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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)
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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.


