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17 De stad Gouda verleende door de eeuwen 

heen meer dan eens gastvrijheid aan men-
sen die zich gedwongen zagen hun land van 
herkomst te ontvluchten. Daartoe behoorde 
in de 18e eeuw een groep Waldenzen. Deze 
van oorsprong Franse protestanten die door 
de rooms-katholieke kerk niet werden er-
kend, waren al vroeg uitgeweken naar Pi-
emont in Noord-Italië. In 1730 vluchtten zij 
om aan nieuwe vervolgingen te ontkomen 
naar het veilige Zwitserland. Een kleine vier-
honderd Piëmontezen ondernamen vandaar 
de barre tocht naar Holland, waar zij aan de 
zorg van Waalse kerkgenootschappen wer-
den toevertrouwd.1 

Dit was een welbewuste keuze, niet alleen wat betreft 
de taal die zij spraken, maar ook kwam hun geloofsop-
vatting overeen met wat in de Waalse kerken werd ver-
kondigd. In 1734 kwamen er enkele tientallen mannen, 
vrouwen en kinderen naar Gouda, berooid en nauwelijks 
in staat om in hun onderhoud te voorzien. Toch slaagden 
zij erin hun weg in de maatschappij te vinden. Een dos-
sier uit het archief van de Waalse gemeente laat zien hoe 
het hen in de eerste decennia na hun aankomst verging.2 

De Waldenzen of Piëmontezen in Gouda
…van vluchteling tot ambachtsman

Henny van Dolder-de Wit

Huizen van Waldenzen in Piëmont
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1. samh, awg, inv. nr. 53: Resolutie van de Heeren Staten van Hol-
land en West Friesland dd 19 november 1733. Verzoek aan de Hee-
ren Gecommitteerde Raden om een schikking of verdeling van de 
Dalluiden in steden en plaatsen waar Franse of Waalse kerken zijn. 
Tevens wordt een begroting gevraagd van de sommen die aan de 
kerkenraden ter hand gesteld moeten worden.
2. samh, awg, inv. nr. 54: Registre de la Recette et de la Depense 
faitte pour les vingt cincq Piemontois envoyées a l’eglise Walonne 
de Gouda…comme aussi des huit Piemontois envoyé’s comme cy-
devant en suite de la lettre de Leurs Nobles Puissances… 
3. Verzamelnaam voor religieuze groepen uit alle lagen van de be-
volking, die zowel binnen als buiten kerkelijk verband de praktijk 
van vrijwillige armoede nastreefden in navolging van Christus en 
de apostelen.
4. Families Lantelme, Chambon, Breuse, Passet, Peijre, Turin en de 
hoedenmaker Jean Louis Chabrol.

Zwitserse kantons op den duur een zware last. Daarom 
besloot de regering andere landen om hulp te vragen. 
De Staten van Holland en West-Friesland reageerden 
gunstig op dat verzoek. Op 26 november 1733 arriveer-
den aan de dijk bij IJsselmonde drie schepen met 388 
Piëmontezen. Zij werden begeleid door commissaris 
Wagener van het kanton Bern en een klerk met de naam 
Van Neck. Die brachten de mannen, vrouwen en kin-
deren met hun schamele bezittingen zo gauw mogelijk 
aan land. De schippers konden nauwelijks wachten op 
het moment dat zij weer over hun vaartuigen konden 
beschikken. Als tijdelijk onderdak dienden vier schuren 
en een leegstaand huis in IJsselmonde. De Rotterdamse 
burgemeesters lieten de zieken overbrengen naar het 
Gasthuis aldaar, waar de Franse predikant J. Frescarode 
zich over hen ontfermde. 

