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'Bmcdny wings gemeentewapen

Oe gemeente Goedereede is per 1 januari 1966 gevormd uit de woonkernen Goedereede, 
Goedereede-Havenhoofd, Ouddorp en Stellendam. Het wapen van de gemeente is verleend bij 
Koninklijk Besluit van 17 oktober 1991 en de beschrijving luidt:

"In keel, oprijzend uit een goivende zee, golvend gedwarsbalkt van zes stukken van zilver en 
azuur, twee door ketenen van sabel met elkaar verbonden torens tussen twee gekanteelde 
muren, alles van zilver en gevoegd van sabel, elke toren opgebouwd uit een benedenstuk van 
dezelfde hoogte als de muren, een middenstuk met een rondbogige deur van sabel, een 
gekanteeld bovenstuk met twee rondbogige ramen van sabel en een punt dak, met aan de 
binnenzijde der transen twee kepersgewijs geplaatste stokken van sabel, waaraan een goud 
gezoomd vaan van keel met een naar de stok toegewende leeuw van goud, elke toren aan de 
buitenzijde vergezeld van een omgekeerd anker van sabel. Het schild gedekt met een gouden 
kroon van zestien parels waarop drie parels."

In de heraldiek betekent"in keel" de kleur rood en"in sabel" de kleurzwart.
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Het historische stadje Goedereede ligt op het 
westelijk gedeelte van het voormalig eiland 
Goeree Overflakkee, in de onmiddellijke omgeving 
van de spuisluizen in het Haringvliet.
Een vriendelijke woongemeente omgeven door 
landbouwgronden in hun diverse kleuren.
Wat verder weg de bebossing onder de duinrand, 
de duinen, het strand en de zee. Kortom, een en 
ander is zeker de moeite van een toeristisch 
uitstapje waard.

.v.

^f!Utari&

Goedereede is een plaats met een rijke historie. Aan het boek, "Het eiland Goeree" 
van de heer F. den Eerzamen, is het volgende ontleend:
In 1312 kreeg Goedereede van Geeraert, Heer van Voorne en Burggraef van Zeeland, 
een keur, die een aantal rechten waarborgde.
Het belangrijkste was artikel 35 over het marktrecht:
"Allen die van Westvoorne ter zee varen, die moeten soecken haer markt ter Goeree, die dat 
niet dade, hij verbeurt XXX scellingen"
Daardoor werd Goedereede de enige marktplaats op het eiland.

Grappig is het te lezen:
"Strenge straffen krijgen zij die Zeedrift, d.w.z. aangespoelde goederen achterhouden. Wie ze 
niet aangeeft bij de strandvonder wordt beschouwd als een rover en dief. Eveneens zij, die met 
valse maten en gewichten meten"

Reeds lang voor 1312 heeft de plaats verschillende voorrechten van de graven van Holland 
verkregen. Ze bestond toen zeker al meer dan 250 jaar. Volgens overlevering is de eerste sluis 
ter uitwatering van de Ouden Oostdijk gelegd aan de zuidoostkant, hier zouden de eerste vis- 
sers zich gevestigd hebben.Zij zouden dus als de stichters van de plaats Goedereede te 
beschouwen zijn. Ze visten toen met kleine scheepjes, slabbers geheten. Later ging men over



tot de bouw van grotere schepen. In 1493 bouwde men de vishoekers, schepen waarmee men 
lange reizen kon maken. De historicus Van Dam en anderen beweren, dat de Goereese vissers 
de eersten geweest zijn, die haring en kabeljauw in tonnen inzoutten en overal heen stuurden, 
zelfs tot buiten Nederland.

