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Het orgel van de Waalse kerk te Gouda 
…nu een pronkstuk in de Protestantse kerk van Moordrecht   
 

Henny van Dolder-de Wit  
 

Vanaf de 16de eeuw vluchtten tienduizenden om hun geloof vervolgde protestanten 

vanuit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk naar noordelijke streken. Zij vestigden 
zich ook in Gouda, waar het stadsbestuur hun in 1624 toestemming verleende tot het 

oprichten van een eigen gemeente. In deze Waalse kerk, gevestigd aan de Oosthaven 

(nu nr 9) konden zij de preek in hun eigen taal horen.1 Of er gedurende anderhalve 
eeuw een muziekinstrument was voor de begeleiding van de Franse gemeentezang 

is niet bekend. In veel kerken speelde de voorzanger lange tijd een dominante rol.  
Daarin kwam verandering toen het stadsbestuur op 10 november 1768 besloot tot de 

bouw van een kerkorgel. Een voor dit doel opgerichte commissie, bestaande uit ds 
Alexander de la Rochette, de ouderlingen A. Prins en F. de Meij en diaken J.J. van 

Weede, hield toezicht op de werkzaamheden. De burgemeesters bepaalden dat de 
diaconie van de Waalse gemeente de kosten - ƒ3.600 - zou dragen. Na intensief 

overleg tussen Prins, De Meij en de orgelbouwer Louis de la Haye jr (1697-1781)2 

kreeg men van stadswege toestemming om met de bouw te beginnen.  
                             

Orgelbouwer en handwerkslieden 
Genoemde Louis de la Haye nam omstreeks 1725 na het overlijden van zijn vader 

Louis senior, op 13-jarige leeftijd het bedrijf over, daarin bijgestaan door vakgenoot 
Egidius van Pethegem. Louis was een zwager van Jacob François Moreau, wiens naam 

sinds 1736 met het orgel van de Sint-Janskerk is verbonden. Tijdens de bouw van 
het orgel en gelijktijdige renovatie van de kerk vonden de diensten drie jaar lang 

plaats in de Looihal.3  

De Haagse hofarchitect Pieter de Swart (1709-1772) tekende het ontwerp voor de 
orgelkast. De uitvoering van het houtsnijwerk was in handen van de meester-schrijn-

werker Jasper van Arkel. Hij tekende op 9 januari 1770 een contract voor de som van 
ƒ550. Op 20 juni van dat jaar voegde zich daar de Haagse meester-beeldhouwer 

Jacob Berkman bij, hij diende een rekening in van ƒ900. Een Goudse schilder, Jan 
Schooneveld, verrichtte voor ƒ350 het schilder- en verguldwerk.  

Op 4 mei 1772 vond een laatste controle plaats door Jacob Potholt, organist van de 
Oude Kerk te Amsterdam, en Joachim Hess, organist van de Sint-Janskerk te Gouda.  

Het werk is ‘goed en volkomen’, zo luidde hun oordeel. Het orgel bevatte 21 stemmen, 

twee handklavieren en een aangehangen pedaal. In de loop van de tijd veranderde 
de oorspronkelijke dispositie; het aantal pijpen werd uitgebreid tot 1600.4    

                                                           
1 Henny van Dolder-de Wit, De Waalse Gemeente te Gouda (1624-1817), in: Tidinge 2017-2, 
p. 82-89 
2 Louis de la Haye, maître facteur d’orgues, Le Longue Rue du Tournoi, Anvers 
3 Kapel van het voormalige Collatiehuis aan de Jeruzalemstraat, waar de kwaliteit van lakense 
stoffen werd gekeurd door ze te voorzien van een aangehecht loodje 
4 Jaap Niewenhuijse, Het De La Haye-orgel van de Ned. Herv. Kerk te Moordrecht. In: De Or-
gelvriend, jaargang 29/10 (1987), pag. 8 en 9 
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van de Waalse Kerk controleerde (www.paulabels.nl) 
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Berekeningen 

Op de dag van de oplevering vergaderde de Waalse kerkenraad. Die was unaniem 
van mening dat de diaconie schadeloos moest worden gesteld voor de niet geringe 

uitgaven‘…die reeds gedaan en nog te doen zijn bij gelegenheid van het maken en 
zetten van een orgel in onze kerk’. Men probeerde extra inkomsten te creëren, on-

der meer door met ingang van 1773 plaatsengeld te heffen: ‘…dat in ’t vervolg de 
personnen die sleutelregt hebben zouden in de banken, bekend onder no. 7, 8, 9, 
10, 11 en 12 betaelen zullen eene gulden bij ’t jaar’. Wie daar geen gehoor aan gaf 

daagde men zonder pardon voor de kamer van Politiemeesters. Zo dwong men wei-
geraars aan de gestelde verplichting te voldoen.   
 
