
1MEDEDEELINGEN 
OVER DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET 
TEGENWOORDIGE LIBRYE~ EN ARCHIEF~ 
GEBOUW AAN DE OOSTHAVEN TE GOUDA 

Het Librye- en Archiefgebouw was oorspronkelijk kapel van 
het voormalige St. Catharina-Gasthuis ,dat voor kort dienst 
deed als vluchtelingenoord en thans tot Stedelijk Museum wordt 
ingericht. Het St. Catharina-Gasthuis werd gesticht omstreeks 
1391; het was het gewone type van een middeleeuwsch gast
huis; niet alleen zieken, ·doch ook ouden . van dagen werden 
er in verpleeg-cl. De zorg voor de verpleegden was in- handen 
van nonnen. Overeenkomstig de bestaande gewoonten beschikten 
de nonnen voor de vervulling van haar godsdienstplichten over een 
eigen kapel; deze kapel, die niet heel groot was, s'tond op de binnen
plaats van het gasthuis. Blijkbaar vonden de nonnen die kapel op 
den duur toch wel wat al te klein: zij kochten dan ook een stuk 
grond naast het gasthuis en bouwden daar een grooteren kapel 
op, ,,strecken-d~ tot voor aan de Haven". Die nieuwe kapel nu 
is het tegenwoordige Librye- en Archief gebouw. De kapel heeft 
een toren bezeten: deze toren is later, in het jaar 1665, afge
broken. Uit den aard der zaak is van de geschiedenis der kapel. 
zoolang deze voor de nonnen dienst deed, weinig te vertellen; er 
is trouwens ook zoo goed als niets van bekend. Maar anders werd 
het, toen de kapel aan den R.K. eerediensl werd onttrokken. Dit 
gebeurde naar aanleiding van den overgang der stad naar den Prins 
in het jaar 1572. Spoedig hierna werden alle kloosters en kapellen 
geseculariseerd; de stad werd eigenares. 

Het spreekt vanzelf, dat de stad met al die kloosters en kapellen 
geen raad wisl. Dientengevolge werden er al spoedig verschillende 
van afgebroken, o.a. het Minderbroederklooster. De Gasthuiskapel 
bleef echter bestaan, maar een duurzame bestemming werd er niet 
dadelijk aan gegeven. Intusschen werd reeds vóór de secularisatie 
over de kapel beschikt. Dit blijkt uil de navolgende aanteekening 
in het Vroedschapsboek. gedateerd 8 Octoher 1572: 

"Is ter V roetschap in communicatie geleijt (medegedeeld), hoe 
datter veel gequetste soldaten comen en gezonden werden in ' t Con
vent (klooster) van St. Catharijne ende oock andere conventen ende: 



Repr. ,,Studio". 
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Naar een steendruk van G. ]. V erspuij. 



131 

oock 't gasthuys niet draechelijcken is ' t onderhout van de voors: ge
wonde soldaten te vervallen. Is omme gevraecht ten eijnde de 
voorsz. conventen daer aff ontlast mogte werden, en welcke plaetse 
er men dan wel voor geschikt hield. Is besloten de voors: gequetste 
soldaten zijn onderhout gedaen ende ontfangen sullen werden in 
de kercke van 't Gasthuys van St. Catharijnen ende aldaer op hun 
zelven blijven ende getracteert (behandeld) zullen werden". 

Blijkbaar werd de kapel voorloopig als militair noodhospitaal 
gebezigd. 

Na de secularisatie is de kapel waarschijnlijk tijdelijk voor berg
plaats benut. 

Een vaste bestemming kreeg de kapel in het jaar 1610. In het 
Kamerboek leest men onder den datum van 14 December 1610 het 
navolgende: 

"Op huyden zijn geordonneert (gelast) Jan Cornelisz. Vlacq 
Schepen Henrich Harmensz. Herberts Kerckmeester ende Gijs
brecht Hendricksz. 't Hert gasthuysmeester omme neffens de 
Kerckendienaers de Gasthuyskercke te doen approprieeren ( geschikt 
maken) dat men aldaer sal mogen prediken ende zullen beij de 
stadt betaelt worden de costen die ter zaecken van dijen sullen 
worden gedaen". 

Blijkbaar werd de kapel nu een bijkerk van de Groote Kerk, zoo
iets als tot voor eenige jaren de Kleine Kerk in de Peperstraat. 

De rekening der verbouwing is nog op het archief aanwezig; 
de totale kosten bedroegen 756 gulden 9 stuivers. De bekende 
"steenhouder" Gregorius Cool had voor zijn moeiten en kosten 
2 gulden 2 stuivers in rekening gebracht. 

