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In het jaar waarin de Duitse reformator Luther 
en de doorwerking van de Reformatie in de 
Nederlanden via de Fransman Calvijn groots 
wordt herdacht, mag de enige echte reforma-
tor van Nederlandse bodem, Menno Simons, 
niet vergeten worden. Deze Friese pastoor 
wist de fanatieke en bij vlagen gewelddadige 
stroming van de wederdopers in vreedzaam 
vaarwater te krijgen door hen te verenigen in 
doopsgezinde gemeenten, ook wel aangeduid 
als mennisten of mennonieten. In grote de-
len van de Noordelijke Nederlanden waren 
deze doopsgezinden aanvankelijk zeer tal-
rijk en daarmee een heuse concurrent voor 
de calvinistisch-gereformeerden, maar door 
aanhoudend onderling gekrakeel trad al snel 
een sterke versplintering op. In Gouda is het 
doperdom nooit echt aangeslagen. In verge-
lijking met andere steden is de aanhang zelfs 
uitzonderlijk klein te noemen, wat echter niet 
wil zeggen dat hier geen dopers actief zijn 
geweest. Bovendien heeft het tragische lot 
van een van hen een dusdanig diepe indruk 
gemaakt op de stad, dat het bestuur mede om 
die reden principieel koos voor een politiek 

Doperse sporen in Gouda

P.H.A.M. Abels

die gericht was op absolute vrijheid van ge-
weten. In deze bijdrage wordt geprobeerd 
een schets te geven van het doperse leven in 
Gouda door de eeuwen heen.

Brief van de Goudse Heilige-Geestmeesters aan de burgemeesters. Daarin be-
klagen zij zich erover dat zij ook kinderen van in andere steden geëxecuteerde 
wederdopers in het Weeshuis moesten opnemen (foto auteur)
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afgezworen; zo sterk zelfs dat zijn aanhangers weigerden 
nog langer wapens te dragen, ook in de schutterij. Ver-
der waren doopsgezinden wars van overheidsbemoeie-
nis, tot uiting komend in een consequente weigering de 
eed af te leggen.

Vooralsnog was de achterdocht van overheden hier-
mee niet geweken. De hevige vervolgingen hielden nog 
lang aan. Zo raakte Gouda in 1542 in rep en roer toen 
een vrouw, Mariken Simonsdochter, verdacht werd van 
wederdoperij. In het proces tegen haar wees zij een aan-
tal vooraanstaande Gouwenaars aan als geestverwanten. 
Nader onderzoek maakte duidelijk dat zij hen valselijk 
had beschuldigd. De straf die haar op last van het Hof 
van Holland ten deel viel was wreed en meedogenloos: 
eerst werd haar tong afgesneden en daarna belandde zij 
op de brandstapel. In deze zaak vlogen beschuldigingen 
over en weer, omdat vermoed werd dat Mariken niet uit 
zichzelf met de namen op de proppen was gekomen. Bij 
de pastoor, die in dit opzicht blijkbaar ook een rol kreeg 
toegedicht, vlogen stenen door de ruiten.

Het voor Gouda grootste proces tegen wederdopers 
vond plaats in 1544. Vijf vrouwen werden gelijktijdig ge-
vangengenomen op beschuldiging van volwassendoop.2 
Van hen wisten er drie te ontsnappen, maar de andere 
twee ontliepen hun executie niet. Dat zij kinderen achter-
lieten, blijkt uit een brief van de Heilige-Geestmeesters 
aan de burgemeesters. Daarin klagen deze bestierders 
van het weeshuis erover dat zij ook twaalf kinderen van 
in andere steden geëxecuteerde wederdopers moesten 
opvangen. Dergelijke kinderen waren volgens de brief-

