
De ontwikkeling van het kerkelijk leven in Gouda vanaf de 
hervorming 

Inleiding 
De jaren zeventig van de 16de eeuw waren jaren van ellende en geestelijke 
verwarring. De 80-jarige oorlog was enige jaren aan de gang en zoa]s met 
elke oorlog had dit gevolgen voor de maatschappelijke en economische toe
stand van het land. Er heerste veel armoede en ook Gouda bleef hiervoor niet 
gespaard. De bierbrouwerijen gingen achteruit door de concurrentie uit het 
zuiden, de IJssel was aan hei verzanden, hetgeen nadelige gevolgen had voor 
de scheepvaart, kortom het zag er niet best uit; Gouda werd een der armste 
steden van Holland. De tijd was rijp voor Jngrijpende veranderingen. Men 
ging dit steeds meer voelen, doordat de gebeurtenissen rondom de strijd tegen 
Philips van Spanje en Willem van Oranje zich dichterbij gingen afspelen. In 
april 1572 werd in Rotterdam door Bossu op gruwelijke wijze huisgehouden, 
in juni nam Van Swieten Oudewater. Toch was Gouda ondanks dit alles een 
stad gebleven die zich zeer loyaal ten opzichte van de koning gedroeg en van 
een aversie tegen de Spanjaarden, c.q. de Rooms-Katholieken, kon men niet 
spreken. In de voorzomer van 1572 had men zelfs brieven van de Prins van 
Oranje aan de stad, ongeopend aan Alva doorgezonden. Men bleef Koning 
Philips van Spanje trouw. "Men" was dan voornamelijk een deel van het stads
bestuur; een deel van de burgerij dacht er blijkbaar anders over, want toen 
Jonker Jan van Swieten in de vroege ochtend van de 2lste juni 1572 in Gouda 
zijn intocht hield en de stad voor de Prins van Oranje in bezit nam, was er 
nagenoeg geen verzet. 

Al was het dan een rustige ommekeer, het betekende wel een rigoreuze 
verandering op kerkelijk gebied. De plaats van de Rooms~katholieke Kerk 
werd vanaf deze tijd ingenomen door de Calvinistische gelovigen. In tegen
stelling tot de toestand vóór de Reformatie ontstond nu langzamerhand de 
omgekeerde situatie: de Calvinisten hadden het alleen voor het zeggen en de 
Roomsen en andere andersdenkenden werden vervolgd. Voor de Roomsen een 
nieuwe situatie, voor de Joden, Lutheranen, Doopsgezinden een continuatie 
van reeds bestaande verhoudingen. Pas aan ·het eind van de l 7de eeuw nam 
men een meer soepele ·houding aan. Daarbij moet men bedenken, dat Gouda, 
ondanks vervolgingen enz., in verhouding tot andere steden bekend stond om 
zijn ruimdenkendheid! De 18de eeuw geeft een groei van bijna aMe kerkge
nootschappen te zien met aan het eind van deze eeuw een steeds groter wor
dende godsdienstvrijheid, welke met de Franse tijd werd ingezet. Dit zette 
zich voort tot het midden van de 19de eeuw; veel oud zeer was toen toch wel 
gesleten of langzaam aan het verdwijnen. Overigens kwam in deze eeuw het 
probleem van de armenzorg zich extra aanmelden. De armoede was zeer groot 
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en een ernstige factor was daarbij dat vele van de kerkgenootschappen op de 
rand van een bankroet waren. Na de eerste helft van de 19de eeuw is er echter 
weer een langzame vooruitgang merkbaar, welke zich, zij het _met vele ups en 
downs, tot op onze tijd heeft doorgezet. 

Van de belangrijkste kerkgenootschappen zijn in dit hoofdstuk korte histo
rische overzichten gemaakt, enkele die verdwenen zijn, maar tijdens hun be
staan een bepaald stempel op de maatschappij drukten, zijn hierin ook opge
nomen. Geen van de verhalen pretendeert tot in details nauwkeurig te zijn en 
de historie van bepaalde kerkgenootschappen ontbreekt. Het doel was slechts 
een summier overzicht te geven van de ontwikkeling, het gaan en komen van 
enkele Goudse kerkgenootschappen. Wanneer ik hierin niet geheel ben ge
slaagd, moge als excuus gelden, dat de naspeuringen in de massale hoeveelheid 
archivalia en andere bronnen van sommige van deze genootschappen zoveel 
tijd vergden dat ik mij wel moest beperken, terwijl er van andere haast geen ge
gevens aanwezig waren. 

De Rooms-katholieke Kerk 
Men kon ook in Gouda niet ontkomen aan de veranderingen die een groot 

deel van het fand beroerden. Zo kon het gebeuren, dat in de vroege morgen 
van de 21ste juni 1572 Jonkheer Van Swieten de stad "veroverde" voor de 
Prins van Oranje, wat uiteraard gevolgen zou kunnen hebben voor de Room
sen. 

Namens de Prins beloofde Van Swieten echter: "dat over wedersijden wesen 
sal de -liberteyt van de religie, sonder dat nochtans yeinandt van de religie 
eenige kercken, cloosteren ofte godshuyssen sullen moghen invaderen (bezet
ten) ofte eenichsins beschadygen noch oock d' een d' ander, 't sij geestelicken 
ofte weerlicken te misdoen, aen lijff ofte goet, hoe tselve (soude mogen) ge
schieden"1. 

Helaas bleek al heel spoedig dat dit een utopie was. Al op 10 juli werd de 
St.-Janskerk geplunderd en, om erger te voorkomen, op last van het stads
bestuur ·gesloten voor de eredienst. De maand augustus bracht het bevel van 
de Staten van.Holland, dat al het goud en zilver van gilden, kerken en kloosters 
moest worden ingelevevd. Het stadsbestuur heeft nog getracht wat te redden; 
alleen de beroemde miskelk van Jacoba van Beieren is echter bewaard ge
bleven, doordat men die in het oud-archief van de stad had verstopt! 

Ook de pastoor van de St.-Janskerk kreeg het zwaar te verduren. In 
september had Van Swieten het stadsbestuur voorgesteld de predikant van 
de "-nieuwe religie" (de Nederduits-Gereformeerde Gemeente, nu Hervormde 
Gemeente) van stadswege te bezoldigen. Hiertoe was men bereid, maar dan 
diende de St.-Janskerk weer geopend te worden voor de Roomsen. De Prins 
vond dit .echter aUeen goed, als pastoor Van Schoonhoven. zijn godsdienst
oefeningen op protestantse wijze zou houden. Natuurlijk ging deze hiermede 
niet akkoord. Het werd hem steeds moeilijker gemaakt zijn ambt uit te oefenen 
en ten slotte was het stadsbestuur genoodzaakt pastoor Van Schoonhoven 
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de stad uit te zetten, hetgeen in januari 157~ dan ook gebeurde. Op 8 
februari van dat jaar werd de St.-Janskerk door: de Calvinisten in gebruik 
_genomen. 

Nadat een aantal leden van de vroedschap op last van de Prins was ver
vangen door minder roomsgezinden, besloot het stadsbestuur op 16 augustus, 
dat alle klokken van de kloosters en kerken als grondstof voor oorlogsgeschut 
moesten worden ingeleverd. Kosters en dekens van de gilden kregen bericht, 
dat het in hun ·bezit zijnde metaal •moest worden overgedragen en eveneens 
alle kerkelijke ornamenten en misgewaden welke gebruikt werden · bij de 
altaardienst. 

In februari 1574 ontdekte men een samenzwering van enkele Roomsen om 
de stad weer in handen der Spanjaarden te brengen. Dit "verraad" mislukte 
en de vroedschap nam het besluit, dat alle priesters de eed van trouw moesten 
afleggen. Zij die weiger4en, dienden voor zonsondergang de stad te hebben 
verlaten. De anderen w&,S ten str~ngste het "exerceeren van de roomsche 
religie directelijcken ofte indiredelijcken" verboden, deden ze het toch, dan 
wachtte ook-hun verbanning uit de stad2 • 

De zegenende Christus, boven het hoogaltaar in het koor der St.-Janskerk · 
zou nooit meer over de hoofden d~r Roomsen stralen tijdens ee.n mis. 

Was men nu echt zo revo.Jutionair en anti-rooms? Weliswaar werd de stad 
door Van Swieten voor de Prins genomen en werd weinig weerstand geboden, 
maar dit was niet zozeer te danken aan de JÏervormingsgezinden en ontevre
denen, als . wel aan de anti-Spaansgezindheid. De geruchten over de wreed
heden der Spaanse soldaten en de inquisitie hadden ook bier hun werk ge
daan. Het stadsbestuur zwoer trouw aan de Prins. tegen Alva wel te verstaan, 
want men bleef de Koning trouw3• · · 

Maar de bevolking had zich ook heus niet van de ene op de andere dag 
van Rooms tot Calvinistisch bekeerd. Voor de buitenwereld was men mis,.. 
schien niet meer Rooms-katholiek, omdat dit v.eiliger was, n1aar wat in het 
hart is, kan niemand zien; men keek de kat eerst uit de boom. 

Ditzelfde kan men zeggen van de leden van de vroedschap. Zoals vele 
anderen hadden ook zij familieleden die priester waren, of zelfs zoons. of 
dochters in een klooster. Daarbij komt nog, dat het Roomse geloof al geslach

. ten lang als het enige werd aanvaard, en ·het "geloof der vaderen" schuift l!len 
niet zomaar opzij! · 

Deze gevoelens zullen zeer zeker ertoe hebben bijgedragen dat de vroed
schap in augustus 1594 besloot, dat "in 't pcinct van de religie .- . . (niet) 
yemandt in de vrijheydt sijnder ccnscientie eenichsins soudt worden beswaerdt 
ofte geinquieteert"4• Uiteraard kreeg het stadsbestuur regelmatig van de Staten 
van. Holland aanmaningen om strenger op te treden, maar men heeft zich 

_'' '· .. gelukkig ·over het algemeen gehouden aan de oude traditie van een soort 
Erasmiaanse verdraagzaamheid. · 

. Een frappant voorbeeld ,hoe nuchter men eigenlijk over de zaken dacht, 
moge blijken uit de kwitanties van Willem Diroks, priester en vicaris van 
de "IJsere Capelle" in de St.-Janskerk. Deze geestelijke kreeg tot in de 17de 
eeuw keurig zijn renten uitbetaald door de Calvinistische kerkmeesters, terwijl 
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· hij zijn rekeningen gewoon bleef tekenen met zijn priestermerk5 en hij was 
heus niet de enige! 
· Toch waren in de jaren 1573-1574 alle kloosterlingen vertrokken of in 
elk geval de kloosters opgeheven. Hiermede verdween een intrinsiek deel van 
de Rooms-katholieke Kerk en de toenmalige samenleving6• Dit wil niet zeggen 
dat niet velen hoopten dat de kloosters in betere tijden weer zouden gaan 
floreren; vele testamenten met de clausule, dat een bepaalde orde een legaat 
zou krijgen, als zij weer tot stand kwam, getuigen daarvan. Niet alles was ver
loren, de enkele priesters die achterbleven, begonnen een soort geestelijke. 
guerilla; met als gevolg, dat ondanks de moeilijkheden de Roomse Kerk in 
Gouda weer groeide. 

DE EERS'TE STATIE* 

Een der achtergebleven reguliere priesters was Jan Cornelisz. Pieck, Gouwe
naar van geboorte, van moederszijde verwant aan een regentengeslacht en 
zelf ook afkomstig uit een voorname Goudse familie. Hij kon zich hierdoor 
vrij in de stad •bewegen zonder al te verdacht te zijn. AI heel gauw had hij weer 
vijftig aan de Moederkerk trouw geblevenen om zich heen verzameld. Na ruim 
een jaar werd Pieck pastoor en intussen was de statie al uitgegroeid tot 500 
personen. 

De kerk groeide weer en niet alleen in Gouda! Daar dit niet paste in het 
toenmalige staatsbestel (men vocht tegen het Rooms-katholieke Spanje, dus 
iedere Rooms-katho1iek was gevaarlijk), vaardigden de Staten van Holland 
herhaaldelijk bevelen uit om de "verboden exercitiën" van de Pauselijke reli
gie" te beletten7• Men trok er zich in onze stad niet al te veel van a·an, althans, 
men paste de plakkaten niet al'te streng toe. Min of meer kon men vrij zijn 
godsdienst beoefenen. 

Pastoor Pieck overleed in 1616 en werd begraven in de St.-Janskerk.-Dank 
zij hem was in Gouda de Roomse Kerk niet verloren gegaan. De ondetp'<lstoor 
Basson, bij wie Pieck sinds 1612 inwoonde als rustend priester, nam zijn taak 
over. 

Al die tijd vergaderde men in het woonhuis van de beide pastoors op de 
Korte Gouwe, waar "Sint Pieter" uithing. De vrijheid om te vergaderen kocht 
men voor f 400,- per jaar en per priester van de Schout. De risico's ver
bonden aan het pastoor zijn, blijken uit een verhaal over pastoor Bassen, dat 
er melding van maakt, dat "als hij eens door het dorpje Vreeswijk reisde, 
eenige bezoldigde krijgsknechten hem hebben aangepakt en eenen strop om 
zijnen hals geworpen; zoodanig dat hij in het uiterste gevaar was, van door 
hunne handen te sterven"8 • · 

Intussen was in 1614 Pieter Hendriksz. Purmerent naar Gouda gekomen. 
· Ook deze had vele familieleden onder de Gouwenaars. In 1618 volgde hij 
pastoor Basson op, die op 72-jarige leeftijd was overleden. Onder zijn leiding 
_nam de belangstelling weer zo toe, dat hij naar een ruimere vergaderplaats 
moest omzien, na eerst nog in een huis op het ,kerkhof, ten zuiden van de 

• Statie = standplaats van een priester; parochie. 
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St.-Janskerk te hebben vergaderd. Het gelukte hem in 1630 voor 4600 gulden 
eigenaar te worden van een huis bij de St.-Joostbrug op de West-Gouwe. Daar 
vestigde hij zijn schuilkerk, gewijd aan St. Johannes •de Doper (de tegenwoor
dige Oud-Katholieke Kerk), na nog enkele panden op de Raam erbij te hebben 
gekocht. Over pastoor Purmerent en zijn statie vinden we nadere bijzonder
heden ·in een rapport uit 1643 van Sebastiaan Francken, Ordinaris-raad van 
het Hof van Holland, die een inspectiereis maakte voor de baljuw van Rijn
land. 

Hij vertelt, dat Purmerent woonde in het huis van Albrecht Minnen, "op 
de Gou, alwaar een seer grote kerck ende een seer grote toeloop is, ende dat 
die jaerlixs (vermits sijnen aenhang groter is als yemants anders) cum suis 
contribueren moet 1200 gis". Over de kerk schrijft hij: "een seer groote plaetse 
met bancken, stoelen, altaeren opgepronkt, oock een silver crucifix meer als 
één elle hoog met ettelijke silveren kandelaren ende lampen, beneffens seer 
schoone taeffereele, oock een schoon posityff, daer onder de misse met leven
dige musiecken der cloppen (begijntjes) gebruyckt wordt"9• 

Dat er werkelijk al;een grote gemeente was die zich nog steeds uitbreidde, 
blijkt uit enkele mis~ieverslagen die bewaard zijn gebleven. In 1622 werd 
daarin het aantal Roomsen reeds op 3 à 4000 geschat, in 1635 was het boven 
de 4000 en in 1656 waren er ca. 6000 Roomsen, dat was de helft van de 
toenmalige bevolking10• En dit alles ondanks de zeer strenge maatregelen van 
de overheid tegen de "paepsche stoutigheden"! 

Veel had de statie, evenals de andere, te lijden van invallen door de baljuw 
en zijn dienaren. Constateerde hij een bijeenkomst, dan moest men hoge boeten 
betalen; men leefde tijdens zo'n kerkdienst in een voortdurende spanning. Het 
pleit voor pastoor Purmerent, dat hij toch de kudde bij elkaar hield en zelfs 
uitbreidde, zonder zichzelf te ontzien. Bijna dreigde namelijk voor hem een 
verbanning, want ·hij ·maakte het de schout niet gemakkelijk. Gelukkig kon dit 
gevaar wor-den afgekocht voor enige duizenden guldens. In 1663 overleed 
pastoor Purmerent. Een groot man, die de basis voor de Rooms-Katholieke 
Kerk van Gouda flink had verstevigd, ging met hem heen. 

Hij werd opgevolgd door zijn beschermeling Evert de Graaf, die ondanks 
de voortdurende moeilijkheden het voorbeeld van zijn voorganger volgde 
en een Jicht in vele gezinnen werd. Toen in het rampjaar 1672 de Fransen 
ons land binnenvielen en in de stad de pest ·heerste, waardoor de ziekenhuizen 
uitpuilden van de patiënten, werd het sinds 1664 voor de Roomsen geldende 
verbod om de Goudse gasthuizen te bezoeken opgeheven. 

