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Spreker van deze avond is dr. Bianca van den Berg, onlangs gepromoveerd op 
het onderwerp 'de geschiedenis van de bouw van de St. Janskerk' met 
de dissertatie  
De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk volgens een nieuw 
ruimtelijk plan  

 
In de dissertatie wordt de hele bouwgeschiedenis van de kerk uit 
de doeken gedaan, vanaf de vroegste geschiedenis tot en met de 
restauraties die de kerk in de twintigste eeuw onderging. De 
Historische Verenigiging die Goude geeft deze dissertatie uit als 
een handelseditie.  

De zestiende eeuw krijgt in de studie de meeste aandacht. Ten 
eerste verrees toen de kerk zoals we die vandaag de dag nog 
zien. Ten tweede koos het Goudse stadsbestuur er bij de 
herbouw na 1552 voor om de kerk verder te vervolmaken. De 
kerk werd dan ook niet klakkeloos herbouwd, maar kreeg een 
nog ruimtelijker architectonisch concept. De gebrandschilderde 
ramen speelden daarbij een belangrijke rol. De afgebrande 
middeleeuwse kerk herrees als een stadskerk die tijdgenoten als 
hoogst modern moeten hebben ervaren. De zestiende-eeuwse 
kerkrekeningen stellen ons echter niet alleen in staat de 
bouwgeschiedenis van de kerk te reconstrueren, maar geven ook 

een goed beeld van het bouwbedrijf in die tijd.  
 
 
Wie de rekeningen leest, ziet bij wijze van spreken de timmerlieden, de steenhouwers en de 
leidekkers aan het werk. In de lezing zullen vooral deze mensen, van wie we in de meeste gevallen 
de namen kennen, centraal staan. Zij waren het die verantwoordelijk waren voor de bouw van de 
kerk. Ten slotte zal worden stilgestaan bij de samenwerking tussen de leveranciers en de 
ambachtslieden en bij de rolverdeling tussen stads- en kerkbestuur.  
 

Nico Habermehl introduceert Bianca van den Berg en gaat vervolgens in op haar publicaties over historisch 
Gouda. Ook staat hij stil bij de vormgeving van de dissertatie, een uitgave van uitgeverij Verloren en de 

Historische Vereniging die Goude.  
 
Na de presentatie van het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van de vereniging wordt 
er in groepjes een korte rondleiding gegeven en wordt een dronk uitgebracht op de spreekster die 
14 november op dit onderwerp is gepromoveerd. Het boek is te koop bij die Goude en in de Goudse 
boekhandels.  

 