Vervolging van wederdopers

De basis van de wederdopers of anabaptisten lag in de 
Zwitserse stad Zürich, waar reformator Zwingli zich in 
1523 uitsprak voor volwassendoop. Toen hij werd terug-
gefloten door het stadsbestuur, ging een deel van zijn 
aanhang hier niet mee akkoord. Dit legde de kiem voor 
een fanatieke beweging die ook elders in West-Europa 
aanhang kreeg en van gelovigen een innerlijke weder-
geboorte eiste, voorafgaand aan een bewust genomen 
keuze voor de doop. Gaandeweg ontwikkelden de we-
derdopers zich tot een revolutionaire beweging, die 
zelfs vervuld raakte van eindtijddenken. Onder leiding 
van fanatieke leiders als Melchior Hofman en Jan(tje) van 
Leiden vatte de idee post dat het Duizendjarig Rijk na-
bij was en de Duitse stad Münster het Nieuwe Jeruzalem 
zou zijn. Van heinde en verre trokken dopers vanaf 1533 
naar deze stad, waar zij een Godsrijk op aarde dachten te 
stichten, onder meer met afschaffing van privébezit en 
invoering van polygamie. De legers van de bisschop van 
deze stad maakten in 1535 een bloedig eind aan deze 
‘revolutie’. In hetzelfde jaar roerden de wederdopers 
zich ook in Amsterdam. Eerst baarden zij opzien door 
met een grote groep naakt op de Dam rond te rennen 
onder de uitroep ‘Wee de wrake Gods’, daarna door een 
mislukte poging tot een gewelddadige opstand.1

Het zal duidelijk zijn dat de schrik er toen goed in zat 
bij de autoriteiten, die vreesden voor de rust en orde. 
De Münsterse en Amsterdamse woelingen vonden ook in 
een kleine stad als Gouda hun weerslag. In 1534 werden 
hier de eerste plakkaten tegen de wederdopers afge-
kondigd en reisde een afvaardiging van het stadsbestuur 
naar Den Haag om te overleggen over enkele gevangen-
genomen Goudse poorters ‘die haerdoept’ waren. Een 
jaar later werden hier blijkens de baljuwrekeningen twee 
wederdopers gearresteerd en ter dood gebracht. Zij zou-
den niet de enigen blijven. In de jaren veertig groeide in 
heel Holland opnieuw de angst voor wederdoperij, hoe-
wel de beweging dankzij Menno Simons inmiddels een 
andere weg was ingeslagen. Zijn Fundamentboek (1539) 
gaf de aanzet tot een meer naar binnen gekeerde, op le-
vensheiliging gerichte beweging. Geweld werd volledig 

1. S. Zijlstra, Om de ware gemeente en oude gronden. Geschiedenis van 
de dopersen in de Nederlanden 1531-1675, Hilversum 2000.
2. P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiede-
nis, Hilversum 2002, p. 212.
3. samh, Oud-Rechtelijk Archief Gouda, 177, fol. 51-53.
4. Bij Walvis (1713), De Lange van Wijngaarden (1817) en in Abels, 
Duizend jaar Gouda, (2002). samh, Oud-Archief Gouda, inv.nr. 177: 
Criminele vonnisboeken, 31-5-1570.
5. Tieleman Jansz van Bracht, Het bloedig tooneel of martelaersspiegel 
der doops-gesinde, of weereloose christenen, Amsterdam 1685, p. 507-
509.
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later konden zij al naar de stad terugkeren, nadat Gouda 
de poorten had geopend voor een klein legertje geuzen 
en het stadsbestuur de eed van trouw had afgelegd aan 
de prins van Oranje. De rooms-katholieken raakten de 
Sint-Janskerk kwijt aan de hervormingsgezinden. De ver-
volgers van weleer kwamen nu zelf in het gedrang, ze-
ker nadat fanatieke geuzen Goudse geestelijken gingen 
molesteren en zich vergrepen aan kerkelijke bezittingen. 
Onder de bevolking nam de afschuw van geloofsvervol-
ging en gewetensdwang hierdoor verder toe. Het tragi-
sche lot van Faes lag daarbij ook nog vers in het geheu-
gen. 

Onder stadsbestuurders groeide door dit alles de vast-
beradenheid om elke vorm van inquisitie of gewetens-
dwang tegen te gaan nu de bakens politiek en religieus 

schrijvers “qualicken ende in dwalinge by heurluyden 
voorscreven ouders opgevoet ende geleert (…) soe dat 
te beduchten is dat zyluyden andere scaemele kinderen 
in de voors. huyse wonende zoude moegen inficteren”. 
Wegens dit ‘besmettingsgevaar’ wilden zij daarom alleen 
de twee of drie kinderen van de terechtgestelde Goudse 
wederdopers opvangen.3

In de jaren daarna luwden de vervolgingen van dopers 
en leken ook Goudse aanhangers van de volwassendoop 
in stilte en zonder vrees voor de overheid hun geloof te 
kunnen belijden. Die situatie veranderde na een kwart 
eeuw abrupt, toen het in 1570 kwam tot een gerucht-
makend proces tegen de stoeldraaier Faes Dirckszoon.