Direct toog pastoor De Graaf aan het werk om de lijdenden en stervenden 
bij te staan. Ook hij werd besmet en dit lichtend voorbeeld van naastenliefde11 

stierf op 15 december 1672. 
Dat was tevens het einde van de Rooms-Katholieke periode der statie, want 

onder zijn opvolger, Jacobus Cats, ging de statie over naar de Jansenisten. 

DE TWEEDE STATIE 
Tegen de zin van pastoor Purmerent richtte zijn kapelaan Willem de Zwaen 

in 1638 een statie op, die "de Raam" werd genoemd12• 
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Pastoor De Zwaen was een vreemdsoortig mens. Nauwelijks was Purmerent 
overleden of De Zwaen liet alvast alle kerkmeubelen en kostbaarheden naar 
zijn eigen woning overbrengen. 

De notaris Straff in 't Veld kwam tussenbeide en uiteindelijk werd een 
oplossing gevonden door de apostolisch-vicaris, die De Zwaen officieel een 
nieuwe statie liet stichten1a. 

Uit het rapport Francken14 blijkt hoe hij van het stadsbestuur toestemming 
verkreeg om zich in Gouda als priester te vestigen: "dewelcke vryheyt van 
woninghe becomende, daer sijn broeder, twee kalkoenen liet senden ten huyse 
van diegeene die hem admissie (toestemming) te geven of te weygeren ver
mogens waren". 

Een zaak van pure omkoperij! Het is overigens tekenend voor die tijd, want 
het stichten van een kerk was eigenlijk een particuliere onderneming en men 
moest zich wel, gezien de houding der overheid tegenover de Rooms-Katho
lieken, van alle mogelijke middelen bedienen. Overigens moest ook Willem 
de Zwaen een "vergoeding" van f 600,- per jaar betalen voor het bedrijven 
van zijn "paepsche stoutichheden". 

De Zwaen had ook dichterlijke gaven. Zijn gedichten werden gebundeld in 
de uitgave "Den Singenden Zwaen". 

Over de Gouwenaars zingt de dichter: 

Uwe bergers, uwe menschen 
Z.ijn soo soet en goed van aert, 
Dat ghy beter gheen kondt wenschen: 
Hier door zijt ghy gantsch vermaert. 
Ydereen bij haer wil wesen 
Om haar goedertierenheyt: 
Waer ghy -komt daer wort gepresen 
Hare groote trouwigheyt. 

Hij overleed op 13 juli 1673 en werd opgevolgd door Sebastiaan Verwel, 
onder wiens leiding de statie overging naar de Jansenisten. 

DE DERDE STATIE 
Door mr. Egbert Adamsz, een helper van pastoor Purmerent, werd in 

1621 een derde statie gesticht. Waar deze was gevestigd, is niet bekend; ook 
andere gegevens ontbreken volkomen1~. 

Onder pastoor Van der Wielen ging men vergaderen in een huis, "De 
Wijnberg" geheten. Dit huis was het derde pand ten zuiden van de Komijn
steeg. Daarvóór had de pastoor geprobeerd een pand op de Kleiweg te ver
krijgen, tegenover het tegenwoordige pand van Vroom & Dreesmann; het 
stadsbestuur vond het echter niet goed16• 

In 1711 overleed de pastoor. Hij werd opgevolgd door de Gouwenaar van 
geboorte, Theodorus Witsenburg, die dit echter zonder zending deed. Waar
schijnlijk had hij Jansenistische ideeën, hoewel ·hij dit nadrukkelijk tegensprak. 
In 1714 vraagt hij toch wettige zending van de kerkelijke overheid aan, met 
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als gevolg, dat vele Jansenisten, die bij de Jansenistische pastoors Wanaer 
en Walvis kerkten, overgingen naar zijn statie. De verdenkingen tegen de 
pastoor zullen dus wel niet geheel ongegrond zijn geweest! 

Na onderling overleg kocht men een pand op de Vismarkt, "De Braesem" 
geheten. De kerk komt er steeds slechter voor .te staan. In 1814 wordt het 
gebouw beschreven als "een vervallen en bekrompen kerkje, met een nog 

' slechtere priesterwoning". Wanneer de toen aanwezige pastoor Kok vertrekt, 
wordt de statie "De Brs,esem" opgeheven en de leden worden bij de voor
malige Jezuïeten-statie ingedeeld. 

Niet dat men er veel op vooruit ging, de statie was "een groote oude ver
vallen rompslomp zonder eenige orde of fraayheid evenals des priesters
woning", maar ze was bruikbaarder dan de oude behuizing. 

Het samengaan stuitte echter op moeilijkheden, omdat men geen priester 
bereid kon vinden de mi gecombineerde staties, te aanvaarden. 

Op 7 februari 1814 bracht de aartspriester Cramer van het bisdom Haar
lem de Katholieken van Gouda op de hoogte van de veranderingen en werd 
de beno,eming van Johannes Franciscus Sem tot pastoor van de gecombineerde 
staties bekend gemaakt: 

"Het is ten dien einde, dat wij u eenen pastoor gegeven .hebben, die door 
zijne talenten, zijne godsvrucht, zijne minzame ommegang en meer andere voor
treffelijke ·hoedanigheden bij geestelijken en leken alom geacht, geëerbiedigd, 
en bemind is: waarom wij dan ook in het volste vertrouwen zijn, dat gij lieden 
met allen ijver, belangloosheid en ernst met dezen waardige pastoor aan het 
welzijn van deze dubbele Gemeente arbeiden zult en hiermede bevelen wij u 
in de bescherming des Allerhoogsten"17• 

Pastoor Sem ging in eerste instantie de in gebruik zijnde staties herstellen. 
Veel hielp het niet, enkele jaren later stond de zaak toch weer op instorten. 
Geld om een nieuwe kerk te bouwen was er niet, opknappen zou slechts voor 
korte duur zin hebben, omdat de ruimte door de groei der gemeente toch te 
klein zou worden. Het beste zou zijn uit te kijken naar een ander bestaand 
kerkgebouw, dat geschikt was en dat niet of bijna niet gebruikt werd. Daarvoor 
kwam maar één gebouw in aanmerking, de Waalse kerk, de tegenwoordige 
Gasthuiskapel, waar tot voor kort de stedelijke librye en het archief gevestigd 
waren. 

De Waalse gemeente was nog maar klein, op een gegeven moment bezoch
ten nog slechts acht personen het A vonqmaal en de opheffing stond in het 
vooruitzicht. Pastoor Sem schreef een rekest aan de koning en daarmee . 
begon een drie jaar lange strijd tegen het stadsbestuur, dat alles in het werk 
stelde om ingebruikneming van de kerk door de Rooms-Katholieken tegen 
te gaan. Het stadsbestuur, met aan het -hoofd burgemeester Van Toulon, heeft 
door de houding die men aannam, gezorgd voor een zwarte bladzijde in de 
Goudse geschiedenis, er ontstonden soms situaties die aan de tijd van 1572 
deden denken! 

Men stookte de Joodse gemeente op om ook een verzoek in te dienen, ten
einde de zaak te traineren. Maar ·bij een missive van 27 oktober 1817 van de 
Gouverneur van Zuid-Holland werd de Gasthuiskapel aan de katholieken 
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toegewezen. Men was er echter nog niet binnen! Tussen toezegging van de 
koning en overdracht door de stad, is een groot verschil. 

De kwestie liep zo hoog, dat zelfs voor het leven van de pastoor gevaar 
dreigde. De pastoor schrijft in een ongedateerde brief "Dat nog kortdaags de 
ondergetekende pastoor uit twee (personen) hem onbekend, op een brug hem 
achterop komende zelfs uit de uitdrukkingen het ontwerp vernam om hem 
in het water te werpen en hiervoor zich op de vlucht begaf"Ul, 

De toestand in Gouda. begon gespannen te worden. In januari 1818 had 
men ·nog steeds de sleutel niet! Er was een nieuwe brief van de koning nodig, 
houdende het bevel de sleutels overëe dragen en eindelijk, op 10 maart 1818, 
kwam notaris J. D. Schiffer met twee getuigen om de sleutels over te dragen 
en een akte van overdracht te tekenen. 

In vreugde over de overwinning schreef de pastoor een pamflet aan zijn 
geloofsgenoten: 

"Na twee jaren en negen maanden van den hevigsten strijd hebben wij 
toch eindelijk overwonnen. De fraaie zogenaamde Waalse kerk van Gouda is 
van ons. De Waalse gemeente is gesupprimeerd, de Nederduitse Hervormde, 
die er ook in predikte, is tot de Grote kerk alleen bepaald, en wij zijn weder
om in het eigendom onzer voorvaderen getreden". 

Dit deed de gemoederen aan de andere zijde weer oplaaien, vooral het 
"eigendom" was het punt waar het om draaide. De zaak was nog niet gesloten, 
want pastoor Sem had zich de ,haat van hogere bestuurders op de hals gehaald. 
Pastoor Sem verwachtte dit en was ertegen opgewassen. Door zijn werkkracht 
werd de basis gelegd voor een sterke onderlinge band en toen hij in 1820 tot 
pastoor in Den Haag werd benoemd, kon hij een strijdvaardige gemeente 
achter laten, die zijn werk zou kunnen voortzetten. Onder de opvolgende 
pastoors kwam de statie nu tot grote bloei. 

PAROCHIE O.L VROUWE HEMELVAART 
Een hoogtepunt uit de Gasthuisperiode was de 6de november 1856, toen 

de statie werd verheven tot parochiekerk. Steeds meer ging men het gebrek 
aan ruimte voelen en kwam de .gedachte naar voren een nieuwe kerk te 
bouwen. Deken Bakker kwam met het plan een actie te beginnen ten einde 
de benodigde financiën bijeen te krijgen19• 

Allerlei plannen werden te berde gebracht, o.a. stelde men voor de kerk op 
de Haven te ruilen tegen de Lombart (Agnietenkapel), of een kerk aan het 
einde van de Lange Tiendeweg (Amerikaantje) te bouwen. De vergunning, 
welke van 'het Gemeentebestuur voor beide plannen nodig was, werd echter 
niet verkregen20• 

Op 28 maart 1870 besluiten de kerkmeesters een aantal panden, gelegen 
op de Kleiweg vanaf de "Aap" tot aan het Oud~ Vrouwenhuis, aan te kopen 
en op 6 juni 1877, op het 25-jarig priesterfeest van deken Malingré, die in 
1876 pastoor was geworden, werd de eerste paal geslagen. Dat het zo lang 
had geduurd, was te wijten aan het gebrek aan financiën. 

In de tussentijd was er een grote rel geweest tussen het stads- en kerk
. bestuur over de eigendom van de Gasthuiskapel (l'histoire se répète). Dat .het 
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kerkbestuur toch wel wist dat het geen eigenaar was, blijkt uit de notulen van 
de kerkmeesters: "De Eerw. heeft het K.B. ingezien, waarbij de Gasthuiskerk 
aan de Katholieken is afgestaan, doch kan in geen deele daaruit afleiden, 
dezelve als ·het eigendom der parochie zal worden beschouwd, maar slechts 
in vruchtgebruik den Katholieken is toegewezen"21 • Een jaar later denkt men 
er echter anders over: "De Bisschop zou nimmer gaarne zien dat de oude kerk 
tot een of ander onheilig doel zou worden gebruikt ... ". Na informatie bij het 
Ministerie voor R.K. Erediensten kreeg men te horen "dat men van gevoelen 
was, dat na een ongestoord bezit van zestig jaren er geen twijfel meer bestaat 
om daarmede naar goedvinden te zullen kunnen handelen". 

Het gemeentebestuur dacht er echter anders over en bleek het bij het rechte 
eind te hebben! 

De bouw van de "Kleiwegkerk" ging gestaag verder, de architect was A. C. 
Bleys, een leerling van Cuypers, en op 3 april 1878 werd de eerste steen ge
legd door deken Malingré en G. P. \.Verkhooven, J. F. Daalmans, J. C. L. F. 
Busch en J. S. Kampo, .Jeden van het kerkbestuur. 

Op de 15de oktober 1879 werd de kerk ingewijd door mgr. Snickers, bis
schop van Haarlem. Eindelijk was het dan zover, al moest men volstaan met 
een kerk zonder toren, want daarvoor was toen geen geld meer! Pas in 1902 
werd deze afgebouwd, nadat men reeds in 1891 hiervoor een actie was be
gonnen. Thans is het kerkgebouw weer verdwenen. 

In 1958 nam de bisschop van Rotterdam het besluit dat de Kleiwegkerk 
afgebroken zou worden. Op 1 augustus 1964 werd de sloop aangevangen. 
Ruim tien jaar eerder, bij het 75-jarig bestaan, eindigde een feestartikel in 
de "Nieuwe Zuid-Hollander"22 met de woorden: "Gods rijkste zegen vergezelle 
de Kleiwegparochie op haar reis in de toekomst". Bij haar bijna 85-jarig 
jubileum werd voor ongeveer hetzelfde bedrag als waarvoor zij werd ge
bouwd, de parochiekerk voor de sloop verkocht! 

JEZUlETEN 

De paters Jezuïeten vestigden zich officieel in 1612 in Gouda23 • Hoewel 
er al enkele jaren Jezuïeten in de stad waren, werkten deze op eigen gelegen
heid, van een statie kon niet gesproken worden24• De Jezuïeten hadden het 
niet gemakkelijk, waarbij kwam, dat de andere pastoors hen enigszins als 
concurrenten beschouwden. Pater Maillart, die hier van 1616- 1622 werk
zaam was, mocht bijv. geen pastorale bedieningen doen zonder verlof van de 
pastoor. Toen in 1622 het beruchte plakkaat tegen de Jezuïeten verscheen25 , 

werd Maillart op een avond op straat overvallen en gevangen gezet in Den · 
Haag. Pas in 1624 -kwam hij op vrije voeten bij een uitwisseling26• 

Na het gedwongen vertrek van pater Maillart volgden -de pastoors elkaar 
snel op tot 1625. Onder pastoor Philippus Jacobi kochten de Jezuïeten om
streeks 1648 in de Keizerstraat een eigen kerk met pastorie27

• Een waar voor
vechter voor de "rechte leer" was pater Joannes Lambrechts, die een fervent 
tegenstander was van de Jansenisten. Mede hierdoor was de statie van 1708-
1713 gesloten. De staten van Holland en West-Friesland bevalen de pastoor 
binnen drie maanden de stad te verlaten. Langzamerhand ging de statie achter-
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uit. In 1770 was er nog maar een gering aantal kerkbezoekers. Het einde werd 
ingeluid toen de Jezuïeten-orde in 1773 werd opgeheven. De toen in Gouda 
aanwezige pastoor, pater Van der Meer, bleef als seculier priester zich aan zijn 
taak wijden. Na het overlijden van zijn opvolger, pater Andreas van Leeuwen, 
werd de statie in 1814 opgeheven en samengevoegd met de derde statie uit de 
Peperstraat211. 

VERVOLGING 

Tot aan de Franse tijd bleef het een gevaarlijke en moeilijke zaak de kudde 
bij elkaar te houden. De dreiging van radicaal verbod hing altijd als een zwaard 
van Damocles boven de hoofden der gelovigen! 

Dat men toch kon doorgaan met het houden van bijeenkomsten, was niet 
in de laatste plaats te danken aan het feit, dat de baljuw, door min of meer 
soepel te zijn, zich tevens verzekerde van een flink jaarinkomen, door bij tijd 
en wijle een inval te doen. Tweederde van de boete die werd geheven, kreeg 
hij namelijk zelf in handen. 

Strenge straffen werden uitgedeeld op het o•vertreden der plakkaten, al bleef 
het stadbestuur zo soepel als mogelijk was. Zo werd Gerrit Aertsz in 1598 
betrapt op het ongeoorloofd houden van een godsdienstoefening; hij had 
" ... bekent onlancx in der nacht geweest te hebben ter plaetse alwaer om 
sijne exercitien wille groote vergaderinge van volck was, al contrarie de kuere 
ende 't verbedt van de vroetschap daervan sijnde". Binnen 24 uur moest hij 
de stad verlaten, hij mocht gedurende 25 jaar niet terug komen "op pene (straf) 
van exemplaert aen den lyve off andersins gecorrigeert te worden"a0• 

In 1602 was men weer wat milder, toen· mocht hij onder bepaalde voor
waarden 3 à 4 maal in het jaar de stad bezoeken. 

