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De verluchtiging van kerken met gebrandschilderde glazen kent een lange traditie.
Al in de vijftiende eeuw bestond dit gebruik in het graafschap Holland, zoals blijkt
uit de rekeningen van de Heren van Voorne. Daarin wordt melding gemaakt van
een glasschenking aan de kerk van Oudenhoorn (1423/24):’item so costumelic
[=gebruikelijk] is wanneer men in den lande van Voirne nye [=nieuwe] kercken of
nye koren maect, dat mijn genadigen heer dan in der eeren Gods een glas daertoe
pleecht te geeve’.1 Frank van Borselen, de heer van Voorne tussen 1437 en 1469,
schonk meer dan veertig glazen aan kerken en kapellen in steden en dorpen in de
wijde omgeving. Niets hiervan is bewaard gebleven.
Reeds vanaf de twaalfde eeuw verspreidde de glasschilderkunst zich over geheel Westen Midden-Europa. Vanuit Noord-Frankrijk kwam de kunst naar onze gewesten. Zo
werden tussen 1555 en 1572 aan Gouda’s Grote of Sint-Janskerk meer dan twintig glazen geschonken door de ‘prinsen’ van de kerk (de bisschop van Utrecht, de proost en
het kapittel van Oudmunster, de domproost, commandeurs van Johannieterorden en
abten van grote kloosters) en van de wereld (de graaf van Holland, de landvoogdes, de
stadhouder van Holland, de bezitter van de Gouwesluis en ook gilden). Deze ‘katholieke’ Goudse Glazen, grotendeels vervaardigd door Dirck en Wouter Crabeth, zijn behouden gebleven.2
Andere Hollandse steden bleven niet achter bij Gouda. Van vóór 1572 zijn glasschenkingen bekend aan de Grote Kerken van Haarlem (1542), Delft (Nieuwe Kerk, 1544;
Oude Kerk, 1565), Amsterdam (Oude Kerk, 1555), Alkmaar (Grote Kerk, 1516), Edam
(Grote Kerk, 1518), ‘s-Gravenhage (Grote Kerk, 1541-1548), eveneens gedaan door de
geestelijke en wereldlijke machthebbers.3 Het merendeel van deze glazen is verloren
gegaan. De glazen werden, in de woorden van Cathérine Brisac, gemaakt door ‘les maitres verriers au service des princes’ (door de glasmeesters, ten dienste van de prinsen).4
Na een korte onderbreking als gevolg van de Opstand tegen het Spaanse gezag, werd de
gewoonte van kerkglasschenkingen door de nieuwe Hollandse machthebbers weer
opgepakt. Zo werden tussen 1590 en 1596 in de Grote Kerk van ‘s-Gravenhage aan de
bestaande ramen van vóór 1572 glazen toegevoegd die werden geschonken door de
Staten van Holland, de nieuwe kerkmeesters en prins Maurits.5 Ook het door de oorlog
abrupt afgebroken beglazingsprogramma in de Grote Kerk van Gouda kon tussen 1593
en 1604 worden voltooid met glazen van de Staten, de voornaamste steden van
Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland. In Gouda zijn deze ‘protestantse’
Goudse Glazen behouden.
Terwijl in Frankrijk in de loop van de zestiende eeuw een einde kwam aan het schenken van kerkglazen, ontwikkelde de productie van kleine glazen wapenpanelen zich in
de Lage Landen tot een ware industrie. Geschilderd op blank glas, met emailverf, waren
dit miniatuurschilderijen, waarbij de meest vernuftige hoogstandjes van glasschilderkunst werden toegepast.6 De nieuwe techniek leidde daarbij tot goedkopere en minder
gloedvolle glazen. Voordien bestonden de glazen uit door en door gekleurd glas, dat uit
Bourgondië en Hessen werd geïmporteerd, en werd het bijgeschilderd met weinig door-
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schijnende grisailleverf.
In deze gewesten werden zo aan het eind van de zestiende en de hele zeventiende eeuw
vele plaatsen met een gebrandschilderd glas in hun kerk ‘vereerd’. Dit betrof vooral
dorpskerken; in de stadskerken waren vaak nog glazen van vóór 1572 aanwezig.
Gebrandschilderde ramen hoorden in de tijd van de Republiek bij het protestantse kerkinterieur.7 Ook van deze glazen is weinig behouden.
Het schenken van gebrandschilderde glazen was in de zeventiende eeuw waarschijnlijk
vooral een Hollandse aangelegenheid. In Holland zijn namelijk in 26 kerken glazen
bewaard gebleven. In de andere provincies is dat slechts in één tot drie kerken het
geval. Een uitzondering vormt Friesland, waar zich in twaalf kerken nog glazen bevinden, die echter alle uit de achttiende eeuw stammen.8 Series van meerdere glazen in één
kerk komen ook alleen in Holland voor: in Zuid-Holland in Gouda (60 glazen) en
Oudshoorn (17); in Noord-Holland in Edam (30), Egmond aan den Hoef (11),
Medemblik (5), De Rijp (20) en Schermerhorn (11).9
In 1908 werd door P.J. Glasz archiefonderzoek verricht naar de glasschenkingen door de
stad Alkmaar. In de decennia hierna volgde onderzoek naar de Haarlemse en Hoornse
schenkingen. Uit de periode tussen circa 1600 en 1680 werden respectievelijk 45, 55 en
25 vermeldingen van schenkingen gevonden, vooral aan de kerken van plaatsen in de
omgeving. Vrijwel al die glazen zijn in de achttiende en negentiende eeuw verloren
gegaan.10 Meer recent werd het onderzoek naar de zeventiende-eeuwse glazen verdiept.
Vermeld worden de studies van de behouden ensembles in Gouda (1593-1604), Edam
(1606-1625), De Rijp (1655-1657) en Oudshoorn (1666-1671).11 Thema’s die daarbij
aan de orde komen zijn onder meer de ‘netwerken’ rond de schenkingen, de praktijk
van de ‘sponsoring’ en de hiërarchisch bepaalde plaats die de glazen in de kerken kregen. Bijzondere aandacht bestaat er ook voor de in de loop van de zeventiende eeuw
waarneembare tendens van glasschenkingen door burgers, door L. Noordegraaf aangeduid als een ‘proces van democratisering’.12
S. Groenveld gaf zijn Goudse Glazendaglezing 1996 over de Haarlemse glasraamschenkingen de ondertitel: ‘Stedelof tussen dominee, regent en koopman’. Hij stelde daarbij
de vraag aan de orde, welke glasschenkingen de stad Gouda - die als geen ander schenkingen uit heel Holland voor haar stadskerk verwierf - zelf heeft gedaan. Het zou volgens hem een aparte studie vergen om te inventariseren en te analyseren wat het beleid
van andere steden dan Haarlem is geweest. Ook Gouda kennen wij volgens Groenveld
eigenlijk alleen als ontvanger van glasramen.13 De auteur van dit artikel heeft deze
handschoen opgepakt en de resultaten van dit onderzoek worden hierbij weergegeven.
Het onderzoek richtte zich in de eerste plaats op de vraag aan welke kerken de stedelijke overheid van Gouda in de periode 1572-1700 glasschenkingen heeft gedaan. In het
verlengde daarvan is onderzocht wie er nog meer aan diezelfde kerken geschonken
heeft, wat de redenen voor de schenkingen zijn geweest, wie de glasschilders en ontwerpers waren, welke voorstellingen werden gekozen, wat de kosten zijn geweest, welke
plaats de door Gouda geschonken glazen in de kerk innamen en hoe het deze glazen in
de loop der eeuwen in vergaan.
Als vertrekpunt voor het onderzoek naar de Goudse glasschenkingen diende het werk
van C.J. de Lange van Wijngaerden (1819), die reeds schenkingen aan 13 kerken buiten
Gouda op het spoor kwam over de periode 1578-1663. Na hem verrichtte N. Scheltema
systematisch onderzoek in de Thesauriersrekeningen van de stad. Voor de jaren tussen
1572 en 1650 vond hij 21 vermeldingen van glasschenkingen aan in totaal 20 kerken.
Nieuw onderzoek in de Goudse Thesauriersrekeningen over de periode 1599-1720
bevestigde de bevindingen van Scheltema.14 Voor de jaren na 1650 leverde het onderzoek nog eens 12 vermeldingen van schenkingen aan in totaal 10 kerken op, waarvan
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de laatste dateert uit 1683.15 De schenkingen zijn in de rekeningen doorgaans op een
gelijksoortige wijze omschreven, zoals bij de schenking aan de kerk van Lekkerkerk in
1613: ‘Betaelt aen Dick Jansz. Hersberg glaesschryver de somme van tweeënzeventig
gulden te zaecke dat hy voor de stadt gemaeckt ende tot Leckerkerck gelevert heeft een
glas ‘twelck van der stede wegen ten behouve van de kerck aldaer es geschoncken, 72
gulden’.16 Soms werd in de rekeningen vermeld dat het glas het wapen van de stad
moest bevatten. In enkele gevallen werden ook de maten van het glas genoemd.
Naar de 33 getraceerde Goudse schenkingen aan 30 kerken werd ten behoeve van deze
studie ook in de archieven van de betreffende plaatsen nader onderzoek verricht.