Een executie die de stad schokte

Het proces tegen Faes Dirckszoon is al vaak beschreven. 
Het verhaal komt in alle Goudse stadsgeschiedenissen 
aan de orde en mag daarom als bekend worden veron-
dersteld.4 Ook nu werd een pastoor verantwoordelijk 
gehouden voor de vervolging en speelde het Hof van 
Holland een doorslaggevende rol. Het Goudse stadsbe-
stuur liet het vonnis met grote tegenzin – en demon-
stratieve afwezigheid van enkele burgemeesters – uit-
voeren, nadat tevergeefs alles in het werk was gesteld 
de beschuldigde tot vluchten te bewegen. De man wilde 
echter blijven getuigen van zijn geloof en daarvoor des-
noods het martelaarschap als prijs betalen. Dat laatste 
is ook in formele zin gelukt, want zijn lotgevallen staan 
uitvoerig beschreven in het bekende doopsgezinde mar-
telaarsboek van Tieleman van Bracht.5 Voor ons verhaal 
is vooral van belang, dat zijn zaak een aanwijzing is dat er 
ook na de strenge repressie in de jaren veertig van de 16e 
eeuw een vorm van doperse presentie in Gouda is geble-
ven. Faes stond namelijk niet alleen. Hij verkeerde in een 
kleine kring van geestverwanten. Tegelijk wordt duidelijk 
dat hun aantal te gering was voor het opzetten van een 
eigen gemeente, want Faes moest naar Rotterdam om 
zich te laten herdopen. 

De berechting en executie van Faes Dirckszoon was 
voor andere Gouwenaars met doperse sympathieën aan-
leiding elders een veilig heenkomen te zoeken. Twee jaar 

Portret van Tielman van Bracht, schrijver van ‘Het bloedig toneel of 
Martelaarsspiegel der doopsgezinde of weereloose christenen’. Hierin 
wordt ook uitvoerig verhaald van de executie van de Goudse wederdoper 
Faes Dircksz, stoeldraaier
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verzet waren. Zij deden er alles aan om te voorkomen dat 
orthodox-gereformeerden de Sint-Jan in handen kregen 
en bevorderden een milde variant van het protestantis-
me. Er werd nadrukkelijk geprobeerd deze gedachte te 
verankeren in het beleid en actief uit te dragen. Zo wer-
den predikanten aangetrokken die bereid waren deze 
koers te volgen, behield de stadskerk de naam Sint-Jan 
en werden de Goudse Glazen onaangetast gelaten. In 
die lijn past ook de beslissing om de weduwe van Faes 
Dirckszoon compensatie te geven voor het leed wat haar 
was aangedaan. Zij kreeg een huis aan de Spieringstraat 
toegewezen, dat eigendom was geweest van de ketter-
jagende pastoor Jodocus Bourgeois. Ook bewilligde het 
stadsbestuur in een herbegrafenis van Faes Dirckszoon, 
die nota bene bijgezet werd in het graf van Bourgeois. 
Op die manier rekende Gouda symbolisch af met de in-
quisitie.6

Of de kleine kring van geestverwanten rond Faes 
Dirckszoon de basis is geweest voor een eigenstandige 
doopsgezinde gemeente in Gouda kan niet worden vast-
gesteld. Door de afwezigheid van geloofsvervolging in de 
zeer tolerante stad treffen wij hen niet aan in wereldlijke 
of kerkelijke bronnen. Met hun wereldmijding droegen 
zij er ook zelf toe bij dat hun aanwezigheid weinig aan-
dacht trok. Dat veranderde pas toen stadhouder prins 
Maurits in 1618 onder dreiging van militair geweld een 
eind maakte aan de ‘Goudse vrijheid’. Gouda belandde 
hiermee in stevig calvinistisch-gereformeerd vaarwater. 