Nadat het werk was afgeloopen, werd de bestemming van de 
nieuwe kerk nader vastgesteld; er werd o.a. bepaald, dat er des 
Zondags om 7 uur v.m. de vroegpredicatie zou worden gehouden. 

Gedurende eenige jaren, tot 1618, deed de tot kerk verbouwde 
kapel dienst als bijkerk van de Groote Kerk, die reeds in 1573 
in Protestantsche handen was overgegaan. In 1618 kwam er ver
andering in de bestemming. Die verandering was het gevolg van 
de tweespalt in de kerk, bekend als de strijd tusschen Remon
stranten en Contra-Remonstranten. In Gouda waren de Remon
stranten in de meerderheid; de ivier predikanten van de St. Jan 
waren van hun richting. De Contra-Remonstranten gevoelden zich 
verdrukt; zij noemden zich "dolerende gereformeerde" en verlang
den een eigen kerkgebouw om in de gelegenheid te zijn aldaar een 
leeraar van hun eigen richting te hooren. Dit verlangen was op 
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zichzelf beschouwd niets bijzonders; tot in dezen tijd is het nog 
gewoonte, dat minderheidsgroepen in de Nederlandsch-Hervormde 
Kerk, met behoud van het kerkverband, in afzonderlijke kerken, 
zaaltjes of evangelisaties tezamen. komen om door predikanten van 
hun eigen richting te worden gesticht. 

De "dolerende gereformeerde" wendden zich dan ook -- blijkens 
een aanteekening in het Kamerboek van 20 Januari 1617 -- met een 
rekest tot de Staten van Holland, waarin zij "vrije exercitie ( uit
oefening) van heure leere in de Gasthuyskerk" verzochten. Het 
rekest was onderteekend door Abraham Hobos, Thomas de Roo, 
Hendrik Loot, Louijs Deegdemaker, Adriaen Maroten en Jan van 
Eden. 

De Staten van Holland zonden het rekest ter afdoening aan het 
Stadsbestuur. Dit bestuur nam - blijkens hetgeen hierover in het 
Kamerboek op 29 November 1618 is opgeteekend -- he't navol
gende besluit: 

. .Is geresolveert (besloten) dat de dolerende gereformeerde 
kercke beur plaetse hebben zal in de Gasthuyskercke volgens heur 
eygen versoeck" . Tevens werd aan Ds. Dirck Harmensz. Herberts 
aangeseyt dat de predicanten nyet meer leeren ( preeken) en sullen 
in de Gasthuyskerck. alsoe die overgegeven is". 

De "dolerende gereformeerde" kregen dus nu de Gasthuiskerk 
te hunner beschikking. Maar zij bleven ondervinden, dat zij een 
minderheid vormden. Dit blijkt uit een verordening, een keur, die 
op 10 Augustus 1619 werd afgekondigd. Deze keur,. die is opge
nomen in Keurboek M, loopende over het tijdvak van 1604- I 698, 
luidt aldus: 

Pertyeschap Gasthuiskerck. 
Alsoo dachten comen dat eenige zoo burgers als soldaten mal

canderen molesteren ( lastig vallen) ter zaeke van pertijeschap van 
-religie nominerende (noemende) d' een cl' ander remonstranten, con
tra-remonstranten, Arminianen, Gommaristen ende, Slickgeusen etc. 
turberende (verstorende) sich met dreigementen van steenwerpen 
ende anders, de predicatie van de Gasthuyskerck, den predicant in 
't gaen langs de straten qualicken bejegenen.de, ende meer dyerge
licken, daer uyt twisten, vechtelissen ende commotiën (opstootjes) 
zouden mogen volgen, daer ter contrarie het alsoe behoordt ( in 
tegenstelling met hetgeen behoorlijk is) ende de heeren Magistraten 
ten hoochsten daer toe genegen zijn. dat de ruste, vreede, eenicheijdt 
ende tranquilliteijt (kalmte) worde geconserveerdt (bewaard) 
zonder ·dat d 'een d'ander inquisteren (lastig vallen) ofte ontrusten 
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ten respecte (opzichte) van eenige religie, opm1e ofte gevoelen. 
Sao ist dat den Bailliu, Schout, ende andere heeren van den 

Gerechte eenen ygelichen vermanen, hem te houden in alle gerust
hey-dt zonder eenige moeyten te maecken 't zy voor off omtrent de 
groote kerck allser gepredict zoude mogen worden ofte oick in 
voor off o,mtrent de gasthuyskerck ofte tegen de personen van de 
predicanten ofte anders wesende in dyenste van de kerck, ofte 
tegen particulieren t zij burgers, soldaten off andere ende expres
selicken ende scherpelicken verbyeden zulx te doen opte verbeurte 
van boeten off emendien (boeten) ende op andere arbitrale cor
rectie ( straf naar omstandigheden) gelyck men nae gelegentheyt 
van zaecken ende persoon bevinden zal te behooren. 

