging om ‘Verenigde’ 
geloofsgemeenschappen woekerden de geschillen 
blijkbaar voort; ook in Gouda. Deze strenge richting 
van de doopsgezinden kerkte waarschijnlijk dichtbij 
hun Waterlandse rivalen aan de Spieringstraat, want 
in de Hoefsteeg bevond zich ook een ‘meniste kerck’, 
zo blijkt uit een gemeentelijke brandemmerschouw in 
1677-1678.16 

De sterke onderlinge verdeeldheid riep in het land 
steeds meer ergernis op. Daarom werd in 1664 een 
‘Oprecht Verbondt van eenigheyt’ opgesteld. De be-
doeling was het verval en de versnippering van het 
doopsgezinde geloof te stuiten. Het verbond werd 
door 24 gemeenten ondertekend, waaronder ook de 
Waterlanders uit Gouda.17 Laatstgenoemden deden 
in 1678 een belangrijke handreiking door Isaac de 
Vreede te beroepen. In weerwil van zijn naam droeg 
deze predikant een waar spoor aan conflicten en 
scheuringen in het Amsterdamse met zich mee. Ooit 
begonnen als predikant van de Vlamingen (bij ’t Lam), 
stapte hij in 1664 tijdens de zogeheten Lammeren-
crijgh over naar de nog conservatievere stroming van 
Galenus Abrahamsz (De Zon), om in 1670 een eigen 
gemeente te stichten (De Kleine Zon) en vijf jaar la-
ter weer een nieuwe gemeente (Het Sterretje). Daar 
werd hij in 1677 wegens ruziezoekerij ontslagen. In 
Gouda boden zijn geloofsbroeders hem een gema-
tigder vaarwater bij de Waterlanders.18 Dat hij zich 
hier ook daadwerkelijk heeft gevestigd, blijkt uit een 
stedelijk belastingregister uit 1680, waarin hij wordt 
aangeduid als ‘Menno’s vermaner’.19 Hij bleef hier tot 
zijn dood in 1682.

De met de ondertekening van het Verbond van 

Registratie van brandemmers in de stad uit 1677-1678. Hierin staat een 
‘meniste kerck’ (doopsgezinden kerk) vermeld in de Hoefsteeg (foto samh) 
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juli van dat jaar probeerde Van Loon een schriftelijke ga-
rantie te krijgen dat zijn vrouw Jannetge Tirion hier ook 
na zijn overlijden zou mogen blijven wonen. De voorzit-
ter van het kerkbestuur oordeelde tot woede van de do-
minee dat dit een te grote last voor de kleine Goudse 
gemeente zou zijn. Toen Abraham van Loon op 16 no-
vember overleed, was de kerkenraad inmiddels toch ak-
koord gegaan met zijn verzoek, mits zij ook als koster 
zou blijven fungeren.21

Dat de doopsgezinde gemeente klein en armlastig 
was, blijkt uit de gang van zaken rond het zoeken van 
een opvolger, die wij goed kunnen volgen dankzij de 
kerkenraadsverslagen. Het traktement voor de domi-
nee moest namelijk opgebracht worden door zogeheten 
‘buitengemeenten’, die bereid waren een deel van het 
salaris voor hun rekening te nemen. De kleine Goudse 
gemeente kon zonder deze steun van doopsgezinden 
gemeenten van Amsterdam, Haarlem, Leiden en Rot-
terdam zelfstandig functioneren. In totaal legden zij 351 
gulden per jaar op tafel. De rest van het traktement - 550 
gulden plus vrije woning - moest de Goudse gemeente 
zelf ophoesten. Dat was een behoorlijke inspanning voor 
een kerkgemeenschap die in het jaar van het overlijden 
van Van Loon slechts 44 lidmaten telde.22

Met hulp van buiten kon ook nu met Jan Marchand een 
nieuwe predikant aangetrokken worden. Met vrouw en 
kind nam hij zijn intrek in het ook nog door de weduwe 
van zijn voorganger bewoonde huis. Zij hielden het daar 
een jaar samen uit, maar toen liet de dominee weten 
niet langer met zijn gezin in zo’n kleine ruimte te kun-
nen verblijven. Ook de omvang en betrokkenheid van de 
gemeente bevielen hem maar matig. In december 1727 
besloot hij om die reden te stoppen met de avondpreken 
“seggende dat hem niet aanstont voor soo weynig volck 
te prediken, al schoon het getal van toehoorders by 
avond vrij meer was als des sondags”. Daarmee schetste 
hij niet bepaald een rooskleurig beeld van de gemeente 
en het duurde dan ook niet lang voordat hij met een be-
roep op de proppen kwam, vanuit Zwolle. Hij draaide er 
niet omheen dat de slechte huisvesting hierbij een be-
langrijk motief was.

Het kerkbestuur wilde Marchand niet zomaar laten 

Eenheid en het aantrekken van Isaac de Vreede ingezette 
koers van de Goudse doopsgezinden werd ook door vol-
gende predikant voortgezet. In 1680 werd Abraham van 
Loon, predikant, naar Gouda gehaald en zelfs ingeschre-
ven in het poorterboek als “leraar onder de mennonyt-
gesinde”. Met hem hadden de Goudse dopers voor het 
eerst een voorganger van formaat, die zich onderscheid-
de door zijn inzet voor een grotere eenheid en door de 
publicatie van diverse theologische werken. Van Loon 
behoorde tot het meest gematigde deel van de Water-
landers, Lamisten genaamd, en juichte de hereniging van 
de verschillende doperse partijen toe, zoals in het geval 
van de Unie der Vlaamse en Waterlandse gemeenten in 
Rotterdam in 1700. Ook verdedigde hij de toelating tot 
het avondmaal van niet-doperse, belijdende christenen 
(waarmee de remonstranten bedoeld werden).20 

Een worstelde kerk

In 1725 voelde Abraham van Loon, 69 jaar oud, zijn einde 
naderen. Onder zijn predikantschap leken de voornaam-
ste geschilpunten te zijn beslecht. Wat overbleef was 
een kudde van beperkte omvang, die bijeenkwam in een 
kerk aan de Turfmarkt. Aan deze kerk was een ‘nieuwe 
kamer’ gebouwd, als onderkomen voor de predikant. In 

15. samh, Notarieel Archief nr. 223, 17-2-1665.
16. samh 0001. inventarisnummer 3696, Rapporten van de schouw 
van de brandemmers in 1677 en 1678. Met dank aan Marianne van 
der Veer, die mij wees op deze bron.
17. Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 423.
18. Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 426. Global Anabaptist Mennonite 
Encyclopedia online.
19. samh, Oud-Archief Gouda, inv.nr. 2296: Kohier zout-, zeep-, he-
ren- en redemptiegeld 1680, fol. 41v.
20. A. Voolstra e.a. (red.), Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde 
opstellen van Sjouke Voolstra, Hilversum 2005, p. 33. Abraham van 
Loon schreef onder meer Aentekeningen over het Evangely van Mat-
theus (1685), Aentekeningen over de Evangelien van Markus, Lukas en 
Joannes, en de Handelingen der Apostelen (1688) en Den jongeling on-
derwesen tot doop en avondmaal (1713).
21. SAMH, Doopsgezind doopboek 1681-1788, juli 1725.
22. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 23-11-1725 en 1-2-1725: 
naamlijst broeders en susters.
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landse Doopsgesinde Gemeente’, zoals zij zichzelf aan-
duidde, toch tot een akkoord te komen met Gijsbert van 
Antwerpen. De weduwe Van Loon mocht alsnog tot in 
de woning blijven en het kosterschap behouden, in ruil 
waarvoor de voormalige diaken jaarlijks 120 gulden aan 
de gemeente schonk.26 Het probleem van de te kleine 
woning werd ontlopen door een vrijgezel aan te trek-
ken als nieuwe predikant, de 24-jarige Auke de Ring uit 
Friesland. In zijn contract werd afgesproken dat hij op 
zon- en feestdagen preekte, een keer per week de jon-
geren onderrichtte en tien keer per jaar het avondmaal 
bediende met voorafgaand huisbezoek. De jonge predi-
kant zou helaas al voor zijn dertigste overlijden.27 

Met hulp van de buitengemeenten slaagden de Goud-
se doopsgezinden erin steeds weer een nieuwe predi-
kant te beroepen, maar de meeste dominees bleven re-
latief kort.

De gemeente was armlastig. Als verklaring gaf de ker-
kenaard in 1741 aan dat de gemeente “bestaat meest 
uijt geringe ambagtslieden die halswerk hebben om hun 
kost en kleding in soberheyt te winnen”.28 De inkomsten 
liepen nog verder terug nadat de weduwe Van Loon in 
1742 overleed, waarmee ook de uitkering van haar in-
middels ook overleden weldoener aan de kerk ophield. 
Pogingen om zijn weduwe te bewegen deze uitkering 
te continueren liepen op niets uit.29 Het werd voor de 
Goudse doopsgezinden dan ook steeds moeilijker ge-
schikte voorgangers te beroepen en voor langere tijd aan 
zich te binden. Het langst bleef Arent van Gijse, die in 
1752 zijn intrede deed. Zijn vertrek in 1770 was echter 
even onverwacht als scandaleus. Overhaast verliet hij 
met zijn dienstmaagd de stad, nadat hij haar in overspel 
had bevrucht.30 

De vlucht van dominee Van Gijse leidde de ondergang 
in van de laatste doopsgezinde gemeente in de stad. Een 
nieuwe predikant werd niet meer beroepen. Dopen wer-
den bediend door een voorganger uit Hazerswoude. In 
1798 was de gemeente verschrompeld tot slechts tien 
lidmaten. Zij besloten daarom in te gaan op een bod 
van de joden in Gouda, die op zoek waren naar een ge-
bouw dat dienst kon doen als synagoge. Voor een bedrag 
van 886 gulden verkochten Jacob van der Vin en Jacob 

gaan. De dominee liet weten alleen te willen blijven als 
hij de woning in volledige vrijheid zou mogen bewonen, 
wat betekende dat de weduwe haar boeltje zou moe-
ten pakken. Aan die eis wilde Gouda gehoor gegeven, 
evenals die van vrije ‘turfbrant’. Wel moest hij dan op 
winterse dagen de stoven klaar zetten. Helemaal zonder 
ophef gebeurde dit niet, want predikant en ouderlingen 
werden door een vrouwelijk gemeentelid ‘op schandige 
wijze’ uitgescholden voor ‘verdruckers’ van de weduwe 
Van Loon.