De rooms-katholieken werden toen het voornaamste 
mikpunt van geloofsvervolging, maar ook kleinere ge-
zindten – waaronder ook de doopsgezinden – kregen 
te maken met tegenwerking. In hun geval was het niet 
zozeer de overheid, maar de gereformeerde kerkenraad 
die in het geweer kwam. Het is dan ook in de notulen van 
deze kerkvergadering dat voor het eerst weer gesproken 
wordt over doopsgezinden in Gouda. In 1624 stelde de 
kerkenraad vast “dat de mennonisten seer toenemen”. 
Zij waren zelfs druk doende om een woonhuis, Den Drec-
waghen, tot vermaning (aanduiding voor een doopsge-
zinde kerk) te verbouwen. De kerkenraad vreesde dat 
dit zeer ten koste zou gaan van de eigen kerk en zond 

daarom een afvaardiging naar de magistraat met het ver-
zoek dit tegen te gaan.7 

De Goudse magistraat was niet doof voor de klacht, 
want drie weken later kreeg Spieringstraatbewoner 
Abraham de Croix opdracht een deurkozijn dat hij had 
aangebracht in een nieuw gebouw achter zijn huis weer 
dicht te metselen. Zijn woning wordt weliswaar aange-
duid met een andere naam, De Granaetappel, maar een 
expliciet verbod om in het gebouw predicaties toe te 
laten op straffe van een boete van 50 gulden per keer, 
doet vermoeden dat het hier gaat om de door de kerken-
raad genoemde doopsgezinde vermaning.8 Het verbod 
van de magistraat lijkt geen duurzaam effect te hebben 
gesorteerd. Dertien jaar later verkocht Jannitge Rob-
berts-De Croix, Abrahams weduwe, ‘haar huis of kerk’ 
namelijk aan de diaconie (armenzorg) van de mennisten 
‘genaemt de Waterlanders’.9 Daarmee staat wel vast dat 
de eerst bekende doopsgezinde kerk van Gouda gelegen 
was ter hoogte van de Spieringstaat nummers 71-73 op 
‘een erve genaemt de poort van de Margrieten’. Dit was 
het voormalige terrein van het Margrietenklooster, dat 
na brandstichting door de geuzen in 1573 ook wel werd 
aangeduid als ’t Verbrande Erff.10

Waterlanders, Vlamingen, Friezen, Hoogduitsers en
Lamisten

De doopsgezinden van de Spieringstraat behoorden dus 
tot de zogeheten Waterlanders. Dit is een van de vele 
facties waarin hun geloofsrichting in de tweede helft van 
de 16e eeuw uiteengevallen was. De belangrijkste reden 
tot deze kerkscheuringen betrof de kerkelijke tucht. De 
Waterlanders waren op dit punt het mildst. Zij wilden 
niet zo ver gaan als andere stromingen, die in hun stre-
ven naar heiliging van hun gemeente elke omgang met 
een zondaar die in de ban was gedaan verboden, zelfs 
als het ging om gezinsleden of echtelieden. Een van de 
strengste kerkelijke leiders onder de doopsgezinden, 
Lenaert Bouwens, betitelde de Waterlanders om hun ge-
matigde opvattingen daarom consequent als de ‘dreck-
wagen’,11 wellicht de reden waarom de gereformeerde 
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6. P.H.A.M. Abels, Vensters des hemels en vensters op de wereld. De 
‘protestantse glazen’ als politiek manifest [Goudse Glazenlezing 2 ok-
tober 1999], Gouda 1999, p. 5-6.
7. samh, Acta Kerkenraad Gouda, 15-6-1624.
8. samh, Oud-Archief Gouda, Kamerboek, 8-7-1624 en 13-7-1624.
9. samh, Notarieel Archief nr. 216, 14-5-1637.
10. samh, Huizenboeken Matthijs: Spieringstraat. 
11. Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 271-272.
12. samh, Notarieel Archief nr. 223, 1656.
13. W. Veerman, ‘De Doopsgezinde Gemeente’, in Gouda zeven eeu-
wen stad. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, Gouda 1972, 
p. 325.
14. Gemeentearchief Haarlem, Legaten en testamenten ten gunste 
van de Oud-Vlaamse gemeenten te Haarlem, 1-7-1626: Janneken 
Jans, wed. Gerrit Jans Resman.

Spieringstraat 71-73. Op deze plek stond de eerste doopsgezinde kerk van 
Gouda (foto N.J. Boerboom)

kerkenraad hun onderkomen in de Spieringstraat in eer-
ste aanleg met die term aanduidde.

