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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. 
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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. 