Tegen alle beloften in accepteerde Marchand kort 
daarna toch het beroep van Zwolle. Voor het kerkbestuur 
was het duidelijk dat de aanwezigheid van de weduwe 
Van Loon in de predikantswoning ook de beroeping van 
een opvolger zou hinderen. Vandaar dat haar in maart 
1728 de huur werd opgezegd. Zij kon twee kamers op de 
Haven huren en gaf misnoegd aan dat zij liever vandaag 
dan morgen wilde vertrekken. Gijsbert Antwerpen, al 
een kwart eeuw diaken en degene die de overeenkomst 
met Van Loon had opgesteld, kon hier niet mee leven. 
Hij was zo misnoegd over de contractbreuk, dat hij wei-
gerde nog langer ter kerke te komen en ook zijn jaarlijkse 
schenking van 100 gulden zette hij stop. Hij verliet tie-
rend en scheldend de kerk.23

De kerkenraad liet zich hierdoor niet ontmoedigen en 
ging onverdroten voort met het zoeken van een nieuwe 
voorganger. De buitengemeenten tastten weer in de bui-
del en het woonhuis kon binnenkort ook vrij van bewo-
ning aangeboden worden, zo werd geredeneerd. Waar 
de broeders niet op gerekend hadden, was dat een ge-
meentelid uit eigen kring zich zou aanbieden als predi-
kant. Antoni Abel verklaarde plechtig “dat hij van ’t he-
mels hof daertoe was gesonden om in deze gemeente 
predikant te zijn”. De broeders reageerden tactisch, 
door hem te vragen te wachten tot “sij ook die open-
baring kregen, want dat sij hem nog voor haer leeraer 
niet begeerden”.24 Abel stond in Gouda overigens breder 
bekend als ‘dwaallicht’. Eerder was hij als lidmaat van 
de gereformeerde kerk onder censuur gesteld omdat hij 
voorging in huiskamerbijeenkomsten van ‘vrijgeesten’ 
op de Hoge Gouwe.25 

Kort daarna wist de ‘Verenigde Vlaamse en Water-
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Staal “de enige thans in weezen zijnde Leedematen van 
de Doopsgezinde gemeente alhier, de enige eigenaren 
van het perceel” de vermaning aan de Turfmarkt aan de 
Goudse joodse gemeente en verdween ‘Menno’s volk’ 
voor langere tijd uit de stad.31

Een nieuw begin

Het duurde tot het midden van de 20e eeuw voordat 
er weer sprake was van doperse activiteiten in Gouda. 
Aanvankelijk ging het om huiskamerbijeenkomsten van 
doopsgezinden die kerkelijk actief waren in Den Haag 
of Rotterdam. Vanuit deze laatste stad was het domi-
nee Hilverda die in 1966 een nieuwe Goudse gemeente 
stichtte, met bijna honderd leden. Daarbij werd samen-
werking gezocht met de remonstranten en begonnen 
met gezamenlijke kerkdiensten in de Joostkapel op de 
Lage Gouwe. Later sloten zich ook vrijzinnig hervorm-
den bij hen aan. Gedrieën vormden zij in 1974 een Fe-
deratie.32 En hoewel de kerkelijke activiteiten in breder 
kerkelijk verband vorm kregen, tonen de doopsgezinden 
hiermee een grote veerkracht waardoor er na vijf eeu-
wen nog steeds doperse geluiden klinken in Gouda, ook 
al is het getal van hun gemeente in al die eeuwen tot een 
klein ‘kuddeken’ beperkt gebleven.

23. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, opeenvolgende acta 
over de jaren 1725-1728.
24. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 6-4-1728.
25. samh, Acta Kerkenraad Gouda, 28-6-1696, 4-7-1697, 2-12-1697 en 
19-12-1697.
26. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 26-5-1728.
27. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, diverse acta tussen 18-
7-1728 en 6-12-1733.
28. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 1-6-1741.
29. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 11-8-1742.
30. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 27-7-1770.
31. Veerman, ‘De Doopsgezinde Gemeente’, 325. samh, Rechterlijk 
Archief Gouda, nr. 388, fol. 32; T. Verwaijen, Joods Gouda. Een Joodse 
geschiedenis vanaf 1737 tot omstreeks 1850, Amersfoort 2012, p. 35-36.
32. J. de Voogd, ’50 jr. Doopsgezinden in Gouda’. http://www.federa-
tiegouda.nl/50-jr-doopsgezinde-gemeente-gouda/.
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De Waalse gemeente te Gouda (1624-1817)
een verzamelpunt voor vluchtelingen

Henny van Dolder-de Wit

In de 16e en 17e eeuw vluchtten tienduizen-
den om hun geloof vervolgde protestan-
ten vanuit de Zuidelijke Nederlanden en 
Frankrijk naar noordelijke streken, waar-
onder Nederland. Met hun doorgaans or-
thodox gereformeerde geloofsopvatting en 
onderwerping aan het gezag van de Bijbel, 
voelden zij zich nauw verbonden met de 
calvinistische stroming die de Nederlandse 
Hervormde Kerk – toen Nederduitsch Ge-
reformeerde Kerk genoemd – vormde. Om-
streeks 1622 telde men in Gouda ongeveer 
vijfduizend Zuid-Nederlandse vluchtelin-
gen. De meesten waren Nederlandsspre-
kende Vlamingen, maar er waren ook veel 
Franssprekende vluchtelingen onder hen. 
Daarom nam het stadsbestuur in 1624 het 
initiatief tot de oprichting van een Waalse 
gemeente, zodat zij de preek in de eigen taal 
konden horen. Als plaats van samenkomst 
kregen zij de Gasthuiskapel aan de Oost-
haven (nr. 9) toegewezen. De Waalse kerk 
maakte bijna twee eeuwen lang deel uit van 
het protestantse kerkelijk leven in de stad. 
In de loop van de 18e en begin 19e eeuw vol-
trok zich een geleidelijke daling van het aan-

tal lidmaten. In 1817 is het kerkgenootschap 
opgeheven en het gebouw ingericht voor de 
rooms-katholieke eredienst.

‘Klein Vlaanderen’

Van de vele steden waar de ontheemde Vlamingen zich 
aanvankelijk vestigden, was Gouda economisch gezien 
een goede keus. Hier konden zij beschikken over ruime 
leegstaande kloostergebouwen voor de vestiging van hun 
laken- en tapijtindustrie. Het Maria Magdalenaklooster 
aan de Nieuwe Markt kreeg zelfs de naam ‘Klein Vlaan-
deren’. Bovendien heerste er in Gouda op het gebied van 
religie een sfeer van vrijzinnigheid en tolerantie.

Het Catharina Gasthuis en de Gasthuiskapel met toren in 1585 (gewas-
sen  pentekening door Jacobus Stellingwerf, 18de eeuw, samh)
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De eerste jaren

Nu de orthodoxen het in Gouda voor het zeggen had-
den, was de tijd ook rijp om een eigen gebedshuis voor 
de Franstaligen onder hen in te richten. In zijn vergade-
ring van 22 mei 1624 kwam in de hervormde kerkenraad 
het voorstel van de magistraat inzake de oprichting van 
een Waalse gemeente ter sprake.3 Het stadsbestuur was 
hierbij kennelijk beïnvloed door francofielen in de eigen 
geledingen. Zij besloten om voor dat doel de Gasthuis-
kapel beschikbaar te stellen. De kerkenraad maakte geen 
bezwaar, maar omdat de Gasthuiskapel ook in gebruik 
was bij de hervormden, klonk er wel bezwaar tegen het 
besluit dat daar zondags om 7 uur zou worden gepreekt. 
Zij vreesden “dat dit niet dienstich soude sijn voor onse 
duijtsche kercke”. In 1622 was hun voormiddagdienst al 
opgeschort “wegens soberheid van ’t gehoor”. Zij stel-
den voor de Franse kerkdienst op dinsdag te houden. 
Het stadsbestuur, dat de aanvraag van de Franstaligen 
ondersteunde, hield echter vast aan de zondag, met 
het oog op de ‘gewone ambachtsman’, die zijn werk op 
dinsdag niet zo maar in de steek kon laten. Hieruit blijkt 
dat de invloed van het stadsbestuur op kerkelijke aange-
legenheden in de nieuwe situatie nog steeds aanzienlijk 
was.
 
De eerste predikant

De aandacht ging vervolgens uit naar het beroepen van 
een predikant. Nadat leden van het stadsbestuur in 1624 
verschillende personen had gehoord, bleken zij “vol-
comen content” met de gaven van ds. Samuel Everwijn 
(1601-1631) uit Middelburg. Omdat het fenomeen ‘Waal-
se kerk’ in Gouda onbekend was, ging men in Rotter-
dam informeren hoe een beroeping in zijn werk ging. In 
aanwezigheid van E. du Pré, Waals predikant te Leiden, 
werd toen een kerkenraad geformeerd, bestaande uit 
burgemeester Abbesteegh en Pieter van den Branden als 
ouderlingen en Jacob de Vos (schepen) en Abraham Ole-
viersz als diakenen. Dit waren dus geen vluchtelingen, 
maar vooraanstaande Gouwenaars die graag de Franse 
taal bezigden. Vanaf 1625 mochten ook lidmaten van de 

Na de reformatie van 1572 volgde een achttal her-
vormde predikanten elkaar in rap tempo op, onder wie 
voormalige rooms-katholieke geestelijken. Wat ontbrak 
was een geleide structuur in de jonge gemeente, wat van 
de zijde van de classis – het regionale kerkverband van 
de hervormden – de nodige kritiek opleverde, evenals op 
de verregaande bemoeienis van het stadsbestuur met de 
kerkelijke gang van zaken.1 In 1582 kwam er verandering 
in deze situatie met de komst van ds. Herman Herbers 
(1540-1607), een begaafd kanselredenaar die bij het 
stadsbestuur erg in de smaak viel. De provinciale synode 
zette echter vraagtekens bij de leer die deze predikant 
verkondigde. Zijn weigering om uit de catechismus te 
preken en de verschijning van zijn boek De Corte Verkla-
ringe in 1584 leverden hem bij het meer orthodox-calvi-
nistische deel van de gemeente de nodige kritiek op. Een 
aantal Vlamingen beklaagde zich bij de synode, waarop 
deze Herbers vermaande het contact met de Vlaamse 
broeders niet te verliezen. De predikant maakte op zijn 
beurt de Vlamingen uit voor ‘scheurmakers’. De magi-
straat was bezorgd dat de orthodox-calvinistische Vla-
mingen verdeeldheid binnen de kerkgemeenschap zou-
den veroorzaken. Zij zag echter geen mogelijkheid het 
tij te keren. Uiteindelijk bepaalden deze immigranten 
mede de toekomst van de calvinistische stroming bin-
nen de kerk en daarmee de politieke ondergang van de 
verantwoordelijke regenten. Met hulp van prins Maurits 
werd het vrijzinnige stadsbestuur vervangen door calvi-
nistischgezinde regenten en kwam de Sint-Jan in handen 
van de orthodox-gereformeerden.2 

1 J.G.J. van Booma, ‘Gouda: van Rome tot Reformatie. Een bijdrage 
tot de oudste geschiedenis van de Hervormde gemeente te Gouda’, 
in P.H.A.M. Abels e.a. (red.), In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de 
Goudse kerkgeschiedenis (Gouda 1989), p. 37-60.
2. P.H.A.M. Abels, ‘Van ketternest tot bolwerk van rechtzinnigheid’, 
in P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis (Hilversum 2002), p. 417-454.
3. samh, Acta kerkenraad Gouda, 1621-1643, fol. 36r.
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door prins Maurits tientallen jaren teisterden, deed veel 
stof opwaaien.

Zoals ook elders was de verhouding tussen het stads-
bestuur en de kerkenraad van de hervormde gemeente 
ook in Gouda soms problematisch. Een van de geschil-
punten betrof de bevoegdheid van de magistraat om 
predikanten te beroepen. Everwijn koos de kant van het 
stadsbestuur. Hij maakte dat openbaar in een boekje, 
getiteld Donatus, dat in 1638 verscheen. Daarmee stel-
de hij zich lijnrecht op tegenover het standpunt van de 
hervormde gemeente, waar het veel weerstand opriep. 
Het werd in 1643 door de Waalse synode in Maastricht 
veroordeeld en gecensureerd. De kwestie herhaalde zich 
in 1649 rond een geschriftje met nagenoeg dezelfde in-
houd. De classis vond zijn gedrag ‘onstichtelijk’, en be-
schuldigde hem ervan de onenigheid tussen de Goudse 
kerkenraad en de magistraat te overdrijven.

hervormde gemeente het Avondmaal in de Gasthuiskerk 
bijwonen, totdat de Waalse gemeente zou gaan groeien. 
Het tijdstip van de kerkdiensten was aanvankelijk: in 
de zomer ’s morgens om 7.30 uur – ‘s winters om 8.00 
uur – en ’s middags om 13.00 uur. Deze aanvangsuren 
zijn in de loop van de tijd meerdere keren gewijzigd. 

