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1 Oudheidkundige kring “Die Goud&

Henny van Dolder-de Wit

Op 17 oktober 1936 waren vele genodigden,
waaronder een groot aantal autoriteiten, in de
St.-Janskerk bijeen, om getuige te zijn van de
oplevering van zestien gebrandschilderde Gla-
zen,  waarmee een restauratieperiode van 36 jaar
werd afgesloten. Ir. J.L. Schouten, directeur van
het Delftse glasatelier ‘Het Prinsenhof’, die bij
het project de algehele leiding had, kon met
recht spreken van de voltooiing van zijn levens-
werk, Rij deze gelegenheid werd een gedenk-
raam onthuld  door mr. W.J. baron van Lynden,
opperkamerheer en vertegenwoordiger van ko-
ningin Wilhelmina. Het Glas (28b) bevat de
wapens~van  degenen  die tussen 1920 en 1936
(de tweede  periode van de grote restauratie) ín
de kosten hiervan hebben bijgedragen. Niemand
kon toen vermoeden dat de ín hun volle glorie
herstelde Glazen reeds drie jaar later verwijderd
zouden worden.

Terwijl de restauratie vande kerk nog voort-
ging, pakten donkere wolken zich boven  Europa
samen. Van verschillende instanties werd een
verzoek ontvangen de kostbare Goudse Glazen
ín veiligheid te brengen. Deze operatie werd
voltooid tussen 6 september en 16 december
1939. Als bergplaatsen dienden aanvankelijk
boerderijen in de omgeving van Gouda (zie

log er in herinnering gehouden met het ‘Revrij-
dingsglas’ , naar ontwern van de kunstenaarL
Charles Eyck.

In dit artikel wordt iets verteld over deze
donkere periode uit de geschiedenis van de
Goudse Glazen.

De voorgestelde maatregel uit 1939 om de
Glazen ín veiligheid te brengen was niet nieuw,
In 19 16, tijdens de Eerste Wereldoorlog ( 19 14-
19 1 S), maakte, de opperbevelhebber van de Ne-
derlandse strijdkrachten, generaal C.J. Snijders,
de kerkvoogdij attent op het ‘bommengevaar’
voor de Glazen. Men dacht er toen aan om een
diepe kuil te graven in de kooromgang van de
kerk en daar de Glazen in veiligheid te brengen.
Om het inzakken van de zerken tegen te gaan
was het nodig daaronder stevige balken aan te
brengen. Het vrijgekomen zand zou met een
hoogte van anderhalve meter over de vloer wor-
den uitgespreid. Als tegemoetkoming ín de kos-
ten werd door het Rijk 1000 gulden toegezegd.’
Gelukkig bleken deze voorzieningen niet nodig
en verdwenen de plannen na 19 18 weer ín de
kast,

Reeds op 4 -ril 1939 (!) ontving de ‘Ver-
eniging Crabeth’ een schrijven van het ,Rijks-

bijlage 1) en later de bomvrije kluizen in Noord-
Holland. Slechts enkele Glazen uit de twintigste
eeuw bleven in de kerk. Zij herinnerden het
schaars geworden aantal bezoekers aan de kleu-
renpracht van weleer. In 1947 waren alle Glazen
weer herplaatst en werd de Tweede Wereldoor-

bureau voor de Monumentenzorg te ‘s-Graven-
hage  om een ontwerp te maken “voor uitnemen
van glas in oorlogstijd”. Dat men zich al in zo’n
vroeg stadium met deze zaak bezighield, komt
ook naar voren in de notulen van de Restauratie-
commissie voor de St.-Janskerk, waarin staat te
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lezen dat burgemeester dr. K.F.O. James (sinds de Nutsspaarbank aan de Oosthaven 12, hoek
28 januari 1939 lid van deze Commissie), “zich Molenwerf.
heeft trachten te oriënteren omtrent de beste Behalve aan evacuatie van de burgerbevol-
wijze van bescherming der lazen ten tijde van

5:
king uit gebieden die in staat van verdediging

oorlog en oorlogsgevaar”. De kwestie werd gebracht zouden worden, het afkondigen van
aangescherpt, toen er ook van de zijde van het ‘noodverordeningen’ enzovoorts werd in 1939
ministerie van OKW werd aangedrongen op het door de ministerraad ook aan de bescherming
verwijderen van de Glazen. van monumenten gedacht. Het departement van