Het orgel wordt gemeentelijk eigendom 

In april 1773 vond de overdracht van het orgel aan het stadsbestuur plaats:‘En om 
wijders het meergem(elde) Orgel aan hun Ed(el) Groot Achtb(aren) in vollen vrijen 
eijgendom te presenteeren en over te geeven in die billijke verwagting dat hun Ed. 
Groot Achtb. hetzelve ingevolge de voorsz Resolutie van den 15e December 1768 
zullen gelieven te accepteeren en over te neemen en voor het onderhoud van dien, 
als meede der organist en orgeltreder, en al het geen daar toe nodig is, zodanige 
zorg te dragen en ordres te stellen als hun Ed. Groot Achtb. nodig zullen oordeelen 
te behooren en daer van te verleenen behoorlijke Acte…’ 
De burgemeesters gingen akkoord met de voorwaarden. Zij eisten op hun beurt dat 

er een commissie uit de kerkenraad zou worden aangesteld, bestaande uit de ouder-
ling en diaken die op dat ogenblik de oudsten in dienstjaren waren. Mocht er iets aan 

het orgel mankeren, dan waren zij verplicht een ‘lijst van instrumenten’ samen  

te stellen op aanwijzing van de organist. Die werd dan overhandigd aan de fabrieks-
meesters,‘…om genoemde instrumenten etc. te doen maken en aan de commissie 
terug te sturen’. 
 

Onderhoud en reparaties 
Van 1 november 1779 tot 31 oktober 1784 was de Goudse orgelbouwer Hendrik Her-

mannus Hess (1735-1794) belast met de zorg voor het orgel. Volgens zijn vijfjarig 
contract was deze broer van Sint-Jansorganist Joachim Hess verplicht om jaarlijks in 

april het orgel een grote onderhoudsbeurt te geven en de nodige herstellingen te 

verrichten. Het is niet duidelijk of de overeenkomst met Hess is verlengd.  
Omstreeks de eeuwwisseling bleek het orgel ernstige gebreken te vertonen. Leden 

van de Waalse gemeente drongen in 1800 bij het stadsbestuur aan op een zo spoedig 
mogelijke restauratie, uiteraard op kosten van de stad. Op 1 februari 1801 tekende 

orgelbouwer J.P. Schmidt te Gouda een contract betreffende het stemmen en onder-
houd van het orgel voor de tijd van vijf jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van ƒ36. 

Het stadsbestuur onttrok zich daarentegen aan haar financiële verplichting: ‘Omdat 
sinds de scheiding van kerk en staat (1796) de vergadering niet langer kan beschik-
ken over penningen ten behoeve van een kerkgenootschap wordt dit verzoek van de 
hand gewezen.’ 5 

                                                           
5 SAMH inv. nr. 229, vergadering municipaliteit 20v en 21r 
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Voortgaande reparaties 

In juli 1804 dienden ds Abraham Willet en enkele kerkenraadsleden bij het stadsbe-
stuur opnieuw een lijst in waarop de defecten aan het orgel stonden beschreven. Die 

bevatte maar liefst 25 punten betreffende het pijpwerk en de slechte conditie waarin 
de drie blaasbalgen verkeerden. Bovendien bleken de stokken van de windladen ge-

spijkerd, en niet zoals gebruikelijk van leer voorzien.  

De commissie benadrukte nog eens dat de stad zich voor het onderhoud van het 
orgel verantwoordelijk had gesteld.   

Schmidt maakte in 1805 een bestek, waarin de geschatte kosten ƒ1.187 bedroegen. 
Om het herstel financieel mogelijk te maken beloofde het stadsbestuur dat de Waalse 

gemeente een obligatie van de thesaurier van de stad zou ontvangen voor een bedrag 
van ƒ1.200 à 2½ % rente. Toen J. Tours, organist van de Grote kerk te Rotterdam, 

en de Groningse orgelbouwer H.H. Freytag in 1806 de eindcontrole over de restaura-
tie uitvoerden, luidde hun voorzichtig geformuleerde commentaar‘…dat den orgelma-
ker voor zoo veel als doenlijk was aan zodanig gebrekkig werk voldaan heeft’. Buiten 

zijn contract om maakte Schmidt van ‘best’ eikenhout drie nieuwe blaasbalgen en trof 
nog andere voorzieningen, zoals verdieping van de beide windladen en het toevoegen 

van een nieuwe Fluit 4 in de bas ‘…welke zaken zeer veel verbetering aan het orgel 
toebrachten’ , maar ook extra kosten, namelijk ƒ450.  

 
De eerste organist van de Waalse kerk 

Gedurende de tijd dat het orgel zich in Gouda liet horen, werd het voor korte of 
langere tijd bespeeld door vier opeenvolgende vaste organisten.6 Op 25 juni 1772 

vond de benoeming plaats van Johan Willem Swarthof, tegen een jaarlijks traktement 

van ƒ199, ingaande 1 juli 1772. In het Kamerboek van de stad staat zijn instructie 
beschreven. Van hem werd verwacht dat hij voor zover mogelijk het orgel op eigen 

kosten zou onderhouden. Dat betrof onder meer het stemmen van de tongwerken, 
‘…zodat zij in een egale toon met het pijpwerk worden gehouden’. Voorts moest hij 

bij kerkdiensten, ongeacht of er in het Frans of het Nederlands werd gepreekt, de 
gemeentezang begeleiden. Dinsdags van 12.00-13.00 uur was Swarthof verplicht een 

orgelbespeling te geven. Dat was toen in veel kerken gebruikelijk, het publiek had 

dan gratis toegang. Verder kon de organist zich zonder toestemming van de burge-
meesters niet buiten de stad begeven en moest hij zich bij ziekte laten vervangen 

‘…door een bekwaam en ordentelijk persoon’.  
De instructie eindigt aldus: ‘En wijders zal hij verplicht zijn te doen hetgeen een eer-
lijk, braaf en bekwaam organist behoort te doen.’ 
 