Kerkelijke medewerkers

Zoals gebruikelijk in protestantse kerken stelde men, 
om de gemeentezang in goede banen te leiden, een 
voorzanger aan (die tevens optrad als voorlezer en zie-
kentrooster) en vanzelfsprekend een koster. De eerste 
voorzanger van de Waalse gemeente was mr. Hugo Cole, 
tevens ‘Stads France schoolmeester’. De meeste van zijn 
opvolgers waren actief in het onderwijs. Tot koster be-
noemde men Carel Freman. Als vergaderruimte voor de 
kerkenraad liet het stadsbestuur een consistoriekamer 
bouwen, een “huijsken ofte kamerken achter de boven 
zitplaetse in den noort houck van de voorsz kerck”.4 

De hervormde kerk voorzag haar Franse broeders zo 
nu en dan van kleine doch nuttige gebruiksvoorwer-
pen, zoals een “tinnen inctpot, pennen en inct”.5 In 
1628 vroeg de Waalse kerkenraad of zij de kosten van 
wijn en brood voor het H. Avondmaal vergoed kon-
den krijgen. Die dreigden voor hen “bezwaarlijk te 
worden omdat de gemeente voornamelijk bestaat uit 
arme lidmaten”. Vanaf 1641 verscheen in de jaarre-
keningen van de Sint-Janskerk een post “Uijtgeeff van 
beijde de consistorien als van de Groote kerck ende 
de Franse kerck”, met daarin onder meer vermeld 
de uitgaven voor brood en wijn voor beide kerken.6  

Een opstandige predikant 

Gouda’s eerste Waalse predikant, Samuel Everwijn, bleef 
hier maar kort. In 1626 vertrok hij naar Dordrecht. Ver-
volgens bracht de Waalse gemeente een beroep uit op 
zijn broer Charles. Die veroorzaakte in de eerste helft 
van de 17e eeuw nogal wat onrust met de publicatie van 
twee omstreden boekjes. Ook zijn bemoeienis met de 
felle politieke twisten die de stad na de wetsverzetting 

Twee avondmaalsbekers uit 1667 met inscriptie van het Waalse kerkelijk 
zegel. Zij werden bij de opheffing van de Waalse kerk in 1818 geschonken 
aan de Hervormde Gemeente, waar ze nog steeds in gebruik zijn (foto: 
Nico J. Boerboom)
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4. samh, OA, Kamerboek, 7 februari 1625. 
5. samh, KM 295, fol. 76v.
6. samh, KM 310.
7. L. Boots, ‘Het zeventiende-eeuwse Gouda: een nest van ketters’, 
in Tidinge van die Goude 17 (1999), p. 72-85.
8. samh, awk inv. nr. 53: in een archiefstuk betreffende de hulp aan 
in Gouda verblijvende waldenzen wordt een echtpaar van 64 en 62 
jaar vermeld als zijnde ‘stokoud’.
9. samh Archives Wallonnes, inv. nr. 1: Le Livre De La fondation Des 
biens et Revenu(e)s De L’Eglise Wallonne de Tergoude. Election des 
pas(teurs), anciens et diacres, du lecteur et du marguiller.

te Haarlem, circa 1675) in Gouda. Toen de kerkenraad 
in 1705 vernam dat hij een beroep naar Haarlem zou 
ontvangen, kregen de burgemeesters het verzoek zijn 
traktement te verhogen, “opdat hij het beroep zal wei-
geren”. Die reageerden daar zo ruimhartig op, dat Guil-
lebert in Gouda bleef. In het trouwboek staat dat “Jean 
Guillebert, pasteur” op 30 oktober 1701 alhier trouwde 
met Madalaine le Sueur, met als aantekening: “tous deux 
Refugiez” (beiden vluchtelingen). Het echtpaar kreeg zes 
kinderen, die alle in de Gasthuiskerk zijn gedoopt.

In 1735 werd hij opgevolgd door zijn zoon, de propo-
nent – een als predikant beroepbaar verklaard theoloog 
– Corneille Guillebert (1709-1747). Zijn vader bevestigde 
hem in het ambt. Hij trouwde op 5 september 1736 in 
Amsterdam met Margaretha Pronk. Het echtpaar had 
negen kinderen. Corneille overleed na “eene siekte van 
ruim drie weken” op 10 april 1747.

Nadat er een nominatie was opgesteld van drie perso-
nen vroeg men de “eerwaarden en Hooggeleerden Heer 
Jeremie Frescarode”, professor en predikant te Rotter-
dam, om tijdens het beroepingswerk als consulent op te 
treden. Het bleek nodig een tweede nominatie te vor-
men, waarna er een beroep uitging naar Alexander de la 
Rochette, predikant te Zierikzee. Op 8 september 1747 
werd hij van zijn gemeente losgemaakt en aan Gouda 
toegewezen. In 1771 verzocht hij de Staten van Holland 
hem emeritaat te verlenen. Dit werd toegestaan “met 
behoud van eer”, wat betekende dat hij zijn jaarlijkse 
traktement van 650 gulden mocht behouden. 

De laatste predikant van de Waalse gemeente was ds. 
Abraham Willet (1748-1829), proponent te Amsterdam. 
De beroepingsprocedure verliep moeizaam omdat ver-
schillende genomineerden bedankten. Op zondag 19 juli 
1772 werd Willet bevestigd door de Leidse predikant 
J.A. Brunier. Aan de handoplegging nam ook ds. De la 
Rochette deel. ’s Middags vond de intrede plaats en ’s 
avonds dineerde de kerkenraad met de nieuwe predikant 
en zijn echtgenote in het Doelengebouw aan de Lange 
Tiendeweg. Het echtpaar Willet was actief in de Goudse 
gemeenschap. Hij als scholarch en librijemeester, zijn 
vrouw Christina van der Tuuk als regentes van het Heilige 
Geestweeshuis.9 

Ten slotte sprak het Hof van Holland een vonnis uit 
waarbij druk en verspreiding van de boekjes werd ver-
boden. Everwijn werd veroordeeld vanwege de laster die 
hij over de gedeputeerden van de classis Gouda had ver-
spreid. Bovendien moest hij de kosten van zijn proces 
zelf betalen.7 

Opvolgers van Charles Everwijn

In 1664 verzochten gedeputeerden van de Waalse ker-
kenraad aan de Staten van Holland of zij een predikant 
mochten beroepen “vermits den hoogen ouderdom en 
swaeckheijt van de heer Everwijn”. Het is onbekend 
welke leeftijd de predikant toen had. Vermoedelijk was 
hij een goede zestiger; dat vond men in die tijd al hoog 
bejaard.8

Na verleende handopening (toestemming) door de 
Goudse magistraat werd een groslijst opgesteld met de 
namen van 31 predikanten, waaruit een viertal werd ge-
selecteerd. De keus viel op Jacobus Casteleijn die uit Pa-
rijs naar Gouda kwam. In 1678 verwisselde hij de Waalse 
kansel voor die van de Sint-Janskerk en vervulde daar-
mee de vacature, ontstaan door het overlijden van ds. 
Jacobus Sceperus op 10 december 1677. Bij de losmaking 
van de Waalse gemeente wenste de kerkenraad hem “de 
rijkste zegen in zijne bedieninge toe”.

Zijn opvolger Philipe de la Fontaine uit Wezel was van 
1678 tot 1685 verbonden aan de Waalse gemeente. Fran-
çois Pichot die in 1685 uit Monbazillac in Frankrijk kwam, 
bleef tot 1703.

Van 1703 tot 1735 stond Jean Guillebert (geboren 
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Also de sware vervolginge van die van den gereformeer-
den godsdienst in ’t conincrijk van Vrankrijk veroorzaakt 
heeft dat vele vlugtelingen sig in ons lieve vaderland 
hebben komen te retireren en hier in de respective ste-
den te verdeelen, daar onder veele treffelijke predikan-
ten en luijden van fatsoen en respect, hebben wij na 
rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan, tot troost 
en soulaas van de voorsz vlugtelingen, die haar in deeze 
stad zijn onthoudende (verblijven), als andere, aan te 
stellen een wekelijkse Franse predikatie, die bij tour-
beurten zal worden gedaan door de gevlugte heeren 
predikanten op dijnsdags ten acht uijren, beginnend op 
3de pinksterdag 1686.11 

Waalse kerk en Goudse elite

De eerste maal dat het sacrament van de Doop in de 
jonge gemeente werd bediend was op 9 maart 1625, 
waarbij Martine, dochter van Guillaume Hallet, door haar 
vader tijdens een sobere plechtigheid ten doop werd ge-
houden. Van 1625-1635 vond 143 keer een doopdienst 
plaats, tussen 1636 en 1646 zelfs 171 maal. Daarna be-
droeg het getal doopsbedieningen tussen 1647 en 1812 
gemiddeld 30 per jaar. 

Naarmate de 17e eeuw vorderde, steeg het aantal 
vooraanstaande inwoners van Gouda dat in de Waalse 
kerk trouwde en er hun kinderen liet dopen. We lezen 
de namen van stadssecretaris Cornelis van Groenen-
dijk, Hugo van Strijen en Cornelis van der Tocht. In de 
18e eeuw werd het zelfs bon ton onder de Goudse elite 
om zich bij deze gemeente te voegen. Zo werd in april 
1759 de doop bediend aan Elisabeth, dochter van Adri-
aan Prins en Agatha Philippina van Strijen.12 Genoemde 
Elisabeth Prins trouwde in 1778 met stadshistoricus Cor-
nelis Johan de Lange van Wijngaarden. Hun eerste kind, 
Bonaventura Adriaan Cornelis werd op 5 januari 1783 
eveneens in de Waalse kerk gedoopt. 

Bouw van een kerkorgel

Anno 1772 was voor de Waalse gemeenteleden een bij-
zonder jaar. Na bijna anderhalve eeuw kregen zij einde-

Waalse kerkenraad steunt Sceperus

Van de Waalse voorgangers zijn geen preken in druk 
bewaard gebleven. Aangenomen kan worden dat de 
grondslag van hun verkondiging overeenkwam met die 
van behoudend hervormden. Die eensgezindheid blijkt 
uit de navolgende attestatie. In 1645 was de hervormde 
– zeer orthodoxe – ds. Jacobus Sceperus verwikkeld in 
een diepgaand conflict met ds. Nathan Vogelsanck. Ter 
ondersteuning van Sceperus verzocht de Nederduits 
hervormde kerkenraad zijn Waalse evenknie om een ‘ge-
tuigschrift’. Sceperus wordt hierin “een gesegent ende 
gewenst Instrument des Heeren tot den opbouw van sij-
ne heijlige Gemeijnte binnen dese Stadt” genoemd. Hij 
werd geprezen omdat hij 

bestraffend met een grote ijver de dertelh(eden) en 
sonden deses tijts, krachtelijck tegensprekende de 
roomsche affgoderije ende alle wan-religien, de heijlige 
sacramenten bedienende na de instellinge Christi, de 
cudde des Heeren weijdende na sijn heijlig woordt; ende 
voorders getrouwelijck oeffenende alle de andre deelen 
des heijligen dienstes.10 

De hervormde kerkenraad gaf eveneens een uitgebreide 
verklaring ten gunste van ds. Sceperus.