De vermaning aan de Spieringstraat was halverwege de 
17e eeuw te klein om alle doopsgezinden te herbergen. 
Vandaar dat in 1656 ene Arien Matthijsz voor ‘de doops-
gezinden die men noemt de Waterlanders’ een huis en 
erf kocht op de Tevekoop (Turfmarkt-zuidzijde). Voor 
dit perceel moest 1700 gulden worden neergeteld.12 De 
kerkzaal die hier werd ingericht mocht niet van buiten als 
zodanig herkenbaar zijn. Ook de doopsgezinden wisten 
dat zij met argusogen werden gevolgd door de gerefor-
meerden, zoals bleek in 1657, toen hun kerkenraad bij 
het stadsbestuur klaagde over Robbert Sam, een pre-
dikant van de Waterlanders, die twee mannen had ge-
doopt in een sloot aan de Ommelandse Kade.13 

Dat de Goudse doopsgezinden in meerderheid be-
hoorden tot de Waterlanders, mag geen verwondering 
wekken, gelet op het milde geestelijke klimaat in de 
stad. Toch zijn er spaarzame aanwijzingen dat Gouda 
ook aanhangers van meer strengere richtingen binnen 
de poorten heeft gehad. De vroegste vermelding hiervan 
dateert van 1626, toen een Haarlemse weduwe goederen 
en een legaat van 800 gulden naliet aan de conservatieve 
Oud-Vlaamse gemeente van de doopsgezinden in Gou-
da.14 Uit het notarieel archief van Gouda blijkt verder dat 
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er in 1665 sprake was van de diakenen van de ‘Ver-
eenichde Vlaemsche, Vriessche ende Hoochduijtsch 
doopsgezinde gemeente’ in Gouda. In de betreffende 
akte wordt melding gemaakt van geschillen, die te-
ruggaan tot 1635, waarbij predikanten vanuit Utrecht 
de zaak enkele keren susten en voorgangers had-
den afgezet.15 Hoewel het hier ging om ‘Verenigde’ 
geloofsgemeenschappen woekerden de geschillen 
blijkbaar voort; ook in Gouda. Deze strenge richting 
van de doopsgezinden kerkte waarschijnlijk dichtbij 
hun Waterlandse rivalen aan de Spieringstraat, want 
in de Hoefsteeg bevond zich ook een ‘meniste kerck’, 
zo blijkt uit een gemeentelijke brandemmerschouw in 
1677-1678.16 

De sterke onderlinge verdeeldheid riep in het land 
steeds meer ergernis op. Daarom werd in 1664 een 
‘Oprecht Verbondt van eenigheyt’ opgesteld. De be-
doeling was het verval en de versnippering van het 
doopsgezinde geloof te stuiten. Het verbond werd 
door 24 gemeenten ondertekend, waaronder ook de 
Waterlanders uit Gouda.17 Laatstgenoemden deden 
in 1678 een belangrijke handreiking door Isaac de 
Vreede te beroepen. In weerwil van zijn naam droeg 
deze predikant een waar spoor aan conflicten en 
scheuringen in het Amsterdamse met zich mee. Ooit 
begonnen als predikant van de Vlamingen (bij ’t Lam), 
stapte hij in 1664 tijdens de zogeheten Lammeren-
crijgh over naar de nog conservatievere stroming van 
Galenus Abrahamsz (De Zon), om in 1670 een eigen 
gemeente te stichten (De Kleine Zon) en vijf jaar la-
ter weer een nieuwe gemeente (Het Sterretje). Daar 
werd hij in 1677 wegens ruziezoekerij ontslagen. In 
Gouda boden zijn geloofsbroeders hem een gema-
tigder vaarwater bij de Waterlanders.18 Dat hij zich 
hier ook daadwerkelijk heeft gevestigd, blijkt uit een 
stedelijk belastingregister uit 1680, waarin hij wordt 
aangeduid als ‘Menno’s vermaner’.19 Hij bleef hier tot 
zijn dood in 1682.