Promoties van de Latijnse School 
Een bijzondere gelegenheid waarbij de organist niet mocht ontbreken was ‘…bij  
het doen van enige oratieën of promotiën der discipelen van de Latijnse scholen’. 
Leerlingen die waren afgestudeerd en bevorderd tot de Academie (universiteit) hiel-
den om het half jaar in de Waalse kerk een redevoering (oratie), in foutloos Latijn.  

                                                           
6 Johan Willem Swarthof 1772-1773, Johan van Egen 1773-1805, Jan van Trigt 1806-1808 en 
Petrus Jacobus Neunabel 1808-1817 



21 

Het gehoor bestond uit leden van de magistraat, onderwijzend personeel, ouders en 

belangstellenden. In april 1784 vroegen de scholarchen aan het stadbestuur of zij de 
promoties voortaan in het koor van de Sint-Janskerk mochten houden. De aange-

voerde argumenten waren van praktische aard: het was voor de rector en leraren 
bezwaarlijk om de steile trappen naar het koor op en af te gaan om hun zitplaats te 

bereiken. ‘Hetgeen’, zo verklaarde men; ‘niet alleen zeer moeyelijk, maar bijna niet 
te doen is, vooral voor die Heeren Scholarchen welke reeds bejaard of aen eenige 
ongemakken laboreerende zijn’. Bovendien vond men de trappen gevaarlijk voor de 

(ravottende?) schooljeugd, waarvoor men kennelijk zeer bezorgd was: ‘Het zou lich-
telijk kunnen gebeuren, vooral wanneer er eenige ontsteltenis plaats had, dat men 
door een Struykeling of ander toeval van deselve soude kunnen vallen, hetwelk hun 
geheel en al als sodanig zoude kunnen derangeren dat Zij geheel buiten Staat waren 
om hun gratiarum actiones op eene gratieuse wijze te kunnen verrichten.’  
Daar kwam bij dat men buitengewoon gecharmeerd was van de entourage die het 

koor van de Sint-Janskerk bood, plus de aanwezigheid van een ‘academische kathe-

der’, ‘…terwijl daarentegen het Choor in de Groote of St. Janskerk, hetwelk zedert 
eenige jaren vernieuwd en met een zeer fraaye dubbelde Catheder voorzien was, hun 
Ed(ele) was voorgekomen te zijn een plaats daar voorgemelde inconveniënten (on-
gemakken) niet zouden exsteeren (bestaan) en daarenboven om hare uitsteekende 
fraayheid zeer welgeschikt zoude zijn.’ 7 
Zo verhuisden de promoties vanaf 1784 naar het koor van de Sint-Janskerk en kreeg 

Joachim Hess tot taak zich bij deze plechtigheid te laten horen.  
De kerkmeesters stelden zich verantwoordelijk voor het handhaven van de orde. De 

koster, bijgestaan door de kerkbedienden, ging ‘…erop toezien dat de jongens niet 
op de banken klimmen en deze zodanig beschadigen…en [voorts] alle moedwil en 
onbehoorlijkheden krachtig tegengaan.’  

 
De ‘blaasbalgtreder’ 

Om de blaasbalgen van de nodige lucht te voorzien was orgelspel eeuwen lang niet 

mogelijk zonder de aanwezigheid van een of meer ‘orgelblazers’. Pas toen in 1920 
het Moreau-orgel in de Sint-Janskerk een elektrische motor kreeg, maakte dat de 

functie van de twee orgeltreders overbodig. 
In de Waalse kerk was Alexander van Es op 15 juli 1772 als zodanig aangesteld. In 

de marge van het Kamerboek van de stad staat te lezen: ‘blaasbalgtreder van het 
orgel in de Gasthuiskerk, deszelfs tractement en instructie’. Hij ontving jaarlijks ƒ52 

en had tot taak ‘…dat voor en onder het spelen van het orgel de balgen met wind 
gevuld blijven’. Hij werd geacht present te zijn bij alle kerkdiensten, orgelbespelingen, 

reparaties aan of stemmen van het orgel. ‘Hij zal zeer voorzichtig moeten zijn in  
’t behandelen der balgen en die een voor een zacht en gelijkmatig neerdrukken, zon-
der de stokken op de grond te bonsen of schielijk weer los te laten.’  Daarnaast was 
hij verantwoordelijk voor het schoonhouden van de balgenkamer, het oxaal (orgel-
galerij) en de trap.  

                                                           
7 SAMH Resolutieboek kerkmeesters Sint-Jan KM 7, 81 r en v 



 22 

Hij kreeg de vermaning zich ‘braaf’  te gedragen ‘…op straffe dat hij bij het overtreden 
van enig punt uit zijn instructie door de HH burgemeesters na onderzoek zal worden 
gecorrigeerd’. Van Es overleed in 1802 en werd opgevolgd door Adriaan Voordewind 

op dezelfde voorwaarden en hetzelfde traktement als zijn voorganger. 
 