Edict van Nantes herroepen

Eind 17e eeuw bereikte een nieuwe vluchtelingen-
stroom Nederland. Aanleiding was de opheffing van het 
op 13 april 1598 door de Franse koning Hendrik IV uitge-
vaardigde Edict van Nantes, dat op 18 oktober 1685 door 
Lodewijk xiv was herroepen. Voor protestanten beteken-
de dat verlies van hun godsdienstvrijheid en burgerrech-
ten. Circa tweehonderdduizend personen ontvluchtten 
hun land, onder wie een aantal vooraanstaande predi-
kanten. Nederland telde toen 43 Franstalige gemeen-
ten, na opheffing van het Edict steeg dat aantal tot 80. 
 Gouda werd in 1686 met een aantal van deze uitgeweken 
hugenoten geconfronteerd. Het stadsbestuur zorgde 
voor kerkdiensten in de Franse taal: 
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10. samh, KA, notulen kerkenraad 1643-1650, 6-1-1645, fol. 76v en 77r.
11. samh, OA, Kamerboek 1678-1679, fol. 50v.
12. 1 april 1759: Elisabeth, nee le 30 mars 1759 et fille de M(aitre) 
Adrien Prins, conseiller et ancien Echevin de cette Ville et Receveur 
de l’admiraité de la Meuse et de madame Agatha Philippina van 
Strijen.
13. H. van Dolder-de Wit, ‘Het orgel van de Waalse kerk te Gou-
da…nu een pronkstuk in de Hervormde kerk te Moordrecht’, ver-
schijnt  in De Schatkamer 31/2 van augustus 2017

lijk de beschikking over een kerkorgel. Het is niet be-
kend of en welk muziekinstrument voor die tijd diende 
tot begeleiding van de gemeentezang. Men had wellicht 
voldoende steun aan de sonore stem van de voorzanger. 
Het instrument werd gebouwd door de Antwerpse orgel-
maker Louis l’Haye jr. voor de som van 3600 gulden. Dat 
bood gelijk een goede gelegenheid voor de hoognodige 
reparaties aan de kerk en vervanging van de oude ban-
ken. Tijdens de werkzaamheden vonden de kerkdien-
sten drie jaar lang plaats in een ‘kamer’ van de Looihal. 
Dat was de kapel van het voormalige Collatiehuis aan de 
Jeruzalemstraat, waar lakense stof van een kwaliteits-
loodje werd voorzien. Om waardepapieren en geld van 
de kerkenraad veilig op te bergen kocht men een stevige 
kist ‘voorzien van ijzersmeedwerk’. Op 4 juni 1772 vond 
de eindinspectie van het orgel plaats.13 

Organist en balkentreder

Op 25 juni 1772 kreeg Johan Willem Swarthof een aan-
stelling als organist, ingaande per 1 juli 1772 en een or-
geltreder, Alexander van Es. In zijn instructie staat dat 
hij “…zeer voorzigtig [zal] moeten zijn in ’t behandelen 
der balgen, en dezelve een voor een zagt en evenreedig 
needer [te] drukken, zonder de stokken op de grond te 
bonsen of schielijk los te laten”. Hij vervulde zijn taak 
gedurende dertig jaar, in 1802 werd hij opgevolgd door 
Adrianus Voordewind. 

Organisten van de Waalse gemeente waren:
Johan Willem Swarthof  1772-1773
Johan (Jan) van Egen  1773-1805 
J. van Trigt   1806-1808
P.J. Neunabel   1808-1817 

Een woelige periode

De strijd tussen Oranjegezinden en patriotten zal de le-
den van Waalse gemeente niet onberoerd hebben gela-
ten. In 1787 plunderden anti-Fransgezinde burgers 262 
huizen van patriotten, waarbij ook de ruiten van ds. Wil-
let aan de Westhaven 58 het moesten ontgelden. Het 

Het Catharina Gasthuis en de Gasthuiskapel met kruis op de geveltop. 
 Kleurenlitho door Gijsbertus Johannes Verspuy, 1859. (Museum Gouda; 
foto: Tom Haartsen)

zwaarst getroffen was de riante woning van De Lange van 
Wijngaarden, Westhaven 52, die werd beroofd van talrij-
ke kostbaarheden. Hij was in juni van dat jaar betrokken 
geweest bij de spraakmakende aanhouding van prinses 
Wilhelmina van Pruisen aan de Vlist. In dit verband wordt 
terloops de naam genoemd van Jacques Brotier, een pa-
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was: “Het sedert bijna twee eeuwen bestaan derzelve 
na de gezegende Hervorming, duur gekogt door het 
goed en bloed onzer dappere voorvaderen, waaronder 
die Uws doorlugtig geslacht wel het meest uitblonken, 
tijden waarin ook onze kerk evenals anderen tot een 
schuilplaats was”. Het mocht niet baten, de secretaris 
van Staat deelde mee “…dat Zijne Majesteit… heeft ver-
klaard geen termen te hebben gevonden om af te wijken 
van het geene eerst onlangs na rijp overleg omtrent de 
intrekking of aanhouden der Waalsche gemeenten be-
paald is”.16 

Een ontluisterend einde

De hervormde predikanten H. van Meerten, J.L. Nijhoff 
en J.W. Bussing stelden nog voor om bij het stadsbestuur 
of desnoods bij de koning zelf te gaan protesteren. Ten-
slotte was wat betreft de middagdiensten de hervormde 

triottisch gezinde dans- en schermmeester en lidmaat 
van de Waalse kerk. 

Veranderende tijden

Met de financiën ging het omstreeks de eeuwwisseling 
bergafwaarts. Vanwege de scheiding van kerk en staat in 
1796 dreigden de bijdragen van stadswege aan de trakte-
menten van predikanten en ‘suppoosten’ (kerkelijke me-
dewerkers) te worden stopgezet. Kerkgenootschappen 
werden verplicht om tot in het kleinste detail opgave te 
doen van hun inkomsten en bezittingen. In een verslag van 
de vergadering van het stadsbestuur van 3 juli 1801 staat 
te lezen dat de betaling van kerkelijke bedienaren nog 
slechts één jaar op de oude voet zou worden voortgezet.14  

Strijd om de Gasthuiskapel

In 1816 maakte pastoor Sem van de rooms-katholieke 
schuilkerk aan de Keizerstraat het stadsbestuur attent 
op de vervallen staat waarin zijn gebouw verkeerde. Hij 
vroeg of het koorgedeelte van de Sint-Janskerk door een 
muur van de kerk gescheiden kon worden, om daar de 
mis op te dragen. Zo niet, dan zou hij graag beschikken 
over de Gasthuiskerk die eigendom was van de stad. Niet 
geheel ten onrechte stelde hij vast “…dat de tegenwoor-
dige ledematen dier kerk noch Waalen, noch Fransen, 
maar alleen geboren Hollanders zijn”. Zijn verzoek riep 
felle weerstand op. Tegenstanders probeerden hem zelfs 
op een avond van een brug in het water te duwen. Toen 
hij geen gehoor kreeg bij het stadsbestuur, noch bij de 
hervormde en Waalse gemeente, wendde hij zich tot ko-
ning Willem I. Die reageerde gunstig op zijn verzoek. De 
Waalse gemeente moest volgens besluit van 19 augustus 
1817 “… geacht worden daardoor te zijn gesupprimeerd 
(opgeheven) en met de hervormde gemeente verenigd”. 
Op 24 september 1817 werd ds. A. Willet uiteindelijk on-
der protest emeritus verklaard.15 

In een bewogen schrijven verzocht de Waalse kerken-
raad of de koning zijn besluit wilde herzien en ds. Wil-
let in zijn ambt handhaven. Zij herinnerden aan de lange 
periode dat de Waalse gemeente in Gouda gevestigd 

Interieur van de Gasthuiskapel tijdens de rooms-katholieke eredienst. 
Aquarel (1845) door D.J. van Vreumingen (1818-1897) (Museum Gouda)



89

Ti
di

ng
e 

20
17

gemeente medegebruiker van de Gasthuiskerk. Na over-
leg besloot men zich bij de ontstane situatie neer te leg-
gen. Dominee Willet kreeg een pensioen van 900 gulden 
per jaar, gelijk aan zijn traktement, ingaande 1 oktober 
1817. Meubilair, bijbels, gezangboeken en overige eigen-
dommen moesten voor 15 januari 1815 uit de kerk zijn 
verdwenen. Dat was een heel krappe periode, met name 
wat betreft het verwijderen van het orgel. Het afbreken 
en vervoer van het instrument naar Moordrecht werd ook 
nog bemoeilijkt vanwege de ingevallen vorst en daarmee 
gepaard gaande kou. Het tijdstip van ontruiming werd 
daarop met veertien dagen verlengd. De hervormde ge-
meente van Moordrecht werd voor een bedrag van 2200 
gulden eigenaar van het fraaie orgel, dat daar nog steeds 
dienstdoet.

Ten slotte

Zestig leden van de Waalse kerk werden overgeschre-
ven naar de hervormde gemeente. Die ontving jaarlijks 
nog een gering bedrag, afkomstig van legaten die van de 
Waalse gemeente waren overgenomen. Banken en bij-
bels werden overgebracht naar de Sint-Janskerk, met 
nog twee 17e-eeuwse zilveren avondmaalsbekers en 
een broodschaal. Een andere herinnering aan de eens 
zo nauwe band tussen de hervormde en Waalse kerk 
vormen twee schilderijen met de afbeelding van het 
Waalse kerkelijk zegel: ‘Soyez prudens comme serpens 
et simples comme colombes’ (wees listig als slangen en 
zachtmoedig als duiven; Mattheus 10:16). Ze bevinden 
zich in de kerkmeesterskamer van de Sint-Janskerk. De 
Gasthuiskapel, bijna twee eeuwen lang onderkomen van 
de Waalse gemeente, kreeg nog diverse andere bestem-
mingen en maakt nu deel uit van het Museum Gouda.

Twee schilderijen, waarvan één op paneel met een afbeelding van het 
kerkelijk zegel en het jaartal 1667 (foto: Nico J. Boerboom)

14. samh 229, notulen municipaliteit, fol. 100 v en 101r.
15. samh, awk, inv. nr. 24, Actes et Resolutions du Consistoire de 
l’Eglise Wallonne de Gouda 1812-1818.
16. P.H.A.M. Abels, ‘Katholieke vreugde en Waalse pijn bij verlies 
Gasthuiskapel’, in Tidinge van Die Goude 27 (2009), p. 147-150.
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Opkomst van de evangelische beweging 
in de reformatie

A.J.Dijkstra 

Het woord evangelisch komt uit het Grieks en 
betekent ‘goede boodschap’. De term evan-
gelische beweging is weliswaar een gang-
baar begrip binnen kerkelijk Nederland ge-
worden, maar de precieze omschrijving is 
lastiger. Het gaat om bewegingen, die hun 
wortels hebben in de Reformatie, zoals het 
Puritanisme, de Baptisten, de Pinksterbe-
weging, de Vergadering van Gelovigen, de 
Vrij Evangelischen en nog meer christelijke/
evangelische groepen. 

Bewegingen

Dat begon allemaal in de vroege 17e eeuw met een ver-
nieuwingsbeweging binnen het al bestaande Engelse 
protestantisme. Er heerste aldaar een klimaat van on-
vrede met de situatie in de Engelse staatskerk, omdat 
men vond dat deze, de Anglicaanse kerk, de Reformatie 
niet ver genoeg had doorgezet. De kerk zou nog te veel 
Roomse elementen bevatten; bovendien bepleitte men 
een striktere levenswijze en persoonlijker geloofsbele-
ving. De groep, al gauw aangeduid als Puritans, (geloofs)
puriteinen, waaruit ook de Baptisten voortkwamen, brak 
uiteindelijk met de staatskerk. Dat was destijds een ris-
kante onderneming en om aan vervolging te ontkomen, 
vluchtte de groep naar het redelijk tolerante, calvinisti-
sche Nederland (Amsterdam). In 1609 trokken de Puri-

tans naar Leiden, waar ze een Engelstalige gemeenschap 
vormden. 

Na zo’n 11 jaar vertrok een deel van hen als de meer 
bekende Pilgrim Fathers vanuit Delfshaven naar de Nieu-
we Wereld (om economische redenen, maar ook omdat 
ze de Nederlandse samenleving te libertijns vonden). De 
Baptisten bleven in Amsterdam, van waaruit in 1845 de 
eerste Nederlandse Baptistengemeente in Gasselternij-
veen (Groningen) ontstond. 