In die tijd was Goeree al een bekende stad. Hugo de Groot schreef in een brief aan zijn broer in 
1640, dat hij bij een Arabische schrijver die in 1140 leefde, al gelezen had dat men van 
Goedereede naar Brittannie voer.Van Dam deelt ons ook nog mee,dat met verscheidene koop 
vaardijschepen in 1503 in Goedereede handel werd gedreven op Engeland, Frankrijk, de 
Oostzee, Noorwegen. Op het eind van de 15de eeuw was Goedereede een bloeiende en 
volkrijke handelsstad, getuige de vele stadskeuren die de plaats stadsrechten verleenden.

In het privilege van 1477 werden door Gravin Maria van Bourgondie alle keuren nog eens 
nadrukkelijk bekrachtigd. Ze bevestigde ook de door haar vader, Philips de Schone, en anderen 
verleende privilegien. Wanneer Goedereede het recht heeft verkregen de stad door grachten, 
muren en poorten te beschermen is onbekend.Wel weet men dat in 1428 troepen 
Zevenbergers het eiland Westvoorne overvielen en leegplunderden, maar de Goereeers wisten 
door het afslaan van verscheidene aanvalsstormen hun stad te behouden. De stad had blijk- 
baar toen al muren en grachten.

In 1482 is de stad bijna geheel door brand verwoest Dit werd veroorzaakt door onvoorzichtig- 
heid van een vrouw, die bij de Catharinastraat woonde en hete as had uitgegoten. Alleen de 
hoofdkerk, het gasthuis, het hospitaal en een zestiental huizen bij de Hoofdpoort bleven 
gespaard. En dat terwijl de stad al veel geleden had van het water en de vijandelijke aanval- 
len.Zo lezen we, dat een geweldige storm in1283 de wateren hoog opzweepte en de dijk deed 
doorbreken. In 1418 heeft de Hertog van Brabant de stad en het omliggende land grotendeels 
verwoest, veel huizen werden door het krijgsvolk in brand gestoken. Maar telkens werd het 
vernielde hersteld. Zo werd na de grote brand van 1482 de stad snel weer opgebouwd, waarbij 
de overheid steun verleende. De Geschiedenis van de stad geeft eigenlijk een voortdurende 
strijd tegen het water te zien, ze vermeldt tal van stormen en watervloeden.

Toen Alva in 1572 Den Briel aan de Watergeuzen verloor, gelastte hij per brief het Goereese 
bestuur de wallen en muren die veel van het water geleden hadden,te versterken. Men deed 
het niet. De Geuzen kwamen zonder enige tegenstand de stad binnen en werden door de her- 
vormd gezinden met gejuich ingehaald. De grootheid van Goedereede ging verloren toen het 
geen "goede reede" meer was als gevolg van de vele aanslibbingen. De kooplui trokken weg,



de handel verliep, net als de visserij. De haven moest telkens verlegd worden en na de indij 
king van de omringende polders werd Goedereede een landbouwdorp.
De muren en poorten werden niet meer onderhouden en raakten in verval, tot ze tenslotte 
onder slopershanden vielen.Wat eens een belangrijke koopmansstad was, verviel tot een wei 
nig belangrijk, maar nog steeds erg mooi "plattelandsdorpje" De aanduiding "dorpje" is eigen 
lijk verkeerd, want nog steeds wordt Goedereede genoemd: "de stede Goedereede"

Tot hiertoe in het kort de geschiedenis van de plaats Goedereede. We zouden ook nog uitvoe 
rig kunnen schrijven over de verschillende historische huizen en gebouwen, maar in het kader 
van dit artikel zullen we ons beperken tot de geschiedenis van het kerkgebouw.

T)& kevh Qaedereed& dmir d& tijd fieew

In 1315 werd aan de tegenwoordige Catharinastraat de Catharinakepel gebouwd, gewijd aan 
de Heilige Catharina, de beschermheilige van de drenkelingen.

Frank van Borselen, Heer van Voorne, vergunde op 29 juni 1450 aan Goedereede het recht om 
met het buurtschap de Oostdijk, een zelfstandige parochie te vormen.