Gepubliceert den 10 Augustus 1619. 
Uit deze keur blijkt, dat er niet alleen in de nabijheid van de 

Gasthuiskerk, maar ook in die van de Groote Kerk opstootjes waren. 
Blijkbaar lieten de "Dolerende Gereformeerde" zich ook niet onbe
tuigd. Maar dat zij het meest te lijden hadden, blijkt duidelijk uit 
de keur. 

Met de afkondiging van de keur waren ,de "heeren van den Ge
rechte" er blijkbaar nog niet. Dit blijkt uit een nieuwe afkondiging. 
waarbij het voor dien tijd zeer hooge bedrag van vijftig gulden 
werd uitgeloofd voor hen, die de ,,bedrijvers van alle tumulten" 
in handen van den baljuw zouden spelen. Dit gold echter alleen. 
zoo stond in de nieuwe afkondiging, t.a.v. die "bedrijvers", die nog 
niet bekend waren. _,.Bedrijvers", die wel bekend waren, telden 
niet mee. 

De vroedschap vond het bovendien noodig aan de "dolerende 
gereformeerde" mede te deelen, ,.dat by de predicatie in cas van 
peryckel ( geval van gevaar) off suspitie (vermoeden) van peryckel, 
dat men heur dissenderen ( zal bijstaan) met alle mogelijke mid
delen, die men meent suffisant ( geschikt) te wesen." 

Deze mededeeling was blijkbaar ingegeven uit angst voor de 
bovendrijvende partij. De "heeren van den gerechte" wisten maar 
al te goed, dat de Remonstranten, al hadden zij ook in Gouda de 
meerderheid, in de Republiek slechts een kleine minderheid waren 
en de Staten-Generaal en Prins Maurits -- en misschien ook de 
Sta'ten van Holland -- hun tegenstanders waren. Maar ook de 
"dolerende gereformeerde" waren van de politieke verhoudingen 
goed op de hoogte. In plaats van hun blijdschap met de hun gedane 
toezegging te betoonen, antwoordden zij "liever stille te staen 
zonder te prediken, totdat door zyne Princelyke Excellentie ofte 
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de heeren Staten anders hierin zal wesen gedisponeert (beschikt)". 
En die beschikking kwam spoedig! Op 27 December 1619 werd 

door Johan Ernst Casimir, den neef van den Prins, de vroedschap, 
nadat reeds eerder op 1 November 1618 een gedeeltelijke zuivering 
door den Prins zelf had plaats gevonden; geheel van Remonstranten 
gezuiverd. Ook de vier Remonstrantsche predikanten - men kan 
het nog altijd op het predikantenbord in de St. Jan lezen - werden 
in 1619 afgezet. De "dolerende gereformeerde" kregen de St. Jans
kerk weer in handen, terwijl de Gasthuiskerk eveneens te hunner 
beschikking bleef. 

De Remonstranten waren nu uit de kerk gebannen en in de 
"Gereformeerde Kerk" was weer eenheid van belijdenis. Er was 
echter geen eenheid van taal. Ook in Gouda woonden - even
als in de andere Hollandsche steden - een groot aantal 
Protestanten, die uit Frankrijk of het Fransch sprekende deel van 
het tegenwoordige België afkomstig waren en nog steeds Fransch 
spraken. In het algemeen waren deze "Walen", zooals zij met een 
verzamelwoord werden genoemd, streng rechtzinnig; zij behoorden 
dan ook bij de Contra-Remonstranten. Die Walen nu verzochten 
aan de overheid hun de Gasthuiskerk te willen afstaan. Op dit ver
zoek werd goedgunstig beschikt in 1624. Van toen af waren er in 
Gouda twee gereformeerde ,........, wij zouden nu zeggen Nederlandsch 
Hervormde ,........, kerken, de St. Jan, waarin in het Hollandsch, en de 
Gasthuiskerk, waarin in het Firansch werd gepreekt. Nu de Walen 
een kerk voor zich zelf hadden, gingen zij nog een stap verder en 
vormden zij een afzonderlijke gemeente met een afzonderlijken 
kerkeraad. Dit blijkt uit een aanteekening in het kamerboek van 
7 Februari 1625: Aan heeren fabriekmeesteren - wij zouden nu 
zeggen aan de commissie voor openbare werken - werd door het 
stadsbestuur gelast "om achter de bovenzitplaatsen in den Noord
hoek van de voorszegde kerk een huysken of kamerken" te doen 
maken volgens het hiervoor gemaakte bestek. Dit was geschied naar 
aanleiding van het verzoek van de Walen om hun "aldaer (d.i. in de 
Gasthuiskerk) een plaatsche te accorderen ( toe te staan) nopende 
de consistorie van de Fransche kerk". Waar een consistorie, een 
kerkeraadskamer, is, is uit den aard der zaak ook een kerkeraad. 
E r was dus intusschen een andere toestand ontstaan dan omstreeks 
het jaar 1610. Toen waren de Groote Kerk en de Gasthuiskerk twee 
kerken van eenzelfde gemeente en was er één kerkeraad. Nu waren 
er twee gemeenten, weliswaar met eenzelfde belijdenis, maar met 
twee kerkeraden. 
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Nu er een consistorie was, kreeg de kerkeraad de gelegenheid 
om den inwendîgen dienst naar behooren te regelen. Dit gebeurde 
dan ook al spoedig. Een aanwijzing hiervan is te vinden in een 
aanteekening in het Kamerboek van 20 October 1625, aldus 
luidende: 