De opvolgers van Swarthof 

Organist Johan Willem Swarthof verbleef slechts een jaar in Gouda, hij ontving een 
benoeming als stadsorganist-beiaardier te Hoorn tegen een jaarsalaris van ƒ500. Hij 

vervulde deze functie tot aan zijn dood. Per 1 juli 1773 volgde Johan (Jan) van Eegen, 
voormalig organist van de Lutherse kerk in Delft, hem op. In 1805 was deze gedwon-

gen om gezondheidsredenen ontslag te nemen. Vanaf 19 november verbleef hij in 
het Catharina Gasthuis, vlak naast de kerk waar hij 32 jaar lang het orgel bespeelde, 

in 1806 is hij daar overleden.  
De Waalse gemeente kreeg van het stadsbestuur toestemming om in de kranten de 

vacature van een organist bekend te maken ‘…en daar bij een uitnodiging te doen 
voor alle degeene welke tot vervulling van dezelve hunne capaciteiten zullen willen 
laten horen’. De jury bestond uit J. Tours, organist van de Grote kerk te Rotterdam, 

en J. Coster, organist-beiaardier te Leiden. Tours verzocht diaken J. Smaasen per 
brief om de sollicitanten op een bepaalde dag op te roepen en ervoor te zorgen dat 

de tongwerken goed gestemd waren. In een P.S. deelde hij mee: ‘Waarschijnlijk komt 
mijn zoontje mee, die met zijn viool de vrienden mogelijk wel eenig plezier zal doen.’ 
Beide heren spraken hun voorkeur uit voor Jan van Trigt, die toen met ingang van 24 
mei 1806 het orgel bespeelde. Het wekelijkse concert was inmiddels verzet naar de 

donderdag van 12.00 tot 13.00 uur. In 1808 ontving Van Trigt een aanstelling als 

organist te Deventer en plaatste de kerkenraad opnieuw advertenties om in de vaca-
ture te voorzien. Er reageerden vier personen: 

 
- C. Reinhold, muziekmeester te Amersfoort 
- L. Hageman, organist te Winterswijk 
- P.J. Neunabel, organist van de Waalse kerk te ’s-Hertogenbosch 
- G. Cretier, een organist uit Amsterdam 

 
De vader van Gerret Cretier schreef dat zijn zoon beslist op tijd aanwezig zou zijn bij 

het proefspelen voor de jury. Hij behoorde echter niet tot de uitverkorenen; in 1815 
miste hij ook een aanstelling als organist van de Martinikerk in Groningen. Maar toen 

keerden zijn kansen en werd hij benoemd tot organist van het beroemde Schnitger-
orgel in de Der AA-kerk aldaar, dat hij tot aan zijn dood in 1826 bespeelde.  

Een getuigschrift over antecedenten van de musicus L. Hageman was ondertekend 
door ds Sal(omon) ten Bokkel Huinink te Winterswijk. In zijn sollicitatiebrief presen-

teerde Hageman zich als organist, pianist, violist, tekenaar, ‘pourtraiteur’ en kunst-
schilder, gehuwd en vader van twee kleine kinderen. Het ging hem niet om het geld, 
zo beweerde hij, maar omdat een stad als Gouda de mogelijkheid bood om meer 

leerlingen in de muziek en tekenkunst op te leiden. De jury, die tijdens het proefspel 
niet bekend was met de namen van de sollicitanten, gaf de voorkeur ‘aan de tweede 
speler bij de vacature’. Dat bleek Petrus Jacobus Neunabel. 
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Verwijten aan het stadsbestuur 

Ondanks grondige en kostbare reparaties van recente datum deden zich in augustus 
1808 opnieuw problemen voor. Neunabel deelde via de kerkenraad aan de burge-

meesters mee dat het orgel, wilde het nog langer bruikbaar zijn, met spoed de nodige 
herstellingen moest ondergaan ‘…om het zelve voor de publieke godsdienst dienst-
baar te maken.’  

Orgelmaker J.C. Friedrichs kreeg opdracht een rapport op te stellen. Dat betekende 
opnieuw onverwachte uitgaven. De kerkenraad herinnerde de stadsbestuurders er 

opnieuw aan dat het orgel in 1773 aan hun was overgedragen ‘in de billijke verwach-
ting dat hun Edel Groot Achtbaren hetzelve zouden believen te accepteren en over  
te nemen, als mede voor het onderhoud van de organist en orgeltreder te willen  
zorg dragen’. Men verzocht dringend om het instrument te laten restaureren of op  

z’n minst te verbeteren, ‘…ten einde een werk waaraan nog onlangs notabele kosten 
tot herstel zijn gespendeerd, niet geheel in onbruik zou raken en grote kosten zou 

vergen’.   
De financiële toestand van de kerk was, net als die van de stad, door de Napoleonti-
sche overheersing zorgelijk. De in 1806 toegezegde obligatie van ƒ1.200 liet in 1815 

nog steeds op zich wachten en is waarschijnlijk nooit uitbetaald. De geïrriteerde 
Waalse kerkenraad verweet het stadsbestuur ‘dat een overeenkomst tussen twee 
partijen wel wordt geacht nagekomen te worden. De kerk was genoodzaakt een le-
ning te sluiten van ƒ2.000 ‘tegen een zeer bezwaarde rente’. Men gebruikte termen 

als ‘wanbetaling’ en vond het ‘een vreemde behandeling’, waarbij de geleden schade 
van de afgelopen jaren nog eens onder de aandacht werd gebracht. 