Naar verschillende steden

Wagener en Van Neck kregen opdracht twee lijsten sa-
men te stellen met namen en leeftijden van de Piëmon-
tezen. Lijst 1 gaf informatie over 166 personen en welk 
ambacht zij uitoefenden. Lijst 2 bevatte 222 namen en 
wie van hen niet in staat was om te werken. Zij werden 
allen verdeeld over veertien steden met een Waalse ge-
meente: Dordrecht 25, Haarlem 25, Delft 30, Leiden 40, 
Amsterdam 64, Rotterdam 40, Gorinchem 18, Schiedam 
18, Brielle 14, Heusden 20, Naarden 20, Vianen 20 en 
Den Haag 29. Gouda kreeg 25 personen toegewezen en 
na een jaar nog acht.4 

Collecten brachten uitkomst

In veel landen, waaronder Nederland, collecteerde men 
regelmatig voor de Waldenzen. In de veenkolonie Hoo-
geveen werd de oproep hiertoe aldus geformuleerd: “…
tot soulaes ende ondersteuninge van de arme verdre-
vene Christelijcke Gereformeerde Dalluiden in Piemont 
ende gevlucht nae de Gereformeerde cantons in Switser-
landt”. Soms organiseerde men voor dit doel loterijen. 
Uit een collecte in 1655 werd 201.22.7 (201 guldens, 22 
stuivers en 7 penningen) aan de Staat van Genève ter 

Het ontstaan van de beweging

De geschiedenis van de Waldenzen - niet te verwarren 
met Katharen of Albigenzen - heeft zijn oorsprong in 
een middeleeuwse armoedebeweging in Frankrijk, ook 
wel ‘de armen van Lyon’ genoemd.3 De herkomst van de 
naam Dalluiden of Waldenzen duidt volgens sommigen 
op het feit dat zij verborgen in de dalen leefden. Ande-
ren beweren dat die is ontleend aan een van hun leiders, 
de welgestelde Lyonese koopman Petrus Waldes (Valdès) 
(ca.1140-1218). Die sloot zich omstreeks 1170 bij hen 
aan, nadat hij zijn bezittingen had verkocht ten behoeve 
van de armen. Hij liet het evangelie vertalen in het Oc-
citaans, de streektaal van Zuid-Frankrijk, zodat ook het 
gewone volk er kennis van kon nemen. Met zijn volge-
lingen trok hij rond om de Bijbel in brede kring onder de 
aandacht te brengen. Omdat zij zich niet conformeer-
den aan de leer van de rooms-katholieke kerk en kritiek 
leverden op de grote weelde en rijkdom die daar toen 
heersten, wees paus Lucius III de beweging in 1184 af. 
Velen werden geëxcommuniceerd. In 1532 sloten zij zich 
aan bij de Reformatie, waarna perioden van rust en felle 
onderdrukking elkaar afwisselden. 

Het eerste primitieve onderkomen

De herhaalde stromen vluchtelingen betekenden voor de 
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5. Vanaf 1799 kazernegebouw aan de Agnietenstraat.
6. samh, awg, inv. nr. 54: Blanchisseur Pieter de Jong voor het was-
sen van linnengoed van de Piëmontezen: 21.15.0.
7. samh, awg, inv. nr. 54: 15 april 1736: betaald aan Jan Schoon voor 
een kwartaal lesgeven aan Jean en Jacques Chambon, Jean, Marie, 
Helene en Jacques Turin met enkele maaltijden 8.5.0.
8. samh, awg, inv. nr. 54: Reçu de ce que Les Piemontoises ont gag-
né par leur main d’oeuvre pendant l’annee 1735.

verdeling toegezonden. In 1730 besloten de Staten op-
nieuw een algemene inzameling te houden, die een be-
drag opleverde van ruim 308.000 gulden. In 1733 kreeg 
de Ontvanger van het Comptoir Generaal, mr. Govert 
van Slingerland, toestemming om tegen overhandiging 
van een kwitantie honderd gulden per vluchteling aan de 
diverse kerkenraden uit te keren. Voorgesteld werd om 
de collecteopbrengst van het Noorderkwartier over te 
dragen aan genoemd Comptoir, omdat daar geen Waalse 
kerken waren. De meeste volwassen vluchtelingen wa-
ren in het bezit van een attestatie (getuigschrift) van het 
kerkgenootschap waartoe zij het laatst behoorden. Die 
bevatten naast persoonlijke gegevens hun plaats van 
herkomst, zoals van Barthelemy Breuse die oorspronke-
lijk in de vallei van Sint Martin in Piëmont woonde. Op 
20 juni 1729 stond vast dat hij niet kon terugkeren om 
reden van religie “…et qu’íl est obligé de se retirer dans 
quelque pais Protestant”. 