De met de ondertekening van het Verbond van 

Registratie van brandemmers in de stad uit 1677-1678. Hierin staat een 
‘meniste kerck’ (doopsgezinden kerk) vermeld in de Hoefsteeg (foto samh) 
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juli van dat jaar probeerde Van Loon een schriftelijke ga-
rantie te krijgen dat zijn vrouw Jannetge Tirion hier ook 
na zijn overlijden zou mogen blijven wonen. De voorzit-
ter van het kerkbestuur oordeelde tot woede van de do-
minee dat dit een te grote last voor de kleine Goudse 
gemeente zou zijn. Toen Abraham van Loon op 16 no-
vember overleed, was de kerkenraad inmiddels toch ak-
koord gegaan met zijn verzoek, mits zij ook als koster 
zou blijven fungeren.21

Dat de doopsgezinde gemeente klein en armlastig 
was, blijkt uit de gang van zaken rond het zoeken van 
een opvolger, die wij goed kunnen volgen dankzij de 
kerkenraadsverslagen. Het traktement voor de domi-
nee moest namelijk opgebracht worden door zogeheten 
‘buitengemeenten’, die bereid waren een deel van het 
salaris voor hun rekening te nemen. De kleine Goudse 
gemeente kon zonder deze steun van doopsgezinden 
gemeenten van Amsterdam, Haarlem, Leiden en Rot-
terdam zelfstandig functioneren. In totaal legden zij 351 
gulden per jaar op tafel. De rest van het traktement - 550 
gulden plus vrije woning - moest de Goudse gemeente 
zelf ophoesten. Dat was een behoorlijke inspanning voor 
een kerkgemeenschap die in het jaar van het overlijden 
van Van Loon slechts 44 lidmaten telde.22

Met hulp van buiten kon ook nu met Jan Marchand een 
nieuwe predikant aangetrokken worden. Met vrouw en 
kind nam hij zijn intrek in het ook nog door de weduwe 
van zijn voorganger bewoonde huis. Zij hielden het daar 
een jaar samen uit, maar toen liet de dominee weten 
niet langer met zijn gezin in zo’n kleine ruimte te kun-
nen verblijven. Ook de omvang en betrokkenheid van de 
gemeente bevielen hem maar matig. In december 1727 
besloot hij om die reden te stoppen met de avondpreken 
“seggende dat hem niet aanstont voor soo weynig volck 
te prediken, al schoon het getal van toehoorders by 
avond vrij meer was als des sondags”. Daarmee schetste 
hij niet bepaald een rooskleurig beeld van de gemeente 
en het duurde dan ook niet lang voordat hij met een be-
roep op de proppen kwam, vanuit Zwolle. Hij draaide er 
niet omheen dat de slechte huisvesting hierbij een be-
langrijk motief was.

Het kerkbestuur wilde Marchand niet zomaar laten 

Eenheid en het aantrekken van Isaac de Vreede ingezette 
koers van de Goudse doopsgezinden werd ook door vol-
gende predikant voortgezet. In 1680 werd Abraham van 
Loon, predikant, naar Gouda gehaald en zelfs ingeschre-
ven in het poorterboek als “leraar onder de mennonyt-
gesinde”. Met hem hadden de Goudse dopers voor het 
eerst een voorganger van formaat, die zich onderscheid-
de door zijn inzet voor een grotere eenheid en door de 
publicatie van diverse theologische werken. Van Loon 
behoorde tot het meest gematigde deel van de Water-
landers, Lamisten genaamd, en juichte de hereniging van 
de verschillende doperse partijen toe, zoals in het geval 
van de Unie der Vlaamse en Waterlandse gemeenten in 
Rotterdam in 1700. Ook verdedigde hij de toelating tot 
het avondmaal van niet-doperse, belijdende christenen 
(waarmee de remonstranten bedoeld werden).20 

Een worstelde kerk

In 1725 voelde Abraham van Loon, 69 jaar oud, zijn einde 
naderen. Onder zijn predikantschap leken de voornaam-
ste geschilpunten te zijn beslecht. Wat overbleef was 
een kudde van beperkte omvang, die bijeenkwam in een 
kerk aan de Turfmarkt. Aan deze kerk was een ‘nieuwe 
kamer’ gebouwd, als onderkomen voor de predikant. In 