In 1906 ontstond in Los Angeles, Californië, een gees-
telijke opwekking (revival) binnen het christendom, die 
algemeen gezien wordt als het begin van de moderne 
Pinksterbeweging. Deze zogenoemde Azusa Street Re-
vival dankt zijn naam aan het gegeven, dat deze plaats-
vond in een (Methodisten)kerk aan die straat. De leider 
William Seymour leerde dat als men weer ging leven naar 
het voorbeeld van de eerste christenen, iemand de zo-
geheten doop met de Heilige Geest kon verwachten, die 
gepaard ging met glossolalie (aangeduid met ‘spreken 
in tongen’). De groep in Azusa Street was bovendien 
multiraciaal, hetgeen voor die tijd zeer bijzonder was. 
Aanvankelijk bedoeld als beweging binnen de bestaande 

Pilgrim Fathers
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kerken, werkte dat toch niet goed uit en na een aantal 
jaren ontstonden zelfstandige Pinkstergemeenten. 

In 1907 ontstond, wederom in Amsterdam, onder in-
vloed van de opwekking in Los Angeles de eerste Pink-
stergemeente in Nederland. 

Zonder andere groeperingen tekort te doen, zijn met 
name het Baptisme en de Pinksterbeweging in de loop 
der eeuwen uitgegroeid tot een wereldwijde gemeen-
schap (gemeenten). Deze expansie hangt samen met een 
passie voor zending en evangelisatie. 

Organisatie(s)

Organisatorisch zijn de evangelische kerken en gemeen-
ten congregationalistisch. Dat wil zeggen dat de plaat-
selijke gemeenten zelfstandig zijn. Ze hebben daar geen 
ambten of kerkelijke organisatie van buiten de eigen 
kring voor nodig; ze beslissen zelf of ze zich al dan niet 
bij een landelijke koepel aansluiten. De gemeente staat 
centraal, want het gaat om de gemeenschap der gelovi-
gen. Naar schatting is ongeveer de helft van de gemeen-
ten niet aangesloten bij een organisatie, maar geheel 
onafhankelijk. 

Van die koepelorganisaties noemen we een beperkt 
aantal, zoals de internationale Christian and Missionary 
Alliance (cama), de Verenigde Pinkster- en Evangeliege-
meenten (vpe), Rafaël Nederland, de Morgenstondbe-
weging (pgm), de Verenigde Evangelische Gemeenten 
Nederland (vegn), de Unie van Baptisten. Baptistenge-
meenten die niet zijn aangesloten bij de Baptisten Unie 
noemt men Vrije Baptistengemeenten, doch een aantal 
daarvan werkt inmiddels samen met de cama (de zoge-
heten abc-gemeenten). 

Onderlinge contacten tussen gemeenten van verschil-
lende koepels zijn in het algemeen goed. 

Naast de koepelorganisaties zijn er talrijke ondersteu-
nende (internationale) organisaties, die zich richten op 
een bepaald aspect van de evangelisch-christelijke ge-
loofsbeleving. Voorbeelden zijn onder meer Opwekking 
(nieuwe eigentijdse liederenbundel), Jeugd met een Op-
dracht (training voor geloof delen met anderen), Naviga-
tors (onder andere studenten netwerk), Evangelische Al-

liantie (samenwerkingsverband voor gemeenteopbouw 
en zending), Open Doors (op de bres voor vervolgde 
christenen), cmbc Nederland (Missionaire beweging voor 
zakenmensen en ondernemers). 

De komst van al deze organisaties heeft ‘kleur’ gege-
ven aan de evangelische beweging in Nederland.

Hoewel de evangelische beweging er aan begin van de 
vorige eeuw dus al wel was, begon de echte opkomst 
na de Tweede Wereldoorlog, mede gestimuleerd door 
de instroom van Indische Nederlanders. Ze ontwikkelde 
zich vooral in de jaren 1960 tot 1980. Onder meer de 
Evangelische Omroep speelde in de verspreiding van het 
evangelische gedachtegoed een belangrijke rol. 

De verhoudingen tussen de traditionele en de evange-
lische kerken waren in die beginperiode op z’n zachtst 
gezegd nogal gespannen, maar doordat er van beide zij-
den meer openheid is gekomen, zijn de verhoudingen de 
laatste jaren sterk verbeterd. De samenwerking in allerlei 
organisaties zorgde ervoor dat men elkaar beter leerde 
kennen en dat leidde ertoe dat men in het algemeen 
meer belang hecht aan onderlinge overeenkomsten dan 
wat van elkaar scheidt. 

Geloofsbeleving

Zonder in theologische details te treden, zijn er een aan-
tal kenmerken van de evangelische beweging te noemen. 
Er is geen aparte theologie, de algemeen aanvaarde 
protestants-christelijke leer geldt als het kader voor een 
meer eigen geloofsbeleving. 

In die geloofsbeleving: 
• Geldt de Schrift (Bijbel) als enige bron; men kent geen 

andere geloofsgrondslag. De Schrift is van God inge-
geven en geïnspireerd door de Heilige Geest. 

• Wordt het belang van een persoonlijk en levend geloof 
onderstreept. God vraagt van ons een persoonlijke 
bekering en een levende relatie met Hem. Bij die ge-
loofsbelevenis wordt met name in Pinkstergemeenten 
(maar ook in andere evangelische groepen) de nadruk 
gelegd op de gave en werking van de Heilige Geest. 



92

Ti
di

ng
e 

20
17

• Wordt prioriteit gegeven aan evangelisatie. Dit niet 
alleen door woordelijk getuigenis, maar ook door de 
praktijk, welke moet getuigen van Gods liefde voor de 
andere mens. 

• Wordt de nadruk gelegd op de gemeenschap (ge-
meente). Het christelijk geloof is geen individueel 
gebeuren. De gemeenschap met andere christenen is 
van levensbelang. 

De evangelische beweging in Gouda. In de periode van 
de opkomst van de evangelische beweging zijn er ook 
in Gouda diverse gemeenschappen ontstaan. Hieronder 
worden de huidige benoemd en kort beschreven.

De Vrije Evangelische Gemeente Gou-
da. Deze gemeente is sedert 1933 ge-
vestigd als veg in Gouda en komt samen 
in de voormalige Joodse synagoge uit 
1827 aan de Turfmarkt.

De historie van dit gebouw gaat ech-
ter verder terug, tot de 17e eeuw, omdat hier de schuil-
kerk stond van een Doopsgezinde gemeente.

De veg is aangesloten bij de Bond van Vrije Evange-
lische Gemeenten in Nederland, welke tussen 1890 en 
1900 is ontstaan. Zij richtten zich vooral op de heersende 
armoede en de gemeente in Gouda werd daar ook mee 
geconfronteerd. Financieel was dat heel moeilijk en een 
bredere basis werd gevonden in het contact met stadse-
vangelisatie Jeruël te Rotterdam. In Gouda werd onder 
dezelfde naam de Evangelisatie Jeruël gesticht en veel 
werk werd in de achterbuurten verricht. 

In de jaren twintig van de vorige eeuw werden veel 
contacten onderhouden met diverse veg’s en ontstond 
uitbreiding van activiteiten. Dit leidde uiteindelijk tot 
stichting van een veg in Gouda in 1932.

De Parousia gemeente houdt haar diensten in een de-
pendance van de scholengemeenschap De Goudse Waar-
den aan de Kanaalweg 31. De gemeente telt ongeveer 
vierhonderd leden en vaste bezoekers.

Zij noemen zich “een groep gelovigen uit Gouda en 
omstreken, die bij elkaar komen om elkaar te ontmoe-

ten, uit de Bijbel te lezen 
en om vervolgens het ge-
leerde in praktijk probe-
ren te brengen”. Zij wil-

len daarbij een gemeente zijn, die midden in de wereld 
staat en mensen wil helpen Jezus Christus te volgen.

Oorspronkelijk actief als cama-gemeente, is zij thans 
onderdeel van de landelijke groep Alliantie van Baptisten 
en cama (de zogeheten abc-gemeenten). 

Met het Griekse woord Parousia wordt de verwachting 
van de komst van Christus aangegeven. 

Rafaël Gouda. Het He-
breeuwse woord Rafaël 
betekent letterlijk ‘door 

God hersteld, genezen’. De Rafaëlgemeenschap Gouda 
bestaat uit een netwerk van huisgroepen, die de kracht 
van Gods liefde met woord en daad de wereld willen in 
brengen. Zij komen ’s zondags samen in een ruimte van 
de scholengemeenschap De Goudse Waarden.

De bijeenkomsten worden gekenschetst als een ba-
sisplaats, een veilige plek van herstel, van bemoediging, 
een plaats om te leren zonder veroordeling. 

De Vergadering van Gelovigen. Hoewel deze gemeen-
schap (Vergadering) niet meer in Gouda als zodanig bij-
eenkomt, zij toch iets over de aard en geschiedenis ver-
meld. Het in opdracht van de Goudse koopman Pieter 
de Raadt gebouwde (kerk)gebouw aan de Peperstraat 20 
was bestemd als vergaderlokaal voor de Vergadering der 
Gelovigen. Deze godsdienstige bijeenkomsten zijn ge-
baseerd op het bijbelboek Mattheüs 18, waarin een uit-
spraak van Jezus wordt vermeld: “Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.” 
Er is geen structuur, geen vaste voorganger, iedere man-
nelijke gelovige kan het woord voeren. Na het overlijden 
van De Raadt verkocht zijn weduwe het lokaal, dat nu 
in gebruik is voor algemene vergaderdoeleinden. Thans 
hebben een aantal van de gelovigen een thuis gevonden 
in de gemeente De Levende Steen (zie hieronder). 
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De christengemeente De 
Levende Steen houdt haar 
samenkomsten in het ge-

bouw van de Livingstoneschool aan de Livingstonelaan 
60. De gemeente is relatief klein van omvang (ca. 60 per-
sonen), maar daardoor is er een informele sfeer met veel 
aandacht voor elkaar. Zij voelen zich door hun geloof in 
Christus verbonden met alle christenen. 

De Levende Steen heeft zijn historische wortels in 
de zogeheten Vergadering van gelovigen. Deze kwam 
sinds 1897 in Gouda bijeen aan de Peperstraat 20. Die 
gemeenschap is enkele jaren geleden opgeheven. Veel 
voormalige leden zijn nu lid van De Levende Steen , naast 
mensen uit andere geloofsrichtingen en mensen, die re-
cent tot geloof gekomen zijn. Kenmerkend voor deze ge-
meenschap was en is de actieve deelname van de leden 
aan de samenkomsten. Er is geen vaste voorganger of 
predikant; er zijn een aantal eigen sprekers met eens in 
de maand een gastspreker vanuit verschillende kerken, 
gemeentes. 

Het Evangelisch Centrum De 
Rivier is ontstaan in 2007, 
maar de voorgeschiedenis kan 
roerig genoemd worden. Men 

is begonnen als een zelfstandige gemeenschap, oor-
spronkelijk in een kleifabriek aan de Hollandse IJssel 
en daar is ook de naam van de gemeente geboren. De 
gemeente kon daar echter niet blijven en er volgde een 
jarenlange periode van verkassen van de ene locatie naar 
de andere in deze regio. In deze periode gebeurden er 
echter ook veel naar eigen zeggen ‘mooie dingen’.

Sedert 11 augustus 2013 is het Centrum in het bezit 
van een eigen gebouw, gelegen aan de Antwerpseweg 5, 
van waaruit alle activiteiten plaatsvinden.