 

Het orgel zwijgt  
Intussen waren wat Gouda betreft de dagen van het orgel geteld. In 1817 kwam er 

op bevel van koning Willem I een eind aan het bestaan van de Waalse gemeente.  
Ds A. Willet ging onder dwang met emeritaat.8 De Gasthuiskerk werd, zij het onder 

protest van het stadsbestuur, de Hervormde en de Waalse gemeente, toegewezen 
aan de Rooms-katholieken, die blij waren dat zij hun bouwvallig geworden schuilkerk 

aan de Keizerstraat konden verlaten.9   

Met de Hervormde gemeente van Moordrecht vonden inmiddels gesprekken plaats 
over de koop van het orgel. Vóór 15 januari 1818 moesten banken, bijbels en andere 

eigendommen uit de kerk zijn verdwenen en de sleutels aan de burgemeesters over-
handigd. De kerkenraad protesteerde tegen deze krappe periode. Bovendien maakten 

de ingevallen vorst en daarmee gepaard gaande koude het afbreken en vervoer van 
het orgel niet gemakkelijk. Er volgden twee weken respijt, tot uiterlijk eind januari. 

 
Op pag. 24 is het interieur van de Gasthuiskerk te zien toen deze al een Rooms-

Katholieke kerk was geworden.  
 

                                                           
8 SAMH Archief Waalse kerk inv. nr 4: Actes et Resolutions du Consistoire de l’Eglise Wallonne 
de Gouda 1812-1818 
9 P.H.A.M. Abels, Katholieke vreugde en Waalse pijn bij verlies Gasthuiskapel, in: Tidinge 27/4 
(2009), pag. 147-150 
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Gasthuiskerk tijdens het opdragen van de mis, 
aquarel door D.J. van Vreumingen, 1845, Museum Gouda 

(Het De La Haye-orgel sierde toen dus al de Moordrechtse kerk.) 
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Ten slotte 

In feite was het De La Haye-orgel in de betrekkelijk korte periode dat het zich in de 
Waalse kerk had laten horen voor de kerkenraad een bron van zorg geweest, mede 

omdat het stadsbestuur zich aan haar financiële verplichting onttrok. Een toegezegd 
bedrag van ƒ1.200 werd nooit ontvangen, het kerkbestuur was gedwongen zelf een 

kostbare lening van ƒ2.000 te sluiten. Toch waren de veelvuldige reparaties niet in 

ondeskundige handen. Orgelbouwers als H.H. Hess, J.P. Schmidt en J.P. Friedrichs 
waren in verschillende periodes eveneens betrokken bij het onderhoud van het 

Moreau-orgel in de Sint-Janskerk. 
Toen de onderhandelingen over de verkoop van het orgel waren afgerond, onder-

tekenden ‘senior-predikant’ A. Willet, enkele voormalige kerkenraadsleden en drie af-
gevaardigden uit Moordrecht, Jacobus François, Pieter Snel en Willem IJserman, op 

24 januari 1818 het contract. Daarbij werd overeengekomen dat laatstgenoemden 
voor, uiterlijk op 1 maart 1818 tegen kwitantie een bedrag van ƒ2.200 zouden beta-

len. De afbraak en het transport van het orgel kwamen eveneens voor hun rekening. 

Zo begon het orgel van de Waalse Kerk, nadat het op 27 september 1818 door de 
predikant J. Sterck was ingewijd, een tweede leven in de Hervormde kerk van Moor-

drecht. Tot de restauratie van 1956-1960 zou het in het koor staan en sindsdien staat 
het tegen de torenmuur. In 1818 werden in het lofwerk naast het orgel het wapen 

(achtpuntige ster) en het kerkzegel van Moordrecht aangebracht. Van dat laatste 
werd alleen de bedreigde vrouwenfiguur overgenomen en niet de spreuk ‘Tuta inter 

Latrones’: Veilig onder de Moordenaren…. (Zie illustraties pag. 27.) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Moordrecht: oorspronkelijk opstelling in het koor (foto RCE) 



26 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Opstelling sinds de kerk- en orgelrestauratie van 1956-1960 (foto fam. Den Boer) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
   Inwijdingspanelen van 1818, 

   onder gemeentewapen resp. 

             kerkzegelfiguur  

       (foto’s fam. Den Boer) 

 

 



 27 

 

 
 

Kerkzegelfiguur van 1818  

(foto Dick Sanderman) 

Een Schriftlezende maagd wordt belaagd 

door drie moordenaars, met de spreuk:  

‘Tuta inter latrones’.  

(Veilig onder de Moordenaren).  

Maar de meest voor de hand liggende  

verklaring is toch dat het 'moor' of 'moer' 

in de plaatsnaam slaat op de veengrond. 

 

 
 
      Het oude kerkzegel van Moordrecht  
 
 

Bron  
- SAMH, Archief Waalse gemeente Gouda, 1769-1809 inv.nr 63, stukken betreffende 

de bouw van een nieuw orgel etc. 
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‘Opdat zij allen één zijn’  
Samenkomsten tegen de Goudse kermis in 1888 
 
Adri den Boer 
 
In het themanummer ‘500 jaar Reformatie in Gouda’ van de Tidinge van die Goude 
komen ze beiden voor: ds Berend Jan van den Berg en koopman Pieter de Raadt 

(welke laatste op Peperstraat 20 een (kerk)gebouw neerzette); de eerste als christe-
lijk gereformeerd predi-

kant en de tweede als 
man van de Vergade-

ring van Gelovigen. In 
dit themanummer uit 

mei 2017 worden ze in 
aparte hoofdstukken 

vermeld.  