Het verstoren der kerkelijke bijeenkomst begint pas goed als Prins Maurits 
in Gouda de wet heeft verzet, en de laatste Rooms-katholieken worden ver
vangen door Calvinisten. Ook de niet w strenge baljuw Schaep wordt dan 
vervangen. Het heeft overigens geduurd tot 1644 voor de laatste katholiek 
uit de vroedschap was. In de plaats van Schaep werd Anthonie Kloots be
noemd, een duistere figuur, die alle in zijn ogen onrechtzinnigen als zijn per
soonlijke vijanden beschouwde. Vooral pastoor Purmerent met zijn grote statie 
moest het ontgelden. De invallen werden w veelvuldig, dat de Rooms-katho
lieken niet meer openlijk bijeen konden komen. Treffend noemt de auteur 
van een drietal kranteartikelen over de Rooms-katholieken van Gouda, dit een 
periode waarin katholiek Gouda in de catacomben was ondergedoken20 . 

Een goede voorstelling van de gang van zaken, krijgt men door een verslag 
van een verstoorde bijeenkomst op Palmzondag 1643. Intussen was de baljuw 
Kloots vervangen door Anthony Wolff. Tussen zeven en acht uur in de morgen 
vervoegden de baljuw en zijn dienaar zich bij het ,huis van Purmerent. "Met 
behoorlycke intervallen" hadden zij drie maal "hard ende distinctelijk" ge
klopt, maar pas bij de derde klop kwam er een vrouw aan de deur, die deed 
alsof ze de sleutel niet omgedraaid kon krijgen. Hierdoor moesten de onwel
kome bezoekers nog langer wachten en kon ·intussen iedereen vluchten. 

Toen ze eindelijk binnen waren, zagen ze nog net enkele vrouwen weggaan 

297 



die "op een anders erff sijn geslopen". Ze merkten op dat het altaar was ver
sierd en dat "eenighe muilen, boeken, stoven, voetbanckjes, benevens vyer 
uyt de testen seer oriordentelyck over de vloer lagen". Hiermee was het bewijs 
geleverd dat er een godsdienstige (Roomse) bijeenkomst was gehouden en 
pastoor Purmerent moest een boete van f 200,- betalen. 

Tenslotte sluit men -in 1644 een verdrag met baljuw Wolff. Voor f 700,
werd de vrijheid gekocht. De baljuw verbrak echter herhaaldelijk deze over
eenkomst, waar aan zijn vrouw ("de wolvinne") zeker meegewerkt zal hebben. 
De aanbrenger van een te verwachten bijeenkomst kreeg eenderde van de 
boete, zodat mevrouw Van de Wolff het aantrekkelijk genoeg vond om zich 
verkleed tussen de mensen te voegen, teneinde Roomse bijeenkomsten op te 
sporen. Haar man, de baljuw, kreeg tweederde van de boete, derhalve kregen 
zij samen het hele bedrag. In weerwil van de in 1648 gesloten vrede met 
Spanje duurde de vervolging voort. Nog in 1653 moest men door afkoop een 
voorlopig einde maken aan de regelmatige invallen. 

Toen in 1708 de statie der Jezuïeten gesloten werd, betekende dit minder 
inkomen voor de baljuw. Hij beklaagde zich bij de burgemeester en deze beval 
de minderbroeders binnen 14 dagen de jaarlijkse "geldtax" (ook wel "Schoute
geld" genoemd) te betalen. 

In 1795 kwam er vrijheid van godsdienst en hielden de officiële vervolgingen 
op, al betekende het niet dat nu alle problemen waren opgelost, het zou tot 
het eind van de l 9de eeuw duren voor de verhouding tot de Rooms-katho
lieken werd, zoals we die nu kennen! 

DE FRANCISCANEN 

Waren na de overgang naar de zijde van de Prins, nog enkele minderbroe
ders voor kortere of langere tijd in Gouda gevestigd geweest, geen enkel had er 
zich definitief gevestigd om een statie op te richten. 

De eerste die dit wel deed, was pater Gregorius Simpernels, die zich in 
1633, op dringend verzoek van vele katholieken, te Gouda31 vestigde. Het 
verslag van Sebastiaan Francken vermeldt over de pastoor en de statie in de 
Keizerstraat, dat: "mede aldaer een groote kercke is ende ordinaris geca
techiseert wordt, ende doorgaans de miss gedaen, de musiecken gesongen, op 
een positief gespeeld van een blinde hier ter stede; ende dat dese kercke een 
utganck ende inganck heeft tot Simon de Raamburger in de Peperstraat, tot 
advocat Bick stichter deser kercke op de Gou, ende noch wel 7 à 8 andere 
plaatsen". Verder lezen wij over de pater: "die selden by dage gaet over straat; 
maer des avonts altyt met sijn tweën, ende hem veel onthout tot Stompwyck 
op de Turfmarkt, tot Frans Janssen op de Vismarkt, tot Rolloos in 't Wij
straat ende tot Pieter Janssen Kieviet op de Gouwe". 

Waren de regulieren, o.a. pastoor Purmerent, in eerste instantie blij met de 
komst van deze priester ter verlichting van hun taak, later veranderde dit in 
allerlei tegenwerking. Pater Simpernels kreeg door zijn prettige manier van 
werken spoedig zoveel aanhang vari de Goudse bevolking, dat de andere 
priesters hem als concurrent gingen zien. Daarom duurde het tot 1638, voor
dat Simpernels vergunning kreeg pastoraal werk te verrichten en de sacra-
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menten te bedienen. Na 15 jaren zware arbeid overleed pater Simpernels de 
26ste februari 1649 (?)32• De vervolgingen en de daarmee gepaard gaande 
boeten hadden als gevolg dat er nog een schuld was van f 4.000,-. 

Onder zijn volgelingen was zijn aanzien echter zo groot, dat een rijke 
geestelijke dochter, 1nej. Anna van Geffe, deze schuld afdeed. In ·de pastorie 
op de Gouwe hangt nog een schilderij van het sterfbed van pater Gregorius 
Simpernels. Ter linkerzijde van de voorstelling staat het vers: 

Die vijfthien J aer ter Goud in Deuchden loflyck straelden 
Syns levens Julbeltyt ter rust als een son daelde 
en menich hondert ziel heeft in 't Geloof geteelt 
is dees Gregorius ontzielt ·hier afgebeeld. 

Onder de opvolgers van pastoor Simpernels waren er regelmatig moeilijk
heden over het benoemen van paters ter assistentie. Dit was nodig in verbarid 
met het groeiende kerkbezoek. Meer dan één minderbroeder was echter niet 
toegestaan. Daarbij komt nog, dat de minderbroeders fel ageerden tegen de 
Jansenisten. Vooral pater Joannes Maille en later pater Nicolaus Schoon
houwer verzetten zich sterk tegen de aanhangers van de leer van J ansonius. 
De toenmalige pastoor der Jansenisten, Walvis, moest het vaak ontgelden. 
·Hij, op zijn beurt Jiet zich ook niet kennen en stelde alles in het werk, om 
de minderbroeders dwars te zitten. Het werd er niet beter op, toen zeer vele 
Jansenisten door het toedoen van de minderbroeders terugkeerden naar de 
moederkerk. Een -hoogtepunt in de "ruzie" werd bereikt, toen er in 1704 een 
gebedenboekje verscheen, dat door Walvis te samen met Joh. Cr. van Erckel 
was samengesteld. 

Natuurlijk waarschuwden de paters tegen de inhoud van dit werkje. Pastoor 
Schoonhouwer schijnt flink te keer te zijn gegaan in een preek, waarbij hij 
"Den Heer Walvis in sijn preeken vergeleek bij Luther en Calvijn ... ; dat dijn 
kaerel in drie sijner voorige predikingens niet een den naen1 Jezus genoemd 
hadde; dat dijn kaerel even als een quakzalver op sijn Theater sijne toe
hoorders tot lagchen beweegde: dat sijn volk, indien zij .schelden en lasteren 
hooren wilden, liever na de Vismarkt en achterstraatjes als in zo eene kercke 
gaan zouden, dat hij den sijnen gebood die kercke en predikinge te schuwen"3:s. 

Walvis diende direct een klacht in. Nergens blijkt echter of dit nog gevolgen 
heeft gehad voor Pastoor Soboonhouwer. 

De laatste levensjaren van deze pastoor zijn minder prettig geweest. In 
1717 werd hem een nieuwe assistent toegewezen, met wie bij echter spoedig 
hooglopende ruzie kreeg, wat tot gevolg had dat hij korte tijd later weer 
zonder hulp was. De ·hieruit elke keer weer voortkomende contlictsituaties 
resulteerden in 1723 in een verbod voortaan diensten in de statie te ver
richten. Kort daarna werd hij blind; hij stierf in 1727."Onder zijn opvolgers 
nam het kerkbezoek toe. In 17 40 waren er 900 leden, in 1770 al 1600. Ook 
werd de schuilkerk verfraaid en uitgebreid. 

Op 6 juli 1767 om 7 uur 's avonds woedde er een grote brand, waarbij de 
gehele kerk werd verwoest. Enige dagen later al vroeg Pater Keutten ver
gunning om een nieuwe kerk te bouwen. Deze werd verstrekt en binnen twee 
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jaar was de kerk voltooid. In de pastorie hangt nog een schilderij dat het 
interieur van deze kerk, met prachtige stuc-plafonds en links en rechts gale
rijen, voorstelt. 

Na de opbouw van de kerk kwam een periode, waarin weinig wereld
schokkends gebeurde. Van 1800-1850 groeide de statie tot ongeveer 2000 
communicanten. 

Het jaar 1856 is een belangrijk jaar. Toen werd de statie der minderbroe
ders op 6 november tot parochiekerk verheven en verkreeg zij de huidige 
naam St. Joseph. Pater Antonius Franciscus Ranshuysen werd aangesteld tot 
pastoor, hij was al vanaf 1847 als overste aan de statie verbonden. Onder zijn 
leiding werd de kerk in 1853 vergroot, waarschijnlijk aan de achterkant. Aan 

. de kant van de Gouwe was toen eigenlijk niets bijzonders te zien. Men moet 
namelijk niet vergeten dat het gebouw een schuilker-k was. Pas in 1877 werden 
enkele woonhuizen en de oude pastorie afgebroken, waardoor een voorplein 
ontstond. Uiteraard moest toen ook een nieuwe gevel worden opgetrokken. 
Boven de zij-ingangen bevonden zich de meer dan levensgrote beelden van 
Maria en Jozef en op een tympaan, welke de gevel bekroonde, was in steen 
een afbeelding van Christus met de vier Evangelisten aangebracht. 

De parochie ontwikkelde zich steeds meer, de ruimte werd te klein en men 
ging denken aan een nieuwe kerk. Doch daarbij bleef het niet, na diverse 
moeilijkheden overwonnen te hebben, ontving pater Raymundus Tack in 1902 
de verheugende mededeling dat de bisschop toestemming had -gegeven een 
aanvraag voor de bouw in te dienen. Nadat goedkeuring was verkregen, be
sloot men, na aanvankelijk getracht te hebben de bouw aan te besteden, de 
zaak in eigen hand te houden. Onder leiding van de Goudse architect C. P. W. 
Dessing kwam de kerk in 1904 gereed. 
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Oud-bisschoppef!jke Cleresie1 
Na het overlijden van Cornelis Jansen, professor te Leuven en bisschop van 

Yperen, verscheen in 1640 postuum zijn boek over de leer van Augustinus. 
Hierin werden zaken aan de orde gesteld die door of na het concilie van Trente 
veranderd . of verwaterd waren, vooral de leer over de genade · en de prae
destinatie. Het boek maakte zu}k:,een indruk, dat al spoedig bepaalde groepe
ringen de daarin verkondigde leer gingen aanhangen. Centrum werd het kloos
ter Port-Royal in Frankrijk. Daar de leer van de Jansenisten inging tegen de 
officieel gevestigde leer, waarbij de Jezuïeten een grote vinger in de pap had
den, keerden dezen zich tegen hen en bewerkten de paus om de Jansenisten 
te veroordelen. In Nederland was intussen Petrus Códde bisschop van Utrecht 
geworden. Deze wenste o.m. de onfeilbaarheid van de paus niet te erkennen 
en paste een aantal regels van de leer van Jansonius in grotere of geringere 
mate toe. Ook voerde hij bij de doop, het huwelijk en het sacrament der ster
venden de landstaal in. Verdacht van zuiver Jansenistische leer werd hij in 
1700 naar Rome geroepen. Codde werd afgezet, maar zijn opvolger De Cock 
kreeg slechts een geringe aanhang. Een en ander leidde tot een breuk tussen .. 
de paus en een gedeelte der Nederlandse geestelijkheid. In 1723 koos het 
Utrechtse kapittel Cornelis Steenhoven tot bisschop en hiermede was de 
Oud-bisschoppelijke Cleresie tot een zelfstandig bestaan gekomen, als voort
zetting van het Jansenistische begin. 

Bij de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk is gebleken dat in Gouda 
twee staties na enige tijd overgingen naar de Jansenistische leer. 

"DE TOL" 

Onder leiding van pastoor Verwel was de in "De Tol" op de Gouwe ge-
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Kazuifel, 1640. 
(Zie ook de afbeelding op blz . 393.) 

Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis" . 
Bruikleen Oud-Katholieke Kerk. 



vestigde schuilkerk, die aan St. Willibrordus was gewijd, Jansenistisch ge
worden. Verwel heeft de armenzorg voor zijn gemeente krachtig ter hand 
genomen. Op zijn initiatief werd in 1683 een "armbos" opgericht, met vijf 
armmeesters en een reglement voor het beheer, dat zo was geregeld, dat ver
vreemding onmogelijk werd. Op latere leeftijd werd de pastoor kinds en moest 
hij in zijn priesterlijke arbeid worden bijgestaan door een onder-pastoor, Wil
lem Wannaer. Na het overlijden van Verwel in 1714, volgde deze hem op. 
Vele pastoors volgden elkaar op en ·in de 18de eeuw beleefde de kerk een 
grote bloei, bij diverse aangelegenheden werden prachtige altaarversierselen 
geschonken. Onder pastoor Boshuyzen (1731-1803) was de pastorie een waar 
museum. 

Onder de pastoriegoederen werden wel meer dan 60 schilderijen genoemd 
en de bibliotheek bevatte 266 werken in 555 banden, maar ondanks deze rijk
dommen waren de financiële inkomsten steeds minder geworden. 

Ook was de gemeente kleiner geworden. Onder pastoor De Jongh (1807-
1818) ·blijkt in 1810 de gemeente nog maar uit 93 zielen te bestaan, terwijl 
bovendien de kerk in een bouwvallige staat verkeerde. Twintig jaar later was 
het zielental al gedaald tot 49 en in 1812 moest men zelfs een zilveren kruis 
verkopen om de ·uitgaven te dekken. Met de gemeente ging het steeds meer 
bergafwaarts; in 1829 liet de jaarrekening een negatief saldo van 1517 gulden 
zien. Uiteindelijk werd ·in 1830 besloten de gemeente te doen samengaan met 
die van Sint Jan op de Gouwe. De geschiedenis van "De '.fol" eindigde op 
9 juli 1830. Toen werden vele goederen verkocht, en vele bezittingen gingen 
over naar de andere gemeente. Op de plaats waar deze kerk stond, werd een 
stroopfabriek gebouwd, die inmiddels ook al bijna is afgebroken, omdat op 
het vrijkomende terrein een nieuw Gewestelijk Arbeidsbureau is gepland. 

SINT JAN BAPTIST 

De eerste statie der Rooms-katholieken ging onder Jacobus Cats over tot 
het Jansenisme. De pastoor was · een nobel mens, die, ondanks het feit dat hij 
altijd gekweld werd door nierstenen en zware hoofdpijnen, steeds een goed 
humeur behield. De pastoor stond in hoog aanzien en het had niet veel 
gescheeld of Cats was bisschop in Utrecht geworden. De keuze viel toen 
echter op Codde, die na zijn benoeming Cats naar Utrecht haalde, waar hij 
zijn rechterhand werd. Opvolger werd de nu nog bekende pastoor lgnatius 
Walvis. Hij beschreef met kennis van zaken de geschiedenis van de stad, zijn 
boek verscheen in 1713. Een ·manuscript over de kerkelijke geschiedenis, dat 
nooit in druk is verschenen, wordt nog stef!ds in de kerkelijke archieven be
waard. Makkelijk had ·hij het niet, vooral niet tijdens de onenigheden tussen de 
Jansenisten en de Jezuïeten, die in het hele land aan de orde.'van de dag waren. 
De stedelijke overheid moest hem zelfs waarschuwen vooral 's avonds op straat 
goed uit te kijken. Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door Theodorus van 
der Kroon, die in 1733 tot bisschop werd gekozen, maar · in Gouda bleef 
resideren. Het is de enige keer geweest, dat Gouda een bisschoppelijke resi
dentie was! Dit heeft hij, ondanks de steeds groeiende problemen, welke zijn 
functie als pastoor van een gemeente en als bisschop meebrachten, volgehou-
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· den tot zijn overlijden in juni 1739. Snel volgden de pastoors elkaar daarna 
op tot 1758, toen pastoor Gerardus Hamaker werd benoemd. Deze bleef 
36 jaar zijn functie vervullen. Op 83-jarige leeftijd stond hij nog op zijn post. 
Herhaaldelijke verzoekèn om een assistent voor de toen al slecht ter been 
zijnde pastoor mochten niet helpen, er waren geen gegadigden voorhanden. 
Toen pastoor Hamaker in april 1794 overleed, was men genoodzaakt de 
gemeente te Rijswijk bij die van Den Haag onder te brengen. De daardoor 
vrijkomende pastoor Albertus Vermeulen kon daarna naar Gouda worden 
overgeplaatst. Deze werd in 1818 opgevolgd door pastoor De Jongh van de 
gen1eente genaaind "De Tol". Door de samenvoeging, een kleine tien jaar later, 
steeg het aantal leden van 108 tot 157. De gemeente had het zwaar, er waren 
geen rijke leden en de inkomsten waren gering. Onder pastoor De Jamaer was. 
er weer een opleving, de financiële situatie werd wat beter en in 1863 werd 
besloten tot een grote verbouwing, zowel in- als uitwendig. Het resultaat daar
van is heden ten dage nog te zien. De voorgevel die nu het gebouwencomplex 
siert, is toen nl. aangebracht. 