In 1453 werd de stad Goedereede verheven tot derde pastoorsplaats in het land van Voorne. In 
dat zelfde jaar werden de fundamenten gelegd voor de grote kerk te Goedereede, 
de St. Elizabethskerk, gewijd aan de Heilige St. Elizabeth, de beschermheilige van zieke - en 
verwaarloosde kinderen. De kerk werd heel groot en voorzien van twee orgels en veertien 
altaren, vergelijkbaar met de nog aanwezige kerk te Dreisschor op Schouwen Duiveland.

In 1482 ontstond een zware brand waarbij ook de Catharinakapel verwoest werd en niet meer 
herbouwd.

In 1496 werd tot pastoor aangesteld Adriaan Floriszoon Boeyens,zoon van een Utrechtse tim- 
merman. Hij studeerde van 1478 tot 1491 aan de universiteit van Leuven in Belgie, waar hij in 
1491 doctor werd in de theologie. In 1507 werd hij opvoeder en weldra raadsheer van Karel V. 
In 1516 werd hij bisschop van Tortosa, in 1517 hoofd van de Spaanse inquisitie voor Aragon en 
Navarra en op 1 juli 1517 kardinaal.Op 9 januari 1522 werd hij tot Paus gekozen en vervol- 
gens op 31 augustus 1522 tot Paus gekroond als Paus Adriaan VI.



Hij werd daarmee de 217e Paus na Petrus. Zijn pontificaat duurde slechts 1 jaar en 8 maan 
den. Hij stierf op maandag 14 September 1523,64 jaar oud.
Dan dient de hervorming zich aan. Op 1 april 1572 werd het stadje Den Briel ingenomen door 
de watergeuzen en enkele dagen daarna onder aanvoering van Graaf Van der Mark namen 
de watergeuzen Goedereede in, met als gevolg dat de kerk in bezit werd genomen door de 
hervormden.
Na verloop van tijd bleek dat de kerkvoogdij van zo'n kleine gemeenschap de hoge kosten van 
onderhoud niet kon opbrengen.
Langzamerhand raakte het gebouw in vervai en werd een mine, alleen het koor (de ruimte in 
de Katholieke kerk waar zich het hoogaltaar bevindt of heeft bevonden) bleef goeddeels over 
eind. Men heeft het gebouw tot 1706 nog gebruikt, daarna werden de godsdienstoefeningen 
gehouden in het raadhuis. In 1708 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de tegen • 
woordige kerk, wat blijkt uit het opschrift boven de hoofdingang.

"Bastiaan Coomans heeft den eersten steen tot herbouwing dezer kercke gelegt op den 28 
juny Anno 1708."
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Bij de kerkbouw van 1708 werd het noordkoor van de vroegere kerk van 1453 buiten beschou 
wing gelaten. Het kreeg in de loop van de tijd diverse bestemmingen onder andere die van: 
opslagplaats, paardenstal, schoollokaal, timmermanswerkplaats, en tenslotte werd het een 
metselaarswerkplaats.
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Het vroegere Noordkoor