"Op huyden is gesyen bij de Heeren Magistraten der Stede van 
der Goude seeckere schrif telyck vertooch over gegeven bij den 
franschen Kerckenraedt, ende is daarop geresolveert (besloten) 
ende geaccordeert (toegestaan) dat de laetste luidinghe van de 
clocke als men prediken sal voor de middagh sal beginnen ten 
negen uren ende na de middag op den ouden voet". 

De kerkeraad van de Waalsche of Fransche kerk, zooals deze ook 
wel werd genoemd, was - evenmin als de kerkeraad van de Sint 
Jan - in kerkelijke zaken oppermachtig . De "Heeren Magistraten 
der Stede" hadden het laatste woord. Deze konden o.a. over de 
kerkgebouwen en de hierin te houden diensten beschikken. 

Dat de "Heeren Magistraten" het zeggenschap hadden, blijkt uit 
het navolgende, dat aansluit bij de hierboven aangehaalde aan
teekening: 

"Item de Engelschen nyet end suJlen prediken als nae de middagn 
nae dat de fransche gepredikt zullen hebben". 

De "Engelschen' 'waren de Engelsche militairen, die hier in ga~
nizoen lagen; zij behoorden tot het regiment Haulterive en hadden 
een eigen veldprediker. Het stadsbestuur nu stelde gedurende den 
tijd, dat de Engelschen hier lagen, op Zondagmiddag de Gasthuis
kerk ter beschikking van hun godsdienstoefeningen. 

Uit den aard der zaak valt er over het tijdvak, waarin de oude 
Gasthuiskapel kerk van de Waalsche Gemeente was, niet veel, 
te vertellen. De geschiedenis van dit tijdvak, dat van 1621 tot 1817 
duurde, beperkt zich in hoofdzaak tot verbouwingen en verbete
ringen en enkele bijzonderheden, betrekking hebbende op de kerke
lijke diensten. Zóó staat in het Kamerboek onder den datum van 
22 April 164 7 vermeld: 

,,Werd den portier van 't Gasthuis aengeseijt, dat hij op Sonne
daghen 's morgens ende Dinsdags als men in de Gasthuiskerk 
zal prediken, de luijden in en deur sa! laten in 't choor". 

Dit is waarschijnlijk een ingang van de kerk geweest, die reeds 
in den tijd, dat deze kerk kapel was, bestond ten behoeve van de 
nonnen. Dat "in en deur laten van de luyden in 't choor" bleek 
echter niet te voldoen. Reeds een jaar later - in 1648 - werd de 
desbetreffende bepaling ingetrokken en de muur weer dichtgemet-
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seld; de vermoedelijke moet van de deur is nog steeds te zien. 
In hetzelfde jaar 1648 werd in het Kamerboek het navolgende 

opgeteekend: · 
"De gemeene meeters word geinterdiceert (verboden) gedurende 

de Godsdienst in de Gasthuyskerk ·geen "taback te drincken" in 
haer huysinge met dobbelsteenen te smakken om haer werck, ofte 
eenick onbehoorlijck geluyt ofte getier aen te stellen, maar haer 
(zich) stille te houden". 

