
71

Ti
di

ng
e 

20
15

Nieuwe publicatie over Goudse  
kerkgeschiedenis   

Christiaan van der Spek

Op zaterdag 11 oktober 2014 vierde de Ver-
eniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
(vnk) haar 25-jarig bestaan met een feestelij-
ke dag in de Oudkatholieke kerk van Gouda. 
Onderdeel van het programma was onder 
andere de presentatie van de bundel Terug 
naar Gouda. De titel van deze nieuwe publi-
catie verwijst naar het feit dat de vnk 25 jaar 
geleden in Gouda is opgericht. Nu na een 
kwarteeuw onderzoek en publicaties, keert 
de vereniging terug naar de plaats waar het 
allemaal is begonnen om de (voorlopige) 
rekening op te maken. In de inleiding van 
de bundel stellen de redacteurs dat het hun 
doel is te kijken naar ‘wat de Nederlandse 
kerkgeschiedschrijving in het algemeen en 
die van Gouda in het bijzonder wijzer is ge-
worden in alle studies die in de achter ons 
liggende kwarteeuw zijn verschenen’ (p.7). 
Een prijzenswaardige en ambitieuze doel-
stelling die, zeker wat de Goudse kerkge-
schiedenis betreft, ruimschoots is gehaald.

uitgelezen

Terug naar Gouda bevat vijftien artikelen met uiteenlo-
pende onderwerpen als de Islam in Gouda, vier eeuwen 
gemeentezang in de Sint-janskerk en de geschiedschrij-
ving van de bevindelijk gereformeerden. De bundel be-
gint met een aantal niet-Gouda gerelateerde artikelen, 
waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de kerkge-
schiedenis van de afgelopen decennia aan bod komen. 
Verschillende auteurs staan stil bij zaken als het debat 
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tussen kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis, de rol 
die genderstudies (kunnen) spelen binnen het kerkhis-
torische domein, de belangrijkste wapenfeiten van de 
vnk, en de opkomst en bloei van het Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis. Voor gespecialiseerde 
kerkhistorici en leden van de vnk vormen deze artikelen 
een waardevolle aanvulling, de geïnteresseerde leek uit 
Gouda kan deze bijdragen echter zonder veel gewetens-
wroeging overslaan. 

Het meer op Gouda gerichte deel van de bundel be-
gint met twee artikelen over de middeleeuwen, toen 
de stad nog volledig katholiek was en vol kloosters en 
kapellen stond. Vakspecialisten Koen Goudriaan en Jan 
van Herwaarden schrijven over respectievelijk de rol van 
de drukpers in de verspreiding van (Goudse) catechese-
boekjes en van stadswege opgelegde bedevaarten. Beide 
stukken schetsen aan de hand van Goudse voorbeelden 
een groter beeld van de dagelijkse religieuze praktijk. 

Hierna keert de bundel zich tot de periode na de pro-
testantse machtsovername van 1572. In de afgelopen 
jaren is al veel geschreven en gesproken over de tole-
rante houding van het Goudse stadsbestuur rond 1600, 
maar voor wie dit niet allemaal meer scherp op het net-
vlies heeft, is de tekst van Gertjan Glismeijer een per-
fecte introductie op het onderwerp. De uitzonderings-
positie van Gouda en de strijd tussen remonstranten en 
contra-remonstranten wordt door Glismeijer op heldere 
wijze uit de doeken gedaan. Voor wie wat meer theo-
logische verdieping zoekt, zijn er twee artikelen over 
Dirck Volkertsz Coornhert. Mirjam van Veen schrijft over 
Coornherts verzet tegen het strenge calvinisme en zijn 
‘sympathie voor het religieuze compromis’ (p.144). Kees 
Plaizier diept vervolgens de overeenkomsten en verschil-
len uit tussen de katholieke Coornhert en de belangrijk-
ste voorman van de meer gematigde stroming binnen de 
gereformeerde kerk, de Goudse predikant Herman Her-
berts. 

Na dit protestants-theologische ‘geweld’ volgt een 
blok met drie artikelen die juist ingaan op de situatie 
van de Goudse katholieken na 1572, een tot op heden 
vrij onderbelicht onderwerp. Paul Abels laat zien dat het 
katholicisme na 1572 zeker niet uit de stad verdween. 
Integendeel, met een aandeel van ruim 25 procent van 
de totale bevolking wisten de katholieken zich in Gouda 
goed te handhaven. Dit was volgens Abels niet zozeer 
het gevolg van de Goudse tolerantie, maar vooral van 
de verschillende overlevingsstrategieën die de katho-
lieken in de loop der eeuwen ontwikkelden. Ze wisten 
zich steeds aan de omstandigheden aan te passen en 
ondanks het feit dat ze niet langer in het openbaar de 
mis mochten vieren, lukte het de Goudse katholieken 
toch hun interne cohesie en identiteit te behouden. In 
dit proces was een belangrijke rol weggelegd voor de 
zogenaamde klopjes, gelovige vrouwen die hun leven in 
dienst stelden van de (kerk)gemeenschap. Deze kloppen 
ondersteunden de pastoor met hun geld, maar ook door 
onderwijs te geven of zieken te verzorgen. Marieke Abels 
geeft in haar artikel een fraai inkijkje in het zeventiende-
eeuwse kloppenleven. Dat het niet helemaal peis en vree 
was onder de Goudse katholieken blijkt ten slotte uit 
de bijdrage van Marianne van der Veer over de interne 
strijd tussen seculiere en reguliere priesters. Een strijd 
die soms hoog opliep en uiteindelijk zou leiden tot een 
heuse kerkscheiding. 

De sober uitgegeven bundel Terug naar Gouda is zeker 
geen lichte kost, maar toch mag het boek niet ontbreken 
in de boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in 
de Goudse (kerk)geschiedenis. Vernieuwende inzichten 
en interessante weetjes wisselen elkaar in hoog tempo af 
en ook zonder de meer algemene bijdragen blijft er meer 
dan genoeg over om van te kunnen genieten. 

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen 
(red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maal-
stroom van de tijd (Zoetermeer 2014)