Huisvesting van de Dalluiden in Gouda

Het verblijf in de schuren bij IJsselmonde moet voor 
de Waldenzen vooral in de wintermaanden verre van 
comfortabel zijn geweest. Na een jaar gaf het Goudse 
stadbestuur regenten van de gasthuizen opdracht voor 
woonruimte te zorgen door een van de ‘kamers’ in het 
Pesthuis in orde te brengen “…totdat sij door haer met 
andere wooninghe waeren voorsien”.5 Op 26 november 
1734 begon de verhuizing met “…’t sleepen van de Ba-
gage na het Pesthuis”. Voor Goudse handwerkslieden 
en winkeliers brak een drukke tijd aan. Zij bezorgden op 
bestelling tafels, stoelen, stoven, gordijnen en voor de 
keuken borden (ijzeren) potten, schoppen, tangen en de 
benodigde turf. De kosten van deze eerste voorzienin-
gen bedroegen 558.10.10. 

Rokken, rijglijven en mutsen

Terwijl het in het Pesthuis nog gonsde van de activiteiten 
werden er al levensmiddelen bezorgd: brood, kaas en 
twintig pond rundvlees à 2½ stuiver het pond. Dat was 
nog maar het begin: een sleper verdiende 37.19.0 “…in 

verscheide reizen tot het koopen van eetwaren”. Met de 
winter voor de deur was het hoog tijd om de Piëmon-
tezen van warme kleding en schoeisel te voorzien. Wat 
opvalt onder de leveranciers van goederen is het aantal 
Goudse vrouwen en weduwen dat zelfstandig de kost 

Standbeeld van Petrus Valdèz op het monument voor Luther in de stad 
Worms



171

Ti
di

ng
e 

20
17

aanschaf van doodskisten en -kleden, een beloning voor 
de mannen die de kist naar het graf droegen en bier, dat 
traditiegetrouw na een begrafenis werd geschonken. 

Acht nakomers

Op 11 november 1734 arriveerden uit het kanton Genève 
nog acht personen: het gezin van Jean Turin (46) met 
zijn vrouw Magdaleine (38), vijf kinderen tussen 11 en 1½ 
jaar oud en zijn moeder, de weduwe Marie Turin-Guyot 
(72), die op 30 januari 1735 is gestorven. Een dag voor 
Kerstmis 1735 konden alle vluchtelingen het Pesthuis 
verlaten. Zij gingen aanvankelijk in pension bij geloofs- 
en landgenoten. Behalve de huur (gemiddeld 1 gulden 
en 16 stuivers per week), werden kleding en kosten voor 
levensonderhoud als brood, bier en verwarming (met 
turven) vergoed. Het wasgoed bracht men naar de was-
serij.6 Een flinke som ging nog naar de weduwe La Fèvre 
et fils te Amsterdam. Zij ontving 204 gulden voor de le-
verantie van twaalf donsbedden en kussens. 

Aandacht voor scholing en onderwijs

Vanaf 1734 kreeg de jeugd godsdienstonderwijs, wat 
blijkt uit de aanschaf van ‘catechismussen voor de kin-
deren’. Ook met scholing werd haast gemaakt: gemid-
deld twintig kinderen ontvingen bij de onderwijzers 
François en Jan Schoon en Nicolas de Gorder les in de 
Nederlandse taal, lezen en schrijven.7 Soms stond bij 
die gelegenheid een eenvoudige maaltijd voor hen klaar. 
Na deze ‘schooltijd’ deed de kerkenraad hen in de leer 
bij diverse ambachtslieden. Het geld dat zij tijdens hun 
stage verdienden ging naar de diaconie, om de algemene 
uitgaven te helpen bestrijden.8 In 1736 bedroeg dat al 
237.7.0. Na 1742 waren de uitgaven voor het onderwijs 
gehalveerd. 