De "gemeene meeters" hadden een stadsfunctie; die tegen
woordig, als "meter en weger" wordt aangeduid; zij werden echter 
betaald door degenen, voor wie zij hun werkzaamheden verrichtten , 
echter volgens door de stad vastges'telde tarieven. De wijze van 
betaling ,geschiedde dus op dezelfde wijze als bijv. aan de taxi
ch~uffeurs. Wanneer er een karweitje viel op te knappen en er 
waren verschillende gegadigden, dan werd er met dobbelsteenen 
om gegooid wie het werk zou uitvoeren. Aangezien hel om de 
botierham ging, werden hierbij de hartstochten opgewekt en was 
ruzie schering en inslag. Nu zou men kunnen zeggen, dat dit bij een 
dergelijk beroep behoorde. Maar het ongeluk wilde, dat dit alles 
in de nabijheid van ·de Gas'thuiskerk moèst gebeuren. Dit zat zóó. 
De stad had het recht van de "craen", d.w.z., de goederen, die te 
water door Gouda kwamen, m~esten van stadswege worden uitge
laden. Hiervoor moest aan de stad "craengel-dt" worden betaald. De 
,.craen", het hijschapparaat, stond aan de Oosthaven aan den water
kant tegenover het St. Catharina Gasthuis. De "craen" behoorde 
als het ware bij het Gasthuis, omdat van stadswege was bepaald, 
dat de inkomsten ervan ten behoeve van ·dit Gasthuis kwamen. En 
zóó kwam het, ,dat het Gasthuis de voordeelen en de Gasthuiskerk 
de nadeelen van de "craen" had. 

In hetzelfde Kamerboek werd onder den datum van 2 November 
1648 vermeld, dat de president-burgemeester, tevens medicus, 
Martinus Blonck. werd "geauthoriseert" ( gemachtigd) het glas in 
de Gasthuiskerk te laten maken "volgende het profiel daarvan ge
schilderd". Hieruit blijkt, dat er in de Waalsche kerk ook geschil
derde glazen kwamen. Misschien waren ze er al en slaat de mede
deeling in het Kamerboek op nieuw te maken glazen. 

Volgens de bestaande aanteekeningen zijn later verschillende 
gekleurde glazen in de Gasthuiskerk geplaatst. Zoo zijn in 1666 
een glas en in 1668 twee ovalen met de wapens van Mr. Arent 
Vossenburgh en Floris de Lange "fabryckmeesters" aangebracht. 
Glas en ovalen waren geschilderd door Daniël Tombergen. In 
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1675 werd aan denzelfden schilder een bedrag van veertig gulden 
uitbetaald voor "vermaeckt geschreven ende gebakken alle de uyt
geslagen en- met den hagel •gebroocken stukken van het groote glas 
staende in de Gasthuiskerck". In 1683 wordt weer een post ver
meld betreffende een gebrandschilderd glas. Deze post luidt aldus: 

"Betaeld aan Arent Lepelaer twintig gulden voor het backen 
van een stadswapen, staende in de Gasthuyskerck aende noortsyde 
het tweede glas, daeraen gebakken in 't geheel tien voet tot twee 
gulden de voet". 

In 1689 werden aan Willem Tombergen betaald tien Carolus
guldens "voor dat hij vermaeckt en gerepareert heeft diverse ge
backen stukken in de glasen staende in de fransche of Gasthuys
kerck alhier te samen vij ff voet tesamen voor 't schilderen, backen 
met het witte glas daer 'toe gebruyckt". 

Het is begrijpelijk, dat de lidmaten van de Fransche Gemeente 
oiok geschilderde glazen in hun kerk wilden hebben; een zekere 
concurrentiezucht met de St. Jan zal hier wel niet vreemd aan zijn 
geweest. Wat er later met de gebrandschilderde glazen uit de Gast
huiskerk is gebeurd, is niet bekend. 

In het jaar 1665 werd, zooals reeds hierboven is vermeld, de 
Gasthuiskerk verbouwd. De voorgevel was zoodanig vervallen, dat 
verbouwing noodzakelijk was. Bij die gelegenheid werd de toren 
afgebroken en niet meer herbouwd .. Aan deze verbouwing herinnert 
de steen met he.t jaartal 1665. Gedurende ,de verbouwing kon 
de consistorie niet worden gèbruikt; de kerkeraad kreeg toen gast
vrijheid in de kamer der regenten van het St. Catharinagasthuis 
ernaast. 

De Gasthuiskerk had in het jaar 1766 nog geen orgel. In dat jaar 
droegen Heeren Burgemeesteren op 22 November ter Vroedschap 
voor, dat door gecommitteerden (afgevaardigden) uit den Kerken
raad van de Waalsche gemeente binnen deze stad aan hun Ed. Gr. 
Achtb. onlangs was te kennen gegeven, dat dezelve Kerkeraad 
wel genegen zoude zijn in de Fransche of gasthuiskerk ten hunne 
kosten te doen bouwen een bekwaam orgel en hetzelve aan ge
melde kerk te vereeren omme te gebruiken niet alleen van hunne 
Waalsche, maar ook van de Nederduitse gereformeerde gemeente 
bij het Psalmgezang te kunnen dienen". De stad zou echter èn voor 
het onderhoud van het orgel èn voor het tractement van een be
kwaam organist en orgeltreder "zorg" moeten dragen. 

