
Een lange lap grond tussen straat 
en spoor met een wat 
verscholen kapel. Wil je de grote 
en kleine monumenten van de 
rooms-katholieke begraafplaats 
aan de Graaf Florisweg zien, dan 
kun je niet zomaar langslopen, 
maar moet je echt even van de 
weg af. Als je die moeite neemt, 
vind je een opvallend gebouw 
in neoromaanse stijl, bijzondere 
glas-in-loodramen, een bijna 
driehonderd jaar oude klok en 
enkele oorlogsgraven met een 
Gouds verhaal.

Eind negentiende eeuw eisen 
katholieken overal in Nederland 
steeds vaker hun rechten op. 
Deken en pastoor Petrus 
Malingré richt in Gouda enkele 
katholieke verenigingen en 
stichtingen op, laat in de 
binnenstad een kerk bouwen (de 
Kleiwegkerk, in 1965 gesloopt) en 
net daarbuiten een begraafplaats 
aanleggen, compleet met kapel en 
doodgraverswoning. Twee Goudse 
parochiebesturen kopen in 1890 
samen een weiland aan de Oude 
Gouwe (nu Graaf Florisweg) om 
deze katholieke begraafplaats 
mogelijk te maken. 

De van andere prominente 
-vooral rooms-katholieke-
Goudse gebouwen bekende 
architect Christianus Dessing 
tekent voor het ontwerp. In april 
1891 is de rouwkapel af en heeft 
de eerste begrafenis plaats. De 
uitvaartmis moet dan nog wel in de 
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Sint-Jozefkerk, waar nu de 
Gouwekerk staat, worden 
gehouden omdat de rouwkapel 
nog niet is gewijd. Sindsdien 
hebben duizenden katho-
lieke Gouwenaars hun laatste 
rustplaats aan de Graaf Floris-
weg gevonden. Een van hen is 
‘bouwpastoor’ Malingré, die er 
in 1909 een ereplaats kreeg. 

De kapel wordt met haar 
interieur beschouwd als een 
mooi voorbeeld van laatne-
gentiende-eeuwse katholieke 
architectuur en heeft cultureel-
historische waarde. In 1930 
heeft glazenier Alex Asperslagh 
er glas-in-loodramen met 
gestileerde figuren en motieven 
in aangebracht die nog steeds 
modern aandoen.  De klok van 
de gesloopte Kleiwegkerk be-
vindt er zich sinds 1964. Het is 
een bescheiden klok die in haar 
klokkenstoel hangt, maar ze is 
wel zo’n 275 jaar oud en daar-

mee het oudste monument van 
de begraafplaats! Er zijn ook 
sporen van Eerste en Tweede 
Wereldoorlog. Enkele graven 
vertellen verhalen van Goudse 
oorlogsslachtoffers. Zo vinden 
we er het graf van de geëxe-
cuteerde en later herbegraven 
verzetsheld Abraham de Korte, 
maar ook de zerk voor de bij 
het bombardement op het Sint 
Jozef Paviljoen eind november 
1944 omgekomen zusters. Ver-
der is er op 20 december 2018 
een gedenksteen onthuld voor 
de 160 Belgen die tijdens WOI 
in Vluchtoord Gouda zijn om-
gekomen. In veel opzichten dus 
een sprekend monument om 
even zwijgend bij stil te staan.

De RK begraafplaats aan de Graaf Florisweg

De Graaf Florisweg aan het begin van de twintigste eeuw. Vroeger heette deze weg de 
Oude Gouwe. (foto: SAMH)

De entree van de RK begraafplaats aan de Graaf Florisweg, met links van de ingang de beheerderswoning. (foto: Nico J. Boerboom)



In 1891 verrees deze rouwkapel in neo-romaanse stijl, ontworpen door 
architect C.P.W. Dessing. (foto: Jean-Philippe v.d. Zwaluw)

‘Bouwpastoor’ en deken van Gouda Malingré kreeg na zijn dood een ereplaats: 
centraal aan de achterzijde van de kapel, recht onder het Christusbeeld. 

(foto: Nico J. Boerboom)

In 1930 brengt glazenier Alex Asperslach glas-in-
loodramen in de rouwkapel aan. De figuren doen 
nog steeds fris en modern aan. 
(foto: Nico J. Boerboom)

Pastoor Malingré wijdt op 23 mei 1891 zelf de 
kapel en de begraafplaats. (De Maasbode, wijding 
23 mei 1891)

De apsis van de kapel met het bijzondere corpus. 
Dit corpus is afkomstig uit de in 1965 afgebroken 
Kleiwegkerk. (foto: Nico J. Boerboom)