Juist op 20 mei 2017 
kwam er op een Nieu-

werkerkse rommel-
markt een boekje te-

voorschijn waar ze bei-
den samenwerkend in 

voorkomen.  
Het gaat om het boekje 

‘Onze Samenkom-

sten te Gouda van 1 
tot 6 augustus 1888’, 

uitgegeven ten voor-
dele van de afdeling 

Gouda van de vereni-
ging ‘Tot Heil des volks’ 

door H.C. Edauw jr te 

Gouda. Het telt 104 pa-
gina’s en achterin is de 

datum 25 augustus 
1888 geschreven. Door 

dit exemplaar aan het 
streekarchief te schen-

ken werd een manco 
opgevuld!  
 
 
 

     Titelpagina van het boekje 
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Tot Heil des Volks 
In 1855 richtte de doopsgezinde ‘Bijbel-en-brood-dominee’ Jan de Liefde in Amster-
dam de Vereniging Tot Heil des Volks op. Er werden scholen voor haveloze kinderen 

gestart, waar kinderen niet alleen onderwijs, maar ook kleding, voedsel en een bad 
kregen. Naai- en breischolen voor vrouwen, zondagsscholen, avondscholen voor vol-

wassenen, volksvoorlezingen, armenzorg, zusterkringen, kinderkerken en scholen 

voor bejaarden volgden. Materiële en geestelijke hulp gingen bij al deze activiteiten 
hand in hand. Van de Goudse afdeling bleef maar weinig eigen papier bewaard, zoals 
de ‘Uitnodiging van het bestuur van de vereniging Tot heil des volks, afd. Gouda, aan 
de ouders van de zondags(school)kinderen om de bijeenkomsten op maandagavond 
bij te wonen, 1879; gehectografeerd.’ 10 Uit latere tijd ook: ‘Brief van J. Bik, commis-
sielid van de Goudsche Kindervoeding, onderafdeling van de vereniging "Tot Heil des 
Volks" te Gouda, aan het gemeentebestuur van Hoorn (NH) over de werkwijze en 
organisatie van de Goudse commissie voor kindervoeding, januari 1914.’11 (Uiteraard 
zijn er meer ‘krantentreffers’.) 

 
Het boekje 
Waar er door protestantse voorgangers ’s zondags ongetwijfeld apart tegen de kermis 

werd gewaarschuwd, vonden er in 1888 elke kermisavond in een zaal in de Peper-

straat gezamenlijke toespraken plaats als alternatief tegen dit volksfeest. De eerste 
samenkomst was op woensdag 1 augustus. ‘Terwijl reeds lang vóór het aangekon-
digde uur van aanvang, een talrijke schare onze vergaderzaal vulde, en wel dérmate 
vulde dat niet alleen elk hoekje en plekje bezet was, maar honderden buiten moesten 
blijven staan of teleurgesteld henengingen - (en zóó is het avond aan avond geble-
ven) - verenigden de verschillende sprekers zich in den gebede, om den Heer des 
oogstes om een milden zegen te vragen’, aldus de eerste zin over de eerste samen-
komst. De titelpagina van het boekje heeft als motto de bijbeltekst ‘Opdat zij allen 
één zijn.’ Die titelpagina vermeldt ook in alfabetische volgorde elf sprekende heren, 

van wie vier predikanten: De christelijk gereformeerde ds B.J. van den Berg, de 
Goudse hervormde predikanten ds B.J. Swaan en dr J.H. Gunning. De hervormde ds 

Wildeboer (verbonden aan Oudewater, maar toen wonend in Gouda) sprak ook, on-
der andere het slotwoord. Daaruit blijkt dat broeder Van Oel de zangdirecteur was en 

P. de Raadt de organisator. Het afdelingsbestuur van ‘Tot Heil des volks’ werd be-
dankt voor het gratis lokaalgebruik en men werd opgeroepen om voor vijf cent per 

week lid van die vereniging te worden. Volgens de titelpagina was het boekje ‘uitge-
geven ten voordeele van de Vereeniging ‘Tot Heil des volks’ Afd. Gouda.’  
De niet-dominees die spraken waren de broeders A(ry) de Raadt uit Gouda, Baron 

van Doorn tot Westcapelle, Simmermans, J. Bouman, Ketel en C. ten Boom. Alleen 
op zondag was er geen dominee aanwezig en maandag was de laatste avond. Naast 

22 samenzangen door allen (ook in het boekje gedrukt) zongen ook een Meisjesver-
eniging en twee anonieme zusters.  

                                                           
10 SAMH, coll. Varia, inv.nr 696 
11 Idem nr 6077 
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Volgens een ‘Bladvulling’ als nawoord werd bekommerde zielen niet toegeroepen: ‘De 
kerk van Sint Jan kan u redden, of die van den Singel, of van de Turfmarkt, of van 
de Peperstraat!’, maar de naam van Jezus. Een voetnoot legt uit wat met die adressen 

is bedoeld: ‘De lezer buiten Gouda wete dat hiermede bedoeld worden de Ned. Herv. 
Kerk, de Chr. Geref. Kerk, de Doleerende Kerk, en de vergadering der zg Darbyisten.’ 
(Vergadering van Gelovigen) 

H.C. Edauw was een bekende Goudse boekhandelaar en uitgever. Het teruggevonden 
exemplaar is in egaal zwart ingelijmd. De naam van de vroegere eigenaar is er helaas 

uitgeknipt…. 
Had in augustus alleen de kermis een advertentie (3/8), op 19 september 1888 was 

er volgens bijgaande advertentie een soort terugkomavond van de ‘Samenkomsten’, 
waarbij liederen uit het boekje (‘bij elken Boekhandelaar te koop’ ) werden gezongen. 