%gvkre&tciiurcitie' 1982

In de loop van 1977 werd een commissie gevormd met de opdracht een vooronderzoek te 
doen naar mogelijkheden om het kerkgebouw te restaureren. Het mooie gebouw verkeerde in 
een slechte staat van onderhoud, mede veroorzaakt door de watersnoodramp van 1953. In het 
kerkgebouw dat vrij hoog ligt, heeft ruim een meter zout water gestaan. Hierdoor zijn de 
muren, de vloeren, de leidingen van de centrale verwarming enz. aangetast.Veel bereikbare 
plaatsen zijn van zout gezuiverd. Achter betimmeringen en lambriseringen, is de zoutaantas- 
ting echter ongestoord doorgegaan, met alle gevolgen van dien.
Van de destijds in het leven geroepen instelling: het "Rampenfonds" werd geen gebruik 
gemaakt. Het lenigen van de menselijke nood genoot prioriteit ten opzichte van het herstel 
van materiele schade. Na vijfentwintig jaar komt pas echt openbaarbaar wat toen is aange- 
richt. Door het reeds hierboven beschreven verval is het naastgelegen gebouw, hiervoor aan- 
geduid als "noordkoor" van de vroegere kerk van 1453, uit de kerkelijke bezittingen geraakt. 
Met de voorgenomen restauratie is dit gebouw, hoogstwaarschijnlijk het oudste gebouw van 
Goedereede, weer aan de kerkelijke goederen toegevoegd. Dit laatste niet alleen om de histori- 
sche waarde, maar ook omdat de kerkelijke gemeente behoefte had aan meer accommodate 
in de vorm van een representatieve consistorie / kerkenraadkamer.
Geheel volgens de voorgenomen plannen is de restauratie uitgevoerd en in 1983 afgerond.
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Geluidsdraaers
Tegenwoordig zijn bijna alle kerken en openbare gebouwen voorzien van een geluidsinstalla 
tie. Oat was vroeger niet zo en dat is nog zichtbaar in de kerkenraadkamer. Het is interessant te 
weten dat zich hierin nog zogenaamde "vases acoustiques" bevinden. Dit zijn ingemetselde 
potjes of vaasjes, die destijds meer in dergelijke gebouwen werden aangebracht om de akoes 
tiek te bevorderen.

Kerkzeael
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En het LICHT schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen''
Johannes 1:5

In de kerkenraadkamer hangt een geknoopt model van het kerkzegel. Het zegel toont een 
schip met voile zeilen op de rede voor Goedereede en de prachtige toren (in gebruik geweest 
als vuurtoren). Op de mast een vlag waarop het Chi-Rho teken staat afgebeeld.
Het Chi-Rho teken is het symbool van "Christus" In het Grieks vormt de"X"de letters "CH"en 
de"P"de letter "R"



De oorsprong van het Chi Rho teken teken, ligt in de volgende gebeurtenis:
Na de overwinning bij de slag om de Milvische Brug bij Rome, koos Keizer Constantijn de 
Grote voor het christelijk geloof. Op 28 oktober 312 stelden twee legers zich op bij de Pons 
Milvius, een brug over de Tiber een paar kilometer voor Rome. Het ene leger werd geleid door 
Maxentius, het andere door Constantijn. De inzet was de heerschappij over het westelijk 
gedeelte van het Romeinse Rijk. Ondanks dat het leger van Constantijn veel kleiner was 
behaalde hij toch de overwinning en werd Maxentius gedood. De overwinning was volgens 
Constantijn te danken aan de God van de Christenen. Daarom verbond de Keizer zich aan de 
christelijke gemeenschap in zijn Rijk.

Het gebruik van kerkzegels gaat terug tot de Middeleeuwen.Zij diende als teken van bekrach 
tiging, tot verzekering van echtheid, dan wel als naamteken ter herkenning. In de eerste 
Protestantse Synode in ons land(1578) werden de hervormde gemeenten gewezen op het 
belang van het eigen kerkzegel. Dit belang werd nog eens onderstreept middels een Koninklijk 
Besluit van 4 maart 1817 door Koning Willem I. Zelfs tot vandaag de dag worden nog steeds 
kerkzegels gecreeerd. Uit de beschrijving van de kerkzegels van de Nederlands Hervormde 
Kerk, getiteld "Als een Lelie onder de Doornen" door T.L. Korporaal, blijkt dat ons kerkzegel ter 
registratie is aangeboden op 7 november 1945 door ds. J. Ewoldt. Hij schrijft dat de tekst uit 
Johannes 1:5,"En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begre- 
pen" behalve de voor de hand liggende betekenis nog een diepere zin heeft. Goeree was vol
gens oude gegevens en ook blijkens het opschrift op de grote torenklok, vroeger Rooms. Het 
licht der Reformatie schijnt nu weer en is door de duisternis been gebroken. Mede dankzij dit 
historische feit werd deze tekst gekozen.