Aan welke kerken schonk Gouda
In afbeelding 1 worden de plaatsen weergegeven,
die in een kerk een glas van Gouda ontvingen.
De voornaamste bevindingen zijn in tabel 1
samengebracht. Daarin zijn ook de plaatsen/kerken opgenomen waaraan Gouda in het begin van
de zeventiende eeuw wél, doch aan het eind van
de eeuw níet schonk. Het geografische overzicht
laat zien dat het overwegend kerken/plaatsen in
de Goudse ‘adherente regio’ waren, die met een
glas werden vereerd. Gezamenlijk vormen zij een
zekere indicatie voor de omvang van de stedelijke invloedssfeer.17 De inwoners van de dorpen
rondom Gouda hadden een sterke binding met
de stad. Veelal waren zij ‘vrijpoorter’ van de stad,
wat inhield dat zij zelfde rechten genoten als de
Afb. 1. De plaatsen waarvan de kerken door de stad
inwoners van Gouda, bijvoorbeeld ‘gelijke vrijGouda tussen 1578 en 1683 met een glas werden
dom’ van belastingen. Ook wat betreft het afleve‘vereerd’.
ren van hun producten, de rechtsgang, het
waterschapswezen en de organisatie van de gereformeerde kerk (het classisverband) waren zij sterk op de stad georiënteerd. De opofferingen in de strijd om Holland (1572-1576), tot behoud ook van Gouda, door plaatsen
als Oudewater, Bodegraven, Waarder, Haastrecht, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek,
waren in de jaren van schenking nog niet vergeten. Met de Goudse glasschenkingen
werd de sterke binding tussen stad en het omringende platteland ook in glas en lood
benadrukt.
Daarnaast schonk Gouda, als zesde stad van Holland, met de zes andere voornaamste
stemhebbende steden, soms ook met de Staten van Holland, aan plaatsen buiten de
eigen regio, zoals aan Katwijk aan den Rijn, Edam, Vlaardingen, en de vestingsteden
Niervaart/Klundert en Woudrichem. Bij Schipluiden speelde de persoon van de wervende ambachtsheer, Jacob van Egmond van Kenenburg, afgevaardigde van de Staten van
Holland in de Staten-Generaal, mogelijk een rol. Bij Kethel heeft respect voor het verzet
om de schansen, waarbij op 3 augustus 1574 de Maasdijk werd doorgestoken, zeker
meegespeeld bij het besluit tot schenking. Bij ‘s-Gravendeel en Oud-Beijerland hadden
de schenkingen een andere achtergrond: de Staten van Holland waren van beide plaatsen ambachtsheer en zij hebben met hun donatie waarschijnlijk ook de steden tot
schenkingen gestimuleerd. De voor de hand liggende reden om aan Aarlanderveen
(rond 1664) te schenken was dat zeven jaar tevoren, voor rekening van Gouda en
Amsterdam, de Nieuwe Vaart was gegraven. Een snelle verbinding per trekschuit was
daardoor mogelijk geworden. Aanwijzingen voor schenkingen uit familierelaties van
regenten, zoals door de vroedschapsleden van Alkmaar aan kerken van De Vuurse
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(1658) en van Maasdam
(1662), werden bij de
Goudse schenkingen niet
gevonden.18
Afbeelding 2 toont de verspreiding van de schenkingen door Gouda, Haarlem,
Alkmaar en Hoorn. Met
het aantal schenkingen aan
kerken/plaatsen rond
Gouda neemt deze stad een
positie in tussen dat van
Alkmaar en van Hoorn.
De adherente regio van
Haarlem was beduidend
groter. Dit zeker in samenhang met de positie van
Hollands tweede stad, die
ook driemaal zoveel inwoners had dan de andere
steden (rond 1650
Haarlem circa 45.000, elk
der andere drie circa
15.000).
Tabel 2 toont de Goudse
schenkingen, per tien jaar
gebundeld, met die van de
drie andere steden waarvan
de schenkingen bekend
zijn.
De meeste schenkingen
door Gouda vonden plaats
Afb. 2. De verspreiding van de glazen, geschonken door de steden Alkmaar,
tussen 1600 en 1620. Het
Hoorn, Haarlem en Gouda, 1572-1700.
cijfer weerspiegelt de hernieuwde economische bloei
van de stad en het omliggende gebied. In de periode van het Twaalfjarig Bestand (16091621) was er ook minder geld nodig voor de strijd. Gedurende de volgende jaren was
er een kleiner aantal schenkingen, hetgeen geduid zou kunnen worden als een afspiegeling van Gouda’s economische neergang.19
Bij de drie andere steden was de grootste activiteit aan schenkingen tussen 1630 en
1670, hetgeen lijkt te wijzen op een latere economische bloei dan bij Gouda. Na 1680
werd door alle vier steden geen of slechts een enkele schenking gedaan.
De aanleiding tot schenking was in vrijwel alle gevallen de voltooiing van herbouw of
nieuwbouw van de kerk of van een deel daarvan (zie Tabel 1). Een gebrandschilderd
raam van de voornaamste stad in de streek, veelal in combinatie met andere steden en
overheden, was daarbij een passend ‘gelegenheidsgeschenk’.
Vóór circa 1640 hadden de schenkingen overwegend betrekking op de herbouw van de
in de jaren 1572-1576 verwoeste kerken. Het jaar van oplevering van de herbouwde
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kerk kon overigens in verschillende
gevallen alleen vastgesteld worden
dankzij gegevens over een glasschenking. Hoe lang het duurde
vóór de verwoeste kerken waren
wederopgebouwd wordt in tabel 3
weergegeven.
Acht van de twaalf kerken werden
verwoest tijdens de jaren van de
strijd om Holland, bij vier was de
oorzaak alleen brand. Bij het merendeel van de verwoeste kerken verliepen tussen verwoesting en wederopbouw meer dan dertig jaren, bij
enkele meer dan vijftig. De ‘desolatie’ en de terreur, waarvan ook in de
verzoeken om een kerkglas wordt
Tabel 2. Aantal kerkglasschenkingen door vier Hollandse steden,
gesproken, was in die jaren zowel in
1572-1700.
het zuidelijk als in het noordelijk
deel van Holland groot.20
Herbouw kon soms pas plaats vinden na een groot legaat, zoals in
Kethel. Enkele kerken werden in
kortere tijd herbouwd: Oudewater
was de eerste grotere plaats in
Holland die, op 20 juni 1572, door
de geuzen werd bezet: ‘een treffelijke daet van de burgers van de stad:
waerdig om eeuwiglijk gedagt en by
die van Gouda nooyt behoord vergeten te worden’, aldus een zeventiende-eeuwse geschiedschrijver.21
Het zal vooral de gruwelijke
‘moordpartij’ van wraakzuchtige
Spanjaarden zijn geweest, die de
stad op 7 november 1575 ‘tot dienst
Tabel 3. Tijdsinterval tussen verwoesting van de kerk en glasschenvan deze landen’ onderging, die
king.
aanleiding voor de spoedige glasschenking zijn geweest.
Ná circa 1640 ging nieuwbouw overwegen als gevolg van de groei van kerkelijke
gemeenten. De Staten van Holland werkten gedurende de gehele eeuw aan de wederopbouw van de kerken mee door het verlenen van subsidie en belastingfaciliteiten of door
het toestaan van algemene collecten. De plaatselijke inwoners moesten veelal het leeuwendeel opbrengen. Daarbij werd in verschillende gevallen nadrukkelijk bepaald dat
het moest worden opgebracht door alle gezindten.
In de regel waren het de ‘publieke’, gereformeerde, kerken die een glas ontvingen. Een
uitzondering was in 1607 de schenking aan de kerk van de buurtschap Middelburg in
Zuid-Holland. Nadat de Hollandse Staten in 1573 de openbare uitoefening van de
rooms-katholieke religie bij wet hadden verboden, was dit één van de plaatsen waar
zich het katholieke geloofsleven uit een wijde omgeving had geconcentreerd. Bij het
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schenkingsbesluit speelde zeker een rol dat verscheidene leden van de Goudse vroedschap vóór de wetsverzettingen van 1618 en 1619 nog rooms-katholiek waren en pleitbezorgers voor een dergelijk glas kunnen zijn geweest. De andere uitzonderingen waren
de schenkingen aan de Goudse Waals-Gereformeerde Kerk (1666) en aan de Lutherse
Kerk (1682). Daarvan mag de glasschenking aan de lutheranen opmerkelijk heten,
omdat deze kleine geloofsgemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw nog
fikse tegenwerking van de Goudse overheid had ondervonden.