Naar aanleiding hiervan werd aan fabriekmeesters gelast een 
onderzoek naar den toestand van de Gasthuiskerk in te stellen. 
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Blijkbaar naar aanleiding van dit onderzoek besloot de Magistraat 
in 1767 een geheel nieuwe consistorie te bouwen en wel in het 
koor der kerk. Aan de heeren, die hiervoor moesten zorgen, werd 
verzocht het koor "te approprieeren ( geschikt te maken) tot een 
vergaderplaats van de classis Gouda". In het volgende jaar op 
14 December 1768 besloot de vroedschap "den kerkeraad te per
mitteeren een orgel in de gasthuiskerk te doen bouwen". De bouw 
van het orgel werd opgedragen aan Louis del Haije, orgelmaker te 
Antwerpen, en met het toezicht op den bouw werden belast de 
burgemeesters van Haren Carspel Decker en de Moor van Immer
zeel. 

De verbouwing was van ingrijpenden aard, want in dezelfde 
zitting van 14 December werd bepaald, ,.dat de godsdienst van de 
Waalsche kerk zal worden verricht in de Loyhalle in een kamer 
daertoe geschikt gemaakt en wijders dat de gallerye in de boven
genoemde Gasthuiskerk tot heden gebruikt voor de zitplaatsen der 
kinderen uit het Wees- en Aelmoeseniershuis zal worden en blijven 
gearnoveert (afgebroken)". Verder werd vastgesteld "dat de Catte
gisatie der voors. kinderen in 't vervolg des Zondags na de middag
predicatie zal worden gehouden in het Choor van de St. Janskerk". 
Voor de promotie ( de jaarlijksche bevordering der leerlingen) der 
Latijnsche school, die anders in de Gasthuiskerk plaats vond, werd 
eveneens het koor van de St. Jan aangewezen, terwijl "de classis 
van Gouda en Schoonhoven" onderdak kon vinden in de Loyhalle. 

Verbouwing van de kerk. bouw van het orgel en plaatsing hier
van in de kerk eischten geruimen tij•d. Eerst in 1772 was men met 
de verbouwing zoo ver gevorderd, dat er een bespreking moest 
plaats hebben tusschen de stadsregeering en den Waalschen kerke
raad "om tot een schikking te komen op wat manier de zitplaatsen 
moesten worden gedistribueert" (verdeeld). 

In hetzelfde jaar werd het orgel geplaatst. Tot organist werd 
benoemd Johan Willem Swarthof en tot "orgeltreder" Alexander 
van Es. Korten tijd daarna werden kerk en orgel in gebruik ge
nomen. De glorie der verbouwde kerk heeft echter slechts kort 
geduurd, want reeds in 1817 werd de Waalsche gemeente opge
heven. De groote gebeurtenissen in het tijdvak van de verbouwing 
af tot het jaar 1817 waren niet ongemerkt aan de Gasthuiskerk 
voorbijgegaan! Uit het kamerboek van 1795 blijkt bijv., dat in dit 
jaar, het triomfjaar der patriotten, de Gasthuiskerk werd afgestaan 
.,als vergaderplaats der burgerij", terwijl "de burgers werden ge
accordeerd om 't Orgel te mogen spelen bij de eerste vergadering". 
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Het volgende jaar werd goedgunstig beschikt op een verzoek van 
het Instituut van Onderwijs voor Minvermogende Kinderen" om 
"de Gasthuiskerk en Consistorie voor prijsuitdeeling te mogen 
hebben". 

Zooals reeds hiervoren werd medegedeeld, werd de Waalsche 
Gemeente in 1817 opgeheven. Reeds vóór den datum van het 
Koninklijk Besluit. waarbij de Gasthuiskerk voor den R.K. Eere
diens't werd bestemd, was dit bekend. Dit blijkt o.a. uit de navol
gende aanteekening in het Kamerboek van 1817 op 17 September. 
Daar staat vermeld: 

,,Gelezende zijnde de requeste van de Manhigim der Neder!. 
Israëlitische Synagoge alhier daarbij verzoekende dat het Kerk
gebouw der Waalsche gemeente ten behoeve hunner gemeente mag 
worden af gestaan op zoodanige condities als Burgemeesteren zullen 
goedvinden, is besloten dit in advies te houden". 