Domineesborden
Aan de westelijke muur in de kerk hangen twee grote borden,de zogenaamde domineesbor
den. Hierop zijn alle predikanten vermeld die sinds 1574 de kerkelijk gemeente hebben 
gediend.

Persoonsregistratie
De persoonsregistratie was tot 1812 in handen van de kerken, die hanteerden de zogenaamde 
DTB's, doop-, trouw- en begrafenisregisters. Tijdens de Franse overheersing van 1790-1813 
werd op 18 augustus 1811 de Code Civiel uitgevaardigd. Deze wet betekende voor ons 
Nederlanders dat wij vanaf dat tijdstip geregeerd werden door het Frans burgerlijk wetboek. 
Op die manier kwam de persoonsregistratie in burgerlijke handen, de zogenaamde "Burgerlijke 
Stand':
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Avondmaalzilver en doopvont
Het avondmaalzilver wordt gevormd door twee gegraveerde bekers en twee borden van 1731, 
een schotel van 1795 en twee schenkkannen van 1815.

Inscripties
Op het doopvont staat gegraveerd:
"Gelegateerd aan de Kerk te Goedereede door Passchier Harder Corneliszoon bij testament van 
de 28sten juni 1812, met deszelfs dood bekragtigd den 10den juni 1813"

Op het avondmaalbord lezen we de volgende inscriptie:
"Gegeven aan de Kerk van Goedereede door de Heer Cornells Goekoop, oud-burgemeester der 
zelver Stede en deszelfs huisvrouw Mej. Sophia Dupper den 4den januari 1795"

En op het kleine avondmaalbord lezen we: "Maria Kole XXx (handmerk) 1731'!

Kansel
De eiken kansel in Lodewijk XVI-stijl 
is van 1793 en ten tijde van de 
Franse bezetting met houtimitatie 
beschilderd, vanwege de belasting 
die toen geheven werd over eiken 
meubels.
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Kerkaraven
De graven in onze kerk bestaan uit 159 zerken met daarop gegevens van 170 begraven perso 
nen. Daarvan zijn er 16 niet geidentificeerd, meestal omdat de zerken geen of te weinig tekst 
bevatten. Soms betreft het dermate kleine fragmenten dat men ook niet in staat is tot het 
trekken van condusies. Keizer Napoleon verbood het begraven in de kerken bij dezelfde voor 
noemde Code Civiel, maar toen na 1813 het Oranjehuis weer regeerde mocht het weer. In 
1865 werd het in de begrafeniswet verboden, het bleef alleen voorbehouden aan leden van 
het Koninklijk Huis.

Orael
Het orgel is een schenking van de Heer D. Lodder, deze schenking werd door de Hervormde 
Kerk te Goedereede in een lidmatenvergadering van 7 januari 1929 aanvaard. Het is een orgel 
dat pneumatisch wordt geleid. Als de elektromotor uitvalt kan het instrument door middel van 
een met voeten bedienbaar apparaat van wind worden voorzien. Het orgelfront is waarschijn 
lijk in 1862 op de galerij geplaatst en is vermoedelijk afkomstig van de Rotterdamse orgelbou 
wer KAM.

Traditie
Tot 1982 was het in Goedereede de gewoonte dat de vrouwen en jonge kinderen hun zitplaat- 
sen hadden in het schip van de kerk en de mannen in de zijbanken als een beschermende ring 
daar om heen. Deze gewoonte dateert uit de tijd van de hagenpreken, predikaties in het open 
veld of bos ten tijde van de vervolgingen in de eerste tijd van de Hervorming.