Welke andere schenkers waren er naast Gouda?
Tabel 1 geeft de gegevens weer van de ‘andere schenkers’ aan dezelfde kerken. Daarbij
ging het vrijwel uitsluitend om schenkers uit het Zuiderkwartier van Holland.
Uitzonderingen waren de kerk van Edam en die van Oudewater. Laatstgenoemde kerk
ontving in 1578 een glas van een schenker uit het Noorderkwartier, namelijk de stad
Alkmaar. Dit berustte op een ‘Oud Verbond’ tussen Delft, Alkmaar en Oudewater.22
De lijst is zeker niet volledig. Vóór circa 1660/1670 waren alle kerken waarschijnlijk
geheel voorzien van gekleurde glazen, zoals we dat thans nog zien in Gouda en in Edam
en zoals we dat uit archiefgegevens weten van de kerken van Kethel (1631),
Vlaardingen (1643/55), Waarder (1680/90) en Gouda’s Lutherse Kerk (1682). Het is
zeer wel mogelijk dat bij de glasschenkingen tussen 1664 en 1670 aan Waddinxveen,
Hazerswoude, Nieuwerkerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel nimmer een volledige
beglazing met ‘bonte’ glazen heeft plaats gehad. Blank glas werd mode. Zo is het vrijwel
zeker dat er in de kerken van Gouderak (rond 1658) en Hendrik-Ido-Ambacht (rond
1669) volgens de lokale historici nimmer meer dan twee tot drie gebrandschilderde glazen zijn geweest.23
Frequent schonken de zeven voornaamste stemhebbende steden van Holland:
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda en Rotterdam. ‘s-Gravenhage
was ook meermalen met een glas present.24 Aan Edam schonken rond 1606 en 1625
alle achttien stemhebbende steden van Holland, met hun glas geplaatst volgens de officiële rangorde van de vergadering: naast eerdergenoemde zeven steden waren dit
Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam,
Monnickendam, Medemblik en Purmerend; voorts enkele dorpen en ‘burgers’. Aan de
kerk van Kethel werden in 1631 enkele glazen door nabijgelegen steden geschonken:
Schiedam, Brielle en Vlaardingen. Aan alle 29 kerken in het Zuiderkwartier werd vóór
1670 verder geen enkele vermelding van een schenking van een kleinere stad, een dorp
of een burger vermeld.
De grote waterschappen schonken eveneens veelvuldig en gingen langer met hun schenkingen voort, tot 1690/1700. Al vroeg in de eeuw waren op deze glazen de persoonlijke
wapens van dijkgraaf en hoogheemraden zichtbaar. Aan de kerk van Leidschendam
(rond 1653) schonken twee hoogheemraadschappen (Rijnland en Delfland), niet verwonderlijk daar de Leidse dam precies op de plaats van de landscheiding tussen beide
gebieden ligt. Aan de kerk van Vlaardingen schonken rond 1643 alle drie de grote
waterschappen, wat het belang aangeeft dat Vlaardingen in waterstaatkundig opzicht
innam. Het Groot Waterschap van Woerden schonk na 1672 aan de kerken van
Bodegraven en Waarder. Van het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard werd
geen enkele glasschenking aangetroffen.
De Staten van Holland schonken ten minste zeven keer: viermaal na verwoesting van de
kerk tijdens de Spaanse troebelen, waarbij de ontvangende plaats zich ingezet had ‘tot
dienst van deze landen’ (Oudewater, Bodegraven, Haastrecht en Vlaardingen), tweemaal
aan mede-stemhebbende steden (Gouda en Edam) en éénmaal aan het dorp Katwijk aan
de Rijn. Het laatste waarschijnlijk omdat de Staten, na confiscatie van de Wassenaerse
goederen, daar ‘ambachtsheer’ waren.
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Bij de door de prinsen van Oranje geschonken glazen, aan de kerken van Oudewater
(1578), Bodegraven (1602), Kethel (1631) en Bodegraven (rond 1676), kwam de schenking waarschijnlijk bij alle vier voort uit waardering voor de grote offers die deze plaatsen brachten in de strijd om Holland. Hetzelfde geldt voor het Admiraliteitsglas in 1676
aan Bodegraven. Wat de andere twee Admiraliteitsschenkingen betreft lag de reden bij
Vlaardingen (1643) waarschijnlijk bij de maritieme betekenis van deze stad. Bij
Moerkapelle (1669) is het onbekend en lag zij mogelijk in de persoonlijke sfeer.
In persoon schonken ambachtsheer en/of schout reeds vanaf het begin van de zestiende
eeuw aan de kerk van hun stad of ambacht. In de Grote Kerk van Gouda bevatten de
glazen van de stad in 1655/57, behalve het stadswapen, de wapens van de vroedschapsleden van het betreffende jaar. In 1677 waren in Zwammerdam, behalve leden van de
familie van Brederode, ook schouten, rentmeesters en secretarissen van de ambachten
van Voshol met wapen en functie op de glazen vertegenwoordigd.
Na 1680 schonken in de kerk van Waarder (1680-90) en in de Lutherse Kerk van
Gouda (1682) burgers, kerkelijke ambtsdragers en gemeenteleden. In andere plaatsen
van Holland waren dat ook burgers in wereldlijke overheidsfuncties. Het verschijnsel
van schenkingen door burgers, dat zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw
begon te ontwikkelen, werd - zoals reeds vermeld - door Noordegraaf getypeerd als een
proces van ‘democratisering’.

Verschil tussen Noorder- en Zuiderkwartier
Bij de inventarisatie van het behouden en verloren gegane kerkglas in Holland bleek dat
in het Zuiderkwartier (beneden het IJ) tót het vierde kwart van de zeventiende eeuw
praktisch uitsluitend werd geschonken door hoge colleges, steden, waterschappen en
schout en/of ambachtsheer. Dit in tegenstelling tot het Noorderkwartier van Holland
waar Noordegraafs ‘democratisering’ zich veel vroeger voordeed in de vorm van schenkingen door burgers en dorpen en ook door meer ‘volkse’ rijmen en opschriften op de
glazen.
Het verschil is zowel waar te nemen ten aanzien van het behouden gebleven glas, als
voor wat bekend is van het verloren gegane glas uit beide kwartieren. Wat de laatste
betreft zijn van vóór 1680 uit het Zuiderkwartier te noemen 27 kerken uit het onderzoek (tabel 1); voorts de kerken van Heemstede (1623/25), Maassluis (rond 1639), ook
Hellevoetsluis (1684/85).25 En uit het Noorderkwartier de kerken van Wormerveer
(1649), West-Graftdijk (1652), Ursem (1659), Graft (1659), Groet (1662), Stompetoren
(1666/67).26 Bij de eerste waren de schenkers hoge colleges en regenten, met hun
wapens en met als tekst veelal alleen naam, functie en jaartal. Bij de laatste schonken
ook de ‘gewone man’ en waren er teksten op de glazen als:
‘Want ‘s menschen leeven Broos als glas
verdwijnt haest als een bloem of vlas;
Daerom al leeft ghij in voor spoet,
Gedenckt vrij dat men sterven Moet’.
[Wormerveer, 1649]
‘Dit glas is hier gestelt met dat oogmerk
Om daer door het ligt te ontvangen in godes kerk.
Maer wille wij met God in vreugde leven
Zoo moeten wij de zonne der geregtigheyd aenkleeven’.
[West-Graftdijk, 1652]
Bij het onderzoek naar de Goudse glasschenkingen werden bij geen van de glazen in de
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dertig kerken dergelijke informele opschriften gevonden, behalve in Edam, uitgerekend
de enige plaats in het onderzoek uit het Noorderkwartier. Dorpen als Oost- en
Westzaan, Ilpendam, Oosthuizen schonken daar reeds in 1607 en 1625, evenals burgers, collectief en individueel. Hun glazen tonen naam en huismerk, het jaartal van
schenking en teksten als: ‘Ongesien Mach geschien’, ‘Liefde blijft in der Ewicheyt’, ‘Op
hoop bou Ick. Op God vertrou ick, anno 1625’.27 Het onderzoek naar de Goudse glasschenkingen bevestigt het gevonden verschil.
Verklaringen hiervoor zijn te vinden in de verschillende historie van beide kwartieren.
Tijdens de gehele periode van de Republiek was het Zuiderkwartier van groter ‘gewicht’
dan het Noorderkwartier. De elf belangrijkste stemhebbende steden van Holland (
Dordrecht tot en met Brielle) waren in dit kwartier gelegen. De feodale invloed van
geslachten als Wassenaer, Egmond, Brederode en Nassau was in de zeventiende eeuw
in vele ambachten van het Zuiderkwartier nog groot.
Ná 1572 veroorzaakte de strijd om Holland een scheiding tussen beide kwartieren.
Exemplarisch voor de ‘eigen weg’ die het Noorder- en het Zuiderkwartier gingen zijn de
twéé glazen die de Staten van Holland in 1596 aan de Goudse Sint-Janskerk schonken:
het ene (Glas 1, De Vrijheid van Consciëntie) bevat de wapens van de 25 steden van het
Zuiderkwartier, het andere (Glas 29, Koning David en de Christelijke Ridder) die van de
zeven steden van het Noorderkwartier. Zij schonken apart.
Tijdens de periode van de Republiek bleven voor het dagelijks bestuur van beide kwartieren twee colleges (van Gecommitteerde Raden) bestaan. In de Franse tijd werd het
‘departement Holland’ in twee delen verdeeld, waarbij de steden Haarlem en
Amsterdam bij noordelijk Holland werden gevoegd. Bij de grondwetswijziging van 1840
werd die deling bevestigd, maar ‘nog steeds is er in beide provincies weinig “provinciebesef” en is er steeds een streven Noord- en Zuid-Holland als één ‘Holland’ te zien’.28
Op waterstaatsgebied was er lang vóór 1572 reeds een groot verschil. De drie grote
hoogheemraadschappen in het Zuiderkwartier (Schieland, Rijnland en Delfland) kregen,
zoals op hun wapenglazen zichtbaar is, in 1273, 1286 en 1319 reeds ‘s-Graven rechtsmacht’. De landsheer zag er op toe dat de tegengestelde belangen op redelijk harmonieuze wijze op elkaar werden afgestemd: het ‘poldermodel’. In het Noorderkwartier
kwam men minder aan regionale samenwerking toe en was er lange tijd van een integrale visie en van gezamenlijk opereren geen sprake. Toen op 1 april 1994 de waterschappen van het gebied ten noorden van het IJ werden samengevoegd tot het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier ‘werd
in Noord-Holland een situatie geschapen die in de zuidelijke delen van het graafschap
Holland al meer dan zes eeuwen had bestaan’.29
In hoeverre is er een samenhang tussen het verschil in de glasschenking en het verschil
in de kerkgeschiedenis van beide kwartieren? De tegenstellingen tussen ‘rekkelijken’ en
‘preciezen’ binnen de gereformeerde kerk waren gedurende de gehele periode van glasschenking in het Zuiderkwartier groot, niet het minst in de Goudse regio. In het
Noorderkwartier zijn die tegenstellingen veel minder groot geweest. En in later eeuwen
was de ontkerkelijking in het Noord-Hollandse eerder en groter dan in het ‘trouwere’
Zuiderkwartier, met ook hier Gouda als duidelijk exempel.30
Het onderzoek naar kerkglasschenkingen in de zeventiende eeuw wijst in elk geval op
een latere ‘democratisering’ van de schenkers in het Zuiderkwartier dan in het
Noorderkwartier van Holland. De politieke boodschap van de glazen verloor in het
Noorden van het gewest dan ook vroeger in de eeuw aan kracht.