Tabak pluizen en Goudse pijpen maken

Twee minder valide ouderen, Daniel Lantelme en Daniel 
Breuse, deden het kalmpjes aan: zij gingen bij Gerard 
van Es tabak bewerken (plucher du tabac) hetgeen hen 

verdiende. Maria van Wijk leverde rokken, blouses, rijg-
lijven (korsetten), kinderkousen en borstrokken. Mut-
senmaakster Maria van Leeuwen zette zich tot het ma-
ken van hoofddeksels en Johanna en Henriette van der 
Meij ontvingen forse bedragen voor lakens, dekens en 
tientallen meters neteldoek en mousseline. Sophie Ver-
zijl zorgde voor beddengoed en weduwe De Boom voor 
pannen. De couturière Pierette van Roon naaide kleding 
voor vrouwen en meisjes. Kleermakers als Jan Verzijl, 
Govert van der Brugge, Joris en Jan Overgoor maakten 
overuren met het vervaardigen van mannen- en jongens-
kleding.

Op de regenten van het gasthuis rustte de plicht om 
te zorgen dat er bij de maaltijden steeds voldoende bier 
voorradig was, het Aalmoezeniershuis leverde vier soor-
ten brood: ‘blanc, noir, brun et segle’ en de benodigde 
turf. De bedragen die hiervoor werden neergeteld, laten 
zien dat het om flinke hoeveelheden ging. In 1737 be-
droeg de rekening van de Aalmoezeniers ‘pour livraison 
de pain au Vaudois’ van 1 maart tot 31 oktober 190.7.4 
en die van de regenten van het gasthuis 122.17.0 voor 
geleverd bier. 

Een jaar van rouw

In 1734 vond binnen de gemeenschap van de Waldenzen 
vijf maal een sterfgeval plaats. Zwaar getroffen was het 
gezin van Daniel Lantelme, dat in één maand twee vol-
wassen dochters verloor. Op 9 mei raakte de kleermaak-
ster Magdalaine Lantelme (26) te water en verdronk. Bij 
uitzondering werd zij niet in Gouda begraven, wat blijkt 
uit een betaling voor “… [het delven van] de kuil en an-
dere kosten ten behoeve van de begrafenis te Oude-
water”. Voor de mannen die haar uit het water haalden 
was er brandewijn en een vergoeding voor het wassen 
van haar kleding, die later bij opbod werd verkocht. Drie 
weken later overleed haar zus Marie (22). Anderen wa-
ren Paul Chambon (9), zijn broertje Nicolas (1½) en Jean 
Louis Chabriol (34). Zij kregen een laatste rustplaats op 
het kerkhof van de Sint-Jan, waar mensen van de ‘onver-
mogende klasse’ pro Deo (op kosten van de stad) werden 
begraven. De Waalse kerkenraad stond garant voor de 
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Subsidie en bezuinigingen

Het spreekt vanzelf dat er veel geld nodig was voor de 
verzorging van de vluchtelingen. Kort na aankomst van 
de Waldenzen ontving de kerkenraad op 18 januari 1734 
een bedrag van 2500 gulden, op 11 oktober 2300 gulden 
en voor het gezin van Jean Turin op 20 december 800 
gulden, in totaal 5000 gulden. Na enkele jaren dreigde 
er evenwel een gebrek aan contanten. Ontving men in 
1736 voor de overgebleven 27 Piëmontezen nog 2700 
gulden, in 1738 was dat bedrag wegens bezuinigingen 
bijna gehalveerd. Een kostbare factor vormden de chro-
nisch zieken. De rekeningen van doctor Bartholomeus de 
Moor, chirurgijns De Kedts en Slingerland en apotheker 
Mathieu la Force pleegden een flinke aanslag op het be-
schikbare budget.9 Het bleek nodig de financiële toe-
stand voortdurend bij de Heren Gecommitteerde Raden 
onder de aandacht te brengen. 