De avond werd gehouden in de Lutherse kerk én in de zaal in de Peperstraat. Uit 
mankeren van meer boekjes en verdere krantenadvertenties lijkt het al een eenmalige 

week en een dito terugkomavond te zijn geweest. De Hervormde kerkenraad diende 

in 1890 ook (weer) een voorstel in om de kermis af te schaffen. Na de afwijzing 
reageerde dr Gunning met een fel pamflet. In 1932 werd de kermis afgeschaft. Na 

1952 kwam hij terug op Klein Amerika en sinds 1974 is er weer een kermis op de 
markt.12  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     Advertentie Goudsche Courant, zondag 16 september 1888 
 

                                                           
12 Henkjan Sprokholt en Henny van Dolder-de Wit, Gouda viert feest (OMD 2006), p. 52 en 73 
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Herinneringen van dr J.H. Gunning 
Dr J.H. Gunning, toen al decennialang oud-Gouwenaar, publiceerde in 1935/1936 in 
De Amsterdammer zijn ‘Herinneringen uit mijn leven’. Na zijn dood verscheen in twee 

drukken, in 1940 en 1941, hiervan een bewerkte uitgave bij H.J. Spruyt’s Uitgevers-
Mij te Amsterdam. Hoofdstuk XVI heet Gouda 1887-1891 en omvat de pagina’s 

137-154. Dit boek, dat waarschijnlijk als enige naar de Onze Samenkomsten van 1888 

zou verwijzen, zat nog niet in de SAMH-collectie en is daar door de SVAL bij deze 
gelegenheid (goedkoop) voor aangeschaft. Gunning memoreert het Goudse ‘groote-

kerks’-christendom, ‘…dat den Kermis-Zondag, die al om 4 uur begon, met de kerk-
klok inluidde’. Ook noemt hij de vrij uitgebreide kring ‘Darbysten’, waarvan de broers 

Ary en Piet de Raadt de ziel waren (Ary had een winkel aan de Haven).  
Vervolgens noemt hij 

de kermisweek met 
hun eigen ‘rijkgeze-
gende bijeenkomsten’ , 
zijn collega-sprekers 
en in een voetnoot ook 

het bewuste boekje 
Onze Samenkomsten. 
De sprekersnaam Cim-
mermans verbeterde 

hij in Timmermans (‘de 
mystiek-vrome Rotter-
dammer’). Naast veel 

andere dingen memo-
reerde hij ook dat hij 

vaak preekte in de Lu-
therse kerk én dat - het 

is al meer geciteerd - 
met zijn vertrek naar 

Leiden in 1891 in 

Gouda ‘de partijschap-
pen het hoofd opsta-
ken’. 
 

 
 

 
 
Door SVAL voor SAMH 
aangeschafte 2e druk 
van de Herinneringen 
uit mijn leven van dr 
Gunning, Amsterdam 
1941 
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Mededelingen 
 
Aanwinst bij jubileumviering: affiche kaaspakhuis Stolwijkersluis 
Via Catawiki kocht de SVAL voor SAMH een nog mankerende affiche voor Goudse 

kaas, een gekleurde litho van drukker Faddegon uit Amsterdam (staat er ook rechts-
onder op). De aankondiging: ‘Geslaagde stijlvermenging & thematiek: vrouwen in 
lokale klederdracht, Art Nouveau ornamentiek en afbeeldingen van de fabriek met 
drukke typografie, typisch voor de beeldtaal van rond de vorige eeuwwisseling. For-
maat: 60cm x 85cm.’ Wat daarin heet ‘de fabriek’ was het kaaspakhuis op Stolwijker-

sluis van de gebroeders De Vreugt met nu het adres Oude Brugweg 8 te Gouda, waar 
het een gemeentemonument werd (Naam: Voormalig Kaaspakhuis gebr. De Vreugt. 

Bouwjaar: tussen 1860-1900. Architect: niet bekend. Bouwtekeningen: Gouda, 
Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, ac 468, inv. nr. 1966-

53, omgenummerd en van een verbouwing). Tot de annexatie van 1964 stond het 
pand dus niet in Gouda, wat de poster voor de handel wel suggereert: het stond in 

dát deel van Stolwijkersluis dat toen nog tot de gemeente Haastrecht behoorde! 
Uit de vele ook landelijke krantenberichten over deze onderneming: volgens het Al-
gemeen Handelsblad van 18 juni 1923 was een boekhouder er 50 jaar in dienst en 

volgens De Tijd van 26 februari 1969 kocht Frico uit Leeuwarden alle aandelen op! 
Tijdens de SVAL-jubileumviering op 29 september zal de affiche worden getoond en 

overgedragen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Voorgevel aan de Oude Brugweg en zuidelijke langsgevel (rechts), foto Agaath, 2012 
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Gekleurde reclame-litho van drukker Faddegon uit Amsterdam 
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Uit de Adviescommissie SAMH 
De private SVAL participeert met twee bestuursleden in de publieke Adviescommissie 
van het streekarchief. De notulen daarvan komen na vaststelling snel op de website 

www.samh.nl/over-ons. (Hetzelfde geldt voor die van het Algemeen Bestuur.)  
 