De redenen van schenking
De redenen achter de glasschenkingen waren, zoals dat van de behouden ensembles
bekend is en hierboven al hier en daar is aangestipt, een mengeling van religieuze, ecoTidinge van Die Goude 119

nomische, sociale en politieke motieven. Het aspect van ‘sponsoring’ speelde daarin
mee, evenals eigen geschiedenis, ook eigen ‘lof en eer’. Bij de Goudse schenkingen blijken die motieven uit de verzoekschriften en uit de voorstellingen op de glazen.
De verzoeken werden veelal ingediend door de kerkmeesters en/of de schout of
ambachtsheer van de vragende plaats. Daarbij werd dikwijls als motief aangevoerd dat
een glas een kroon was op de herbouw of nieuwbouw van de kerk, die diende ‘tot
bevordering van Gods Woord’ of ‘de ware godsdienst’ en ‘dat God het werk zal zegenen
en vergelden’ (Bodegraven, Lekkerkerk, Kethel, Vlaardingen). De vroedschap van
Vlaardingen wees er in haar verzoek op, dat de stad jaarlijks ‘soo in scheepvaert als
volck vermeerdert’. Een dergelijk economisch motief om tot schenking over te gaan
voerde de stad Leiden aan bij haar glasschenking aan Gouda: ‘omdat die van der Goude
de ingesetenen deser stede [Leiden] dagelicx waeren gratificerende int openen van de
groote sluysen buyten der Goude gelegen ten geryeve van de schepen en pincken tot
Leyden thuys hoorende’.31 Bij andere verzoeken werd een beroep gedaan op ‘mededogen en goede nabuurschap’ (Kethel), waarbij geklaagd werd over de ‘excessieve kosten’
(Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek) en de ‘desolatie’ (Oudewater). Vlaardingen deed dit
ook, erop wijzend dat de kerk ‘in de troubele tijt der oirloge anno 1574 tot wederstant
vanden gemeenen [gemeenschappelijke] viandt totaliter is verbrant ende geruïneert’
(Vlaardingen).
Duidelijke redenen van schenking worden weergegeven in de glazen die áán Gouda
werden geschonken, de Goudse Glazen van 1593-1604:
- bij de voltooiing van de uitbouw van Gouda’s Grote Kerk in 1593 schonk de Goudse
vroedschap als eerste. Boven de hoofdingang en in het tot basilicale hoogte opgetrokken nieuwe schip plaatste zij liefst dertien wapenglazen. De stad drukte daarmee haar
stempel op de ‘eigen’ kerk die eindelijk, veertig jaar na de brand en honderd jaar na
de verhoging van het koor, was voltooid.
De andere steden, met de Staten van Holland en het hoogheemraadschap van
Rijnland, volgden. Hun glazen mochten niet onderdoen voor de glazen in het oostelijk deel van het gebouw, geschonken door de hoogste machthebbers in kerk en
wereld vóór 1572, zoals Glas 7 in het noordelijk transept vermeldt: ‘. . door . .
Philippus, zoon van de onoverwinnelijke Karel V, . . . koning van Spanje, Engeland,
Frankrijk enz. ( . . ), graaf van Holland enz. ( . . ), Vader des Vaderlands enz.’.
Over de voorstelling op de nieuwe glazen werd goed nagedacht. De Leidse vroedschap stelde zelfs een commissie in om te bestuderen ‘wat historie ter meerder eeren
van de stadt [Leiden] int voorsegde glas [aan Gouda] soude mogen worden gestelt’.32
- De glazen aan de zuidzijde, goed zichtbaar voor de kerkganger, zijn ‘voorbeelden’
(‘exempla’), uit de bijbel, hoe de mens naar de nieuwe ‘gereformeerde’ geest zou moeten leven. Op de glazen van Delft en Leiden zien we, behalve de wapens van die steden: ‘Het ontzet van Samaria’ (II Kon. 6 en 7, in 907 vóór Chr.) en ‘Het ontzet van
Leiden’ (1574 ná Chr.). Met als tekst dat uit deze glazen ‘claerlicken blijckt’ dat in de
2481 jaren die liggen tussen de twee ontzetten ‘Zijn mogende handt geensins vercort
is’. In het benedendeel van het glas van 1604 staan de burgemeesters van de schenkende stad, als teken van een Nieuwe Tijd, een tijd van ‘democratie’. Op de glazen
van Amsterdam (‘De Farizeeër en de Tollenaar’, Luc. 18), Rotterdam (‘Jezus en de
overspelige vrouw’, Joh. 8) en de gezamenlijke steden van het Noorderkwartier
(‘David en de Christelijke Ridder’ II Sam. 12 en Eph. 6), zijn eveneens politieke manifesten naar het nieuwe devies van Holland: ‘Vigilate Deo Confidentes’, ‘Weest waakzaam, in vertrouwen op God’.33
- Aan de noordzijde, waar de predikant het zicht op heeft, toont de stad Dordrecht,
evenals het hoogheemraadschap van Rijnland, de Hollandse Maagd in haar Tuin: sym-
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bool van ongereptheid, welvaart, veiligheid en vrede binnen de omheining van de
grenssteden van Holland; de laatste weergegeven door hun wapens. Als tekst staat op
het glas (in het latijn): ‘Aan de heilige vriendschap met de vroedschap en het volk van
Gouda, tot dusver vroom onderhouden en nog in het vervolg te onderhouden, heeft
de vroedschap en het volk van Dordrecht dit glas toegewijd’.34 Een politiek manifest
volgens het devies van de nieuwe Republiek, waarin Holland niet de minste provincie
was: ‘Concordia res parvae crescunt’, ‘Eendracht maakt macht’.
De stad Haarlem ging met haar ‘De inneming van Damiate’ terug naar de tijd van de
kruistochten waarbij de Haarlemmers zich bijzonder zouden hebben onderscheiden.
Naast ‘eigen lof’ is het een manifest voor weerbaarheid tegen de moslims, in de zestiende eeuw een actuele zaak voor protestanten en katholieken. Het glas toont het
nieuwe stadswapen, dat in de veertiende eeuw door de keizer werd ‘vermeerderd’ met
een zwaard en door de patriarch van Jeruzalem met een kroon. Met als tekst ‘Vicit
Vim Virtus’, ‘De deugd heeft het geweld overwonnen’.35
- Het duidelijkst in politieke betekenis is het glas van de Staten van Holland, ‘De
Vrijheid van Consciëntie’, ter rechterzijde van de hoofdingang. Naast de allegorische
figuur ‘Vryheid der conscientie’ staat op het glas de personificatie van ‘Bescherming
van [= tegen] Tiranye’. Naar de woorden van Coornhert waarschuwen de Staten ‘dat
die kercke den Overheyt niet weder, so die oude pausen deden, onder haer voeten
treden ( . . ) en die politycke vrede niet en verstoren’.36 Zij deden dit vanuit de opvatting van hun taak, zoals die door de Goudse stadspensionaris Francois Vranck in zijn
Corte Vertoninghe van 1587 was gesteld. In de geest ook reeds van de Remonstrantie
van 1610: ‘dat God alleen een overheid heeft gegeven die men de “Politycke
Overheyt” noemt’.
De weerzin tegen deze ‘remonstrantse’ bemoeienis door de Staten leidde er na de
Nationale Synode van Dordrecht (1619) toe dat de gewraakte tekst uit het glas werd
verwijderd, en werd vervangen door ‘Bescherming des Geloofs’. Het glas toont het
wapen van Holland, van stadhouder prins Maurits en van de vijfentwintig steden van
Hollands Zuiderkwartier. De tekst in de cartouche eindigt met: ‘De Landen zijn
Gelukkig daar de Deugden Regeeren’.37
De Goudse Glazen van 1593-1604, van de Staten en Steden en het hoogheemraadschap van Rijnland, waren met hun verkondiging van hoge waarden en zekerheden
vooral politieke manifesten. En toen deze aan het eind van de eeuw geen glazen meer
schonken werd in verscheidene dorpen de gewoonte voortgezet door burgers, veelal
functionarissen van de lokale wereldlijke en kerkelijke overheid.

