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over kerkgebouwen? Een kerk is in de kern 
slechts het materiële omhulsel waarbinnen 
zich een belangrijk deel van de door hem 
bestudeerde historie zich afspeelt. Toch 
kan hij zo’n gebouw in zijn geschiedschrij-
ving niet negeren, want vorm, interieur en 
veranderingen daarin weerspiegelen in be-
langrijke mate het denken van de mens over 
zijn lotsbestemming. Daarom hoopt hij dat 
boeken over kerkgebouwen hem vooral wij-
zer maken over de materiële vertaling van 
kerkhistorische ontwikkelingen. Probleem 
daarbij is dat boeken over kerkgebouwen 
zelden worden geschreven door kerkhisto-
rici. Meestal zijn het kunst- of bouwhisto-
rici, die zich uitputten in stijl- en bouwtech-
nische details. Ook de twee boeken die eind 
2008 verschenen over de langste kerk van 
Nederland, de Goudse Sint-Jan, neigen in 
deze richting. Beide studies zijn uitstekende 
beschrijvingen van de uitwendige verschij-
ningsvormen en lotgevallen van kerkge-
bouw en gebrandschilderde glazen. Aan de 
achterliggende ideeënwereld wordt echter 
relatief weinig aandacht besteed.

Een kerk van steen, hout en glas
twee waardevolle boeken over de goudse sint-janskerk

Paul H.A.M. Abels

uitgelezen

Mag de auteurs een verwijt gemaakt worden wegens 
deze overconcentratie op de materie? Misschien een 
beetje. Natuurlijk is hun primaire object van onderzoek 
van steen en glas en daarover zijn tal van technische 
en stilistische aspecten op te merken, die op zichzelf 
staan en niet of nauwelijks in verband gebracht hoeven 
te worden met de politiek-religieuze context. Ook Van 
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den Bergs uitgebreide en waardevolle schets van het 
bouwbedrijf dat de Sint-Jan letterlijk en figuurlijk in de 
steigers zette, kan zonder deze context. Maar het Grote 
Verhaal van de kerk en zijn glazen kan echt niet zonder. 
Zoals een kerkhistoricus niet kan schrijven zonder de 
theologie, zo kan de bouwhistoricus hier niet zonder de 
kerkgeschiedenis. 

In beide Goudse boeken wordt wel aandacht besteed 
aan kerkgeschiedenis, maar deze is te summier om 
vraagstellend en verklarend van betekenis te zijn. Dat 
is jammer, want de studies zijn in hun volledigheid en 
in hun complementariteit van grote waarde. Bianca van 
den Berg presenteert voor het eerst een volledig over-
zicht van de bouwgeschiedenis van de Sint-Jan en zijn 

voorgangers op dezelfde plek. Haar onderzoek heeft een 
schat aan gegevens opgeleverd. Deze zijn mede verwerkt 
in bijlagen en zijn daarmee ook beschikbaar voor verder 
onderzoek. In het werk van R. Bosch zijn de wereldver-
maarde Goudse Glazen voor het eerst in één boek afge-
beeld en in samenhang besproken. De afbeeldingen zijn 
helder, contrasteren mooi met het omringende zwart 
van de bladzijdes en belangrijke details zijn nog eens af-
zonderlijk uitgelicht. Alle kritische kerkhistorische kant-
tekeningen in deze bespreking doen dan ook niets af aan 
de grote waarde van beide boeken.