15. samh, Notarieel Archief nr. 223, 17-2-1665.
16. samh 0001. inventarisnummer 3696, Rapporten van de schouw 
van de brandemmers in 1677 en 1678. Met dank aan Marianne van 
der Veer, die mij wees op deze bron.
17. Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 423.
18. Zijlstra, Om de ware gemeente, p. 426. Global Anabaptist Mennonite 
Encyclopedia online.
19. samh, Oud-Archief Gouda, inv.nr. 2296: Kohier zout-, zeep-, he-
ren- en redemptiegeld 1680, fol. 41v.
20. A. Voolstra e.a. (red.), Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde 
opstellen van Sjouke Voolstra, Hilversum 2005, p. 33. Abraham van 
Loon schreef onder meer Aentekeningen over het Evangely van Mat-
theus (1685), Aentekeningen over de Evangelien van Markus, Lukas en 
Joannes, en de Handelingen der Apostelen (1688) en Den jongeling on-
derwesen tot doop en avondmaal (1713).
21. SAMH, Doopsgezind doopboek 1681-1788, juli 1725.
22. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 23-11-1725 en 1-2-1725: 
naamlijst broeders en susters.
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landse Doopsgesinde Gemeente’, zoals zij zichzelf aan-
duidde, toch tot een akkoord te komen met Gijsbert van 
Antwerpen. De weduwe Van Loon mocht alsnog tot in 
de woning blijven en het kosterschap behouden, in ruil 
waarvoor de voormalige diaken jaarlijks 120 gulden aan 
de gemeente schonk.26 Het probleem van de te kleine 
woning werd ontlopen door een vrijgezel aan te trek-
ken als nieuwe predikant, de 24-jarige Auke de Ring uit 
Friesland. In zijn contract werd afgesproken dat hij op 
zon- en feestdagen preekte, een keer per week de jon-
geren onderrichtte en tien keer per jaar het avondmaal 
bediende met voorafgaand huisbezoek. De jonge predi-
kant zou helaas al voor zijn dertigste overlijden.27 

Met hulp van de buitengemeenten slaagden de Goud-
se doopsgezinden erin steeds weer een nieuwe predi-
kant te beroepen, maar de meeste dominees bleven re-
latief kort.

De gemeente was armlastig. Als verklaring gaf de ker-
kenaard in 1741 aan dat de gemeente “bestaat meest 
uijt geringe ambagtslieden die halswerk hebben om hun 
kost en kleding in soberheyt te winnen”.28 De inkomsten 
liepen nog verder terug nadat de weduwe Van Loon in 
1742 overleed, waarmee ook de uitkering van haar in-
middels ook overleden weldoener aan de kerk ophield. 
Pogingen om zijn weduwe te bewegen deze uitkering 
te continueren liepen op niets uit.29 Het werd voor de 
Goudse doopsgezinden dan ook steeds moeilijker ge-
schikte voorgangers te beroepen en voor langere tijd aan 
zich te binden. Het langst bleef Arent van Gijse, die in 
1752 zijn intrede deed. Zijn vertrek in 1770 was echter 
even onverwacht als scandaleus. Overhaast verliet hij 
met zijn dienstmaagd de stad, nadat hij haar in overspel 
had bevrucht.30 

De vlucht van dominee Van Gijse leidde de ondergang 
in van de laatste doopsgezinde gemeente in de stad. Een 
nieuwe predikant werd niet meer beroepen. Dopen wer-
den bediend door een voorganger uit Hazerswoude. In 
1798 was de gemeente verschrompeld tot slechts tien 
lidmaten. Zij besloten daarom in te gaan op een bod 
van de joden in Gouda, die op zoek waren naar een ge-
bouw dat dienst kon doen als synagoge. Voor een bedrag 
van 886 gulden verkochten Jacob van der Vin en Jacob 

gaan. De dominee liet weten alleen te willen blijven als 
hij de woning in volledige vrijheid zou mogen bewonen, 
wat betekende dat de weduwe haar boeltje zou moe-
ten pakken. Aan die eis wilde Gouda gehoor gegeven, 
evenals die van vrije ‘turfbrant’. Wel moest hij dan op 
winterse dagen de stoven klaar zetten. Helemaal zonder 
ophef gebeurde dit niet, want predikant en ouderlingen 
werden door een vrouwelijk gemeentelid ‘op schandige 
wijze’ uitgescholden voor ‘verdruckers’ van de weduwe 
Van Loon.