The Blessing Gouda. Deze gemeente werd eind 1970 ge-
sticht door evangelist Johan Maasbach. Hij en zijn vrouw 
waren al sedert 1952 in Gouda actief met evangelisa-
tiewerk vanuit een klein gebouw, de Bethelkerk aan de 
Zeugstraat. Een doorbraak ontstond in 1958 na een gro-
te geestelijke opwekkingscampagne door de Amerikaan-

se evangelist T.L. Os-
borne in Den Haag. Er 
ontstonden meerdere 
z.g. Pinkster- en Volle 

Evangeliegemeenten en er werden allerlei activiteiten 
ondernomen. In 1979 werd de voormalig R.K. Sint Jozef-
kerk (later Gouwekerk genoemd) aan de Hoge Gouwe ge-
kocht voor een symbolisch bedrag van een gulden, maar 
met de verplichting tot onderhoud. De financiële lasten 
bleken, ondanks subsidie, uiteindelijk toch te zwaar voor 
de kleiner geworden gemeenschap en recentelijk is het 
gebouw verkocht. De zondagse samenkomsten vinden 
nu nog plaats in de Pastorie van het monumentale ge-
bouw, terwijl men op zoek is naar een andere locatie. 

De gemeente maakt deel uit van de Stichting Johan 
Maasbach Wereldzending te Den Haag, welke onder su-
pervisie van David Maasbach, de zoon van de inmiddels 
overleden Johan, staat. Deze organisatie richt zich ge-
heel op het uitdragen van het evangelie van Jezus Chris-
tus “in de kortst mogelijke tijd met de beste middelen, 
die ons ter beschikking staan” (TV, radio, films, campag-
nes, enz.).

Pinkstergemeente Morgen-
stond Gouda (pgmGouda). 

Als gevolg van bovengenoemde opwekkingscampagne 
van Osborne in Den Haag ontstonden ook de Pinkster-
gemeenten Morgenstond, waarvan de eerste werden 
gesticht door Peter Rothuizen. De naam Morgenstond 
komt van de gelijknamige wijk in Den Haag, waar de eer-
ste gemeente ontstond; hij duidt tevens op de verwach-
te wederkomst van Christus. 

Er was groei en er werden meerdere gemeenten ge-
sticht in en buiten Den Haag. De pgmGouda is gestart 
in 1981 vanuit een gemeente in Zoetermeer. De eerste 
plaats van samenkomst was in de Lagere Tuinbouw-
school aan de Sportlaan met ongeveer 25 personen. 

Gaandeweg werd de ruimte te klein en werd het hui-
dige pand, een voormalige tegelfabriek, aan de Lage 
Gouwe 204 gekocht. Na een grondige verbouwing werd 
het gebouw, genaamd De Gouden Aar, in 1988 in gebruik 
genomen. De benaming verwijst naar de Bijbelse beteke-
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Al met Al

De omvang van de evangelische beweging in Nederland 
is niet exact aan te geven. Dat heeft te maken met een 
aantal factoren, zoals: de afbakening van het begrip 
evangelisch; de organisatiegraad van de evangelische ge-
meenten en de verhouding tussen evangelische gemeen-
ten en christenen. Met dat laatste wordt bedoeld dat er 
in de loop der tijd ook een evangelisch gezinde stroming 
zowel binnen de protestantse als rooms-katholieke kerk 
is ontstaan. 

Bij een enige jaren geleden gehouden onderzoek naar 
de grootte van de groep evangelische christenen, kwam 
men uit op een schatting die lag tussen de 500.000 en 
860.000. In Gouda zijn er – wederom naar schatting – 
zo’n elfhonderd christenen lid of vaste bezoeker van een 
evangelische/pinkstergemeente. 

Al met al lijkt de evangelische beweging na een onstui-
mige groei nu redelijk gestabiliseerd en is het een vaste 
factor binnen christelijk Nederland geworden. 

nis van rijke oogst, maar de gemeente wil ook als ‘Gou-
denaar’ te midden van de Goudse gemeenschap dienst-
baar zijn. 

De pgmGouda maakt deel uit van een samenwerkings-
verband van evangelische- en pinkstergemeentes, de 
zogeheten Morgenstondbeweging, maar met elk daarin 
een eigen identiteit en relatieve zelfstandigheid. De 
groep bestaat thans uit een 14-tal gemeentes met ver-
schillende benamingen. De basis is de Bijbel als onbe-
twiste waarheid. Er is wel een gezamenlijke opgestelde 
geloofsovertuiging, maar binnen dat kader vullen de ge-
meentes dat op hun eigen wijze in. “Eenheid in verschei-
denheid” is het overheersende thema. 

Levende Steen Ministries. Deze zich ministries noe-
mende gemeenschap is de jongste loot aan de stam van 
evangelische bewegingen in Gouda (niet te verwarren 
met de eerder beschreven christengemeente De Levende 
Steen). 

De groep is naar eigen zeggen een “ministry met lie-
den uit alle windstreken en waarbij Gods bovennatuur-
lijke kracht centraal staat in hun meetings.” Locaties 
worden aangeduid met campusses, die geleid worden 
door een Apostolisch Team met missionaire en pastorale 
opdracht. Zij worden aangesteld en staan onder leiding 
van apostel Edgar Holder en zijn vrouw pastor Irma van-
uit het Dome-kerkgebouw in Spijkenisse. 

De campus Gouda houdt zijn diensten in het Centrum 
Irishof aan de Middenmolenplein 229.
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Bevindelijk leven in Gouda

J. Mastenbroek

Een stad met ruim 70.000 inwoners telt ui-
teraard een aantal kerkgebouwen. Van al die 
kerken staat er één, de oudste en bekendste 
kerk van Gouda, op een enkele minuut lopen 
verwijderd van Stadhuis en Markt: de Sint-
Janskerk. Als het ware heenwijzend naar 
vervlogen tijden, toen er van een scheiding 
tussen kerk en staat nog geen sprake was. 
We gaan andere kerken voorbij en beper-
ken ons tot enkele kerkformaties die direct 
of afgeleid uit de Afscheiding van 1834 zijn 
voortgekomen. Het Goudse protestantisme 
kent uit die ene wortel vele vertakkingen 
en zijscheuten. Zo goed als Gouda rooms-
katholieken en oud-katholieken telt, worden 
er ook langere tijd gereformeerden en (vrije) 
oud-gereformeerden aangetroffen. 

Bevindelijken

In de negentiende en twintigste eeuw ontstonden er 
binnen Gouda gemeenten en ook kerkgebouwen van de 
Afscheiding: de Gereformeerde kerk, de Christelijke Ge-
reformeerde kerk en later de kerk van de Gereformeer-
de Gemeente (na omzwervingen Ronsseweg en Nieuwe 
Gouwe Oostzijde) en van de Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland (Stationsplein en Gerbrandyweg). 

De Vrij Evangelische Gemeente, het Apostolisch Ge-
nootschap, de Jehova’s Getuigen, de Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Cra-
bethstraat en de Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) 
passeren we. Evenals de Lutherse, Doopsgezinde, Re-
monstrantse, Vrijzinnige en Evangelische (Pinkster)
gemeenten. We richten ons op, zoals men die noemt, 
de ‘bevindelijken’. Van oorsprong bedeeld met de sma-
lende, maar terechte bijnaam ‘Zwartekousenkerken’. Er 
waren kerkjes van (vrije) oud-gereformeerde snit, zoals 
de niet meer bestaande Christelijke Gereformeerde Ge-
meente, niet te verwarren met de Christelijke Gerefor-
meerde kerk De Lichtwijzer aan de Hoge Gouwe 141. Deze 
gemeente heeft wortels vanuit de Afscheiding en is sinds 
1894 in Gouda gevestigd. Voordien kwam de gemeente 
samen in de zaal Oranje-Nederland. Het huidige kerkge-
bouw is in 1927-1928 gebouwd. Het orgel heeft oudere 
papieren en dateert uit 1805.

Honderd biggen, een gulden per stuk

De Christelijke Gereformeerde Gemeente ontstond in 
1962 en werd bediend door ds. J.W. Kloot (1915-1988), 
een veehouder uit Gouderak. Kloot was in 1954, nadat 
hij al drie jaar in den lande was voorgegaan in (vrije) 
samenkomsten, lerend ouderling geworden van een 
Christelijke Gereformeerde Gemeente in Gouderak, 
die in datzelfde jaar werd geïnstitueerd. Deze geeste-
lijke arbeid wist hij te combineren met zijn veehouderij. 
Vanuit zijn op principiële gronden stoelende weigering 
om op overheidsbevel zijn vee te laten inenten, zijnde 
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Ketterij voor. Voor het houden van deze dienst werd de 
kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Ronsseweg 
belangeloos ter beschikking gesteld. 

Voorzienigheidskapel

De voortzetting van de gemeente van ds. Kloot kwam 
vanaf circa 1986 samen in de Voorzienigheidskapel. Dat 
was in een herenhuis annex winkelpand aan de Hoge 

in strijd met vraag en antwoord 10 van de Heidelbergse 
Catechismus, werden zijn 28 koeien door de sterke arm 
weggehaald. Daardoor verloor hij een groot deel van zijn 
inkomen. Een schadevergoeding weigerde hij, eveneens 
uit principiële overtuiging. 

Kloot probeerde nog vier jaar zijn dagelijks werk voort 
te zetten, maar alles wat hij ondernam, mislukte. Hij 
dacht met een nieuwe veestapel zijn bedrijf te redden. 
Echter, al het jonge hoornvee stierf en toen hij op var-
kens overging kelderden de prijzen waardoor hij slechts 
voor honderd biggen een gulden per stuk kreeg. Hij gaf 
het niet op en stapte toen noodgedwongen over op het 
houden van kippen. Dat leek goed te gaan. Maar toen hij 
zich daaruit financieel kon bedruipen, sloeg een ziekte 
onder het pluimvee toe en stierven ze bij bosjes. Eerst 
toen zag hij in al die tegenslagen Gods hand en gaf hij 
zich gewonnen om zijn boerenbedrijf te beëindigen en 
predikant te worden. Dat was in 1962. Zijn inkomen? Dat 
bestond uit giften die in elke kerkdienst in het eerste 
collectezakje werden gestopt. De collecteopbrengst op 
Dankdag 1973 was zodanig hoog dat hij er als aanden-
ken een reprint Statenbijbel voor kocht. Na zijn dood 
is deze geschonken aan de kerk aan de Nieuwe Gouwe 
Oostzijde. 

Trouw bediende ds. Kloot zijn gemeente. Elke zondag 
hield hij twee diensten en ook elke woensdagavond was 
er kerk. Zijn wens om in later jaren aansluiting te zoe-
ken bij het landelijke verband van Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland bleef onvervuld. Wel kreeg hij 
toestemming om in enkele plaatselijke gemeenten van 
dit kerkverband voor te gaan. Zijn Goudse (vrije) ge-
meente kwam samen aan de Turfmarkt, in een gebouw 
achter de voormalige synagoge en bestond uit ongeveer 
veertig leden. De naam werd naderhand gewijzigd in 
Oud Gereformeerd. In de volksmond gebruikte men voor 
dit gebouwtje een andere benaming, die we hier ach-
terwege laten omdat deze haaks staat op het Algemeen 
Beschaafd Nederlands. In 1978 was de gezondheidstoe-
stand van dominee Kloot zodanig dat het preken niet 
meer ging. Hij overleed geheel onverwacht, terwijl hij in 
zijn tuintje achter zijn woning aan de Tweede Kade 64 de 
bloemen verzorgde. In de rouwdienst ging ds. M. van de 

Hoge Gouwe 157 ooit de Voorzienigheidskapel, nu een antiek- en 
brocantezaak  ( foto Nico J.Boerboom)
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zijn royale woning aan de Zeugstraat 76. “Nu staat het 
cijfer zeven voorop, dat betekent zegen!”, zei de voor-
ganger. Maar de gemeente verliep wegens vergrijzing. 