Het uithakken van het kostbare gebrand- OKW had aan dr. J. Kalf, directeur van het
schlderde  glas, dat met cement in de raamspon- Rijksbureau voor de Monumentenzorg op dit
ningen was vastgezet, moest vakkundig geschie- punt de nodige volmachten gegeven. Dit resul-
den. Uit een “Lijst van de Ramen zoals ze be- teerde onder meer in het bouwen van bomvrije
vonden en opgeborgen werden bij de uitneming Muizen in de duinen, het versterken van de
in 1939”4 blijkt dat er desondanks in totaal 341 kelder van het Mauritshuis in Den Haag en de
scheurtjes in het glas werden waargenomen, die berging van de Goudse Glazen. Met het aan
alle per ‘paneel’ zorgvuldig werden genoteerd, zekerheid grenzende vermoeden dat in een
Coördinator van het werk was de architect W. nieuwe oorlog, zoals in vroeger tijden, het me-
Kromhout.’ Koster C. Groenendal (een bouw- taal van de kerkklokken gevorderd zou worden,
kundige) werd belast met het dagelijks toezicht. had dr. Kalf er al in 1939 voor gezorgd dat alle

Een volgende stap was het zoeken naar klokken en carillons van kerkhistorische, oud-
geschikte bergruimte voor de 2412 glaspanelen. heidkundige of artistieke waarde, daterend van
Hiertoe begaven zich de voorzitter en de secre- vóór 1700, voorzien waren van een letter M
taris van de kerkvoogdij op pad, vergezeld van (monument). Bij elke klok of carillon bevond
architect Kromhout. De aandacht was hierbij zich een certificaat in vier talen, waarin vriend
vooral gericht op de toestand waarin kelders van en vijand werden uitgenodigd ze te sparen7  Een
boerderijen rond Gouda zich bevonden. Enkele dergelijk document was in de St.-Janskerk ge-
ervan in Bergambacht en het Weeshuis in durende de oorlogsjaren te vinden in de torenop-
Moordrecht werden al direct voor het gestelde gang en wat betreft het orgel op de toegangs-
doel geschikt bevonden. deur bij de orgeltrap (bijlage 111). Aanvankelijk

Op woensdag 6 september 1939 begon gla- werden dergelijke verzoeken door de bezetter
zenier C.H. Knol1  van glasatelier ‘Het Prinsen- (voor zover het in zijn strategie te pas kwam)
hof’ bijgestaan door twee glaszetters uit Delft nog gerespecteerd. Men wilde een goede indruk
met het uitnemen vàn het eerste Glas (nr.15 uit maken !
1555), dat werd opgeborgen in de bankkluis van Op 26 oktober 1939 inspecteerde prins
Knox & Dortland aan de Turfmarkt 30 (waar nu Bernhard, vergezeld van zijn adjudant, majoor
het Zuid-Hollands Verzetsmuseum is geves- Pfaff, de St.-Janskerk en de Glazen in zijn hoe-
tigd).  Aan de hand van deze werkzaamheden danigheid van adjudant in buitengewone dienst
kon door nu-.  Rijksen een kostenbegroting wor- van H.M.  de Koningin. Behalve de president-
den opgesteld (bijlage 11). Die bedroeg 8398 kerkvoogd A.  Dortland en de secretaris van het
gulden. Daar bij het kerkbestuur de financiële college van kerkvoogden D. Bijlsma, waren
middelen ontbraken, bood het Rijk een vergoe- hierbij aanwezig burgemeester James, rnr.  Rijk-
ding aan van 6900 gulden. Met een bijdrage van sen en de penningmeester van het Fonds Goud-
1500 gulden door de ‘Vereniging Crabeth’ wa- se Glazen. Dit laatste schoot bij kerkvoogd
ren de kosten volledig gedekt. C.M. Kamphuizen in het verkeerde keelgat, Op

In november 1939 aarzelde de kerkvoogdij de eerstvolgende vergadering sprak hij zijn
nog even om de definitieve stap te zetten alle misnoegen uit over deze gang van zaken. Dort-
Glazen ‘de deur uit te doen’. Rijksen schrijft land legde uit dat de burgemeester had bepaald
hierover: “In heel hun bestaan van bijna vier wie er bij het bezoek van de Prins aanwezig
eeuwen hadden de Glazen hun hooge lichtende zouden zijn: “een beperkt aantal”. Kamphuizen
plaats niet verlaten”.6 In de vergadering van 7 was met dit antwoord niet tevreden en eiste dat
november kwam er een alternatief plan ter tafel, voortaan alle leden van het college bij een der-
enigszins gelijkend op dat uit 1916: het maken gelijke gelegenheid een uitnodiging zouden krij-
van betonnen bakken voor berging van de Gla- gen.
zen om die in een gedeelte van de kerkvloer in Inmiddels was men bezig met het timmeren
te graven. Hiervan werd al spoedig afgezien. van enkele honderden houten kratten. De glas-