De Sint-Janskerk in Gouda dankt zijn huidige vorm in 
belangrijke mate aan een ramp die de stad in 1552 trof. 
Bij een hevig onweer sloeg in dat jaar de bliksem in de 
toren, waarna ook de kerk grotendeels afbrandde. Daar-
mee kwam een abrupt einde aan bouwactiviteiten, die al 
in 1510 waren begonnen en die de oorspronkelijk drie-
beukige hallenkerk hadden getransformeerd in een vijf-
beukige basilicale kruiskerk. Altijd werd aangenomen dat 
na de brand weinig meer van het kerkgebouw over was 
en dat de kerkbouwers na 1552 het gebouw min of meer 
van de grond af aan weer moesten opbouwen. Bianca van 
den Berg toont in haar Utrechtse dissertatie echter over-
tuigend aan dat de verwoeste voorganger van de Sint-
Jan een veel grotere rol heeft gespeeld bij deze bouw dan 
altijd is gedacht. Ook die voorganger had reeds een koor 
met een lichtbeuk, die al voorzien was van gebrandschil-
derd glas. Het schip was daarna ook verhoogd, waarbij 
elke tweede zuil kwam te vervallen om op die manier de 
bouw van dwarskapellen mogelijk te maken. De auteur 
laat dit op inventieve wijze zien, onder meer met behulp 
van dendrochronologisch onderzoek en door een recon-
structie van de grafschikking te maken, aan de hand van 
bewaard gebleven grafboeken. Bij de herbouw van de 
kerk na de kerkbrand werd vastgehouden aan deze bij-
zondere ruimtelijke opzet, die in Holland verder alleen 
te zien is in de Oude Kerk van Amsterdam en daarvan 
waarschijnlijk ook is afgekeken en verder is geperfecti-
oneerd.

Wat opvalt in de studie van Van den Berg is dat de be-
langrijkste verklaring voor het ruimtelijke plan voor de 
Sint-Janskerk slechts terloops wordt gemeld. Op pagina 
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87 en op de allerlaatste pagina stelt zij bijna en passant 
dat de architectuur met deze opzet in dienst kwam te 
staan van de glazen. Maar die bepalende invloed van de 
glazen op de architectuur komt in het boek verder niet 
echt aan de orde. De glazen worden slechts af en toe kort 
aangestipt. De redenen hiervoor blijven onduidelijk.

Niet alleen een wat bredere blik op de glazen had de 
auteur behulpzaam kunnen zijn bij de verklaring van 
bouwhistorische keuzes. Meer oog voor de reformatie-
geschiedenis van de stad had ook verhelderend kunnen 
zijn. De passages hieraan worden gewijd zijn weinig ge-
lukkig geformuleerd. Zo wordt consequent gesproken 
over ‘protestanten’, terwijl het om gereformeerden gaat. 
Ook de theologische betekenis van het Avondmaal wordt 
niet verklaard. Bezwaarlijker is het dat de positie van de 
kerkmeesters, die een sleutelrol speelden bij de bouw, 
onhelder blijft. Dat de Sint-Jan als publieke kerk in het 
bezit van de stad was, die‘ad pios usus’ (voor vroom 
gebruik) beschikbaar werd gesteld aan de gereformeer-
den, wordt niet duidelijk gemaakt en daarmee ook niet 
dat kerkmeesters dus stedelijke ambtenaren waren. De 
conclusie dat de banden tussen stadsbestuur en kerk-
meesters erg nauw waren doet ook niet vermoeden dat 
de auteur deze verhoudingen scherp heeft doorzien.

 
Ook de bijzondere religiepolitiek van het Goudse stads-
bestuur voor en na de overgang van de stad naar de zijde 
van de prins van Oranje is door de auteur onvoldoende 
betrokken ter verklaring van de lotgevallen van het kerk-
gebouw. Dat de Beeldenstorm aan Gouda voorbijraasde 
had niet zozeer te maken met – zoals wordt gesteld – 
bijzondere beveiligingsmaatregelen die in de stad waren 
genomen of de staat van verbouwing waarin de kerk ver-
keerde, maar met het geestelijk klimaat in de stad vanaf 
de tijd van Erasmus. Er bestond daardoor nauwelijks 
sympathie voor het calvinisme of doperdom in de stad. 
En na de overgang werd deze lijn door het stadsbestuur 
doorgetrokken in zijn streven om zoveel mogelijk Gou-
wenaars ook letterlijk onder één kerkelijk dak te vereni-
gen, zonder welke vorm van dwang dan ook. Daarvoor 
was in deze stad een uitzonderlijk grote kerk noodzake-
lijk, ook al omdat er maar één parochiekerk bestond.