Veel opvallends is er in de latere jaren niet gebeurd, het ledental bleef 
ongeveer gelijk, al is er verhoudingsgewijs een achteruitgang, als men de 
cijfers vergelijkt met die van de bevolkingsgroèi der stad. In 1866 waren er 
103 leden, rond de eeuwwisseling 177, een 25 jaar later 172 en in 1950 13 8, 
terwijl de bevolkingscijfers voor 1866 en 1950 resp. 15.500 en 39.500 be
dragen. 

BRONNEN 

l De meesle gegevens werden verkregen uit de Gouda-nummers van het tijdschrift: "De 
Oud-Katholiek", 1934. 

De Hervormde Gemeente 
HET PRILLE BEGIN 

Een deel der •historie van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente, zoals 
de Hervormde Gemeente eertijds werd genoemd, en die zich vanaf 1572 vnl. 
in en om de St.-Janskerk afspeelt, loopt parallel met de geschiedenis van de 
Rooms-katholieken in het begin van 1572. 

Uiteraard verschenen de "nieuwgezinden" niet zomaar op het toneel van de 
kerkelijke geschiedenis. In de jaren voor de overgang naatde Prins van Oranje 
waren er in het geheim al ·heel wat Katholieken overgegaan tot het "nieuwe 
geloof", ondanks de dreiging van verbanning of terechtstelling. Dank zij de 
reeds eerder genoemde Van Swieten verkregen zij de zolang begeerde vrijheid. 
In juli 1572 gaf de magistraat hun nl. de O.L.-Vrouwekapel aan de Nieuwe 
Haven en de Gasthuiskerk op de Haven in gebruik, 8 februari 1573 kon ge
bruik worden .gemaakt van de St.-Janskerk1• 

Al heel spoedig ging men zich organiseren in Hervormd verband. In 1574 
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reeds schreef de kerkeraad aan de Synode, dat Jan Hendrickzen, "dienar des 
Gottlicken worts" met een ouderling naar de synodale vergadering zou komen 
"tot opbouwing der kerkcken Christy"2• In dezelfde tijd verzocht men zelfs al 
aan de Synode om het benoemen van een tweede predikant te bevorderen3 • 

Tot het jaar 1582 ontwikkelde de gemeente zich zonder al te veel moeilijk
heden, maar met de komst van ds. Herberts ontstonden problemen. Deze 
predikant, .zoals vele predikanten een gewezen monnik, die via de Lutherse 
kerk, hervormd was geworden, was een welbespraakt "dienaar", dié o·.m. de 
toen algemeen aanvaarde Heidelbergse Catechismus volkomen negeerde. 

Binnen de kortste tijd had hij dan ook moeilijkheden met de Classis en niet 
veel later met de Synode; het gevolg was, dat hij in 1591 werd afgezet. Maar 
ds. Herberts stoorde zich hier niet aan! Hij had zich namelijk zo populair ge
maakt bij het stadsbestuur, dat dit hem in zijn aanblijven steunde, en zelfs 
een predikant ontsloeg die het met Herberts niet eens was! 

REMONSTRANTEN EN CONTRA-REMONSTRANTEN / DOLERENDEN 

Mede door de stemming die Herberts gedurende zijn leven had gekweekt, 
vond de toenmalige oppositie tegen kerk en staat ook in Gouda een gastvrije 
stad. Zo kwamen in 1610 de remonstrantse predikanten van Noord- en Zuid
Holland onder voorzitterschap van Uyttenboogaerdt in Gouda bijeen. 

Al was dan het kerkbestuur remonstrants geworden, een tegenpool was er 
toch ook. Vooral toen vele Walen zich in de stad hadden gevestigd, sloten 
verscheidene Gouwenaars zich bij hen aan en samen constitueerden zij zich 
als dolerende Kerk. Het gevolg was, dat de schout in opdracht van het stads
bestuur en het landsbestuur (want deze ontwikkeling speelde zich niet alleen 
in Gouda áf, het was allang een politieke zaak voor het gehele land geworden, 
o.m. doordat Prins Maurits en de raadpensionaris van Holland, Van Olden
barneveldt, als contra-remonstrant en remonstrant tegenover elkaar kwamen 
te staan) een vervolging tegen de Dolerenden inzette, die niet onderdeed voor 
de vervolging van de Rooms-katholieken4• In 1614 vroegen de Dolerenden aan 
de Staten van Holland om een kerkgebouw en een eigen predikant. De heren 
stadsbestuurders waren daarover zeer ontstemd en namen rigoreuze maat
regelen. Enkele leden van de kerkeraad der Dolerenden werden verbannen, 
anderen kregen een boete5 of hun werd ,het recht ontnomen handel te drijven 
in de stad. 

In 1618 greep prins Maurits in diverse steden in en "verzette de wet". 
Ook Gouda ontkwam er niet aan: er werd een aantal vroedschapsleden af
gezet. Reeds na enkele weken kwamen de verbannen kerkeraadsleden weer · 
terug in de stad en korte tijd later vroeg men het stadsbestuur om de Gast
huiskerk te mogen gebruiken. De Dolerenden waren niet weinig verbaasd te 
vernemen, dat zij, indien ze dat wensten, zelfs de St.-Janskerk konden krijgen! 

Nadat zij in eerste instantie genoegen ·hadden genomen met de Gasthuis
kerk, werd de roep om een grotere kerk steeds luider. Uiteindelijk werd op 
28 juli 1619 voor ·het eerst gepreekt in de St.-Janskerk6 • 

· Men was tevens overeengekomen dat de meerderheid van de oude kerke
raad door de kerkeraad der Dolerenden zou worden vervangen. 
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Een moeilijke en vreemde dag was die eerste zondag. Op deze dag ver
dween de Dolerende kerk en smolt samen met de groepering die met de reste
rende oude kerkeraad was overgebleven. Prediker was die dag ds. Sonneveldt 
uit Delft. ·De kerkgangers waren echter van een zeer vreemde samenstelling, 
men zag er vele beruchte figuren en herrieschoppers onder. Nauwelijks was 
de dienst begonnen of enigen gingen hardop lachen en giechelen. Later ging 
men zelfs met de banken rammelen en stampen. Een was er die een hond had 
meegebracht, hij trok het dier steeds hard aan ·zijn staart, zodat een luid ge
jank door de kerk klonk. Toen de man er genoeg van had, slingerde hij het 
arme beest tussen de mensen, met als gevolg nog meer opschudding en herrie. 
Dominee Sonneveldt bleef kalm doorgaan. Toen hij met een dankgebed de 
dienst wilde beëindigen, kreeg hij echter hiertoe niet de gelegenheid, doordat 
het gepeupel een straatlied ging zingen. Even later verliet de dominee na een 
kort gebed de kansel, zonder de zegen te hebben uitgesproken. 

Uiteraard had dit voorval een ,staartje. Zelfs. de Staten kwamen er aan te 
pas en na onderzoek bleek, dat enkele vooraanstaande Gouwenaars er de 
hand in hadden .gehad! Het einde van .deze moeilijke periode werd ingeluid, 
toen de Synode besloot de drie predikanten van de "oude kerkeraad" Poppius, 
Herberts jr., •en Tombergius van hun functie te ontheffen. Een deel van de 
oude kerkeraad kon zich ·met de nieuwe gang van zaken niet verenigen en 
wenste evenals een aantal lidmaten re1nonstrants te blijven. Bij hun vertrek 
namen zij de archivalia mee; dit is er de oorzaak van dat het archief van de 
kerkeraad der St.-Janskerk pas aanvangt in 1621. De geschiedenis van de 
vervolgingen herI:taalde zich, alleen nu in omgekeerde richting, nu werden 
de remonstranten vervolgd. 

De remonstranten van toen bestaan nu nog als kerkelijke gemeente onder 
dezelfde naam. 

EEN NIEU\VE FASE 

De notulen van de kerkeraad der Hervormden bevatten interessante gege
vens. 

Zo blijkt dat men streng volgens de letter van de bijbel wenste te leven en 
daarom werd in 1622 alles in het werk gesteld om de "schilderijen van God 
den Vader, Soon en H. Geest, staende in verscheyden glaesen deser kercke" 
te verwijderen omdat men die in strijd achtte met Gods woord. Men kreeg 
hierover een meningsverschil met de kerkmeesters, die een eventuele verwij
dering tot hun taak rekenden. Maar uiteindelijk werden de afbeeldingen toch 
verwijderd en ze bleven weg tot aan de restauratie van de .glazen in het begin 
van deze eeuw; toen werden de voorstellingen, voor zover mogelijk, weer aan
gebracht. 

Een kerkeraad had in die tijden ·veel zeggenschap. Hij ·hield oog op het 
morele peil en bepaalde of iemand al dan niet voor ondersteuning in aan
merking kwam. In allerlei aangelegenheden op het menselijk vlak werd een 
beroep op hem gedaan. In 1634 bijv. schreef Cornelis Cornelisz. Coman, 
een in Algiers gevangen zittende slaaf, of de kerkeraad 500 realen wilde 
zenden om zijn vrijlating te verkrijgen7 • Qok met moorden kreeg men te 
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· maken. Nadat in 1646 een moord in een brandewijnhuis was gepleegd, deed 
de kerkeraad zijn uiterste best om het drinken van brandewijn in de kerk 
tegen te gaan! 

"Paepsche stoutiohheden" waren een steeds weer terugkerend probleem. 
In 1650 werd de kerkeraad medegedeeld ·dat een vrouw krankzinnig was 
geworden, doordat een minderbroeder op de Gouwe haar een zwart vel met 
horens op ,het ·hoofd had gezet, omdat ·haar man weigerde hun kinderen rooms 
te laten worden8• Een zeer ongeloofwaardig verhaal, maar in die tijd waren 
zulke verhalen bij roomsen en protestanten aan de orde van de dag. Enige 
jaren later werden op verzoek van de kerkeraad de laatste beeldenhuisjes van 
de huizen verwijderd9• Overigens blijkt uit de notulen, dat de negatieve visie 
die de Rooms-katholieken hadden over baljuw mr. Anthoni van der Wolf en 
zijn vrouw, de "wolvinne", niet geheel ongegrond was. Van der Wolf was 
steeds aan het stoken en deinsde er niet voor terug in de kerkeraadsvergade
ringen met schelden en vloeken zijn beschuldigingen en andere uitlatingen 
kracht bij te zetten. Helaas is dit uit de notulen niet makkelijk te lezen, want 
nagenoeg alle notulen over deze affaires zijn onleesbaar gemaakt. Waarschijn
lijk gebeurde dat op last van hoger hand. 

In het rampjaar 1672 (het jaar waarin de gebroeders De Witt bij de Ge
.vangenpoort in Den Haag werden vermoord) doet zich een ander probleem 
voor. "Wijders gemerckt de bedroeffde constitutie van saecken veroorsaeckt 
door den onverwachten inval van de Fransche crijgsmaohten in de Betuwe en 
het aennaederen derselver tot ·het binnenste deser provintie, waerdoor alles 
gealarmeert en een groot vluchten van alle omliggende plaetsen herwaerts nae 
deze stad ontstaen is .... "10• 

Onze vaderlandse verdediging was echter ook paraat, .. de troepen waren 
gelegerd te Haastrecht en aan de GoejanverweJlesluis. In die tijd trok soms 
het gehele gezin mee als de man onder de wap.enen moest komen en ook de 
publieke vrouwen zorgden voor het nodige vertier. Dat er dan gezinsuitbrei
ding plaats vond, is niet .vreemd. De kerkeraad besloot deze "soldatenkinde
ren" te laten dopen, niet in de kerk maar in de consistoriekamer! 11• 

Een grote ergernis was indertijd de beroemde en beruchte Goudse kermis. 
Elk jaar werd voorgesteld het stadsbestuur te verzoeken "dat doch haare 
achtbaere heren goede sorgen wilden draegen dat op de aenstaende goutsche 
kermis mochten gewert worden alle ijdelheden, so comedianten, koordedan
sers, rijffelaerts, quacksalvers, etc."12• Het verzoek was niet zo vreemd als men 
misschien denkt, eeil kermis zette in die tijd een hele stad op stelten en trok 
veel vreemd volk van buiten aan, waardoor soms uitspattingen voorkwamen ·· 
die redelijkerwijs niet tot een feest gerekend konden worden! 

In het jaar 1714 l'Wam het bekende boek van de Oud-katholieke pastoor 
Walvis over de geschiedenis van Gouda uit. Ook hierin mengt de kerkeraad 
zich en de voorzitter, de predikant L. Steversloot, vroeg, "of men niet be
hoorde te waaken tegen dat vuyle paapse boek van de paap Walvis"13• 

In een volgende vergadering, nadat aUe leden van de kerkeraad het boek 
"neerstiglijk" hadden onderzocht, verwierp men "het boeck over de besohrij
vinge van Gouda, door de priester Walvis, welcke de vergaderinge seer hateJick 
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en ergerlick is voorgekÓmen, als in welcke vuyle expressien gevonden worden, 
nadelig de ware ,hervormde religie. De vergaderinge dese zaak zeer ernstig en 
niet sonder misnoegen overwogen hebbende, heeft het van haer plicht geoor
deelt tegen diergelijcke paepze stoutigheden te waken .... "14• Deze uitspraak 
heeft het debiet van het boek evenwel niet geschaad! 

KERKELIJK LEVEN 

Indertijd werd het avondmaal in het koor gehouden. De dienst werd ge
daan door twee predikanten, één hield de preek en beiden deelden de wijn en 
het brood. Over het aantal avondmaalgangers had men niet te klagen. Als 
men de grafiek van het aantal avondmaalgangers op Pasen, Kerstmis en in de 
zomer over de jaren 1690- 1963 beziet, is het verschil wel in het oog lopend! 
Op Pasen 1690 bezochten 1876 avondmaalgangers de kerk, in juli waren het 
er 1897 en met Kerstmis 1874 in één kerk! In 1963 zijn deze aantal1en, maar 
nu voor een drietal kerken, in totaal 726, 324 en 344 personen! 

De kerkdiensten vertoonden ook een heel ander beeld dan tegenwoordig. 
Behalve de zondagsdiensten, meestal twee, maar ook wel eens drie, was er 
een woensdagavonddienst. Elke dienst duurde .gemiddeld ruim twee uur! In 
1723 werd dit het stadsbestuur blijkbaar te bar en werd verplicht gesteld dat 
de morgendienst vóór klokslag elf uur geëindigd moest zijn. De predikanten 
regelden onderling dat bij overschrijding een "halve rijksdaalder" boete be
taald moest worden, werd het dan toch nog kwart over elf, dan werd de boete 
verhoogd tot een rijksdaalder16• 

De voorlezer en -zangei: was toen nog een onmisbare functionaris bij zulk 
een -dienst. Zijn taak was niet gering, een kort uittreksel uit zijn instructie van 
1845 moge hiervan een indruk geven18• 

art. 4. Een kwartier uurs voor den aanvang der godsdienstoefening, zal hij, 
zoo er reeds eenige menschen in de kerk zijn, aanvangen •met het voorlezen. 

art. 5. Hij is verpligt_ het gezang naar den toon des orgels aan te beffen, 
en ook dan aan te vangen, als het orgel niet tijdig genoeg begint, terwijl hij, 
als bij een beurtzang de vrouwen alleen zingen de eerste toon van eiken 
nieuwen regel moet aangeven en verder het gezang leiden als hij dit noodig 
oordeelt. 

