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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de lezing van 

3 maart.  

 
Maandag 3 maart 2014: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  

Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590) heeft naam gemaakt als pleitbezorger voor religieuze tolerantie. De tijd 

waarin hij leefde was getuige van het einde van de eenheid binnen het christendom: de reformatie zorgde voor 

een breuklijn binnen het christendom. Zestiende-eeuwers wisten met deze nieuw ontstane religieuze diversiteit 

nauwelijks raad. Velen meenden dat religieuze eenheid een voorwaarde was voor het voortbestaan van de 

samenleving. Deze overtuiging had de bestrijding van dissident geloof tot logisch gevolg.  

In de Lage Landen raakte het godsdienstige vraagstuk nauw verbonden met de Opstand tegen Spanje. Philips II 

was vastbesloten het oude katholieke geloof te verdedigen en vervolgde de jonge protestantse bewegingen. Een 

bontgekleurd gezelschap kwam tegen Spanje in verzet, in de hoop vrijheid te winnen. Over wat die vrijheid 

precies was (godsdienstvrijheid, politieke vrijheid of  onafhankelijkheid van Rome?) liepen de meningen uiteen.  

In dit chaotische landschap speelde Coornhert een prominente rol. Hij steunde de Opstand in de hoop dat die 

godsdienstvrijheid en politieke vrijheid zou brengen. Zijn ideeën over de rol die de kerk in de nieuwe 

samenleving zou kunnen spelen en zijn ideeën over hoe die kerk eruit zou moeten zien, brachten hem in conflict 

met de gereformeerden. Coornhert nam in deze conflicten een vergelijkbare positie in als Herman Herberts 

(predikant in Gouda) en, bijvoorbeeld, Caspar Coolhaes (predikant in Leiden) en Huibert Duifhuis (predikant in 

Utrecht). Deze libertijnen pleitten voor een brede volkskerk zonder confessionele grenzen. In Gouda trachtte de 

magistraat deze brede volkskerk tot stand te brengen, onder andere door de steun aan Herman Herberts. Het 

conflict tussen Coornhert en de gereformeerden werd een zaak van nationaal belang, waardoor de Staten van 

Holland zich genoodzaakt zagen zich ermee te bemoeien.  

Het conflict tussen libertijnen en gereformeerden is meer dan eens in zwart-wittermen beschreven: de libertijnen 

zijn dan de helden van religieuze tolerantie; de gereformeerden orthodoxe drijvers die de vrijheid ondermijnden. 

Coornhert en de zijnen werden echter door meer gedreven dan door de wens vrijheid en tolerantie te 

beschermen. Een grote rol speelde bijvoorbeeld hun gehechtheid aan de oude middeleeuwse eenheid tussen 

kerkelijke en burgerlijke samenleving.  

Hoe zagen Coornhert en de zijnen de verhouding tussen kerk en staat precies? Voor welke vrijheid pleitten zij? 

Waarom maakte Coornhert zich zo druk over het interne gereformeerde reilen en zeilen? En op welke wijze 

hebben libertijnen als Coornhert hun sporen door het Nederlandse religieuze landschap getrokken? Op deze 

vragen gaat Mirjam van Veen tijdens haar lezing in.  

Van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij promoveerde op een 

proefschrift over de polemiek tussen Coornhert en Johannes Calvijn. Zij publiceert nationaal en internationaal 

over de polemiek tussen de ‘officiële’ reformatie en vrijdenkers als Coornhert, David Joris en Sebastian 

Castellio. Momenteel werkt zij aan een onderzoeksproject over de zestiende-eeuwse Nederlandse vluchtelingen 

in het Duitse Rijnland en hun invloed op de totstandkoming van de Nederlandse cultuur van tolerantie.  

Werkgroep Ruimte 
In de nieuwsbrief van januari heeft u kunnen lezen dat die Goude bezwaar heeft ingediend tegen het 

bestemmingsplan voor de Schielands Hoge Zeedijk. Die Goude zal, wanneer het de sloop, bouw of 

herbestemming van Goudse natuur- en cultuurmonumenten betreft, vaker van zich laten horen. Hiervoor is de 

Werkgroep Ruimte ingesteld. Deze Werkgroep zal ervoor zorgen dat die Goude een belanghebbende positie in 

het gemeentelijk overleg houdt. 

Wanneer plannen van overheid en particulieren consequenties hebben voor de inrichting en het gebruik van de 

ruimte in de Goudse binnenstad of andere delen van de stad, zal de werkgroep zich, eventueel met ondersteuning 

van deskundigen, kritisch over deze plannen buigen. Om krachten te bundelen en het draagvlak te vergroten, zal 

verder samenwerking gezocht worden met andere instanties die zich richten op de (historische) ruimtelijke 



ontwikkeling van Gouda, zoals het Platform Binnenstad en haar Randen en de wijkteams.  

Belangrijke bronnen voor de Werkgroep vormen de vier delen van ‘Stad van de Gouwenaars’ en de 

Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad en haar Randen. Daarnaast kan aansluiting gezocht worden bij het 

Werkplan van het Gouds Watergilde. De werkgroep zal op verschillende manieren de publiciteit zoeken. 

Mogelijk leest u er ook over in de Tidinge, of de Werkgroep organiseert een lezing.  

Elisabeth Jacobsdr Bas: een Rembrandt, een Backer of een Bol? 
Bij veel schilderijen bestaat onduidelijkheid over de vraag wie de maker is. De werken zijn niet gesigneerd, of er 

bestaat twijfel over de juistheid van de toeschrijving. Museum Gouda, bijvoorbeeld, laat momenteel 

onderzoeken of Het Bosmeertje (gesigneerd met 'G.C.') wel door Gustav Caillebotte(1848-1894) geschilderd is. 

Er bestaan grote twijfels over.  

Bij portretten komt er naast het vraagstuk van de toeschrijving nog een extra aspect om de hoek kijken. Talloze 

portretten missen namelijk niet alleen een signatuur, maar de geportretteerden zijn ook nog eens anoniem. 

Identificatie van de afgebeelde personen betekent vaak een ware zoektocht voor (kunst)historici.  

Op 22 februari kunt u in een cursusochtend kennis maken met ‘toeschrijving en identificatie’. Aan de hand van 

drie praktijkvoorbeelden wordt uitleg gegeven over dit bijzondere onderdeel van het kunsthistorisch onderzoek. 

Het schilderij Elisabeth Jacobsdr Bas speelt daarbij een van de hoofdrollen. Meer informatie vindt u op 

www.portretkunstgeschiedenis.nl. Opgeven kunt u via portretcursus@gmail.com bij Imelda van der Linden. 
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