De ingrijpende verandering van het interieur van de 
Sint-Jan in de Franse Tijd wordt in het boek wel gesigna-
leerd, maar ook hier te kort afgedaan met de mededeling 
dat vele rouwborden uit de kerk verdwenen. In werke-
lijkheid was de gelijkheidsdrift veel destructiever, wat er 
bijvoorbeeld toe leidde dat de vele wapens aan de Van 
Beverninghkapel – tegenwoordig ontheiligd als ingangs-
partij – werden afgebikt. Deze drift ging gelukkig weer 
niet zover dat ook de talrijke familiewapens uit de glazen 
werden verwijderd, waarmee deze voor de tweede keer 
in de geschiedenis ontsnapten aan een Beeldenstorm.

Dat de bouwgeschiedenis van een kerk ook een ge-
schiedenis is van steeds weer wijzigende opvattingen 
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over monumentenzorg wordt door Van den Berg uitste-
kend geïllustreerd aan de hand van de lotgevallen van 
enkele portalen van de Sint-Jan. Met gekromde tenen 
zal de lezer kennis nemen van de afbraak van de vele 
zestiende en zeventiende kerkhuisjes die tegen de Sint-
Jan aangeplakt waren, als uitvloeisel van de rond 1900 
levende idee dat de kerk zijn oorspronkelijke gotische 
aangezicht moest terugkrijgen. Ook presteerden de aan-
hangers van de zogeheten historiserende restauratiestijl 
het om oude gedeelten te slopen en te vervangen door 
nieuwbouw in historiserende stijl. Gelukkig maakte deze 
visie in 1917 plaats voor de stelregel dat behouden voor-
ging op vernieuwen. 

Helaas werd deze stelregel niet gehanteerd toen de 
restaurator van de Goudse Glazen, ir. Jan Schouten, het 
onzalige plan opvatte om een van de meest opmerke-
lijke beslissingen van het Goudse stadsbestuur ten aan-
zien van de kerk ongedaan te maken. In 1581, dus bijna 
tien jaar na de doorvoering van de reformatie, besloten 
de Goudse bestuurders de gebrandschilderde glazen 
uit het afgebroken Regulierenklooster, met scènes van 
het lijden, sterven en opstaan van Jezus, als compilatie 
te plaatsen in het koor. Door toedoen van Schouten en 
de puissant rijke Rotterdamse industrieel Van der Vorm 
werden de glazen in 1930 uit deze vensters gehaald en 
aangebracht in een nieuwe, tegen het koor aangeplakte 
kapel. Deze ‘Worm van Van der Vorm” mocht blijkbaar 
wel het zicht op het gotische kerkkoor bederven, ter-
wijl eerder talrijke kerkhuizen aan de zijmuren moesten 
wijken. Van der Berg, noch Bosch matigt zich helaas een 
oordeel aan over deze ingrijpende verandering van inte-
rieur en exterieur het kerkgebouw.

Waar Van den Berg te weinig aandacht heeft voor de 
glazen en de politieke boodschappen die hierin besloten 
zitten, daar heeft Bosch omgekeerd te weinig oog voor 
de bouwhistorie van de kerk. Bovendien betrekt ook 
hij de politiek-religieuze context onvoldoende bij zijn 
verhaal. Als hij dat wel had gedaan had hij bijvoorbeeld 
wel een verklaring kunnen geven voor de gekozen vaste 
nummering van de glazen, die al vanaf begin 17de eeuw 
ongewijzigd is. Hij laat het bij de vaststelling dat er geen 
relatie tussen de nummering en de datering van de gla-

zen bestaat of met de hiërarchie van de schenkers. Dat 
het door de Staten van Holland geschonken glas met een 
verbeelding van de Vrijheid van Consciëntie het nummer 
1 draagt, is echter zeker geen toeval maar een welbe-
wuste keuze van het stadsbestuur omdat dit glas toen 
werd beschouwd als dé politieke beginselverklaring van 
de stad.