Gok de kerkeraad kon beboet worden! Hierbij had de koster van de con
sistorie een taak, ·hij had bij een vergadering "zig ter voorschrevene kamer te 
laaten vinden en, als dan eenen zandlooper van een quartier uurs om te keeren 
en die niet, voordat de zandlooper uit is, ter kamer komt word gerekend te 
laat te komen, boeten 3 stuivers"17• 

Aan ·het eind van het jaar ging men de in de "pot" verzamelde boeten 
"verteren in een herberg" (meestal de Doelen op de Tiendeweg), bij welke 
gelegenheid tevens de benoeming van nieuwe ouderlingen en diakenen on
officieel werd geregeld. 

Klaagt men tegenwoordig over ambtenarij, ook in het. verleden kende 
men dat verschijnsel. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de gang van zaken 
bij de beroeping van een predikant. 
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In de kerkeraad werd een commissie benoemd om handopening ( = verlof 
om te beroepen) te verzoeken aan de .magistraat. Als deze zijn goedkeuring 
had gegeven, stelde de ,kerkeraad een groslijst van predikanten op, waaruit een 
zestal werd gekozen en hieruit weer een drietal. Met de namen van deze drie 
predikanten ging de commissie weer naar de magistraat. Werd deze voor
dracht goedgekeurd, dan koos de kerkeraad een predikant uit dit drietal om 
te beroepen. Eerst moest de magistraat dit echter weer goedkeuren. Daarna 
pas volgde de beroeping. Nam de predikant het beroep niet aan, dan begon 
de hele ceremonie weer opnieuw! 

De onplezierigste "klusjes" waren voor de jongste predikant. Hij moest 
volgens het reglement van 1723 in het weeshuis en armhuis cateohisatie ge
ven en vanaf 1831 tevens aan de in garnizoen liggende militairen. De zwaarste 
taak werd als volgt omschreven: 

"En dewijl ·hier in de stad van immemoriaale tijden het standvastig gebruik 
geweest is, dat de jongste predikant de patienten die ter dood geëxecuteerd 
worden op het schavot geleidet en aldaar het gebed doet, zo wordt zulks bij 
deezen geconfirmeerd en vervolgens gestatueerd dat de jongste predikant zulks 
altoos zonder tegenspreken doen zal"1s. 

Algemeen werd nog bepaald dat elke predikant voor de dienst in "costuum 
gekleed, met mantel en bef, voor het spelen der klok in de consistorie moest 
zijn, op eene boete van 10 et." · 

Intussen stond de tijd niet stil, allerlei "politieke" ,groeperingen waren in 
beweging gekomen, resulterende in de "omwenteling" van 1795, die ook de 
kerkeraad niet ongemerkt passeerde. Op 25 juni 1795, het eerste jaar der 
Bataafse vrijheid, ontving de kerkeraad een brief van het stadsbestuur, waarin 
het ontslag van de predikanten Metske en Bussingh werd ·gemeld10• Bussingh 
legde zich daar niet bij neer en heeft jarenlang geprotesteerd, hetgeen uit
eindelijk resulteerde in zijn rehabilitatie en herbenoeming in 1801. Dit laatste 
had in Gouda niet ieders instemming, zoals blijkt uit de onderstaande frag
menten uit een schotschrift:20 

..... Men verneemt, dat dit herstellen der rust zoude moeten toegaan: 
eerstelijk, dat de tegenwoordige Predikanten, Ouderlingen en Diaconen der 
Nederduitsche gereformeerde Gemeente met hunne Vrouwen en Kinderen de 
Stad worden uitgejaagd; . .... 

. . . . . Eindelyk zal Mr. A. H. Metelerkamp zitten op de Markt voor het 
Raadhuis, in een groote Kakstoel, en van ieder Lidmaat een Geloofsbelydenis 
afnemen, en ieder, die hy niet gezond in de Leer vind, of die weigeren mogt . 
te belooven, dat hy zyn leven lang by Metelerkamp's woorden zweeren zal; 
ieder, die nog maar een greintje ,gezond verstand verraad, word onverwyld 
naar het Dolhuis gebragt; ..... 

. . . . . Maakt het alomme bekend. 

Ongemerkt zijn we hiermede in de 19de eeuw gekomen, een eeuw die voor 
de kerk veel péoblemen bracht, meèr dan in de voorgaande eeuwen. 

Het aantal armlastigen was sterk toegenomen. Teneinde deze bevolkings
groep beter te kunnen opvangen, werd in 1842 een "Commissie tot oprichting 
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en instandhouding der Armenkerk voor de Hervormde Gemeente te Gouda" 
ingesteld. Leden waren mr. G. P. Martens, M. F. Hoffman, G. van Warmelo, 
C. C. Krom, A. A. de Salengre en C. Knaap. 

Na goedkeuring van de Minister van Staat, die belast was met de generale 
Directie voor de Zaken der Hervormde Kerk, kocht men -in juli op de Peper
straat een woning ter verbouwing tot armenkerk voor .f 1.500,-; voor de 
inrichting e.d. werd f 1.900,- uitgetrokken. 

Gegadigden konden het bestek en de voorwaarden tot de bouw inzien in 
het logement "De Pauw" en op 2 augustus was de aanbesteding in de con
sistoriekamer van de St.-Janskerk. Uiteindelijk werd het werk toegewezen aan 
aannemer G. den Rondt voor de so•m van f 1.420,-. Eind 1843 werd het nu . 
nog bestaande gebouw. opgeleverd. Heel wat armoede, verdriet, maar ook 
vreugde heeft dit gebouw tot voor een tiental jaren gehuisvest. 

Het werd toen verkocht, omdat het overbodig was geworden en is tot op 
heden als pakhuis in gebruik. Niets herinnert hier nu 1neer aan de armen die 
er binnengingen, er is niet eens een afbeelding van ·het interieur bewaard 
gebleven! 

Weinig wereldschokkends gebeurde er in de verdere geschiedenis van de 
kerkeraad. De taak, de zorg voor het geestelijk welzijn, veranderde in wezen 
eigenlijk ook niet, al werd hij in• zekere zin zwaarder, doordat de bevolking 
groeide, ·het aantal predikanten en wijken .toenam. Kerken werden gebouwd, 
in 1931 de Westerkerk, in 1963 de Pauluskerk, in 1971 de Vredeskerk, de 
laatste samen met de Gereformeerde Kerk. 

In een wereld van vernietiging en vervreemding doet het goed, gezien de 
historische ontwikkeling van de Hervormde Kerk' en van de Gereformeerde 
Kerk, met dit voorbeeld van samenwerking het anecdotisëhe verhaal van de 
kerkeraad te kunnen beëindigen. 
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De Waalse Kerk1 

"Soyez prudens comme serpens et simples comme colombes"2, luidt de 
wapenspreuk op het kerkelijk zegel van de Waalse kerk van Gouda. "Wees 
listig als een slang en zachtmoedig als een duif", is de vrij vertaalde betekenis 

,.hiervan. Het is een spreuk, die getuigt van de moeilijkheden die men had, 
voordat men zich ih Gouda als Frans sprekende protestantse gemeente kon 
vestigen. Afkomstig uit Frankrijk, uit de streek Piemont, waar men gevlucht 
was voor de strenge vervolgingen - die in dat land een dieptepunt vonden in 
de bloedige Bartholomeusnacht, waarbij duizenden Hugenoten werden ver
moord - waren velen na de gebeurtenissen van 1573 naar Holland en Zee
land gekomen. Gezamenlijk met refugés uit de Zuidelijke Nederlanden (het 
tegenwoordige België) vormden zij de Waalse gemeente, die zich alleen door 
het taalgebruik - men predikte in het Frans - van de Nederduits-hervormden 
onderschéidde. 

Aanvankelijk waren er nog maar weinig Frans sprekende Hervormden in 
Gouda, ,maar in 1624 was het aantal toch zo gegroeid, dat de behoefte aan 
een eigen kerkgeböuw groeide. 

Een verzoek tot het stadsbestuur om de kapel van het St.-Catharina-Gast
huis te mogen gebruiken werd ingewilligd. 

De inwendige dienst werd ook geregeld. Een aantekening in het kamerboek 
van 20 oktober 1625 luidt aldus: "geacoordeert dat de laetste luidinghe van 
de clocke als men prediken sal voor de middagh sal beginnen ten negen uren 
ende na den middag op den ouder voet"3. 

De eerste Waalse predikant was Samuel Everwijn. Hij was president van 
de kerkeraad en werd bijgestaan door drie ouderlingen en drie diakenen, die 
voor drie jaar werden benoemd. Elk jaar op de tweede Kerstdag werden de 
nieuwe leden gekozen. De stad besloot in april 1625 dat men 200 gulden 
subsidie zou geven; de kerkmeesters van de St.-Janskerk zouden 100 gulden 
bijdragen. 

In het jaar 1665 werd de toen nog aanwezige toren van de kapel die aan 
de Havenkant stond; afgebroken en een nieuwe voorgevel gebouwd, welke nog 
heden aanwezig is. 

Een kleine honderd jaar later waren er grote verbouwingen aan de gang. 
Ze hadden een dergelijke omvang, dat de diensten gehouden moesten wor
den in de Looihallen op de Jeruzalemstraat. Naast het bouwen van nieuwe 
"regeerdersbanken" was het belangrijkste werk de bouw van een orgel in 1768 
door de Antwerpse orgelbouwer L'Haye. De ·werkzaamheden duurden vier 
jaar, zodat pas in 1772 kerk en orgel weer in gebruik werden genomen. De 
organisten Potholt uit Amsterdam en Hess uit Gouda "examineerden" het 
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orgel, waarna het officieel aan de stad werd overgedragen. De stad beloofde 
het jaarlijkse onderhoud van ·het orgel en de salarissen van de organist en 
orgeltrapper te betalen. 

Opmerkelijk is dat de nauwe binding met de Nederduits~her_vormden bleef. 
Een voorbeeld hiervan is dat de kerkmeesters van de St.-Janskerk in een be
paalde periode avondmaalsbrood en -wijn en de schrijfbenodigdheden van 
de Waalse gemeente betaalden. 

Gedurende de Franse overheersing ging het niet zo best met de gemeente 
en in november 1813 schreef de secretaris in zijn boek: "J',heureuse et tant 
désiréé révolution qui a délivré la Hollande du joug de Ia France". De bijdragen 
in de predikantentraktementen, die in de Franse tijd opgehouden waren, werden 
weer uitbetaald. Maar de financiële zorgen waren te groot geworden. De pre
dikant Abraham Willet, die in 1771 benoemd was, zou de laatste predikant 
zijn. De Waalse gemeente stond aan de vooravond van ·haar ondergang, de 
leden waren voornamelijk nog personen die tot de gegoede stand behoorden, 
hetzij door hun beroep, hetzij door geboorte (het stond "deftig" als men naar 
de "Franse" kerk ging). De kerkgangers waren voor een groot deel scholieren, 
die op deze manier hun Frans beter konden leren, en in de winter gingen de 
Hervormden die Frans verstonden, -liever naar de Waalse kerk, dan naar de 
St.-Janskerk! In 1817 deelde de secretaris van de Commission Wallonne de 
kerkeraad mede, dat een eventuele opheffing in het verschiet lag. Bij K.B. van 
2 september 18 17 werd ~e predikant Willet emeritus verklaard met behoud 
van zijn tractement. Bij K.B. van 15 oktober 1817, no. 104, werd het gebouw 
aan de Rooms-katholieken toegewezen, en was de Waalse kerk opgeheven. 
De lidmaten gingen over naar de St.-Janskerk, evenals de archieven, goederen, 
rechten en plichten. Het orgel, dat door de stad werd teruggegeven, verkocht 
men voor J 2.200,- aan de Hervormde Gemeente in Moordrecht, waar het 
nu nog, na een deskundige restauratie in 1960-1963, in volle glorie pronkt". 
De archieven zijn helaas in 1950 overgedragen aan de Bibliothèque Wallonne 
te Leiden. Een poging om ze terug te krijgen nu de Hervormde Gemeente van 
Gouda een eigen archivaris heeft, die een goed ingerichte archiefbewaarplaats 
beheert, heeft ,helaas geen effect gehad. Het is te betreuren, dat dit archief, dat 
toch voornamelijk van plaatselijk belang is, op deze manier minder toegan
kelijk is geworden. Hieraan is ook te wijten dat dit stukje Waalse geschiedenis 
zo beknopt is: de bronnen waren te ver van hun geboorteplaats! 

Behalve het geringe bedrag dat de Hervormde Gemeente jaarlijks nog steeds 
ontvangt uit legaten die in 1818 van de Waalse gemeente zijn overgenomen, 
is er nog iets, waardoor de herinnering aan de voormalige Waalse kerk levend 
wordt gehouden. De zilveren avondmaalsbekers die in de St.-Janskerk gebruikt 
worden, zijn n.l. afkomstig van de Waalse gemeente. 
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De Evangelisch-Lutherse Gemeente van Gouda 
Het was maar een klein groepje mensen, dat in het begin van de l 7de eeuw 

te Gouda in huisgodsdienstoefening bijeen kwam, maar "een geestelijcke 
lanterne des Goddelijken Woorts". Op 22 januari 1623 heeft ds. Clemens van 
Bijleveld zijn eerste sermoen als predikant van deze kleine gemeente gehou
den. De dienst vond plaats in "De Vergulde Arend" , een flink burgerhuis aan 
Achter de Vismarkt. Na drie maanden werd een huurovereenkomst gemaakt 
voor een schuilkerk, "omdat ·het onbekwaem was in een burgerhuis, daer 
neringe ,gedaen wierd, vergaderinge te houden". De nieuwe behuizing, staande 
achter "Den Wijnberg" in de Peperstraat, kwam met een gang en poort uit 
in de Komijnsteeg. Een vluchtgang dus achter de voormalige bakkerij van 
de firma De Jong. Niet zonder tegenwerking, eigenlijk met een verbod van 
het stadsbestuur, is van deze vergaderruimte gebruik gemaakt. 

"Alsoo men nu vijf ofte zes bancke liet maeken tot behouff der toehoor
ders - eer men oyt daerinne nog geleert hadde - is van de Magistraet een 
dienaer gesonden J?let bevel, dat de timmerman uyt het werck soude scheijden 
ende hem nyet ondernemen voort te vaeren" (6 mei 1623). Op 20 mei is de 
predikant op het stadhuis ontboden alwaar hem - na een breedvoerig onder
houd - het prediken werd geïnterdiceerd ( = verboden). Gedurende twee 
maanden is de gemeente gehoorzaam geweest aan dit bevel. Op 20 augustus 
1623 echter is men "op verscheijdene private plaetsen samengekomen" en op 
10 september waagde de gemeente het opnieuw "openbarijck" in de huys
kercke" bijeen te komen. Dit ,ging goed tot Oudejaarsavond. 

"Zondagsavond, sijnde Nieuwjaarsavond, is de baljuw Anthonie Clootz 
met de onderschout Hendrick Cundertorf - bij zich hebbende baljuwdienaers 
- gekomen in onse huyskercke ende den prediker, sijnde in den aenvang der 
predicatie, verboden met het Ieren voort te gaen. Selfs wierd nyet toegestaen 
de dienst te beëindigen" .. . 

Het gesprek, dat later met de baljuw plaats vond, bracht geen enkel resul
taat, evenmin als de conferentie ten stadhuize met de magistraat van de stad. 

"Ende ... omdat een toestemminge van de ,heren qualijck was te verkrijgen 
is nae welbedachten raed goet gevonden op verscheijdene private plaetsen 
wederomme te beginnen omme te sien wat de Magistraet daertegens doen 
soude. So dan verder geen molestatie tegenover ons voorgenomen wierde 
soude men eijndelijck wederOinme naer de vorige publicque plaetse trec
ken" ... Van 11 februari tot 1 juli 1624 is de gemeente nog in het geheim 
samengekomen; daarna kon men ongestoord in het openbaar bijeenkomsten 
houden. 

Gedurende zes jaren - tot 1630 - zijn de Lutheranen van Gouda in de 
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Komijnsteeg bijeen gekomen. Daarna werd van Adriaen Dircksz. een verga
derruimte gehuurd in "De Drie Tafelkaarsen" op de Lage Gouwe bij Achter 
de Vismarkt. Een vrije poort ·gaf toegang tot de kerk. De eerste predikatie 
werd gehouden op 5 mei 1630, weliswaar op zolder "alsoo de rechte plaetse -
sijnde tev~ren een olijmolen - nog niet gerepareert was", ·maar met Pinksteren 
van dat jaar kon van de nieuwe vergaderruimte gebruik worden gemaakt. 
Toen tien jaren later de kerkruimte te klein bleek, is er beneden een schei
dingsmuur weggebroken, werden olieputten gedicht en kon door het leggen 
van een nieuwe vloer een waardig tehuis voor de gemeente worden gescha
pen. De restauratiekosten bedroegen 116 gulden. 