Van Welzen had een veelbewogen leven. Zijn jeugd-
jaren kenmerkten zich door vroomheid, die hem de 
bijnaam ‘kwezeltje’ opleverde. Hij wist van aanpakken; 
zijn vader was óf werkloos óf failliet en dat probeerde 
de zoon in zijn eigen leven te voorkomen. Hij werd bak-
ker en later fabrikant in suikerwerken. In 1927 hield hij 
zijn eerste spreekbeurten. Vijf jaar later werd hij in zijn 
geboortestad Rotterdam tot predikant bevestigd in een 
vrije gemeente, die dus niet bij een bestaand kerkge-
nootschap was aangesloten. Elke zondag hield hij drie-
maal kerkdienst. Zijn gemeente zong de psalmen uit de 
berijming van Petrus Datheen uit 1566. Hij nam een be-
roep naar Gouda aan. In zijn afscheidspreek van zijn Rot-
terdamse gemeente voorspelde hij dat een derde deel 
van Rotterdam verwoest zou worden. Dat gebeurde vijf 
jaar later, door het bombardement op 14 mei 1940. In 
Gouda ging hij voor in een gebouw aan de Peperstraat, 
Tot heil des volks. Inmiddels had hij zijn gemeente de Ne-
derduits Gereformeerde Gemeente genoemd. Trouw kon 
hem niet ontzegd worden; hij heeft in zijn Goudse jaren 
voor 38 beroepen uit andere gemeenten bedankt. Hij gaf 
een eigen maandblad uit, De Trompet genoemd. 

Van Welzen schreef een autobiografie onder de veel-
zeggende titel Vóór de Wijngaard, In de Wijngaard, Dóór 
de Wijngaard, alles vanachter zijn typemachine. Bij ge-
brek aan kopieerapparatuur (die toen nog niet bestond) 
typte hij complete boeken over, onder anderen van 
de Engelse prediker John Bunyan, bekend van zijn we-
reldberoemde boek De christenreis. Die boeken liet hij 
vervolgens stencilen en inbinden, terwijl ze nog wel an-
tiquarisch te krijgen waren. Maar als hij zelf door de in-
houd werd gepakt, spaarde hij kosten nog moeiten om 
er ook gemeenteleden in te laten delen. 

Aanvankelijk woonde Van Welzen aan de Westhaven 19 
en Turfmarkt 54. Van 1958 tot 1962 nam hij zijn intrek in 
de Crabethstraat (Eben-Haëzer) totdat hij naar de Zeug-
straat verhuisde. Hoewel hij Johannes heette, onderte-
kende hij zijn geschriften met John van Welzen. 

Gouwe 157, waar Krijn Hak, een voormalige aannemer en 
ouderling bij ds. Kloot, hem in 1978 als predikant opge-
volgd was. Het oude gebouwtje waarin ds. Kloot voor-
ging werd niet langer gebruikt; aannemer Hak had eerst 
nog een kerkje gebouwd op de plaats van het eerdere. 
Toen hij erachter kwam dat de grond waarop de kerk 
stond verzekerd was, zag hij dit als een belemmering om 
daar te blijven preken. Vervolgens vergaderde hij met 
enkele gezinnen in zijn royale woning aan het Van Ber-
gen IJzendoornpark. Wegens ruimteproblemen betrok 
hij later een andere plaats van samenkomst, de Voorzie-
nigheidskapel, voorheen een stoffeerderijwinkel. Nu is in 
dit pand Brocante Rossetti gevestigd. 

De naam van deze ‘kapel’ was in grote letters aange-
bracht op het glazen bovenlicht van de entree. Hak had 
aanvankelijk een bloeiend bedrijf in Polsbroek, een tim-
merfabriek annex aannemerij. Vanwege zijn bezwaar om 
op zondag naar Gouda te rijden om voor te gaan in de 
gemeente, verkocht hij zijn zaak en kocht hij een woning 
aan het Van Bergen IJzendoornpark om zodoende dicht 
bij zijn gemeente te wonen. 

Ook deze gemeente ging teloor. Er zat geen groei in 
en bleek op den duur ook niet meer levensvatbaar. Ze 
was slechts klein in ledental en niet aangesloten bij welk 
kerkgenootschap dan ook. Maar vanzelfsprekend van 
orthodoxe snit. Dominee Hak ging weer terug naar Pols-
broek en heeft daar nog circa twee jaar in de stal van 
een boerderij gepreekt. Zondags bestond zijn gehoor 
uit twee gezinnen die in deze boerderij woonden. In de 
weekdiensten kwam er ook een aantal Goudse gezin-
nen naar zijn prediking luisteren. In 1987 betekende een 
hartkwaal het einde van zijn leven. Hij was toen nog maar 
41 jaar oud. Circa vijftig mensen sloten zich toen aan bij 
het Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel, waar zij 
uitsluitend op woensdagavond kerkten vanwege het be-
zwaar tegen rijden op zondag.

Dominee Van Welzen

Gouda kende een markante prediker: ds. Joh. van Wel-
zen (1887-1973). Hij hield kerkdiensten in zijn woning 
aan de Crabethstraat 67. Later verhuisde de groep naar 
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naar Gouda. Een ontnuchtering voor dominee Van den 
Broek, die bij zijn terugkeer een ander in zijn plaats zag. 
Hij nam prompt een beroep aan naar een gemeente te 
Nieuw-Amsterdam en Wessels werd de vaste voorganger 
in Gouda. 

Wessels liet enkele preken drukken. Het was zijn wens 
om een verklaring over de Openbaring van Johannes te 
schrijven, maar zover kwam het niet. Aan de voorberei-
dingen op de zondagse preken had hij zijn handen meer 
dan vol. Gelet op het feit dat Wessels een gebrocheerde 
preek bij de eerder genoemde Maaskant liet uitgeven, 
is het niet onwaarschijnlijk dat zijn gemeente ook enige 

‘De man van de zeven gemeenten’

Er was een gebouwtje aan de Wilhelminastraat, waar 
begin vorige eeuw reizend prediker Jac. van Leeuwen 
Pzn. voorging. Deze voorganger werd wel ‘de man van 
de zeven gemeenten’ genoemd. Die naam had niets te 
maken met de bekende zeven gemeenten in Klein-Azië, 
maar had een andere achtergrond. Van Leeuwen was als 
dominee verbonden aan zeven gemeenten: Aalsmeer, 
Barneveld, Dordrecht, Gouda, Hilversum, Rotterdam en 
Utrecht. Hij reisde met een koetsje van plaats tot plaats 
en als hij ergens het Heilig Avondmaal moest bedienen, 
nam hij in een bruingelakte houten kist zijn eigen avond-
maalstel mee, bestaande uit wijnkan, broodschaal en of-
ferschaaltjes. Dit avondmaalstel bevindt zich in de The-
ologische School van de Gereformeerde Gemeenten in 
Rotterdam. Later kwamen er nog enkele andere groep-
jes bij dit zevental; Neerlangbroek, Elst (bij Amerongen) 
en Leusden. Om de beurt ging Van Leeuwen op zondag 
aanvankelijk in een van deze zeven gemeenten voor. 
Dat hield dus in dat hij eenmaal per zeven weken ook in 
Gouda diensten hield. In Aalsmeer was hij tot predikant 
bevestigd door zijn vriend Jan Verzaal, een Boskoopse 
kruidenier. Of deze bevestiging de toets van het kerk-
recht kon doorstaan is een andere vraag … Kortom, de 
kaart van kerkelijk Gouda was bont, kleurrijk, divers en 
wijdvertakt.

Nieuwehaven 55

Dan was er ook nog een gebouwtje achter het huis aan 
de Nieuwehaven 55 van ene Dijkshoorn, later jarenlang 
bewoond door ouderling P. Hoogendoorn, sigarenmaker 
van beroep, waar elke zondag een groepje mensen in 
de diensten samenkwam. Voorgangers waren de predi-
kanten G. Plascher uit Rijssen en ds. Joh. van den Broek 
DJzn. Laatstgenoemde was vast aan deze Goudse groep 
verbonden. Toen hij van april tot augustus 1882 gemeen-
ten in Zuid-Afrika ging bezoeken, ging ds. M.J. Wessels 
in zijn plaats in Gouda voor. Wessels, die toen nog in 
Utrecht woonde, beviel de hoorders beter dan hun ei-
gen voorganger Van den Broek. In juni 1882 verhuisde hij 

Nieuwe Haven 55 voorzijde (foto Nico J.Boerboom)
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Nieuwe Haven 55 achterzijde (foto Nico J.Boerboom)

Van Oranje-Nederland naar de Stationspleinkerk

Er is nog méér over kerkelijk Gouda te melden: het kerk-
gebouw aan het Stationsplein, dat nu behoort tot de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Officieel heet 
deze kerk Oranjekerk. In de wandelgangen spreekt men 
over de Stationspleinkerk. Deze kerk is de opvolger van 
zaal Oranje-Nederland (voorheen Turfmarkt 54-56). Dit 
gebouw was eerst in eigendom bij uitgever B.H. Maas-
kant, die prekenboekjes en andere stichtelijke lectuur 
uitgaf. Hier werd op 12 juli 1908 de Gereformeerde Ge-
meente geïnstitueerd. Voor die tijd waren er twee par-
ticuliere woningen beschikbaar gesteld waarin een aan-
tal mensen op zondag samenkwam. Er werd dan uit een 
prekenboek voorgelezen. Het ene groepje kwam samen 
bij W. Broer aan de Raam 44 en de andere groep aan de 
Boelekade 127 bij C. Hoogendoorn. De bezoekers waren 
uit onderscheidene kerken en groepen afkomstig, waar 
naar hun inzicht de leer der waarheid verwaterde en het 
fijne goud verdonkerde. Later gingen de bezoekers van 
deze beide groepen samen en kerkten ze dus in de zaal 
Oranje-Nederland aan de Turfmarkt. Aanvankelijk ver-
huurde Maaskant zijn zaal aan de gereformeerden. Maar 
toen hij hoorde dat zij plannen hadden om verderop aan 
de Turfmarkt een eigen kerk te bouwen, zag Maaskant 
zich in zijn inkomsten behoorlijk aangetast. Toen in 1887 
de Turfmarktkerk gereed kwam, maakte de groep waar-
uit de Gereformeerde Gemeente is voorgekomen gebruik 
van zaal Oranje-Nederland. In 1931 kwam er voor de ge-
reformeerden een nieuwe Turfmarktkerk, als opvolger 
van de kerk uit 1887. Knap ingewikkeld allemaal!

Kerkdiensten en worstelaars

Maaskant was een zakenman; hij haalde eruit wat hij er-
uit kon halen. Het gebouw kreeg een multifunctionele 
bestemming. Zondags kerkte de gemeente daar en door 
de week waren er allerlei seculiere activiteiten. Als het 
maar de nodige huurpenningen opbracht. Politieke sa-
menkomsten van verscheidene kleur, muziekuitvoerin-
gen en zelfs bedenkelijke optredens van worstelaars! 
Op de begane grond van dit twee verdiepingen tellen-

tijd gebruik heeft gemaakt van de lokaliteiten van deze 
uitgever. In 1889 vertrok Wessels naar Den Haag. Daar 
werd hij voorganger van een vrije Oud Gereformeerde 
Gemeente, een groepje van circa twintig hoorders. In 
1910 is Wessels overleden, 69 jaar oud.

Ook in de Heerenstraat 5 was een godsdienstige sa-
menkomst. Begin 1930 werden daar door een groepje 
malcontenten leesdiensten verzorgd. Twee diensten op 
zondag; op dinsdagavond ging regelmatig ds. B. Toes, 
predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Ne-
derland te Kinderdijk daar in de prediking voor. 



100

Ti
di

ng
e 

20
17

en kosterswoning, alsook de inventaris en het orgel was 
een bedrag gemoeid van ƒ 88.655,-. 