Ook Bosch geeft merkwaardige verklaringen voor het 
uitblijven van de Beeldenstorm in Gouda. Hij schrijft dit 
zonder argumenten toe aan inspanningen van de ketter-
jagende pastoor Jodocus Bourgeois en aan de predikant 
Herman Herbers, die nota bene pas vijftien jaar later in 
de stad arriveerde. Ook het belang en de invloed van een 
halve eeuw durende vrijzinnige politiek-religieuze koers 
van het stadsbestuur op de thematiek van de glazen, 
worden door Bosch onvoldoende bij zijn beschrijving 
betrokken. Dat een stad als Rotterdam in 1601 koos voor 
het thema van de overspelige vrouw en het opschrift 
“Wie zonder zonden is werpe de eerste steen”, was on-
getwijfeld een weerspiegeling van het heersende gees-
tesklimaat en de avondmaalsopvatting in Gouda. Bosch 
gaat hier helaas niet op in, maar loopt wel over van be-
grip voor de machtsgreep van prins Maurits in 1618, die 
een einde maakte aan de vrijzinnige politiek-religieuze 
koers van het stadsbestuur.

Gelukkig wordt in het boek van Bosch wel exact aan-
gegeven welke ingrepen op last van de gereformeerde 
kerkenraad werden gepleegd in de afbeeldingen in de 
glazen. Op drie plaatsen werden afbeeldingen van God 
uit de ‘hemel’ van de ramen verwijderd. In twee gevallen 
heeft Schouten ze bij de grote restauratie weer terugge-
plaatst en en passant daarmee ook weer historische be-
slissingen weggepoetst. Een andere grote ingreep heeft 
hij gelukkig ongewijzigd gelaten. In glas 22 uit 1667 zijn 
de schenkers, prins Willem van Oranje en diens tweede 
vrouw, Anna van Saksen, verdwenen of uiteindelijk nooit 
afgebeeld. In plaats daarvan zijn in 1657 in de schen-
kersstrook de wapens van de Goudse vroedschappen 
afgebeeld en een opmerkelijk, Latijnstalig gedicht. Het 
betreft een fel anti-katholiek gedicht, dat sterk contras-
teert met de vrijzinnige koers van het stadsbestuur vóór 
1618. Duidelijker dan in deze bewoordingen kon niet 
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geïllustreerd worden dat het geestesklimaat in de stad 
na de door Maurits geforceerde ommezwaai ingrijpend 
gewijzigd was.

Aan het einde van het glazenboek wordt duidelijk dat 
historiserende opvattingen ook hun sporen hebben na-
gelaten in de glazen. Ter gelegenheid van de grote res-
tauratie van de glazen is in 1926 door Schouten geheel 
in oude stijl een nieuw glas aangebracht met als ‘toe-
passelijk’ thema de “Herbouw van de tempel”. Het is 
te hopen dat nieuwe generaties dit glas en tegelijk ook 
maar de Van der Vormkapel als historische vergissingen 
zullen gaan beschouwen en de oude toestand nog eens 
zullen herstellen. Beide goed gedocumenteerde boeken 
over de Sint-Janskerk kunnen daarbij uitstekend van pas 
komen. 

Naar aanleiding van:
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endertigste verzameling bijdragen van Historische Ver-
eniging die Goude] Hilversum [Verloren] 2008 - 317 p. 
– isbn 978-90-8704-0598 – € 27,00.
• R.A. Bosch, De 72 Glazen van de Sint Janskerk in Gou-
da. The 72 Stained-Glass Windows of Saint John’s Church 
in Gouda. Delft [Eburon] 2008 - 175 p. – isbn 978-90-
5972-073-2 – € 34,50.

Walvisprijs
De Walvisprijs 2009 is toegekend aan professor dr. Xan-
der van Eck. Zijn inzending draagt de titel: Pal naast Phi-
lips en beschrijft de achtergronden van het glas in de Sint 
Janskerk: Judith en Holofernes, dat in 1571 door Marga-
rethe van der Marck aan de kerk is geschonken. De jury 
stelt in haar rapport, dat de auteur op heldere wijze de 
omstandigheden uit het midden van de 16e eeuw en de 
motieven van de schenkster heeft beschreven en daar-
mee de diepere betekenis van de afbeeldingen op het 
glas heeft onthult.

De Walvisprijs is ingesteld door de Stichting ‘Vrienden 
van Archief en Librije’. De jury moest dit jaar acht inzen-
dingen beoordelen. Zij sprak haar grote waardering voor 
de kwaliteit van de studies uit. 

Prof. dr. Xander van Eck krijgt de Walvisprijs uitgereikt door wethouder 
S. Keulen (foto: Mieke den Boer-Snoei)

goudse historie in het nieuws