De glasschilders en -ontwerpers
Voor de artistieke uitvoering van hun opdracht waren de schenkers aangewezen op de
ambachtslieden die de glasschildering konden ontwerpen en uitvoeren.Vóór 1572
waren er in de steden beroemde glasschilders, die ook aan kerken buiten de eigen stad
glazen leverden. Zo vervaardigde Willem W. Thybaut uit Haarlem glazen in Delft (Oude
Kerk, 1565) en in Gouda (Grote Kerk, 1570). Dirck Crabeth uit Gouda werkte in ‘sGravenhage (Grote Kerk, 1545-1547), Amsterdam (Oude Kerk, 1555) en Gouda (Grote
Kerk,1555-1571). In Gouda werkten ook Wouter Crabeth, afkomstig uit Gouda en
Lambert van Noort, een Antwerpenaar. Zij kenden het werk van de ‘grote’ Italiaanse
schilders en werden geïnspireerd door de verhalen en gravures uit bijbels in de volkstaal.38
Na de jaren van strijd en wederopbouw was bij de voltooiing van de beglazing in ‘sGravenhage (1590-1594) en Gouda (1593-1604) van de ‘oude garde’ alleen Thybaut
nog werkzaam in Gouda. In ‘s-Gravenhage was in die periode Quirijn Coensz. van der
Maes glasschilder in dienst van de kerk, in Gouda Adriaen Gerritsz. de Vrije, leerling en
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schoonzoon van Wouter Crabeth. Zij werkten naar eigen ontwerp. In dezelfde jaren
werkten in Gouda Cornelis C. Clock uit Leiden naar ontwerp van zijn stadgenoot Isaac
C. van Swanenburg, Gerrit G. Cuyp uit Dordrecht naar ontwerp van een onbekende
meester en een onbekende glazenier naar ontwerp van Hendrick de Keyser uit
Amsterdam. De ‘groten’ onder de schilders verkozen in de zeventiende eeuw doek en
houtpaneel boven glas.39
Bij de Goudse glasschenkingen werden de glazen vóór 1631 niet vervaardigd door een
glasschilder in dienst van de stad, maar door weinig bekende ambachtelijke glasschilders, waarschijnlijk veelal naar ontwerp van anderen. (zie tabel 1). Zij schilderden volgens de nieuwe, goedkopere en minder ‘gloedvolle’ techniek op blank glas en hadden
waarschijnlijk een eigen glasoven.
Ná 1631 werden de glazen steeds ontworpen en veelal ook vervaardigd door glasschilders die in dienst van de stad werkten. Dergelijke ‘opzichters van de glazen’ waren
Alexander van Westerhout (van 1619 tot 1654), Daniël Tombergen (1654-1678) en
Willem Tombergen (1695-1696). In de overeenkomst met Willem Tombergen werd
gesteld dat hij gehouden was tot het bakken van glazen in een ‘ten sijnen kosten op te
richten ende gaande te houden eigen glasoven’, dat hij de glazen in goede staat moest
houden en voorts dat hij de ‘patroonen’ [cartons, dat wil zeggen ontwerptekeningen]
moest ‘conserveeren’.40 De glasschilders hadden daarbij wel hulp, zoals Daniël
Tombergen van ‘glasmaecker Albert Merinck’, voor het vervoer en het plaatsen van het
glas in Gouda (1655) en Capelle aan de IJssel (1670).41
In Haarlem kende, blijkens het onderzoek van Gonnet, een soortgelijke gang van zaken
als Gouda: tussen 1580 en 1634 verzorgden daar verschillende onbekende glasschilders
de schenkingen. Ná 1634 werd het werk veelal uitgevoerd door een stadsglazenier,
Pieter Holsteyn.42
Na 1706 was er geen glasschilder meer die in Gouda woonde en ook elders ging de
professie teloor. Blank glas werd mode. In dorpen waar in de nabijgelegen stad nog glasschilders werkzaam waren, zoals Hillegersberg (1687), Bergschenhoek (circa 1700) en
Zevenhuizen (1701-1707) ging men ook na 1680/90 met de gewoonte van glasschenkingen door.43 Dit was mogelijk omdat er in Rotterdam toen nog glasschilders waren.
De laatste Goudse glasschenking, in 1683, kon ook alleen worden verricht omdat de
stad met Willem Tombergen nog een glasschilder ‘in huis’ had.
Om een eigen glasschilder te kunnen behouden was werk - en daarmee inkomsten - van
belang. De glazen die Gouda schonk werden ook vrijwel alle vervaardigd door een
Goudse glazenier. De Lange van Wijngaerden suggereerde in 1819 zelfs dat werkverschaffing voor de glazenier een rol speelde bij de overweging van het stadsbestuur om
over te gaan tot glasschenkingen in andere plaatsen: ‘Daar nu deze kunst, en dit middel
van bestaan, meer en meer in verval begon te geraken, hebben de Goudse burgemeesters om een glasschilder in de stad te behouden ( . . . ) van stadswege verscheidene
geschenken van geschilderde kerkglazen aan steden en dorpen gedaan’, aldus deze
Goudse geschiedschrijvende regent.44

De gekozen voorstellingen
Alleen van de behouden glazen in de Grote Kerken van Gouda en van Edam zijn de
voorstellingen in situ zichtbaar. Van de glazen die werden geschonken aan de kerk van
de buurtschap Middelburg en aan de Goudse Lutherse Kerk zijn alleen tekeningen
bewaard en verschillende glazen uit de kerk van Waarder zijn elders behouden. Van verschillende andere glazen zijn er alleen archivalische gegevens over de voorstelling:
- Zo is van de 30 Goudse schenkingen bij 13 het genre bekend: 12 hiervan waren
wapenglazen, één glas was figuratief (van Willem Tombergen, 1683).
- De glazen die de Goudse vroedschap in 1593-1594 aan de eigen Grote Kerk schonk,
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Afb. 3. Gouds Glas 36, dat de Goudse vroedschap in 1593/94 schonk aan de eigen Grote Kerk, van
Cornelis Leunisz. naar ontwerp van Adriaen G. de Vrije (beiden Gouda). Het is één van de dertien
Wapenramen (Goudse Glazen 32-44) die werden geplaatst boven de hoofdingang en hoog in het transept
en in het vernieuwde schip.