Het is bij "in advies houden" gebleven, want bij Koninklijk Besluit 
van 15 October 1817 werd de Gasthuiskerk aan de Roomsch
Katholieken overgegeven. Er was heel wat aan voorafgegaan. Reeds 
geruimen tijd va~ tevoren had Pastoor Sem, de Pastoor van de 
parochie in de Keizerstraat, welke parochie vroeger aan de 
J ezuietenorde had behoord, maar door de opheffing van deze orde 
was verwereldlijkt, verzocht om de beschikking te mogen hebben 
over het koor in de St. Janskerk of over de Gasthuiskerk. In het 
eerste geval zou he't koor dan -door een muur van het overige deel 
der St. Jan worden afgesloten; er zou dan, een z.g. simultaankerk zijn 
ontstaan. De oorzaak van dit verzoek was, dat de parochie in de 
Keizerstraat, die uit de samensmelting van twee parochies was ont
staan, financieel niet krachtig genoeg was om haar eigen kerk, die 
in desolaten toestand verkeerde, te doen verbouwen. Pastoor Sem 
verzocht om voor het geval dat zijn parochie noch over het koor van 
de St. Jan noch over de Gasthuiskerk de beschikking kon krijgen, een 
toereikende som ter vertimmering van zijn kerk tot zijn beschikking 
te stellen. De Hervormden waren met het verzoek van Pastoor Sem 
allesbehalve ingenomen geweest; zij hadden zich dan ook tot den 
Commissaris-Generaal voor de Hervormde Kerkzaken gewend om 
de plannen van de Roomsch-Katholieken te doen verijdelen. Deze 
had dadelijk zijn medewerking toegezegd. Maar resultaten had hij 
niet bereikt, want in Augustus 18 I 7 was hij genoodzaakt aan Ds . 
Abraham Willet, den predikant van de W aalsche Kerk. te schrijven. 
dat de "Roomschgezinden" de Gasthuiskerk zouden krijgen. T evens 
verzocht hij Ds. Willet, dat deze zijn emeritaat zou aanvragen. 



"dewijl hij dit niet verkiezende te doen, het toch niet helpen zou. ni 
plus ou mains". Ds. W illet weigerde echter. Maar al zeer spoedig, 
op 2 September 1817, werd hij door den Koning ,,Emeritus salvo 
honore et stipendio ( emeritus met behoud van 'titel en tractement) .. 
verklaard. Het emeritaat van Ds. Willet hing samen met de inkrim
ping van het aantal Waalsche gemeent_en in de Noordelijke provin
ciën. Gouda kwam hierbij dadelijk in aanmerking; de Goudsche 
Waalsche Gemeente bes'tond nog "in ruim zestig zielen en ruim 
nog veertig communicanten". De Goudsche Walen hadden ge
tracht het onheil te bezweren, maar op een, •desbetreffend rekest 
hunnerzijds werd ongunstig "gedisponeerd'' (beschikt). De over
dracht aan de Katholieken ging door en me't Paschen 1818 las 
Pastoor Sem zijn eerste Mis in de Gasthuiskerk. Na bijna 250 jaren 
was de o~de Kapel weer aan de Katholieken teruggegeven. 

De Roomsch-Katholieken hebben tot I 879 de Gasthuiskerk voor 
hun eeredienst gebezigd. De kerk was toen langzamerhand te klein 
geworden. Door het initiatief van den Deken en Pastoor Mgr. 
Malingré, werd een nieuwe kerk gebouwd aan den Kleiweg, de 
tegenwoordige kerk van de parochie van Onze Lieve Vrolr\v 
Hemelvaart. De Gasthuiskerk kwam toen weer leeg te staan. Het 
R.K. Kerkbes'tuur meende echter eigenaar te zijn van het gebouw 
en besloot <lit in publieke veiling te brengen; het deed hiervan 
blijkens de notulen van B. en W. van 26/30 October 1880 mede
deeling aan het gemeentebestuur en verzocht, of dit er bij voorkeur 
een bod op wilde doen. Maar die mededeeling en dit verzoek 
werkten als "de vlam in de pan". B. en W. besloten den Stads
advocaat een onderzoek naar het eigendomsrecht van het gebouw 
te doen instellen. Ondertusschen verzochten zij het R.K. Kerk
bestuur de Gasthuiskerk terug te geven. Het antwoord hierop was. 
dat de Gemeente vóór het einde van de maand haar eigendoms
recht maar moest bewijzen. Gebeurde dit niet, dan zou het Kerk
bestuur zich als eigenaar gaan gedragen. De Gemeente wilde liever 
geen proces en bood het R.K. Kerkbestuur f 2.000,- om het be
staande verschil in der minne te "termineren" (beëindigen). Het 
Kerkbestuur weigerde echter. Intusschen verkocht het Kerkbestuur 
de Gasthuiskerk ondershands aan den heer Koek, die een bier
brouwerij in de Molenwerf bezat. Dit kwam B. en W. ter oore. 
Hun reactie hierop blijkt uit de notulen van 23/28 Januari 1882: 

.,Overwegende, dat volgens in omloop zijnde geruchten de voor
malige Gasthuiskerk door het R.K. Kerkbestuur ondershands is 
verkocht. Zal bij deurwaardersexploit aanzeggen, dat, wanneer hs'.t 
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voornemen of wellicht reeds heeft plaats gevonden, bedoeld kerk
gebouw, waarvan den eigendom behoort aan de Gemeente Gouda, 
te verkoopen of over te dragen of in eigendom of bezit af te staan, 
het noch eenig ander bestuur dan dat het welk de gemeente Gouda 
vertegen,woordigt recht of bevoegdheid heeft het zoodanig te ver
koopen, overdracht of afstand, dat het mitsdien deswegen in ver
zuim en verantwoordelijk worde gesteld." 