Van stokoude luiden en miserabele personen

De brieven met verzoeken om subsidie vertellen iets over 
de toestand waarin sommige Waldenzen verkeerden. Zo-
als de conditie van Jean Turin, die “swaar gebrooken [is] 
en buijten staat om brood te winnen” voor zijn vrouw, 
vijf kinderen en de in 1736 geboren Daniel. Van Jean 
Chambon, die leed aan “bloedspuijgingen” verdiende 
alleen de oudste van de drie kinderen een paar stuivers. 
Dan was er Daniel Breuse, “een oud man, niet in staat 
om voor zijn vrouw en twee kinderen te zorgen”. Daniel 
Lantelme en zijn vrouw, 64 en 62 jaar oud, definieerde 
men als “twee stokoude luijden”, de 69-jarige Barthe-
lemy Breuse als “swakkelijk van gestalte”. De kerkenraad 
kreeg voor deze wat zij noemde “miserabele personen” 
bij hoge uitzondering nog enkele honderden guldens en 
tot slot in 1747 een bedrag van 104.18.0, “uit de schaars 
overgebleven penningen van de collecte uit 1735”. 

Veel gezinnen woonden intussen zelfstandig in een-
voudige huurhuizen, verspreid over de binnenstad, zo-
als het Heilige Geest- of Weeserf aan de Groeneweg, het 
Pesterf (latere Kazerneplein en Veemarktterrein), Lange 
Noodgodsteeg, Spieringstraat, Gouwe, Regenboog 

Het embleem van de Waldenzen: ‘het licht schijnt in de duisternis’

ieder een gulden per week opleverde. Daniel Lantelme 
junior ontving een opleiding bij de schoenmaker Quirijn 
Casius. Anderen leerden het vak van hoeden-, kleer- of 
mandenmaker, werkten bij een tuinder en in de pijpen-
industrie. Jacques Turin was te vinden op een scheeps-
werf als scheepmakersjongen. De jonge Daniel Breuse 
verhuurde men voor de tijd van vier jaar als leerling bij de 
beeldhouwer Jeremie Verquet en Jean Passet voor drie 
jaar bij de kuiper Willem Schietspoel. Marie van Zon, een 
naaister aan de Spieringstraat, gaf Marie Turin (14) en 
Susanne Breuse (20) een opleiding tot ‘couturière’.

Het was niet toegestaan om zonder medeweten van de 
kerkenraad van werkgever te wisselen, ook al bood deze 
een hoger loon. 
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9. samh, awg, inv. nr. 54: Aan de chirurgijn Willem Slingerland voor 
genezing en aderlaten van het kind van Jean Chambon en Jean Pas-
set 7.10.0.
10. samh, awg, inv.nr. 56: Ik, ondergeschreven Jan Atkins bekenne 
verhuurt te hebben aan de opzienders van de Walsche kerk tot Gou-
da een huijsje, staande in de Rosendaal, bewoont werdende bij Jean 
Turin en zijn familie voor een somme van 16 stuivers per week, is 
per jaar 41.12.0.
11. samh, Kopie trouwboek Waalse gemeente, inv. nr 33: 27 juli 1749: 
Daniel Passet, geboren in de vallei Pragela in de Dauphiné en Adri-
ana de Boer jonge dochter uit deze stad.