dertien in getal, zijn voor circa een derde deel gebrandschilderd. Dat deel wordt vrijwel geheel ingenomen door het wapen van de stad. In het bijwerk zien we leeuwenkoppen, vruchten, ook takken van een oranjeboom. Gouda was op 21 juni 1572 de
eerste stemhebbende stad van Holland die zich vóór de prins verklaarde.45 (Afb. 3)
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- Het glas voor Edam (1606, naar ontwerp van
Van Swanenburg) toont het stadswapen,
reeds met doornenkroon en rijk decoratief
bijwerk. Onder meer van een vaas met
goudsbloemen, met als tekst: ‘Gouda had een
glas gegeven. Deze plaats verviel daarna door
de kracht van het vuur. Daarom heeft Gouda
dit opnieuw gegeven’. De hoofdletters van de
latijnse tekst vormen als Romeinse cijfers het
jaartal van toezegging.46 (afbeelding 4)
- De ontwerptekening van het glas van 1607
aan de kerk van Middelburg toont een tweedelig venster met het stadswapen en met
renaissancistisch bijwerk van vruchten, bloemen en vogels. De tekst is: ‘Gouda’ en ‘1607’.
Dat het ontwerp bewaard is gebleven pleit
ervoor dat de stad het voor meer glazen heeft
gebruikt; zoals dat van elders ook bekend
is.47 (afbeelding 5).
- Van het glas aan de kerk van Alphen aan den
Rijn (1624) vermeldt het Goudse
Kamerboek: ‘Gesproocken met Edmont
Janss. glaesmaecker ( . .) En moet boven stelAfb. 4. Detail van vaas met goudsbloemen,
len de Hollandtse leeuw, twapen maecken
mit een schildt mit een doornecroon daerom- zoals dat ook het geval was op het glas dat
Gouda schonk aan de kerk van Alphen in
me ende in de blompot setten goudtsblom1625.
men’. Evenals bij Edam in 1606 betrof het
dus een afbeelding van goudsbloemen op het
glas. Aangezien het blazoen van de Goudse rederijkerskamer ‘De Goudtsbloem’ (van
1618) en eveneens het Goudse kerkelijk zegel (van vóór 1620) goudsbloem(en)
tonen, fungeerde deze bloem in het eerste kwart van de zeventiende eeuw kennelijk
als een ‘logo’ van de stad.48
- Het nieuwe schenkersdeel van 1655, onder het vervangen figuratieve Glas 10 in de
Goudse Sint-Janskerk, toont behalve de wapens van Holland, Gouda en de schenkers
van 1559, die van de regerende kerkmeesters/vroedschapsleden in 1655. Het nieuwe
schenkersdeel onder Glas 22, ‘De Tempelreiniging’ (geschonken door stadhouder
Willem van Oranje) toont de wapens van alle achtentwintig vroedschapsleden van
1657, met naam en functie. De tekst, omgeven door oranjeappels, luidt (in het latijn):
‘Dat de Raad zo uw priesters en eredienst verwerpt. Dit, Rome, toont elk lid hier door
zijn eigen wapen’. Meer dan tachtig jaar na de Hervorming manifesteerde de Goudse
vroedschap zich hiermee nog als hoeder van de ‘ware’ godsdienst.49 (afbeelding 6)
- Op de glazen van 1677 in Zwammerdam stonden de wapens van de heer van Voshol,
van familieleden van de heer, en van wereldlijke functionarissen in de ambachten van
Voshol.50
- Aan de kerk van Waarder, waaraan Gouda in 1608 en 1635 wél een glas had geschonken, schonk het bij de beglazing van 1680/90 niet; evenmin als andere steden.
Predikant en kerkenraadsleden namen er de gewoonte over om op de glazen hun eenvoudig wapen (veelal zogeheten ‘sprekende’ wapens), naam (meerdere malen ook die
van hun vrouw) en kerkelijke functie te laten aanbrengen. Verschillende panelen
bevinden zich thans in twee glazen in de Sint-Bavokerk te Haarlem.51 (afbeelding 7)
- Het glas van 1682 aan de Lutherse Kerk, van Willem Tombergen, toonde zoals de
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Afb. 5. De ontwerptekening [‘patroon’] voor het tweedelig glas dat Gouda in 1607 schonk aan de kerk
van Middelburg (Z-H), van Emondt Jansz., naar eigen ontwerp (?). (Museum Het Catharina Gasthuis).
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betaling aan deze Tombergen vermeldt ‘het wapen deser stad mitsgaders de wapenen
en tytels van de heeren Burgemeesters’.52 Op een tekening van omstreeks 1838, van
D.J. van Vreumingen, is dit te zien. (afbeelding 8) Door de moedergemeente Essen en
de lutherse gemeente te Leiden werd eveneens een wapenraam geschonken. De overige zeven glazen aldaar, eveneens van Willem Tombergen en geschonken door kerkelijke gemeenteleden, waren figuratief, met bijbelse, ook specifiek lutherse, voorstellingen, zoals ‘Het gezicht van Johannes op ’t Eiland Patmos, van de zeven gouden kandelaren’.53
- Aan de kerk van Reeuwijk werd in 1683 door Gouda een glas geschonken van Willem
Tombergen. Zeer waarschijnlijk was dit één van de drie figuratieve glazen (‘De boodschap des Engels aan de H. Maagt’, ‘De geboorte des Heeren’, ‘Jacob slapende onder
de ladder’) die omstreeks 1790 door pastoor Lansing in de kerk werden aangetroffen.54
De Goudse glasschenkingen tussen 1572 en 1700 waren overwegend wapenglazen, met
als tekst ‘Gouda’ en het jaartal. De betekenis van het wapen was groot. Zo realiseerden
de pijpenbakkers rond Alphen zich bij het zien van het glas dat hun pijpen ‘geenszins
die van Gouda [konden] overtreffen’. Die mochten namelijk alleen het wapen van
Holland voeren, terwijl de Goudse pijpen werden gestempeld met het wapen van
Gouda.55 De kerkgangers in de verschillende dorpen realiseerden zich bij het zien van
het Goudse wapen hoe de Goudse overheid in vele zaken de dienst uitmaakte, op

Afb. 6. Gouds Glas 22 (benedendeel) dat Gouda schonk aan de eigen Grote Kerk in 1657, van Daniël
Tombergen (Gouda), naar eigen ontwerp. [Het bovendeel, ‘De Tempelreiniging’ van Dirck Crabeth, werd
in 1657 geschonken door stadhouder prins Willem van Oranje. Van het oorspronkelijke schenkersdeel,
dat waarschijnlijk niet is uitgevoerd, is het vidimus behouden.] Het toont de wapens en de functies van
de vroedschapsleden van 1657. Rond de tekstcartouche zijn oranjeappeltjes die herinneren aan de schenker van het bovendeel. Met de anti-roomse tekst sloot men eveneens op het bovendeel aan.
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wereldlijk én op kerkelijk
gebied.
Ook de andere schenkers
schonken aan dezelfde kerken praktisch uitsluitend
wapenglazen. Indien de
ensembles van de overwegend met figuratieve glazen
gevulde Goudse SintJanskerk (1596-1604) en
Lutherse Kerk te Gouda
(1680/90) buiten beschouwing worden gelaten, was
in de overige 28 kerken
van 159 glazen in 91 gevallen het genre bekend. 88
hiervan waren wapenglazen, 3 waren figuratief
[waarvan twee uit Reeuwijk
(1683; zie hierboven) en
één glas uit Haastrecht
(1612), ‘De Verrijsenisse’,
Afb. 7. Vier van de vijftien glaspanelen uit de kerk van Waarder (1680/90).
van Claes J. Wytmans
Van links naar rechts en van boven naar beneden luidt de tekst: Pieter Claesz.
(Rotterdam).56
Schellingh, Ouderlingh; Cryn Jacobsz. Haek, Oud-Ouderlingh en Hilletje
Tot circa 1650 was de
Willems Arend zyn huysvrouw; [Jan] Gerritsz. Boer, Diacon. WAERDER.
voorstelling in hoofdzaak
het stadswapen. Na die tijd De elf overige glaspanelen werden geschonken door Dol[e]gius Roland[us]
[pre]dicant, diens schoonmoeder, no zeven (oud-)kerkenraadsleden en/of hun
werden wel persoonlijke
vrouw, de weduwe van de schout en het Groot Waterschap van Woerden, ‘met
wapens van kerkmeesters
de wapens, namen en titels van de hoogheemraden’. De glazen zijn zeer waaren andere vroedschapsleden (Gouda, Sint-Janskerk) schijnlijk alle van de Goudse glazenier Willem Tombergen. Rond 1880 werden
de glaspanelen, behalve dat van het waterschap, aangekocht voor de Grote of
en burgemeesters (Gouda,
Lutherse Kerk) toegevoegd. St. Bavokerk te Haarlem.
In sommige gebieden,
onder andere op de Zuid-Hollandse eilanden, bleef de gewoonte van gekleurd kerkenglas bestaan. Zo zijn in Vierpolders (1721), Oostvoorne (1744/45) en Westmaas (17531757) glazen behouden met de wapens of huismerken van lokale bestuurders, met
naam, functie en jaartal.57 Ook elders is dit type bekend, onder andere uit de kerk van
Hoogwoud (1680/83) en uit die van Zevenhuizen (1701/07), geschonken vooral door
lokale wereldlijke ambtsdragers.58 In Waarder (1680/90) en Gouda, (Lutherse Kerk;
rond 1683), waren het overwegens kerkelijke ambtsdragers en gemeenteleden die zich
op deze wijze met een glas profileerden.

De kosten
Van vrijwel alle Goudse glasschenkingen is het bedrag dat aan de glasschilder werd
betaald bekend. In tabel I staan de kosten zoals die in de Thesauriersboeken zijn vermeld, veelal van het ‘maken en stellen’, dat wil zeggen van het schilderen, bakken en
plaatsen van het glas. Soms betreffen de kosten ook andere werkzaamheden van de glasschilder, die niet werden gespecificeerd. Een betrouwbare vergelijking is daardoor niet
goed mogelijk. Van de ontwerpkosten werden geen bedragen vermeld gevonden.
De vermelde kosten per glas waren tijdens de gehele onderzoeksperiode in de regel tusTidinge van Die Goude 127

sen de 50 en 120 gulden en deze
stegen in de loop van de tijd niet.
Soms werd een limiet gesteld. Zo
vermeldt de resolutie over het glas
aan Alphen: ‘mits dat het de som
van zestig gulden niet te boven
gaat’. De glasschilder werd er wel
op uitgestuurd, zoals naar Kethel,
om te informeren wat de andere
schenkers dachten te besteden. De
glazen voor de eigen Sint-Jan en
voor de Grote Kerken van Edam
en Vlaardingen bleven beneden de
tweehonderd gulden. Ter vergelijking: de opzichter van de glazen in
Gouda’s Grote Kerk verdiende in
1696 100 gulden per jaar en een
geschoolde ambachtsman verdiende in die jaren gemiddeld 25 stuivers per dag. Een glasschenking
was dus een kostbare zaak.59
Een nauwkeuriger maat voor de
kosten is de berekening per [vierkante] voet. Zo werd in 1599 voor
het glas aan Stolwijk 15 stuiver per
voet gebakken glas betaald. In
1631 was dit voor het glas aan
Kethel 40 stuiver en in 1655/57 en
1683, voor de glazen in de Grote
en in de Waalse kerk te Gouda,
eveneens 40 stuiver per voet. Claes
Jansz. Witman (Rotterdam) ontving in 1631 voor elf andere glazen, aan Kethel geschonken door
de prins, de ambachtsheer, de
Gecommitteerde Raden en acht
steden, 30 stuiver per voet.60 De
grote stijging in kosten is voor een
deel zeker toe te schrijven aan de
toenemende schaarste aan professionele glasschilders. Het ‘blanke’
Afb. 8. Tekening van het glas dat de Goudse vroedschap in 1682
glas steeg immers veel minder in
schonk aan de Lutherse kerk te Gouda, van Willem Tombergen
prijs; tussen 1599 en 1683 van 5
(Gouda) naar eigen ontwerp. Op de tombe, onder het Goudse wapen,
naar 7 à 10 stuiver per voet.
staan de wapens met namen en functies van de vier burgemeesters van Bij gelijke totale kosten werd het
dat jaar. (Tekening van D.J. van Vreumingen, ca. 1838; Streekarchief
gebrandschilderde deel derhalve
Midden-Holland).
kleiner. Zo was het glas dat Gouda
in 1612 aan Haastrecht schonk
(270 voet) groter dan het glas in 1599 aan Stolwijk, namelijk 202? voet. De totale kosten ( respectievelijk 100 en 81 gulden) verschilden echter weinig, omdat blijkens de
rekening het ‘gebacken’ deel in Haastrecht 28 voet was (10,4% van het oppervlak) en