Tegen alle beloften in accepteerde Marchand kort 
daarna toch het beroep van Zwolle. Voor het kerkbestuur 
was het duidelijk dat de aanwezigheid van de weduwe 
Van Loon in de predikantswoning ook de beroeping van 
een opvolger zou hinderen. Vandaar dat haar in maart 
1728 de huur werd opgezegd. Zij kon twee kamers op de 
Haven huren en gaf misnoegd aan dat zij liever vandaag 
dan morgen wilde vertrekken. Gijsbert Antwerpen, al 
een kwart eeuw diaken en degene die de overeenkomst 
met Van Loon had opgesteld, kon hier niet mee leven. 
Hij was zo misnoegd over de contractbreuk, dat hij wei-
gerde nog langer ter kerke te komen en ook zijn jaarlijkse 
schenking van 100 gulden zette hij stop. Hij verliet tie-
rend en scheldend de kerk.23

De kerkenraad liet zich hierdoor niet ontmoedigen en 
ging onverdroten voort met het zoeken van een nieuwe 
voorganger. De buitengemeenten tastten weer in de bui-
del en het woonhuis kon binnenkort ook vrij van bewo-
ning aangeboden worden, zo werd geredeneerd. Waar 
de broeders niet op gerekend hadden, was dat een ge-
meentelid uit eigen kring zich zou aanbieden als predi-
kant. Antoni Abel verklaarde plechtig “dat hij van ’t he-
mels hof daertoe was gesonden om in deze gemeente 
predikant te zijn”. De broeders reageerden tactisch, 
door hem te vragen te wachten tot “sij ook die open-
baring kregen, want dat sij hem nog voor haer leeraer 
niet begeerden”.24 Abel stond in Gouda overigens breder 
bekend als ‘dwaallicht’. Eerder was hij als lidmaat van 
de gereformeerde kerk onder censuur gesteld omdat hij 
voorging in huiskamerbijeenkomsten van ‘vrijgeesten’ 
op de Hoge Gouwe.25 

Kort daarna wist de ‘Verenigde Vlaamse en Water-
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Staal “de enige thans in weezen zijnde Leedematen van 
de Doopsgezinde gemeente alhier, de enige eigenaren 
van het perceel” de vermaning aan de Turfmarkt aan de 
Goudse joodse gemeente en verdween ‘Menno’s volk’ 
voor langere tijd uit de stad.31

Een nieuw begin

Het duurde tot het midden van de 20e eeuw voordat 
er weer sprake was van doperse activiteiten in Gouda. 
Aanvankelijk ging het om huiskamerbijeenkomsten van 
doopsgezinden die kerkelijk actief waren in Den Haag 
of Rotterdam. Vanuit deze laatste stad was het domi-
nee Hilverda die in 1966 een nieuwe Goudse gemeente 
stichtte, met bijna honderd leden. Daarbij werd samen-
werking gezocht met de remonstranten en begonnen 
met gezamenlijke kerkdiensten in de Joostkapel op de 
Lage Gouwe. Later sloten zich ook vrijzinnig hervorm-
den bij hen aan. Gedrieën vormden zij in 1974 een Fe-
deratie.32 En hoewel de kerkelijke activiteiten in breder 
kerkelijk verband vorm kregen, tonen de doopsgezinden 
hiermee een grote veerkracht waardoor er na vijf eeu-
wen nog steeds doperse geluiden klinken in Gouda, ook 
al is het getal van hun gemeente in al die eeuwen tot een 
klein ‘kuddeken’ beperkt gebleven.

23. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, opeenvolgende acta 
over de jaren 1725-1728.
24. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 6-4-1728.
25. samh, Acta Kerkenraad Gouda, 28-6-1696, 4-7-1697, 2-12-1697 en 
19-12-1697.
26. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 26-5-1728.
27. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, diverse acta tussen 18-
7-1728 en 6-12-1733.
28. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 1-6-1741.
29. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 11-8-1742.
30. samh, Doopsgezind doopboek 1681-1788, 27-7-1770.
31. Veerman, ‘De Doopsgezinde Gemeente’, 325. samh, Rechterlijk 
Archief Gouda, nr. 388, fol. 32; T. Verwaijen, Joods Gouda. Een Joodse 
geschiedenis vanaf 1737 tot omstreeks 1850, Amersfoort 2012, p. 35-36.
32. J. de Voogd, ’50 jr. Doopsgezinden in Gouda’. http://www.federa-
tiegouda.nl/50-jr-doopsgezinde-gemeente-gouda/.