Zelfs werd het interieur verfraaid door het aanbrengen van een zevental 
schilderijen o.m. van ds. Bijleveldt -het taf reel van de Goede Herder, dat f 50,
kostte (thans nog aanwezig in de kosterij). De overige ·schilderijen zijn in 
1838 van de hand gedaan. 

In 1654 heeft Maria• Tams, van wie ook het Luthers hofje aan de Nieuwe 
Haven afkomstig is (het poortje daarheen is bewaard gebleven als achteruit
gang van het ziekenfondsgebouw aan het Regentesseplantsoen), de kerk ver
eerd met een prachtige koperen kroon en twee koperen pultra of lessenaars. 
De kroon is in 1869 bedorven, doordat de bovenste armatuur gelast werd 
aan de buitenzijde van de onderste, waardoor een breed en ijl geval ontstond. 
Toen de kroon in 1924 werd geëlektrificeerd en de vetvangers gingen vervallen, 
was de ruïne volkomen. In 1957 werd echter alles in oude luister hersteld 
voor de in die tijd hoge prijs van f 615,-. Deze prachtige kaarsenkroon hangt 
nu nog in het midden van de Lutherse Kerk, waarvan het interieur een zeer 
stemmingsvolle indruk maakt. 

In 1644 had de gemeente zich zodanig uitgebreid, dat het besluit moest 
worden -genomen naast de twee "voorstanders"(= ouderlingen) een kerkeraad 
te benoemen. Voor de predikant werd een huis gekocht en ook één voor de 
koster-voorzanger. 

"En - zo gaat het groot-protocol verder - daer in 't jaer 1680 nodigh was 
geworden een vertimmeringhe van de huyskerck te doen, so is van versoheijden 
vrinden van de godskerck ons geraeden omme te onderstaen ende te bevinden 
o.f er goede apparentie toe was omme de kercke van Sint joost te kunnen 
krijgen .. ". Het verzoek daartoe werd aan de vroedschap gedaan en de ge
meente-secretaris liet op 6 augustus 1680 weten, dat voor de St.-Joostkapel 
een bedrag van f 3000,- werd gevraagd, met dien verstande dat de toren 
stadseigendom bleef en dat ook het onderhoud van de klok in de toren voor " 
rekening van de stad was . 

. . . . "Vermits wij over sulck een hogen prijs versteld. stonden ende wij 
mosten considereren, dat wij de lasten nooit konden opbrengen wierd dit 
voorstel afgestemd .... ". Daarop is ds. Bijleveldt naar het stadhuis gegaan 
en heeft tot de Magistraat de volgende woorden gesproken: 

"Mijne Heren, wij bekennen gaarne Uwe macht om Uw goederen zo hoog 
te prijzen als het U gelieft. Daerom defereren wij ons aen Uwe grote gunsten 
tot moderatie van dien, opdat - wanneer onze geloofsgenoten op andere 
plaetsen haer beroemen van de goede gunsten harer overheid, wij mede mogen 
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Jan Ariaens Duif, 1617- 1649, "Ds. Comelis Bijleveld ais Pastor Bonus" 1642. 
Gouda, Lutherse gemeente. 



zeggen genadige heren te hebben .. ". Na ampele bespreking door de magistraat 
werd aan het kerkbestuur het volgende antwoord gezonden: 

"Mijne heren, u_we vrije exercitie van uw religie is alhier bij de heren ge
stabiliseerd, maer stadsgoederen moet gij weten dat de heren magistraten niet 
gaerne vervreemden. Edoch o·m te tonen haere •genegenheid, zo hebben de 
heren geresolveert tot 400 ducatons, waertoe gij moet resolveren de heren 
hierop niet meer te moveren" ... Er mocht dus niet meer worden afgedongen 
en voor de vraagprijs, die tussen de f 1.250,- en f 1.800,- lag, werd het 
gebouw gekocht. Men wist zelfs nog te bewerkstel1igen, dat de ,helft van de 
transportkosten voor rekening van de verkoper kwam. Om de koopsom te 
kunnen voldoen, werd in Luthers Nederland een collecte gehouden. Een jaar 
later, in 1681, verkocht ~e stad ook nog de belendende panden aan de Lage 
Gouwe en in de Groenendaal voor f 2.800,-. Deze zijn tot op heden nog het 
eigendom van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. 

Twee jaren heeft de restauratie van de oude St.-Joostkapel, waarin sinds 
23 mei 1577 de brandemmers en ladders werden opgeborgen, geduurd. 

Op 18 oktober 1682, op Sint-Lukasdag, is de kerk "in een volckrijke ver
gaderinghe" in gebruik genomen. "Ds. Bijleveldt uyt Markus 11 : 17 de waer
digheit des tempels voormiddags ende de nuttigheit vandien naemiddags aen
wijsende besloot de dienst met de woorden: Och Heer help, o Heer laet het 
wel gelukken". 

Daarmede was de St.-Joostkapel geworden tot de Lutherse Kerk van Gouda. 
Hoe oud was die kapel? Een antwoord op deze vraag lees ik in het privilege

en renteboek van het Margrietenconvent, alwaer in handschrift op perkament 
een vidimus van een rentebrief geschreven is. Dit vermeldt dat verkocht werd 
"een huis · met erve, staende op de westeinde van de G_roenendael an der 
bruge zuidwaerts. In oirconde der waerheit hebben wi scepene voirgenoemt 
dese brief besegelt. Ghegeve des Vridags nae d'elfdusent meachdendach int 
jaer ons Heren 1335". Daarbij is vermeld: "ses schellingen tsiaers op Maarten 
Coene's ·huus, dat nu ter tijt is Sint Joest-Capelle". Het charter van de wijding 
van altaren in de Sint-Janskerk van 1443 geeft aan, dat toen tevens het altaar 
in de Sint-Joost-gasthuiskapel werd gewijd. Blijkbaar was bij de grote stads
brand van 1438 ook de kapel een prooi der vlammen geworden. In het oud
archief van Gouda (inv. nr. 686) is een overdracht te vinden van deken en 
overlieden van het Sint-Joostgilde op 19 juli 1429. Daarbij dragen zij hun op
volgers op: "dat si dit voirsz. ·gasthuis ende capelle ophouden sellen in der eren 
Gods ende Sinte Joest, also, dattet bliven sel -bieten: Sinte Joost-kapel tot ewigen 
dage, sonder enige naam van enige andere heilige daerop te brengen. Ende ·· 
waer •het saeke dat dese voirsz. goede mannen ofte diegenen, die naemaels van 
hoire wege regeren sellen, niet langer dit gasthuus mitter capelle op hoire 
sorge houden en wouden, so sellen die arbeijders van de straet als Sinte Joest
gilde die voirsz. gasthuus ende capelle aenvaerden mogen voir iemant anders". 

Voor de arbeiders van de straat (turf- en zakkendragers) was dit huis ge
sticht, in het bijzonder voor hun vrouwen die in blijde verwachting leefden. 
Want hier op deze plaats, in deze kapel werd de naam van Sint Joost aange
roepen als voorspraak en hulp voor de aanstaande bevalling. 
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Na de overgang van Gouda naar de Prins. in 1572 en de secularisatie van 
kapellen en kloosters twee jaren later kreeg de stad het bezit maar ook het 
onderhoud van al deze gebouwen. Dat waren er zeer veel. De eerste bestem
ming van de kapel was turfschuur, later opslagplaats van brandbestrijdings
middelen. En het is dan ook zeer begrijpelijk, dat de stedelijke overheid bereid 
werd gevonden dit bezit af te stoten, behalve dan de toren met de klok. 
Jarenlang vermelden de stedelijke renteboeken dat een pond per jaar betaald 
werd, om de St.-Joostkl-0cke te stellen aan degene die een bijbaantje begeerde. 
Dat was veelal een chirurgijn. . 

Behalve door de reeds genoemde zeven schilderijen, werd het kerkinterieur 
verfraaid door zeven gebrandschilderde ramen van de hand van de Goudse 
glasschilder Willem Tombergius. De taferelen waren gekozen uit het lijden 

· en sterven van Christus, zijn opstanding en ·hemelvaart en ten slotte de uit
storting van de Heilige Geest. Van het aantal schenkingen moet nog in het 
bijzonder worden genoemd het prachtig zilveren avondmaalsstel, dat nog wel 
eens voor een tentoonstelling te leen wordt gevraagd, de collecteschalen, voor 
het eerst gebruikt in 1743, en het zilveren doopbekken, dat door Hendrik 
Esselman in 1746 aan de gemeente werd geschonken. In 1963 kreeg dit een 
vaste plaats in een houten voetstuk, dat werd gebeeldhouwd naar de voet van 
de preekstoel. Het deksel vindt zijn bekroning in de zwaan, destijds het ken
teken voor een schuilkerk, terwijl in de bodem zeer fijntjes drie taferelen zijn 
gestyleerd, die de doop van Jezus door Johannes, de doop van de kan1erling, 
en de Goede Herder, die zijn schapen weidt, voorstellen. 

Op 23 december 1747 werden de nieuwe gezangborden opgehangen, ver
vaardigd door de heer Willem Dauw. Deze borden zijn oorzaak geworden van 
ernstige moeilijkheden tussen de voorzanger-koster-schoolmeester en de kerke
raad. Tot vermijding "van alle confusie" moest hij de nummers van de te 
zingen gezangen op de borden hangen, doch hij weigerde, omdat dit niet in 
zijn instructie. stond. Wel schreef die voor dat hij in mantel met witte be.f 
diende te verschijnen, de stoelen moest klaarzetten, de stoven van de kerke
raadsleden van vuurtesten diende te voorzien, het kapittel uit de bijbel moest 
voorlezen en met welluidende ~tem het gemeentelied aanheffen. Voorts - en 
hiervoor even bijzondere aandacht - moest hij na afloop van de predicatie 
de kansel beklimmen om de dominee het briefje van de voorbeden en de dank
zeggingen te overhandigen. Na de woordenstrijd verscheen deze kerkbeambte 
niet meer in mantel en witte bef, las wel het kapittel, doch wachtte de preek 
niet af en verdween uit de kerk. 

Zingen zonder orgelbegeleiding is voor een gemeente niet gemakkelijk. 
Daarom was het bericht, dat het orgel uit de St.-Janskerk voor "een civiele 
prijs profijtelijk te koop werd aangeboden", voor de kerkeraad bijzonder 
welkom. Op 4 augustus 1745 werd tot de koop besloten voor de som van 
f 1.100,-. Voor het uit elkander nemen en wederom in goede orde brengen 
van het instrument werd gekoizen de orgelmaker Vitus \.Viglebb uit Amsterdam. 
Deze adviseerde: "alzo de ·beide klavieren reeds meer stemmen opleverde dan 
voor de kerk nodig was, het vrije pedaal daar af te laten en het daardoor 
vrijkomende pijpwerk te bewaren tot een goede gelegenheid zich voordeed om 
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het met profijt te verkopen". Met de herplaatsing en verandering had het 
prachtige instrument een bedrag van f 2.000,- ,geëist. Op 21 november 1745 
werd het in gebruik genomen. 

En het vrijgekomen pijpwerk van het pedaal? In 1757 vroeg ,het orgel enige 
reparatie: de blaasbalg en de windladen moesten worden dicht gemaakt, de 
vijf pronkpijpen opnieuw verzilverd en het regeerwerk van het onderklavier 
eiste verandering. Het totaal daarvoor geraamde bedrag van f 59,- kon de 
gemeente echter niet betalen . . Om deze reden werd met de orgelbouwer het 
akkoord getroffen dat hij de pijpen, die overbodig waren als betaling zou 
aanvaarden voor de prijs van nieuw lood, te w.eten 21/2 stuiver voor ieder 
pond. Geleverd werden 499 ponden voor een bedrag van f 62,78 . . 

Dit prachtige orgel heeft de gemeente gediend tot 1898. Het vertoonde 
toen ernstige gebreken en de kerkeraad zag zich genoodzaakt tot verkoop 
over te gaan . . . Omdat het orgelfront behoorde tot de fraaiste van Zuid
Holland werd het aangeboden aan het Rijksmuseum te Amsterdam. De heer 
Van Riemsdijk, de toenmalige directeur, verklaarde echter dat de geringe 
plaatsruimte in het museum en de geringe baten, waarover ·hij kon beschikken, 
het hem onmogelijk maakten tot aankoop over te gaan. Een antiquair uit 
Utrecht, de heer J. F. A. van der Linden, zag er blijkbaar brood in en kocht 
het orgel voor f 100,-. Met de prachtige gebeeldhouwde balustrade verdween 
het uit Gouda; het versiert thans de r.k.-kerk in Abcoude. 

De jaren glijden voorbij! Restauraties van enige importantie vonden plaats 
in de jaren 1762, 1790, 1806. Van de laatste kunnen we als bijzonderheid 
vermelden, dat ze geheel voor rijksrekening kwam. Dit was het gevolg van de 
Franse revolutie, tijdens welke alle kerkelijke goederen tot staatseigendom 
waren verklaard. Het ·gold hier een algeheel vervangen v~n het dak, van alle 
balken en muurplaten. Geldelijke hulp liet echter lang op zich wachten. Toen 
op 15 augustus 1816 de Minister van de Eredienst in Gouda was, werd van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt om over de hoge restauratiekosten te spre
ken. De minister beloofde veel, zag een opgave van de begroting gaarne 
tegemoet, doch deed niets. Twee jaren later, in 1818, had men uit Den Haag 
nog niets vernomen. Toen werd een audiëntie bij de koning aangevraagd. Deze 
vond plaats op 17 mei 1818. "Zijne Majesteit bleek geheel onkundig van het 
gebeurde, maar heeft de meegebraohte copiën gunstig aangenomen en op de 
schoorsteenmantel gelegd" ... aldus de notulen. Daar zijn ze dan ook blijven 
liggen. Op 20 september 1820 kwam eindelijk het bericht, dat een bedrag van 
f 250,- per jaar beschikbaar werd gesteld, totdat alle schulden van de ge
meente waren afgedaan. 

Een volgende restauratie, die van 1838, moet voor de Lutherse gemeente 
rampzalig worden genoemd. Toen zijn de gebrandschilderde ramen uit het 
jaar 1620 verkocht voor f 200,-. Andere - grotere - vensters n1oesten er 
komen. Het kerkgebouw werd verknoeid en onder de ban van dit maltraiteren 
heeft de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg zich in 1950 uitermate 
gereserveerd getoond om gelden voor de restauratie beschikbaar te stellen. 
Alleen het voorname interieur heeft de doorslag gegeven. Ook in 1838 was 
er geen geld voor restauratie beschikbaar en ondanks het feit dat de gehele 
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verbouwing maar f 1.190,- heeft gekost, moest de kerkeraad toen tot het 
wrede besluit komen de gebrandschilderde glas-in-lood-ramen te verkopen 
aan de firma Scharff te Weesp. 

Een zeer grote verandering bracht de restauratie van 1869. Twee jaren 
tevoren, op 17 februari 1867, kwam bij de kerkeraad een schrijven van B. 
en W. binnen, waarin werd medegedeeld, dat met het oog op de verlaging 
van de hoge boogbrug en vervanging door een horizontaal beweegbare draai
brug de straat vóór de kerk op de Gouwe op een aanzienlijk lager niveau zou 
worden gebracht. Bovendien moest de toren worden afgebroken. De kerk
muren werden voorzien van lelijk pleisterwerk en aan de frontzijde werd een 
pinakelversiering aangebracht. 

In 1926 werd de indeling van het interieur totaal veranderd. De lange zij
banken verdwenen. De lange canapébanken in het midden van de kerk werden 
vervangen door de nu nog aanwezige eiken banken. Doordat de beide zijpaden 
door één middenpad konden worden vervangen, is het "doophek" doorge
zaagd en zijn de beide helften zijdelings opgesteld. De lichtgele verf van de 
eiken lambrizering, van doophek en preekstoel werd verwijderd en vervangen 
door een te donkere beits. 

Bij de laatste restauratie in 1957 is de kerk bijna geheel afgebroken. Boven 
de preekstoel werd daarbij in. een blinde nis de min of meer gedrukte romaanse 
boog gevonden, ,die de vorm en hoogte van de oorspronkelijke ramèn aangaf. 
De beglazing is thans van kathedraalglas dat de ruimte tussen de handgezaagde 
tracering opvult. De voorgevel werd geheel veranderd en wil in een blind 
langgerekt raam aanduiden, dat daar eens een toren heeft gestaan. De top van 
deze gevel wordt bekroond met een tien meter hoog torentje. In de klokke
stoel is een door de gemeente Gouda aangeboden luidklok opgehangen, die 
voor de aanvang van de dienst en tijdens het bidden van het Onze Vader wordt 
geluid. De houten vlonder, die een ernstig gehavende plavuizen vloer bedekte, 
is in het midden opengezaagd en toont daarmede het oude hardsteen in vele 
scherven. 