In oktober 1939 waren drie kostbare Glazen panelen werden hierin rechtop gezet, beschermd
van Dirck Crabeth (14,15  en 16) ondergebracht door een dikke laag stro of pakcarton, waarna
in de bankkluizen van Knox & Dortland en bij de kisten werden dichtgespijkerd en naar de
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* 1. 26 oktober 19.3’9:  prins Bernhard en zijn adjudant, majoor Pfqfi  verlaten de St-Janskerk, uitgeleide gedaan
d o o r  rnK  A.A.J.  Rijksen  en burgemeester dK  KXO.  James  (met  hoed  in  de  hand) . Fonds  Goudse  Glazen

boerderijen vervoerd. Rijksen merkte hierbij op voortreffelijk. Rijksen schrijft hierover: “Met
dat Glas 30, waarin wordt afgebeeld hoe de de bouw van kluizen op verschillende plaatsen
profeet Jona  door een vis aan land wordt gezet, in de duinen en elders was men in 1940 begon-
toevallig terecht kwam in de boerderij ‘Land nen. Ze zijn van gewapend beton met muren
voor Water’ ! Tientallen kisten met ijzers, die van 80 cm. en een dak van 1.25 m dik, waarop
dienden om het glas-in-lood voor doorzakken te tot een hoogte van een 12-tal  meters zand is
behoeden, werden in het koor van de kerk en op gestort, dat met helm is beplant, zodat het er van
de zolders geborgen. In de raamsponningen buiten als gewoon duin uitziet. Alleen een toe-

E kwam dubbeldik vensterglas, dat ter plaatse in gang van betonnen muur en het opschrift ‘Mu-
een witte kleur werd getamponneerd. seumdenot’ o n een zware metalen deur laten

Op 8 januari 1940 schreef de heer Kalf, in 2ast  veel
Ii zijn hoedanigheid als inspecteur van de Kunst- (verras-

bescherming, dat naar zijn oordeel in boerderij en opge-
‘De Eendracht’ te Zevenhuizen en in het Wees- llal15Lll waCll:/

huis te Moordrecht te veel kisten met glas waren een plaats in de gedaante van 201 logge, zware,
geborgen. Ook lagen naar zijn mening de berg- kisten,, deder  voorzien van het nummer van het
plaatsen te dicht bij elkaar. De zinken bussen raam .
met werktekeningen van de Goudse Glazen, de In juli 1943 begonnen de Duitsers in Zeven-
cartons”  (met een papieroppervlakte van 1159 huizen en Moordrecht met het plaatsen van
m2),  die eveneens de kerk nog nooit in zo groten stellingen voor afweergeschut. Gouda moest een
getale hadden verlaten, waren inmiddels veilig ‘Stützpunkt’ worden achter de zogenaamde
opgeborgen in de bankkluizen van Knox & Westwall (het kustgebied). In verband met deze //

ontwikkelingen raadde de Inspectie van de
Op 7 april 1941 werden de laatste 41 kisten Kunstbescherming aan, de kisten met glas uit de

met glas, die nog in de kerk stonden, opgeslagen boerderijen te verwijderen. De kerkvoogdij had
in de bomvrije Muizen in de duinen bij Castri- hier aanvankelijk geen oren naar, maar stemde
cum. De berging aldaar werd omschreven als: onder druk schoorvoetend met de nieuwe maat-



l 2.  Het  u i tnemen van  Glas  13  in  he t  koor  van  de
k e r k . Fonds Goudse Glazen

l 3.  Het  in ter ieur  van  de  kerk  bood gedurende  de
oorlogsjaren een kille en verlaten aanblik.

Archief  Herv.  Gemeente Gouda

regel in. Alle kisten werden nu naar de bomvriie
MÜizen  vervoerd. Bij de verhuizing bleek dat
niet alle bergplaatsen optimaal waren. Van een
drietal kisten was de achterzijde geheel verrotof
door ratten aangevreten. Van andere was het
stro beschimmeld, het pakcarton vergaan en in
een ervan bevond zich een nest muizen. Waar
nodig werd de verpakking vernieuwd,

Reeds op de eerste kerkvoondiiverrradering
na de bevrijding, op 14 mei 1945, k;am  het
onderwerp ‘herplaatsing van de Glazen’ aan de
orde. Het zou echter tot 1947 duren eer de gehe-
le serie weer compleet in de kerk aanwezig was.
Glasatelier ‘Het Prinsenhof’ uit Delft, dat ook
de restauratie en later het uitnemen van de Gla-
zen uitvoerde, werd gevraagd de herbeglazing
op zich te nemen. De meest voor de hand lig-
gende  materialen, zoals stopverf en lood konden
slechts mondjesmaat na aanvraag worden gele-
verd. Ook de gebrekkige vervoerssituatie en de
benzineschaarste waren er oorzaak van dat,het
werk minder snel vorderde’ dan men had ge-
hoopt. De eerste Glazen (14, 15 en 16),-in
Gouda bewaard, konden door het publiek in
septembedoktober  1945 al weer worden bezich-
tigd.