128 Tidinge van Die Goude

in Stolwijk 64 voet (31,6%).61 [Het oppervlak gebrandschilderd glas in Haastrecht was
derhalve circa 1,2 x 2,1 m., in Stolwijk 2,4 x 2,4 m.].
De stad Haarlem betaalde tussen 1620 en 1650 veelal meer voor haar glasschenkingen
dan Gouda, Alkmaar en Hoorn; soms tweemaal zoveel. Ook bij de glazen die de hoogheemraadschappen schonken was dit het geval. Vooral het hoogheemraadschap van
Rijnland was bereid forse bedragen te betalen.62
Bedragen van een omvang zoals de stadsregering van Amsterdam betaalde voor haar
transeptglas in de Nieuwe Kerk aldaar (6000 gulden in 1645 aan Jan G. van
Bronckhorst) en zoals de vroedschap van Alkmaar uitkeerde voor een transeptglas in
haar Grote Kerk (ruim 3400 gulden in 1642 aan Jan M. Engelman), werden door
Gouda niet aan glas besteed.63 Blijkbaar wilden, en konden, de trotse handelsstad en de
eerste stad van het Noorderkwartier, waar ook de ‘Victorie’ begon, zich in die jaren
zulke bedragen voor een glas permitteren. Het opschrift op het Alkmaarse glas luidde:
‘Het nieu gebacken glas doet const en eer uytbralle. Voornaemlijck daer, daer Mars aanrand’ ons zegewallen’.

De plaats in de kerk
De plaats die een glas tussen de andere glazen in een kerk innam, werd niet alleen vóór
1572, doch ook in de tijd van de Republiek, van groot belang geacht. Zo ging aan de
kerk van Heemskerk in 1629 een glasschenking, waartoe de Alkmaarse vroedschap had
besloten, niet door omdat Alkmaar daar niet ‘de plaetse na Haerlem’ kreeg. Nog in 1680
werd bij de glasschenking door de ambachten en het waterschap van De Vier
Noorderkoggen als voorwaarde gesteld dat ‘alles in ordentelijke rangh en behoorlijk fatzoen’ diende plaats te vinden.64 In het algemeen waren ‘eer’ en ‘voorrang’ (‘préséance’)
in die tijd zaken van groot gewicht.
Van de behouden glazen in de Grote Kerken van Gouda (1594-1604) en Edam (16061625) is de ordening bekend: in Gouda staan beide Statenglazen ter weerszijden van de
hoofdingang, met het glas van de steden van het belangrijker Zuiderkwartier aan de
noordzijde en dat met de steden van het Noorderkwartier aan de zuidzijde. Aan de
noordkant ook sluiten de glazen van het belangrijke hoogheemraadschap van Rijnland
en van de eerste en tweede stad van Holland aan. Aan de zuidzijde staan de glazen van
de derde tot en met de zevende stad van Holland, eveneens in goede orde, met uitzondering van Gouda. In de eigen kerk koos de Goudse vroedschap voor haar glazen een
plaats boven de ingang en, hoog, in de nieuwe lichtbeuk van het schip. In Edam werd
op eenzelfde wijze geordend. Zo staat het glas van Gouda daar, als zesde stad van
Holland, direct ná dat van Amsterdam (de vijfde stad). Edam zelf neemt met haar glas
in de eigen kerk ook een ‘hogere’ plaats in dan waar het in een andere kerk recht op
zou hebben.
Van het verloren gegane ensemble in Vlaardingen kon uit een beschrijving uit 1832 de
plaats van de glazen grotendeels worden geconstrueerd. De glazen werden geschonken
bij de voltooiing van de Grote Kerk met nieuwe zijbeuken, een zuider- en een noorderpand, in respectievelijk 1643 en 1655. De glazen van de drie waterschappen stonden
aan de oostkant met het glas van Delfland waarschijnlijk in het midden. De glazen van
de hoge colleges van Holland werden aan de noordzijde geplaatst en die van de steden,
in ‘juiste’ volgorde, aan de zuidzijde. Het glas van Gouda werd in de beschrijving niet
genoemd, evenmin als het glas van de admiraliteit op de Maze, terwijl van beide toch
een schenking bekend is. De verklaring voor het niet noemen is zeer waarschijnlijk dat
de glazen hun plaats hadden in de westmuur die in 1744, dus bijna negentig jaar vóór
Van Eijks beschrijving, was afgebroken.65 Blijft de vraag: waarom stond het glas niet ná
Amsterdam, doch vond het Rotterdamse glas daar zijn plaats? De reden daarvan is waarschijnlijk niet dat Rotterdam Gouda inmiddels economisch en demografisch had overTidinge van Die Goude 129

vleugeld. Het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat een plaats aan de westmuur,
ook als pendant van het admiraliteitsglas, eervoller werd geacht dan de laatste plaats aan
de zuidzijde. Zo bevindt zich in Edam het glas van Gouda ook niet als laatste aan de
zuidzijde - daar bevindt zich het glas van Rotterdam - doch aan de oostmuur, naast de
in Edam zo belangrijke steden van het Noorderkwartier.
Voor sommigen was niet zozeer de plaats die men ten opzichte van anderen innam van
belang, doch de vraag of men überhaupt met een glas een plek in de kerk wilde of
mocht innemen. Zo besloten de Landbewaarders van het Land van Steyn in 1612 af te
zien van een glas in de kerk van Haastrecht, omdat zij noch over een wapen, noch over
een devies beschikten, in tegenstelling tot die van Haastrecht. Zij waren bang dat daardoor ‘die van Haestrecht alleen die eere daervan gehadt souden hebben’.66 Anders lag
het in Kethel (1631), waar blijkbaar wel plaats was voor een glas van de prins van
Oranje, Gecommitteerde Raden, het hoogheemraadschap van Delfland, negen steden en
de ambachtsheer, doch niet (meer) voor de eigen schout en schepenen. De laatsten
schonken, evenals de landbewaarders in Haastrecht, een bank.67
Tot ver in de zeventiende eeuw werden strenge hiërarchische regels gehanteerd met
betrekking tot de plaats die elk glas en daarmee de schenker, mocht innemen. De plaats
van het glas maakte de politieke en maatschappelijke ‘plaats’ van de schenker duidelijk.
Elke zondag was deze vaste ordening voor de gemeente zichtbaar.