Twee vragen aan de donateurs… 
- Wilt u uw e-mailadres doorgeven aan de SVAL-secretaris? Haar e-mailadres is  
theavanwordragen@gmail.com. De SVAL zal dit spaarzaam en vertrouwelijk gebrui-

ken, maar het ís soms handig. 
- Wilt u (nogmaals) in uw kennissenkring proberen nieuwe donateurs te werven? Het 
ís nodig voor de continuïteit! 

 
 

Uit de regio 
 
‘Chocoladefabriek’ SAMH-ambassadeur en 4 november 
Nr 2 van het magazine Chocoladefabriek bevat 4 pagina’s (9-12) over SAMH. We 
ontlenen daaraan: ‘KIJK EENS WAT IK VOND OP ZOLDER. Koesteren of in de contai-
ner vindt plaats op zaterdag 4 november in de Chocoladefabriek tussen 10:00-13:00 
uur. De toegang is gratis.’  (Ondanks de datering ‘Najaar 2017’ bevat dit nummer 

niets over de inwonende SVAL en haar 35-jarig bestaan, maar misschien wordt dat 

in het volgende nummer anders?) 
(Op www.chocoladefabriekgouda.nl/informatie/media laat SAMH trouwens regelma-

tig zien dat streekarchief en librije een onuitputtelijke bron zijn voor #collectievissen.) 
 
‘Zuidplas & cultureel erfgoed: Tien adviezen’ 
Onder die titel boden de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en de historische 

verenigingen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht samen de lokale politiek voor 
de raadsverkiezingen van 2018 een integrale visie aan op het cultureel erfgoed in 

Zuidplas. Zie een van hun drie websites: 

- www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/wp-content/uploads/2017/06/Erf-
goedvisie-Zuidplas.pdf 

- www.historischeverenigingmoordrecht.nl/wp-content/uploads/2017/06/Erf-
goedvavisie-Zuidplas-Historische-organisaties.pdf 

- www.hvnweb.nl/downloads/Zuidplas%20&%20cultureel%20erf-
goed%20tien%20adviezen.pdf 

 

Oudheidkamer HVN viert feest 
Zaterdag 9 september van 14.00 tot 17.00 uur is de Oudheidkamer van de Historische 

Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) feestelijk open met gratis hapjes en 
drankjes. De expositie ’25 jaar Oudheidkamer en Nieuwerkerkse iconen’ is dan voor 

het laatst te zien. (Adres: ’s-Gravenweg 6a) 
‘Op Open Monumentendag 1992 werd de Oudheidkamer geopend. Op Open Monu-

mentendag 2017 vieren we daar dus het zilveren jubileum van. Het jaarthema van 

2017 ‘Boeren, burgers en buitenlui’  kon niet mooier uitkomen!’, aldus het bestuur. 
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Een bijzondere Nieuwsbrief over 25 Nieuwerkerkse topstukken wordt om 15.00 uur 

aan dorpswethouder Daan de Haas gepresenteerd. Op dat ene moment na draait 
Kees Dekker uit Capelle-Schollevaar de hele middag paddenstoelen uit wilgenhout 

van eigen erf. (In 1992 vond opening plaats door het doorzagen van een dito wilg.) 
De Nieuwerkerkse Nel Oudijk spint wol op haar ‘schippertje’ en weet er veel van te 

vertellen.  

Met de feestmiddag sluit de HVN haar jubileumjaar af. Op de openingsuren van de 

bibliotheek in de Batavier is in het leescafé de mini-expositie ‘Zilveren Oudheidkamer 
1992-2017’  tot dan nog te zien.  
 

Verschenen 
* G. Roos, Vergeet geen van Zijn weldaden. 175 jaar Gereformeerde Gemeente  
Moerkapelle, 492 p., Apeldoorn 2017, € 39,95, www.debanier.nl 
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De naam “De Schatkamer” is ontleend aan de titel van een hand-
schrift van ca 1800, dat berust op het Streekarchief Midden-Hol-

land in de collectie Kemper. Dit anonieme handschrift bevat hon-
derden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking tot 

Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit handschrift 

bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan is ach-
terop het omslag van dit tijdschrift afgebeeld. 

Aanwijzingen voor de kopij 

De regels voor de kopij volgen over het algemeen P. de Buck, Zoeken en 
schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Haarlem 

1982). 

Hiervan is een exemplaar aanwezig in de open opstelling van de bibliotheek 
van het streekarchief. 

 De kopij kan alleen digitaal aangeleverd worden: Word-bestand (platte 
tekst, zonder paginanummers e.d.) op cd-rom, of verzenden per e-mail 

naar theavanwordragen@gmail.com. 
 Afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door de auteur (apart) bijgeleverd te 

worden (jpg/tif, 300 dpi). 

 Eén pagina kan circa 500 woorden tekst bevatten; 10.000 woorden (incl. 
noten etc.) geldt als maximale lengte voor een artikel. 

 Auteurs zij bekend dat artikelen als Schatkamerinhoud op internet komen. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