Op 20 juni 1946 deed zich een droevig onge-

een man, die nog maar zes weken in dienst was.
van grote hoog& uit de werkbak en was nage:
noeg op slag dood. Bij onderzoek bleek nie-
mand verantwoordelijk voor het gebeurde; de
diaconie van de Hervormde Gemeente nam de
zorg op zich voor de nabestaanden.

Al spoedig na herplaatsing van de eerste
Glazen kwam het bezoek aan de kerk door toe-
risten weer op gang. Dit maakte het noodzake-
l$dat  enkejegidsboekjes, waarvan de tekst

val voor. Door het breken van een takel stortte

l 4.  Boerder i j  ‘De
Adriaan Hardijzel
dak aan een van 6

Eendracht ’  in  Moordrecht  van
p  bood gedurende enige tijd onder-
le Goudse Glazen (rx  1).

Fonds  Goudse  Glazen
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door rnr.  Rìjksen al voor de oorlog was geschre- Noten

u ,

ven, in 1947 werden gedrukt, In datzelfde jaar-
verscheen, eveneens van de hand van Rijksen,
het boek “Gespiegeld in kerkeglas” tot op he-
den hét standaardwerk over de Glazen. Allerlei
activiteiten werden nu ontwikkeld, zoals het
aanstellen van een rondleider, de heer Th, Alle-
brandi, en het produceren van een serie licht-
beelden in kleur door Hans Donker. Een hoogte-
punt was de onthulling van een nieuw gebrand-
schilderd Glas (28a) op 9 november 1947, naar
ontwerp van de Limburgse kunstenaar Charles

1. AHGG, OKV 9,197
2. Deze Vereniging werd opgericht op 10 juli 1908 voor een

termijn van 29 jaar en 11 maanden. Het doel was: ‘De in-
standhouding van oude geschilderde Glazen in Nederland’.
Voorzitter was toen burgemeester E.G.Gaarlandt, secretaris
C. van Krimpen en penningmeester A.Dortland sr. Toen
men in 1938 geen goedkeuring verkreeg genoemde termijn
te verlengen, werd de Vereniging omgezet in een Stichting.
Deze werkte nauw samen met het in 1938 opgerichte Fonds
Goudse Glazen. Mr. A.A.J. Rijksen,  voorzitter van het
Fonds was in 1939 tevens secretaris van de ‘Vereniging
C r a b e t h ’

3,  t --- *ihGcr,  Archief Restauratiecommissie inv.nr.  64, geen
,ag.nr.

* Eyck. 4. :
5.  r

De St.-Janskerk ondervond geen oorlogsschade,
de cartons  en de Glazen bleven ongedeerd. Vijf-
tig jaar na de bevrijding kunnen bezoekers van

IHGG,  bibliotheek inv.m.  GS 7
fret Jas, Th. Cuypers opzichter van de kerkrestauratie,
overleden  in 194 1
x’tlrn- A AJ.,  Gespiegeld in kerkeglus. Lochem (1947)6. k,-‘1,  ll.1

3 1 4
7. de Jong, L., Het Koninkriik der Nederlanden in de Tweede

heinde en ver, zoals dit sinds de zestiende eeuw
het geval is, de kleurenpracht van de Glazen
nog steeds bewonderen.

--“*--‘l-- ALWereruoormg,  deel 1, Voo&pel,  581
8. Met een papieroppervlak van 1159 m*
9. Rijksen,  A.A.J., Gespiegeld in kerkeglas, 3 0 8 en 3 0 9

Redactie: dr. G.J. Vaandrager

l 5.  Terugkeer vm een  Glas:  he t  panee l  met  he t  wapen  van  pr ins  Wi l lem van  Oranje  word t  a l s  synbool  van de
nieuw verworven vr@heid  door de glazenier vertoond. Het wapen bevindt zich overigens niet in Glas 8 zoals op de
kist staat aangeduid, maar in Glas 25. Fonds  Goudse  Glazen
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