Sporen van de kerk van 1453
De tegenwoordige kerk is gebouwd op de restfundamenten van de vroegere katholieke kerk 
van 1453, een en ander blijkt uit het volgende:
Het vroegere gebouw is veel hoger geweest hetgeen zichtbaar is aan de buitenkant van de 
afgekapte raambogen.
Met de vorengenoemde restauratie kwamen bij de opgang naar de galerij muurschilderingen 
te voorschijn, die later weer zijn weggewerkt.
In het portaal beneden bij de trap treft men een soort wasbakje aan, dit is een piscine.
In de katholieke kerk verstrekte de dienstdoende priester bij het misoffer en de Heilige 
Communie aan de gelovigen de hostie (een schijfje offerbrood gebakken van ongezuurd 
tarwemeel). Na de uitreiking daarvan zal de priester de gemeente zegenen. Dit moet echter 
gebeuren met schone handen, omdat de handen wat vuil zijn geworden van de hostie waste 
hij ze in de piscine om vervolgens de zegen op te leggen.



Qpval0ing pvediluinten

De laatste pastoor die Goeree verliet nadat de inquisitie het spel verloren had, was Jacob 
Doense, inquisiteur en kettermeester. Hij vertrok uit de stad in het jaar 1572, toen de water 
geuzen onder aanvoering van Van der Mark, Goeree innamen en de stad voor de zaak van de 
Prins van Oranje wonnen. Van dat tijdstip af heeft de hervorming te Goedereede een aanvang 
genomen en werden vaste predikanten aangesteld. Sinds die tijd hebben de volgende predi 
kanten de hervormde gemeente te Goedereede gediend:

1. Albertus Alardi (vroegereen monnik)

2. Arent Jansen

3. Abraham Jansen

4. Aegedius Johannis Wijkentoren

5. Klaasvan Dam

6. Arend Romijn

7. Gosewinus Buitentdijk 
8Johannes Courtenius 
9. Esajas Courtenius

10. Maarten Leo van Koolwijk 
11 .Johannis Heinius

12. Petrus van der Poel

13. Justus Muntendam

14. Cornells Hoesing

15. Cornelius Groen

16. Johannes Boogaard

17. Johannes van den Bosch

18. Bartholomeus van Essen

19. Johannes Molentiel

22. Petrus van Kempen

23. Cornells Gavel

24. Henricus van Zadelhof

25. Jan Bonte

26. Adrianus Cornells Roell

27. Jan Dirk van Spankeren

28. Caspar Everhard Crull

29. Willem de Lange

30. Pieter Kerper

31. Pierre Joseph Wauters

32. Cornells Waardenburg

33. Jacob Marinus Lammers

34. Frits de Gidts

35. Hendrik Adrianus Labrie

36. Armand Gustave Haring

37. Johannes Ewoldt

38. Jan Hendrik Vlijm

39. Dirk Cornelis van wijnen

40. Reinier van Kooten

41. Marius Aangeenbrug

42. Hendrik Westerhout

43. Frans Hoek

44. Jan Willem van Estrik

1759 1765 
1766 1802 
1803 1807
1808 1818 
1819 1860 
1860 1873 
1874 1878 
1879 1883 
1885 1887 
1890 1892 
1894 1898 
1899 - 1902 
1903 - 1926 
1936 - 1939 
1940- 1942 
1943 - 1946 
1959- 1964 
1964- 1969 
1974- 1978 
1979 - 1984 
1985 - 1989 
1990- 1995 
1996 - 2004

1574- 1577 
1577 - 1593 
1595- 1597 
1598- 1606 
1607- 1615 
1616-1618 
1619-1620 
1621 - 1647 
1647- 1648 
1649- 1657 
1658- 1678 
1678- 1704 
1704- 1708 
1709- 1719 
1719-1736 
1737- 1741
1741 - 1744
1744- 1750 
1750- 1752

20. Andreas Klink (vanaf 20 mei tot 4 november) 1753

21. Arnoldus van der Palm

22. Petrus van Kempen
1754- 1759 
1759- 1765
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