Paus Franciscus vroeg in juni 2015 vergeving voor de bloedige vervolgin-
gen van de Waldenzen in voorbije eeuwen

(Markt), Kleiweg, Kleiwegsteeg, Kuiperstraat, Bogen, 
Naaierstraat en het Kottensteegje.10

Trouwen en nakomelingschap

Gaandeweg de tweede helft van de 18e eeuw waren kin-
deren van de Piëmontese vluchtelingen zich steeds min-
der bewust van hun buitenlandse afkomst, met uitzon-
dering van hun Franse achternaam. Velen trouwden met 
een Nederlandse man of vrouw.11 Tussen 1735 en 1796 
werden 42 jongens en meisjes geboren, waaronder zes 
van de derde generatie. De doopnaam Marguerite ver-
anderde in het oer-Hollandse Grietje, Magdalaine werd 
Lena, Jean Pierre Jan Pieter en Jean Turin noemde men 
gewoon Jan Turijn. 

Tenslotte

Nakomelingen van de Waldenzen waren in de 19e eeuw 
ruim vertegenwoordigd in de pijpenindustrie. Verdien-
den vrouwen daar hun brood met eenvoudige werk-
zaamheden, Adriana Lens-Passet, moeder van vier kin-
deren, klom op tot ‘pijpenfabrikante’. Nadat haar man 
was overleden, trouwde zij in 1826 met Adrianus Dirks 
van der Want, een vakgenoot. Willem en Adrianus Passet 
oefenden respectievelijk het beroep uit van kleermaker 
en zeilmaker.

Een bekende Goudse naam is die van Arend de We-
ger, hij trouwde in 1876 met Elisabeth Adriana Passet. 
Lena Turin, geboren omstreeks 1791, was mutsenmaak-
ster voor het 4e regiment infanterie te Gouda, zij werd 

de vrouw van pijpmakersknecht Adrianus Sparnaaij. Zo 
gingen deze volkomen geïntegreerde nakomelingen van 
de Waldenzen op in de Goudse burgerij. 

De Waldenzen in de 21ste eeuw

In Italië werden de Waldenzen gediscrimineerd tot ze in 
1848 burgerrechten kregen. Hun belangrijkste leefge-
bied bevindt zich nu westelijk van Pinerolo, met Torre 
Pelice als hoofdplaats. Daar bevindt zich ook een mu-
seum over de geschiedenis van de beweging. De hoofd-
zetel is gevestigd in Rome.

De Waldenzische kerk werd op 26 mei 1947 bij wet 
erkend en is nu de belangrijkste protestantse geloofs-
gemeenschap in Italië met 30.000 leden. Samen met 
 Argentinië en Uruguay bedraagt hun aantal 45.000.

In 1993 vond er een ontmoeting plaats tussen kardi-
naal Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI) en 
professor Paola Ricca, hoogleraar aan het Waldenzisch 
Seminarie te Rome. Het was de eerste ontmoeting tus-
sen vertegenwoordigers van twee verschillende geloofs-
richtingen, die sinds acht eeuwen van elkaar gescheiden 
waren. 

Op 12 maart 2000 vond in de Sint-Pieter te Rome een 
openbare gebedsbijeenkomst plaats, met schuldbelijde-
nissen, uitgesproken door kardinaal Ratzinger en paus 
Johannes Paulus II.
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niet te vergeven schreef de synode “dat God de nieuwe 
betrekkingen tussen onze kerken zal veranderen” en dat 
ze uitziet naar nieuwe samenwerking met katholieken.

Geraadpleegde bron:
samh Archief Waalse Gemeente 1730-1818, inv. nrs. 
53-57.

Het biljet van aangeving van het overlijden van Maria Lantelme. Het moest aan de koster van de kerk worden overhandigd, waarna begrafenis 
op het kerkhof was toegestaan (samh)
 

In juni 2013 bezocht paus Franciscus een Waldenzer 
kerk in Turijn en bad met de kerkleiders aldaar het On-
zevader. Hoewel door de paus geuite spijtbetuigingen 
werden gewaardeerd, wees de Waldenzische synode ze 
vooralsnog af. De leden durfden niet te spreken namens 
degenen “die hun getuigenis van het evangelische ge-
loof met hun bloed en ander lijden hebben betaald om in 
hun plaats vergiffenis te schenken”. Los van de keus om 


