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Studie is geschenk uit de hemel

Vrijdagmiddag 14 november 2008 verdedigde Bianca van 
den Berg in de Senaatszaal van het fraaie Academiege-
bouw van de Universiteit Utrecht met verve haar proef-
schrift De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk 
volgens een nieuw ruimtelijk plan. Zij werd door de hoog-
geleerde heren van de promotiecommissie stevig aan de 
tand gevoeld met vragen over onder meer de relatie tus-
sen de bronneneditie en de bouwgeschiedenis, de om-
vang van de schade van de brand van 1552 en de vraag 
waarom de Sint-Janskerk alleen vergeleken was met Hol-
landse kerken en niet met die in andere provincies zoals 
Utrecht. 

Nadat Bianca op deze en andere vragen kort en krachtig 
antwoord had gegeven, bekleedde professor Ottenheym 
haar met de waardigheid van doctor. Vervolgens sprak 
medepromotor professor Bosman de academische lof-
rede uit. Hij noemde de studie van Bianca een geschenk 
uit de hemel, aangezien er van de bouwgeschiedenis van 

de Sint-Janskerk nog geen monografie bestond. De bijna 
twintig jaar die Bianca aan haar proefschrift had gewerkt, 
vergeleek hij met de bouwgeschiedenis van de kerk, die 
ook veel tijd in beslag nam. Hij noemde Bianca een hard-
werkende doorzetter, die voor niemand aan de kant 
gaat. ‘Wee degene die Bianca aan zijn kuit heeft han-
gen’, hield Bosman de toehoorders voor.

Na de plechtigheid was er gelegenheid de jonge doctor, 
ter zijde gestaan door haar man Henkjan Sprokholt en 
twee zonen, geluk te wensen. Daar maakten de vele be-
langstellenden, onder wie wethouder Menkveld en oud-
wethouder (thans burgemeester) Van Schelven, graag 
gebruik gemaakt. Marianne Lint, Maartje Alkema en 
Henk Snaterse waren namens het bestuur van die Goude 
aanwezig. Zij belastten zich naast het overbrengen van 
de felicitaties met het verspreiden van de strooibiljetten, 
die de handelseditie van de dissertatie aankondigde. De 
druk bezochte receptie, die bij tijd en wijle het karakter 
van een reünie had, was bijzonder geanimeerd. Maar al-
vorens Bianca naar huis terug kon keren, was er nog het 
feestelijke promotiediner.

Veel rust was Bianca overigens niet gegund, want 
maandagavond 17 november 2008 stond de presentatie 
van de handelseditie van haar proefschrift op het pro-
gramma in, hoe kan het ook anders, de Sint-Janskerk. Het 
fraaie en ruim bemeten, van veel illustraties voorziene 
boekwerk was in nauwe samenspraak tussen die Goude, 
de auteur en uitgeverij Verloren tot stand gekomen. Van-
zelfsprekend heeft het boek een plaats gekregen in de 
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goudse historie in het nieuws

tijdgenoten moeten de kerk, die letterlijk uit de as herrees,  

als hoogst modern hebben ervaren
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Brink toonde zich zeer ingenomen met het kloeke boek-
werk, dat uit twee delen bestaat: de bouwgeschiedenis 
van de Sint-Jan en de als bijlagen opgenomen bronnen. 
Een uitgebreid register completeert het geheel. 

In het boek wordt de bouwgeschiedenis van de Sint 
behandeld, vanaf de vroegste geschiedenis tot en met 
de restauraties die de kerk in de twintigste eeuw onder-
ging. Daarbij krijgt de zestiende eeuw de meeste aan-
dacht. Toen verrees de kerk zoals wij die heden ten dage 
nog kennen. Bij de herbouw van de kerk na de brand van 
1552 werd het gebouw vervolmaakt, onder meer door 
een ruimtelijker architectonisch concept aan te houden, 
waarbij de gebrandschilderde ramen een belangrijke rol 
speelden. Tijdgenoten moeten de kerk, die letterlijk uit 
de as herrees, als hoogst modern hebben ervaren.

De kerkrekeningen geven echter niet alleen een goed 
beeld van de bouwgeschiedenis van de kerk, maar ook 
van het bouwbedrijf in die tijd. De timmerlieden, steen-
houwers en leidekkers komen daarin als het ware tot 
leven. In de lezing, die Bianca na een korte introductie 
verzorgde, stonden deze mensen, die veelal bij naam 
zijn bekend, centraal. Zij immers waren verantwoorde-
lijk voor de bouw van de kerk, aldus Bianca. Daarnaast 
stond zij stil bij de samenwerking tussen de leveranciers 
van bouwmaterialen en de ambachtslieden en, niet on-
belangrijk, bij de rolverdeling tussen stads- en kerkbe-
stuur.

Na afloop van haar lezing volgde de overhandiging van 
het eerste exemplaar van de handelseditie van het proef-

schrift, waarna Bianca nog een rondleiding door de kerk 
verzorgde. Daarna was er de gelegenheid een toast op 
haar uit te brengen. Uiteraard kon ook het boek worden 
aangeschaft. Veel mensen maakten van die gelegenheid 
gebruik. Immers de prijs van 22 euro voor leden van die 
Goude (niet-leden betalen 27 euro) is bijzonder aantrek-
kelijk is, zeker voor zo’n fraai en informatief boekwerk 
over de bij een ieder bekende Sint-Janskerk.

Adri van den Brink aan het woord (foto Hans Suijs)
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