Installatiebedrijf N.W. Schreuder uit Amersfoort legde 
in deze kerk centrale verwarming aan; een luxe die in die 
tijd nogal wat kerkgebouwen moesten ontberen. In het 
kerkelijk weekblad De Saambinder adverteerde dit be-
drijf dat ook deze kerk verwarming van Schreuder heeft: 
“Daar gingen zelfs de mensen uit de Ger. Kerk te kerk 
omdat het daar zoo lekker warm was!”

Toen een jaar later de fraaie pastorie werd gebouwd was 
het geheel compleet. Het leek er enkele jaren geleden 
op dat de dagen van deze pastorie geteld waren; door 
de gemeentelijke stadsontwikkeling in de zogenaamde 
Spoorzone was het aanvankelijk de bedoeling dat het 
pand door de sloophamer zou worden geveld. Er zou een 
grootscheepse winkelpromenade worden ontwikkeld. 
Die plannen haalden het niet. Bekende predikanten die 
aan deze gemeente verbonden waren, zijn dr. C. Steen-
blok, ds. F. Mallan en ds. A. van den Berg. Sinds kort is 
de pastorie vergaderruimte.

De man met de lange baard

Een gewaardeerde ouderling – zonder al die andere 
ambtsdragers tekort te doen natuurlijk – was de patriar-

de pand was in het eerste gedeelte de boekhandel van 
Maaskant gevestigd, daarachter bevond zich een ver-
huurde woning, dan een open ruimte, gevolgd door een 
kerkenraadskamer met daar weer achter de kerkzaal. 
Van brandweerinspecties en veiligheidseisen was toen 
nog geen sprake!

De toeloop bleef groeien. Er ontstonden ruimtepro-
blemen. Klapstoeltjes moesten oplossing bieden. Ze 
werden in het gangpad geplaatst. Als de kerkenraad dan 
bij de aanvang van de diensten binnenkwam en naar vo-
ren liep, moesten ze worden ingeklapt om de broeders 
vrije doorgang te geven, zo overvol was het. Het pand 
ging later over in handen van een dochter van Maaskant. 
Zij bood in 1920 het gebouw te koop aan. Voor 14.000 
gulden kocht de Gereformeerde Gemeente dit pand. 
Maar vanwege de gestage groei – er kwamen steeds weer 
gezinnen over uit onder andere de Nederlands Hervorm-
de en de Gereformeerde Kerk – werd in 1932 uitgekeken 
naar een geschikte locatie om een kerk te bouwen.

 Ten slotte werd in 1935 besloten om naast het trein-
station een kerk te bouwen. In rap tempo werden de 
plannen omgezet in daden. Op 21 april 1936 werd de 
bouw aanbesteed aan de plaatselijke aannemer firma 
C.J. Smit, die tot deze gemeente behoorde. Het was in 
de dertiger jaren een moeilijke tijd; ons land zuchtte on-
der de economische crisis. Er waren dan ook heel wat ge-
gadigden, maar Smit was met ƒ44.877,- de laagste van 
de achttien inschrijvers. Ook de onderaannemers waren 
mensen uit ‘eigen kring’: metselbedrijf F.K. van Winger-
den, machinaal timmerwerk leverde firma N. Verdouw en 
het loodgietersbedrijf van B. van der Valk zorgde onder 
andere voor de koperen spits op het dak. 

Nog geen negentigduizend gulden!

Ds. A. de Blois legde op 20 juli 1936 de eerste steen voor 
de nieuwe kerk. Niet zoals gebruikelijk aan de buitenkant 
van het gebouw, maar in het portaal van de hoofdingang. 
In een ongelooflijk krap tijdsbestek van vier en een halve 
maand kwam de kerk gereed. Op 8 december werd de 
eerste dienst gehouden. Met het gehele complex, be-
staande uit kerkgebouw, vergaderzaal, consistoriekamer 

Ds. F.Mallan
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C.H.A.Kamermans

chale C.H.A. Kamermans (1880-1973), die de gemeente 
van 1926 tot 1948 als ouderling en daarvoor al een jaar 
als diaken gediend heeft. Met zijn lange baard was hij een 
bekende verschijning. Hij woonde Achter de Vismarkt, 
waar hij een schildersbedrijf had. In 1946 sloot hij zich 
aan bij de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, 
dat samenkwam in het niet meer bestaande kerkje aan 
de Zuidkade. Daar is hij nog een aantal jaren in de lees-
diensten voorgegaan. Wegens bezwaren tegen rijden op 
zondag, liep hij de eerste jaren uit Gouda naar het Wad-
dinxveense kerkje en weer terug. Toen zijn gevorderde 
leeftijd hem dat bemoeilijkte, reed hij zaterdagsavonds 
naar Waddinxveen en logeerde daar dan tot maandag, 
om dan weer terug te keren.

Tienduizend dakpannen sneuvelden

De oorlogsjaren hebben de Oranjekerk bepaald geen 
goed gedaan. Drie dagen na het uitbreken van de oor-
log kreeg de kerkenraad al opdracht om de kerk onmid-
dellijk te ontruimen. Het kerkgebouw moest dienen om 
evacués op te vangen. Voornamelijk vluchtelingen uit de 
zwaar getroffen Rotterdamse binnenstad. Werk aan de 
winkel … alle banken moesten uit de kerk en werden on-
der dekzeilen buiten opgeslagen. De kerkvloer werd met 
een laag stro bedekt en gereed gemaakt voor opvang.

Op maandag 6 november 1944 lag de kerk in de vuur-
linie bij het bombardement op het stationsgebouw. Dat 
veranderde in een rokende puinhoop. De kerk liep hierbij 
zware schade op. Er werden tienduizend pannen van het 
dak geblazen, bijna alle glas-in-loodramen werden ver-
nield en ook het interieur moest het gedeeltelijk ontgel-
den. De herstelkosten worden geraamd op zo’n tiendui-
zend gulden. In februari 1945 kan de gemeente weer in 
de eigen kerk samenkomen, nadat vanaf half november 
1944 gebruik mocht maken van de gereformeerde Turf-
marktkerk. 

Stationsplein-Ronsseweg-Nieuwe Gouwe Oostzijde

In 1953 voltrok zich een scheuring binnen het landelijke 
kerkverband. Ook de Goudse gemeente viel in twee de-
len uiteen. Kerk en pastorie werden na een rechterlijke 
uitspraak toegewezen aan de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland, de naam van het nieuwe kerkverband. In 
1959 werd Gereformeerde Gemeente daardoor dakloos. 
De Turfmarktkerk was vanaf dat jaar het toevluchtsoord 
voor de Gereformeerde Gemeente, die het zonder eigen 
kerkgebouw moest stellen. Totdat zij in 1965 een nieuwe 
kerk aan de Ronsseweg in gebruik nam, tegenover het 
Groene Hartziekenhuis. Vanwege de groei ontstond er 
een tekort aan zitplaatsen in dezer kerk. Mede door 
strengere eisen van de brandweer en beperkte parkeer-
voorzieningen werd naar een andere locatie uitgezien. 
Deze werd gevonden aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 
De eerste dienst in de nieuwe kerk met bijna 1200 zit-
plaatsen werd gehouden op Dankdag 5 november 2008. 
Op 18 november volgde de officiële ingebruikname. 
Vanwege de bijzondere architectuur van dit kerkgebouw 
heeft een deel van de Goudse bevolking in de wandel-
gangen daar namen voor bedacht: ‘het strijkijzer’ en ‘de 
mijter’. Met een link naar Rome wordt ook wel gezegd: 
‘de Sint Clementskerk’ als knipoog naar de predikant die 
sinds 2000 aan deze gemeente verbonden is: dominee 
G. Clements …
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Gerbrandyweg

In 1980 voltrok zich binnen de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland, de gemeente die in de kerk aan het Sta-
tionsplein samenkomt, een scheuring. Deze had in na-
volging ook in enkele andere plaatsen een scheiden van 
wegen tot gevolg. Ongeveer de helft van de leden van de 
Stationspleingemeente trad uit het landelijke kerkver-
band. Degenen die het verband trouw wensten te blij-
ven, kerkten vanaf die tijd op andere plaatsen, het langst 
nog, vanaf 1984 tot 1993 in de Turfmarktkerk. Er werd 
naar een geschikte locatie gezocht om een kerkgebouw 
te laten verrijzen. Deze werd ten slotte gevonden aan 
de Gerbrandyweg, na enkele vergeefse pogingen elders. 
Sinds oktober 1993 heeft de gemeente daar een fraai en 
doelmatig kerkgebouw. De gevolgen van de scheuring 
van 1980, waardoor de gemeente aan het Stationsplein 
van december 1980 tot februari 2009 behoorde tot het 
kleine verband van de Gereformeerde Gemeenten in Ne-
derland (buiten verband), werden dus weer ongedaan 
gemaakt doordat de Stationspleingemeente terugkeerde 
tot het oude kerkverband. Als bijzonderheid vermelden 
we nog dat van 2010-2011 beide gemeenten gelijktijdig 
een eigen predikant hadden. Ds. A. Schultink diende van 
2010 tot 2015 de Stationspleingemeente en ds. A. Geu-
ze stond van 2007 tot 2011 aan de gemeente die in de 
Gerbrandyweg samenkomt. Dit is des te meer bijzonder, 
aangezien het twee van de zes predikanten betreft die in 
dit kerkverband dienen.

Ten slotte

De opdracht voor dit artikel was om ook het anekdo-
tische element aandacht te geven. Dat was een lastige 
opgave. Hier en daar treft de lezer wellicht een passage 
aan die voor een glimlach zorgt. Vanzelfsprekend bevat 
de kerkgeschiedenis anekdoten. Maar helaas zijn er veel 
meer zaken die tot verdriet aanleiding zouden moeten 
geven: de verbrokkeling en versplintering van wat eens 
de oude en ongedeelde vaderlandse kerk was. Het moge 
niet onvermeld blijven dat in enkele kerken geregeld 
wordt gebeden of gemeenten die nu nog gescheiden 
naast elkaar leven, en die in waarheid bijeen behoren, 
ook bijeengebracht zouden mogen worden. 

Wellicht duizelde het de lezer om over zoveel kerken 
en kerkjes, over scheuring en heling te lezen en is men 
de draad kwijtgeraakt. Begrijpelijk voor ‘een vreemde-
ling in Jeruzalem’, een ‘buitenstaander’. De wortel van 
al deze kerken ligt in 1517. Maar helaas wel diep onder 
de grond …

Volledig zijn we in dit artikel niet; daar zou een com-
plete Tidinge mee gevuld kunnen worden en dat was niet 
de bedoeling. Het ging erom een dwarsdoorsnede te 
geven van de veelkleurigheid van een smaldeel van het 
Goudse kerkelijke leven in verleden en heden. Ook al 
domineerde in deze beschreven veelkleurigheid de kleur 
zwart ...
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lezingen 2017
22 mei: Christiaan van der Spek
Het Nederlandse leger onder Napoleon

10 juni: ‘Dwars durven zijn’ 
Goudse manifestatie in het kader van Refo500

23 oktober: Mirjam van Veen: 500 jaar Reformatie 
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Gereformeerde Kerk van Gouda en glasfabriek 'De 
Lek' te Schoonhoven. Hij is medewerker van het 
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Gemeente Gouda (Nieuwe Gouwe Oostzijde) 



104

Ti
di

ng
e 

20
17

De Hervormde Gemeente van Gouda 1572-2017 
U.G.M. Doedens 

De Gereformeerde Kerk van Gouda 1849-2016
J.M. ten Napel 

De Lutherse Gemeente van Gouda
J.J.H.Bik

Doperse sporen in Gouda
P.H.A.M. Abels 

De Waalse Gemeente te Gouda 1624-1817
H. van Dolder-de Wit 

Opkomst van de evangelische beweging in de Reformatie 
A.J.Dijkstra 

Bevindelijk leven in Gouda
J. Mastenbroek 

49

58

67

73

82

90

95

tijdschrift van de historische vereniging die Goude