Nu volgde een langdurig proces, dat in eerste instantie door de 
gemeente Gouda werd gewonnen in Maart 1885 en in tweede 
instantie in Mei 1886. Het proces had de gemoederen der Goudsche 
bevolking, voor wie destijds blijkbaar niet veel te beleven viel. 
in sterke beroering gebracht; het was het onderwerp van den dag 
en droeg er in hooge mate toe bij om de goede verstandhouding 
tusschen, Protestanten en Katholieken hier ter stede te verstoren. 

Intusschen had de heer Koek het kerkgebouw gebezigd als berg
plaats voor zijn biervaten; hij had zich als eigenaar beschouwd en 
was in de procedure naast het Kerkbestuur als gevoegde partij 
opgetreden. Nu de procedure verloren was, verzocht Mevr. de 
Wed. Koek-Witte - haar man was gedurende het proces over
leden - om het kerkgebouw van de Gemeente te mogen huren. 
Het Gemeentebestuur kon op het voorstel van Mevrouw Koek niet 
dadelijk ingaan, omdat intusschen in den Gemeenteraad door drie 
leden een voorstel was ingediend om de Botermarkt naar de vo~r
malige Gasthuiskerk te verplaatsen. Tegen dit voorstel weer had 
-de heer T. de Ruwe zich met een bezwaarschrift gericht. 

Intusschen onderhandelde het Gemeentebestuur met Mevr. Koek. 
Die onderhandelingen hadden een gunstig verloop. Mevr. Koek 
zou f 3.000.- betalen voor proceskosten en. met haar medewerking 
zou de Gasthuiskerk 'ten hypotheekkantore ten name van de 
Gemeente worden gesteld. Hiertegenover zou de Gemeente Gouda 
de kerk voor den tijd van één jaar voor een som van f 300,- aan 
haar verhuren. 

B. en W. hadden met de Gasthuiskerk echter reeds andere 
plannen dan er de Botermarkt in te vestigen; zij wenschten het 
gebouw te bestemmen voor Archief en Librye. Vandaar, dat zij 
het voorstel om de Botermarkt naar de kerk te verplaatsen, ont
raadden. Ook het voorstel om de Stadssecretarie naar de kerk over 
te brengen vond hij B. en W. geen willig oor. De heeren, die 
hadden voorgesteld om de Botermarkt naar de kerk 'te brengen, 
gaven het echter niet op en wilden Archief en Librye overbrengen 
naar de localiteiten boven de Waag en in het gebouw van de 
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oude Infirmerie ( het gebouw op -de J eruzalemstraat, dat onlangs is 
afgebroken). B. en W. bleven echter bij hun plan, hoewel dit plan 
nog eens werd doorkruist door weer een ander voorstel. namelijk 
om de kerk af te breken en daar ter plaatse een Gymnasium 
te bouwen. Ook dit voorstel werd afgewimpeld. B. en W. gaven 
hierop den gemeentebouwmeester opdracht een onderzoek in te 
stellen naar de mogelijkheid om de Gasthuiskerk voor Archief en 
Librye in 'te richten. Op 1 Mei 1888 kwam het plan met de kosten~ 
berekening tot een totaal-bedrag van f 30.000 . ...- in. 

Het plan werd goedgekeurd en de kerk werd nogmaals ver
bouwd. In 1891 zijn, nadat de verbouwing was beëindigd, eerst 
het stedelijk oud~archief van het stadhuis en vervolgens de Librye, 
de stadsboekerij, van de St. Jan uit, naar hun nieuwe bestemming 
overgebracht. In de Groote Kerk herinnert het opschrift "Librye" 
nog steeds aan de plaats, waar onze stadsboekerij zoo lang is opge~ 
borgen geweest. 

Sinds ruim 50 jaar is de oude Gasthuiskapel bestemd voor Librye 
en Archief. Vijf'tig jaar is niets tegenover de eeuwigheid. Wat zal 
de volgende bestemming zijn? 

S. H. VAN DER KRAATS. 
Dr. Mr. J. SMIT. 
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