Om de cantor-organist de gelegenheid te geven het kerkkoor te dirigeren, 
is het orgel geheel naar achteren tegen de voorgevel geplaatst met een speel
tafel vooraan, bij de balustrade. Dit was mogelijk door het instrument elek
trisch bespeelbaar te maken. Elf jaren na de restauratie van 1957 kon de laat
ste betaling van de restauratieschuld - die totaal f 175.000,- groot is geweest, 
worden ,gedaan. 

De Lutherse gemeente, maar ook de stad Gouda, is een waardig kerkge
bouw rijk, waarin de gemeente, die totaal ongeveer 400 leden en doopleden 
telt, wekelijks bijeenkomt. 

De Remonstrantse Kerk 
De aanvangsgeschiedenis van de Remonstrantse kerk is al te vinden in het 

jaar 1591, toen de predikant Herberts Jr. benoemd werd in de St.-Janskerk. 
De leer die hij verkondigde ging in tegen wat de Synode had vastgesteld. Deze 
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predi)cant en de predikanten Poppius en Tombergius kozen namelijk de zijde 
van de theologische hoogleraar Arminius uit Oudewater, wiens volgelingen 
Remonstranten werden genoemd, naar het verzoekschrift dat ·hij bij de Staten 
had ingediend. 

Herberts en Poppius ·hadden veel invloed bij het stadsbestuur dat groten
deels op hun hand was, evenals een belangrijk deel van de burgerij. Natuurlijk 
waren er ook tegenstanders van de toen in de St.-Janskerk verkondigde leer. 
Zij waren de volgelingen van Gomarus, de Contra-remonstranten, en namen 
geen genoegen -met de in hun ogen te ruime interpretatie van de leer door de 
Remonstranten. In het begin kregen zij weinig voet aan de grond en hing hun 
steeds vervolging boven ·het hoofd, vooral, nadat zij zich tot de "Dolerende 
Kerk" hadden geformeerd. 

De strijd liep hoog op, toen de verhouding tussen Oldenbameveldt en Prins 
Maurits een dieptepunt bereikte door de terechtstelling van Oldenbarneveldt, 
Maurits koos de zijde der Contra-remonstranten en ging in de steden waar 
dit nodig was "de wet verzetten". Ook onze van oudsher ruimdenkende stad, 
ontkwam niet aan deze ''zuivering". Het gebeurde in Gouda in twee fasen. 
De eerste fase ging in op 1 november 1618, toen Maurits een aantal leden 
van ·het stadsbestuur verving door hem welgezinde regenten. In de tweede 
fase werden de nog overgebleven remonstrantsgezinde regenten een jaar later 
door Prins Johan Ernst Casimir van hun functie ontheven1

• 

De predikanten werden door de Synode uit hun ambt ontzet en bij plakkaat 
van de Staten werd de Remonstranten het houden van bijeenkomsten ver
boden. Op dit moment vangt tevens de eigenlijke geschiedenis van de Goudse 
Remonstranten als zelfstandige groepering aan. Op dezelfde dag dat de St.
Janskerk aan de Remonstranten werd ontzegd, hield namelijk de predikant 
Passchier de Fijne, die bekend stond om zijn preken die hij in de winter op 
het ijs hield en die daarom de bijnaam van ijsvogeltje kreeg, buiten de stad 
een bijeenkomst voor de weggestuurde Remonstranten2

• Later kwam men 
in het geheim bijeen op de lijnbanen achter het kasteel. Toen men meer volge
lingen ging krijgen, verdeelde men de stad in acht wijken. Een schoolmeester 
verspreidde met enkele helpers het bericht waar en wanneer er een bijeen
komst was, vandaar dat zij de bijnaam van "dode klokken" kregen3 • 

Heerste er in het begin een strenge vervolging en werden regelmatig bijeen
komsten verstoord door de schout, in later jaren werd dit minder en kon 
men zich wat vrijer en openlijker bewegen, zó openlijk zelfs, dat de Staten 
van Holland ,het in 1626 nodig achtten speciaal voor Gouda een publikatie 
"teghens het ·houden van Remonstrantsche vergaderingen" uit te vaardigen:· 
Hierin werd er de nadruk op gelegd, dat de plakkaten van 1619, waarin deze 
bijeenkomsten verboden werden, nog steeds geldig waren, in weerwil van 
het verhaal dat in de stad rondging, "dat d' selve placcaten veroudert' ende 
in non-observantie gekomen souden sijn". De Staten zijn hierover zeer ont

. stemd, omdat "'t selve streek ende is tot merckelicice kleynachticheyt van de 
authoriteyt der wettige overheydt deser landen"4• Bevolen werd de plakkaten 

· te gehoorzamen "op peyne van te vervallen in de straffen en de amenden 
daerbij gestatueert". 
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Veel hielp ,het natuurlijk niet, de ruimdenkendheid van de stad stond hier' 
borg voor. Men was soepel in de toepassing der plakkaten, al zijn perioden 
van vervolging ook niet onbekend. Veel risico's kon men echter afkopen, 
door de schout jaarlijks een bedrag van een paar honderd gulden te geven, 
zoals nagenoeg alle verboden kerkgenootschappen deden. 

Tot het jaar 1629 vergaderde men in een huis op de Gouwe, genaamd het 
Kromhout. In dat jaar werd "door achttien gequalificeerde personen, lief
hebbers van de verschrevene religie, gekocht, sekere huysinge staende vooraen 
in de Keyserstraat, van mr. Cornelis Traudenius, responderende tot after op 
den Raam, voor de son1me van 3500 guldens"•. Voor het kerkgebouw stond 
een woonhuis, waarin de predikant werd gehuisvest. Dat het tot op de Raam 
reikte, was alleen -maar gemakkelijk in verband met eventuele vlucht voor 
invallen van de schout, die ondanks de afkoping toch nog wel voorkwamen. 
Het was een echte schuilkerk geworden, hetgeen gezien de toen nog geldende 
plakkaten ook wel nodig was! Later werd de pastorie wegens bouwvalligheid 
afgebroken en vervangen door enige arm huisjes, die op hun beurt, weer werden 
opgeruimd om de toegang te kunnen ·maken, die tot het jaar 1968 gebruikt is. 

Tot aan hetjaar 1632 was er geen vaste predikant en werd de dienst telkens 
geleid door een predikant uit de omgeving. De eerste predikanten in vaste 
dienst waren Daniël Wittius en C. Sopingius, zij werden in de loop der eeuwen 
door vele predikanten opgevolgd. De salarissen voor de predikanten bracht 
de Gemeente bij elkaar uit een verplichte wekelijkse bijdrage. Pas in 1813 
kreeg men voor de predikanten een landstractement van 700 gulden per per
soon. Al die tijd waren er steeds twee predikanten in dienst geweest, in het 
jaar 1870 echter werd de tweede plaats opgeheven en sindsdien is er altijd één 
predikant geweest. 

In datzelfde jaar besloot men het bouwvallige complex af te breken en 
een nieuwe kerk te bouwen, welke de vorm kreeg die ze tot voor kort nog 
had. In 1946 is er nog een plan geweest om de Agnietenkapel te restaureren 
en geschikt te maken als kerkgebouw voor -de Remonstrantse Gemeente; door 
allerlei oorzaken is dit plan echter · afgeketst en is een unieke kans verloren 
gegaan. Ook de kerk op de Keizerstraat is er niet meer, de kosten gingen de 
draagkracht van de kleine geineente te boven en in 1968 is het gebouw 
verkocht. De leden der Remonstrantse Gemeente komen nu bijeen in de 
Lutherse kerk. 

Rest nu nog het archief, waarin een belangrijk facet van de Goudse · ge
schiedenis is vastgelegd. Echter, ook dit is er niet meer, dat wil zeggen, het 
is niet, zoals men mag verwachten in bewaring op het stadsarchief, maar wordt 
bewaard bij de archieven van de Remonstrantse Broederschap in Amsterdam. 
Het zal er wel goed bewaard worden, maar het is toch te hopen dat dit brokje 
geschiedenis nog _eens terugkomt in de plaats waar het is geboren! 

BRONNEN 
1 Scheltema, J. N., "Geschiedenis en beschrijving der Stad van der Goude etc." Gouda, 
1879, blz. 257. 
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2 Schrijvers, G., Zo was het vroeger. Artikelenserie in de Goudsche Courant, d.d. 14 
juni 1958. 
a Schrijvers, G., Gebeurtenissen uit Gouda's verleden. Artikelenserie in de Goudsche 
Courant, 10 juli 1965. 
4 Publicatie gedaen binnen der Goudc teghens het houden etc. Haerlem, april 1626. 
(In Libryc.) 
r; Scheltema, blz.. 261. 
(; Scheltema, blz.. 262. 

De Doopsgezinde Gemeente 
De geschiedenis van de Doopsgezinden in de Nederlanden, vangt aan in het 

begin van de 16de eeuw. Ook in Gouda zullen er in deze periode wel Doops
gezinden ·zijn geweest, een onderzoek naar deze "eerstelingen" is echter nog 
niet verricht. Wel is uit allerlei bronnen bekend, dat er rond 1600 al in Gouda 
woonden. Vooral over "de Waterlanders", een groepering van de Doopsge
zinden, afkomstig uit en genoemd naar een gelijknamige streek in Noord
Holland, is in Gouda veel in allerlei archivalia te vinden. 

Blijkbaar ging het deze Doopsgezinden niet bepaald voor de wind, waar
schijnlijk omdat het aantal leden gering was en er van die zijde dus niet veel 
geld kon binnenkomen. Vandaar, dat men er altijd prijs op stelde, dat sym
pathisanten van de Doopsgezinde Gemeente in hun testament de gemeente 
bedachten. 

Ook in de notariële archieven kan men gegevens vinden. Zo is er een ver
melding van een Doopsgezinde Gemeente in een testament uit 1636, waarbij 
de vrouw van Samuel de Sitter aan de "diaconen" van de Waterlandse Ge
meente een legaat schonk•. 

En in 1668 ontvingen de "opziener en diaconen" Henrick Ghijsberts Ant
werpen, Arien Jansz. Cattoor, Jan Willemsz. van Cuelen en Abraham Aertsz. 
van Heuven uit een legaat van Joosten Boogert uit Utrecht een bedrag van 
f 200,-2• 

Of de Waterlanders in het begin een eigen kerkruimte ha~den, is onbekend. 
Waarschijnlijk zullen ze, als zovele ·kleine kerkgenootschappen, met huisbij
eenkomsten zijn begonnen. Wel werd in 1643 in een akte betreffende een 
erf van Mathieu de Sitter, als :belending "de Waterlandse kerk op het Ver
brande Erf" (aan de Groeneweg) verme)d3. In deze tijd had men dus blijkbaar 
al een apart gebouwtje voor bijeenkomsten. Wanneer dit echter werd gesticht . 
en of dit het eerste was, is niet bekend. Dertien jaar later, in 1656, was dat 
kerkje blijkbaar te klein en verhuisde men naar de Turfmarkt. Dit blijkt uit 
een koopakte, waarin Arien Matthijsz. voor "de Doopsgezinden die men noemt 
de Waterlanders", een huis en erf op de Tevecoop (Turfmarkt) kocht voor de 
som van f 1.700,-. Ondanks het feit dat men een eigen -kerkruimte had, al 
was dit eveneens als die van de Rooms-katholieken een schuilkerk, moest men 

. toch voorzichtig zijn, want men werd als afvallig beschouwd van de "ware leer" 
en regelmatig deed de schout invallen. 

Geregeld ook bemoeide de Kerkeraad der Hervormden zich met "conscien-
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tieuze (verdachte) zaken". Zo melden de acta (notulen) van die kerkeraad in 
1657, dat tot hun grote verontwaardiging "Robbert Sam, vermaander van de 
Waterlanders, had gedoopt Jan Daniels Calff en Adriaen Aerts in een sloot 
buiten de stad in de naam van Jezus". De doop was buiten aan de Omme
landse Kade geschied4

• 

Overigens kon men in Gouda en omgeving ook nog onderscheid maken 
tussen Vlaamse, Friese en Hoogduitse Doopsgezinden. Dit blijkt uit een ver
klaring welke door die gemeenten gezamenlijk is afgelegd5 • 

Van de Doopsgezinden is geen archief bewaard gebleven. Wel is nog aan
wezig het doop- en lidmatenboek, dat bij de retroacta van de Burgerlijke Stand 
in het Gemeente-archief berust. Een bijzonderheid is, dat er in dit deel over 
de periode 1725-1788 ook notulen bewaard zijn gebleven6• Hieruit blijkt, 
dat men toen het begrip "vrij wonen" ook al kende, want ds. Marchand kwam 
in 1725 naar Gouda voor een tractement van f 550,- per jaar en vrije woning. 
De volgende predikanten waren gedurende deze periode in dienst: 

Predikanten 
Ds. Abraham van Loon 
Ds. Jan Marchand 
Ds. Auke de Ring 
Ds. Jan van Beekhoven 

de Windt 
Ds. Johannis Oortman 
Ds. Hermanus Jaarsma 
Prop. Cornelis Losies 

Adriaans 
Prop. Arent van Gijsen 

Gekomen 
? 

van Aardenburg, 1726 febr. 27 
van Zaandam, 1728, 8 

? 1734 juni 
van Utrecht, 1737 sept. 22 
van Amsterdam, 1739 dcc. 11 

van Amsterdam, 1744 okt. 28 
van Amsterdam, 1752 mei 4 

Vertrokken 
1725 nov. 16 (overleden) 
Zwolle, 1728 mei ? 
1733 dec. 6 {overleden) 

Haarlem, 1737 okt. 24 
Rotterdam, 1739 juni 7 
Emmerik, 1744 sept. 27 

? 1751 november 
Amsterdam, 1770 aug. 27 

Blijkbaar was de gemeente aan -het verlopen, want toen de laatste predikant 
was vertrokken, werd er geen nieuwe benoemd. Van 1773-1788 werd daarom 
de doop der nieuwe leden bediend door ds. Aris Baas van Hazerswoude, die 
vermoedelijk ook de diensten wel zal hebben waargenomen. 

In 1798 was de toestand zo- kritisch geworden, dat nog slechts een tiental 
lidmaten was overgebleven en nagenoeg geen gebruik meer werd gemaakt van 
de kerk op de Turfmarkt. Daarom reageerde men positief op het verzoek van 
de Joodse Gemeente om de kerk te mogen kopen: Voor f 800,- ging het ge
bouw over in andere handen. De koopakte, die een nieuw tijdperk voor de 
Joodse Gemeente inluidde en het definitieve einde betekende van de Doops
gezinde Gemeente, bevat als laatste saluut de namen der lidmaten: "Johanna 
Weldrager, getrouwd met Salomon van der Vinne, welke Salomon van der 
Vinne daertoe mede compareerde (aanwezig was), Aagje van Dorp, wde. 
Leendert Verhoeff, Jacob van der Vinne, Salomon van der Vinne Jacobsz., 
Neeltje van der Vinne, Leendert Weldrager, Coenraad van Leeuwen en Jacob 
Staal ..... de eenige thans in weezen zijnde ledematen van de Doopsgezinde 
Gemeente alhier, die men noemt Waterlanders ..... " 7• 

BRONNEN 
1. Notarieel Archief nummer 216, fol. 189. 
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2: Notarieel Archief nummer 406, fol. 102. 
3. Notarieel Archief nummer 223, fol. 295. 
4. Acta Kerkeraad Herv. Gem. d.d. 1657 november 8. 
5. Notarieel Archief nummer 361, 1665 februari 17. 
6. Retroacta Burgerlijke Stand nummer 37. 
7. Rechterlijk Archief nummer 388, fol. 32. 

De Gereformeerde Kerk1 

De oorsprong van de Gereformeerde kerk is gelegen in een in het jaar 
1816 door koning Willem I ontworpen en ingevoerd reglement voor de Ned. 
Herv. Kerk (toen Geformeerde Kerk genaamd). Hierin was een aantal wijzi
gingen opgenomen, die o.m. ten opzichte van de belijdenis diepgaande ver
anderingen inhielden. 

In de eerste jaren waren de protesten zwak, veel was onveranderd gebleven 
en de nieuwe regels werden niet van de ene op de andere dag ingevoerd, want 
men huldigde in de Synode het standpunt "dat men door wel gekozene maat
regelen, van tijd tot tijd, onmerkbaar tot stand kan brengen, wat men op 
eenmaal, of in het geheel niet, of niet zonder groote ontevredenheid, daar
steJlen kan"2 • 

Lange tijd ging dit goed. Doch bier en daar was toch wat verzet gerezen 
en waren zelfs enkele predikanten en kerkeraden als gevolg daarvan geschorst. 
Het resultaat was, dat zij die met deze gang van zaken het niet eens waren, 
afzonderlijke kerkdiensten gingen houden. In de kerkgeschiedenis is deze gang 
van zaken bekend geworden onder de naam "Afscheiding". 