Hoe is het de glazen vergaan?
Van de dertig kerken die glazen van het Goudse stadsbestuur ontvingen hebben alleen
de Grote Kerken van Edam en die van Gouda zelf hun gebrandschilderde ramen behouden. Dit, dankzij continue restauraties. De Edamse kerkrekeningen van de zeventiende
tot en met de twintigste eeuw registreren meer dan zeventig namen van glazeniers/restaurateurs. In Gouda is dat niet anders geweest.68 Het was daarbij gebruikelijk dat de
kerkmeesters de cartons bij de ontwerpers/glazeniers opvroegen om, zoals in Katwijk
(1605), het glas weer ‘tot cieraet der zelver daernaer ende uyt t selve patroon wederomme te doen repareeren’.69 Soms was restauratie niet meer mogelijk. Zo kon in 1752 de
glasschilder M.E. De Angelis uit Brussel de glazen in Gouda en in Amsterdam nog wél
herstellen, doch in de Grote Kerk van Den Haag was dat ‘door verwaarlozing’ niet meer
mogelijk.70 De voornaamste oorzaak dat de glazen ‘het loodje legden’ was de continue
invloed van het condensvocht op het gebrandschilderde glas en op het lood in de moeilijk te verwarmen kerken. In de kerkenraadsnotulen wordt dit ‘de tand des tijds’
genoemd.
Noch uit de tijd van de beeldenstorm (1566), noch uit de periode na 1572 toen de
meeste kerken in gereformeerde handen kwamen, zijn gegevens bekend over vernieling
van glazen. Wel werd rond 1622, op initiatief van ‘precieze’ predikanten, bij drie glazen
van vóór 1572, de beeltenis van God verwijderd, op grond van het bijbelse gebod ‘Gij
zult u geen gesneden beeld maken . .’ (Ex. 20:4,; Joh. 4:24).71 Ook werd, zoals hierboven vermeld, uit het glas van de Staten van Holland (Gouds Glas 1; 1596) de aan
Coornhert ontleende tekst ‘Bescherming van (= tegen) Tiranye’ verwijderd.
De teloorgang van de glazen vond grotendeels plaats in de achttiende en negentiende
eeuw. (zie tabel 1) Zo werd in de notulen van de kerkenraad van Lekkerkerk in 1858
geklaagd over de tocht en de kou die de vervallen glazen veroorzaakten, waardoor de
mensen niet naar de kerk wilden. Dat laatste werd als argument gebruikt om zich van
de glazen te ontdoen. In de tweede helft van de eeuw werd het ‘opruimen’ moeilijker,
als gevolg van meer bewustwording inzake monumentenzorg. Zo werd in 1841 het verzoek van de kerkvoogden en notabelen van Bodegraven, aan ‘de Minister van Staat’
belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk, om ‘enige ramen
waarin zich defecte beschilderde glazen bevinden te vervangen door nieuwe ramen met
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wit glas’ direct gehonoreerd. In 1866 leidde eenzelfde verzoek tot een afwijzing.
Burgemeester en secretaris opperden om voor ‘de overige glazen, waarvan sommige ook
betrekking hebben op de geschiedenis van Bodegraven, eene restauratie te verkrijgen en
ze alzoo voor geheel verval te vrijwaren’.72
Voor de meeste kerken kwam dit reveil echter te laat. In enkele plaatsen werden de glazen verkocht om restauratie of vernieuwing van het kerkgebouw te kunnen financieren,
zoals in de Goudse Lutherse Kerk (1838) en in Waarder rond 1880. Er was hiervoor
inmiddels een markt. Zo gingen verschillende glaspanelen uit de kerk van Hoogwoud
(van 1680/85) naar de Verenigde Staten. In het geruchtmakend De Gids-artikel ‘Holland
op zijn smalst’ van Victor de Stuers uit 1873 wordt uit de Goudse regio de verkoop van
de kerkglazen van Zevenhuizen (in 1867) als ‘berucht geval’ genoemd.73
In de achttiende eeuw was er in vele kerken de overgang van gebrandschilderd naar
blank glas. Reeds uit het tweede kwart van de eeuw dateert een vers op een bord in de
kerk van Schagen: ‘Mijn glazen ongeverfd int Noorden en int Zuide, doorschijnt het
helder licht en daalt zoo op de luiden’. En in de Zuiderkerk van Amsterdam werden al
in 1658 de gebrandschilderde glazen van 1610 verwijderd omdat zij de kerk te donker
maakten om tijdens de dienst de Bijbel te kunnen lezen. Een dergelijke behoefte aan
meer licht in de kerk werd nog sterker in de achttiende eeuw, toen er ook sprake was
van toenemende ‘Verlichting’ op geestelijk gebied.74
Enkele verloren gegane glazen hadden na eeuwen nog een functie. Tijdens de Franse
bezetting van de Republiek trachtten de rooms-katholieken in Haastrecht en in
Schipluiden, op grond van een beschikking van 1798, hun kerk terug te krijgen. De
hervormden beriepen zich op het feit dat zij rond 1612 en 1619 gebrandschilderde
ramen hadden ontvangen en dat de kerk daarmee ‘het wettig eigendom van het gereformeerd godsdienst-genootschap’ was geworden (Haastrecht) en ‘niet meer de vroegere
katholieke was’ (Schipluiden). De uitspraak luidde in beide gevallen dat de kerk in het
bezit van de hervormden mocht blijven, waarbij het overigens twijfelachtig is of het
aangevoerde ‘glas-argument’ daarbij doorslaggevend is geweest.75
Tussen 1899 en 1936 vond in de Goudse Sint-Janskerk de ‘grote restauratie Schouten’
plaats en in de Grote Kerk van Edam werden de glazen gerestaureerd van 1920 tot
1934 en van 1968 tot 1978. Tussen 1984 en 1989 werden in beide kerken de glazen
met beschermend glas geconserveerd. In andere kerken werd deze conservering nagevolgd, zodat ook daar de glazen voor volgende geslachten zo optimaal mogelijk bewaard
en beschermd zijn.76

Conclusies
Met haar zeventiende-eeuwse glasschenkingen aan kerken in andere Hollandse steden
en dorpen is de stad Gouda niet uniek. Van diverse andere steden en overheden, in de
loop van de eeuw ook van burgers, zijn soortgelijke schenkingen bekend. Gouda nam
wel een voorname plaats in binnen deze traditie, dankzij haar vermaarde ‘Goudse
Glazen’ uit de voorgaande eeuw. Deze van 1555-1571 daterende glazen, waren schenkingen van machthebbers uit de Bourgondisch-Habsburgse tijd. Zij weerspiegelen reeds
de ‘Nieuwe Tijd’ van het bijbels humanisme en de renaissance in onze gewesten, en zijn
aangrijpend door hun monumentaliteit, hun schilderkunst, vooral door hun hoge waarden. Zij worden wel ‘vensters des hemels’ genoemd en zijn een late uitloop van de
West-Europese glasschilderkunst. Zij voldeden en voldoen aan wat abt Suger omstreeks
1100 als de functie van gebrandschilderd kerkglas stelde: ‘De materialibus ad immaterialia’. Ook deze, zogenaamde ‘katholieke’, glazen zijn niet uniek. Verschillende factoren, niet het minst dat zij in hun geheel behouden zijn, maken de glazen wel zeer bijzonder.
Ná 1572 zijn er de Glazen van 1593-1604, geschonken door de nieuwe machthebbers,
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Afb. 9. Een voorbeeld van een moderne glasschenking. Vier glazen van 1995/2001 aan de zuidzijde van
de Hervormde kerk te Lekkerkerk, ontworpen en vervaardigd door Annemiek Punt (Ootmarsum). Het
geheel gekleurde glas stelt het Scheppingsverhaal voor, in relatie tot de Krimpenerwaard. De drie andere
ramen geven teksten uit Spreuken weer. Aan de noordzijde bevindt zich een glas van 1982 dat de recente
Lekkerkerkse gif-affaire verbeeldt. De glazen werden geschonken door plaatsgenoten die anoniem willen
blijven.

de Staten van Holland, de voornaamste steden en het belangrijkste waterschap. Deze
heten wel ‘vensters op de wereld’. De strijd om Holland was zwaar geweest, doch het
gewest had stand gehouden. Vooral door Hollands invloed werd met de Unie van
Utrecht bereikt dat de nieuwe Republiek een duidelijke protestants stempel kreeg. De
nieuwe machthebbers beijverden zich om in Gouda’s Grote Kerk, en ook in die van
andere steden, met hun glazen dat stempel voor iedereen zichtbaar te maken, waarbij
zorg werd gedragen, in een tijd van nog ‘grote’ glasschilders, dat de nieuwe glazen niet
bij de bestaande zouden detoneren. Deze ‘protestantse’ glazen zijn te beschouwen als
een verdere uitloop van de glasschilderskunst. In vele opzichten was er tussen de schenkingen van vóór en ná 1572 geen caesuur.
De schenkingen dóór Gouda, het onderwerp van dit artikel, zijn weer een uitloper daarvan. De glazen getuigen van de verbondenheid tussen de steden en dorpen van
Holland. Vooral zijn zij ‘politieke manifesten’ van ‘goed bestuur’ en van ‘de ware godsdienst’. Zoals in die eeuw de talloze schotschriften (pamfletten, libellen) de media waren
in woorden, zo beïnvloedden de kerkglazen de opinie visueel.77 De overheden schonken opdat de burgers het devies van de Republiek (‘Eendracht maakt macht’) en dat van
Holland (‘Waakt in vertrouwen op God’) zouden verstaan en de goede orde zou worden
gehandhaafd. Het oude concept van het ‘utile dulci’ paste ook bij Calvijns opvattingen
‘dat geschilderd mocht worden alles waarvoor de ogen ontvankelijk zijn, zoals verhalen
en gebeurtenissen die enig nut hebben bij het onderwijzen en vermanen, én voorstellingen zonder historische inhoud’. Wellicht heeft deze opvatting, zo betoogt de kunsthistorica Ilja Veldman, ‘het zo karakteristieke realisme in de Nederlandse zeventiende-eeuwse
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schilderkunst gestimuleerd en de kunst een zo duidelijk seculier en burgerlijk karakter
gegeven’.78
De traditie van gebrandschilderd kerkglas is groot. Ook in de twintigste eeuw uitte zich
dit in nieuwe glazen, veelal in de stadskerken, zoals in de Grote Kerken van Dordrecht,
Delft (Nieuwe Kerk en Oude Kerk), Gouda en Edam. En ook nu volgden de dorpskerken: Alleen al van de plaatsen van het onderzoek werden nieuwe glazen geplaatst in de
kerken van Nieuwerkerk (1927/28), Krimpen aan de Lek (1940/41), Stolwijk (1948),
‘s-Gravendeel (1950-1962), Oud-Beijerland (1950-1962) en Lekkerkerk (1980/81)
(afbeelding 9). De schenkers/sponsors verschillen in veel opzichten niet van die van drie
eeuwen geleden. De glazen zijn niet meer, zoals bij de heer van Voorne, vooal ‘in der
eeren Gods’ en ook niet de politieke manifesten van voorheen. Wel zijn het nog ‘spiegels’ van de bijbelse geschiedenis en van lokale historie en ook thans wijst het kerkglas
op hogere waarden dan de materie van het glas alleen.
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