De afgescheidenen of separatisten bleven zich beschouwen als de voort
zetting van de oude Gereformeerde Kerk. Uiteraard had deze houding tot 
gevolg dat de sfeer er niet beter op werd. In het jaar 1835 spitste de situatie 
zich toe tengevolge van een verklaring van de regering, dat de afgescheidenen 
geen recht hadden op de goederen der Gereformeerde Kerk evenmin als op 
de naam. Men mocht wel een nieuwe kerkformatie organiseren. Dit weigerde 
men echter en van de zijde van de regering werd een strenge vervolging inge- . 
zet, die ondanks de officiële vrijheid van godsdienst, deed denken aan de 
jaren van na de Hervorming, toen de Rooms-katholieken werden vervolgd. 
Gevangenisstraffen van enkele maanden werden grif opgelegd. Hoge boeten 
en inkwartiering van soldaten waren aan de orde van de dag, en ook Gouda 
ontkwam niet aan de veranderingen die in heel het land plaats vonden. 

DE CHRISTELIJKE AFGESCHEIDEN GEMEENTEN 

Pas in 1835 is van ·het bestaan van een •groep afgescheidenen in Gouda een 
duidelijk bewijs te vinden en wel in het archief van de Kerkeraad der Her
vormde Gemeen~e. Daarin berust namelijk een brief van Pieter de Mik, die 
als eerste zich afscheidde van de Goudse Hervormde Gemeente3: 
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Aan de Gansche kerkeraad van·de Groote of zo genaamde Sijntjans kerk te Gouda. 

Art. l. 
de ondergetekende bekend dat ik lange jaare smert Aan Mijne Ziel gehad heef.t om het 
invoere van de zo genoemde Eevangelie Gesange omdat ik de zelve volgens mijn af
gelegde beleijdenis niet kan omhelse of gebruijke, want zo mijn verlosser nog Aan 
het kruijs Hangt, dan Moet Mijn ziele Eeuwig verloore Gaan. 

Art. 2. 
en daar er na den driehoofdiege afgods riekende biegt, drie vraage bij de voorberijding 
prediecatie voor het Hijlig nagtmaal worde voor gesteld, dat Aan loop tegen de les van 
den Apostel poulus, dfe zegt I Cor. 11 : 28, de Menseh beproeve zig zelve en Eete alzo 
van het brood en drinke van den drinkbeker, want die onwaardiglijk Eet en drinkt, die 
Eet en drinkt zig zelve een oordeel. 

Art. 3. 
en daar het les boek waar door de leede van u kerk worde geleert en daar op worde 
Aangenome. De Grootste proofcet J esus Christus stuurt, na de woestijnc, om daar te 
overdenke, · wat hij sijn schep.seis zou onderwijsen verondersteld, dat Jesus Christus 
enkeld Mensch, en geen God en Mensch in Een persoon is. 

Art. 4. 
Daar en bove daar er door de Haagse Zijnode in het Jaar 1816 de formuliere van 
Eenheid zijn ontbonde, waar door ook Mijn belijdenis is af gekeurt en vernietegt, zo 
vind ik mijn volgens afgelegde Eet ten duurste verpligt mijn uijt u gemijnte te verwij
dere, gelijk ik bij dese doet en niet alleen van u Maar van al die vergaderinge die Mijn 
afgelijde belijdenis wille vernietigc, daarom schrap Mijn als lid van u gemijnte, want 
ik Mijn tot hun keer,. 

l. die de zo genoemde Eevange!iese gesange verwerpe en afkeure. 
2. die de drie vraage afkeure. 
3. die Jesus als God en Mensch in Een persoon Eerbiedige. 
4. die ook de formuliere van Eenheid omhelsc waar door Mijn afgelijde belijdenis 

in stand blijft en teken Mij lid van de waare Gerifformcerde leer. 
Gouda, 24 Aug. 1835. w.g. Pieter De Mik. 

De kerkeraad legde deze verkiaring ter zijde onder de motivering: "dat er 
vooralsnog geene voldoende redenen bestaan om aan zulke vorderingen welke 
in dezen tijd van kerkelijke woelingen ook bij andere Gemeenten in ons Vader
land plaats hebben, gehoor te geven . . . zoo lang in dit Rijk geen gevestigd 
en als zoodanig erkend kerkgenootschap bestaat of bekend is ... "4• 

Bij Pieter de Mik bleef het niet, over de periode 1835-1842 zijn in de 
Handelingen van de kerkeraad de volgende namen aangetekend van personen 
die brieven met 'scheurmakende' inhoud schreven: 

Catharina van der Vijg, echtgen. van P. de Mik 
P. van Wagtendonk en Adriana Poot 
Jacob en Adriaan van Dam 
P. Poot 
J. Mansvelder 
Pieter de Mol en Marie Hijboer 
Elisabeth Bliterdijk 
A. van Dijk 
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wed. H. van Heel, geb. van Thiel 
Willem Schoon 
R. de Vries en Maria de Bie 
Johannes van der Klein en Cornelia Beukers 
Gerrit van Staveren 
Willem Eykhoff en Aagje van Staveren. 

Ongetwijfeld waren er meer, niet allen zullen echter de kerkeraad hiervan 
mededeling gedaan hebben. Op verzoek van de regering geeft de Classis Gouda 
in 1836 de volgende opgave door aan de Minister, belast met de Generale 
Directie der Zaken van de Hervormde Kerk: "Te Gouda: 8 personen met de 
kinderen, waaronder één nog ongedoopt, gedeeltelijk van de minderen burger-, 
gedeeltelijk van den boerenstand, die vergaderingen houden van minder dan 
20 personen, beurtelings bestuurd door een oude tuinier en een schrijnwerker 
of witwerker"i. 

In mei van datzelfde jaar komt het tot een ontlading van de spanningen. 
Uit een rapport van de commissáris van politie blijkt, dat in het huis van 
Pieter Wachtendonk op de Korte Tiendeweg (in dit pand is nu de firma Rond 
gevestigd) een bijeenkomst van 'separisten' was gehouden, waarbij kinderen 
werden gedoopt. Na afloop verzamelde zich voor het huis een menigte mensen 
die zich tegen de in het huis aanwezige personen agressief gedroeg. De com
missaris was genoodzaakt ·de militaire macht in te roepen en slaagde er uit
eindelijk in de predikant en zijn geloofsgenoten via een achteruitgang te laten 
ontsnappen. Pas na middernacht trok de opruiende menigte voor het huis 
weg. 

Later wordt de commissaris hierover onderhouden door de officier van 
justitie te Rotterdam. Volgens deze was hij niet secuur en streng genoeg 
opgetreden. Hiertegenover stelde de commissaris, van gedachte te zijn geweest, 
dat het Gouvernement zulke vervolgingen wenste te staken en dat hij daarom 
zo had gehandeld. Hij beloofde beterschap en zou orde op zaken stellen. 

Uit diverse rapporten komt de zaak nu duidelijker naar voren. In ·het huis 
waren meer dan honderd mensen bijeen. De predikant, H. J. Budding, ging 
in de dienst voor, terzijde gestaan door Pieter Wachtendonk als ouderling en 
Jacob van Dam als diaken. Tijdens de dienst werden drie kinderen gedoopt. 
Het was letterlijk een "open deur dienst", wat het ·grote aantal mensen ver
klaart. De kern van de afgescheidenen bestond volgens een van de rapporten 
slechts uit hoogstens vijftig personen. 

De toegestroomde nieuwsgierigen kregen op een gegeven moment de ge- · 
dachte, dat de "separatisten muiters waren, die eene. opstand tegen de Koning 
wilden opzetten". Van het een kwam het ander en al snel sneuvelden de eerste 
ruiten en trachtte men het ·huis verder binnen te dringen. Op dit moment 
verscheen de commissaris met zijn militairen. Na deze affaire waren er nog 
enkele bijeenkomsten, die prompt uiteen werden geslagen, zodra de commis
saris er lucht van kreeg. 

In 1837 verzocht deze kleine groep christenen in een schrijven aan de 
Koning om onbelemmerd hun godsdienst te mogen uitvoeren. Ze kregen 
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echter geen toestemming. Het duurde nog vier jaar voor ze dit wel kregen. Bij 
besluit van koning Willem Il, d.d. 16 oktober 1841, no. 79, verkreeg men 
officieel de erkenning van Christelijke Afgescheiden Gemeente. Voor het 
reglement van het kerkbestuur werd dat van de in Utrecht gevestigde gemeente 
als voorbeeld aangenomen. Tevens verklaarde me!!, dat de kosten van de 
eredienst en de armenzorg niet tot last van het Rijk zouden zijn. Op subsidie 
hoefde men toen dus niet te rekenen! Verder beloofde men geen aanspraak 
te zullen maken op de rechten en bezittingen van de Hervormde Kerk. Het 
eerste kerkgebouw was gevestigd in -de Hoefsteeg, wijk C, no. 20, 21 en 22. 
Over de verdere geschiedenis van deze groep christenen is weinig bekend, 
het archief van deze gemeente is waarschijnlijk verloren gegaan. 

DE GEREFORMEERDE GEMEENTE ONDER HET KRUIS 

Niet iedereen was het echter eens met deze gang van zaken. Een aantal 
mensen wenste ,geen erkenning van de overheid aan te vragen om "zonder 
problemen" hun geloof te kunnen belijden en wilde geen afstand doen van de 
naam 'Gereformeerd' en de rechten die daaraan vastzaten: verkreeg men er
kenning, dan was men dit alles kwijt. 

Deze groepering noemde zich de "Gereformeerde Gemeente onder het 
Kruis" en ze vergaderde in de Lange Groenendaal, op de plaats waar nu de 
Groen van Prinstererschool staat. 

De Gemeente onder het Kruis vroeg in 1841 de oefenaar C. van den Oever 
uit Rotterdam om in haar diensten voor te gaan. Eenmaal per maand kwam 
hij hiervoor naar Gouda. Door de groei van het aantal toehoorders wilde men 
officie-el een eigen gemeente stichten. Dit geschiedde in 1849 op de 24ste 
augustus. Onder leiding van ds. Van den Oever werden de ambten ingesteld. 
F. Urbanus werd ouderling, diakenen werden Willem Eykhoff en Karel Nieuw
land (tevens voorzanger), C. van Eeuwen werd kerkvoogd. Dit was tevens de 
eerste bijeenkomst van de latere Gereformeerde Kerk A. 

Door de groei van het ledental der kerk was men al enige jaren bijeen
gekomen in een grote schuur op de Kattensingel bij een wasserij. Het was 
pionieren, in de zomer was het er benauwd en in de winter was het op de 
rode plavuizenvloer steenkoud. Was de ruimte voor het vele bezoek te klein, 
dan kon men een houten wand tussen de schuur en de aanliggende woning weg
halen, of men vergrootte de capaciteit in de zomer door in de open lucht te 
gaan zitten achter de schuur. In 1850 wordt al behoefte gevoeld aan een 
grotere en beter passende ruimte. Men kocht uiteindelijk het gehele complex 
waarop de schuur stond voor f 1.000,-. Nu kon men aan nieuwbouw gaan 
denken. Na ruim een jaar was er f 352,95 i_ngezameld, niet voldoende na
tuurlijk. 

Dat dit veel geld was voor de gemeente, moge blijken uit de volgende cijfers. 
De toen in dienst zijnde oefenaar Urbanus, ontving 234 gulden per jaar. 
Voor twaalf stoelen, één bijbel, één tafellaken, twee servetten en één stenen 
doopvont betaalde men .f 8,25. De kerkeknecht verdiende 20 et. per week. 
Het waren werkelijk offers die gebracht moesten worden! Dank zij leningen 
en ruime giften kon men echter met de bouw beginnen. Men voorzag een 
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tekort en besloot de stad een subsidie van f 1.500,- te vragen. In 1853 werd 
dit verzoek in de raad behandeld, waarbij een uitgebreid debat ontstond. 
Uiteindelijk besloot men bij de Minister van de Hervormde Eredienst te 
informeren of het een wettelijk erkend kerkgenootschap was en na verkregen 
antwoord een besluit te nemen. Zoals te voorzien was, deelde de Minister 
mede, dat een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis hem niet bekend 
was en de Raad besloot geen subsidie te geven, ondanks ·het feit, dat men een 
jaar tevoren de Rooms-katholieken f 5.000,- voorschot verleende voor de 
bouw van een kerk! Ondanks deze tegenvaller kwam de kerk gereed, ze werd 
op 22 maart 1853 in gebruik genomen. 

In diezelfde periode kwam Alida van Galen uit Koudekerk in Gouda tot 
inkeer en uit dankbaarheid voor God bood zij de kerkeraad een steen aan 
met de woorden "EBEN-HAEZER" ter plaatsi.ng in de voorgevel. Uiteraard 
aanvaardde de kerkeraad dit geschenk in dankbaarheid, ·het is dezelfde steen, 
die nu nog prijkt boven de ingang van de consistoriekamer van de kerk op de 
Turf markt! 

Ondanks de groei van het ledental werden de zorgen niet minder. De 
financiën verkeerden meer dan eens in gevaar. Daarom besloot men in 1855 
een hoofdelijke omslag te heffen, betaalbaar in vier termijnen. 

Ook andere maatregelen werden getroffen, zo kon •men bijv. voor vijftig 
cent pe~ jaar een bijbel huren. Deze maatregel heeft nog tot in de jaren twintig 
van onze eeuw doorgang gevonden! 

HERENIGING 
In mei .1860 was een schrijven ingekomen van de "broederen Christelijk 

Afgescheidenen" met het verzoek tot hereniging tot één gemeente. Het duurde 
echter door allerlei strubbelingen tot 1863, voor alles naar aller tevredenheid 
geregeld was. Iri juni van dat jaar schreef men een adres aan Z.M. de Koning 
met het verzoek om onder de naam van Christelijk Afgescheiden Gerefor
meerde Gemeente erkend te worden. Op 3 juli kwam het bericht van goed
keuring van de Minister van Justitie binnen en was de hereniging een feit 
geworden. 

Een der veranderingen die hieruit voortvloeide, was dat de -kerkeraad niet 
meer zichzelf aanvulde, maar dat de ·mannelijke lidmaten der gemeente werden 
opgeroepen om te stemmen over nieuwe kandidaten. Op 13 december had de 
eerste vergadering in de nieuwe samenstelling plaats. 

In de loop der jaren -groeide de gemeente sterk en in 1868 stelde kerkvoogd 
C. van Eeuwen daarom ·voor een nieuwe, grotere kerk te bouwen. Het voorstel 
ging niet door bij gebrek aan financiën. In 1870 werd echter een commissie 
benoemd om geld in te zamelen voor vergroting der kerk. Men boekte succes 
ffl~~ci~~hetj~~m-~•~~~zo~~la~ 
verbouwen, dat de ruimte met 9,40 ,m2 werd vergroot. Na het vertrek van de 
Rooms-katholieken uit de Gasthuiskerk ·heeft men nog geprobeerd de beschik
king over dit gebouw te krijgen, maar op een aan het gemeentebestuur gericht 
verzoek hiertoe, werd afwijzend beschikt. 

Met grote stappen gaan we nu door de geschiedenis. In 1887 was er een 
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afscheiding in de Hervormde Kerk gekomen, welke als Dolerende Gerefor
meerde Kerk weer onder de Dordtse Kerkorde van 1618/ 19 was gaan leven. 
In hetzelfde jaar besloot men samen te gaan met de Christelijk Gereformeerde 
Gemeente. Ook deze gemeente groeide en men kocht op de Turfmarkt, waar 
men kerkte, enkele panden aan om een eigen pastorie te kunnen bouwen. Deze 
gemeente werd sedert 1892 ter onderscheiding van de kerk op de Kattensingel, 
de Gemeente B genoemd. Al enige tijd is er dan overleg gaande met de ge
meente A om samen te gaan. Allerlei problemen, waarvan het grootste het 
verschil in traktement der beide predikanten was, stonden deze vereniging als
nog in de weg, maar op 17 oktober 1907 was het eindelijk zover; problemen 
waren er natuurlijk nog, maar de tijd ruimde die vanzelf op. 

Toen in 1931 de beide kerken te -klein waren geworden, besloot men de 
Kattensingelkerk te verkopen, de oude bebouwing op de Turfmarkt af te 
breken en daar een nieuw kerkgebouw te zetten. Tijdens deze bouw mocht 
men voor de kerkdiensten gebruik maken van de St.-Janskerk. Ouderling L. 
van Wingerden plaatste de oude kanselbijbel welke op de Kattensingel ge
bruikt was, op de nieuwe kansel en met deze handeling nam men het nieuwe 
gebouw in gebruik. Men ging een nieuwe toekomst tegemoet. . de tijd van 
pionieren was definitief voorbij! 
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